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โครงการวิจยั “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”
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คํานํา
คณะวิ จัยขอขอบคุณ สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) ที ได้ ใ ห้ ทุนอุดหนุนในการจัดทํ า
โครงการนี 0 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านทีกรุ ณาให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ทีมกลยุทธ์ ของสถาบัน
วิชาการสหกรณ์ ชาวนาทีเข้ าโครงการทุกท่านทีให้ ข้อมูลหน่วยราชการในพื 0นที ตลอดจนคุณอรุ ธ นวราช เและ
เครื อข่ายโรงแรมและศุนย์ประชุมทัง0 12 แห่ง

คณะผู้วิจยั
มีนาคม 2559

II

บทสรุ ปผู้บริหาร
การผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์โดยเริ มตังแต่
0 ปลูกจนถึงแปรรูปเป็ นข้ าวสารเพือขายในตราหรื อยีห้ อต่างๆ
ในแต่ละท้ องที นัน0 ต่างก็ มีวัตถุประสงค์เพื อสร้ างความแตกต่างและความเชื อถื อให้ กับผู้บริ โภคและสามารถ
สร้ างความแตกต่างของข้ าวสารทีผลิตในสายตาผู้บริ โภคได้ ทําให้ ผ้ ผู ลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึง
ต้ นทุนการผลิตได้ ทําให้ ชาวนาสามารถลดความเสียงในเรื องของการขาดทุนลงได้ แต่ในหลายปี ทีผ่านมามีการ
ปลูกข้ าวอิ นทรี ย์ แ ละแปรรู ปเป็ นข้ าวสารบรรจุถุง ในลักษณะของชาวนารายคน กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนและ
สหกรณ์ เ ป็ นต้ นเพิ มขึน0 อย่างมาก ทํ าให้ มี การแข่ง ขันกัน มาก ซึงการทํ านาอิ นทรี ย์ต้องมี การรวมกลุ่ม ผลิ ต
รวมกลุ่มแปรรู ป และรวมกลุ่มขายจึงจะมีความสําเร็ จและยังยืนเพือแก้ ปัญหาทีเกษตรกรรายย่อยต้ องซื 0อปั จจัย
การผลิตในราคาขายปลีกและขายผลผลิตในราคาขายส่ง นอกจากนี 0เกษตรกรยังเป็ นผู้จ่ายค่าใช้ จ่ายการตลาด
โดยเฉพาะค่าขนส่ง ดังนันจึ
0 งต้ องมีการรวมกลุม่ การผลิตและรวมกลุม่ การแปรรู ปแล้ วรวมกลุ่มการขายซึงเป็ นการ
เพิมปริ มาณความต้ องการปั จจัย และปริ มาณผลผลิตจะทําให้ สามารถซื 0อปั จจัยในราคาทีถูกลงและขายผลผลิต
ได้ ในราคาทีสูงขึ 0น ดังนันจึ
0 งต้ องมีการวิจยั ถึงแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมเพือให้ การส่งเสริ มให้ ชาวนาทําการ
ผลิตข้ าวอินทรี ย์เกิดความสําเร็ จได้
คําถามวิจัย
คําถามวิจัยในการศึกษาครั ง& นีม& ี 2 ประการได้ แก่
1. แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและ
ยังยืน ควรดําเนินการอย่างไร
2. ระบบสนับสนุนทีจําเป็ นต่อการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์แก่เกษตรกรรายย่อย มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั ง& นีม& ี 2 ประการได้ แก่
1. เพือศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ผ่านกลไกเครื อข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อํานาจเจริ ญ
2. เพือหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อย่างยังยืน
การดําเนินงานการวิจัยในรอบ 12 เดือน (1 มีนาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559)
การดําเนินงานการวิจยั ในรอบ 12 เดือน ตังแต่
0 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึงเป็ นการ
วิจยั ปี ทีสอง โครงการวิจยั ได้ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขันตอนของการวิ
0
จยั สรุปได้ ดงั ต่อไปนี 0
1. ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิต ได้ นําข้ อมูลต้ นทุนและผลตอบแทนในปี การผลิต 2556 มาวิเคราะห์โดยแยกตามขนาด
เนื 0อทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์พบว่าชาวนาทีมีเนื 0อทีปลูก 1 ถึง 10 ไร่ ได้ ผลผลิตข้ าวเปลือกเฉลียต่อไร่ สงู สุดไร่
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ละ 445.02 กิโลกรัม แต่มีต้นทุนต่อกิโลกรัมสูงสุดเท่ากับ 13.77 บาท สําหรับขนาดเนื 0อทีปลูก 11 ถึง 20 ไร่ เป็ น
ขนาดทีมีต้นทุนต่อกิโลกรัมตําทีสุดเท่ากับ 8.73 บาท โดยได้ ผลผลิตไร่ 411.03 กิโลกรัม
สําหรับผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทีเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ในปี การผลิต 2557 ได้
ทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้ นทุนผลตอบแทนระหว่างนาดําและนาหว่าน พบว่านาดํามีต้นทุนเฉลียทังหมด
0
เท่ากับไร่ ละ 3,681.50 บาท ส่วนนาหว่านเท่ากับไร่ ละ 2,634.97 บาท ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวหอมมะลิ
อินทรี ย์โดยเฉลียต่อไร่ ปี การผลิต 2557 ชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดําได้ ผลผลิตต่อไร่ เฉลี ย
295.14 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 15.38 บาท ได้ กําไรไร่ ละ 857.81 บาท ซึงน้ อยกว่าชาวนาผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่านทีได้ ผลผลิตต่อไร่เฉลียเท่ากับ 389.65 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ
14.67 บาท และได้ กําไรไร่ ละ 3,081.21 บาทจะเห็นได้ ว่าการทํานาแบบนาหว่านได้ กําไรเฉลียต่อไร่ ทีมากกว่า
นาดํา จากการสอบถามชาวนาในการใช้ ปัจจัยแรงงานและเมล็ดพันธุ์ในการทํานาดําและทํานาหว่านพบว่า
ในการทํานาดําใช้ แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แต่ใช้ เมล็ดพันธุ์น้อยกว่านาหว่าน กล่าวคือการทํานาดําใช้
แรงงานในกิจกรรมหว่านกล้ า ถอนกล้ า และปั กดํารวมไร่ ละ 1.73 วันงานโดยเฉลีย และใช้ เมล็ดพันธุ์ไร่ ละ
1.78 กิโลกรัม แต่การทํานาหว่านใช้ แรงงานในการหว่านเมล็ดพันธุ์เฉลียไร่ละ 0.06 วันงาน และใช้ เมล็ดพันธุ์ไร่
ละ 6 กิโลกรัม
2. การบริ หารงานของเครื อข่าย
จากขอบเขตชาวนาทีสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ทังสิ
0 0น 50 รายในปี แรก (ปี 2557) ได้ เป็ นสมาชิกใน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญทังสิ
0 0น 300 รายในปี ที2 (ปี 2558)สาเหตุจากปี การผลิต
2557/58ไม่มีโครงการรับจํานําข้ าวทําให้ เกษตรกรมีความต้ องการขายข้ าวให้ กลุ่มมากขึ 0นทําให้ มีความต้ องการ
เปลี ยนมาผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์มากขึน0 เนื องจากกลุ่มนี ย0 ังไม่มีรูปแบบการบริ หารที ชัดเจน หัวหน้ าชุด
โครงการหลักและหัวหน้ าโครงการย่อยพร้ อมทังกลุ
0 ่มแกนนําเกษตรกร จึงได้ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือกําหนด
แผนโครงสร้ างการบริ หารงานของเครื อข่ายและแผนธุรกิจร่ วมกันในการประชุมครัง0 ที 4/2558 โดยทีประชุมมี
มติออกแบบแผนโครงสร้ างการบริ หารงานและดําเนินงานร่ วมกัน โดยมีคณ
ุ อดุลย์ โคลนพันธ์ ทําหน้ าทีเป็ น
ผู้อํานวยการสํานักงานเครื อข่าย มีหน้ าทีในการดูแลประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนทัง0 22 แห่ง พร้ อมทังดู
0 แล
ความเรี ยบร้ อยของเครื อข่ายโรงสี และติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพือให้ การทํางานเป็ นไปด้ วยดี คุณ
ลําพูน ขันทอง ทําหน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายเครื อข่าย รับผิดชอบการบริ หารงานในส่วนของต้ นนํ 0า ระบบ
ฐานข้ อมูลเกษตรกร การส่งเสริ มและการตรวจรับรองทังหมด
0
คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์ ทําหน้ าทีเป็ นรอง
ผู้อํานวยการฝ่ ายสํานักงาน จัดทําระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า การบริ หารสต๊ อคสินค้ า การรับออร์ เดอร์ และระบบ
จัดส่ง คุณลัทนิตา สุภาจันทร์ ทําหน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี ดูแลเรื องการเงิน การบัญชี ฐานข้ อมูล
การค้ า และรายงานทางการเงินดังภาพที 1
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ภาพที 1 โครงสร้ างการบริ หารงานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
3. ผลการวิเคราะห์ SWOT
ในการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ : ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวหอมอํานาจเจริ ญ
ณ ห้ องประชุมสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ เมือวันที14 กรกฎาคม 2558 เพือกํ าหนดแนวทาง
ดําเนินงานของกลุม่ เครื อข่ายผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ทีประชุมได้ ตงเป
ั 0 ้ าหมายการดําเนินงาน ในช่วงปี 2558
ถึง 2560 โดยกํ าหนดปณิธานของกลุ่มเครื อขาย “ มุ่งสร้ างเครื อข่ายคุณค่าเพือยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์
อํานาจเจริ ญสูส่ ากล ” โดยจะดําเนินจัดหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์จาก
สมาชิกเครื อข่ายไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของข้ าวเปลือกสมาชิกทีผลิตได้ ในแต่ละปี
สําหรับผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis )ของ เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ มีผลดังต่อไปนี 0
จุดแข็ง
1. ได้ รับการรับรองเป็ นเครื อข่าย “เครื
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ” เมือปี
2554 มีโครงสร้ างการบริ หารเครื อข่ายโดยมีสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญเป็ นพีเลี 0ยง
2. มีผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรอง IFORM (195 ราย) ใช้ ระบบตรวจรับรองภายใน
3. มีภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ ( แม่ศรี เรื อน ทีวีบรู พา Farmer shop กลุม่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน
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โครงการผูกปิ นโตข้ าว และราชธานีอโศกเป็ นต้ น )
4. มีเครื อข่ายโรงสีชมุ ชนกระจายในการแปรรู ปข้ าวของเกษตรกรในเครื อข่าย 6 แห่ง
5. แหล่งเก็บสต๊ อกข้ าวเปลือกของกลุม่
5.1 โนนค้ อทุง่
5.2 หนองเม็ก
5.3 โคกกลาง
5.4 เฉลียเกษตรกรเก็บข้ าวเปลือกไว้ คนละ 5 - 10 ตัน
จุดอ่ อน
1. ยังไม่มีการจัดทําแผนธุรกิจ
2. ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ รับซื 0อข้ าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกได้ ทงหมดในช่
ั0
วงต้ นฤดูเก็บ
เกียวซึงต้ องใช้ เงินทุนปี ละประมาณ 10 ล้ านบาท
3. ศักยภาพโรงสียงั ไม่ได้ มาตรฐานต้ นทุนการแปรรู ปยังสูง
4. ขาดระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายตามแผนธุรกิจ
กรรมการและบุคคลากรยังเป็ นอาสาสมัคร
5. ขาดสํานักงานเครื อข่าย (ปั จจุบนั ใช้ สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด และร้ านต้ นข้ าว)
โอกาส
1. นโยบายรัฐให้ การสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
2. มีหน่วยงานราชการในท้ องทีให้ การสนับสนุน
3. มีภาคีสง่ เสริ มมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
4. คนในสังคมช่วยบริ โภคสินค้ าชุมชน
5. พาณิชย์จงั หวัดให้ การสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการตรวจรับรองปลูกข้ าวอินทรี ย์รายละ 300 บาท
และให้ ถงุ บรรจุข้าวฟรี
อุปสรรค
1. แผนการปฏิบตั งิ านการส่งเสริ มของภาครัฐเป็ นอุปสรรค เช่น การแจกปั จจัยการผลิตทีไม่ทราบ
แหล่งทีมา
2. โครงสร้ างการตลาดไม่เอื 0ออํานวยต่อผู้ผลิตรายย่อย
3. มีผ้ ผู ลิตข้ าวหอมมะลิแปรรู ปบรรจุถงุ จํานวนมาก ทังรายย่
0
อยและรายใหญ่
4. นโยบายของรัฐ มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นทีเดียวกัน

VI

4. สรุ ปต้ นทุนการแปรรูปและส่วนเหลือมการตลาด
ส่วนเหลือมการตลาดแบ่งตามชนิดของข้ าวและมาตรฐานอินทรี ย์ วิเคราะห์ภายใต้ ข้อตกลงราคาขาย
กับกลุม่ โรงแรม โดยมีขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ขนส่งโดยรถบรรทุกสีล้ อ พบว่า การขายข้ าวยิง
ผสมปลายข้ าวหักมาก กําไรต่อกิโลกรัมยิงลดลง เนืองจากราคาทีขายได้ ลดลงมากกว่าต้ นทุนการแปรรู ปที
ลดลง เช่นข้ าวขาวชนิด 100%ชนิดปรับเปลียนขายได้ กิโลกรัมละ 40 บาทแต่ถ้าเป็ นชนิด 60 % ขายได้ กิโลกรัม
ละ 30 บาท จะเห็นว่าราคาลดลงถึง 10 บาท แต่ต้นทุนการแปรรู ปลดลงเพียง 6.58 บาทต่อกิโลกรัมดังตาราง
ที 1
ตารางที1 ต้ นทุนการแปรรูปและต้ นทุนการตลาดข้ าวขาวขนาดบรรจุถงุ 50 กิโลกรัม
ชนิดข้ าวสาร
1.ข้ าวสารชนิด 100%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU
2.ข้ าวสารชนิด 80%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU
3.ข้ าวสารชนิด 60%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU

ต้ นทุนแปรรู ปต้ นข้ าว ต้ นทุนการตลาด
บาท/กก.
บาท/กก.

ราคาทีขายได้
บาท/กก.

ผลตอบแทนสุทธิ
บาท/กก.

26.45
28.45
30.45

32.79
34.79
36.79

40
40
40

7.21
5.21
3.21

23.16
24.76
26.36

29.5
31.1
32.7

35
35
35

5.5
3.9
2.3

19.87
21.07
22.27

26.21
27.41
28.61

30
30
30

3.79
2.59
1.39

5. การขายข้ าวให้ ภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ
ข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญมีข้าวเปลือกรวมทังสิ
0 0น 1,500 1,800 ตันต่อปี โดยทีทางกลุม่ จะทําการรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิกในราคาทีสูงกว่าท้ องตลาด กล่าวคือ ในปี
2557 ราคารับซื 0อข้ าวเปลือกในท้ องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท ทางกลุ่มรับซื 0อข้ าวเปลือกอินทรี ย์ของสมาชิกใน
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ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้ าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลียนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลียน
ช่วงปี ที 1 และ 2 ตามลําดับ แล้ วนํามาแปรรู ปเป็ นข้ าวสารบางส่วน การขายข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญแบ่งการขายออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ขายเป็ นข้ าวเปลือก 60 %
โดยขายเปลือกให้ แก่ไร่ทอง Organic เอเดน กรุ๊ ป อีสานไทย Organic ร้ อยเอ็ด
พลาซ่าและโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซต์ รวมประมาณ 220 ตันต่อปี
2. ขายเป็ นข้ าวสาร 40 %
ปริ มาณข้ าวสารทีขายได้ เฉลีย 770 ตันต่อปี โดยขายข้ าวสารให้ แก่ทีวีบรู พา สหกรณ์
โคนม นครปฐม Farmer Shop (สถาบันวิชาการสหกรณ์) งานมหกรรมทัวไป ผูกปิ นโตข้ าว และแม่ศรี เรื อน
6. การเจรจาขายข้ าวให้ กลุม่ โรงแรม
การดําเนินการวิจยั โครงการ “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทร์ ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” และ กลุม่
สามพราน โมเดล ทีได้ มีความร่วมมือกัน ซึงคุณอรุ ษ นวราชได้ ไปขอความร่ วมมือจากเครื อข่ายโรงแรมและศูนย์
ประชุม 12 แห่ง ในการเป็ นผู้นําร่องรับซื 0อข้ าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
ซึงความร่วมมือลักษณะนี 0เป็ นแบบอุปสงค์มาพบอุปทานซึงเรี ยกว่า The Demand Driven Supply Network
(ดังภาพที 2)

ภาพที 2 The Demand Driven Supply Network
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โดยในปี 2559 คุณอรุธ นวราช ได้ เข้ ามาช่วยเจรจาในการซื 0อข้ าวสารจากกลุม่ สัจธรรมและภาคี
เครื อข่ายโรงแรม 12 แห่งได้ แก่ โรงแรมอนันตรา เดอะ เซ็นต์ รี จิส ดุสิตธานี อวานี เอเทรี ยม ดุสิตธานี
เดอะทวิน ทาวเวอร์ แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท รายาวดี พลาซ่า แอทธินี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติv
อิมแพ็ค เมืองทองธานี Siam Paragon ข้ าวอินทรี ย์ทีกลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครื อข่ายจะสังซื 0อมี 3
ชนิด คือข้ าวอินทรี ย์ชนิด 100% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้ าวอินทรี ย์ชนิด 80% จําหน่ายในราคา
กิโลกรั มละ 35 บาท และข้ าวอินทรี ย์ชนิด60% จํ าหน่ายในราคา กิโลกรั มละ 30 บาทโดยโรงแรมและศูนย์
ประชุมทีได้ มีคําสังซื 0อข้ าวทัง0 3 ชนิดจากเครื อข่ายฯ มี 9 แห่งดังตารางที 2
ตารางที 2 ปริ มาณข้ าวทีโรงแรมรับซื 0อในปี 2559
ลําดับ
รายชือ
ชนิดข้ าวและปริมาณทีสังซือ&
จํานวนครั ง&
ที
ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ทีมาส่ ง :
เดือน
100%
80%
60%
1 IMPACT ARENA
3-10 ตัน
3-6 ตัน
1
2 BITEC
5 ตัน
1
3 TWIN TOWER
2.5 ตัน
1
4 RAMA GARDEN HOTEL
2 ตัน
2
5 SUKOSOL BANGKOK
1.25 ตัน
1.25 ตัน
2
6 Queen Sirikit National
980
2
Convention Center : QSNCC
กิโลกรัม
7 PLZZA ATHENEE BANGKOK
800 กิโลกรัม
1.2 ตัน
2
8 DUSIT BANGKOK
2 ตัน
1
9 SAMPRAN RIVERSIDE
1 ตัน
1
รวม
2.23 ตัน
14.3-21.3 7.45-10.45
ตัน
ตัน
7. การให้ ความรู้ในการบริ หารจัดการสต็อกข้ าว
เมือทางกลุม่ ต้ องมีการขายข้ าวทีเป็ นมืออาชีพมากขึ 0นจึงจําเป็ นจะต้ องมีความรู้ในการบริ หารจัดการ
สต็อกเพราะข้ าวทีขายมีความหลากหลายมากขึ 0นตามความต้ องการของกลุม่ โรงแรม โดยหน้ าทีและ
ผู้รับผิดชอบของกลุม่ เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร แบ่งออกเป็ น 7 ฝ่ ายดังภาพที 3 ได้ แก่
1. ระบบฐานข้ อมูล matching demand-supply
2. รับคําสังซื 0อ จัดทําแผนการตลาด

IX

3. วางระบบขนส่ง ตามข้ อตกลงของลูกค้ าแต่ละราย
4. ระบบส่งมอบสินค้ า
5. การกระจายสินค้ า
6.การชําระเงิน /credit term
7. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า

การจัดการ
Logistic

ภาพที 3 หน้ าทีและผู้รับผิดชอบในการขายข้ าวสารของกลุม่
8. ผลการทดลองตลาดการขายข้ าว
ได้ นําข้ าวสารทีแปรรู ปโดยกลุ่มทีเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ใช้ แบรนด์โครงการซื 0อข้ าวจากชาวนาออกแบบ
โดยโครงการ FARMER SHOP สถาบันวิชาการสหกรณ์(ภาพที 4) มาทําการทดลองตลาดขายข้ าวใน ณ โรง
อาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันจันทร์ สปั ดาห์ที 1 และ 3 ของทุกเดือนในช่วงระยะแรก
เนืองจากมีวนั หยุดในช่วงวันจันทร์ สปั ดาห์ที 1 และ 3 บ่อยครัง0 จึงได้ ปรับเป็ นขายทุกวันจันทร์ เว้ นจันทร์ แทน
ทัง0 นี ท0 ัง0 นัน0 เพื อเป็ นการระบายผักอินทรี ย์ทีมาขายพร้ อมกันด้ วย โดยขายในช่วงเวลา 7.00 น. – 14.00 น.
ภายใต้ โครงการเกษตรปลอดภัยสูช่ มุ ชนชุมชนเกื 0อหนุนเกษตรกร จัดโดยสถาบันวิชาการสหกรณ์ ได้ ดําเนินการ
มาแล้ วจํานวน 17 ครัง0 มียอดขายรวม 347 กิโลกรัม แยกเป็ นข้ าวขัดขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัม
ละ 55 บาท และเป็ นข้ าวกล้ องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท รวมรายได้ ทีขายได้ เป็ น
เงินทังสิ
0 0น 20,130 บาท
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ภาพที 4 ข้ าวในโครงการซื 0อข้ าวจากชาวนา สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
นอกจากนี 0ยังได้ มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มาซื 0อข้ าวด้ วย ซึงพบว่าผู้บริ โภคทังหมดไม่
0
ร้ ู จกั ข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์จากจังหวัดอํานาจเจริ ญมาก่อน และทีตัดสินใจซื 0อเพราะคิดว่าเป็ นข้ าวทีมีคณ
ุ ภาพ เป็ นการ
ซื 0อข้ าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านมือพ่อค้ าคนกลาง ผู้บริ โภคมีความต้ องการซื 0อข้ าวกล้ องมากกว่าข้ าว
ขัดขาว โดยขายข้ าวกล้ องได้ ทงหมด
ั0
209 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 60.23 ของปริ มาณข้ าวทีขายได้ ทงหมดและมี
ั0
ความพึงพอใจกับคุณภาพและราคาข้ าวทีขาย
9.แนวทางการยกระดับมูลค่าข้ าวอินทรี ย์เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อย
ต้ นนํ 0า
ผลิตข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์ทีมีคณ
ุ ภาพดีได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนดของแต่ละการรับรอง ควร
ทํานาด้ วยความรู้และข้ อมูลข่าวสารในการตัดสินใจการผลิตมากกว่าใช้ ความเคยชินในการผลิตเหมือนทีผ่าน
มา ต้ องเอาใจใส่ลงแรงในการดูแลนามากขึ 0น ต้ องประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการ
จัดเก็บข้ อมูลบัญชีรายรับ – รายจ่าย และผลผลิตทีได้ จากการผลิต เพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและลดต้ นทุนการการผลิตของตนเองได้ ในฤดูกาลปลูกข้ าวครัง0 ต่อไป ควรศึกษาการใช้ เครื องทุน่ แรงใน
การทํานา เช่นการใช้ เครื องหยอดเมล็ดพันธุ์ ทีทําให้ ประหยัดการใช้ เมล็ดพันธุ์มากยิงขึ 0นหรื อการศึกษา
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการทํานาทีแตกต่างเช่นการทํานาดํากับนาหว่านเป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กลุม่ เครื อข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญควรสร้ างกิจกรรมร่วมกัน เพือเสริ มสร้ าง
ความผูกพันของสมาชิกในกลุม่ รับซื 0อข้ าวจากสมาชิกในราคาทีเป็ นธรรม ทางกลุม่ ควรจะต้ องมีแผนธุรกิจใน
แต่ละปี ต้ องประกอบไปด้ วย แผนการผลิต แผนการแปรรูป แผนการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย
เพือวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์แต่ละประเภท การแปรรู ปข้ าวแต่ละชนิด และการ
กระจายการขายตามช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ โดยมีข้อมูลทีถูกต้ องใช้ ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิงการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ ขนาดบรรจุ
แต่ละขนาด ควรขายในราคาทีแตกต่างกันและไม่ควรใช้ วิธีลดราคาข้ าวเปลือกทีรับซื 0อจากสมาชิกเพือทําให้
สามารถขายข้ าวให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในราคาถูกลง ต้ องมีการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีเชือถือแก่ผ้ บู ริ โภค เนืองจากธุรกิจ
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การทําข้ าวถุงขายในตลาดมีผ้ ผู ลิตจํานวนมากทังรายย่
0
อยและรายใหญ่ ทางกลุม่ จึงต้ องมีการบริ หารจัดการ
และการแปรรูปให้ ต้นทุนลดลงจะได้ แข่งขันได้
ปลายนํ 0า
ทางกลุม่ จะต้ องมีเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทีรับซื 0อข้ าวสารในปริ มาณและราคาตามข้ อตกลงที
เจรจาในแต่ละปี โดยฝ่ ายจัดซื 0อข้ าวของเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจะต้ องเปลียนแนวคิดจากเดิมทีมุง่ เรื อง
ต้ นทุนตําสุดเป็ นตัวตังในการเจรจาซื
0
0อข้ าวให้ เป็ นการซื 0อในระดับราคาทีเป็ นธรรมเนืองจากเป็ นข้ าวทีมีคณ
ุ ภาพ
ผลิตตามมาตรฐานข้ าวอินทรี ย์ และทราบแหล่งทีมาของผลผลิต ซึงอาจจะซื 0อในราคาสูงกว่าระดับราคาใน
ท้ องตลาดทัวไป ปริ มาณการส่งมอบข้ าวในแต่ละครัง0 และการชําระเงินทียืดหยุ่นมากกว่าการซื 0อจากตลาด
ทัวไปมีความเข้ าใจถึงบริ บทของเครื อข่ายทีเป็ นหน่วยการผลิตเป็ นรายย่อยซึงเป็ นการช่วยเหลือให้ เกษตรกร
รายย่อยสามารถอยูไ่ ด้
10.แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
ต้ นนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนและเพิมผลผลิต
1. ช่วยให้ ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ปั จจัยการผลิต ปรับปรุงโครงสร้ างการ
ผลิตพื 0นฐาน เช่น แหล่งนํ 0า เครื องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ และการบํารุงดิน เป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนการตลาด
1. สถาบันการเงินให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือรับซื 0อข้ าวเปลือกให้ แก่เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
2. สนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปข้ าว เช่นโรงสีข้าวทีได้ มาตรฐานมากขึ 0น
3. ช่วยลดต้ นทุนการตลาด เช่น การสนับสนุนรายจ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรี ย์
4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้เรื องการบริ หารจัดการกลุม่ ระบบจัดการ การกระจายสินค้ า
และการขนส่ง และการการสร้ างแบรนด์เป็ นต้ น
ปลายนํ 0า
กิจกรรมเพิมปริ มาณและราคาซื 0อข้ าว
1. รัฐควรมีมาตรการจูงใจให้ เอกชนในการทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เช่น การลดหย่อนภาษี
2. ช่วยในการเจรจาทําความเข้ าใจทางธุรกิจระหว่างเครื อข่ายเกษตรกร และเครื อข่ายภาคี
พันธมิตรธุรกิจภาคเอกชน
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11. ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร
1.1 วิธีการผลิต
ควรทํานาด้ วยความรู้และข้ อมูลข่าวสารในการตัดสินใจการผลิตมากกว่าใช้ ความเคยชินใน
การผลิตเหมือนทีผ่านมา ต้ องประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการจัดเก็บข้ อมูลบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และผลผลิตทีได้ จากการผลิต เพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาคุณภาพการผลิตและลดต้ นทุน
การเพาะปลูกของตนเองได้ ในฤดูกาลปลูกข้ าวครัง0 ต่อไป ควรศึกษาการใช้ เครื องทุน่ แรงในการทํานา เช่นการ
ใช้ เครื องหยอดเมล็ดพันธุ์ ทีทําให้ ประหยัดการใช้ เมล็ดพันธุ์มากยิงขึ 0น
2.ข้ อเสนอแนะสําหรับกลุม่
2.1 การทําธุรกิจแบบเครื อข่ายจะสําเร็ จและเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยังยืนได้ นนั 0 จะต้ องผลิต
สินค้ าให้ ได้ มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ การทํางานภายในกลุม่ ทีได้ รับความความร่วมมือและความจริ งใจจากทุก
ฝ่ าย และทุกฝ่ ายต้ องจะได้ รับผลตอบแทนทีได้ รับอย่างเป็ นธรรม ตามสัดส่วนทีควรจะได้ รับ
2.2 การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดตามมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์อย่างเคร่งครัด
2.3 เนืองจากในกลุม่ มีกิจกรรมเพิมขึ 0น ทังทางการส่
0
งเสริ มการเพาะปลูก การตรวจ
มาตรฐาน การแปรู ปข้ าวหอมมะลิ การขนส่ง การขาย การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี 0ยังมีกิจกรรมทีต้ องทําตามกิจกรรมของรัฐบาลทีลงมาในพื 0นที จึงควรเตรี ยมรับเพิมคน โดยให้ แกน
นําของกลุม่ ย่อยทัง0 22 กลุม่ และสมาชิกกลุม่ มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการงานมากขึ 0น เพือเป็ นการกระจาย
ภาระงาน เพือไม่ให้ งานหลักของกลุม่ เสียหาย และเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งภายในกลุม่ ให้ มนคงยิ
ั
งขึ 0น
2.4 สร้ างแรงจูงใจอย่างอืนนอกจากราคาข้ าวเปลือกทีรับซื 0อสูงกว่าท้ องตลาด เพือให้ สมาชิก
ผลิตข้ าวเปลือกทีมีคณ
ุ ภาพ ได้ ตรงตามมาตรฐานอินทรี ย์ เช่น มีการคืนกําไรให้ แก่สมาชิกในแต่ละปี
2.5 เนืองจากการแปรรูปข้ าวสารอินทรี ย์บรรจุถงุ มีผ้ ผู ลิตจํานวนมาก ทางกลุม่ จะต้ อง
พัฒนาสร้ างแบรนด์ทีมีมาตรฐานและคุณภาพทีแตกต่างจากผู้ผลิตรายอืน เช่น ในถุงบรรจุจะต้ องระบุถึง
เรื องราวการผลิตข้ าว คุณสมบัตขิ องข้ าว เพือสร้ างความแตกต่างในสายตาผู้บริ โภค โดยเฉพาะข้ าวสาร
ขนาดบรรจุ 1 กก. และ 5 กก.
2.6 การกําหนดราคาขายควรตังราคาให้
0
แตกต่างกันตามมาตรฐานการตรวงรับรองและ
ประเภทของข้ าวเช่นราคาข้ าวอินทรี ย์ชนิด 100% ทีได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน EU ควรตังราคาสู
0
งสุด
เพราะมีต้นทุนการตลาดสูงสุดเช่น ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม เพราะมีต้นทุนการตลาดสูงสุด
2.7 การบริ หารของกลุม่ จะต้ องมีข้อมูลข่าวสารทีถูกต้ องเพือใช้ ในการตัดสินใจวางแผนการ
ผลิตให้ สมาชิกกลุม่ การแปรรูปและการขายของกลุม่ เช่นการตัดสินใจแปรรู ปเป็ นข้ าวขัดขาวชนิด 100 %
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80% และ 60 % หรื อจะแปรรูปเป็ นข้ าวกล้ อง โดยคํานึงถึงปริ มาณความต้ องการในตลาดและผลตอบแทนที
ได้ รับ
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 รัฐควรให้ การสนับสนุนด้ านลดต้ นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนปั จจัยการผลิตแนะนํา
ส่งเสริ มให้ มีการปรับปรุงบํารุ งดินเพือให้ ผลผลิตเพิมขึ 0น ช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื 0อข้ าวเปลือกจาก
สมาชิกในอัตราดอกเบี 0ยแบบพิเศษตํากว่าท้ องตลาด ด้ านการตลาดช่วยเจรจาและจัดหาตลาด และด้ านการ
แปรรูปสนับสนุนโรงสีให้ แปรรูปได้ ต้นข้ าวมากขึ 0นมากกว่าร้ อยละ 50 ก็จะทําให้ กลุม่ สามารถแปรรู ปจาก
ข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสารถุงได้ ในต้ นทุนทีลดลงเช่นให้ เงินทุนปลอดดอกเบี 0ยเพือปรับปรุงโรงสีให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ 0น
3.2 รัฐมีนโยบายการลดหย่อนภาษี ให้ กบั เอกชนทีเข้ ามารับซื 0อข้ าวสารจากกลุม่ เกษตรกรใน
ราคาทีเป็ นธรรม
3.3 รัฐเป็ นผู้ประสานงานให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ได้ รวมกัน
3.4 สถานการณ์การแปรรูปข้ าวสารบรรจุถงุ ขนาด 1 กิโลกรัม ในปั จจุบนั มีการส่งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุม่ เพือแปรรู ปข้ าว จนทําให้ เกิดแบรนด์ทีหลากหลาย การผลิตเป็ นไปอย่างกระจัดกระจาย
ต่างคนต่างทํา และผลผลิตมีจํานวนน้ อย ทําให้ ต้นทุนสูง เนืองจากไม่มีการประหยัดทางขนาด ประกอบกับ
ในอนาคตอาจทําให้ เกิดการแข่งขันกันเองในกลุม่ ของเกษตรกรผู้แปรรู ปข้ าว ในด้ านราคา เนืองจากเป็ นสินค้ าที
สามารถทดแทนกันได้ จึงควรส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์รวมกลุม่ กันเป็ นกลุม่ ใหญ่ เพือให้ เกิดการ
ประหยัดทางขนาด ลดต้ นทุนในการแปรรู ป ลดคูแ่ ข่งทางธุรกิจ ง่ายต่อการโปรโมทแบรนด์และการจดจําของ
ผู้บริ โภค
3.5 นโยบายส่งเสริ มเกียวกับการผลิตข้ าวอินทรี ย์ของข้ าราชการในพื 0นทีควรต่อเนืองจาก
ของเดิม ไม่ควรเปลียนแปลงตามนโยบายของผู้มาใหม่ เพือป้องกันไม่ให้ เกิดความสับสนของผู้บริ โภค
การทําธุรกิจแบบเครื อข่ายจะประสบความสําเร็ จและยังยืนได้ จะต้ องได้ รับความร่วมมืออย่างจริ งใจ
จากทุกฝ่ าย ปารศจากผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและทุกฝ่ ายจะต้ องได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมตามสัดส่วนที
สมควรจะได้ รับ นอกจากนี 0 ทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องจะต้ องเข้ าใจตรงกันว่าในการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายเพือ
ทางเลือกในการผลิต การตลาด และคุณภาพชีวิตทีดีกว่า
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บทที 1
บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา
ข้ าวยังคงเป็ นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญของประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวจํานวน 3.7 ล้ านครัวเรื อน
และนอกจากข้ าวจะเป็ นอาหารหลักประจําวันของคนไทยกว่า 65 ล้ านคนแล้ ว ยังมีเหลือส่งออกจําหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ ทําให้ ไทยติดอันดับเป็ นประเทศผู้ส่งออกข้ าวเป็ นอันดับหนึงของโลกมานานกว่า 30 ปี และทํา
รายได้ ปีละกว่า 2 แสนล้ านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) แต่ปัจจุบนั ไทยได้ สญ
ู เสียตําแหน่งการเป็ นผู้นําการ
ส่งออกไปให้ แก่คแู่ ข่ง ได้ แก่ ประเทศเวียดนาม และอินเดีย ซึงมีต้นทุนการผลิตและราคาส่งออกตํากว่าของข้ าว
ไทย ประกอบกับนโยบายของประเทศคูค่ ้ าทีเล็งเห็นความสําคัญในเรื องความมันคงทางอาหาร และมีนโยบาย
ส่งเสริ มการผลิตเพือทดแทนการนําเข้ า เช่นกรณีของจีนและอินโดนีเซีย ซึงย่อมส่งผลกระทบต่อปริ มาณและ
มูลค่าส่งออกของไทยในอนาคต
การเปลียนแปลงโครงสร้ างการตลาดของประเทศผู้ผลิตและผู้นําเข้ าข้ าวดังกล่าวข้ างต้ นย่อมส่งผล
กระทบต่อการผลิตและการค้ าข้ าวของไทยในอนาคต ด้ วยเหตุนีร0 ัฐบาลจึงมี นโยบายและเป้าหมายในการ
ส่งเสริ มการผลิตและการส่งออกข้ าวทียังยืน โดยมุ่งไปทีการเป็ นผู้นําด้ านข้ าวทีได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน รวมทัง0
ผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก และยุทธศาสตร์ ทีสําคัญประการหนึงคือ ข้ าวอินทรี ย์ (กระทรวงพาณิชย์, 2550)
นับตังแต่
0 ปี 2533-2534 ทีกระแสตืนตัวด้ านสุขภาวะและสิงแวดล้ อมของผู้บริ โภคไทย จึงได้ ริเริ มผลิตสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์เพือการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป อเมริ กา ญี ปุ่ นและสิงคโปร์ โดยมีข้าวเป็ นสินค้ าส่งออกที
สําคัญอันดับหนึง ตามด้ วยผัก ผลไม้ ข้ าวโพด สมุนไพร และเครื องเทศ
แหล่งปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีดีทีสุดของไทยอยู่ทีจังหวัดพะเยา เชียงราย บุรีรัมย์ อุบลราชธานี
ร้ อยเอ็ด อํานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ ยโสธร สุรินทร์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม (กระทรวงพาณิชย์, 2550)
กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสําคัญในการส่งเสริ มการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากล
เผยแพร่ ภาพลักษณ์ ข้าวหอมมะลิอินทรี ย์ไทยให้ เป็ นทีรู้ จักกว้ างขวางขึ 0นทัง0 ในและต่างประเทศ ส่งเสริ มให้
ผู้ประกอบการในระดับจังหวัดมีช่องทางการจําหน่ายให้ มากขึ 0น ควบคูก่ ับการพัฒนาให้ ความรู้ ความสามารถ
ด้ านการผลิต มาตรฐานผลผลิต ความรู้ ทางการค้ าและศักยภาพในการส่งออกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ไทยเพือ
สร้ างรายได้ เข้ าประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2550)
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ของชุดโครงการวิจยั การขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้ าทีเป็ นธรรม
(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2556) ว่าด้ วยการสร้ างระบบธุรกิจทางเลือกให้ แก่กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอม
มะลิอินทรี ย์ จ.ยโสธร ภายใต้ แบรนด์ “ข้ าวคุณธรรม” ซึงได้ ริเริ มตังแต่
0 ปี พ.ศ. 2549 โดยได้ นําเอาแนวคิดการ
จัดการโซ่อปุ ทานอย่างบูรณาการ (Integrated Value Chain Management) ภายใต้ กระบวนการพัฒนาทีรู้ จกั

2

กันในนามของการพัฒนาตามกรอบระบบคุณค่าและการค้ าทีเป็ นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2555) เพือ
ยกระดับมูลค่าเพิมให้ แก่ข้าวหอมมะลิอินทรี ย์และการแก้ ไขปั ญหาราคาตกตําจนเป็ นผลสําเร็ จ จนถึงปั จจุบนั
กลุ่ม ชาวนาคุณธรรมสามารถแก้ ปัญ หาเรื องราคาผลผลิ ตได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยยกระดับผลิ ตภัณ ฑ์
(Product upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading) ด้ วยการสร้ างภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ
ภายใต้ เป้าหมายร่ วม และการยกระดับไปสู่กิจกรรมทีมีมลู ค่าเพิมสูงขึ 0น (Functional upgrading) ได้ แก่ การ
สร้ างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จนทําให้ กลุ่มชาวนาคุณธรรมสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ สงู ถึงเกวียนละ
50,000 บาท (นิคม เพชรผา และคณะ, 2556) มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่การจัดสวัสดิการและการ
สะสมทุนภายใต้ กลไกกองบุญหนุนเกื อ0 และการดําเนินงานศูนย์วิจยั ไทบ้ านเพือพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมทีมี
ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ 0น และการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึงปั จจุบนั กลุ่มชาวนา
คุณธรรมได้ จดั ตังศู
0 นย์เรี ยนรู้มีชีวิตข้ าวคุณธรรมเพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู้แก่สาธารณชน
เพือขานรับนโยบายการส่งเสริ มการผลิตและการค้ าข้ าวอินทรี ย์ของประเทศ การดําเนินการวิจยั ในครัง0
นี 0 จึงเป็ นไปเพือนําทุนความรู้ ทีได้ จากชุดโครงการฯขยายผลไปศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิม (Moving
up value chain) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ส่สู ากลในรู ปแบบของ Global value chain ซึงจะก่อให้ เกิด
เป็ นเครื อข่ายธุรกิจข้ าวอินทรี ย์ทีได้ มาตรฐานสากล และเชือมโยงภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) ใน
แนวทางของการยกระดับมูลค่าเพิมตลอดทังโซ่
0 คณ
ุ ค่า เพือนําประโยชน์ส่เู กษตรกรรายย่อยและผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียในโซ่อปุ ทานได้ มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน
สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ดําเนินการชุดโครงการวิจยั การขับเคลือนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้ าทีเป็ นธรรม ระยะที 7 โดยได้ ออกแบบการวิจยั ต่อเนืองเป็ นเวลา 3 ปี ซึง
โครงการวิจยั การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์สสู่ ากล เป็ นโครงการหนึงในชุดโครงการนี 0 และได้ แบ่งระยะการ
วิจยั ออกเป็ น 3 ปี โดยในปี ที 1 (ปี 2557 ) ทําการวิจยั โดยเริ มจากการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาทีสมัครใจเข้ า
ร่ วมโครงการวิจยั การยกระดับมูลค่าเพิมจากผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ มีชาวนาเข้ าร่ วมโครงการจํานวน 50
รายในพื 0นทีสองอําเภอคือ อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ และอําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริ ญ การวิจยั ในปี
ทีหนึงได้ ทําการจัดทําฐานข้ อมูลการผลิตการตลาด โดยเฉพาะเรื องต้ นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์ได้ มีการจัดเวทีเสวนาและจัดการประชุมเชิงปฏิ บตั ิการให้ ผ้ ูนาชาวนาตระหนักในเรื องของ
ต้ นทุนและผลตอบแทนและสามารถคํานวณวิเคราะห์ได้ นอกจากนี 0ยังได้ มีการจัดเวทีถอดบทเรี ยนและทําแผน
ธุรกิจ และได้ เริ มมีการเจรจาธุรกิจขายข้ าวสารทีแปรรู ปโดยกลุ่มเกษตรกรโดยได้ ตงชื
ั 0 อกลุ่มว่ากลุ่ม “เครื อข่าย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริ ญ" ให้ กบั เครื อข่ายต่างๆ เช่น ธกส.และ สหกรณ์โคนมนครปฐม เป็ นต้ น
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั วิจยั ในปี ที 1 พบว่าเกษตรกรชาวนาทีร่ วมโครงการส่วนใหญ่ การทํานาในแต่ละ
ปี ยังไม่มีการคิดถึงต้ นทุนและผลตอบแทนหรื อนําข้ อมูลมาวางแผนผลิตในฤดูตอ่ ไป และการใช้ ปัจจัยการผลิต
ต่างๆด้ วยความเคยชินทังชนิ
0 ดและปริ มาณที ใช้ ทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ตวั เองได้ ว่าทํานาแล้ วได้ กําไรหรื อ
ขาดทุนเท่าไร ทําให้ ชาวนาแต่ละคนไม่ทราบว่ามีกําไรหรื อขาดทุนจากสาเหตุอะไร เป็ นปั ญหาทีต้ นทุน ผลผลิต
ทีผลิตได้ หรื อราคาทีขายได้ จากผลการวิจยั พบว่าชาวนาทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ได้
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กําไรมากน้ อยแตกต่างกันมากตังแต่
0 1 ถึง 16 บาท แสดงให้ เห็นว่าชาวนาแต่ละคนมีต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตข้ าวเปลือกทีผลิตได้ แตกต่างกันมาก เกิดจากสภาพความรู้ ความสามารถและสภาพพื 0นทีแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามพบว่าต้ นทุนทีเป็ นเงินสดมีเพียงร้ อยละ 25 ของต้ นทุน แต่ขายข้ าวได้ ราคาสูงกว่าปลูกข้ าวแบบไม่
อินทรี ย์
การทํานาอินทรี ย์นา่ จะเป็ นทางออกให้ กบั ชาวนารายย่อยได้ และการจะเพิมมูลค่าได้ จะต้ องมีการแปร
รู ปขายเป็ นข้ าวสาร สมาชิกชาวนาที เข้ าร่ วมโครงการวิจยั จึงได้ มีการรวมกลุ่มโดยเรี ยกว่า กลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริ ญ มีการรวบรวมข้ าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรู ปขายแต่ก็ยงั ไม่มีแผนการตลาดที
ชัดเจนและจากการถอดบทเรี ยนต้ นทุนการแปรรู ปของโรงสีชมุ ชนทีกลุ่มใช้ แปรรู ปและบรรจุถุงขายยังมีต้นทุน
สูงเพราะเป็ นโรงสีขนาดเล็กทําให้ แข่งขันยาก เนืองจากปั จจุบนั ธุรกิจแปรรู ปข้ าวถุงขายมีผ้ ปู ระกอบการมากทัง0
ทีเป็ นบริ ษัทเอกชน กลุม่ เกษตรกรต่าง และสหกรณ์ เป็ นต้ นและมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ มีตรายีห้ อ
ต่างๆในท้ องตลาดมาก ดังนันทางออกจึ
0
งต้ องมีการเจรจาทําธุรกิจผ่านเครื อข่ายจึงจะยังยืน และปรับปรุ งโรงสี
ให้ มีประสิทธิภาพจะได้ มีต้นทุนทีตําในการแปรรูปและรวบรวมข้ าวจะได้ แข่งขันได้ และชาวนาผู้ผลิตข้ าวจะต้ อง
ได้ ประโยชน์ด้วยจึงจําเป็ นทีจะได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกียวข้ องต่างๆ ดังนันการวิ
0
จยั ในปี ที 2 ( ปี
2558 ) จึงเป็ นการวิจยั เพือเน้ นหาแนวทางให้ เกษตรกรชาวนานําร่ อง มีการวางแผนการผลิตโดยอาศัยข้ อมูล
ต้ นทุนผลตอบแทนในปี ทีผ่านมาในการตัดสินใจการใช้ ปัจจัยการผลิต แนวทางเพิมมูลค่าทีนาทีเป็ นประโยชน์
แก่เกษตรกรายย่อย ให้ กลุ่มทําธุรกิจอย่างมี แผนโดยการจัดทํ าแผนธุรกิจแก่เครื อข่ายนําร่ อง และหาแนว
ทางการพัฒนาระบบการสนับสนุน
คําถามวิจัย
1. แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและ
ยังยืน ควรดําเนินการอย่างไร
2. ระบบสนับสนุนทีจําเป็ นต่อการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์แก่เกษตรกรรายย่อย มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ผ่านกลไกเครื อข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อํานาจเจริ ญ
2. เพือหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อย่างยังยืน
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. การยกระดับสมรรถนะในการแข่งขันแก่เกษตรกรรายย่อยทีผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ อันจะนํามา
ซึง การลดต้ นทุน เพิมรายได้ การยกระดับมาตรฐานการผลิตทีเป็ นสากล และการมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี
2. การปรับโครงสร้ างการผลิตและการตลาดข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ให้ สมดุลกับการบริ โภคและการ
ส่งออกต่างประเทศ
3. มาตรการและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริ มการผลิตและการค้ าข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
ตามยุทธศาสตร์ ของไทย
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บทที 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดําเนินการวิจยั จะเป็ นไปในรู ปแบบของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมใน ลักษณะของการ
ต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิ จัยเดิมที ก่อเกิ ดเป็ นตัวแบบธุ รกิ จ ฐานสังคมที มี การเชื อมโยงพันธมิตร
(Strategic partner) ภายใต้ โซ่อปุ ทานสําหรับสินค้ าและผลิตภัณฑ์บางชนิด อีกทังการใช้
งกา
0
ประโยชน์จากทุน
ความรู้ ของชุดโครงการฯ และแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ อาทิ ศูนย์เรี ยนรู้ ข้าวคุณธรรม นํามาประยุกต์ในการยกระดับ
มูลค่าเพิม ( Moving up value chain) แก่กลุ่มเป้าหมายทีเป็ นภาคีเครื อข่าย ภายใต้ โซ่อปุ ทาน โดยประยุกต์
จากแนวคิด Stan Shin’ Smiling Curve (Shih,
(Sh 1992) ดังภาพที 2.1

/ / (functional upgrading) (product upgrading) (process upgrading)
ภาพที 2.1 แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิม(Moving
ม
up the value chain) ประยุกต์จาก Stan Shih’s Smiling
Curve ภายใต้ โซ่คณ
ุ ค่า
อ้ างอิง : Shih, Stan (1992). Stan’s Concept. 1992
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แนวคิดการเพิมมูลค่ า
เพือให้ ได้ ผลการวิจยั เป็ นไปตามแนวคิดภาพที 2.1
ระดับต้ นนํา&
ปรับเปลียนเป็ นข้ าวทีได้ มาตรฐานสูงขึ 0น
แนวทางหนึงในการเพิมราคาขายทําได้ โดยโดยปรับเปลียนโดยการผลิตข้ าวอินทรี ย์ให้ ได้ รับ
มาตรฐานทีสูงขึ 0นตามการรับรองของ I-FOAM และ EU ดังภาพที 2.2
ได้ รับมาตรฐาน EU
ได้ รับมาตรฐาน I-FOAM
ปรับเปลียนเป็ นข้ าวอินทรี ย์
การผลิตข้ าวโดยทัวไป
ภาพที 2.2 การไต่ระดับมาตรฐานการผลิตข้ าวอินทรี ย์
ปรับลดต้ นทุนการผลิต
ระดับต้ นนํ า0 หรื อชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์จะต้ องทํ าการผลิตให้ ได้ ต้นทุนเฉลี ยต่อ
หน่วยผลผลิตลดลงโดยการลดต้ นทุนต่อไร่ หรื อทําการผลิตเพือให้ ได้ ผลผลิตต่อไร่ เพิมขึ 0นจึงต้ องมีการวิเคราะห์
ถึงโครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนและผลตอบแทน
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนมีดงั ต่อไปนี 0
1. ประเภทของปั จจัยการผลิต
ประเภทของปั จจัยการผลิตมี 2 ประเภท
1.1 ปั จจัยคงที
ไม่สามารถเปลียนแปลงปริ มาณการใช้ ได้ ในช่วงระยะเวลาการผลิต ไม่เปลียนแปลงตาม
ปริ มาณผลผลิต
1.2 ปั จจัยผันแปร
เปลียนแปลงปริ มาณการใช้ ได้ ในช่วงระยะเวลาการผลิตและเปลียนแปลงตามปริ มาณการ
ผลผลิต
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2. ประเภทของต้ นทุน
2.1 ต้ นทุนคงที ไม่เปลียนแปลงตามปริ มาณผลผลิต
2.1.1) ต้ นทุนคงทีทีเป็ นตัวเงิน เกษตรกรต้ องจ่ายจริ ง เช่น ค่าเช่าทีดิน และค่าภาษี
ทีดิน
2.1.2) ต้ นทุนคงที ที ไม่เ ป็ นตัวเงิ น เกษตรกรไม่ไ ด้ จ่ายจริ ง เช่น ค่าเสื อมราคาของ
อุปกรณ์การเกษตร และค่าใช้ ทีดินเป็ นต้ น
2.2 ต้ นทุนผันแปร เปลียนแปลงตามปริ มาณผลผลิต
2.2.1) ต้ นทุนผันแปรทีเป็ นตัวเงิน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ค่าจ้ างแรงงาน
2.2.2) ต้ นทุนผันแปรทีไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ค่าแรงงานในครอบครัว เมล็ดพันธุ์ทีเก็บไว้
ใช้ เอง และปุ๋ยคอกทีผลิตเองเป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
3.1 วัดในรู ปของต้ นทุนทังหมดต่
0
อครัวเรื อน เป็ นบาทต่อครัวเรื อน
3.2 วัดในรู ปของต้ นทุนเฉลียต่อไร่
ต้ นทุนเฉลียต่อไร่

=

ต้ นทุนทังหมด
0

เนื 0อทีปลูก

3.3 วัดในรู ปของต้ นทุนเฉลียต่อผลผลิตหนึงกิโลกรัม
ต้ นทุนเฉลียต่อผลผลิต =

ต้ นทุนทังหมด
0

ผลผลิตทังหมด
0

4. การวิเคราะห์ หาผลตอบแทน
4.1 รายได้ ทงหมด
ั0
ทีได้ จากผลผลิตทีผลิตได้
รายได้ ทงหมด
ั0

=

ผลผลิตทังหมด
0
× ราคาทีขายได้

=

รายได้ ทงหมด
ั0

=

รายได้ ทงหมด
ั0
– ต้ นทุนผันแปรทังหมด
0

4.2 รายได้ เฉลียต่อไร่
รายได้ เฉลียต่อไร่

เนื 0อทีปลูก

4.3 รายได้ สทุ ธิ
รายได้ สทุ ธิทงหมด
ั0
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4.4 กําไร
กําไร =

รายได้ ทงหมด
ั0
– ต้ นทุนทังหมด
0

4.5 ผลตอบแทนเหนือต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
=
รายได้ ทงหมด
ั0
– ต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
4.6 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
รายได้ =
ราคา × ปริ มาณผลผลิต =

รายจ่าย
ต้ นทุนการผลิตทังหมด
0

4.6.1) ระดับผลผลิตต่อไร่ค้ มุ ทุน =

ต้ นทุนทังหมดเฉลี
0
ยต่อไร่

4.6.2) ระดับราคาคุ้มทุน

ต้ นทุนทังหมดต่
0
อไร่

ราคาทีขายได้

=

4.6.3) ระดับต้ นทุนต่อไร่ทีคุ้มทุน =

ผลผลิตต่อไร่

ผลผลิตต่อไร่ × ราคาทีขายได้

4.7 ราคาทีเกษตรกรได้ รับ
ผลผลิตสินค้ าเกษตรอยูใ่ นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ราคาทีเกษตรกรขายได้ จะขึ 0นอยูก่ บั อุปสงค์
และอุปทานรวมของตลาดดังนันเกษตรกรแต่
0
ละคนจะได้ กําไรมากน้ อยหรื อขาดทุนจึงขึ 0นอยู่
กับต้ นทุนเฉลียแต่ละคนดังภาพที 2.3 เกษตรกรรายที1ได้ กําไร ส่วนรายที 2 ขาดทุน

อุปทานของเกษตรกร

เกษตรกรรายที 1

เกษตรกรรายที 2

ภาพที 2.3 ราคาทีได้ รับและต้ นทุนการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย
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ระดับกลางนํา& และปลายนํา&
สําหรับกลุ่มผู้แปรรู ป ก็ต้องลดค่าใช้ จ่ายการตลาดเช่นค่าแปรรู ปเก็บรักษาและขนส่งเป็ นต้ นเพือทําให้
ส่วนเหลือมการตลาดลดลงจะมีผลทําให้ ราคาทีฟาร์ มสูงและราคาทีผู้บริ โภคซื 0อลดลงได้ จะเป็ นผลดีกบั ทุกฝ่ าย
สําหรับแนวคิดเรื องการตลาดมีดงั นี 0
ต้ นทุนการตลาด ส่วนเหลือมการตลาด ส่วนแบ่งของเกษตรกร
ความหมายของต้ นทุนการตลาด ส่วนเหลือมการตลาด ส่วนแบ่งของเกษตรกร มีดงั ต่อไปนี 0
1.ต้ นทุนการตลาด (Marketing Cost)
ต้ นทุนการตลาด เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเกิดจากการทําหน้ าทีการตลาดต่างๆของพ่อค้ าคนกลางใน
การนําสินค้ าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริ โภค ซึงอาจแบ่งตามหน้ าทีเป็ นค่าขนส่ง ค่ากักเก็บ และค่าแปรรูป ซึง
ค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ 0นอาจจะเป็ นค่าใช้ จา่ ยคงที ไม่เปลียนแปลงไปตามปริ มาณธุรกิจการตลาดได้ แก่ ค่าเสือม
ราคาของเครื องจักร เครื องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะและอืนๆ ส่วนค่าใช้ จา่ ยทีไม่คงทีเปลียนแปลงไปตาม
จํานวนหรื อปริ มาณธุรกิจการตลาด ถ้ าปริ มาณธุรกิจมากหรื อมีจํานวนสินค้ าทีซื 0อขายมาก ค่าใช้ จา่ ยส่วนนี 0จะ
มากขึ 0นตามไปด้ วย ได้ แก่ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าบริ การขนส่ง หรื อค่านํ 0ามันรถและอืนๆเป็ นต้ น
นอกจากนี 0อาจแบ่งค่าใช้ จา่ ยการตลาดทีเกิดจากการทําหน้ าทีการตลาดในตลาดระดับต่างๆ
= ค่าการแปรรูป + ค่าเก็บรักษา + ค่าขนส่ง + อืนๆ
2. ส่ วนเหลือมการตลาด (Marketing margin)
ส่วนเหลือมการตลาด หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาสินค้ าที ผู้บริ โภคจ่าย (Consumer
Price) กับราคาทีผู้ผลิตได้ รับ (Farm Price) ในหน่วยเดียวกัน และเป็ นสินค้ าชนิดเดียวกัน
(ภาพที 2.4)
MM = เป็ นความแตกต่างของราคาระหว่าง 2 ระดับตลาด เช่น ราคาทีผู้บริ โภคจ่าย
ในตลาดขายปลีกกับราคาทีผู้ผลิตได้ รับในตลาดแหล่งผลิต
MM = ราคาขายปลีก-ราคาขายส่ง
MM = ต้ นทุนการตลาด( MC )+ กําไรของผู้ประกอบการ
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ภาพที 2.4 ส่วนเหลือมการตลาด
2.1 การเปลียนแปลงของส่วนเหลือมการตลาด
ถ้ าหากสามารถทําให้ สว่ นเหลือมการตลาดลดลงได้ จะเกิดผลดีสองประการ คือ ทําให้ ราคา
ขายปลีกลดลง และทําให้ ราคาทีเกษตรกรขายได้ หรื อราคาทีฟาร์ มเพิมขึน0น0 เช่นค่าขนส่งลดลง ก็จะส่งผลให้
ส่วนเหลือมการตลาดลดลง
ลดลง จะทําให้ ราคาขายปลีกลดลงจาก PR เป็ นPR1 และราคาทีเกษตรกรขายได้ เพิมขึ 0น
จาก PF เป็ น PF1 (ภาพที 2.5 )

ภาพที 2.5 ส่วนเหลือมการตลาดลดลง
3. ส่ วนแบ่ งของเกษตรกร (Farmer’s Share)
ส่วนแบ่งของผู้เกษตรกร หรื อทีเกษตรกรได้ รับ จะเกิดจากราคาทีผู้ผลิตได้ รับ โดยคิดเทียบ
เป็ นร้ อยละของราคาทีผู้บริ โภคจ่าย ทังนี
0 0เพือให้ ทราบว่า ราคาสินค้ าทีผู้บริ โภคจ่ายจะตกแก่เกษตรกรมากน้ อย
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เพียงใด ซึงมีคา่ ใช้ จ่ายการตลาดมาก หรื อมีสว่ นเหลือมการตลาดมาก ราคาทีผู้บริ โภคจ่ายก็จะตกแก่
เกษตรกรมาก

การลดต้ นทุนลงได้ อีกแนวคิดหนึงสําหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปรายย่อยจะต้ องรวมกลุม่ เป็
เ น
พันธมิตรเครื อขายทําธุรกิจและจะยังยืนต้ องมีการวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและจัดทํากล
ยุทธ์และการจัดทําแผนธุรกิจและการสร้ างแบรนด์
4. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเ คราะห์ SWOT ประกอบด้ วย การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทั
อมทัง0 ภายในและภายนอก
บริ ษัท ซึงการวิเคราะห์ภายในจะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยทีเป็ นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness)
ของบริ ษัททีสําคัญ เช่น ผลการดําเนินงานและทรัพยากรด้ านการเงิน ทรัพยากรด้ านบุคคล สิงอํานวยความ
สะดวกและขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกจะ
เป็ นการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที เป็ นโอกาส (Opportunities) และอุป สรรค (Threats) ของบริ ษั ทที สํ า คัญ เช่ น
ข้ อมูลเกี ยวกับลูกค้ าและสภาพการแข่งขัน สภาวะทางเศรษฐกิจของด้ านสังคม และกฎข้ อบังคับของรัฐบาล
เป็ นต้ น โดยการวิเคราะห์ SWOT อย่างเหมาะสม จะช่วยเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ อนั จะนําความ
เปรี ยบทางการแข่งขันมาสูอ่ งค์กร
4.1 จุดแข็ง (Strengths) เป็ นปั จจัยภายในขององค์กรทีเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเหนือคู่
แข่งขัน ซึงองค์กรสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในการดําเนินงานธุรกิจ เพื
เพือสร้ างความเป็ นไปได้ ในตลาดหรื อ
อุตสาหกรรม หรื อเป็ นความแข็งแกร่ ง หรื อข้ อดีทีเกิ ดจากสภาพแวดล้ อมภายใน เช่นจุดแข็งทางด้ านส่วน
ประสมทางด้ านการตลาด (4P’s)) จุดแข็งด้ านการเงิน จุดแข็งด้ านการผลิต จุดแข็งในการบริ หารงานและการ
จัดองค์กร
4.2 จุดอ่อน (Weakness) เป็ นปั จจัยภายในองค์กรที เป็ นข้ อเสียเปรี ยบ หรื อมี
ข้ อด้ อยกว่าคูแ่ ข่ง ซึงจะเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อการดําเนินงาน ดังนันองค์
0 กรจะต้ องหาวิธีการแก้ ไขปั ญหา
เหล่านัน0
4.3 โอกาส (opportunities) เป็ นปั จจัยภายนอกองค์กรสามารถนํามาใช้ ประโยชน์
หรื อมีส่วนช่วยให้ องค์กรสามารถใช้
กรสามารถใช้ ความพยายามเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้ หรื อเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ ซึง
วิเคราะห์จากปั จจัยภายนอกทีองค์กรแสวงหาโอกาสจากสิงแวดล้ อมในด้ านใดด้ านหนึงมากําหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาดที เหมาะสมกั บ สิ งแวดล้ อมภายนอก ประกอบด้ ว ย ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ตลาดและลู ก ค้ า
ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น
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4.4 อุปสรรค (Threats) เป็ นปั จจัยภายนอกองค์กรอาจเป็ นอุปสรรคหรื อภัยคุกคามที
มี ผ ลกระทบต่อ การดํ าเนิ นงานขององค์ กร ทํ า ให้ บ ริ ษัทประสบความล้ ม เหลวหรื อไม่ บรรลุผ ลสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ทีวางไว้ หรื อเป็ นข้ อจํากัดทีเกิดจากสิงแวดล้ อมภายนอก ซึงธุรกิจจําเป็ นต้ องมีการปรับกลยุทธ์
การตลาดให้ สอดคล้ อง และขจัดอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึ 0น
5. แนวคิดการจัดการสินค้ าเกษตรในระดับครั วเรื อนและชุมชน
5.1 เพิมมูลค่าเพิม (Value Added)
5.2 ผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานตรงความต้ องการของผู้บริ โภค
5.3 ศึกษาข้ อดีข้อเสียของลักษณะสินค้ าทีจะผลิตขาย
5.4 เพิมช่องทางการจําหน่าย
5.5 เพิมอํานาจการต่อรองด้ านราคา
5.6 การจัดการระบบโลจิสติกส์เพือลดต้ นทุนการตลาด
5.7 ทําการตลาดแบบเครื อข่าย
5.8 ส่วนประสมการตลาด (4P’s)
6. ส่ วนประสมการตลาด (4P’s)
ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีจัดจําหน่าย และการส่งเสริ ม
การตลาด (ภาพที 2.7 )
6.1 ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของตลาด
เช่น ตรา ขนาดบรรจุ ชนิดข้ าว มาตรฐาน
6.2 ราคา (Price) คือ การกําหนดราคาขาย ใช้ การเจรจาต่อรองโดยอยูบ่ นพื 0นฐานต้ นทุน
การแปรรูปและต้ นทุนการตลาดอืนๆ โดยแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่าย
6.3 สถานทีจัดจําหน่าย (Place) คือ ขบวนการนําสินค้ าจากผู้ผลิตไปสูผ่ ้ บู ริ โภคคนสุดท้ าย
โดยผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ ซึงมีผลต่อราคาทีขายได้ และต้ นทุนการตลาด โดยเฉพาะค่าขนส่ง
6.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมการส่งเสริ มเพือเพิมยอดการจัด
จําหน่ายสินค้ า
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เครือข่ ายวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ

ภาพที 2.6 ส่วนประสมการตลาด (4 P’s)
วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วยขันตอนสํ
0
าคัญ ได้ แก่
1. ลงพื 0นทีพบปะเกษตรผู้ปลูกข้ าวและตลาดเขียว ประชุมจัดสนทนากับภาคีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
เครื อข่ายต่างๆและผู้เกียวข้ องของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
2. ประชุมถอดบทเรี ยนในพื 0นทีเพือการจัดการความรู้ ให้ คําปรึ กษาแนะนาการขับเคลือนตามแผน
ธุรกิจของเครื อข่าย
3. การเชือมโยงภาคีพนั ธมิตรธุรกิจเพือการตลาดและกระจายสินค้ าสู่การบรรลุเป้าหมายร่ วมภายใต้
ข้ อตกลง จัดทํา Road Show และสร้ างแบรนด์
4. เปิ ดตลาดทดลองขายข้ าวสารและข้ าวกล้ องบรรจุถงุ สุญญากาศ ขนาด 1 กิโลกรัม (ภาคผนวก ค. )
5. เจรจาธุรกิจกับกลุม่ โรงแรม ( ภาคผนวก ข. รายงานการประชุมครัง0 ที 7 - 8 )
6. การติดตามประเมินผล และจัดเวทีถอดบทเรี ยนเพือประเมินข้ อจํากัด - อุปสรรค และข้ อเสนอเชิง
นโยบายของงานวิจยั
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ภาพที 2.7 กรอบแนวทางการวิจยั โครงการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์สสู่ ากลปี ที 2
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย
เกษตรกรชาวนาผู้ ปลูกข้ าว จังหวัดอํานาจเจริ ญ ทีได้ เข้ าร่ วมโครงการในปี การผลิต 2557 และปี 2558
ซึงเป็ นแหล่งผลิตข้ าวอินทรี ย์ทีสําคัญของประเทศ และอยู่ในแดนดําเนินงานของศู
นงานของศูนย์ข้าวคุณธรรมโน้ นค้ อทุ่ง
ซึงเป็ นทีตังของโรงสี
0
ชมุ ชนเพือแปรรูป โดยในการวิจยั ปี ทีหนึงได้ มีข้อตกลงจะใช้ ชือกลุ่มว่า ” เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชาวนาอํานาจเจริ ญ” และต่อมามีมติจากทีประชุมผู้นําเครื อข่ายเมือ 14 กรกฎาคม 2558 ทีสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ให้ ใช้ ชือกลุ่มว่า “ เครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํ านาจเจริ ญ” ซึงมีสมาชิก
เครื อข่ายประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ 22 กลุม่
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บทที 3
ลักษณะการผลิตข้ าวของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ

การใช้ ปัจจัยการผลิต
การใช้ ปัจจัยการผลิตในการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์โดยทัวไปของเกษตรกรชาวนาใน จ.อํานาจเจริ ญ
มีการใช้ ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี 0
1.สภาพพื 0นทีนา
พื 0นทีนาแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ
1.1 นาทีราบลุม่ เป็ นพื 0นทีรองรับนํ 0า เมือฝนตกจะมีนํ 0าเพียงพอสําหรับการปลูกข้ าวเป็ น
พื 0นทีแรก
1.2 นาทีราบสูง (นาโคก/นาดอน) ใช้ นํ 0าฝนในปริ มาณทีมาก
2.สภาพดิน
2.1 ดินเหนียว สามารถอุ้มนํ 0าได้ ดี แต่เครื องจักรกลเกษตร รถยนต์ หรื อ รถไถ ติดหล่มง่าย
2.2 ดินร่วน มีแร่ธาตุเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของข้ าว
2.3 ดินทราย ไม่มีความสามารถในการอุ้มนํ 0า
3.การปรับปรุงพื 0นที
3.1 ไถ นอกจากไถนาเพือเตรี ยมดินสําหรับปลูกข้ าวแล้ ว การไถเพือปรับขนาดและระดับพื 0นนา
และคันนาก็เป็ นสิงทีจําเป็ น ไม่ได้ ทําทุกปี ขึ 0นอยูก่ บั ความเหมาะสมจนกว่าจะลงตัวก็จะไม่มีการปรับพื 0นทีอีก
3.2 ซ่อมคันนา เมือฝนตกหนัก คันนาจะขาด เก็บนํ 0าไม่อยู่ มีการดูแลซ่อมแซมอยูเ่ สมอ
3.3 ท่อระบายนํ 0า สําหรับวางทางระบายนํ 0าในนาแต่ละแปลง เพือควบคุมปริ มาณนํ 0า
เข้ า – ออกแปลงนา
4.พันธุ์ข้าวทีนิยมปลูก
4.1 ข้ าวหอมมะลิ
4.2 ข้ าวเหนียว
4.3 ข้ าวดอ (อายุการเก็บเกียวสันกว่
0 า มักปลูกในนาทีราบสูง)
4.4 ข้ าวกํา (ข้ าวเหนียวดํา) ปลูกแซมเพียง 1-2 แปลง ไม่นิยมปลูกเต็มพื 0นทีทุกแปลงนา
4.5 ข้ าวไรซ์เบอร์ รี
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5.นํ 0าทีใช้ ทํานา
5.1 นํ 0าฝน เป็ นแหล่งนํ 0าหลักในการปลูกข้ าวของเกษตรกร ผู้ปลูกข้ าวในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
5.2 ประปาเพือการเกษตร (บ้ านนาผาง) สามารถแก้ ปัญหาฝนแล้ งได้ ในระดับหนึง คลอบคลุม
พื 0นทีน้ อยส่วนมากเป็ นโครงการนําร่ อง
5.3 บ่อนํ 0า/สระนํ 0า
5.4 ห้ วย /คลอง /บึงธรรมชาติ
5.5 คลองชลประทาน
6.แรงงานคน
แรงงานคนแบ่งเป็ น
6.1 แรงงานในครอบครัว
6.2 การลงแขก
6.3 จ้ าง
การจ้ างแรงงาน มีทงที
ั 0 จ้ างคนรู้ จกั กัน คนอืน หรื อแรงงานจากประเทศลาว ในบางกรณีต้องมีที
พักพร้ อมรถรับ – ส่ง และอาหาร เป็ นต้ นทุนนอกเหนือจากค่าจ้ าง ลักษณะการจ้ างงาน มีทงแบบจ้
ั0
างเหมา
เป็ นไร่ คิดจากพื 0นทีทังหมด
0
จ้ างรายวัน หรื ออืนๆตามแต่จะตกลงกัน
7.แรงงานเครื องจักร
7.1 รถไถ เดินตาม/รถอีแต๊ ก
7.2 รถไถเล็ก
7.3 รถเกียวข้ าว/นวดข้ าว มี 2 ประเภท คือ รถเกียวข้ าวพร้ อมนวดและรถนวดข้ าวอย่างเดียว
8.ปุ๋ยทําเองและซื 0อ
8.1 ปุ๋ยอินทรี ย์
8.2 ปุ๋ยพืชสด ในพื 0นทีจังหวัดอํานาจเจริ ญ นิยมปลูกพืชตระกูลถัว เช่า ถัวพร้ าและถัวลิสง
8.3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ ทําเองจากวัตถุดิบทีแต่ละคนมี ในบางปี เกษตรจังหวัดมีการแจกถังหมัก
เสียค่าใช้ จา่ ยจากการซื 0อกากนํ 0าตาล
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ต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
ต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ในปี เพาะปลูก 2556
ชาวนาทีเข้ าร่ วมโครงการมี ต้นทุนการผลิตทังหมดเฉลี
0
ยต่อไร่ ของชาวนาที ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
เท่ากับ 3,954.82 โดยเป็ นต้ นทุนทีเป็ นเงินสด 992.64 คิดเป็ นร้ อยละ 25.09 และไม่เป็ นเงินสดไร่ ละ 2,962.18
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.90 ของต้ นทุนทังหมด
0
จะเห็นได้ ว่าชาวนาใช้ ต้นทุนเงินสดน้ อยกว่าต้ นทุนทีไม่เป็ น
เงินสดมากเพราะมีหลายปั จจัยการผลิต ชาวนาไม่ต้องจ่ายจริ ง เช่น ค่าแรงงานในครอบครัว เมล็ดพันธุ์ทีเก็บไว้
เอง และปุ๋ยอินทรี ย์ตา่ งๆทีผสมใช้ เองดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 ต้ นทุนและผลตอบแทนทีชาวนาได้ รับจากการปลูกข้ าวนาปี หอมมะลิอินทรี ย์ในจังหวัด
อํานาจเจริ ญ
(หน่วย : บาท/ไร่)
รายการ
เป็ นเงินสด ไม่เป็ นเงินสด
รวม
ร้ อยละ
ต้ นทุนผันแปร
990.64
2,124.33 3,114.97
78.76
1) ค่าแรงงาน
554.92
1,402.62 1,957.54
49.50
ไถเตรี ยมแปลงเพาะกล้ า
19.35
10.28
29.63
0.75
เตรี ยมแปลงนา เผาฟาง
24.56
17.65
42.21
1.07
ไถกลบฟาง
44.37
31.63
76.00
1.92
หว่านเมล็ดพันธุ์
2.27
22.55
24.82
0.63
หว่านเมล็ดข้ าว กรณีนาหว่าน
3.00
10.01
13.01
0.33
ถอนกล้ า
77.41
162.95 240.36
6.08
สูบนํ 0าเข้ านา
7.61
13.23
20.84
0.53
ดํานา
94.49
461.63 556.12
14.06
ใส่ป๋ ยุ
51.43
51.43
1.30
ถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า/คุมหญ้ า
1.47
99.16 100.63
2.54
กําจัดศัตรู ข้าว
6.01
6.01
0.15
ถอนข้ าวดีด
7.61
7.61
0.19
ตรวจแปลงนาเปิ ดปิ ดนํ 0าเข้ า
59.26
59.26
1.50
เก็บเกียวและนวด
233.28
346.52 579.80
14.66
ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง
4.14
67.26
71.40
1.81
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ตารางที 3.1 (ต่อ )
รายการ

เป็ นเงินสด ไม่เป็ นเงินสด
ค่าสีข้าว
41.64
23.69
การขนส่ง
1.33
8.41
ค่าอาหารและเครื องดืม
3.34
2) ค่าวัสดุการเกษตร
287.81
721.71
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
10.29
74.84
ค่าปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15
ค่าปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-18
ค่าปุ๋ยเคมีสตู ร 46-0-0
ค่าปุ๋ยเคมีสตู ร ไคโตซาน
ค่าปุ๋ยพืชสด
2.34
16.78
ค่าปุ๋ยคอก
48.04
343.58
ค่าปุ๋ยหมัก
6.61
165.62
ค่าปุ๋ยชีวภาพ
102.14
110.81
ค่านํ 0าหมักชีวภาพ
42.71
10.08
ค่าถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า
ค่าการจัดการกับศัตรูข้าว
1.20
ค่าซื 0ออุปกรณ์สิ 0นเปลืองในการทํานาที 3.74
มีอายุใช้ งานไม่เกิน 1 ปี
ค่านํ 0ามันเชื 0อเพลิง
70.74
3) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
147.91
ต้ นทุนคงที
2.00
837.85
ค่าใช้ ทีดิน
222.00
ค่าภาษี ทีดิน
2.00
ค่าเสือมอุปกรณ์การเกษตร
615.85
รวมต้ นทุนทัง& หมด
992.64
2,962.18

(หน่วย : บาท/ไร่)
รวม
ร้ อยละ
65.33
1.65
9.74
0.25
3.34
0.08
1,009.52
25.53
85.13
2.15
19.12
0.48
391.63
9.90
172.23
4.35
212.95
5.38
52.78
1.33
1.20
0.03
3.74
0.09
70.74
147.91
839.85
222.00
615.85
3,954.82

1.79
3.74
21.24
5.61
0.05
15.57
100.00

ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์โดยเฉลียต่อไร่ ปี การผลิต 2556 โดยชาวนาผู้ปลูกข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์ได้ ผลผลิตต่อไร่เฉลีย 353.38 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 18.36 บาท ได้ รายได้ ไร่
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ละ 6,488.06 บาท ได้ รายได้ สทุ ธิ 3,373.09 บาท (หักค่าใช้ จา่ ยเฉพาะต้ นทุนผันแปร) โดยได้ กําไรไร่ละ
2,533.24 บาท และถ้ าหากพิจารณาเฉพาะต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมดเท่
0
านัน0 ชาวนาก็จะได้ ผลตอบแทนเหนือ
ต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมดเท่
0
ากับไร่ละ 5,495.42 บาท ดังตารางที 3.2
ตารางที 3.2 ผลตอบแทนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ในปี เพาะปลูก 2556
รายการ
ต้ นทุนทังหมด
0
1.1 ต้ นทุนผันแปร
1.2 ต้ นทุนคงที
ต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ราคาทีขายได้
รายได้
รายได้ สทุ ธิ
กําไร
ผลตอบแทนเหนือต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
ผลผลิตคุ้มทุน (กก./ไร่)
ราคาคุ้มทุน

บาท/ไร่
3,954.82
3,114.97
839.85
992.64
353.38
18.36
6,488.06
3,373.09
2,533.24
5,495.42
215.40
11.19

เมือแยกวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ตามขนาดเนื 0อทีปลูก พบว่า
ชาวนาทีมีขนาดเนื 0อที 1ถึง10 ไร่ มีต้นทุนต่อไร่ เฉลียสูงสุดเท่ากับ 5,709.65 บาทและได้ ผลผลิตต่อไร่ สงู สุด
เฉลีย 445.02 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเนื 0อที 21 ถึง 30 ไร่ มีต้นทุนเฉลียต่อไร่ ตําสุดเท่ากับไร่ ละ 3,323.33 บาท
แต่ก็ได้ ผลผลิตเฉลียตําทีสุดเท่ากับ 267.08 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมือพิจารณาถึงต้ นทุนเฉลียต่อผลผลิตพบว่า
ขนาดพื น0 ที 11 ถึง 20 ไร่ มี ต้นทุนเฉลี ยต่อกิ โลกรั ม ตําที สุดเท่ากับ 8.73 บาทต่อกิ โลกรั มและได้ กําไรสูงสุด
เท่ากับ 10 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนชาวนาทีมีขนาดเนื 0อที 1 ถึง 10 ไร่ มีต้นทุนเฉลียต่อผลผลิตสูงสุดเท่ากับ
13.77 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้ ได้ กําไรตําทีสุดเท่ากับ 5 บาท ต่อกิโลกรัม
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ตาราง 3.3 ต้ นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบ่งตามขนาดเนื 0อทีปลูกของเกษตรกร
ผู้เข้ าร่วมโครงการใน จังหวัดอํานาจเจริ ญปี การผลิต 2556
ขนาดพื 0นทีปลูก เนื 0อทีเฉลีย
(ไร่)
(ไร่)
1-10
6.22
11-20
15.2
21-30
23.8
31-40
36.33

ผลผลิต ต้ นทุนทังหมด
0
ต้ นทุนทังหมด
0
ราคาขาย กําไร
(กก./ไร่)
บาท/ไร่
บาท/กก.
บาท/กก. บาท/กก.
445.02
5,709.65
13.77
18.81
5
411.03
3,541.01
8.73
18.84
10
267.08
3,323.33
12.24
20
7.76
278.75
3,337.93
12.54
19.88
7.34

ต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ปี การผลิต 2557
ในปี การผลิต 2557 ได้ ทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้ นทุนผลตอบแทนระหว่างนาดําและนาหว่าน
พบว่า นาดํามีต้นทุนเฉลียทังหมดเท่
0
ากับ 3,681.50 ส่วนนาหว่านเท่ากับ 2,634.97 บาท ดังตารางที 3.4 และ
ตารางที 3.5 ตามลําดับ
ตารางที 3.4 ต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดํา ของเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการใน จังหวัด
อํานาจเจริ ญปี การผลิต 2557
รายการ
ต้ นทุนผันแปร
1.) ค่าแรงงาน
เตรี ยมแปลงเพาะกล้ า
เตรี ยมแปลงนา
หว่านเมล็ดพันธุ์
สูบนํ 0าเข้ านา
ถอนกล้ าและปั กดํา
ใส่ป๋ ยุ
กําจัดศัตรูข้าว
ถอนข้ าวดีด
ตรวจแปลงนาเปิ ดปิ ดนํ 0าเข้ าแปลงนา

เป็ นเงินสด ไม่เป็ นเงินสด
รวม ร้ อยละ
1,627.56
1,450.00
83.60
1,076.99
940.24 3,077.56 54.79
22.45
26.17 2,017.23
48.62 1.32
154.95
67.48
6.04
5.99
5.36 222.43
11.35 0.31
25.10
14.44
39.54 1.07
349.66
394.46
20.21
2.36
36.33 744.12
38.69 1.05
1.90
1.90 0.05
2.18
2.18 0.06
95.91
95.91 2.61
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
รายการ
เก็บเกียวและนวด
ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง
ขนไปขายและค่ารถ
สีข้าวขายเป็ นข้ าวสาร
ขนข้ าวสารไปขาย
ถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า/คุมหญ้ า
อืน...
2) ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ค่านํ 0าหมักชีวภาพ
ค่าปุ๋ยคอก
ค่าปุ๋ยชีวภาพ
ค่าปุ๋ยพืชสด
ค่าปุ๋ยหมัก
ค่าปุ๋ยอินทรี ย์
ค่าการถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า/คุมหญ้ า
ค่าซื 0ออุปกรณ์สิ 0นเปลืองทีอายุการใช้ งานไม่เกิน1 ปี
ค่าจัดการกับศัตรูข้าวเช่น แมลง หอย ปู หนู
3) ค่าซ่อมอุปกรณ์
ต้ นทุนคงที
ค่าเสือมของอุปกรณ์
ค่าทีดิน
รวมต้ นทุนทังหมด
0

เป็ นเงินสด ไม่เป็ นเงินสด
รวม
ร้ อยละ
474.53
215.80
690.33 18.75
10.70
44.69
55.39 1.50
9.48
0.64
10.12 0.27
15.15
15.15 0.41
32.70
32.70 0.89
6.62
2.18
8.80 0.24
202.57
509.76
712.33 19.35
17.66
51.45
69.11 1.88
53.88
53.88 1.46
13.12
164.21
177.33 4.82
153.13
98.29
251.42 6.83
1.09
77.66
78.75 2.14
2.82
53.59
56.41 1.53
11.12
0.98
12.10 0.33
9.63
9.63 0.26
3.63
3.63 0.10
0.07
0.07 0.00
348.00
348.00
9.45
348.00 16.40
603.94
365.80
238.14
603.94
220.00
220.00
5.98
220.00 10.43
383.94
365.80
18.14
383.94 100.00
1,993.36
1,688.14 3,681.50
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ตารางที 3.5 ต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่าน ของเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการใน จังหวัด
อํานาจเจริ ญปี การผลิต 2557
รายการ
ต้ นทุนผันแปร
1.) ค่าแรงงาน
เตรี ยมแปลงเพาะกล้ า
เตรี ยมแปลงนา
หว่านเมล็ดพันธุ์
สูบนํ 0าเข้ านา
ถอนกล้ าและปั กดํา
ใส่ป๋ ยุ
กําจัดศัตรู ข้าว
ถอนข้ าวดีด
ตรวจแปลงนาเปิ ดปิ ดนํ 0าเข้ าแปลงนา
เก็บเกียวและนวด
ขนไปตากและเก็บในยุ้งฉาง
ขนไปขายและค่ารถ
สีข้าวขายเป็ นข้ าวสาร
ขนข้ าวสารไปขาย
ถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า/คุมหญ้ า
อืน...
2) ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ค่านํ 0าหมักชีวภาพ
ค่าปุ๋ยคอก
ค่าปุ๋ยชีวภาพ
ค่าปุ๋ยพืชสด
ค่าปุ๋ยหมัก
ค่าปุ๋ยอินทรี ย์

เป็ นเงิน ไม่เป็ นเงินสด รวม ร้ อยละ
1,601.91
506.62 2,108.53 80.02
780.93
343.02 1,123.95 42.66
1.86
13.95
15.81 0.60
270.93
116.28 387.21 14.70
34.88
34.88 1.32
23.26
23.26 0.88
41.86
41.86 1.59
48.84
48.84 1.85
484.88
48.84 533.72 20.26
38.37
38.37 1.46
731.98
163.60 895.58 33.99
218.02
38.95 256.97 9.75
479.07
93.02 572.09 21.71
34.88
34.88 1.32
31.63
31.63 1.21
-
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ตารางที 3.5 (ต่อ)
รายการ
ค่าการถอนหญ้ า/ฆ่าหญ้ า/คุมหญ้ า
ค่าซื 0ออุปกรณ์สิ 0นเปลืองทีอายุการใช้ งานไม่เกิน1 ปี
ค่าจัดการกับศัตรูข้าวเช่น แมลง หอย ปู หนู
3) ค่าซ่อมอุปกรณ์
ต้ นทุนคงที
ค่าเสือมของอุปกรณ์
ค่าทีดิน
รวมต้ นทุนทังหมด
0

เป็ นเงิน ไม่เป็ นเงินสด รวม ร้ อยละ
89.00
89.00 3.38
526.44 526.44 19.98
142.50 142.50 5.41
383.94 383.94 14.57
1,601.91
1,033.06 2,634.97 100.00

ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์โดยเฉลียต่อไร่ ปี การผลิต 2557 โดยชาวนาผู้ปลูกข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดําได้ ผลผลิตต่อไร่ เฉลีย 295.14 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 15.38 บาท
โดยได้ กําไรไร่ ละ 857.81 บาท ซึงน้ อยชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่านทีได้ ผลผลิตต่อไร่ เฉลีย
2,389.65 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 14.67 บาท และได้ กําไรไร่ละ 3,081.21 บาท ดังตารางที 3.6
นอกจากนี 0 จากการสอบถามชาวนาในการใช้ ปัจจัยแรงงานและเมล็ดพันธุ์ในการทํานาดําและทํานา
หว่านพบว่า ในการทํานาดําใช้ แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แต่ใช้ เมล็ดพันธุ์น้อยกว่านาหว่าน ซึงการทํา
นาดําใช้ แรงงานในกิจกรรมหว่านกล้ า ถอนกล้ า และปั กดํารวมไร่ละ 1.73 วันงานโดยเฉลีย และใช้ เมล็ดพันธุ์
ไร่ละ 1.78 กิโลกรัม แต่การทํานาหว่านใช้ แรงงานในการหว่านเมล็ดพันธุ์เฉลียไร่ ละ 0.06 วันงาน และใช้ เมล็ด
พันธุ์ไร่ละ 6 กิโลกรัม (ตารางที 3.7)
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ตารางที 3.6 ผลตอบแทนข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ของเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการในจังหวัดอํานาจเจริ ญปี การ
ผลิต 2557
รายการ
1. ต้ นทุนทังหมด
0
1.1 ต้ นทุนผันแปร
1.2 ต้ นทุนคงที
2.ต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
3.ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
4.ราคาทีขายได้
5.รายได้
6.รายได้ สทุ ธิ
7.กําไร
8.ผลตอบแทนเหนือต้ นทุนทีเป็ นเงินสดทังหมด
0
9.ผลผลิตคุ้มทุน (กก./ไร่)
10.ราคาคุ้มทุน

นาดํา
บาท/ไร่
3,681.50
3,077.50
604.00
1,993.37
295.14
15.38
4,539.31
1,461.81
857.81
2,545.93
239.37
12.47

นาหว่ าน
บาท/ไร่
2,634.97
2,108.47
526.50
1,601.91
389.65
14.67
5,716.18
3,607.71
3,081.21
4,114.28
179.62
6.76

ตารางที 3.7 ผลการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างชาวนาเรื องการใช้ ปัจจัยและแรงงานเปรี ยบเทียบระหว่างนาหว่าน
และนาดําปี การผลิต 2558

รายการ
หว่านเมล็ดพันธุ์
หว่านกล้ าพันธุ์
ถอนกล้ า
ปั กดํา(จ้ างวันละ 300/คน)
รวม

นาหว่าน
วันงาน/ไร่
0.06
0.06

นาดํา
วันงาน/ไร่
0.01
0.29
1.43
1.73
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การกระจายผลผลิต แหล่ งขาย และราคา
การกระจายผลผลิตข้ าวเปลือกหอมมะลิทีผลิตได้ โดยเฉลียต่อไร่ ซึงผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนา
ดําได้ ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 295.14 กิโลกรัม จะนําไปขายในตลาดทัวไปมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 86.83 ของ
ผลผลิตทังหมด
0
หรื อเท่ากับ 256.29 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือบริ โภคร้ อยละ 11.7 ของผลผลิตทังหมดหรื
0
อ
เท่ากับไร่ ละ 34.51 กิโลกรัม นอกจากนี 0ยังเก็บไว้ ทําพันธุ์และเลี 0ยงสัตว์ เท่ากับร้ อยละ 1.11 และ 0.36 ของ
ผลผลิตทังหมด
0
ตามลําดับ (ตารางที 3.8)
สํ าหรั บผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิแ บบนาหว่านในปี จะนํ าไปขายในตลาดทัวไปมากที สุด คิดเป็ นร้ อยละ
88.84 ของผลผลิตทังหมด
0
หรื อเท่ากับ 346.19 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือบริ โภคร้ อยละ 6.77 ของผลผลิต
ทังหมดหรื
0
อเท่ากับไร่ละ 26.37 กิโลกรัม นอกจากนี 0ยังเก็บไว้ ทําพันธุ์ร้อยละ 4.39 ของผลผลิตทังหมด
0
(ตารางที 3.8)
ตารางที 3.8 การกระจายผลผลิตข้ าวเปลือกทีผลิตได้ ในปี 2557 และชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
นาดํา
ผลผลิตต่อไร่
ทําพันธุ์
บริ โภค
เลี 0ยงสัตว์
ขายทัวไป

กก./ไร่
295.14
3.27
34.51
1.07
256.29

%
100
1.11
11.7
0.36
86.83

นาหว่าน
กก./ไร่
%
389.65
100
17.09
4.39
26.37
6.77
346.19
88.84

แหล่งขายข้ าวเปลือกของชาวนา ชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดําในปี 2557 ขายผลผลิต
ข้ าวเปลือกทีบ้ านชาวนามากทีสุด จํานวน 15 รายคิดเป็ นร้ อยละ 46.88 ของผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทงหมด
ั0
รองลงมาคือขายให้ กับกลุ่มข้ าวสัจธรรมจํานวน 8 รายคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 นอกจากนี 0ยังขายให้ กับโรงสี
สมาคมเกษตรก้ าวหน้ า กลุ่มเกษตรกรและญาติ ส่วนชาวนาทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่าน ขาย
ข้ าวเปลือกทีบ้ านชาวนาและขายให้ กบั กลุ่มข้ าวสัจธรรมเป็ นจํานวน 1 และ 2 ราย จากชาวนาทังหมด
0
3 ราย
ตามลําดับ (ตารางที 3.9)
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ตารางที 3.9 แหล่งขายผลผลิตข้ าวเปลือกหอมมะลิของชาวนาในจังหวัดอํานาจเจริ ญ ปี การผลิต 2557
แหล่งขาย
จํานวนเกษตรกร
กลุม่ สัจธรรม
ขายทีบ้ านชาวนา
โรงสี
สมาคมเกษตรก้ าวหน้ า
เกษตรกร/ญาติ

ราย ร้ อยละ
32 100.00
8 25.00
15 46.88
7 21.88
3
9.38
2
6.25

นาดํา
ปริ มาณ ร้ อยละ
124,560
100
33,395 26.81
59,389 47.68
19,708 15.82
10,316
8.28
1,752
1.41

ราย
3
1
2
-

ร้ อยละ
100
33.33
66.67
-

นาหว่าน
ปริ มาณ ร้ อยละ
11,556
100
1,366 11.82
10,190 88.18
-

ราคาข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดําทีชาวนาขายได้ โดยเฉลียในปี 2557 เท่ากับกิโลกรัมละ
15.38 บาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท มากทีสุด เท่ากับ 14 ราย หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 43.75 ของชาวนาทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดํา โดยมีชาวนาขายได้ ราคาตําสุดเท่ากับ 12.92
บาทต่อกิโลกรัม และขายได้ ราคาสูงสุดเท่ากับกิโลกรัมละ 16.67 บาท (ตารางที 3.10)
ส่วนราคาข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่าน ชาวนาขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 14.67 บาท
ตํากว่าข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่านกิโลกรัมละ 0.71 บาท โดยชาวนาทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
แบบนาหว่านขายได้ ราคาตําสุดเท่ากับกิโลกรัมละ 14 บาท และขายได้ ราคาสูงสุดเท่ากับ 15 บาทต่อกิโลกรัม
ตารางที 3.10 ราคาข้ าวเปลือกหอมมะลิทีขายได้ โดยเฉลียต่อกิโลกรัม ปี 2557 ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
ช่วงราคา
(บาท/กก.)
จํานวนเกษตรกร
10-13.99
14-15.99
16
>16
ตําสุด (บาท/กก.)
สูงสุด (บาท/กก.)
เฉลีย (บาท/กก.)

นาดํา
ราย
32
4
12
14
5

%
100.00
12.50
37.50
43.75
15.63
12.92
16.67
15.38

นาหว่าน
ราย
3
3
-

%
100.00
100.00
14
15
14.67

27

ปี การผลิต 2557 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิก ใน
ราคากิโลกรัมละ 14 -16 บาท ตามประเภทของการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ และในปี 2558 รับซื 0อข้ าวในราคา
ลดลงโดยรับซื 0อในราคากิโลกรัมละ 13-15 บาท
การผลิตข้ าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญปี การผลิต2558/2559
ในปี การผลิต 2558 มีสมาชิกในเครื อข่ายทีผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ทงหมด
ั0
242 คน จา
ทังหมด
0
300 คน การคาดการณ์ผลผลิตปี การผลิต 2558/2559 พบว่าพื 0นทีทีได้ รับการรับรองเกษตรอินทรี ย์
และปริ มาณผลผลิตรวมประมาณ 1,654 ตันแบ่งออกเป็ น
1. พื 0นทีทีได้ รับการรับรองมาตรฐาน EU มีพื 0นทีรวม 946 ไร่ 383 ตัน
2. พื 0นทีทีได้ รับการรับรองมาตรฐาน IFORM มีพื 0นทีรวม 2,157 ไร่ 842 ตัน
3. พื 0นทีทีอยูใ่ นช่วงปรับเปลียนมีพื 0นทีรวม 1,075 ไร่ 429 ตัน
ปั จจัยทีมีผลทําให้ กาํ ไรของเกษตรกรแตกต่ างกัน
ปั จจัยทีมีผลทําให้ กําไรของเกษตรกรแตกต่างกันได้ ขึ 0นอยู่กบั
1. ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิตจะมากจะน้ อยขึ 0นอยูก่ บั
1.1 ชนิดของปั จจัย
1.2 ปริ มาณการใช้ ปัจจัย
1.3 ราคาทีซื 0อ
2. ผลผลิตทีเกษตรกรได้ รับ
ผลผลิตข้ าวเปลือกต่อไร่ทีเกษตรกรได้ รับจะมากจะน้ อยขึ 0นอยูก่ บั
2.1 ปั จจัยธรรมชาติ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งนํ 0า
2.2 คุณภาพ ปริ มาณและชนิดของปั จจัยทีใช้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและแรงงาน เป็ นต้ น
3. รายได้ ทีเกษตรกรได้ รับ
รายได้ ทีเกษตรกรได้ รับจะมากจะน้ อยขึ 0นอยู่กบั
3.1 คุณภาพและปริ มาณผลผลิตต่อไร่ทีผลิตได้
3.2 ราคาทีขายได้ ซึงแตกต่างตามคุณภาพของข้ าวและแหล่งขาย
4. กําไรทีเกษตรกรได้ รับ
กําไรทีเกษตรกรได้ รับจะมากจะน้ อยขึ 0นอยูก่ บั ต้ นทุนการผลิตกับรายได้ ทีเกษตรกรได้ รับ
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บทที 4
เครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
ความเป็ นมา
สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ดําเนินการชุดโครงการวิจยั การ
ขับเคลือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้ าทีเป็ นธรรม ระยะที 7 โดยออกแบบการวิจยั ต่อเนืองเป็ นระยะเวลา
3 ปี ซึงโครงการวิจยั การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ส่สู ากล เป็ นโครงการหนึงในชุดโครงการนี 0 และได้ แบ่ง
ระยะการวิจยั ออกเป็ น 3 ปี โดยในปี ที 1 (ปี 2557) ทําการวิจยั โดยเริ มจากการรวมกลุม่ เกษตรกรชาวนาทีสมัคร
ใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั การยกระดับมูลค่าเพิมจากผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ มีชาวนาเข้ าร่วมโครงการจํานวน
50 รายในพื 0นทีสองอําเภอคือ อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ และอําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริ ญ การวิจยั
ในปี ทีหนึงได้ ทําการจัดทําฐานข้ อมูลการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะเรื องต้ นทุนและผลตอบแทนจากการ
ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ได้ มีการจัดเวทีเสวนาและจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ ชาวนาตระหนักในเรื องของ
ต้ นทุนและผลตอบแทนและสามารถคํานวณวิเคราะห์ได้ นอกจากนี 0ยังได้ มีการจัดเวทีถอดบทเรี ยนและทําแผน
ธุรกิจ และได้ เริ มมีการเจรจาธุรกิจขายข้ าวสารทีแปรรู ปโดยกลุม่ เกษตรกรโดยได้ ตงชื
ั 0 อกลุม่ ว่า กลุม่ “เครื อข่าย
วิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริ ญ" ให้ กบั เครื อข่ายต่างๆ เช่น ธกส.และ สหกรณ์โคนมนครปฐม โดยทีสมาชิกของ
เครื อข่ายวิสาหกิจชาวนาอํานาจเจริ ญทังหมดเป็
0
นส่วนหนึงของกลุม่ ผู้นําและชาวนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ดังนันแล้
0 วในการดําเนินการชุดโครงการวิจยั การขับเคลือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้ าทีเป็ นธรรมระยะที 8 ในระยะการวิจยั ปี ที 2 (ปี 2558) ในการประชุมครัง0 ที 5/2558 ที
จังหวัดอํานาจเจริ ญ (ภาคผนวก ก : รายงานการประชุม) ทีประชุมมีมติให้ ใช้ ชือกลุม่ เกษตรกรทีเข้ าร่วม
โครงการวิจยั ตามชือ “เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ” ซึงเป็ นชือกลุม่ ดังเดิ
0 มของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ทงหมดภายในจั
ั0
งหวัดอํานาจเจริ ญ ทังนี
0 0เพือป้องกันไม่ให้ เกิดความสับสน
เนืองจากเกษตรกรทังหมดคื
0
อกลุม่ เดียวกัน มีแกนนํา มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับมูลค่าข้ าว
ตังแต่
0 ต้นนํ 0าจนกระทังปลายนํ 0า (ภาพที 4.1)

ภาพที 4.1 ปณิธานและเป้าหมายร่วมกันของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
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กลุ่ม "เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ" จดทะเบียนเป็ นวิสาหกิ จชุมชนเมื อ
วันที 6 ธันวาคม 2556 ปั จจุบนั มีกลุ่มสมาชิกทังหมด
0
22 กลุ่ม รวม 300 คน (ตารางที 4.1) กระจายตัวอยู่ใน
5 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ อําเภอเสนางคนิคม อําเภอหัวตะพาน อําเภอพนา และอําเภอปทุม
ราชวงศา (ภาพที 4.3)

2

3

4
5

1

6

22

7

21

เครือข่ ายวิสาหกิจ
ชุ มชนข้ าวสั จธรรม
อํานาจเจริญ

20
19

8
9
10

18
11

17
16

15

14

13

12

ภาพที 4.2 แผนภาพสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ปี 2558
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ตารางที 4.1 สมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ปี 2558
ลําดับ

กลุม่ วิสาหกิจ

1

กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านโคกกลาง
ตําบลนาเวียง
กลุม่ รวมพลังสร้ างสรรค์โนนหนามแท่ง
ต.นาเวียง
กลุม่ บ้ านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่
กลุม่ เกษตรอินทรี ย์ตําบลนํ 0าปลีก
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนร่ วมใจโนนค้ อทุง่
ต.โพนเมืองน้ อย
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านนาผาง ต.ห้ วย
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านหนองสามสี
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์ตําบลบุง่
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์ตําบลไก่คํา
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านหนองตาใกล้ ต.ห้ วยไร่
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านนาสะอาด ต.เสนางนิคม
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านหนองไฮน้ อย
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านปลาค้ าว
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านโพนเมือง ต.ไม้ กลอน
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์ตําบลนาจิก
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านกุดกินนํ 0า ต.นาแต้
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านน้ อยหม้ อทอง
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านถ่อน ต.ไม้ กลอน
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์นิคมบูรณาการตําบลคําพระ
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์ตําบลห้ วยไร่
กลุม่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์บ้านโนนสูง
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เสนางคนิคม

089-8021596

สมาชิก
(ราย)
22

เสนางคนิคม

087-2411951

22

เมือง
เมือง
หัวตะพาน

081-1859652
084-3011635
085-6136985

12
4
24

ปทุมราชวงศา
เสนางคนิคม
เมือง
เมือง
เมือง
เสนางคนิคม
ปทุมราชวงศา
เมือง
พนา
เมือง
เมือง
เมือง
พนา
พนา
หัวตะพาน
เมือง
เสนางคนิคม

084-4179905
083-3828582
093-4130659

14
17
8
40
5
11
10
22
10
5
22
5
2
5
18
16
6
300

อําเภอ

ติดต่อ
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ภาพที 4.3 กลุม่ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ แบ่งตามเขตพื 0นที
การบริหารงาน
จากขอบเขตชาวนาทีสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัยทังสิ
0 0น 50 รายในปี แรก (ปี 2557) ได้ กลายเป็ น
ชาวนาในเครื
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญทังสิ
0 0น 300 รายในปี ที2 (ปี 2558) ท่าน อ.
จุฑาทิพย์ ภัทรวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั สหกรณ์และหัวหน้ าชุดโครงการหลักและท่าน อ.ศานิ
อ ต เก้ าเอี 0ยน
หัวหน้ าโครงการ พร้ อมทังกลุ
0 ม่ แกนนําเกษตรกร ได้ ประชุมหารื อเพือกํ
อ าหนดแผนโครงสร้
แผนโครงสร้ างการบริ หารงานของ
เครื อข่ายและแผนธุรกิจร่ วมกันในการประชุมครัง0 ที 4/2558 (ภาคผนวก : รายงานการประชุม) โดยทีประชุมมี
มติออกแบบแผนโครงสร้ างการบริ หารงานและดําเนินงานร่ วมกัน (ภาพที 4.4) โดยมีคณ
ุ อดุลย์ โคลนพันธ์ ทํา
หน้ าทีเป็ น ผู้อํานวยการสํานักงานเครื อข่าย
าย มีหน้ าทีในการดูแลประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนทัง0 22 แห่ง
พร้ อมทังดู
0 แลความเรี ยบร้ อยของเครื อข่ายโรงสี และติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพือให้ การทํางานเป็ นไป
ด้ วยดี คุณลําพูน ขันทอง ทําหน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายเครื อข่าย รับผิดชอบการบริ หารงานในส่วนของ
ต้ นนํ 0า ระบบฐานข้ อมูลเกษตรกร การส่งเสริ มและการตรวจรับรองทัง0 หมด คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์ ทํ า
หน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายสํานักงาน จัดทําระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า การบริ หารสต๊ อคสินค้ า การรับออร์
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เดอร์ และระบบจัดส่ง คุณลัทนิตา สุภาจันทร์ ทําหน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี ดูแลเรื องการเงิน การ
บัญชี ฐานข้ อมูลการค้ า และรายงานทางการเงิน

ภาพที 4.4 โครงสร้ างการบริ หารงานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
กิจกรรมของกลุ่ม
ขันตอนการทํ
0
างานกับสมาชิกชาวนาผู้ปลูกข้ าว
1. การรับสมัครสมาชิก ดําเนินงานโดยกลุ่มเครื อข่าย 22 กลุ่ม รับสมัครจนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559
โดยในปี 2559 รับสมาชิกได้ สงู สุด 350 คน ซึง ณ วันที 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิกรวมแล้ วทังสิ
0 0น 320 คน
2. กรรมการกลางกลุ่มสัจ ธรรม ออกนิเทศน์ เยี ยมเยี ยน และทํ าความเข้ าใจเกี ยวกับการปลูกข้ าว
อินทรี ย์ และดําเนินการให้ สมาชิกกรอกใบสมัครและสอบถามข้ อมูลรายละเอียดทีตังแปลงนาก่
0
อนทีจะทําการ
เข้ าตรวจ ก่อนถึงฤดูทําการเพาะปลูก
3. กรรมการกลางลงพื 0นทีตรวจสอบแปลงนาโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในช่วงฤดูการเพาะปลูก
ส่งเสริ มการปลูกผักอินทรี ย์
ทางพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญได้ เปิ ดตลาดสีเขียว บริ เวณหอนาฬิกา จังหวัดอํานาจเจริ ญ เพือให้
สมาชิกผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ เครื อข่ายวิสาหกิ จชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํ านาจเจริ ญ ได้ นําผลผลิตทางการ
เกษตรออกมาขายในทุกวันพุธ เวลา 15.00 -18.00 น. เพือเป็ นการสร้
ารสร้ างอาชีพและเพิมรายได้ ให้ แก่เกษตรกร
อีกช่องทางหนึง พร้ อมทังได้
0 ร่วมมือกับทางสาธารณะสุขจังหวัด และโรงพยาบาลอํานาจเจริ ญในการสุ่มตรวจ
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สารพิษตกค้ างในผัก จึงทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคเชื อมันในคุณภาพ อี กทัง0 ยังทํ าให้ สมาชิกกลุ่ม เครื อข่ายวิสาหกิ จ
ชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ได้ มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเป็ นประจํา
เครื อข่ ายภาคีพันธมิตรของกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
หน่วยงานทีให้ การสนับสนุนของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญได้ แก่
1. สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริ ญ
ให้ งบประมาณในการดําเนินงานและสนับสนุน
2. สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเจริ ญ
เป็ นทีปรึ กษาด้ านการตลาด การดําเนินงานของกลุม่ การออกแบบถุงข้ าว และเปิ ดตลาดสีเขียว
3. เกษตรจังหวัดอํานาจเจริ ญ
เป็ นพีเลี 0ยงในกระบวนการต้ นนํ 0า
4. สถาบันวิชาการสหกรณ์และทุนวิจยั จาก สกว.
ประชุมปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้เรื องการรวมกลุม่ การแบ่งโครงสร้ างภาระงาน สร้ างตลาด เจรจาทาง
ธุรกิจ ทดลองขายผลิตภัณฑ์และการสร้ างแบรนด์
กิจกรรมต้ นนํา&
สมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ทัง0 22 เครื อข่ายทุกคน จะต้ องเสียค่า
สมาชิกปี ละ 200 บาท เพือเป็ นค่าใช้ จา่ ยและค่าดําเนินงานกิจกรรมของกลุม่ โดยกิจกรรมหลักในส่วนของต้ น
นํ 0าคือการตรวจรับรองแปลง ซึงต้ องมีการอธิบายทําความเข้ าใจ เกียวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับในทุกๆปี พร้ อม
กันกับการรับสมาชิกใหม่และการลงพื 0นทีตรวจแปลงโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กิจกรรมกลางนํา&
โรงสีหลักคือ โนนค้ อทุง่ ทําหน้ าทีรวบรวมข้ าวเปลือกสมาชิกจากสมาชิกและ แปรรู ปขาย โดยมี
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเป็ นพีเลี 0ยงในเรื องการตลาดและถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมปลายนํา&
กลุม่ ภาคีพนั ธมิตรทางธุรกิจในการขายข้ าวได้ แก่
ไร่ ทอง Organic เอเดน กรุ๊ ป อีสานไทย Organic ทีวีบรู พา สหกรณ์โคนม นครปฐม Farmer Shop (สถาบัน
วิชาการสหกรณ์) ร้ อยเอ็ดพลาซ่า งานมหกรรมทัวไป ผูกปิ นโตข้ าวและแม่ศรี เรื อน
สําหรับกลุ่มโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซต์และเครื อข่ายโรงแรมและศูนย์ประชุม เกิดจากความร่ วมมือ
ระหว่างโครงการวิจยั ย่อยของชุดโครงการ โดยมีเครื อข่ายโรงแรมและศูนย์ประชุมเข้ าร่ วมซื 0อข้ าวสารจากกลุ่ม
รวม 11 รายดังนี 0
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1. โรงแรมอนันตรา
2. โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รี จิส
3. โรงแรมอวานี เอเทรี ยม
4. โรงแรมดุสิตธานี
5. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
6. โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท
7. โรงแรมรายาวดี
8. โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
9. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตvิ
10. อิมแพ็ค เมืองทองธานี
11. Siam Paragon
ทังนี
0 0ทังนั
0 น0 สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างต้ นนํ 0า กลางนํ 0าอันได้ แก่พอ่ ค้ าคนกลางทีซื 0อไปขายต่อ
หรื อทําวิจยั การตลาดและปลายนํ 0าซึงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีซื 0อไปเพือใช้ ประโยชน์เอง โดยมีสถาบันวิชาการณ์
สหกรณ์และสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ ดังภาพที 4.5
ต้ นนํา&

กลางนํา&
ทีวีบรู พา

ชาวนาผู้ผลิตข้ าว
22 กลุม่

สหกรณ์โคนม
นครปฐม
กลุม่ รับซื 0อข้ าวเปลือก
โครงการวิจยั

ปลายนํา&
เครื อข่ายโรงแรมและ
ศูนย์ประชุมรวม 12 แห่ง

มหกรรมแสดงสินค้ า
แม่ศรี เรื อน
ผูกปิ นโตข้ าว

ภายใต้ การสนับสนุนจากโครงการวิจยั สถาบันวิชาการสหกรณ์ ม. เกษตรศาสตร์ และสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ

ภาพที 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างต้ นนํ 0า กลางนํ 0าและปลายนํ 0า
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การขายข้ าวให้ กลุ่มโรงแรม
ข้ าวทีขายให้ กลุม่ โรงแรม จะมาจากเครื อข่าย supply ซึงเป็ นกลุม่ ชาวนาผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิทงั 0 22
กลุม่ ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ โดยมีคณ
ุ อดุลย์และคุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์ เป็ นแกนนําทีมกลยุทธ์เครื อข่ายใน
การเจรจาธุรกิจกับกลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่า สามพราน และเครื อข่าย Demand ผู้ต้องการใช้ ข้าวหอมมะลิอินทรี ย์
อันได้ แก่โรงแรม 9 แห่งในปี 2559เป็ นระยะเริ มต้ น ทีมีลกั ษณะความต้ องการชนิดข้ าวขาวและปริ มาณที
แตกต่างกันดังภาพที 4.6
เครื อข่ าย supply

เครื อข่ ายDemand
ทีมกลยุทธ์ ของเครือข่ าย
(คุณอดุลย์และคุณนิลนํ0าค้าง โคลนพันธ์)

ชาวนาผูผ้ ลิตข้าว
22 กลุ่ม

โรงแรม
9 แห่ง
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ า สามพราน
(คุณอรุ ธ นวราช)

ภาพที 4.6 รูปแบบการขายข้ าวให้ กลุม่ โรงแรม
การรวบรวมข้ าวเปลือกของเครื อข่ ายและการส่ งมอบข้ าวให้ แก่ เครื อข่ ายโรงแรม
จากการประชุมครัง0 ที 8/2558 การวางแผนระบบLogistic ของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจ
ธรรมอํานาจเจริ ญในการส่งมอบข้ าวกับกลุม่ สามพราน โมเดล คณะทํางานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจ
ธรรมอํานาจเจริ ญได้ รายงานความคืบหน้ าของเครื อข่ายฯ โดยในขณะนี 0การทํางานอยูใ่ นขันตอนการวางแผน
0
รวบรวมผลผลิต ซึงจะมี 4 แห่ง เป็ นศูนย์ของเครื อข่าย 3 แห่ง คือ ศูนย์โนนค้ อทุง่ ศูนย์โคกกลาง ศูนย์หนองเม็ก
และ 1 โรงสีทีจะเข้ ามาช่วยเครื อข่ายฯ ในการรวบรวมโดยจะมีเนื 0อทีในการรวบรวม 1,000 ตัน แต่ในขณะนี 0ทาง
โรงสีกําลังทําเรื องขอรับรอง มกท. ทีมกลยุทธ์จงึ ได้ แนะนําให้ ใช้ ข้าวจากศูนย์โนนค้ อทุ่งของเครื อข่ายฯ ก่อนใน
การส่งมอบ เนืองจากมีการรวบรวมทีได้ ผา่ นมาตรฐาน มกท. แล้ ว ในปั จจุบนั ได้ มีการส่งมอบข้ าวให้ แก่ทาง
เครื อข่ายโรงแรมในกรุงเทพมหานครเดือนละสองครัง0 โดยใช้ รถบรรทุก 6 ล้ อ 1 คัน วิงส่งข้ าวในเขตรอบนอก
และรถกระบะ1 คันส่งข้ าวในเขตกลางเมือง
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รายได้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
รายได้ ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญได้ รับรายได้ จากค่าธรรมเนียมรายปี โดย
แบ่งออกเป็ น
1. ค่าแรกรับ 60,000
2. ค่าขายปั จจัยการผลิต (ปุ๋ย)
3. ค่าสนับสนุนจากรัฐ 200,000
ปั จจุบนั แกนนํากลุม่ ไม่มีเงินเดือน ได้ รับรายได้ จากการตรวจแปลง
เป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญปี 2558-2560
“มุง่ สร้ างเครื อข่ายคุณค่าเพือยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์อํานาจเจริ ญสูส่ ากล” โดยมีการจัดหา
ตลาดมีความสามารถรวบรวมข้ าวและจัดการผลผลิตข้ าวอินทรี ย์ของสมาชิกเครื อข่ายไม่น้อยกว่า80 %ซึงมี
แนวทางกําดําเนินการโดย
1.การจัดการฐานข้ อมูล
1.1 การจัดการฐานข้ อมูลเครื อข่ายเพือการวางแผนโครงการและฐานข้ อมูลสมาชิก
1.2 การผลิตข้ าวอินทรี ย์ทีได้ มาตรฐาน มกท.
2.การวางแผนธุรกิจ
3.สร้ างแบรนด์เครื อข่ายและแบรนด์ข้าวให้ ผ้ บู ริ โภคมันใจ (Trust)
4. เชือมโยงภาคีพนั ธมิตรเครื อข่ายกระจายสินค้ าตามระบบ Fair Trade (FT)
5.การสร้ างสังคมฐานความรู้ (Smart farmer)
ความคิดเห็นของนักวิจัยทีเกียวข้ องกับประโยชน์ ทได้
ี รับจากการเข้ าร่ วมงานวิจัย
อดุลย์ : เป็ นสิงทีดี ทําให้ คนรู้ จกั เรามากขึ 0น และความน่าเชือถือของโครงการข้ าวสัจธรรมมีมากขึ 0น
เพราะมีสถาบันมารับรอง กับงานวิจยั รองรับ ลูกค้ าจึงมีมากขึ 0นและความน่าเชือถือของผู้บริ โภคมากขึ 0น ราคา
มากขึ 0น ทําให้ ต่อรองได้ เป็ นทีน่าพอใจ ก่อนไม่มีโครงการสะแปะสะปะ ไม่มีหลักการ ตอนนี 0มีแนวทางและ
แผนการดําเนินงานชัดเจน ทําให้ นา่ เชือถือ ลูกค้ าหรื อคูค่ ้ าเชือถือ ขายผลผลิตได้
แม่จําปา : ถ้ าพูดถึงว่าเข้ าร่ วมโครงการทําให้ ดีขึ 0นไหม ดีขึ 0น ทําให้ เกษตรกรอุ่นใจว่ามีคนอยู่ข้างหลัง
คอยสนับสนุนและให้ แนะนํา ทําให้ มนใจว่
ั ามาถูกทางแล้ ว เพราะชาวนาเกษตรกรจะไม่คอ่ ยรู้ ข่าวสารเชิงลึก
เวลาลงไปประชุม อ.จุฑาทิพย์จะมีข้อมูลคนช่วยทําให้ เกษตรกรรู้ ทนั ทําให้ เกษตรเปิ ดรับและเปลียนความคิด
ยกระดับขึ 0นมา ทําให้ ความเป็ นอยู่ของเกษตรกรดีขึ 0น เรายอมรับว่ามีโครงการนี 0เข้ ามาทําให้ เกษตรกรมีความ
เป็ นอยูท่ ีดีขึ 0น ตัดสินใจมันใจขึ 0น เนืองจากมีข้อมูลรองรับ
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและอุปสรรค
จากทีประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เมือวันที 14 ก.ค. 2558 ทีสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ มี
หน่วยงานทีเข้ าร่วมคือ เกษตรกรเครื อข่าย สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และทีมวิจยั (ภาคผนวก : รายงานการประชุมครัง0 ที 5/2558)
วิเคราะห์ผ้ ผู ลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เครื อข่ายข้ าวสัจธรรมได้ คือ
จุดแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เครื อข่ ายข้ าวสัจธรรม
1. ได้ รับการรับรองเป็ นเครื อข่าย “ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ ” เมือปี 2554
เกษตรกรมีจิตสํานึกเกษตรอินทรี ย์ ผ่านระบบเกษตรอินทรี ย์ มีพื 0นทีผลิตรวม 5,000 ไร่ โดยเป็ นการ
ปลูกข้ าวหอมมะลิทงหมด
ั0
3,000 ไร่จากฐานข้ อมูลของ มกท. มีโครงสร้ างการบริ หารเครื อข่ายภายใต้ พี
เลี 0ยงโดยมีพีเลี 0ยงคือ สนง.พาณิชย์จงั หวัดและ สกว.ให้ การสนับสนุน
2. มีผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรอง IFORM (195ราย) ใช้ ระบบตรวจรับรองภายใน ภายใต้ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
3. มีภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ (แม่ศรี เรื อน ทีวีบรู พา Farmer shop กลุม่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน
โครงการผูกปิ นโตข้ าว และราชธานีอโศกเป็ นต้ น )
4. มีเครื อข่ายโรงสีชมุ ชนกระจายในการแปรรู ปข้ าวของเกษตรกรในเครื อข่าย 6
5. สต๊ อคเก็บข้ าว ได้ แก่
5.1 โนนค้ อทุง่
5.2 หนองเม็ก
5.3 โคกกลาง
5.4 เฉลียเกษตรกรเก็บข้ าวเปลือกไว้ คนละ 5-10 ตัน
จุดอ่ อน
1. ยังขาดแผนธุรกิจ
2. ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ฤดูกาลละ 10 ล้ าน
3. ศักยภาพโรงสียงั ไม่ได้ มาตรฐาน
4. ขาดระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายตามแผนธุรกิจ ซึงในปั จจุบนั กรรมบุคคลากรยังเป็ นอาสาสมัคร
5. ขาดสํานักงานเครื อข่าย (ปั จจุบนั ใช้ สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด และร้ านต้ นข้ าว )
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6. ชาวนายังขาดทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
7. ต้ นทุนต่อหน่วยธุรกิจสูง
โอกาส
1. นโยบายรัฐสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ลดความเหลือมลํ 0าเพือให้
เกษตรกรมีรายได้ ทีเป็ นธรรม
2. ภาคีสง่ เสริ มมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
3. คนในสังคมช่วยบริ โภคสินค้ าชุมชน เช่น สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญได้ สนับสนนให้ เปิ ด
ตลาดสีเขียว
อุปสรรค
1. แผนการปฏิบตั งิ านเป็ นอุปสรรค
2. โครงสร้ างการตลาดไม่เอื 0ออํานวย
3. ในชุมชนยังขาดไฟฟ้าแรงสูง (ไฟ 3 เฟส)
4. นโยบายของรัฐ มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นทีเดียวกัน
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บทที 5
การแปรรู ปและการตลาดของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
การแปรรู ปข้ าว
การแปรรูปข้ าวกรณีศกึ ษาโนนค้ อทุง่ จังหวัดอํานาจเจริ ญ ได้ ใช้ ข้อมูลจากการประชุมถอดบทเรี ยน เมือ
29 ธันวาคม 2557 โดยวิเคราะห์ภายใต้ สถานการณ์ ทางกลุ่มรับซื 0อข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์ทีผ่านการ
รั บรองแล้ วจากสมาชิ กที เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยจํ านวน 46 ราย ซึงอยู่ใ น เครื อข่ายวิ ส าหกิ จ ข้ าวสัจ ธรรม
อํานาจเจริ ญ โดยทางกลุม่ ได้ ก้ เู งินตามโครงการชดเชยดอกเบี 0ยให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าข้ าวในการเก็บสต็อกปี การ
ผลิต 2557/58 จํานวน 3 ล้ านบาท เสียดอกเบี 0ยร้ อยละ 6 โดยจะรวบรวมซื 0อข้ าวเปลือกจํานวน 300 ตันมา
เก็ บสต็อกที วิสาหกิ จร่ วมใจโนนค้ อทุ่งเพื อแปรรู ปเป็ นข้ าวขาวขาย ซึงทางกลุ่มจะรั บซื อ0 ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ
อินทรี ย์ในปี 2558 แบ่งตามมาตรฐานอินทรี ย์ ในระยะปรับเปลียน I-FORM และ EU ในราคากิโลกรัมละ 14
15 และ 16 บาทต่อกิโลกรัม ทีความชื 0นไม่เกิน 15 เปอร์ เซ็นต์ โดยให้ ราคาสูงกว่าท้ องตลาด ข้ าวอินทรี ย์ช่วง
ปรับเปลียน I-FORM และ EU 1 บาท 2 บาท และ 3 บาทตามลําดับ ส่วนวิธีการหักความชื 0นและสิงเจือปน
ใช้ วิธีรับซื 0อโดยชังนํ 0าหนักเพิมขึ 0น 2% แทนการตัดนํ 0าหนักสิงเจือปน 2% เช่น ข้ าวเปลือก 102 กิโลกรัม แต่
จ่ายเงินค่าข้ าวเปลื อกในปริ มาณ 100 กิโลกรัม ตามธรรมเนียมปฎิบตั ิในท้ องถิน ซึงมีต้นทุนในการรวบรวม
ข้ าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ดังตารางที 5.1
ตารางที 5.1 ต้ นทุนการจัดซื 0อและการแปรรู ปข้ าวเปลือกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ 1 ตัน ปี การผลิต 2557

ประเภทของต้ นทุน

ปรั บเปลียน

IFORM

EU

บาท/กก.

บาท/ตัน

บาท/กก.

บาท/ตัน

บาท/กก.

บาท/ตัน

1.ค่าใช้ จา่ ยในการรวบรวม
ข้ าวเปลือก
ค่าข้ าวเปลือก

14

14,000

15

15,000

16

16,000

ดอกเบี 0ยจากเงินกู้

0.6

600

0.6

600

0.6

600

ค่าจัดการรวบรวมผลผลิต

0.5

500

0.5

500

0.5

500

1

1,000

1

1,000

1

1,000

2. ค่าใช้ จา่ ยในการแปรรู ป
ค่าสี
ต้ นทุนรวม

16,100

17,100

18,100
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การแปรรูปข้ าวเปลือก 1 ตัน สีแบบขัดขาวจะได้ ข้าวสารต้ นข้ าว 100 เปอร์ เซ็นต์ 500 กิโลกรัม แกลบ
250 รํ าข้ าว 80 และข้ าวหักอีก 170 กิโลกรัม ตามลําดับ สีเป็ นข้ าวกล้ องเป็ นข้ าวสารต้ นข้ าว 100 เปอร์ เซ็นต์
650 กิโลกรัม เป็ นแกลบ 350 กิโลกรัม ดังตารางที 5.2
ตารางที 5.2 อัตราส่วนการแปรรูปข้ าวเปลือกข้ าวหอมมะลิและรายได้ จากส่วนประกอบของข้ าว จาก
ข้ าวเปลือกข้ าวหอมมะลิ 1ตัน
ข้ าวขัดขาว
ชนิดการ
ร้ อยละ ปริมาณ ราคา
แปรรู ป
(กก.)

1. ต้ นข้ าว
2. แกลบ
3. รํ าข้ าว
4. ข้ าวหัก
รวม

50
25
8
17
100

500
250
80
170
1,000

(บาท/กก.)

1.5
10
10

รายได้

ร้ อยละ

(บาท)

375
800
1,700
2,875

ข้ าวกล้ อง
ปริมาณ ราคา
(กก.)

65
35
0
0
100

650
350
0
0
1,000

รายได้

(บาท/กก.) (บาท)

1.5
10
10

525
0
0
525

ต้ นทุนการผลิตข้ าวสารหอมมะลิอินทรี ย์
ต้ นทุนการผลิตข้ าวสารหอมมะลิอินทรี ย์ทงข้
ั 0 าวขัดขาวและข้ าวกล้ อง ได้ แบ่งตามมาตรฐานการรับรอง
ข้ าวอินทรี ย์ คือช่วงปรับเปลียน การได้ รับรองมาตรฐาน I-FORM และมาตรฐาน EU นอกจากนี 0ยังได้ แบ่งข้ าว
เป็ นชนิด 100 % 80 %และ 60 % พบว่าข้ าวขาวชนิด 100% ได้ รับมาตรฐาน EU มีต้นทุนต่อกิโลกรัมมาก
ทีสุดเท่ากับกิโลกรัมละ 30.45 บาท โดยข้ าวขาวแบบปรับเปลียน ชนิด 60% มีต้นทุนตําทีสุดเท่ากับกิโลกรัมละ
19.87 บาท สําหรับข้ าวกล้ องพบว่าแบบทีได้ รับมาตรฐาน EU มีต้นทุนสูงสุดเท่ากับกิโลกรัมละ 27.04 บาท
ตารางที 5.3
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ตารางที 5.3 ต้ นทุนการแปรรูปข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสาร 1 กิโลกรัม แต่ละประเภท

ต้ นทุน
ต้ นทุนการแปรรูปรวม
รายได้ จากส่วนอืนๆของข้ าว

ข้ าวขาว
ปรั บเปลียน I-FORM
16,100
17,100

ข้ าวกล้ อง
EU ปรั บเปลียน I-FORM
18,100
16,100 17,100

EU
18,100

2,875

2,875

2,875

525

525

525

13,225

14,225

15,225

15,575

16,575

17,575

500

500

500

650

650

650

ต้ นทุนต้ นข้ าวบาทต่อกิโลกรัม

26.45

28.45

30.45

23.96

25.50

27.04

ต้ นทุนข้ าวหักบาทต่อกิโลกรัม

10

10

10

ต้ นทุนการแปรรูปข้ าว 80:20

23.16

24.76

26.36

ต้ นทุนการแปรรูปข้ าว 60:40

19.87

21.07

22.27

ต้ นทุนสุทธิ
ปริ มาณข้ าวสาร(kg)

ต้ นทุนค่ าขนส่ ง
ต้ นทุนค่าขนส่งในการขนข้ าวจากจังหวัดอํานาจเจริ ญมาขายในตลาดกรุงเทพมหานครได้ แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 3 ลักษณะตามชนิดของรถขนส่ง คือ 4 ล้ อ 6 ล้ อ และ 10 ล้ อพบว่า ค่าขนส่งโดยใช้ รถ 10
ล้ อมีคา่ ขนส่งเฉลียตําทีสุกเท่ากับ 0.88 บาทต่อกิโลกรัม และการขนส่งด้ วยรถบรรทุก 4 ล้ อ มีคา่ ขนส่งแพงทีสุด
กิโลกรัมละ 3.2 บาท ดังตารางที 5.4
ตารางที 5.4 การคิดราคาระบบขนส่งต่อหน่วยจากโรงสีข้าวโนนค้ อทุง่ มายัง โรงแรม 12 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร
รถขนส่ง
4 ล้ อ
6 ล้ อ
10 ล้ อ

ปริ มาณข้ าวทีขนส่งได้
(ตัน)
2.5
8
15

ค่าขนส่ง
(บาท)
6,400
8,000
10,000

ค่าแรงงาน
(บาท)
1,600
2,400
3,200

รวม
(บาท)
8,000
10,400
13,200

ค่าขนส่งเฉลีย
(บาท/กก)
3.2
1.3
0.88
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ต้ นทุนการตลาด
การวิเคราะห์ต้นทุนการตลาด แบ่งตามประเภทรถขนส่งและประเภทการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์
ข้ าวขัดขาว 100 %ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม พบว่าการขนส่งข้ าว EU ด้ วยรถ 4 ล้ อ มีต้นทุนแพงทีสุดกิโลกรัมละ
40.65 บาท ในขณะทีการขนส่งข้ าวแบบปรับเปลียนด้ วยรถบรรทุก 10 ล้ อมีต้นทุนถูกทีสุดกิโลกรัมละ 34.33
บาทดังตารางที 5.5
ตารางที 5.5 ต้ นทุนการตลาดข้ าวขัดขาวขนาด 1 กิโลกรัมแบ่งตามมาตรฐานอินทรี ย์และประเภทรถขนส่ง
จากจังหวัดอํานาจเจริ ญมากรุงเทพมหานคร
ประเภท
ปรับเปลียน
I-FORM
EU
4 ล้ อ
36.65
38.65
40.65
6 ล้ อ
34.75
36.75
38.75
10ล้ อ
34.33
36.33
38.33
หมายเหตุ คํานวณมาจาก ต้ นทุนการแปรรูปข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสาร 1 กิโลกรัม ในตารางที 5.3 บวกด้ วย
ต้ นทุนการตลาดจากตารางที 5.6 และบวกค่าขนส่งจากตารางที 5.4
การวิเคราะห์ ส่วนเหลือมการตลาด
ในการวิเคราะห์ส่วนเหลือมการตลาดครัง0 นี 0ใช้ กรณีข้าวขัดขาว 100 % ได้ มาตรฐาน EU ขนส่งโดย
รถบรรทุก 4 ล้ อ หากขายได้ ราคากิโลกรัมละ 40 บาท แบ่งตามขนาดบรรจุเป็ น 1 กิโลกรัม 5 และ 10 กิโลกรัม
โดยยังไม่ได้ รวมค่าบริ หารจัดการ มีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 5.6 พบว่า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมจะขาดทุน
กิโลกรัมละ 0.65 บาท แต่ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม จะได้ กําไรมากทีสุดกิโลกรัมละ 3.21 บาท
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ตารางที 5.6 ต้ นทุนการตลาดของการแปรรูปข้ าวขาวอินทรี ย์ ทีได้ รับมาตรฐาน EU บรรจุถงุ สามขนาดของ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
รายการ
1.ค่าแปรรูปข้ าวสาร
2.ค่าแรงงานคัดคุณภาพ
3.ค่าแรงงานบรรจุถงุ
4.ค่าถุงบรรจุ
5.ค่าขนส่ง(รถบรรทุก 4 ล้ อ)
6.รวมต้ นทุนการตลาด(บาทต่อถุง)
7.ต้ นทุนการตลาด เฉลียต่อกก.
8.ราคาขาย (บาทต่อถุง )
9.ผลตอบแทนสุทธิ (บาทต่อถุง)
10.ผลตอบแทนสุทธิ (บาทต่อกก.)

บาทต่อ ขนาด1 กก.
30.45
1.00
2.00
4.00
3.20
40.65
40.65
40.00
-0.65
-0.65

บาทขนาด 5 กก.
152.25
5.00
10.00
7.00
16.00
190.25
38.05
200.00
9.75
1.95

บาทต่อขนาด 50 กก.
1,522.5
50.00
100.00
7.00
160.00
1,839.50
36.79
2,000.00
160.50
3.21

ส่ วนเหลือมการตลาดแบ่ งตามชนิดของข้ าวและมาตรฐานอินทรี ย์
ส่วนเหลือมการตลาดแบ่งตามชนิดของข้ าวและมาตรฐานอินทรี ย์ วิเคราะห์ภายใต้ ข้อตกลงราคาขาย
กับกลุม่ โรงแรม (ภาคผนวก ข. : รายงานการประชุมครัง0 ที 8) โดยมีขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ขนส่ง
โดยรถบรรทุกสีล้ อ พบว่า การขายข้ าวยิงผสมปลายข้ าวหักมาก กําไรต่อกิโลกรัมยิงลดลง เนืองจากราคาที
ขายได้ ลดลงมากกว่าต้ นทุนการแปรรูปทีลดลง เช่น ในกรณีในข้ าวสารขัดขาว 100 % แบบปรับเปลียนขายได้
ราคากิโลกรัมละ 40 บาท มีต้นทุนการตลาด 32.79 บาท ผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 7.21 บาทต่อกิโลกรัม ถ้ า
หากขายเป็ นข้ าวสารขัดขาวชนิด 60% ขายได้ ราคากิโลกรัมละ 30 บาท มีต้นทุนการตลาด 26.21 บาท
ผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 3.79 บาทต่อกิโลกรัม ซึงลดลงไปกิโลกรัมละ 3.42 บาท โดยข้ าวสารขัดขาวชนิด
100 % แบบปรับเปลียนมีต้นทุนต้ นข้ าว 26.45 บาท แต่ข้าวสารขัดขาวชนิด 60 % แบบปรับเปลียนมีต้นทุนต้ น
ข้ าว 19.87 บาท ซึงลดลงกิโลกรัมละ 6.58 บาท แต่ขายได้ ในราคาทีลดลงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท ดังตารางที
5.7
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ตารางที 5.7 ต้ นทุนการตลาดในการขายข้ าวอินทรี ย์ จากจังหวัดอํานาจเจริ ญมาขายในจังหวัด
กรุงเทพมหานครขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยรถบรรทุกสีล้ อ
ชนิดข้ าวสาร
1.ข้ าวสารชนิด 100%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU
2.ข้ าวสารชนิด 80%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU
3.ข้ าวสารชนิด 60%
ปรับเปลียน
I-FOAM
EU

ต้ นทุนแปรรู ปต้ นข้ าว
บาท/กก.

ต้ นทุนการตลาด
บาท/กก.

ราคาทีขายได้
บาท/กก.

ผลตอบแทนสุทธิ
บาท/กก.

26.45
28.45
30.45

32.79
34.79
36.79

40
40
40

7.21
5.21
3.21

23.16
24.76
26.36

29.5
31.1
32.7

35
35
35

5.5
3.9
2.3

19.87
21.07
22.27

26.21
27.41
28.61

30
30
30

3.79
2.59
1.39
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การขายข้ าวสารของกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
หน้ าทีและผู้รับผิดชอบในการขายข้ าวสารของกลุ่ม
หน้ าทีและผู้รับผิดชอบเกิดจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ( ภาคผนวก ข. รายงานการประชุมครัง0 ที
7/2558 ) แบ่งออกเป็ น 7 ฝ่ ายได้ แก่
1. ระบบฐานข้ อมูล matching demand-supply
2. รับคําสังซื 0อ จัดทําแผนการตลาด
3. วางระบบขนส่ง ตามข้ อตกลงของลูกค้ าแต่ละราย
4. ระบบส่งมอบสินค้ า
5. การกระจายสินค้ า
6.การชําระเงิน /credit term
7. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า

การจัดการ
Logistic

ภาพที 5.1 หน้ าทีและผู้รับผิดชอบในการขายข้ าวสารของกลุม่
ข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญมีข้าวเปลือกรวมทังสิ
0 0น 1,500 1,800 ตันต่อปี โดยทีทางกลุม่ จะทําการรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิกในราคาทีสูงกว่าท้ องตลาด กล่าวคือ ในปี
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2557 ราคารับซื 0อข้ าวเปลือกในท้ องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท ทางกลุ่มรับซื 0อข้ าวเปลือกอินทรี ย์ของสมาชิกใน
ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้ าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลียนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลียน
ช่วงปี ที 1 และ 2 ตามลําดับ แล้ วนํามาแปรรู ปเป็ นข้ าวสารบางส่วน การขายข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญแบ่งการขายออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ขายเป็ นข้ าวเปลือก 60 %
2. ขายเป็ นข้ าวสาร 40 %
กลุม่ ภาคีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีรับซื 0อข้ าวเปลือกมากทีสุดไร่ทอง Organic เอเดน กรุ๊ป และ อีสานไทย
Organic ซื 0อข้ าวเปลือกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีได้ รับมาตรฐาน EU ในราคากิโลกรัมละ 16-16.5 บาท จํานวน
รวม 200 ตัน ในขณะทีเครื อข่ายโรงแรม 12 แห่ง มีแผนการณ์จะรับซื 0อข้ าวสารขัดขาวทีสุดในปี 2559 มาก
ทีสุดจํานวน 33.98 ตันต่อปี ดังตารางที 5.8
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ตารางที 5.8 ปริ มาณการรับซื 0อข้ าว(หน่วย:กิโลกรัม) และราคา(หน่วย:บาท/กิโลกรัม)ของภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ ในปี 2558 และ 2559

สถานทีขาย
ไร่ทอง Organic
เอเดน กรุ๊ป
อีสานไทย Organic
ทีวีบรู พา
สามพราน
Farmer Shop
ร้ อยเอ็ดพลาซ่า
งานมหกรรมทัวไป
ผูกปิ นโตข้ าว
แม่ศรี เรื อน
สหกรณ์โคนม
โรงแรม 12 แห่ง

ปี 2558
คาดว่าปี 2559
ชนิดข้ าว
ข้ าวขาว
ข้ าวกล้ อง
ข้ าวเปลือก
ข้ าวขาว
ข้ าวกล้ อง
ข้ าวเปลือก
ราคา ปริ มาณ ราคา ปริ มาณ ราคา ปริ มาณ ราคา ปริ มาณ ราคา ปริ มาณ ราคา ปริ มาณ
16
EU,IFORM Bigbag
16.5 200,000
16.5
IFORM
1
55 10,000 55 10,000
IFORM
50/bigbag
10,000
IFORM
1
55
60
IFORM
50/bigbag
16 10,000
IFORM
1
IFORM,
ปรับเปลียน
1
45 2,000 45 1,000
45 1,000 45 1,000
ปรับเปลียน
50
40 12,000
ปรับเปลียน
1,5
40 6,000
ปรับเปลียน
50
40 33,980 40
ขนาดบรรจุ
(กก.)
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การดําเนินการวิจยั โครงการ “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทร์ ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” และ
กลุม่ สามพราน โมเดล ทีได้ มีความร่วมมือกัน ซึงคุณอรุษ นวราชได้ ไปขอความร่วมมือจากเครื อข่ายโรงแรมและ
ศูนย์ประชุม 12 แห่ง ในการเป็ นผู้นําร่ องรับซื 0อข้ าวสารจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
ซึงความร่วมมือลักษณะนี 0เป็ นแบบอุปสงค์มาพบอุปทานซึงเรี ยกว่า The Demand Driven Supply Network
(ดังภาพที 5.2)

ภาพที 5.2 The Demand Driven Supply Network
ข้ าวอินทรี ย์ทีกลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครื อข่ายจะสังซื อ0 มี 3 ชนิด คือข้ าวอินทรี ย์ 100%
จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้ าวอินทรี ย์ 80% : 20% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 35 บาท และข้ าว
อินทรี ย์ 60% : 40% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาทโดยโรงแรมและศูนย์ประชุมทีได้ มีคําสังซื 0อข้ าวทัง0 3
ชนิดจากเครื อข่ายฯ มี 9 แห่งดังตารางที 5.8
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ตารางที 5.9 ปริ มาณการสังซื 0อข้ าวจากกลุม่ สามพรานโมเดลและภาคีเครื อข่ายฯ
ลําดับ
ที

รายชือ

1
2
3
4
5
6

IMPACT ARENA
BITEC
TWIN TOWER
RAMA GARDEN HOTEL
SUKOSOL BANGKOK
Queen Sirikit National
Convention Center : QSNCC
PLZZA ATHENEE BANGKOK
DUSIT BANGKOK
SAMPRAN RIVERSIDE
รวม

7
8
9

ชนิดข้ าวและปริมาณทีสังซือ&
จํานวนครั ง&
ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ทีมาส่ ง :
เดือน
100%
80% : 20 % 60% : 40 %
3-10 ตัน
3-6 ตัน
1
5 ตัน
1
2.5 ตัน
1
2 ตัน
2
1.25 ตัน
1.25 ตัน
2
980
2
กิโลกรัม
800 กิโลกรัม
1.2 ตัน
2
2 ตัน
1
1 ตัน
1
2.23 ตัน
14.3-21.3 7.45-10.45
ตัน
ตัน

การทดลองตลาดขายข้ าวของโครงการวิจัย
โครงการวิจยั ได้ ทดลองตลาด โดยการนําข้ าวสารทีแปรรู ปโดยกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าว
สัจธรรมอํานาจเจริ ญ ซึงมีทงข้
ั 0 าวขัดขาวและข้ าวกล้ องหอมมะลิอินทรี ย์ บรรจุสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรั ม
โดยใช้ แบรนด์ โครงการซื 0อข้ าวจากชาวนา ซึงออกแบบโดยโครงการ Farmer shop สถาบันวิชาการด้ าน
สหกรณ์ ดังภาพที 5.3 โดยวางจําหน่ายทีโรงอาหารกลาง 2 ภายใต้ โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชมุ ชน : ชุมชน
เกื 0อหนุนเกษตรกร จัดโดยสถาบันวิชาการสหกรณ์ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 14.00 น. ทุกวันจันทร์ สปั ดาห์ที
1 และ 3 ของเดือน โดยมีเป้าหมายคือขายให้ บคุ ลากรในมหาวิทยาลัย หน่วยงานอืนทีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
และผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึงได้ ดําเนินการมาแล้ วจํานวน 17 ครัง0 มี
ยอดขายรวม 347 กิโลกรัม แยกเป็ นข้ าวขัดขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 55 บาท และเป็ นข้ าว
กล้ องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท (ตารางที 5.9)
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ตารางที 5.10 ปริ มาณข้ าวสารทีขายได้ ในแต่ละครัง0 ของโครงการวิจยั
ครัง0 ที

วันที

1
2

8 มิถนุ ายน 2558
6 กรกฎาคม 2558

3

ปริ มาณข้ าวกล้ อง ปริ มาณข้ าวขัดขาว

รวม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

10

10

20

23

17

40

20 กรกฎาคม 2558

17

8

25

4

3 สิงหาคม 2558

14

10

24

5

17 สิงหาคม 2558

6

8

14

6

14 กันยายน 2558

20

4

24

7

28 กันยายน 2558

16

8

24

8

12 ตุลาคม 2558

8

3

11

9

2 พฤศจิกายน 2558

13

2

15

10

16 พฤศจิกายน 2558

9

6

15

11

30 พฤศจิกายน 2558

6

15

21

12

14 ธันวาคม 2558

9

18

27

13

28 ธันวาคม 2558

15

6

21

14

11 มกราคม 2559

9

12

21

15

25 มกราคม 2559

19

1

20

16

8 กุมภาพันธ์ 2559

5

2

7

17

29 กุมภาพันธ์ 2559

10

8

18

รวม

209

138

347
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ภาพที 5.3 ข้ าวในโครงการซื 0อข้ าวจากชาวนา สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
จากการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ในโครงการเกษตรปลอดภัยสูช่ มุ ชน : ชุมชนเกื 0อหนุนเกษตรกร
15 ครัง0 ทีผ่านมาพบว่า ผู้บริ โภคหลัก คือ กลุม่ ผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
บุคคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 35 ถึง 70 ปี
ความคิดเห็นและความต้ องการของผู้บริ โภค
1. ผู้บริ โภคทังหมดไม่
0
ร้ ูจกั ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์จากจังหวัดอํานาจเจริ ญมาก่อน ตัดสินใจซื 0อเพราะคิด
ว่าเป็ นข้ าวทีมีคณ
ุ ภาพ ได้ ซื 0อข้ าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผา่ นมือพ่อค้ าคนกลาง
2. ผู้บริ โภคมีความต้ องการซื 0อข้ าวกล้ องมากกว่าข้ าวขัดขาว โดยขายข้ าวกล้ องได้ ทงหมด
ั0
209
กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 60.23 ของปริ มาณข้ าวทีขายได้ ทงหมด
ั0
3. ผู้บริ โภคพึงพอใจกับคุณภาพและราคาข้ าวทีขาย ผู้บริ โภคบางท่านบอกว่าราคาสามารถขายได้
มากกว่านี 0
การส่งเสริ มเสริ มการขาย
1. ในการขายข้ าวครัง0 ที 3 และครัง0 ที 5 (ภาคผนวก: รายงานการขายข้ าว) ได้ หงุ ข้ าวให้ ผ้ บู ริ โภคที
สนใจซื 0อข้ าวได้ มีโอกาสลองชิมข้ าว ก่อนทีจะตัดสินใจเลือกซื 0อ
ปั จจัยทีส่งผลต่อปริ มาณข้ าวทีขายได้
ปั จจัยภายนอก
1. ชนิดและความหลากหลายของสินค้ าอืนๆทีร่วมขายในแต่ละครัง0 เช่นในการขายข้ าวครัง0 ทีมีผกั
หลากหลายชนิด ก็มีผลพลอยได้ ทําให้ ข้าวขายได้ ปริ มาณมากตามไปด้ วย แต่ในสัปดาห์ทีมีลกู พลับมาขาย ก็
ส่งผลให้ ปริ มาณข้ าวทีขายได้ ลดลงเช่นกัน
2. สถานทีขาย จํากัดผู้บริ โภคเฉพาะกลุม่ และช่วงเวลา กล่าวคือ สามารถขายได้ เฉพาะผู้ทีตัดสินใจ
มาบริ โภคอาหารทีโรงอาหารกลาง 2 ขายได้ ดีชว่ งเวลา 07.00 น. - 08.30 น. และ 11.30-13.00 น.
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3. ผู้บริ โภคมีทศั นคติทีดีตอ่ การซื 0อข้ าวจากเกษตรกรรายย่อย เข้ าใจและพร้ อมจะสนับสนุน
ปั จจัยภายใน
รสชาติและคุณลักษณะของข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ จากจังหวัดอํานาจเจริ ญ สามารถทําให้ ผ้ บู ริ โภค
ทีเคยซื 0อ กลับมาซื 0ออีกได้
ข้ อจํากัด
ถุงข้ าวบรรจุสญ
ุ ญากาศแตกเสียหายง่าย จากขนาดบรรจุ 10 ถุงต่อกล่อง พบถุงเสียหาย 1 ถุงต่อ
กล่อง เกิดจากการกระทบกระแทกระหว่างการขนส่ง
ความพึงพอใจของผู้บริ โภค
ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจต่อข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญ เห็นได้ จากการซื 0อซํ 0า และการซื 0อเพือนําไปเป็ น
ของฝากในช่วงปี ใหม่ จากลูกค้ ารายเดิม
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทํารายละเอียดของข้ าว และนามบัตรเพิมเติม เพือเพิมช่องทางในการขายและเพือทํา
ให้ ผ้ ซู ื 0อรู้ถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของข้ าวแต่ละชนิด ทังนี
0 0สืบเนืองมาจากผู้บริ โภคเป็ นจํานวนมากยังไม่
เข้ าใจเรื องข้ าวขัดขาวและข้ าวกล้ อง โดยทีผู้บริ โภคคิดว่าข้ าวกล้ องเป็ นพันธุ์ข้าวชนิดหนึง ซึงความเป็ นจริ ง
แล้ วข้ าวกล้ องคือข้ าวทีผ่านการสีแบบไม่ขดั ขาว ซึงจะเป็ นข้ าวกล้ องของข้ าวพันธุ์ใดก็ได้ เนืองจากขึ 0นอยูก่ บั
การขัดสี ในขันตอนของการแปรรู
0
ปข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสารนันเอง
รายชือและรายละเอียดผู้ทีสนใจข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ อํานาจเจริ ญเพิมเติม ทีมาจากโครงการทดลอง
ขายข้ าว ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดงั ตารางที 5.10
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ตารางที 5.11 รายชือผู้ต้องการทําธุรกิจกับเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
ลําดับที
ผู้ตดิ ต่อ
1
คุณปุ้ม

2

สถาบัน/องค์กร

3

พนักงาน AIA
ประกันภัย
และลูกค้ า
ทัวไป
เภสัชกร

4

คุณจิรศักดิv

5

คุณอํานวยพร สถาบันวิจยั
ข้ าวลพบุรี

6

คุณสุรชัย

ติดต่อ
0899677036

0997899536
0891887787

รายละเอียด
สนใจทีจะสังซื 0อข้ าวในปริ มาณ
700 ถึง 1,000 เพือนําไปใช้ ใน
ร้ านอาหาร
สนใจซื 0อข้ าวไปเป็ นของขวัญ ของ
ชําร่วย ครัง0 ละ 5-40 กิโลกรัม

สนใจซื 0อข้ าวเพือนําไปขายปลีกใน
กรุงเทพมหานคร ครัง0 แรกอยาก
ลองเริ มที 50 -100 กิโลกรัม
สนใจซื 0อข้ าวไปเป็ นของขวัญปี ใหม่
20-30 กิโลกรัม
สนใจซื 0อข้ าวเปลือกครัง0 ละ 1-2 ตัน
หรื อรับข้ าวสารแพค 1 กิโลกรัม ไป
วางขาย
สนใจซื 0อข้ าวสารไปทําแบรนด์เอง
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บทที6
แนวทางการยกระดับมูลค่ าเพิมและการพัฒนาระบบสนับสนุนส่ งเสริม
แนวทางการยกระดับมูลค่ าข้ าวอินทรี ย์เพือนําประโยชน์ ส่ ูเกษตรกรรายย่ อย
จากผลการวิจยั พบว่าแนวทางการยกระดับมูลค่าข้ าวอินทรี ย์เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อยอย่าง
เป็ นธรรมและยังยืนเนืองจากเกษตรแต่ละรายมีผลผลิตขายไม่มากทําให้ ต้องขายผลผลิตในราคาขายส่งและแต่
ละรายใช้ ปัจจัยการผลิตไม่มากทําให้ ต้องซื 0อในราคาขายปลีกและยังต้ องจ่ายค่าใช้ จา่ ยการตลาดอีกด้ วย
ดังนันการจะยกระดั
0
บมูลค่าเพิมได้ นนเกษตรกรจะต้
ั0
องรวมกลุม่ กันเป็ นเครื อข่ายตลอดโซ่อปุ ทาน ตังแต่
0
กระบวนการผลิต การแปรรูป การขาย และการบริ โภคกล่าวคือ เป็ นการสร้ างเครื อข่ายกลุม่ ภาคีพนั ธมิตร
ระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรู ปและผู้ซื 0อหรื อผู้บริ โภค การทําธุรกิจแบบเครื อข่ายจะประสบความสําเร็ จและยังยืนได้
นัน0 จะต้ องได้ รับความร่ วมมืออย่างจริ งใจจากทุกฝ่ าย ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและทุกฝ่ ายจะต้ องได้ รับ
ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมตามสัดส่วนทีสมควรจะได้ รับ นอกจากนี 0 ทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องจะต้ องเข้ าใจตรงกันว่าใน
บริ บทของการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายเพือเป็ นทางเลือกในการผลิต การตลาด และคุณภาพชีวิตทีดีกว่าเดิม
(ภาพที 6.1)
ต้ นนํ 0า
ผลิตข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์ทีมีคณ
ุ ภาพดีได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนดของแต่ละการรับรอง ควร
ทํานาด้ วยความรู้และข้ อมูลข่าวสารในการตัดสินใจการผลิตมากกว่าใช้ ความเคยชินในการผลิตเหมือนทีผ่าน
มา ต้ องเอาใจใส่ลงแรงในการดูแลนามากขึ 0น ต้ องประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการ
จัดเก็บข้ อมูลบัญชีรายรับ – รายจ่าย และผลผลิตทีได้ จากการผลิต เพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและลดต้ นทุนการการผลิตของตนเองได้ ในฤดูกาลปลูกข้ าวครัง0 ต่อไป ควรศึกษาการใช้ เครื องทุน่ แรงใน
การทํานา เช่นการใช้ เครื องหยอดเมล็ดพันธุ์ ทีทําให้ ประหยัดการใช้ เมล็ดพันธุ์มากยิงขึ 0นหรื อการศึกษา
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการทํานาทีแตกต่างเช่นการทํานาดํากับนาหว่านเป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กลุม่ เครื อข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญควรสร้ างกิจกรรมร่วมกัน เพือเสริ มสร้ าง
ความผูกพันของสมาชิกในกลุม่ รับซื 0อข้ าวจากสมาชิกในราคาทีเป็ นธรรม ทางกลุม่ ควรจะต้ องมีแผนธุรกิจใน
แต่ละปี ต้ องประกอบไปด้ วย แผนการผลิต แผนการแปรรูป แผนการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย
เพือวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์แต่ละประเภท การแปรรู ปข้ าวแต่ละชนิด และการ
กระจายการขายตามช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ โดยมีข้อมูลทีถูกต้ องใช้ ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิงการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ ขนาดบรรจุ
แต่ละขนาด ควรขายในราคาทีแตกต่างกัน เนืองจากต้ นทุนข้ าวเปลือกไม่เท่ากัน โดยเฉพาะข้ าวขาวอินทรี ย์
100% มาตรฐาน EU ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมมีต้นทุนการตลาดสูงสุด 40.65 บาทถ้ าขายเท่ากับชนิดอืนในราคา
40 บาทก็จะขาดทุน ดังนันจึ
0 งควรตังราคาขายสู
0
งกว่าชนิดอืนๆ ไม่ควรใช้ วิธีลดราคาข้ าวเปลือกทีรับซื 0อจาก
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สมาชิกเพือทําให้ สามารถขายข้ าวให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในราคาถูกลง ต้ องมีการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีเชือถือแก่
ผู้บริ โภค เนืองจากธุรกิจการทําข้ าวถุงขายในตลาดมีผ้ ผู ลิตจํานวนมากทังรายย่
0
อยและรายใหญ่ ทางกลุม่ จึง
ต้ องมีการบริ หารจัดการและการแปรรูปให้ ต้นทุนลดลงจะได้ แข่งขันได้ ในอนาคตควรพัฒนาสูก่ ารส่งออก
เนืองจากข้ าวเปลือกได้ รับมาตรฐาน EU ซึงปั จจุบนั ขายเป็ นข้ าวเปลือกให้ กบั บริ ษัทแปรรูปเพือส่งออก ซึงได้
ส่วนต่างแค่เพียงกิโลกรัมละ 1-1.50 บาท
ปลายนํ 0า
ทางกลุม่ จะต้ องมีเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทีรับซื 0อข้ าวสารในปริ มาณและราคาตามข้ อตกลงที
เจรจาในแต่ละปี โดยฝ่ ายจัดซื 0อข้ าวของเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจะต้ องเปลียนแนวคิดจากเดิมทีมุง่ เรื อง
ต้ นทุนตําสุดเป็ นตัวตังในการเจรจาซื
0
0อข้ าวให้ เป็ นการซื 0อในระดับราคาทีเป็ นธรรมเนืองจากเป็ นข้ าวทีมีคณ
ุ ภาพ
ผลิตตามมาตรฐานข้ าวอินทรี ย์ และทราบแหล่งทีมาของผลผลิต ซึงอาจจะซื 0อในราคาสูงกว่าระดับราคาใน
ท้ องตลาดทัวไป ปริ มาณการส่งมอบข้ าวในแต่ละครัง0 และการชําระเงินทียืดหยุ่นมากกว่าการซื 0อจากตลาด
ทัวไปมีความเข้ าใจถึงบริ บทของเครื อข่ายทีเป็ นหน่วยการผลิตเป็ นรายย่อยซึงเป็ นการช่วยเหลือให้ เกษตรกร
รายย่อยสามารถอยูไ่ ด้
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่ งเสริมชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อย่างยังยืนนัน0 แต่ละ
โครงการของหน่วยงานทังภาครั
0
ฐและเอกชนทีเข้ ามาส่งเสริ มพัฒนาจะต้ องไม่เป็ นการเพิมภาระเรื องหนี 0สิน
ให้ แก่เกษตรกร มุง่ เน้ นให้ กลุ่มเข็มแข็ง โดยไม่ไปแย่งเวลาทํากินของเกษตรกร ไม่เป็ นโครงการทีเพิมภาระงาน
แก่เกษตรกรเพือมุง่ ให้ ได้ ตวั ชี 0วัดของหน่วยงาน ซึงงานของฝ่ ายสนับสนุนควรเป็ นกิจกรรมทีให้ ความรู้ทกั ษะต่าง
การต้ นทุนการผลิต การเพิมผลผลิต การลดต้ นทุนการตลาด และชักนําให้ ผ้ บู ริ โภคเจอกับผู้ผลิต โดยมีแนว
ทางการดําเนินการดังต่อไปนี 0
ต้ นนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนและเพิมผลผลิต
1.ช่วยให้ ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ปั จจัยการผลิต ปรับปรุงโครงสร้ างการผลิต
พื 0นฐาน เช่น แหล่งนํ 0า เครื องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ และการบํารุงดิน เป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนการตลาด
1. สถาบันการเงินให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือรับซื 0อข้ าวเปลือกให้ แก่เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
2. สนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปข้ าว เช่นโรงสีข้าวทีได้ มาตรฐานมากขึ 0น
3. ช่วยลดต้ นทุนการตลาด เช่น การสนับสนุนรายจ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรี ย์
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4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้เรื องการบริ หารจัดการกลุม่ ระบบจัดการ การกระจายสินค้ า
และการขนส่ง และการการสร้ างแบรนด์เป็ นต้ น
ปลายนํ 0า
กิจกรรมเพิมปริ มาณและราคาซื 0อข้ าว
1. รัฐควรมีมาตรการจูงใจให้ เอกชนในการทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เช่น การลดหย่
การล อนภาษี
2. ช่วยในการเจรจาทําความเข้ าใจทางธุรกิจระหว่างเครื อข่ายเกษตรกร และเครื อข่ายภาคีพนั ธมิตร
ธุรกิจภาคเอกชน

ภาพที 6.1 แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมและการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ ม
สรุปแนวทางการเพิมมูลค่าเพิมแก่เกษตรกรรายย่อย ต้ นนํ 0า กลางนํ 0า ปลายนํ 0า สามารถมีมลู ค่าเพิม
ตาม เส้ น Smiling Curve ภายใต้ โซ่คณ
ุ ค่าตามบทที 2 ได้ นนั 0 คือต้ นนํ 0าต้ องทําให้ รายได้ มากขึ 0น โดยลดต้ นทุน
ก็จะสามารถทําให้ มีมลู ค่าเพิมขึ 0น ส่วนกลางนํ 0า ถ้ าลดต้ นทุนการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสุทธิเพิมขึ 0น
ส่วนปลายนํ 0าก็ได้ สินค้ าทีมีคุคณ
ุ ภาพ
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บทที 7
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
การผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์โดยเริ มตังแต่
0 ปลูกจนถึงแปรรูปเป็ นข้ าวสารเพือขายในตราหรื อยีห้ อต่างๆ
ในแต่ละท้ องที นัน0 ต่างก็ มีวัตถุประสงค์เพื อสร้ างความแตกต่างและความเชื อถื อให้ กับผู้บริ โภคและสามารถ
สร้ างความแตกต่างของข้ าวสารทีผลิตในสายตาผู้บริ โภคได้ ทําให้ ผ้ ผู ลิตสามารถกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึง
ต้ นทุนการผลิตได้ ทําให้ ชาวนาสามารถลดความเสียงในเรื องของการขาดทุนลงได้ แต่ในหลายปี ทีผ่านมามีการ
ปลูกข้ าวอิ นทรี ย์ แ ละแปรรู ปเป็ นข้ าวสารบรรจุถุง ในลักษณะของชาวนารายคน กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนและ
สหกรณ์ เ ป็ นต้ นเพิ มขึน0 อย่า งมากทํ า ให้ มี การแข่ง ขัน กันมาก ซึงการทํ านาอิ นทรี ย์ต้ องมี การรวมกลุ่ม ผลิ ต
รวมกลุ่มแปรรู ป และรวมกลุ่มขายจึงจะมีความสําเร็ จและยังยืนเพือแก้ ปัญหาทีเกษตรกรรายย่อยต้ องซื 0อปั จจัย
การผลิตในราคาขายปลีกและขายผลผลิตในราคาขายส่งนอกจากนี 0เกษตรกรยังเป็ นผู้จ่ายค่าใช้ จ่ายการตลาด
โดยเฉพาะค่าขนส่ง ดังนันจึ
0 งต้ องมีการรวมกลุม่ การผลิตและรวมกลุม่ การแปรรู ปแล้ วรวมกลุ่มการขายซึงเป็ นการ
เพิมปริ มาณความต้ องการปั จจัย และปริ มาณผลผลิตจะทําให้ สามารถซื 0อปั จจัยในราคาทีถูกลงและขายผลผลิต
ได้ ในราคาทีสูงขึ 0น ดังนันจึ
0 งต้ องมีการวิจยั ถึงแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมเพือให้ การส่งเสริ มให้ ชาวนาทําการ
ผลิตข้ าวอินทรี ย์เกิดความสําเร็ จได้
คําถามวิจัยในการศึกษาครั ง& นีม& ี 2 ประการได้ แก่
1. แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและ
ยังยืน ควรดําเนินการอย่างไร
2. ระบบสนับสนุนทีจําเป็ นต่อการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์แก่เกษตรกรรายย่อย มีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง และควรดําเนินการในรูปแบบใด
วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั ง& นีม& ี 2 ประการได้ แก่
1. เพือศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ผ่านกลไกเครื อข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อํานาจเจริ ญ
2. เพือหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์อย่างยังยืน
สําหรับผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทีเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ในปี การผลิต 2557 ได้
ทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้ นทุนผลตอบแทนระหว่างนาดําและนาหว่าน พบว่านาดํามีต้นทุนเฉลียทังหมด
0
เท่ากับไร่ ละ 3,681.50 บาท ส่วนนาหว่านเท่ากับไร่ ละ 2,634.97 บาท ผลตอบแทนจากการผลิตข้ าวหอมมะลิ
อินทรี ย์โดยเฉลียต่อไร่ ปี การผลิต 2557 ชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาดําได้ ผลผลิตต่อไร่ เฉลี ย
295.14 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 15.38 บาท ได้ กําไรไร่ ละ 857.81 บาท ซึงน้ อยกว่าชาวนาผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่านทีได้ ผลผลิตต่อไร่เฉลียเท่ากับ 389.65 กิโลกรัม ขายได้ ราคาเฉลียกิโลกรัมละ
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14.67 บาท และได้ กําไรไร่ ละ 3,081.21 บาทจะเห็นได้ ว่าการทํานาแบบนาหว่านได้ กําไรเฉลียต่อไร่ ทีมากกว่า
นาดํา จากการสอบถามชาวนาในการใช้ ปัจจัยแรงงานและเมล็ดพันธุ์ในการทํานาดําและทํานาหว่านพบว่า
ในการทํานาดําใช้ แรงงานมากกว่าการทํานาหว่าน แต่ใช้ เมล็ดพันธุ์น้อยกว่านาหว่าน กล่าวคือการทํานาดําใช้
แรงงานในกิจกรรมหว่านกล้ า ถอนกล้ า และปั กดํารวมไร่ ละ 1.73 วันงานโดยเฉลีย และใช้ เมล็ดพันธุ์ไร่ ละ
1.78 กิโลกรัม แต่การทํานาหว่านใช้ แรงงานในการหว่านเมล็ดพันธุ์เฉลียไร่ละ 0.06 วันงาน และใช้ เมล็ดพันธุ์ไร่
ละ 6 กิโลกรัม
จากขอบเขตชาวนาทีสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ทังสิ
0 0น 50 รายในปี แรก (ปี 2557) ได้ เป็ นสมาชิกใน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญทังสิ
0 0น 300 รายในปี ที2 (ปี 2558)สาเหตุจากปี การผลิต
2557/58ไม่มีโครงการรับจํานําข้ าวทําให้ เกษตรกรมีความต้ องการขายข้ าวให้ กลุ่มมากขึ 0นทําให้ มีความต้ องการ
เปลี ยนมาผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ม ากขึ น0 ปณิ ธ านของกลุ่ม เครื อ ข่า ยวิ ส าหกิ จ ชุม ชนกลุ่ม ข้ า วสัจ ธรรม
อํ านาจเจริ ญ “ มุ่งสร้ างเครื อข่ายคุณค่าเพื อยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์อํานาจเจริ ญสู่สากล ” โดยจะ
ดําเนินจัดหาตลาดและมีความสามารถรวบรวมข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์จากสมาชิกเครื อข่ายไม่ตํากว่าร้ อย
ละ 80 ของข้ าวเปลือกสมาชิกทีผลิตได้ ในแต่ละปี สําหรับผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
( SWOT Analysis )ของ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ มีผลดังต่อไปนี 0
จุดแข็ง
6. ได้ รับการรับรองเป็ นเครื อข่าย “เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ” เมือปี
2554 มีโครงสร้ างการบริ หารเครื อข่ายโดยมีสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญเป็ นพีเลี 0ยง
7. มีผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรอง IFORM (195 ราย) ใช้ ระบบตรวจรับรองภายใน
8. มีภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ ( แม่ศรี เรื อน ทีวีบรู พา Farmer shop กลุม่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน
โครงการผูกปิ นโตข้ าว และราชธานีอโศกเป็ นต้ น )
9. มีเครื อข่ายโรงสีชมุ ชนกระจายในการแปรรู ปข้ าวของเกษตรกรในเครื อข่าย 6 แห่ง
10. แหล่งเก็บสต๊ อกข้ าวเปลือกของกลุม่
5.1 โนนค้ อทุง่
5.2 หนองเม็ก
5.3 โคกกลาง
5.4 เฉลียเกษตรกรเก็บข้ าวเปลือกไว้ คนละ 5 - 10 ตัน
จุดอ่ อน
6. ยังไม่มีการจัดทําแผนธุรกิจ
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7. ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ รับซื 0อข้ าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกได้ ทงหมดในช่
ั0
วงต้ นฤดูเก็บ
เกียวซึงต้ องใช้ เงินทุนปี ละประมาณ 10 ล้ านบาท
8. ศักยภาพโรงสียงั ไม่ได้ มาตรฐานต้ นทุนการแปรรู ปยังสูง
9. ขาดระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายตามแผนธุรกิจ
กรรมการและบุคคลากรยังเป็ นอาสาสมัคร
10. ขาดสํานักงานเครื อข่าย (ปั จจุบนั ใช้ สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด และร้ านต้ นข้ าว)
โอกาส
6. นโยบายรัฐให้ การสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
7. มีหน่วยงานราชการในท้ องทีให้ การสนับสนุน
8. มีภาคีสง่ เสริ มมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
9. คนในสังคมช่วยบริ โภคสินค้ าชุมชน
10. พาณิชย์จงั หวัดให้ การสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการตรวจรับรองปลูกข้ าวอินทรี ย์รายละ 300 บาท
และให้ ถงุ บรรจุข้าวฟรี
อุปสรรค
5. แผนการปฏิบตั งิ านการส่งเสริ มของภาครัฐเป็ นอุปสรรค เช่น การแจกปั จจัยการผลิตทีไม่ทราบ
แหล่งทีมา
6. โครงสร้ างการตลาดไม่เอื 0ออํานวยต่อผู้ผลิตรายย่อย
7. มีผ้ ผู ลิตข้ าวหอมมะลิแปรรู ปบรรจุถงุ จํานวนมาก ทังรายย่
0
อยและรายใหญ่
8. นโยบายของรัฐ มีโครงการหลากหลายลงในพื 0นทีเดียวกัน
เนืองจากกลุ่มนี 0ยังไม่มีรูปแบบการบริ หารทีชัดเจน หัวหน้ าชุดโครงการหลักและหัวหน้ าโครงการย่อย
พร้ อมทัง0 กลุ่ม แกนนํ าเกษตรกร จึง ได้ ประชุมเชิง ปฏิ บตั ิการเพื อกํ าหนดแผนโครงสร้ างการบริ หารงานของ
เครื อข่ายและแผนธุรกิจร่ วมกัน โดยมีคณ
ุ อดุลย์ โคลนพันธ์ ทําหน้ าทีเป็ น ผู้อํานวยการสํานักงานเครื อข่าย มี
หน้ าทีในการดูแลประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนทัง0 22 แห่ง พร้ อมทังดู
0 แลความเรี ยบร้ อยของเครื อข่ายโรงสี
และติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพื อให้ การทํางานเป็ นไปด้ วยดี คุณลํ าพูน ขันทอง ทํ าหน้ าทีเป็ นรอง
ผู้อํานวยการฝ่ ายเครื อข่าย รับผิดชอบการบริ หารงานในส่วนของต้ นนํ 0า ระบบฐานข้ อมูลเกษตรกร การส่งเสริ ม
และการตรวจรับรองทังหมด
0
คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์ ทําหน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายสํานักงาน จัดทํา
ระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า การบริ หารสต๊ อคสินค้ า การรับออร์ เดอร์ และระบบจัดส่ง คุณลัทนิตา สุภาจันทร์ ทํา
หน้ าทีเป็ นรองผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี ดูแลเรื องการเงิน การบัญชี ฐานข้ อมูลการค้ า และรายงานทางการเงิน
ข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญมีข้าวเปลือกรวมทังสิ
0 0น 1,500 1,800 ตันต่อปี โดยทีทางกลุม่ จะทําการรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิกในราคาทีสูงกว่าท้ องตลาด กล่าวคือ ในปี
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2557 ราคารับซื 0อข้ าวเปลือกในท้ องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท ทางกลุ่มรับซื 0อข้ าวเปลือกอินทรี ย์ของสมาชิกใน
ราคากิโลกรัมละ 16 บาท ถ้ าหากอยู่ใน ช่วงปรับเปลียนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลียน
ช่วงปี ที 1 และ 2 ตามลําดับ แล้ วนํามาแปรรู ปเป็ นข้ าวสารบางส่วน การขายข้ าวของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญแบ่งการขายออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ขายเป็ นข้ าวเปลือก 60 %
โดยขายเปลือกให้ แก่ไร่ทอง Organic เอเดน กรุ๊ ป อีสานไทย Organic ร้ อยเอ็ดพลาซ่า และ
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซต์ รวมประมาณ 220 ตันต่อปี
2. ขายเป็ นข้ าวสาร 40 %
ปริ มาณข้ าวสารทีขายได้ เฉลีย 770 ตัน โดยขายข้ าวสารให้ แก่ทีวีบรู พา สหกรณ์โคนม
นครปฐม, Farmer Shop (สถาบันวิชาการสหกรณ์) งานมหกรรมทัวไป ผูกปิ นโตข้ าวและแม่ศรี เรื อน
คุณอรุ ษ นวราชได้ ชว่ ยกระตุ้น Demand โดยช่วยหาตลาดให้ ไปถึงผู้บริ โภค ในความร่ วมมือเป็ น
รูปแบบ The Demand Driven Supply Network ในการเจรจาขายข้ าวให้ กลุม่ โรงแรมในปี 2559 ให้ กบั
เครื อข่ายโรงแรมและศูนย์ประชุม 12 แห่งได้ แก่ โรงแรมอนันตรา เดอะ เซ็นต์ รี จิส ดุสิตธานี อวานี เอเทรี ยม
ดุสิตธานี เดอะทวิน ทาวเวอร์ แกรนด์ ไดมอนด์ สวีท รายาวดี พลาซ่า แอทธินี ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติv อิมแพ็ค เมืองทองธานี Siam Paragon คุณอรุธ นวราช ได้ เข้ ามาช่วยเจรจาในการซื 0อข้ าวสารจาก
กลุม่ สัจธรรมจนเป็ นผลสําเร็ จคือมีการสังซื 0อข้ าว 3 ชนิด คือข้ าวขาวชนิด 100% ปริ มาณเฉลียเดือนละ 2.23 ตัน
ขายราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้ าวขาวชนิด 80% ปริ มาณเฉลียเดือนละ 14.3-21.3 ตัน ขายราคากิโลกรัมละ
35 บาท และข้ าวขาวชนิด60% ปริ มาณเฉลียเดือนละ 7.45 - 10.45 ตัน ขายราคากิโลกรัมละ 30 บาทโดยใน
ช่วงแรกโรงแรมและศูนย์ประชุมทีได้ มีคําสังซื 0อข้ าวมี 9 แห่ง
เมือทางกลุ่มต้ องมีการขายข้ าวทีเป็ นมืออาชีพมากขึ 0นจึงจําเป็ นจะต้ องมีความรู้ ในการบริ หารจัดการ
สต็อกเพราะข้ าวทีขายมีความหลากหลายมากขึ 0นตามความต้ องการของกลุม่ โรงแรมหน้ าทีและผู้รับผิดชอบเกิด
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร แบ่งออกเป็ น 7 ฝ่ ายได้ แก่
1. ระบบฐานข้ อมูล matching demand-supply
2. รับคําสังซื 0อ จัดทําแผนการตลาด
3. วางระบบขนส่ง ตามข้ อตกลงของลูกค้ าแต่ละราย
4. ระบบส่งมอบสินค้ า
5. การกระจายสินค้ า
6.การชําระเงิน /credit term
7. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า
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การทดลองขายข้ าวที แปรรู ปโดยกลุ่มที เข้ าร่ วมโครงการวิจยั ใช้ แบรนด์โครงการซื อ0 ข้ าวจากชาวนา
ออกแบบโดยโครงการ FARMER SHOP สถาบันวิชาการสหกรณ์ มาทําการทดลองตลาดขายข้ าวใน ณ โรง
อาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันจันทร์ สปั ดาห์ที 1 และ 3 ของทุกเดือนในช่วงระยะแรก
เนืองจากมีวนั หยุดในช่วงวันจันทร์ สปั ดาห์ที 1 และ 3 บ่อยครัง0 จึงได้ ปรับเป็ นขายทุกวันจันทร์ เว้ นจันทร์ แทน
ทังนี
0 0ทังนั
0 นเพื
0 อเป็ นการระบายผักอินทรี ย์ทีมาขายพร้ อมกันด้ วย โดยขายในช่วงเวลา7.00 น. – 14.00 น. ภายใต้
โครงการเกษตรปลอดภัยสูช่ มุ ชนชุมชนเกื 0อหนุนเกษตรกร จัดโดยสถาบันวิชาการสหกรณ์ ได้ ดําเนินการมาแล้ ว
จํานวน 17 ครัง0 มียอดขายรวม 347 กิโลกรัม แยกเป็ นข้ าวขัดขาว 138 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 55
บาท และเป็ นข้ าวกล้ องจํานวน 209 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท รวมรายได้ ทีขายได้ เป็ นเงิน
ทังสิ
0 0น 20,130 บาท
นอกจากนี 0ยังได้ มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มาซื 0อข้ าวด้ วย ซึงพบว่าผู้บริ โภคทังหมดไม่
0
ร้ ู จกั ข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์จากจังหวัดอํานาจเจริ ญมาก่อน และทีตัดสินใจซื 0อเพราะคิดว่าเป็ นข้ าวทีมีคณ
ุ ภาพ เป็ นการ
ซื 0อข้ าวจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านมือพ่อค้ าคนกลาง ผู้บริ โภคมีความต้ องการซื 0อข้ าวกล้ องมากกว่าข้ าว
ขัดขาว โดยขายข้ าวกล้ องได้ ทงหมด
ั0
209 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 60.23 ของปริ มาณข้ าวทีขายได้ ทงหมดและมี
ั0
ความพึงพอใจกับคุณภาพและราคาข้ าวทีขาย
ส่วนเหลือมการตลาดแบ่งตามชนิดของข้ าวและมาตรฐานอินทรี ย์ วิเคราะห์ภายใต้ ข้อตกลงราคาขาย
กับกลุม่ โรงแรม โดยมีขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ขนส่งโดยรถบรรทุกสีล้ อ พบว่า การขายข้ าวยิง
ผสมปลายข้ าวหักมาก กําไรต่อกิโลกรัมยิงลดลง เนืองจากราคาทีขายได้ ลดลงมากกว่าต้ นทุนการแปรรู ปที
ลดลง เช่นข้ าวขาวชนิด 100%ชนิดปรับเปลียนขายได้ กิโลกรัมละ 40 บาทแต่ถ้าเป็ นชนิด 60 % ขายได้ กิโลกรัม
ละ 30 บาท จะเห็นว่าราคาลดลงถึง 10 บาท แต่ต้นทุนการแปรรู ปลดลงเพียง 6.58 บาทต่อกิโลกรัม
แนวทางการยกระดับมูลค่าข้ าวอินทรี ย์เพือนําประโยชน์สเู่ กษตรกรรายย่อย
ต้ นนํ 0า
ผลิตข้ าวเปลือกหอมมะลิอินทรี ย์ทีมีคณ
ุ ภาพดีได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนดของแต่ละการ
รับรอง ควรทํานาด้ วยความรู้และข้ อมูลข่าวสารในการตัดสินใจการผลิตมากกว่าใช้ ความเคยชินในการผลิต
เหมือนทีผ่านมา ต้ องเอาใจใส่ลงแรงในการดูแลนามากขึ 0น ต้ องประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจากการทํานา
โดยมีการจัดเก็บข้ อมูลบัญชีรายรับ – รายจ่าย และผลผลิตทีได้ จากการผลิต เพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตและลดต้ นทุนการการผลิตของตนเองได้ ในฤดูกาลปลูกข้ าวครัง0 ต่อไป ควรศึกษาการใช้ เครื อง
ทุน่ แรงในการทํานา เช่นการใช้ เครื องหยอดเมล็ดพันธุ์ ทีทําให้ ประหยัดการใช้ เมล็ดพันธุ์มากยิงขึ 0นหรื อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบรูปแบบการทํานาทีแตกต่างเช่นการทํานาดํากับนาหว่านเป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กลุม่ เครื อข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญควรสร้ างกิจกรรมร่วมกัน เพือ
เสริ มสร้ างความผูกพันของสมาชิกในกลุม่ รับซื 0อข้ าวจากสมาชิกในราคาทีเป็ นธรรม ทางกลุม่ ควรจะต้ องมี
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แผนธุรกิจในแต่ละปี ต้ องประกอบไปด้ วย แผนการผลิต แผนการแปรรู ป แผนการตลาดตามช่องทางการจัด
จําหน่าย เพือวางแผนการผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์แต่ละประเภท การแปรรูปข้ าวแต่ละชนิด และ
การกระจายการขายตามช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ โดยมีข้อมูลทีถูกต้ องใช้ ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิงการคิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ ขนาดบรรจุ
แต่ละขนาด ควรขายในราคาทีแตกต่างกันและไม่ควรใช้ วิธีลดราคาข้ าวเปลือกทีรับซื 0อจากสมาชิกเพือทําให้
สามารถขายข้ าวให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในราคาถูกลง ต้ องมีการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นทีเชือถือแก่ผ้ บู ริ โภค เนืองจากธุรกิจ
การทําข้ าวถุงขายในตลาดมีผ้ ผู ลิตจํานวนมากทังรายย่
0
อยและรายใหญ่ ทางกลุม่ จึงต้ องมีการบริ หารจัดการ
และการแปรรูปให้ ต้นทุนลดลงจะได้ แข่งขันได้
ปลายนํ 0า
ทางกลุม่ จะต้ องมีเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทีรับซื 0อข้ าวสารในปริ มาณและราคาตาม
ข้ อตกลงทีเจรจาในแต่ละปี โดยฝ่ ายจัดซื 0อข้ าวของเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจะต้ องเปลียนแนวคิดจากเดิมที
มุง่ เรื องต้ นทุนตําสุดเป็ นตัวตังในการเจรจาซื
0
0อข้ าวให้ เป็ นการซื 0อในระดับราคาทีเป็ นธรรมเนืองจากเป็ นข้ าวทีมี
คุณภาพผลิตตามมาตรฐานข้ าวอินทรี ย์ และทราบแหล่งทีมาของผลผลิต ซึงอาจจะซื 0อในราคาสูงกว่าระดับ
ราคาในท้ องตลาดทัวไป ปริ มาณการส่งมอบข้ าวในแต่ละครัง0 และการชําระเงินทียืดหยุน่ มากกว่าการซื 0อจาก
ตลาดทัวไปมีความเข้ าใจถึงบริ บทของเครื อข่ายทีเป็ นหน่วยการผลิตเป็ นรายย่อยซึงเป็ นการช่วยเหลือให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถอยูไ่ ด้
แนวทางสนับสนุนเกษตรกร
แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริ มชาวนาผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
ต้ นนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนและเพิมผลผลิต
1. ช่วยให้ ความรู้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ปั จจัยการผลิต ปรับปรุงโครงสร้ างการ
ผลิตพื 0นฐาน เช่น แหล่งนํ 0า เครื องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ และการบํารุงดิน เป็ นต้ น
กลางนํ 0า
กิจกรรมการลดต้ นทุนการตลาด
1. สถาบันการเงินให้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือรับซื 0อข้ าวเปลือกให้ แก่เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
2. สนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปข้ าว เช่นโรงสีข้าวทีได้ มาตรฐานมากขึ 0น
3. ช่วยลดต้ นทุนการตลาด เช่น การสนับสนุนรายจ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรี ย์
4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้เรื องการบริ หารจัดการกลุม่ ระบบจัดการ การกระจายสินค้ า
และการขนส่ง และการการสร้ างแบรนด์เป็ นต้ น
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ปลายนํ 0า
กิจกรรมเพิมปริ มาณและราคาซื 0อข้ าว
1. รัฐควรมีมาตรการจูงใจให้ เอกชนในการทําธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เช่น การลดหย่อนภาษี
2. ช่วยในการเจรจาทําความเข้ าใจทางธุรกิจระหว่างเครื อข่ายเกษตรกร และเครื อข่ายภาคี
พันธมิตรธุรกิจภาคเอกชน
สรุปแนวทางการเพิมมูลค่าเพิมแก่เกษตรกรรายย่อย ต้ นนํ 0า กลางนํ 0า ปลายนํ 0า สามารถมีมลู ค่าเพิม
ตาม เส้ น Smiling Curve ภายใต้ โซ่คณ
ุ ค่าตามบทที 2 ได้ นนั 0 คือต้ นนํ 0าต้ องทําให้ รายได้ มากขึ 0น โดยลดต้ นทุน
ก็จะสามารถทําให้ มีมูลค่าเพิมขึ 0น ส่วนกลางนํ 0า ถ้ าลดต้ นทุนการตลาดลงได้ ก็จะมีผลตอบแทนสุทธิ เพิมขึ 0น
ส่วนปลายนํ 0าก็ได้ สินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะสําหรับเกษตรกร
1.1 วิธีการผลิต
ควรทํานาด้ วยความรู้และข้ อมูลข่าวสารในการตัดสินใจการผลิตมากกว่าใช้ ความเคยชินใน
การผลิตเหมือนทีผ่านมา ต้ องประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจากการทํานา โดยมีการจัดเก็บข้ อมูลบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และผลผลิตทีได้ จากการผลิต เพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาคุณภาพการผลิตและลดต้ นทุน
การเพาะปลูกของตนเองได้ ในฤดูกาลปลูกข้ าวครัง0 ต่อไป ควรศึกษาการใช้ เครื องทุน่ แรงในการทํานา เช่นการ
ใช้ เครื องหยอดเมล็ดพันธุ์ ทีทําให้ ประหยัดการใช้ เมล็ดพันธุ์มากยิงขึ 0น และต้ องมีการปลูกพืชบํารุงดิน เช่น
ปอเทืองและถัวพร้ า เป็ นต้ น
1.2 ทําอาชีพเสริ ม ยกตัวอย่างเช่นปลูกผัก เพือตอบสนองต่อโครงการตลาดนัดสีเขียวของ
หน่วยงานภาครัฐภายในพื 0นที
2.ข้ อเสนอแนะสําหรับกลุม่
2.1 การทําธุรกิจแบบเครื อข่ายจะสําเร็ จและเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยังยืนได้ นนั 0 จะต้ องผลิต
สินค้ าให้ ได้ มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ การทํางานภายในกลุม่ ทีได้ รับความความร่วมมือและความจริ งใจจากทุก
ฝ่ าย และทุกฝ่ ายต้ องจะได้ รับผลตอบแทนทีได้ รับอย่างเป็ นธรรม ตามสัดส่วนทีควรจะได้ รับ
2.2 การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดตามมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์อย่างเคร่งครัด
2.3 เนืองจากในกลุม่ มีกิจกรรมเพิมขึ 0น ทังทางการส่
0
งเสริ มการเพาะปลูก การตรวจมาตรฐาน
การแปรู ปข้ าวหอมมะลิ การขนส่ง การขาย การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี 0ยังมี
กิจกรรมทีต้ องทําตามกิจกรรมของรัฐบาลทีลงมาในพื 0นที จึงควรเตรี ยมรับเพิมคน โดยให้ แกนนําของกลุม่ ย่อย
ทัง0 22 กลุม่ และสมาชิกกลุม่ มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการงานมากขึ 0น เพือเป็ นการกระจายภาระงาน เพือ
ไม่ให้ งานหลักของกลุม่ เสียหาย และเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งภายในกลุม่ ให้ มนคงยิ
ั
งขึ 0น
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2.4 สร้ างแรงจูงใจอย่างอืนนอกจากราคาข้ าวเปลือกทีรับซื 0อสูงกว่าท้ องตลาด เพือให้ สมาชิก
ผลิตข้ าวเปลือกทีมีคณ
ุ ภาพ ได้ ตรงตามมาตรฐานอินทรี ย์ เช่น มีการคืนกําไรให้ แก่สมาชิกในแต่ละปี
2.5 เนืองจากการแปรรูปข้ าวสารอินทรี ย์บรรจุถงุ มีผ้ ผู ลิตจํานวนมาก ทางกลุม่ จะต้ อง
พัฒนาสร้ างแบรนด์ทีมีมาตรฐานและคุณภาพทีแตกต่างจากผู้ผลิตรายอืน เช่น ในถุงบรรจุจะต้ องระบุถึง
เรื องราวการผลิตข้ าว คุณสมบัตขิ องข้ าว เพือสร้ างความแตกต่างในสายตาผู้บริ โภค โดยเฉพาะข้ าวสาร
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม
2.6 การบริ หารของกลุม่ จะต้ องมีข้อมูลข่าวสารทีถูกต้ องเพือใช้ ในการตัดสินใจวางแผนการ
ผลิตให้ สมาชิกกลุม่ การแปรรูปและการขายของกลุม่ เช่นการตัดสินใจแปรรู ปเป็ นข้ าวขัดขาวชนิด 100 %
80% และ 60 % หรื อจะแปรรูปเป็ นข้ าวกล้ อง โดยคํานึงถึงปริ มาณความต้ องการในตลาดและผลตอบแทนที
ได้ รับ
2.7 รับซื 0อข้ าวจากสมาชิกในราคาทีเป็ นธรรม ทางกลุม่ ควรจะต้ องมีแผนธุรกิจในแต่ละปี ต้ อง
ประกอบไปด้ วย แผนการผลิต แผนการแปรรู ป แผนการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย เพือวางแผนการ
ผลิตตามการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์แต่ละประเภท การแปรรูปข้ าวแต่ละชนิด และการกระจายการขายตาม
ช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ โดยมีข้อมูลทีถูกต้ องใช้ ในการวางแผน เจรจาทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการ
คิดราคาขาย ควรแยกตามประเภทการรับรองการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ ขนาดบรรจุแต่ละขนาด
2.8 ควรขายข้ าวสารแปรรูปในราคาทีแตกต่างกัน เนืองจากต้ นทุนข้ าวเปลือกไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะข้ าวขาวอินทรี ย์ 100% มาตรฐาน EU ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมมีต้นทุนการตลาดสูงสุด 40.65 บาท
ถ้ าขายเท่ากับชนิดอืนในราคา 40 บาทก็จะขาดทุน ดังนันจึ
0 งควรตังราคาขายสู
0
งกว่าชนิดอืนๆ
2.9 พัฒนาแปรรูปเพือการส่งออก เนืองจากสมาชิกสามารถผลิตข้ าวเปลือกทีได้ รับมาตรฐาน
EU แล้ ว
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 รัฐควรให้ การสนับสนุนด้ านลดต้ นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนปั จจัยการผลิตแนะนํา
ส่งเสริ มให้ มีการปรับปรุงบํารุ งดินเพือให้ ผลผลิตเพิมขึ 0น
3.2 ช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิกในอัตราดอกเบี 0ยแบบ
พิเศษตํากว่าท้ องตลาด
3.3 ด้ านการแปรรูปสนับสนุนโรงสีให้ แปรรูปได้ ต้นข้ าวมากขึ 0นมากกว่าร้ อยละ 50 ก็จะทําให้
กลุม่ สามารถแปรรูปจากข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสารถุงได้ ในต้ นทุนทีลดลงเช่นให้ เงินทุนปลอดดอกเบี 0ยเพือปรับปรุง
โรงสีให้ มีประสิทธิภาพมากขึ 0น
3.4 รัฐมีนโยบายการลดหย่อนภาษี ให้ กบั เอกชนทีเข้ ามารับซื 0อข้ าวสารจากกลุม่ เกษตรกรใน
ราคาทีเป็ นธรรม
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3.5 รัฐเป็ นผู้ประสานงานให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ได้ รวมกันในการเจรจาและ
ช่วยหาตลาด
3.6 สถานการณ์การแปรรู ปข้ าวสารบรรจุถงุ ขนาด 1 กิโลกรัม ในปั จจุบนั มีการส่งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุม่ เพือแปรรู ปข้ าว จนทําให้ เกิดแบรนด์ทีหลากหลาย การผลิตเป็ นไปอย่างกระจัดกระจาย
ต่างคนต่างทํา และผลผลิตมีจํานวนน้ อย ทําให้ ต้นทุนสูง เนืองจากไม่มีการประหยัดทางขนาด ประกอบกับ
ในอนาคตอาจทําให้ เกิดการแข่งขันกันเองในกลุม่ ของเกษตรกรผู้แปรรู ปข้ าว ในด้ านราคา เนืองจากเป็ นสินค้ าที
สามารถทดแทนกันได้ จึงควรส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์รวมกลุม่ กันเป็ นกลุม่ ใหญ่ เพือให้ เกิดการ
ประหยัดทางขนาด ลดต้ นทุนในการแปรรู ป ลดคูแ่ ข่งทางธุรกิจ ง่ายต่อการโปรโมทแบรนด์และการจดจําของ
ผู้บริ โภค
3.7 นโยบายส่งเสริ มเกียวกับการผลิตข้ าวอินทรี ย์ของข้ าราชการในพื 0นทีควรต่อเนืองจาก
ของเดิม ไม่ควรเปลียนแปลงตามนโยบายของผู้มาใหม่ เพือป้องกันไม่ให้ เกิดความสับสนของผู้บริ โภค
3.8 สนับสนุนทางนวัตกรรมและเทคโลยีการผลิต แปรรูป ในด้ านความรู้และปั จจัยการผลิต
โดยให้ หน่วยงานทางวิชาการ ภาครัฐหรื อเอกชนเข้ าส่งเสริ มเรื องเหล่านี 0 เช่น เครื องทุน่ แรงประเภทต่างๆมาสอน
ให้ เกษตรกรสร้ างเอง หรื อสอนให้ ใช้ ให้ เป็ น
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เอกสารอ้ างอิง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
เศรษฐศาสตร์ เกษตรเบือ& งต้ น.—กรุงเทพฯ : ภาควิชาฯ, 2558
ศุภางค์ศรี อําสุดใจ. หลักการตลาด.—กรุงเทพฯ : บริ ษัท ทองพูล พริ น0 ติ 0ง จํากัด, 2547
ศานิต เก้ าเอี 0ยน และคณะ. 2558. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่ อย.
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สัญญาเลขที RDG5840001-( 4 )
โครงการ “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”
สรุ ปรายงานฉบับสมบูรณ์

ชือผู้รับทุน : นายศานิต เก้ าเอี 0ยน
โครงการเริ มวันที 1 มีนาคม 2558 รวมเวลาทีทําการวิจยั ทังสิ
0 0น 12 เดือน
รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานโดยสรุ ป (1 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2559)
ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
ที
1.
ประชุมเตรี ยมความพร้ อม

วันเดือน
ปี
17 เม.ย.
2558
8 พ.ค.
2558

2.

ประชุมหารื อระหว่างนักวิจยั

3.

ลงพื 0นทีดูความคืบหน้ าและ
28-29
แผนการดําเนินงานเกียวกับข้ าว พ.ค. ,
อินทรี ย์ของหน่วยงานราชการใน
จังหวัดอํานาจเจริ ญ
2 มิ.ย.
2558

4.

ประชุมหารื อระหว่างนักวิจยั

5 มิ.ย.
2558

5.

ขายข้ าวครัง0 ที 1

8 มิ.ย
2558

6.

ประชุมสอบถามความก้ าวหน้ า
และรวมกันออกแบบโครงสร้ าง
การบริ หารงานของเครื อข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์

12 มิ.ย
2558

กลุ่มเป้าหมาย
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
หัวหน้ าโครงการหลัก
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
หัวหน้ าโครงการหลัก
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจยั
ไปพบเกษตรจังหวัด
พาณิชย์จงั หวัดและ
กลุม่ ชาวนาในโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ได้ รายงานเบื 0องต้ น
ได้ แผนการดําเนินการวิจยั

ได้ ข้อมูลเกียวกับการช่วยเหลือ
ด้ านการผลิตและการตลาด
และได้ ตามไปดูการตรวจ
รับรองแปลงข้ าวอินทรี ย์
มาตรฐาน มกท. ของ โดยแกน
นําของเกษตรกร

หัวหน้ าโครงการหลัก
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจยั
บุคลากรใน
ขายได้ 20 กิโลกรัม
มหาวิทยาลัยและ
ผู้ปกครองนักเรี ยน รร.
สาธิตฯ
หัวหน้ าโครงการหลัก
ได้ แผนการดําเนินงานของกลุม่
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจยั ตัวแทน
เครื อข่ายเกษตรกรผู้
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ลําดับ
ที

กิจกรรมการวิจัย

วันเดือน
ปี

กลุ่มเป้าหมาย
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
ปลูกข้ าวอินทรี ย์
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและ
ผู้ปกครองนักเรี ยน รร.
สาธิตฯ
หัวหน้ าโครงการหลัก
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจยั ตัวแทน
เครื อข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวอินทรี ย์ และ
หน่วยงานราชการใน
พื 0นที
ผู้นํากลุม่ บ้ านนาผาง

7.

ขายข้ าวครัง0 ที 2

6 ก.ค.
2558

8.

ประชุมเสวนา การยกระดับ
มูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์
อํานาจเจริ ญ

14 ก.ค.
2558

9.

ลงพื 0นทีสอบถามข้ อมูล กลุม่
บ้ านนาผาง

13,16
ก.ค. 2558

10.

ขายข้ าวครัง0 ที 3

20 ก.ค.
2558

13.

บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและ
ผู้ปกครองนักเรี ยนรร.
สาธิตฯ
ขายข้ าวครัง0 ที 4
3 ส.ค.
บุคลากรใน
2558
มหาวิทยาลัยและ
ผู้ปกครองนักเรี ยนรร.
สาธิตฯ
ขายข้ าวครัง0 ที 5
17 ส.ค.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
จัดทําร่างรายงานความก้ าวหน้ า ส.ค. 2558 ทีมวิจยั

14..

นําเสนอรายงานความก้ าวหน้ า

11.

12

2 ก.ย.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการดําเนินงาน

ขายได้ 40 กิโลกรัม

ได้ ผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค
ของกลุม่
ได้ กลุม่ เป้าหมายของเกษตรกร
ทีแน่นอนคือกลุม่ ข้ าวสัจธรรม

ได้ ข้อมูลเกียวกับการ
ดําเนินงานของกลุม่ และ
โครงการในพื 0นที
ขายได้ 25 กิโลกรัม

ขายได้ 24 กิโลกรัม

ขายได้ 14 กิโลกรัม

ได้ ร่างรายงานความก้ าวหน้ า6
เดือน
ได้ ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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ลําดับ
ที

กิจกรรมการวิจัย

15.

ขายข้ าวครัง0 ที 6

16.

ประชุมหารื อระหว่างนักวิจยั

17.

ขายข้ าวครัง0 ที 7

18.

ขายข้ าวครัง0 ที 8

19.

ขายข้ าวครัง0 ที 9

20

ประชุมปฎิบตั กิ าร "ปรับ
โครงสร้ างเพือรองรับระบบ
Logistic"

21.

ขายข้ าวครัง0 ที 10

22.

ตัวแทนนักวิจยั ลงพื 0นทีช่วงเก็บ
เกียวข้ าว

21.

ขายข้ าวครัง0 ที 11

22.

การวางแผนระบบ Logistic

วันเดือน
กลุ่มเป้าหมาย
ปี
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
2558
14 ก.ย.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
15 ก.ย.
ทีมวิจยั
2558
28 ก.ย.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
11 ต.ค.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
2 พ.ย.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
10 พ.ย.
หัวหน้ าโครงการหลัก
2558
หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจยั ตัวแทน
เครื อข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวอินทรี ย์
16 พ.ย. บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
22 พ.ย.
ทีมวิจยั ตัวแทน
2558
เครื อข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวอินทรี ย์
30 พ.ย. บุคลากรมหาวิทยาลัย
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
4 ธ.ค. หัวหน้ าโครงการหลัก

ผลการดําเนินงาน

ขายได้ 24 กิโลกรัม

แนวทางการดําเนินงาน
ขายได้ 24 กิโลกรัม

ขายได้ 11 กิโลกรัม

ขายได้ 15 กิโลกรัม

แผนผังโครงสร้ างการ
ดําเนินงานของกลุม่

ขายได้ 15 กิโลกรัม

สภาพทัวไปหลังการเก็บเกียว

ขายได้ 21 กิโลกรัม

ปริ มาณข้ าวทีตกลงซื 0อขายกัน
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ลําดับ
ที

23.

24.

กิจกรรมการวิจัย

ขายข้ าวครัง0 ที 12

งานเกษตรอินทรี ย์
ณ สวนสามพราน

25.

ขายข้ าวครัง0 ที 13

26.

ขายข้ าวครัง0 ที 14

27.

ขายข้ าวครัง0 ที 15

28.

ขายข้ าวครัง0 ที 16

29.

ขายข้ าวครัง0 ที 17

วันเดือน
กลุ่มเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี
จํานวนผู้เข้ าร่ วม
2558 หัวหน้ าชุดโครงการวิจยั เบื 0องต้ น ราคา และการขนส่ง
และทีมวิจยั ตัวแทน
เครื อข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวอินทรี ย์ และ
กลุม่ สามพรานโมเดล
14 ธ.ค. บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขายได้ 27 กิโลกรัม
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
18-20
เกษตรกร ภาคี
เจรจาตกลงซื 0อขายข้ าวกับกลุม่
ธ.ค.
พันธมิตรธุรกิจ
เครื อข่าย 12 โรงแรม
2558
28 ธ.ค. บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขายได้ 21 กิโลกรัม
2558
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
11 ม.ค. บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขายได้ 21 กิโลกรัม
2559
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
25 ม.ค. บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขายได้ 20 กิโลกรัม
2559
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
8 ก.พ.
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขายได้ 8 กิโลกรัม
2559
และผู้ปกครอง
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
29 ก.พ. บุคลากรและผู้ปกครอง
ขายได้ 17 กิโลกรัม
2559
นักเรี ยนรร.สาธิตฯ
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รายงานการประชุมครั ง& ที 1/2558
Kick Off“โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่ อย”
วันศุกร์ ที 17 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้ องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. รศ.ศานิต
3. น.ส.สายสุดา
4. น.ส.อรวิภา

ภัทราวาท
เก้ าเอี 0ยน
ศรี อไุ ร
มากมิง

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
หัวหน้ าโครงการวิจยั
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
นักวิจยั

เริมประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานชุดโครงการการ
ขับเคลื อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้ าที เป็ นธรรม ระยะที 8 เข้ าร่ วมประชุมกับหัวหน้ าโครงการวิจัย
“โครงการวิ จัย การยกระดับ มูล ค่า เพิ มข้ า วอิ น ทรี ย์ ที ผลิ ต โดยเกษตรกรรายย่ อ ย” รศ.ศานิ ต เก้ า เอี ย0 น มี
จุดประสงค์เพือ Kick off โครงการวิจยั ฯ และการจัดเตรี ยม Inception Report
จาก Proposal ของโครงการวิจยั ฯ ผลลัพธ์ ทีคาดหวัง 6 เดือน ในเรื องแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิม
ข้ าวอินทรี ย์เพือนําประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและยังยืน หัวหน้ าโครงการฯ จะใช้ ดําเนินการ
โดยการลดต้ นทุนตังแต่
0 ระดับต้ นนํ 0าและการสร้ างเครื อข่ายทีจะต้ องมีระบบสนับสนุนทีจําเป็ นต่อการยกระดับ
การวิ จัยในปี ที 2 จะมี การสนทนากลุ่ม โดยใช้ ข้ อมูล จากปี ที แล้ วมาต่อยอดและสัง เคราะห์ มี การ
วิเคราะห์ Swotวิเคราะห์โครงสร้ างกลุ่มเกษตรกรตามแผนงานยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ 12 เดือน ทีคาดหวัง จะได้
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย โดยต้ องมีการ Literature Review มีการจัดการความรู้ ให้ คําปรึ กษาและประชุม ถอด
บทเรี ยน โดยเครื องมือทีได้ จากงานวิจยั คือ ความรู้ ใหม่จากภาคี บทสังเคราะห์สถานการณ์ และสถานการณ์
แวดล้ อมโดยหัวหน้ าโครงการฯต้ องวิเคราะห์สถานการณ์และทําการบันทึกรายละเอียดระหว่างการดําเนินการ
วิจยั เพือให้ เกิดคุณค่าในกระบวนการวิจยั
ผู้ประสานงานโครงการ ได้ มอบหมายให้ หวั หน้ าโครงการส่ง Inception Report มีรายละเอียดกิจกรรม
มี Logical Framework ภายในวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
อรวิภา มากมิง
ผู้บนั ทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 2/2558
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
วันศุกร์ ที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ สารสนเทศสหกรณ์ ชัน& 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

2. รศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

หัวหน้ าโครงการวิจยั

3. น.ส. สุเพ็ญพร

พันธ์สวุ รรณ

ผู้ชว่ ยนักวิจยั

เริมประชุมเวลา 09.20 น.
สิงทีต้ องเตรี ยมและทําความเข้ าใจก่อนเริ มดําเนินงานต่อในปี นี 0คือ
1. สรุ ปต้ นทุนต่อหน่วยของปี ทีแล้ ว วิเคราะห์จด
ุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของตัว
เกษตรกร
2.

ให้ ทราบถึงข้ อมูลการจัดตังกลุ
0 ม่ และเครื อข่ายของเกษตรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ในจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ในปั จจุบนั

3.

สรุปสถานการณ์การผลิต ข้ อจํากัด อุปสรรค และความต้ องการของกลุม่ ตัวอย่างปี ทีแล้ ว

4.

นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในพื 0นทีต่อการผลิตข้ าวอินทรี ย์ ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ

5.

สังเคราะห์ Flow การขายข้ าวของกลุม่ เกษตรกรตัวอย่าง วิเคราะห์ว่าน่าจะไปในทิศทางใด

6.

มีหน่วยงานใดบ้ างทีรับผิดชอบเกียวกับนโยบายข้ าวอินทรี ย์ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ

7.

ทิศทางของข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในอนาคต โอกาสและอุปสรรค

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ได้ เสนอแนวคิดการจัด Road
show เพือเป็ นช่องทางในการขายข้ าวและให้ มีระบบสมาชิกสําหรับผู้บริ โภคเพือเป็ นฐานการตลาดของข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์ทีแน่นอน ณ ตลาดของ Farmer Shop ใน ม.เกษตรศาสตร์ ซึงจะจัดขึ 0นเดือนละ 1 วัน อีกทัง0
ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้บริ โภคสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพข้ าวหอมมะลิตอ่ ไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 3/2558
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
วันศุกร์ ที 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ สารสนเทศสหกรณ์ ชัน& 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
3. รศ. จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

4. รศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

หัวหน้ าโครงการวิจยั

5. น.ส. สุเพ็ญพร

พันธ์สวุ รรณ

ผู้ชว่ ยนักวิจยั

เริมประชุมเวลา 14.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ได้ สรุ ปทีมาแนวทางการวิจยั และ
ผลการวิจยั และการดําเนินงานของโครงการในปี ที 1 โดยสรุ ปได้ ว่า เครื อข่ายวิสาหกิจชาวนา อํานาจเจริ ญได้
จัดตังขึ
0 0นจากกลุม่ ผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์สว่ นหนึงในจังหวัดอํานาจเจริ ญ โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการอยู่ในพื 0นที
ดําเนินงานของศูนย์ข้าวข้ าวคุณธรรมโนนค้ อทุ่ง ซึงเป็ นที ตังของโรงสี
0
ชุมชน โดยได้ มอบหมายให้ คุณอดุลย์
โคลนพันธุ์เป็ นผู้ช่วยนักวิจยั และเป็ นหัวเรี ยวหัวแรงหลักในการสรรหาคนเพือเข้ าร่ วมโครงการ โดยในโครงการ
การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในเกษตรกรรายย่อย ได้ อาศัยการแบบจําลองสถานการณ์ เพือจัด
โครงสร้ างเครื อข่ายวิสาหกิจชาวนา จ.อํานาจเจริ ญได้ ดงั นี 0 คือ

สิงทีต้ องดําเนินการ
1. เขียน Situation analysis
ความเป็ นมาของกลุม่ ปี ที 1
ตารางรายชือเกษตรกรและรายละเอียดการผลิต
ข้ อตกลง
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เป้าหมาย
2. นิยามคําศัพท์ การยกระดับมูลค่าเพิม
3. วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน ปั ญหา ข้ อจํากัด ทังต้
0 นนํ 0า กลางนํ 0าและ ปลายนํ 0าของเครื อข่าย
วิสาหกิจชาวนา อํานาจเจริ ญ
โดย รศ. ศานิต เก้ าเอี 0ยน จะเป็ นผู้กําหนดวาทกรรมนิยามคําศัพท์ “ การยกระดับมูลค่าเพิม” และ
วิเคราะห์ Economy of scale และแรงจูงใจในเชิงการค้ าของผู้ทีเกียวข้ องใน Chain
อีกทัง0 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ โทรศัพท์ติดต่อนัด คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์และคณะ เพือมาร่ วม
ประชุมเพือปรึ กษาหารื อและสอบถามสถานการณ์ และความคืบหน้ าในวันศุกร์ ที 12 มิถนุ ายน 2558 ซึงคุณ
อดุลย์ โคลนพันธุ์และคณะตอบตกลง และขอมาพักที Recop ในคืนวันพฤหัสที 11 มิถนุ ายน 2558 จํานวน 2
ห้ อง
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 4/2558
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
วันศุกร์ ที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ห้ องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. รศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
หัวหน้ าโครงการวิจยั

3. นายประมวล ขันเพชร

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

4. นายอดุลย์

โคลนพันธุ์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

5. นายลําพูน

ขันเงิน

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

6. น.ส. ลัทนิตา สุภาจันทร์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

7. น.ส.สายสุดา ศรี อไุ ร

รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

8. น.ส. อรวิภา

นักวิจยั

มากมิง

9. น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ

ผู้ชว่ ยนักวิจยั

เริมประชุมเวลา 09.30 น.
ประวัตขิ องกลุ่มเกษตรกร
ปั จ จุบัน เครื อ ข่ายวิ ส าหกิ จ ชาวนาผู้ปลูก ข้ าวอิ นทรี ย์อํา นาจเจริ ญ เป็ นกลุ่ม ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ชุม ชน
( เครื อข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชนโนนค้ อทุ่ง จดทะเบียนเมือปี พ.ศ. 2547) ยังไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ ทีมา
เริ มต้ นมาจากโครงการส่างฝั น เป็ นโครงการพักชํ าระหนี เ0 กษตรกร โดยใช้ หลักสูตรสัจธรรมชี วิต ต่อมาได้ มี
โครงการข้ าวคุณธรรม โดย " ..... อดุลย์ ประจักษ์ มนตรี " 4 คนเป็ นนักวิชาการส่งเสริ ม มีสมาชิก 137 คน มี
โรงสีดาวกระจาย 13 แห่งในโครงการ หนึงในนันคื
0 อโรงสีโนนค้ อทุ่ง จนกระทังในปี 2554 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดได้ รวบรวมเกษตรกรทีทํานาอินทรี ย์จดั ตังกลุ
0 ่มข้ าวสัจธรรม เพือขอใบรับรองมาตรฐาน โดยทีพาณิชย์
จังหวัดช่วยจ่ายค่าตรวจการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ให้ ในปี แรกมีเกษตรกรเข้ าร่วมทังหมด
0
5 กลุม่ คือ
1. กลุม่ นาเวียง (พ่อวินิจ)
2. กลุม่ นาผาง (ธีรวัฒน์)
3. กลุม่ โนนหนามแท่ง (พ่อคําโจม)
4. กลุม่ โนนค้ อทุง่ (พ่อประมวล)
5. กลุม่ หนองแม็ก (แม่จําปา)
ปั จจุบนั ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน IFORM แล้ ว แต่ก็ยงั ต้ องมีการตรวจทุกปี
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ลักษณะการขายข้ าว
ข้ าวเครื อข่ายวิสาหกิจชาวนาผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์อํานาจเจริ ญมีข้าวเปลือกรวมทังสิ
0 0น 1,500 - 1,800 ตัน
ต่อปี แบ่งการขายออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ขายเป็ นข้ าวเปลือก 60 %
2. ขายเป็ นข้ าวสาร 40 %
1. ออกร้ านตามงาน ใช้ ถงุ ของจังหวัด
2. ส่งแม่ศรี เรื อนเดือนละ 4 ตัน
3. ส่งทีวีบรู พา (ข้ าวหอมคุณธรรม)
4. โครงการผูกปิ นโตข้ าว
5. โครงการ Farmer Shop
โดยทีทางกลุม่ จะทําการรับซื 0อข้ าวเปลือกจากสมาชิกในราคาทีสูงกว่าท้ องตลาด กล่าวคือ ในปี 2557
ราคารับซื 0อข้ าวเปลือกในท้ องตลาดกิโลกรัมละ 13 บาท ทางกลุ่มรับซื 0อข้ าวเปลือกอินทรี ย์ของสมาชิกในราคา
กิโลกรัมละ 16 บาท ช่วงปรับเปลียนรับซื 0อในราคา 14 และ 15 บาท สําหรับการปรับเปลียนช่วงปี ที 1 และ 2
ตามลําดับ
ความต้ องการของกลุ่มเกษตรกร
เครื องจักรทีใช้ ในการแปรรู ปข้ าว ให้ ได้ มาตรฐาน มูลค่าการลงทุนประมาณ 30 ล้ านบาท กําลังการ
ผลิตเฉลีย 20 ตัน/วัน
ความไม่ พร้ อมของเกษตรกร
1. คน (มืออาชีพ)
2. ระบบ
3. กระบวนการทีได้ คณ
ุ ภาพ
4. การบริ หารจัดการทีเหมาะสม
ปั จจุบนั การขายข้ าวเป็ นไปในแบบ Direct Marketing ทีกําลังเข้ าไปอยูใ่ นตลาดทีมีการแข่งขันสูง
เกษตรกรจึงต้ องการให้ ช่วยเหลือในเรื องทีขาดอันได้ แก่ Packaging , โรงสี, การตังราคา
0
, Logistic ,
การตลาด, การบริ หารจัดการ และสถานทีขาย
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ได้ เสนอให้ มีการสร้ าง Brand โดย
แบ่งเป็ นสองประเภทคือ
1. Brand องค์กร
2. Brand ผลิตภัณฑ์
จากนันได้
0 มีการร่วมกันตังชื
0 อเครื อข่าย ออกแบบโครงสร้ างการบริ หารงานของเครื อข่ายและแผนธุรกิจ
ร่วมกันในทีประชุม คือ
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ลักษณะโครงสร้ างของกลุ่มเกษตรกร

แผนธุรกิจ : กิจกรรมต้ นนํา&
เกษตรจังหวัด : (ส่งเสริ ม)
การรับรอง มกท.
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การส่งเสริ ม ดําเนินงานกิจกรรมเกียกับการเพาะปลูกข้ าว
อ.ศานิต สกว. : ( R&D งานวิจยั )
ระบบสารสนเทศการผลิต
พาณิชย์จงั หวัด : (บูรณาการ)
จังหวัด : (ให้ งบ)
ปั จจุบนั มีโรงสีกระจายในเครื อข่ายทังสิ
0 0น 7 โรง สามารถขับเคลือนได้ 4 โรง การเก็บข้ าวเปลือกจะเก็บ
ไว้ ทีโรงสีและยุ้งฉางตามบ้ านของเกษตรกร ข้ าวอินทรี ย์จะสีเก็บไว้ ไม่ได้ สีแล้ วต้ องส่งลูกค้ าภายใน 7 วัน
แผนธุรกิจ : กิจกรรมกลางนํา&
สํานักงาน
ต้ องมี ข้ อมูลการ Stock ข้ าว และมีการ Update ตลอดเวลา
มีฐานข้ อมูล
บัญชีรายรับ - รายจ่าย
อ.ศานิต สกว.
ทําแผนจุดคุ้มทุน ทําเป็ น brench markให้ (จําเป็ นต้ องรู้ รายจ่าย ต่อเดือน/ปี )
หาช่องทางการขายให้
แผนธุรกิจ : กิจกรรมปลายนํา&
Direct Marketing
ทีวีบรู พา (5 ตัน/เดือน)
Farmer Shop
สหกรณ์โคนม นครปฐม
ผูกปิ นโตข้ าว (2 ตัน/เดือน)
แม่ศรี เรื อน (4 ตัน/เดือน)
อืนๆ (1 ตัน/เดือน)
ข้ าวเปลือก
ขายให้ ข้าวคุณธรรม 300 ตัน ปั จจุบนั เหลือข้ าวเปลือกอยู่ประมาณ 200 ตัน
ข้ อสรุ ปของการประชุม
1. วางแผนสนทนากลุม่ เป้าหมาย หาข้ อสรุ ปเชิงนโยบาย วันที 14 กรกฎาคม 2558
2. ขอมติทีประชุมลงบันทึกเป็ นทางการ
3. ขอปรับข้ อบังคับให้ มีสว่ นร่วมมากขึ 0น
4. มองเรื องการสร้ างแบรนด์
5. แผนการตลาด
6. มอบวารสารฅนสหกรณ์ให้ กบั เครื อข่ายฯ 23 เล่ม เริ มฉบับที 28
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7. ก่อนประชุมมอบน.ส. ลัทนิตา สุภาจันทร์ (จอย)ขอเอกสารเผยแพร่มายังสถาบันฯและส่ง
ฐานข้ อมูลพื 0นทีเพาะปลูก
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 5/2558
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
วันศุกร์ ที 14กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้ องประชุมสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดอํานาจเจริญ
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

2. รศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

หัวหน้ าโครงการวิจยั

3. นายอดุลย์

โคลนพันธุ์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

4. นายลําพูน

ขันเงิน

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

5. นางจําปา

สุวะไกร

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

6. นางบัวลี

ขุมทอง

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

7. น.ส. ลัทนิตา

สุภาจันทร์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรม (เสนางคนิคม)

8. น.ส.พิมพ์ชนก

ผูกพันธ์

สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริ ญ

9. นายฉัตรชัย

หล่าบรรเทา

สนง. เกษตรจังหวัดอํานาจเจริ ญ

10. นายสิริวฒ
ั น์

กล่อมปั ญญา

ศูนย์วิจยั และพัฒนา ปศุสตั ว์ที 3 กรมปศุสตั ว์

11. น.ส.วรรัคษี

กัลปวี

สนง. พาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ

12. น.ส. สุนทรี ย์

วรังษี

สนง. พาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ

13. น.ส. จุไรรัตน์

ศรี ตระกูล

สนง. พาณิชย์จงั หวัดอํานาจเจริ ญ

14. น.ส. สุเพ็ญพร

พันธ์สวุ รรณ

ผู้ชว่ ยนักวิจยั /นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

เริมประชุมเวลา 09.30 น.
ในการประชุมมี เ ป้าหมายเพื อที จะช่วยกันกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และมองระบบธุรกิ จข้ าวว่า
จะต้ องทํ าอย่างไร เพื อที จะทําให้ เกษตรกรสามารถพึงพิงตัวเองได้ อย่างยังยื นโดยมี โจทย์ คือ การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลือมลํ 0าให้ เกษตรกรมีรายได้ ทีเป็ นธรรม นโยบายสามปี ต่อจากนี 0ของ
จังหวัดอํานาจเจริ ญ มีพืชยุทธศาสตร์ ทีสําคัญคือข้ าวหอมมะลิ ซึงเป็ นข้ าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี ทังนี
0 0ทังนั
0 นก็
0 มี
ความพยายามทีจะสนับสนุนให้ ปรับเปลียนกระบวนการผลิตเป็ นข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ในปั จจุบนั พื 0นทีปลูกข้ าว
ข้ าวหอมมะลิทงหมดมี
ั0
ประมาณ 1 ล้ านไร่ ในขณะทีพื 0นทีปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์มีประมาณ 3,000 ไร่ ซึง
ทางคณะทํางานมองว่าเป็ นโอกาสและความท้ าทายทีจะส่งเสริ มให้ เกษตรกรหันมาปลูกข้ าวหอมมะลิอีนทรี ย์ได้
เพิมขึ 0นอีกมาก การทําการวิจยั ในปี นี 0 Fogus on กลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ เพราะเป็ นกลุ่มหลักทีรวมกลุ่ม
ผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในจังหวัดอํานาจเจริ ญเข้ าไว้ ด้วยกัน ซึงกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร ในการศึกษา
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วิ จัย ทัง0 สองปี ที ผ่า นมา ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ งของกลุ่ม สัจ ธรรม อํ านาจเจริ ญ โดยในการวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ทาง
ยุทธศาสตร์ ของกลุม่ ผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เครื อข่ายข้ าวสัจธรรม มีใจความสําคัญดังนี 0
จุดแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เครื อข่ ายข้ าวสัจธรรม
1. ได้ รับการรับรองเป็ นเครื อข่าย “…ข้ าวสัจธรรม…”เมือปี 2554 เกษตรกรมีจิตสํานึกเกษตรอินทรี ย์ ผ่าน
ระบบเกษตรอินทรี ย์ มีพื 0นทีผลิตรวม 5,000 ไร่ โดยเป็ นการปลูกข้ าวหอมมะลิทงหมด
ั0
3,000 ไร่จาก
ฐานข้ อมูลของ มกท. มีโครงสร้ างการบริ หารเครื อข่ายภายใต้ พีเลี 0ยงโดยมีพีเลี 0ยงคือ
– สนง.พาณิชย์จงั หวัดให้ การสนับสนุน(โครงการข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ)
– สกว. (โครงการข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญ – โครงการข้ าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี – ข้ าวหอมมะลิ
อินทรี ย์)
2. มีผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรอง IFORM (195ราย) ใช้ ระบบตรวจรับรองภายใน ภายใต้ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือของสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
3. มีภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ (แม่ศรี เรื อน ทีวีบรู พา Farmer shop กลุม่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ สวนสามพราน ,
โครงการผูกปิ นโตข้ าว และราชธานีอโศกเป็ นต้ น)
4. มีเครื อข่ายโรงสีชมุ ชนกระจายในการแปรรู ปข้ าวของเกษตรกรในเครื อข่าย 6 แห่ง กําลังการผลิต 3 ตัน
– หนองเม็ก และ โคกกลาง 1 ตัน
– หนองไฮน้ อย 2 ตัน
5. มีสต๊ อคข้ าวรายเกษตรกร /โรงสี 5 แห่ง
– โนนค้ อทุง่ 300 ตัน
– หนองเม็ก 50 ตัน
– โคกกลาง 50 ตัน
– เฉลียเกษตรกรเก็บข้ าวเปลือกไว้ คนละ 5-10 ตัน
จุดอ่ อน
1. ยังขาดแผนธุรกิจ
2. ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ฤดูกาลละ 10 ล้ าน
3. ศักยภาพโรงสียงั ไม่ได้ มาตรฐาน
4. ขาดระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายตามแผนธุรกิจ
– กรรมการและบุคคลากรยังเป็ นอาสาสมัคร
5. ขาดสํานักงานเครื อข่าย (ปั จจุบนั ใช้ สนง.พาณิชย์จงั หวัด / ร้ านต้ นข้ าว)
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6. ต้ นทุนต่อหน่วยธุรกิจสูง
7. ชาวนายังขาดทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
โอกาส
1. นโยบายรัฐสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ลดความเหลือมลํ 0าเพือให้
เกษตรกรมีรายได้ ทีเป็ นธรรม
2. กระแสโลกาภิวตั น์ เสรี /การจัดการโซ่อปุ ทาน
3. ภาคีสง่ เสริ มมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
4. คนในสังคมช่วยบริ โภคสินค้ าชุมชน
5. นวัตกรรมเครื อข่าย / คุณค่า .... มุง่ ผลิตข้ าวอินทรี ย์สสู่ ากลอย่างยังยืน
6. มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกันคือ

ผลิตอย่ างไรให้ ได้
คุณภาพเกษตรอินทรีย์
มีต้นทุนตํา รวมซือรวมขาย

แผนการผลิต

แปรรู ป -> สร้ าง
มูลค่ าเพิมอย่ างไรจึงจะ
มีตลาดยังยืน

เครื อข่าย

ภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ

แผนธุรกิจ

การกระจายสินค้ าสู่
ผู้บริโภค

ภาคีผขู ้ าย/พันธมิตร

อุปสรรค
1. แผนการปฏิบตั งิ านเป็ นอุปสรรค
2. โครงสร้ างการตลาดไม่เอื 0ออํานวย
3. วิสาหกิจชุมชนขาดไฟฟ้าแรงสูง (ไฟฟ้า 3 เฟส)
โดย อ. จุทาทิพย์ ได้ เสนอแนะแนวทาง “LEAN /SCORE Model”
เป้าหมาย 2558-2560
“มุง่ สร้ างเครื อข่ายคุณค่าเพือยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทรี ย์อํานาจเจริ ญสูส่ ากล”โดยมีการจัดหา
ตลาดมีความสามารถรวบรวมข้ าวและจัดการผลผลิตข้ าวอินทรี ย์ของสมาชิกเครื อข่ายไม่น้อยกว่า80 %ซึงมี
แนวทางกําดําเนินการโดย
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1.การจัดการฐานข้ อมูล
1.1 การจัดการฐานข้ อมูลเครื อข่ายเพือการวางแผน
โครงการฐานข้ อมูลสมาชิก
1.2 การผลิตข้ าวอินทรี ย์ทีได้ มาตรฐาน มกท.
2.การวางแผนธุรกิจ
3.สร้ างแบรนด์
สร้ างแบรนด์เครื อข่ายและแบรนด์ข้าวให้ ผ้ บู ริ โภคมันใจ (Trust)
4. เชือมโยงภาคีพนั ธมิตรเครื อข่ายกระจายสินค้ าตามระบบ Fair Trade (FT)
5.การสร้ างสังคมฐานความรู้
Smart farmer
ผลลัพธ์
1. แผนธุรกิจ
2. การวิเคราะห์โครงการการลงทุน
3. แผนอบรมคณะกรรมการเครื อข่ายในการขับเคลือนกลยุทธ์สแู่ นวทางปฏิบตั ิ
4. แผนการสร้ างแบรนด์สินค้ า
5. แผนการเชือมโยงธุรกิจกับภาคีพนั ธมิตรธุรกิจ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 6/2558
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
อังคาร ที 15 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ สารสนเทศสหกรณ์ ชัน& 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
10. ร.ศ. จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

11. ร.ศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

หัวหน้ าโครงการฯ

12. น.ส.สายสุดา

ศรี อไุ ร

รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

4. น.ส.อรวิภา
5. น.ส. สุเพ็ญพร

มากมิง
พันธ์สวุ รรณ

นักวิจยั
ผู้ชว่ ยนักวิจยั /นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

เริมประชุมเวลา 10.00 น.
Scope ของงานอีก 5 เดือน
1. กิจกรรม Activity
2. รายงานผลการขับเคลือน input - output
ต้ นทุนต่อหน่วย
ทําเป็ นค่าเฉลีย Normal Test
เน้ นเรื องแรงงาน (คิดเป็ นกี % ของต้ นทุน)
เป็ นไปได้ ไหมทีจะทําเป็ น Pool resource แทนการจ้ างแรงงาน
อยากให้ ชาวนามีการวางแผน
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. กรอบแนวคิด (Moving value chain)
ถอดบทเรี ยนของกลุม่ สัจธรรม
แผนผังการไต่บนั ไดสูม่ าตรฐาน IFORM
การไต่บนั ไดราคาตามมาตรฐาน IFORM (Diagram)
Plateform ของกลุ่มสัจธรรม ใครเป็ นคนกําหนด อยากให้ เล่าเรื องเก่า เขียนเป็ นฉากๆ การ
ตังชื
0 อ การตังกลุ
0 ่มของเขา การทีเขาเอาแผนผังจากการประชุมไปใช้ เล่าเป็ นปี ๆ เอารายงานการ
ประชุมแต่ละช่วงมาเขียนเป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ ต้ องเขียนวิเคราะห์และอธิบายตังแต่
0 แรก
วิเคราะห์ ต้ นนํ 0า กลางนํ 0า ปลายนํ 0า
o ต้ องวิเคราะห์ให้ ดีว่าวันนี 0กลุ่มสัจธรรมมีพนั ธมิตรคือใครบ้ าง

88

o วิเคราะห์กระบวนการ + ผู้มีสว่ นเกียวข้ อง (ใครทําอะไร ใครไปช่วยอะไรเขาบ้ าง) ในต้ นนํ 0า
กลางนํ 0า ปลายนํ 0า
o วิเคราะห์ราคา/ต้ นทุนทีเกิดขึ 0นในแต่ละขันตอน
0
o อยากให้ อ.ศานิตช่วยวิจารณ์ด้วยว่าการทีเราช่วย ณ ตรงจุดนี 0มันดีหรื อไม่ดียงั ไง เห็นช่องว่าง
อะไรทีเราต้ องปรับปรุงใหม่ หรื อดีอยูแ่ ล้ ว
4. ผลการวิเคราะห์ทีเป็ น Hilight
เรื องทีคณะกรรมการเคย Comment จากการรายงานความก้ าวหน้ า
o ขายแต่ละทีได้ margin เท่าไหร่ (แม่แต๋นน่าจะเป็ นคนทีแม่นข้ อมูล)
ปั ญหาวิกฤตทีชาวนาต้ องเผชิญในอนาคตคืออะไร
o ชาวนาไม่สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง
o อยากให้ อ.ศานิตพูดถึง เรื องทีชาวนาควรรู้ ....การทีหน่วยงานต่างๆมาส่งเสริ ม มีผลดี
ผลเสียอย่างไร แล้ วจะเป็ นยังไงต่อไป.... (โดยถอดจากบทเรี ยนของเรา)
5. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เน้ นการพัฒนาสมรรถนะของคน
เนืองจากเราเรี ยนรู้มาแล้ วว่าอุปสรรคของชาวนาคือ ตัวของเขาเองและนโยบายของรัฐ
อยากให้ มองภาพใหญ่ของข้ าวอินทรี ย์ว่าตอนนี 0เป็ นยังไง แล้ วมาเจาะภาพเล็กของเราว่า
เป็ นอย่างไร
กุ้งต้ องเขียน Diagram ออกมา อธิบายเพิม(กลุม่ ข้ าวสัจธรรม + โรงสี) เราต้ องเขียน
ถึงจะเห็นว่าเราทําอะไรไปบ้ าง นักวิชาการต้ องสะท้ อนกรณีทีมันมีโอกาสจะสวมสิทธิv
ข้ าวจากการเก็บข้ าวในนาทีไม่เป็ นระบบ
เพิมเติม : การสร้ าง brand
ต้ องเขียนแผนการขายข้ าว
สร้ าง trust
Present มี มาสคอส
ติดตามคนทีซื 0อ
คิดต้ นทุนการวิจยั
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมครั ง& ที 7/2558
การประชุมปฏิบัตกิ าร ปรั บโครงสร้ างเพือรองรั บระบบ Logistic
โครงการวิจัยยกระดับมูลค่ าเพิมข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรรายย่ อย
อังคาร ที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ สารสนเทศสหกรณ์ ชัน& 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. ร.ศ. จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

14. ร.ศ. ศานิต

เก้ าเอี 0ยน

15. นายอดุลย์

โคลนพันธุ์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

16. นายลําพูน

ขันเงิน

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

17. นางนิลนํ 0าค้ าง

โคลนพันธุ์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

18.

น.ส. ลัทนิตา สุภาจันทร์

เครื อข่ายข้ าวอินทรี ย์ สัจธรรมอํานาจเจริ ญ

19.

น.ส. สายสุดา ทองอุไร

นักวิจยั

20.

น.ส. อรวิภา มากมิง

นักวิจยั

21.

น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ

ผู้ชว่ ยวิจยั /นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

หัวหน้ าโครงการฯ

การเจรจาขายข้ าว
• คุณโอสังข้ าวเปลือก (18 บาท/kg) เดือนละ 4 ตัน ทังหมด
0
2 เดือน รวมเป็ นข้ าวเปลือกทังหมด
0
8 ตัน
โดยปกติแล้ วข้ าวเปลือกทีขายทีโนนค้ อทุง่ ก็ขายกิโลละ 18-19 บาท ทีตัดสินใจขายราคานี 0ให้ กบั คุณโอ
เนืองจากต้ องการเชือมตลาด โดยมีอดุลย์เป็ นผู้ตดั สินใจ
• คุณโอได้ ติดต่อโรงแรมไว้ 12 แห่งในเครื อ ACOR และเครื อ Minor Group เป็ นโรงแรมในย่านสีลม
โดยทัง0 12 โรงแรม กระจายตัวกันอยูใ่ นรัศมีไม่เกิน 30 km โรงแรมมีต้องการซื 0อข้ าวสารโดยให้ จดั ส่งที
โรงแรมสัปดาห์เว้ นสัปดาห์แบบบรรจุกระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม ปริ มาณโรงแรมละ 500 kg ใน
ราคากิ โลกรั ม ละ 40 บาท ให้ ทางอ.ศานิ ต เก้ าเอี ย0 นและโครงการวิจัย ฯ ช่วยเรื องการวางระบบ
Logistic
จากการเจรจาขายข้ าวสารกับโรงแรมทัง0 12 แห่ง อ.จุฑาทิพย์ผ้ อู ํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
ได้ แสดงความห่วงใยใน 3 เรื องคือ
1. ไม่ยงยื
ั น
2. ขาดทุน
3. กระทบกับกิจกรรม และวิถีชีวิตประจําวันของเกษตรกรมาก หากเกษตรกรเป็ นผู้ดําเนินการในการ
ขนส่งผลผลิตด้ วยตนเอง
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วิเคราะห์ ต้นทุนการจัดการ
• การจัดการแบบ Just in time
• ระบบ LEAN
ลดความสูญเสียให้ น้อยทีสุด
ลดอุปสรรค ทําให้ มีประสิทธิภาพ
ใช้ เวลาน้ อย
การรั บรองมาตรฐานอินทรี ย์
มีสมาชิกในเครื อข่ายทีผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรี ย์ทงหมด
ั0
242 คน จากทังหมด
0
300 คน การ
คาดการณ์ผลผลิตปี การผลิต 2558/2559 พบว่าพื 0นทีทีได้ รับการรับรองเกษตรอินทรี ย์และปริ มาณผลผลิตรวม
ประมาณ 1,654 ตัน
• มาตรฐาน EU มีพื 0นทีรวม 946 ไร่ 383 ตัน
• มาตรฐาน IFORM มีพื 0นทีรวม 2,157 ไร่ 842 ตัน
• พื 0นทีทีอยูใ่ นช่วงปรับเปลียน 1,075 ไร่ 429 ตัน
งบประมาณมาจากจังหวัด โดยขอรับรองจาก มกท. 120,000 มกท.จะมาสุ่มตรวจแปลงนาและมาให้
ข้ อมูลใหม่ๆ เช่น การปรับเปลียนมาตรฐานพร้ อมทังเป็
0 นพีเลี 0ยงให้ แก่แกนนํากลุ่มสัจธรรมในการตรวจแปลงนา
งบอีกส่วนให้ กลุม่ สัจธรรมสําหรับการตรวจแปลง ค่าเบี 0ยเลี 0ยงและการจัดการ 200,000 บาท
ภาคีพันธมิตรธุรกิจ (ทีได้ เจรจาไว้ แล้ วสําหรับผลผลิตในปี การเพาะปลูก 2558/2559)
แบ่งตามการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ ได้ ดงั นี 0
• มาตรฐาน EU (383 ตัน)
ขายส่งออก คุยไว้ 3 บริ ษัท คือ
ไร่ทอง Organic
เอเดน กรุ๊ป
อีสานไทย Organic
• มาตรฐาน IFORM (842 ตัน)
ไร่ทอง Organic
เอเดน กรุ๊ป
อีสานไทย Organic
ทีวีบรู พา
สามพราน
Farmer Shop
ร้ อยเอ็ดพลาซ่า
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งานมหกรรมทัวไป
ผูกปิ นโตข้ าว
• ปรับเปลียน (429 ตัน)
แม่ศรี เรื อน
สหกรณ์โคนม
ผูกปิ นโตข้ าว
โรงแรมในเครื อ Acor และ โรงแรมในเครื อ minor group
การตัง& ราคา
ผู้บริ หาร/ผู้จดั การเครื อข่ายร่ วมตังราคากั
0
บสํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
แผนผังการไต่ราคา ( บวกราคาเพิมจากราคาตลาด หน่วย:บาท/kg)
+3
+2
IFORM

EU

+1

Stock ข้ าว

ปรับเปลียน

• โนนค้ อทุง่ 200-300 ตัน (กลุ่มโนนค้ อทุง่ กู้ ธกส. :: แม่บวั รี )
• โคกกลาง 10 ตัน (จอย ลัทนิตา)
• หนองไฮน้ อย 15 ตัน (พีรจ เพ็ญศรี )
• หนองแม็ก 10 ตัน (แม่จําปา)
โรงสีทกุ โรงมีใบรับรองโรงสี มีการบันทึกความเคลือนไหวของการสีข้าวใน Excel และต้ องแจ้ งแกนนํา
กลุม่ ทุกครัง0
ทางกลุม่ มีแนวคิดเกียวกับการจัดเก็บข้ าวว่า “ข้ าวเปลือกจะต้ องออกจากมือของเกษตรกร” ทาง
คณะกรรมการเครื อข่ายทีมีพาณิชย์จงั หวัดเป็ นพีเลี 0ยงจึงได้ ทํา MOU กับโรงสีเสนางคนิคม เนืองจากเป็ นโรงสี
ข้ าวอินทรี ย์ขนาดใหญ่ มีความจุ 3,000 ตัน สามารถสีข้าวได้ วนั ละ 15 ตันข้ าวสาร
ปริ มาณข้ าวใน Stock ทีคาดการณ์ปี 2558/2559 มาจาก ข้ าวค้ าง Stock 20 ตันและปริ มาณผลผลิต
ทีคาดว่าจะเก็บเกียวได้ 1,654 ตัน มีปริ มาณรวมทังสิ
0 0น 1,674 ตัน
รายได้ จากค่ าธรรมเนียมรายปี
• ค่าแรกรับ 60,000
• ค่าขายปั จจัยการผลิต (ปุ๋ย)
• ค่าสนับสนุนจากรัฐ 200,000
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ตอนนี 0แกนนํากลุม่ ไม่ได้ มีเงินเดือน ได้ รายได้ จากการตรวจแปลง
คณะกรรมการเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ

หน้ าทีความรั บผิดชอบ:
ผอ.สนง.เครื อข่ าย (อดุ
อดุลย์ โคลนพันธ์ )
รับผิดชอบในส่วนของปลายนํ 0า วางแผนร่วมกับฝ่ ายบริ หารและตลาด ในเรื องปริ มาณการรวบรวม
ข้ าวเปลือกจากสมาชิกและภาคี วางแผนการตลาด เป็ นผู้ประสานงานกับลูกค้ าและรองผอ.ฝ่
และรองผอ ายสํานักงานใน
การบริ หารจัดการ Stock เป็ นผู้ตดั สินใจในการรับ Order และรับผิดชอบเรื องระบบ Logistic
รองผอ.ฝ่ ายเครื อข่ าย (ลํลําพูน ขันทอง)
ทอง
รับผิดชอบในส่วนของต้ นนํ 0า ทําการส่งเสริ มกิจกรรมการตรวจแปลง การรับรองมาตรฐานในพื 0นที
จัดทํ าฐานข้ อมูลจํ านวนสมาชิก พื น0 ที และมาตรฐานการรั บรอง เป็ นแกนนํ าประสานงานกิ จกรรมภายใน
เครื อข่าย เป็ นผู้ประสานงานกับภาครัฐ และบริ หารเงินสนับสนุนจากภาครัฐงบ มีหน้ าทียกร่ างแผนรวบรวม
ผลผลิตเสนอผอ.สนง.เครื อข่าย
รองผอ.ฝ่ ายสํานักงาน (นินิลนํา& ค้ าง โคลนพันธ์ )
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เป็ นเลขาสํานักงาน ทําหน้ าทีในการบริ หาร Stock ข้ าว เป็ นผู้ติดตามความเคลือนไหวของโรงสีใน
เครื อข่าย จัดทําฐานข้ อมูลลูกค้ าและเครื อข่าย รับ Order และรับผิดชอบดูแลติดตามระบบ Logistic
รองผอ.ฝ่ ายบัญชี (ลัลัทนิตา สุภาจันทร์ )
เป็ นผู้จดั ทําฐานข้ อมูลการค้ า ดูแลเรื องบัญชี การเงิน และเป็ นผู้จดั ทํารายงานการเงิน
การตัง& ราคา
การคิดต้ นทุนต่อหน่วย
การคิดราคาระบบขนส่ง ต่อหน่วยจากโรงสีข้าวโนนค้ อทุ่ง มายัง โรงแรม 12 แห่งในกรุงเทพมหานคร
รถขนส่ง
4 ล้ อ
6 ล้ อ
10 ล้ อ

ปริ มาณข้ าวทีขนส่งได้
(ตัน)
2.5
8
15

ค่าขนส่ง
6,400
8,000
10,000

ค่าแรงงาน
1,600
2,400
3,200

ระบบ Logistic ของเครื อข่ าย

การจัดการ
Logistic

ค่าขนส่ง ค่าขนส่งจริ ง
รวม
ค่าใช้ จา่ ย (บาท/kg) (บาท/kg)
8,000
3.2
3.5
10,400
1.3
1.5
13,200 0.88
1
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รายงานการประชุมครั ง& ที 8/2558
การวางแผนระบบLogistic ของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญ
ในการส่ งมอบข้ าวกับกลุ่มสามพราน โมเดล
วันศุกร์ ที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์ สารสนเทศสหกรณ์ ชัน& 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. รศ.ศานิต เก้ าเอี 0ยน
3. คุณอรุษ
นวราช
4. คุณชฤทธิพร เม้ งเกร็ ด
5. คุณอดุลย์ โคลนพันธ์
6. คุณลําพูน ขันทอง
7. คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์
8. น.ส.สายสุดา ศรี อไุ ร
9. น.ส.อรวิภา มากมิง

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
หัวหน้ าโครงการวิจยั “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าว
อินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”
กลุม่ สามพราน โมเดล
กลุม่ สามพราน โมเดล
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
นักวิจยั สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
เจ้ าหน้ าทีวิจยั สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์

เริมประชุมเวลา 09.15น.
สืบเนื องจากการประชุมขับเคลือนโครงการวิจยั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระบบ Logistic ของ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญในการส่งมอบข้ าวกับกลุ่มสามพราน โมเดลเมือวันที 10
พ.ย. 58 ทีมกลยุทธ์ และหัวหน้ าโครงการวิจยั “การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทร์ ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”
ได้ ให้ ร่วมวางแผนระบบ Logistic ร่ วมกับคณะทํางานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
ในการส่งมอบข้ าวให้ กบั กลุ่มสามพรานโมเดล ในการประชุมครัง0 นี 0คุณอรุ ษ นวราช จากกลุ่มสามพราน โมเดล
และหัวหน้ าโครงการวิจยั “การยกระดับมูลค่าเพิมผักอินทร์ ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” และทีมวิจยั ได้ เข้ า
ร่ วมประชุมเพื อหารื อการวางแผนระบบ Logistic ในการขนส่งไปยังภาคีเครื อข่าย โดยคุณอรุ ษนวราช ได้
รวบรวมข้ อมูลคําสังซื 0อข้ าวจากภาคีเครื อข่ายทัง0 9 แห่ง และได้ นํามาเสนอในทีประชุม มีรายละเอียดในการ
ประชุม ดังนี 0
คุณอรุ ษนวราชได้ ติดต่อโรงแรมและศูนย์ประชุมนําร่ องทีจะเขามาร่ วมขับเคลือนงานวิจยั “การ
ยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทร์ ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”ให้ โรงแรมและภาคีได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั
เพือทีจะทําให้ แต่ละทีมีความภูมิใจทีสร้ างคุณค่าในการช่วยเหลือในการสังซื 0อข้ าวจากเกษตรกรและคาดการณ์
ว่าในการสังซื 0อทังปี
0 จะมีจํานวนสังซื 0อไม่ตํากว่า 300 ตันโดยจะนัดหมายให้ เครื อข่ายฯได้ เข้ าไปร่ วมให้ ข้อมูลกับ
ตัวแทนจากทัง0 9 แห่ง ในงานวันสังคมสุขใจครัง0 ที 2 ในวันที 18 ธ.ค. 58
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ทีมกลยุทธ์ ได้ กล่าวถึง การดําเนินการวิจยั โครงการ“การยกระดับมูลค่าเพิมข้ าวอินทร์ ทีผลิตโดย
เกษตรกรรายย่อ ย” และ กลุ่ม สามพราน โมเดล ที ได้ มี ความร่ วมมื อกัน ซึงคุณ อรุ ษ นวราชได้ ช่ว ยกระตุ้น
Demand ช่วยหาตลาดให้ ไปถึงผู้บริ โภค โดยในความร่ วมมือจะเป็ นรู ปแบบ The Demand Driven Supply
Network (ตามภาพที 1) เครื อข่ายวิ สาหกิ จชุม ชนกลุ่มข้ าวสัจ ธรรมอํ านาจเจริ ญ จากในรู ปคือ เครื อข่าย
เกษตรกร ที สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ ในฐานะทีมกลยุทธ์ ได้ ให้ คําแนะนํ ากับเครื อข่ายฯ ในการวางระบบ
บริ หารจัดการและการควบคุมคุณภาพ: QC และเครื อข่ายจะต้ องทําการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
โดยเกษตรจังหวัด หลังจากนันจะเป็
0
นการวางแผนธุรกิจร่ วมกับกลุ่มสามพรานโมเดลและทํางานเชือมต่องาน
กัน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินโครงการ ดังรูปที 1

ภาพที 1 : The Demand Driven Supply Network
ข้ าวอินทรี ย์ทีกลุ่มสามพรานโมเดลและภาคีเครื อข่ายจะสังซื อ0 มี 3 ชนิด คือข้ าวอินทรี ย์ 100%
จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 40 บาท ข้ าวอินทรี ย์ 80% : 20% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 35 บาท และข้ าว
อินทรี ย์ 60% : 40% จําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 30 บาทโดยโรงแรมและศูนย์ประชุมทีได้ มีคําสังซื 0อข้ าวทัง0 3
ชนิดจากเครื อข่ายฯ มี 9 แห่งดังรายชือต่อไปนี 0
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ลําดับ
ที

รายชือ

1
2
3
4
5
6

IMPACT ARENA
BITEC
TWIN TOWER
RAMA GARDEN HOTEL
SUKOSOL BANGKOK
Queen Sirikit National
Convention Center : QSNCC
PLZZA ATHENEE BANGKOK
DUSIT BANGKOK
SAMPRAN RIVERSIDE
รวม

7
8
9

ชนิดข้ าวและปริมาณทีสังซือ&
จํานวนครั ง&
ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ทีมาส่ ง :
เดือน
100%
80% : 20 % 60% : 40 %
3-10 ตัน
3-6 ตัน
1
5 ตัน
1
2.5 ตัน
1
2 ตัน
2
1.25 ตัน
1.25 ตัน
2
980
2
กิโลกรัม
800 กิโลกรัม
1.2 ตัน
2
2 ตัน
1
1 ตัน
1
2.23 ตัน
14.3-21.3 7.45-10.45
ตัน
ตัน

การรวบรวมข้ าวเปลือกของเครื อข่ ายฯ
คณะทํางานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญได้ รายงานความคืบหน้ าของ
เครื อข่ายฯ โดยในขณะนี ก0 ารทํางานอยู่ในขันตอนการวางแผนรวบรวมผลผลิ
0
ต ซึงจะมี 4 แห่ง เป็ นศูนย์ ของ
เครื อข่าย 3 แห่ง คื อ ศูนย์ โดนค้ อทุ่ง ศูนย์ โคกกลาง ศูนย์ หนองเม็ก และ 1 โรงสี ทีจะเข้ ามาช่วยเครื อข่ายฯ
ในการรวบรวมโดยจะมีเนื 0อที ในการรวบรวม 1,000 ตัน แต่ในขณะนี ท0 างโรงสีกําลังทําเรื องขอรับรอง มกท.
ทีมกลยุทธ์จงึ ได้ แนะนําให้ ใช้ ข้าวจากศูนย์โนนค้ อทุ่งของเครื อข่ายฯ ก่อนในการส่งมอบ เนืองจากมีการรวบรวม
ทีได้ ผา่ นมาตรฐาน มกท. แล้ ว หลังจากนันในที
0 ประชุมได้ หารื อและวางแผนร่วมกัน มีรายละเอียด ดังนี 0
คุณอรุ ษนวราช :แต่ละทีทีมาสังข้ าวต้ องนําไปประกอบอาหาร จึงอยากได้ เป็ นข้ าวเก่าทีผ่านการรับรอง
คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ :ทีศูนย์โนนค้ อทุง่ มี Stock ข้ าวเปลือกอยู่ 100 ตัน ถ้ าสีแล้ วจะได้ เป็ น 60 ตันข้ าวสาร
คุ ณลําพูนขั นทอง: ตอนนี ม0 ี ข้าวเก่า Stock อยู่คิดว่าสามารถส่งได้ ถ้ าถึงช่วงเดือนเมษายนจะมี ข้าวใหม่
ออกมาก็สามารถนํามาส่งได้ ตอ่ เนือง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท :ครัง0 แรกขอให้ ใช้ ข้าวที Stock ทีโนนค้ อทุง่ ก่อน ถ้ าไม่พอก็ให้ ใช้ ทีศูนย์หนองเม็ก
คุณอรุ ษนวราช : ในการติดต่อซื 0อขายครัง0 นี 0 ส่วนมากจะเป็ นคําสังซื 0อ 80% : 20 % แต่ในครัง0 หน้ าคิดว่าจะขาย
ข้ าว 60% : 40 % ก่อน เพือทีเครื อข่ายฯ จะได้ มีข้าวหักไปผสมเพือจะได้ ขายข้ าวได้ ทงหมด
ั0
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แผนในการส่ งมอบ
ทีประชุมได้ ร่วมกันวางแผนในการส่งมอบข้ าวในแต่ละแห่ง รวมถึงหาสถานทีเพือเป็ นจุดกระจาย
สินค้ ามีรายละเอียด ดังนี 0
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ในการส่งข้ าวแต่ละทีต้ องวางแผนการเดินทาง หาโรงแรมทีใกล้ เคียงกัน และคิดว่า
ควรจะมีจดุ กระจายสินค้ า และให้ มีคนมาช่วยขนส่งประมาณ 4 คน เพือทีจะได้ มาขนส่งเดือนละ 2 ครัง0 สําหรับ
TWIN TOWERมี ที ตัง0 อยู่ใ นเมื อ งทํ า ให้ มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ร ถขนาดเล็ กเข้ าไปขนส่ง ขอมอบหมายให้
เครื อข่ายฯ จัดทําแผน S-OP วางระบบ POS Data ปฏิทินการส่งมอบ การเรี ยกเก็บเงิน การเรี ยงข้ าวในการ
ขนส่งแต่ละที ในการ Packing ข้ าวแต่ละชนิดคิดว่าต้ องใช้ กระสอบทีมีสีทีแตกต่างกัน ในการไปขนส่งขอให้ เปิ ด
เวลาราชการทีแต่ละแห่งเปิ ดทําการปกติ
ในทีประชุมได้ กําหนดกระสอบข้ าวแต่ละชนิดให้ มีสี ดังนี 0 ข้ าวข้ าวอินทรี ย์ 100% ใช้ กระสอบ
สีเขียวในการบรรจุ ข้ าวอินทรี ย์ 80% : 20% ใช้ สีนํ 0าเงิน ข้ าวอินทรี ย์ 60% : 40%ใช้ สีนํ 0าตาล เพือให้ สะดวกใน
การมองและการขนย้ าย และได้ กําหนดส่งสินค้ าทุกวันอังคารที 1 และ 3 ของเดือน โดยจะเริ มช่วงกลางเดือน
มกราคม
จุดกระจายสินค้ าคุณอรุ ษนวราช จะทําการติดต่อ IMPACT ARENA เพือขอให้ เครื อข่ายฯ ได้ หา
จุด กระจายสิ น ค้ า สํ าหรั บ ความเสี ยงที อาจจะเกิ ดขึ น0 ก็ คือ เรื อง รถเสี ย ยางเสี ย เครื อ ข่า ยฯ ได้ กํ าหนดให้
พ่อประมวล ตัวแทนของเครื อข่ายเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ ในเรื องคุณภาพ การ Packing การจัดวาง ก่อนทีจะ
เดินทางมาขนส่ง คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์ จะรับหน้ าทีดูแล โดยจะต้ องผ่านการตรวจสอบและต้ องมีการเซ้ นต์
กํากับว่าได้ ผา่ นการตรวจสอบแล้ ว
คุณอรุ ษนวราช :อยากให้ คณ
ุ อดุลย์ ได้ เดินทางไปพบฝ่ ายจัดซื 0อของแต่ละแห่ง เพือให้ แต่ละแห่งอํานวยความ
สะดวกเมือเวลาทีไปส่งข้ าว และวันที 18 ธ.ค. จะมีการจัดประชุมเพือให้ เครื อข่ายและตัวแทนทัง0 9 แห่งมาร่ วม
พูดคุยหารื อกัน อยากให้ ไปเล่าเรื องราวให้ ทุกคนได้ รับทราบข้ อมูล และในทีประชุมจะมีโรงแรมอืนทีอาจจะมี
ความต้ องการทีจะสังซื 0อของจากเครื อข่ายฯ เพิมขึ 0น
คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ : จากทีทํางานทีผ่านมาก็เพือหาเงินเพือทีจะเข้ าไปองค์กร ก็คือเครื อข่ายฯ แต่ตอนนี 0ถ้ า
มีแผนการส่งข้ าวกับคุณอรุ ษ คิดว่าจะสามารถอยู่ได้ สบายขึ 0น ทุกวันนี 0เครื อข่ายฯ ได้ ทําการกู้เงินจากธนาคาร
เพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: ธกส. ในการรวมรวมข้ าว 1,000,000 บาทมีอตั ราดอกเบี 0ยร้ อยละ 7 ต่อ
ปี ในวันนันจะนํ
0 าไปเล่าให้ ทีประชุมได้ รับทราบ
ในการจัดพิมพ์กระสอบเพือขนส่ง จะมีเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ เป็ น
ผู้ผลิต และแบรนด์ทีประชุมจะร่ วมนําเสนอชือเพือทําการคัดเลือกร่ วมกับคณะกรรมการเครื อข่ายฯ และจะมี
การมอบรางวัลให้ กบั ชือทีถูกคัดเลือก
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สรุ ปสาระสําคัญในการประชุม
1. คุณอรุษ นวราชและกลุ่ ม สามพราน โมเดล ได้ เข้ าประชุ ม ร่ ว มกั บ ที ม กลยุ ท ธ์ ที ม วิ จั ย
โครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ มข้ าวอินทรี ย์ทีผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย”และคณะทํ างานเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญในการวางแผนระบบ Logistic ในการส่งมอบข้ าวให้ กบั กลุ่มสาม
พราน โมเดลและภาคีเครื อข่ายนําร่อง 9 แห่งทีคาดว่าจะมีปริ มาณการสังซื 0อไม่ตํากว่า 300 ตันต่อปี
2. ข้ าวอินทรี ย์ทีจะทําการส่งมอบจะเป็ นข้ าวเก่าทีมีการ Stock ไว้ ทีศูนย์โนนค้ อทุง่
3. ข้ าวอินทรี ย์ทีมีคําสังซื 0อมี 3 ชนิดมีสีกระสอบทีใช้ บรรจุ คือ ข้ าวข้ าวอินทรี ย์ 100% ใช้ กระสอบ
สีเขียวในการบรรจุ ข้ าวอินทรี ย์ 80% : 20% ใช้ สีนํ 0าเงิน ข้ าวอินทรี ย์ 60% : 40% ใช้ สีนํ 0าตาล เพือให้ สะดวกใน
การมองและการขนย้ าย
4. กําหนดการส่งสินค้ าทุกวันอังคารที 1 และ 3 ของเดือน โดยจะเริ มช่วงกลางเดือนมกราคม
5. วันที 18 ธ.ค. ในงานวัน สังคมสุขใจ ครั ง0 ที 2 คุณอรุ ษนวราช จะจัดให้ มีการประชุม ร่ วมกัน
ระหว่างเครื อข่ายฯและภาคีทงั 0 9 แห่ง รวมถึงจะมีโรงแรมอืนทีสนใจเข้ ามาร่วมรับฟั งข้ อมูลด้ วย
6. แบรนด์ข้ าวอินทรี ย์ข องเครื อข่ายฯ ที ประชุม จะร่ วมนํ าเสนอชื อเพื อทํ าการคัดเลื อกร่ วมกับ
คณะกรรมการเครื อข่ายฯ และจะมีการมอบรางวัลให้ กบั ชือทีถูกคัดเลือก
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมครั ง& ที 9/2558
การเจรจาทางธุรกิจ เครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริญกับกลุ่มสามพราน โมเดล
วันศุกร์ ที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งานวันสังคมสุขใจครั ง& ที 2 ณ โรงแรมโรสการ์ เดน จ.นครปฐม
รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณอรุษ
นวราช
2. คุณชฤทธิพร เม้ งเกร็ ด
3. ตัวแทนจากโรงแรมต่างๆ 9 แห่ง
4. คุณอดุลย์
โคลนพันธ์
5. คุณประมวล ขันเพชร
6. คุณนิลนํ 0าค้ าง โคลนพันธ์
7. น.ส.สายสุดา ศรี อไุ ร
8. น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ

กลุม่ สามพราน โมเดล
กลุม่ สามพราน โมเดล
กลุม่ สามพราน โมเดล
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญ
นักวิจยั สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
ผู้ชว่ ยนักวิจยั

เริมประชุมเวลา 13.30 น.
สืบเนื องจากการประชุมขับเคลือนโครงการวิจยั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระบบ Logistic ของ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้ าวสัจธรรมอํานาจเจริ ญในการส่งมอบข้ าวกับกลุ่มสามพราน โมเดลเมือวันที 4
ธ.ค. 58 โดยคุณอรุษ นวราช ได้ รวบรวมข้ อมูลคําสังซื 0อข้ าวจากภาคีเครื อข่ายทัง0 9 แห่ง และได้ นํามาเสนอในที
ประชุม มีรายละเอียดในการประชุมคือ
1 . โรงแรมและศูนย์ประชุมที ได้ มีคําสังซื อ0 ข้ าวทัง0 3 ชนิดจากเครื อข่ายฯ ทัง9
0 แห่งได้ ยืนยัน
รายละเอียดยอดการสังซื 0อดังนี 0
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ลําดับ
ที

รายชือ

1
2
3
4
5
6

IMPACT ARENA
BITEC
TWIN TOWER
RAMA GARDEN HOTEL
SUKOSOL BANGKOK
Queen Sirikit National
Convention Center : QSNCC
PLZZA ATHENEE BANGKOK
DUSIT BANGKOK
SAMPRAN RIVERSIDE
รวม

7
8
9

ชนิดข้ าวและปริมาณทีสังซือ&
จํานวนครั ง&
ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ข้ าวอินทรี ย์ ทีมาส่ ง :
เดือน
100%
80% : 20 % 60% : 40 %
3-10 ตัน
3-6 ตัน
1
5 ตัน
1
2.5 ตัน
1
2 ตัน
2
1.25 ตัน
1.25 ตัน
2
980
2
กิโลกรัม
800 กิโลกรัม
1.2 ตัน
2
2 ตัน
1
1 ตัน
1
2.23 ตัน
14.3-21.3 7.45-10.45
ตัน
ตัน

2. คุณอรุษ นวราช ได้ ขอให้ มีจดุ จอดรถกระบะและรถขนส่ง ที Impact Arena เพือเป็ นจุดทีถ่าย
สินค้ าเข้ ามาในเมื อง ถ้ าเป็ นไปได้ ทาง Impact จะสะดวกให้ ทีจอดรถเพื อหลีกเลี ยงงานใหญ่ ๆในวันจันทร์
อังคาร
3. เรื อง Logistic คุณอรุ ษ นวราช และคุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ มีการวางแผนจะไปดูจดุ ส่งของ
และเส้ นทางการขนของของแต่ละพื 0นทีในวันที 24 - 25 ธันวาคม 2558
4. ตัวแทนเซฟจากกลุม่ โรงแรม ได้ ทดลองนําข้ าวไปหุงแล้ ว ข้ าวมีคณ
ุ ภาพดี เพิมเติมคืออยากได้
ข้ าวทีมีมนั ข้ าวติดมาด้ วย ซึงคุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ได้ อธิบายว่าเป็ นคุณสมบัติของข้ าวใหม่ทีจะมีมนั ข้ าวติดมา
ด้ วย ซึงข้ าวขาวใหม่ของปี นี 0จะสามารถนําออกมาขายได้ ในช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2559
5. นอกจากข้ าวหอมมะลิแล้ ว ทางกลุ่มมีข้าวกว่าอีก 100 สายพันธุ์ ซึงทางกลุ่มโรงแรมสนใจ
สังซื 0อเพิมเติมได้ ในบางครัง0 เช่น กรณีซื 0อข้ าวเหนียวดํา มาเพือทําข้ าวเหนียวมะม่วง เป็ นต้ น
6. การส่งข้ าว จะส่งเดือนละ 2 ครัง0 คือทุกวันอังคารที 2 และอังคารที 4 ของเดือน
7. คุณอรุ ษ นวราช แจ้ งว่าโรงแรมไหนพร้ อมก่อนให้ เริ มทํ าการสังซื อ0 ข้ าวได้ เลย การขนส่งใน
ช่วงแรกอาจจะยังมีข้าวไม่เต็มรถ แต่ยงั ไงก็อยากให้ มีการเริ มต้ นได้ เกิดขึ 0นให้ โครงการเราได้ เชือมกันก่อน

101

8. คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ เสริ มเพิมเติมเรื องข้ าวอินทรี ย์ว่าไม่ได้ รมยา ข้ าวจะมีอายุอยู่ได้ ประมาณ
1 เดือน แล้ วมอดจะเริ มขึ 0น และเตรี ยมตัวเผือเหตุการณ์ตา่ งๆเช่นรถเสีย ขนส่งข้ าวล่าช้ า 1-2 วันและเหตุการณ์
อืนๆทีอาจจะเกิดขึ 0นได้ แบบฉุกเฉิน จึงอยากจะแจ้ งโรงแรมในเรื องของการบริ หาร Stock ข้ าวตรงส่วนนี 0
9. คุณอรุ ษ นวราช จะเปิ ดร้ านที กรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนเมษายน หากทางโรงแรมต่างๆ
ต้ องการข้ าวแบบฉุกเฉิน ร้ านของคุณอรุษ นวราช สามารถ Stock ข้ าวไว้ ได้ ในหลักร้ อยกิโล
10. ตัวแทนจากทาง 9 โรงแรม ขอรายละเอียดเรื องการชําระเงิน ตกลงกันว่าจะจ่ายเป็ นเครดิต
ไม่เกิน 30 วัน เนืองจากเกษตรกรมีการกู้ ธ.ก.ส. เพือ Stock ข้ าว จึงต้ องแบกภาระของดอกเบี 0ย 6 เปอร์ เซ็นต์
ทางกลุ่ม โรงแรมจึง ตกลงจะปรั บตัว เพื อช่วยกันคนละครึ งทาง ในเรื องของระบบการบริ หารจัดการ ที จะ
ช่วยเหลือให้ สะดวกต่อเกษตรกรด้ วย
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
น.ส. สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
ผู้บนั ทึกการประชุม
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ภาคผนวก ค. : รายงานการขายข้ าว

103

รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 1
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 600 บาท
ข้ าวขาว 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 550 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
20 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,150 บาท
ตารางที 1 : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริ โภค
เนือ& หา/ผู้บริโภค

คนที คนที 2 คนที คนที คนที
1
3
4
5
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
0
0
1
1
0
ตลาด ทัวไป Top
Lotus ตลาด

ราคาขายเหมาะสมหรื อไม่
ขนาดบรรจุ
สนใจซื 0อต่อเนือง
ความสะดวกในการซื 0อครัง0 ต่อไป
ช่องทางหลักในการซื 0อข้ าวของ
ผู้บริ โภค
หมายเหตุ : 0 คือ ไม่เหมาะสม/ไม่สะดวก
1 คือ เหมาะสม/สะดวก
2 คือ ไม่ทราบ, ไม่แน่ใจ, ขอลองดูก่อน

เนืองจากเป็ นการขายในครัง0 แรก จึงอยากทีจะดูวา่ ลูกค้ าเป็ นกลุม่ ไหน และปกติซื 0อข้ าวกันทีไหน
ปริ มาณเท่าไร และทานข้ าวกันเป็ นอย่างไร
กลุ่มของลูกค้ าทีมาซือ& ข้ าว
กลุ่มผู้ทีมาซื 0อข้ าว คือกลุ่มคนทีมีกิจวัตรและมีโอกาสทีได้ เข้ ามาทานอาหารทีโรงอาหารกลาง 2 ในม.
เกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้ทีทํางานในบริ เวณใกล้ เคียง แม่บ้านและ
บุคคลทัวไปอืนๆ และมีอีกหนึงกลุ่มทีน่าสนใจคือ กลุ่มบุคคลที อายุ 50 - 60 ปี ทีมาทานข้ าวหลังออกกําลัง
กายกับกลุม่ เพือน ซึงมีแนวโน้ มทีจะรักษ์ และใส่ใจในสุขภาพ
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ปกติซือ& ข้ าวกันทีไหน?
คําตอบทีได้ จะหลากหลาย และไม่มีแบบแผนทีตายตัว โดยส่วนมากแล้ วทุกคนจะมีทีซื 0อทีประจํา เช่น
ซื 0อทีร้ านขายในตลาด ซื 0อจากห้ างสรรพสินค้ า (Top Lotus …) แต่ก็มีบ้างทีซื 0อตามงาน หรื อ ตามทีต่างๆที
จัดงาน แล้ วแต่โอกาส ซึงการขายข้ าวของเราก็ถือเป็ นส่วนหนึงของการขายตามงาน ซึง ยังถือเป็ นส่วนแบ่ง
การตลาดทีน้ อย และยังไม่ใช่หนทางหลักของการซื 0อข้ าวของผู้บริ โภคแต่ละคน ขึ 0นอยูก่ บั โอกาสทีผู้บริ โภคแต่ละ
คนจะได้ มีโอกาสผ่านมาเจอ ซึงหากผู้บริ โภคสนใจและมีแหล่งจําหน่ายทีเข้ าถึงง่าย สะดวกและทัวถึง อาจจะ
เป็ นช่องทางทีทําให้ ข้าวจาก Farmer shop ของเรา กลายเป็ นข้ าวทีเป็ นหนทางหลักในการเลือกซื 0อข้ าวของ
ผู้บริ โภคได้
ปริมาณข้ าวทีซือ& ในแต่ ละครั ง&
ซื 0อเป็ นกระสอบ 50 kg 5 kg และ 1 kg
ราคาข้ าวเหมาะสมหรื อไม่ ?
สําหรั บผู้ทีซือ& ข้ าวแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
โดยทีกลุม่ แรกบอกว่า ไม่ทราบราคา
และกลุม่ ที สองบอกว่า ถูก /เหมาะสม
สําหรับกลุม่ ทีคิดว่าราคาสูงนัน0 จะตัดสินใจโดยการไม่ซื 0อ ซึงก็มีลกู ค้ าอยู่ 3-5 รายทีสอบถามราคาแล้ วเดิน
จากไป
ปริมาณข้ าวทีซือ&
1-2 กิโลกรัม ต่อคน ไม่มีการซื 0อผสม หากซื 0อข้ าวขาวก็ข้าวขาวทังหมด
0
หากซื 0อข้ าวกล้ องก็ข้าวกล้ อง
ทังหมด
0
จะซือ& ข้ าวต่ อเนืองหรื อไม่ ?
ผู้บริ โภคส่วนมาก ขอลองทานข้ าวดูก่อน
ข้ าวทีมีแนวโน้ มจะขายหมดก่ อน
ข้ าวกล้ อง โดยในข้ าว 10 กิโลกรัมแรกทีขายได้ เป็ นข้ าวกล้ องถึง 8 กิโลกรัม และในตอนท้ ายข้ าวกล้ อง
ก็ขายหมดก่อนข้ าวขาว ถึงแม้ จะราคาทีแพงกว่า แม้ กระทังตอนทีข้ าวกล้ องหมดแล้ ว ผู้บริ โภคบางรายก็ยงั ได้
สอบถามถึงข้ าวกล้ องอยู่ แสดงให้ เห็นถึงผู้บริ โภคทีมาซื 0อข้ าวส่วนมากคํานึงสุขภาพเป็ นอันดับแรก
อืนๆ
1. มีผ้ บู ริ โภคบางรายทีถามถึงข้ าวชนิดอืนๆ เช่น Rice berry และข้ าวอืนๆทีแสดงในป้ายโปรโมทงาน
2. มีผ้ บู ริ โภคบางรายสนใจทีจะสังซื 0อข้ าวในปริ มาณ 700 – 1,000 เพือนําไปใช้ ในร้ านอาหาร
(คุณปุ้ม :089-9677036)
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 2
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 23 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 1,380 บาท
ข้ าวขาว 17 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 935 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
40 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 2,315 บาท
การขายในครัง0 นี 0ส่วนมากจะเน้ นการให้ ข้อมูลเกียวกับข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญแก่ผ้ บู ริ โภคเนืองจาก
ผู้บริ โภคยังมีการรับรู้และทราบถึงคุณลักษณะของข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญเป็ นส่วนน้ อย อีกได้ จดั ให้ มีการชิม
ข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญ เพือให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มีชิมและเปิ ดโอกาสให้ ได้ สมั ผัสคุณลักษณะต่างๆของข้ าวหอม
มะลิอํานาจเจริ ญมากยิงขึ 0น
สรุ ปผลการขายข้ าว
1. ข้ าวส่วนใหญ่ทีขายได้ หมดก่อนและคนถามถึงมาก ยังคงเป็ นข้ าวกล้ อง แต่มีคําถามจากผู้บริ โภค
เรื องราคา ทีแพงกว่าข้ าวขาว ทังที
0 กรรมวิธีในการผลิตน้ อยกว่า (จึง ตอบไปในเชิงของคุณประโยชน์ทีมี
มากกว่า)
2. คนทีมารับประทานอาหารทีโรงอาหารทีโรงอาหารกลาง2 น้ อยลงกว่าเดิมมาก เมือเปรี ยบเทียบกับ
ครัง0 ทีแล้ ว แต่ปริ มาณข้ าวทีขายได้ กลับเพิมขึ 0นกว่า 2 เท่า
3. 80% ของผู้ทีได้ ชิมข้ าวจะซื 0อข้ าวกลับไปด้ วย เฉลียแล้ ว 1- 2 กิโลกรัมต่อคน
4. พฤติกรรมการซื 0อของผู้บริ โภค แตกต่างจากการขายข้ าวครัง0 ทีแล้ วเล็กน้ อย กล่าวคือ ครัง0 ทีแล้ ว
ผู้บริ โภค จะซื 0อข้ าวเพียง 1-2 กิโลกรัมต่อคน ในครัง0 นี 0มีผ้ บู ริ โภคบางคนทีซื0 0อถึง 3,4 และ 9กิโลกรัม ซึงในรายที
ซื 0อ 9 กิโลกรัม เป็ นการซื 0อเพือเป็ นของฝาก และต้ องการมากถึง 10 กิโลกรัม แต่ในขณะนันเรามี
0
แพคข้ าวที
สมบูรณ์แบบเพียง 9 กิโลกรัมเท่านัน0 (ทีเหลือ แพคเกจไม่สมบูรณ์)
สิงทีพบ/สิงทีควรปรั บปรุ ง
1. แพคเกจของบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถแตกและเสียหายได้ ง่าย ในการขายข้ าวครัง0 นี 0พบถึง 2 ใน 10 ถุง
2. ผู้บริ โภคบางรายต้ องการใบเสร็ จ
เพิมเติม
ตลาด ในโครงการเกษตรปลอดภัยสูช่ มุ ชน : ชุมชนเกื 0อหนุนเกษตรกร เพิมขึ 0นเป็ นเดือนละสองครัง0 คือ
วันจันทร์ แรกของเดือน และวันจันทร์ กลางเดือน โดยทีตลาดครัง0 ต่อไปจะจัดในวันที 20 ก.ค 2558
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีคนขายอย่างน้ อย 2 คน เพือให้ สะดวกต่อการแนะนําข้ าว ให้ ชิมข้ าว และสอบถามข้ อมูล หรื อ
จะทําการสอบถามข้ อมูลในรู ปของแบบสอบถามก็ได้
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 3
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 17 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 1,020 บาท
ข้ าวขาว 8 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 440 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
25กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,460 บาท
วิเคราะห์ จากการขายข้ าว ทีผ่ านมาทัง& 3 ครั ง&
1. ความเหมาะสมของสถานทีขาย :อยู่หน้ าประตูโถงรับประทานอาหารซึงเป็ นทางผ่านระหว่างทีขาย
อาหาร กับทีโถงรับประทานอาหารพอดี ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมองเห็นทังขาไป
0
และกลับ จากโถงรับประทาน
อาหาร
2. กําลังซื 0อของผู้บริ โภค: ผู้บริ โภคมีกําลังซื 0อเพียงพอ ทําให้ ตดั สินใจซื 0อสินค้ าได้ ง่าย
3. ลักษณะการขายเป็ นแบบตลาดผูกขาด ณ สถานทีขายในขณะนัน0 ผู้บริ โภคมีทางเลือกเพียงสองทาง
คือซื 0อ หรื อไม่ซื 0อ
ข้ อสังเกตจากการขายข้ าว
ครัง0 นี 0มีป้ายบอกราคาข้ าวกล้ องตังไว้
0 หน้ าร้ าน “ ข้ าวกล้ องอินทรี ย์ 60 บาท”
1. เริ มมีผ้ บู ริ โภครายเดิมกลับเข้ ามาซื 0อแล้ วทังสิ
0 0น 2 ราย
2. ผู้บริ โภคเริ มทีจะรู้ จกั ข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญแล้ วสังเกตได้ จากลักษณะการซื 0อของผู้บริ โภค ทีบาง
คนเตรี ยมเงินมาพอดีทีกับทีจะซื 0อ(ข้ าวขัดขาวไม่ได้ มีป้ายบอกราคาซึงราคาต่างจากข้ าวกล้ อง)และ
บางคนเดินเข้ ามาเพือตังใจซื
0 0อ โดยไม่ได้ มีการสอบถามเรื องข้ าวหรื อราคาแต่อย่างไร ส่วนนี 0อาจจะ
เพราะ การตังป
0 ้ ายราคาด้ วยส่วนหนึง
3. การส่งเสริ มการขายด้ วยการมีข้าวให้ ชิมข้ าวได้ รับการตอบรับทีดี ทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั ข้ าวหอมมะลิ
อํานาจเจริ ญมากขึ 0น
4. ผู้ทีมาขายผักช่วยขายและดึงลูกค้ า ทําให้ การซื 0อขายคล่องขึ 0นมาก
ข้ อเสนอแนะครั ง& ต่ อไป
1. มีผ้ บู ริ โภคบางรายถามถึง ข้ าวไรซ์เบอร์ รี และข้ าวฮาง มีผ้ บู ริ โภครายหนึงแนะนําให้ เอาข้ าวฮางมา
ขาย เนืองจากปกติบริ โภคอยู่แล้ ว และหาซื 0อได้ ยาก อีกทังมี
0 ประโยชน์ หากนํามาขายจะได้ ในราคาสูง
กว่าทังข้
0 าวขัดขาวและข้ าวกล้ อง
2. ควรใช้ แบบสอบถาม ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริ โภค และควรออกแบบให้ คลอบคลุม กับ
ลักษณะพฤติกรรมการซื 0อและความต้ องการของผู้บริ โภค เพือให้ เข้ าใจถึงกลุ่มลูกค้ า พฤติกรรมการ
ซื 0อ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาช่องทางการขายข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในเกษตรกรรายย่อยต่อไป
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3. มีผ้ ูบริ โภคบางรายยังไม่เข้ าใจประโยชน์ของการทําเกษตรแบบอินทรี ย์เพียงพอ โดยมองเพี ยงเรื อง
คุณสมบัติข้าว โดยไม่ได้ มองถึง External Benefit ทีเกิดขึ 0นจากการทํานาอินทรี ย์ และ External
Cost ทีเกิดขึ 0นจากการทํานาเคมีทําให้ มีความเชือทีว่าข้ าวอินทรี ย์กับข้ าวเคมี ไม่ต่างกัน จึงมองว่า
ราคาข้ า วอิ น ทรี ย์ แ พงกว่า ที ควรจะเป็ นดึง นัน0 จึง ควรทํ าความเข้ า ใจและให้ คํา แนะนํ าเพิ มเติม แก่
ผู้บริ โภค ในเรื องของผลกระทบภายนอกจากการทํานาอินทรี ย์และนาอินทรี ย์ในการขายครัง0 ต่อไป
4. พยายามขยายช่องทางให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มีโอกาสชิมข้ าวเพิมขึ 0นอันจะนํามาซึงการรับรู้ คณ
ุ ลักษณะของ
ข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญและโอกาสทีผู้บริ โภคจะเข้ ามาซื 0อข้ าวก็จะเพิมขึ 0น
5. การประชาสัมพันธ์ ตลาด “โครงการเกษตรปลอดภัยสูช่ มุ ชน : ชุมชนเกื 0อหนุนเกษตรกร”

ผู้บนั ทึก : สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
20 กรกฎาคม 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 4
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 14 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 840 บาท
ข้ าวขาว 10 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 550 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
24 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,390 บาท
ผู้ซื 0อทังหมด
0
14 ราย เป็ นลูกค้ าทีเคยซื 0อข้ าว 1 ราย (เพิมเติม :: จํานวนคนทีมาซื 0อผักมีมากกว่า 68 คน)
การออกร้ านขายข้ าวในครัง0 นี 0 เป็ นวันจันทร์ ทําการหลังจากหยุดยาว และตําแหน่งการจุดตังโต๊
0 ะขาย
เปลียนไปจากเดิมเล็กน้ อย อันเนืองมาจาก มีการนําลําโพงมาเก็บในบริ เวณส่วนหนึงของพื 0นทีการออกร้ าน
เดิม ซึงทําให้ บริ เวณทีขายข้ าวอยูต่ ดิ กับทางเดินของผู้ทีมารับประทานอาหารมากขึ 0น
สรุ ปผลความพึงพอใจของผู้บริโภคจากแบบสอบถาม
ผู้บริ โภคทีซื 0อข้ าว 13 จาก 14 ราย ผู้บริ โภคส่วนมากมีอายุตงแต่
ั 0 35 ขึ 0นไปและซื 0อข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
ของ Farmer Shop เป็ นครัง0 แรก เป็ นการตัดสินใจซื 0อโดยไม่ทราบถึงคุณลักษณะพิเศษทางด้ านสภาพพื 0นที
ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ ไม่ได้ ทําการชิมข้ าวก่อนตัดสินใจซื 0อ ผู้บริ โภคยังคงซื 0อข้ าว
กล้ องมากกว่าข้ าวขัดขาว มองว่าราคาขายข้ าวเหมาะสม เหตุผลทีซื 0อข้ าวคือ อยากลอง คิดว่าน่าจะเป็ นข้ าวที
มีคณ
ุ ภาพ ชอบรับประทานข้ าวกล้ องอยูแ่ ล้ ว และเป็ นการซื 0อโดยไม่ผา่ นพ่อค้ าคนกลาง
ผู้ขาย : สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
3 สิงหาคม 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 5
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 6 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 360 บาท
ข้ าวขาว 8 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 440 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
14 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 800 บาท
ผู้ซื 0อทังหมด
0
7 ราย โดยเป็ นผู้บริ โภครายใหม่ทงหมด
ั0
ในการขายข้ าวครัง0 นี 0 เป็ นวันแรกของการเปิ ดภาคเรี ยน ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558 มีผ้ ขู ายมาช่วย
ขาย 1 คน โดยได้ มีการหุงข้ าวให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ลองชิม แต่มีผ้ บู ริ โภคได้ มีโอกาสลองชิมข้ าวหุงไม่ถึง 5 คน แสดง
ให้ เห็นว่าผู้บริ โภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิน้อยลงเป็ นอย่างมากในสัปดาห์นี 0 ทังนี
0 0อาจเนืองมาก
จากปั จจัยหลักสองประการ คือ
1. กลุม่ ของผู้บริ โภคทีมารับประทานอาหารทีโรงอาหาร ส่วนหนึงเป็ นนักศึกษาใหม่ทียังไม่ค้ นุ เคยกับ
การซื 0อข้ าว อีกทังไม่
0 ใช่กลุม่ เป้าหมายหลักของการขายข้ าว
2. ในสัป ดาห์ นี 0 มี ก ารตัง0 ร้ านขายลูก พลับ อิ น ทรี ย์ จึ ง อาจจะเป็ นส่ ว นหนึงที ทํ า ให้ ผ้ ูซื อ0 ข้ า วลดลง
เนื องจากลูกพลับนัน0 มี ผลผลิตเป็ นช่วงเฉพาะฤดูกาล มี นํา0 หนักมากต่อหนึงหน่วยการซื อ0 เมื อ
ผู้บริ โภคตัดสินใจซื 0อลูกพลับแล้ วมีน้อยรายทีมาซื 0อข้ าว ทังนี
0 0รวมไปถึงปริ มาณผักทีขายได้ ก็ลดลง
ด้ วยเช่นกัน
ผู้บนั ทึก : สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
17 สิงหาคม 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 6
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200 บาท
ข้ าวขาว 4 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 220 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
24 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,420 บาท
ในการขายข้ าวครัง0 นี 0มีผ้ ซู ื 0อทังหมด
0
18 ราย ซึงเป็ นการขายให้ กบั ผู้บริ โภครายใหม่ทงหมดที
ั0
เข้ ามา
สอบถามลักษณะของข้ าวอินทรี ย์ว่าต้ องหุงอย่างไร ข้ าวมีลกั ษณะนิมไหม จะมีการจําหน่ายอีกครัง0 ในวันไหน
บ้ าง และราคาจะเท่าเดิมทุกครัง0 หรื อไม่
ลักษณะของผู้ซือ&
มีนิสิตเข้ ามาซื 0อ 3ราย และได้ ชวนเพือนมาซื 0อ 1ราย ลูกค้ ารายอืนมีอายุระหว่าง 30- 55 ปี
ทีซื 0อไปทดลองทานและนําไปฝากผู้อืน โดยส่วนมากจะมีข้าวทีซื 0อไว้ บริ โภคภายในบ้ านอยู่แล้ วถ้ าได้ ลองทาน
แล้ วดีกว่าข้ าวทีซื 0อมาตลอดก็จะกลับมาซื 0ออีก
เมือผู้ซื 0อ 1 รายทราบว่าข้ าวมาจากจังหวัดอํานาจเจริ ญ ก็เดินเข้ ามาซื 0อเนืองจากมีภูมิลําเนาอยู่ที
จังหวัอํานาจเจริ ญ
ปริมาณและลักษณะการซือ&
ข้ าวกล้ องมียอดขายดีกว่าข้ าวขัดขาวมาก ข้ าวกล้ องจําหน่ายได้ และข้ าวขัดข้ าวจําหน่าย .กก 20
บาทเท่านัน0 5ชนิดมีราคาต่างกันเพียงแค่ 2เนืองจากข้ าวทัง0 .กก 3ได้ เพียง
ผู้ซื 0อบางรายสนใจซื 0อผักปลอดภัยเท่านัน0 แต่เมือผู้ขายได้ ชกั ชวนให้ ลองซื 0อข้ าวอินทรี ย์ก็ได้ ผลตอบ
รับบางราย
มีการสอบถามถึงข้ าวสีแดง จํานวน ราย 3
ความเหมาะสมของสถานที
ผู้ขายคิดว่าเหมาะสมมาก เนืองจากอยู่ระหว่างทางเข้ าออกของโรงอาหาร และเป็ นช่องทาง 2
ระหว่างการซื 0อข้ าวของผู้ทีเข้ ามาทานอาหาร และทีสําคัญคือ อยู่ใกล้ กบั ตู้ATM ทีบางรายเข้ ามากดเงินจึงได้
แวะเข้ ามาอุดหนุน
ผู้ขาย : นางสาวอรวิภา มากมิง
14 กันยายน พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 7
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 28 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 16 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 960 บาท
ข้ าวขาว 8 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 440 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
24 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,440 บาท

รายที เพศ

อายุ

อาชีพ

หน่วยงาน

ได้ ทดลอง
ชิม

ญ

59

รับราชการ

รร.สาธิตฯ

2

ญ

41

ลูกจ้ างรัฐ

คณะเศรษฐ
ศาสตร์

1

3

ญ

42

อก.

1

4
5

ญ
ญ

42
34

พนักงานเงิน
รายได้
แม่บ้าน
รับราชการ

1

เคยซื 0อ

1
1
1

ซื 0อข้ าว
ขัดขาว
(ถุง)

ซื 0อข้ าว
กล้ อง
(ถุง)

ราคาขาย

เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื 0อ

1

แพงถ้ าเทียบ
กับข้ าวกล้ องหอม
มะลิโครงการหลวง

อยากลอง

1

เหมาะสม

ดูแล้ วคุณภาพ
น่าจะดี

1
2

แพงไปหน่อย

ไม่ทราบ

1

111

1

รู้จกั ข้ าว
หอมมะลิ
อํานาจเจริ ญ

112

รายที เพศ

อายุ

อาชีพ

หน่วยงาน
ม.เกษตร
ศาสตร์
ม.เกษตร
ศาสตร์

6

ญ

39

พนักงาน
ม.วิทยาลัย

7

ญ

43

รับราชการ

8

ช

68

ข้ าราชการ

9

ญ

48

ทันตแพทย์

Thanesdev
Elopment

10

ญ

59

รับราชการ

กรมวิชา
การเกษตร

11
12
13

ช
ช
ช

45
53
58

รับจ้ าง
รับราชการ รร.สาธิตฯ
ธุรกิจส่วนตัว

ได้ ทดลอง
ชิม

รู้จกั ข้ าว
หอมมะลิ
อํานาจเจริ ญ

เคยซื 0อ

ซื 0อข้ าว
ขัดขาว
(ถุง)

ซื 0อข้ าว
กล้ อง
(ถุง)

ราคาขาย

เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื 0อ

4

OK

OK

1

เหมาะสม

OK ถูกใจ

1

1
1
1

1

ดีครับ
เเหมาะสม

เพราะOrganic
100%

2
1

1

1
2
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
28 กันยายน พ.ศ. 255
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 8
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 8 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 480 บาท
ข้ าวขาว 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 165 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
11 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 645 บาท
ก่อนกินเจหนึงวัน ทําข้ าวผัดกระเพราหมูสบั ราดข้ าวกล่องเล็กมาให้ ผ้ บู ริ โภคทดลองชิม มีคนมาถามซื 0อข้ าวกล่องเล็กและเป็ นช่วงก่อนจะเริ มทานเจ
แต่เมนูทีทําเป็ นกระเพราะหมูสบั
ซื 0อข้ าว
รู้จกั ข้ าว
ซื 0อข้ าว
เหตุผลในการ
หน่วย ได้ ทดลอง
เคย
หอมมะลิ
ขัดขาว
ราคาขาย
Comment
รายที เพศ อายุ อาชีพ
กล้ อง (ถุง)
ตัดสินใจซื 0อ
ซื 0อ
งาน
ชิม
(ถุง)
อํานาจเจริ ญ
ม.เกษตร
%การสีข้าว ขัด
1
ญ
31 นักวิจยั
1
ประมาณนี 0 เห็นนิสิตขาย
ศาสตร์
ข้ าวออกน้ อยๆ
2
ญ
56 ค้ าขาย
1
1
เหมาะสม
ทําเล
3
ช
28
1
1
เหมาะสม คนขายแนะนํา
4
ญ
51 แม่บ้าน
1
1
1
2
เหมาะสม
สะดวก
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
113
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 9
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 13 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 780 บาท
ข้ าวขาว 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 110 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
15 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 890 บาท

รายที เพศ อายุ

อาชีพ

ญ
ญ

50
43

3

ญ

51

แม่บ้าน

42

พนักงานม.
เกษตรฯ

4

ญ

รู้จกั ข้ าว
หอมมะลิ
อํานาจเจริ ญ
1

1

เคยซื 0อ

1
1

สถาบันผลิตผล
ม.เกษตร

ซื 0อข้ าว
ซื 0อข้ าว
ขัดขาว
กล้ อง (ถุง)
(ถุง)
1
2
1

1

ราคาขาย

เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื 0อ

ชอบทาน เคยทาน
เหมาะสม
มาก่อน
เหมาะสม
ดี
มันใจใน
เหมาะสม
แบรนด์
คิดราคา
ย่อม
เยาว์ลงได้

114

1
2

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจส่วนตัว

ได้ ทดลอง
หน่วยงาน
ชิม

115

รายที เพศ อายุ

5
6

7
8
9

ญ
ญ

ญ
ช
ญ

อาชีพ

54
43

อิสระ
รับราชการ

28

เกษตรกรรุ่น
ใหม่

ได้ ทดลอง
หน่วยงาน
ชิม

รู้จกั ข้ าว
หอมมะลิ
อํานาจเจริ ญ

เคยซื 0อ

ซื 0อข้ าว
ซื 0อข้ าว
ขัดขาว
กล้ อง (ถุง)
(ถุง)
1

1

ส.ป.ก.

1

1

1
1
1

1

2
2
2

ราคาขาย

เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื 0อ

อีกคะ
OK
เหมาะสม

ราคา
อินทรี ย์

เหมาะสม

อร่อย สะอาด

ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 10
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 9 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 540 บาท
ข้ าวขาว 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 330 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
15 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 870 บาท
วัตปุ ระสงค์
เน้ นคุยกับลูกค้ าทีเข้ ามาซื 0อ บอกเล่าทําความเข้ าใจกับลูกค้ าให้ รับทราบถึงคุณลักษณะและทีมาของ
ข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญ
สาเหตุทีลูกค้ าตัดสินใจซื 0อมาจากอะไร
มันใจความปลอดภัยของแบรนด์ไหม
สภาพทัวไป
สํารวจสภาพทัวไปของลูกค้ าทีมีตอ่ แบรนด์ จากการสังเกตุ สอบถาม และวิเคราะห์เบื 0องต้ น
แบรนด์แบบนี 0ดีแล้ ว อ่านรายละเอียดแล้ วโอเค รู้สกึ ว่าเป็ นการซื 0อข้ าวทีทําจากชาวนาจริ งๆ ไม่ได้ มา
จากโรงงาน ผู้บริ โภคบางรายเสนอว่ารายละเอียดบนสติกเกอร์ มากไปหน่อย จัดทําเป็ นแผ่นพับแจกก็ได้
มี ผ้ ูบริ โภคสองรายที มาซื อ0 ในตอนเช้ าเป็ นข้ าราชการ ตังใจเดิ
0
นเข้ ามาซื อ0 และยังไม่เ คยซื อ0 มาก่ อน ลูกค้ า
บางส่วนปกติซื 0อข้ าวที กรมการข้ าวกับสหกรณ์ ใน มหาวิทยาลัย มีลูกค้ าหนึงรายสนใจแต่เตรี ยมเงิ นมาไม่
เพียงพอ ผ่านมาเจอพอดี ไม่ได้ พกตังค์มาเยอะ

ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 11
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 360 บาท
ข้ าวขาว 15 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 825 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
21 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,185 บาท
ผู้บริ โภคถามหาข้ าว Rice berry ถามหาข้ าวใหม่ มีผ้ บู ริ โภครายหนึงปกติซื 0อข้ าวกล้ องจากเชียงดาวผูกปิ นโต
ทังปี
0 และมีผ้ บู ริ โภคแนะนําว่าไม่ควรใช้ คําว่าข้ าวหอมมะลิอํานาจเจริ ญ เป็ นคําหลัก เนืองจากไม่เหมาะและ
ผิดกฤหมาย เหมื อนเป็ นพันธุ์ใหม่ ผู้บริ โภคถามว่าข้ าวกล้ องมี ประโยชน์ กว่าข้ าวขาวอย่างไร มี ผ้ ูบริ โภค
ต้ องการข้ าวขาว 10 กิโลกรัม แต่มีข้าวริ มาณไม่เพียงพอ จึงได้ ข้าวกล้ องไป 3 กิโลกรัมและข้ าวขาวอีก 7
กิโลกรัม

ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 12
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 18 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 1,080 บาท
ข้ าวขาว 9 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 495 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
27 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,575 บาท
คนทีซื อ0 เยอะอาทิตย์ทีแล้ ว กลับมาเอาเพิม คนแรกที มาซื 0อมารอซื 0อแต่เช้ า เป็ นลูกค้ าเดิม ซื 0อไปเป็ น
ของขวัญปี ใหม่ วันนี 0มีงานวันข้ าวไทยประจําปี ทีอาคารสารนิเทศ 50 ปี คนมาซื 0อข้ าวในปริ มาณทีมากกว่า
ปกติ เนืองจากมีความต้ องการนําไปเป็ นของขวัญในช่วงปี ใหม่
มีลกู ค้ าสนใจข้ าวในปริ มาณ 5 - 100 กิโลกรัมขึ 0นไปจะมีวิธีการ manage การตังราคา
0
การตัดสินใจซื 0อ
ขายอย่างไรพร้ อมทังวิ
0 ธีการขนส่ง

ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 13
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 15 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 900 บาท
ข้ าวขาว 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 330 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
21 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,230 บาท
สภาพทัวไปของตลาด
เนืองจากเป็ นวันจันทร์ สดุ สัปดาห์ก่อนจะปี ใหม่และหลังสอบเสร็ จ ผู้บริ โภคมีปริ มาณบางตา
ลักษณะการซื 0อ
ผู้บริ โภคบางส่วนซื 0อข้ าวเพือเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้ แก่ญาติผ้ ใู หญ่ ซื 0อในปริ มาณ 11 กิโลกรัม เป็ นข้ าว
กล้ อง 7 กิโลกรัมและข้ าวข้ าว 4 กิโลกรัม โดยได้ มีการเดินมาสอบถามก่อนหนึงครัง0 ค่อยกลับมาสังซื 0อ และ
ได้ นงรอระหว่
ั
างการกลับไปขนข้ าวกล้ องมาเพิม
ข้ าว
วันนี 0มีข้าวขาวบางส่วนติดสติกเกอร์ ในแนวนอน (สติกเกอร์ ใหม่ ข้ อความเดิม) ทําให้ มีรูปแบบแพคเกจ
จิ 0งทีดูแตกต่างออกไป ปกติจะขนข้ าวมาขายเป็ นข้ าวกล้ อง 10 กิโลกรัมและข้ าวขาว 10 กิโลกรัม เนืองจาก
ข้ าวกล้ องหมดกลับเอาข้ าวกล้ องมาเพิม 1 กล่อง ผู้บริ โภคทีซื 0อ 11 กิโลกรัม
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 14
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 9 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 540 บาท
ข้ าวขาว 12 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 660 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
21 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,200 บาท
สภาพทัวไปของตลาด
วันนี 0สภาพทัวไปของตลาดมีผ้ คู นมารับประทานอาหารทีโรงอาหารกลาง 2 น้ อย ทังนี
0 0อาจสืบ
เนืองมาจากมีฝนตกหนักในช่วงตอนเช้ า ประกอบกับอยู่ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทําให้ ลกู ค้ าซึงปกติคือบุคคลากรและผู้ปกครองของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมาจับจ่ายซื 0อของมีปริ มาณลดลงเป็ น
อย่างมาก
ลักษณะการซื 0อ
ผู้บริ โภคทีมาซื 0อข้ าวกล้ องในวันนี 0ส่วนหนึงเพือซื 0อเป็ นของขวัญให้ กบั ผู้ใหญ่และกลุม่ คนทีรักสุขภาพ
ซื 0อในปริ มาณน้ อย คนละ 1-2 กิโลกรัม ผู้บริ โภคทีตัดสินใจซื 0อข้ าวขาว ส่วนหนึงซื 0อไปเพือรับประทานเองและมี
เด็กในบ้ าน จึงไม่สะดวกทีจะรับประทานข้ าวกล้ อง แม้ จะรู้ ดีวา่ มีคณ
ุ ประโยชน์มากกว่า มีลกู ค้ าเก่าบางส่วน
กลับมาซื 0อข้ าวขาวเป็ นประจํา
ข้ าว
ข้ าวกล้ องทังหมดติ
0
ดฉลาก แบบตัง0 ข้ าวขาวทังหมดติ
0
ดฉลากแนวนอน มีสองชิ 0นทีติดโบว์ประดับ
มีป้ายราคาข้ าวบอกทังในกระดานและติ
0
ดหน้ าโต๊ ะอย่างชัดเจน มีการยกป้ายประชาสัมพันธ์การขายข้ าวมา
วางข้ างๆบริ เวณขายข้ าว
อืนๆ
คอมเมนต์
มีลกู ค้ าเก่าหนึงรายกลับมาบอกว่าข้ าวกล้ องแข็ง ไม่นมุ่ และอร่อยเท่าข้ าวของโครงการหลวง
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
11 มกราคม พ.ศ. 2559
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 15
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 19 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 1,140 บาท
ข้ าวขาว 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน
55 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
20 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,195 บาท
ลูกค้ าจํานวนหนึงคือผู้บริ โภคประจําทีกลับมาซื 0อซํ 0า มีปริ มาณการซื 0อข้ าวกล้ องมากกว่าข้ าวขัดขาว
มากถึง19 :1 กิโลกรัม จากปริ มาณการขายข้ าวทังหมดที
0
ขายได้ ทังนี
0 0อาจเนืองมาจากการตําแหน่งการตังป
0 ้ าย
แสดงราคาข้ าวทีทําให้ เห็นข้ าวกล้ องชัดเจนมากกว่าข้ าวขาวทังราคาและผลิ
0
ตภัณฑ์
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
25 มกราคม พ.ศ. 2559

122

รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 16
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 5 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 300 บาท
ข้ าวขาว 2 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 110 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
7 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 440 บาท
ลูกค้ าจํานวนหนึงคือผู้บริ โภคประจําทีกลับมาซื 0อซํ 0า และมีลกู ค้ าสังซื 0อล่วงหน้ าจากการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค 1 ราย โดยซื 0อข้ าวขัดขาว 1 กิโลกรัม และข้ าวกล้ อง 1 กิโลกรัม รวมเป็ นเงิน 115 บาท
โดยผู้ขายได้ ไปส่งที สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สถานทีตังอยู
0 ภ่ ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจาก
เสร็ จสิ 0นจากการขายข้ าว ณ โรงอาหารกลาง2
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์สวุ รรณ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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รายการงานการขายข้ าวแบรนด์ Farmer Shop ครั ง& ที 17
ในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน : ชุมชนเกือ& หนุนเกษตรกร
วันจันทร์ ที 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณข้ าวทีขายได้
ข้ าวกล้ อง 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท รวมเป็ นเงิน 600 บาท
ข้ าวขาว 8 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท รวมเป็ นเงิน 440 บาท
ขายข้ าวได้ ทงหมดรวม
ั0
18 กิโลกรัม
รวมเป็ นเงิน 1,040 บาท
ลูกค้ าจํานวนหนึงคือผู้บริ โภคประจําทีกลับมาซื 0อซํ 0า และมีลกู ค้ าสังซื 0อล่วงหน้ าจากการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คจํานวน 1 ราย โดยซื 0อข้ าวขัดขาวจํานวน 5 กิโลกรัม รวมเป็ นเงิน 275 บาท โดยผู้ขายได้
ไปส่งที คณะเศรษศาสตร์ สถานทีตังอยู
0 ภ่ ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากเสร็ จสิ 0นจากการขายข้ าว
ณ โรงอาหารกลาง2
ผู้ขาย : น.ส.สุเพ็ญพร พันธ์ สวุ รรณ
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ง. : ข้ อมูลเพิมเติม

125

ข้ อมูล ผลผลิตต่ อไร่ ต้ นทุนต่ อไร่ ต้ นทุนต่ อกก. ราคา และกําไรต่ อกก.ของการผลิตข้ าวหอมมะลิ
อินทรี ย์ และช่ วงปรั บเปลียน แยกตามขนาดพืน& ที ปี การผลิต2556 ในจังหวัดอํานาจเจริญ

พืน& ที 0-10 ไร่
ลําดับ ราย เนื 0อทีปลูก
ที
ที
ไร่/ราย
1
4
10

ผลผลิต

ต้ นทุน/ไร่

ต้ นทุน/กก.

กก./ไร่
400

(บาท/ไร่)
4,632.00

(บาท/กก.)
11.58

ราคา

กําไร

(บาท/กก.) (บาท/กก.)
8.42
20

2

20

8

562.5

2,273.41

4.04

20

15.96

3

21

2

231.25

6,716.33

14.52

20

5.48

4

22

3

320

6,631.67

20.72

20

-0.72

5

23

2

900

13,201.33

14.67

6

25

7

428.57

3,010.46

7.02

20
17

5.33
9.98

7

27

3

400

7,060.70

17.65

13.75

-3.9

8

33

5

351

4,596.44

13.1

-

-

9

34

10

400

3,698.23

9.25

15

5.75

10

36

8

333.75

2,434.96

7.3

20

12.7

11

37

6

666.67

5,472.62

8.21

20

11.79

12

40

10

400

3,622.92

9.06

20

10.94

13

41

4

200

5,509.00

27.55

20

-7.55

14

42

6

416.67

11,570.85

27.77

20

-7.77

15

45

5

460

6,467.94

14.06

20.44

6.38

16

46

10

550

4,535.21

8.25

19.2

10.95

17

47

10

200

5,031.67

25.16

19.2

-5.96

18

49

3

790

6,307.90

7.98

15.2

7.22

เฉลีย

6.22

445.02

5,709.65

13.77

18.81

5
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พืน& ที 11-20 ไร่
ลําดับ ราย
ที
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เนื 0อทีปลูก

ผลผลิต

ต้ นทุน/ไร่ ต้ นทุน/กก.

ราคา

กําไร

ไร่/ราย

กก./ไร่

(บาท/ไร่) (บาท/กก.)

(บาท/กก.)

5
6
9
11
12
14
15
16
17
18
19
24
26
30
31
35
38
43
44
48

19
14
15
12
15
20
15
14
17
12
17
12
16
14
20
15
15
14
14
14

421.05
500
440
608.33
303.33
300
542.6
335.71
257.35
333.33
382.35
375
301.25
464.29
700
333.33
533.33
428.57
428.57
232.14

3,532.37
3,368.32
5,430.36
7,038.30
2,040.28
3,882.25
2,210.67
3,813.28
1,559.82
1,527.15
3,123.19
3,260.36
3,290.84
1,357.39
5,156.71
4,005.71
3,218.89
4,670.83
5,506.31
2,827.22

8.39
6.74
12.34
11.57
6.73
12.94
4.07
11.36
6.06
4.58
8.17
8.69
1 0.92
2.92
7.37
12.02
6.04
10.9
12.85
12.18

(บาท/
กก.)
20
20
20
20
21
18.44
20
20
20
10.27
20
20
14.55
20
20
20.5
19.5
20
19.2
13.33

เฉลีย

15.20

411.03

3,541.01

8.73

18.84

10.00

11.61
13.26
7.66
8.43
14.27
5.5
15.93
8.64
13.94
5.69
11.83
11.31
3.63
17.08
12.63
8.48
13.46
9.1
6.35
1.15
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พื 0นที 21-30 ไร่
ลําดับ
ที

1
2
3
4
5

ราย
ที

เนื 0อทีปลูก

ผลผลิต

ต้ นทุน/ไร่

ไร่/ราย

กก./ไร่

(บาท/ไร่)

2
8
29
39
50

26
23
21
24
25

192.31
334.78
400
208.33
200

2,995.54
5,508.79
4,441.21
1,378.69
2,292.40

ต้ นทุน/
กก.
(บาท/
กก.)
15.58
16.45
11.1
6.62
11.46

ราคา

กําไร

(บาท/
กก.)

(บาท/กก.)

20
20
20
20
20

4.42
3.55
8.9
13.38
8.54

เฉลีย

23.8

267.084

3,323.33

12.242

20

7.758

ราย
ที

เนื 0อทีปลูก

ผลผลิต

ต้ นทุน/ไร่

ต้ นทุน/
กก.
(บาท/
กก.)
10.48
9.09
10.73
18.44
8.23
18.27
12.54

ราคา

กําไร

ไร่/ราย

กก./ไร่

(บาท/ไร่)

(บาท/
กก.)
19.27
20
20
20
20
20
19.88

(บาท/
กก.)
8.79
10.91
9.27
1.56
11.77
1.73
7.34

38
35
40
33
32
40
36.33

210.53
296.43
200
136.36
466.69
362.5
278.75

2,207.37
2,695.23
2,145.25
2,514.84
3,842.81
6,622.07
3,337.93

พื 0นที 31-40 ไร่
ลําดับ
ที

1
2
3
4
5
6

1
3
7
10
13
28
เฉลีย
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รายชือชาวนาผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ในจังหวัดอํานาจเจริญปี 2557
รายที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชือ-สกุล
ชาญชิต นิยมธรรม
ทรงกลด งามวงษ์
วินิจ บุญทา
โสภณ วงอาษา
นารี บุระพันธ์
ประสมศรี พรมแป้นดี
ถวิล จูมจันทร์
บุญเถิง บุระพันธ์
ทองมี เจริ ญทา
สุคิด กาญจนี
ศรี ประจักษ์ บุระพันธ์
สมรักษ์ บุญดก
วินิจ สุภาจันทร์
ณรงค์ โสมอินทร์
เตรี ยม บุญทิพย์
วิพร เรื องศรี
น้ อย เห็มวงศ์
สมานชัย ศรี หารัตน์
คําโจม วงอาษา
ทองแดง วันดีวงษ์
อรุณี สาระดํา
สมฤกษ์ ชาวระนอง
เกษมสันต์ แสงสิงแก้ ว
คําดี บุตรเคน
ชารี ญา อินทร์ โทน
สงคร โสมรักษ์
ลอย คําภา
วันนา บุญกลม
บังอร ผ่องแผ้ ว
จําปี ปาตะศรี
หนูเวียง ศรี สวุ งค์
จรัสศรี บ่อแก้ ว
บุญยง สาระ

ทีอยู่
เลขที หมู่
ตําบล
170
3 นาเวียง
25
6 นาเวียง
70
7 นาเวียง
26
6 นาเวียง
126
7 นาเวียง
124
1 นาเวียง
111/1 7 นาเวียง
9
6 นาเวียง
30
6 นาเวียง
51
7 นาเวียง
19
7 นาเวียง
5
1 นาเวียง
4
9 นาเวียง
16
2 นาเวียง
50
2 นาเวียง
98
6 นาเวียง
20
2 นาเวียง
10
6 นาเวียง
33
6 นาเวียง
69
8 ไม้ กลอน
5
2 ไม้ กลอน
74
11 ไม้ กลอน
5/1
2 ไม้ กลอน
110 12 ไม้ กลอน
86
2 ไม้ กลอน
56
10 ไม้ กลอน
43
5 ไม้ กลอน
105
3 ห้ วยไร่
85
3 ห้ วยไร่
115
7 ปลาค้ าว
16
8 ปลาค้ าว
28
3 ปลาค้ าว
72
2 ปลาค้ าว

อายุ
อําเภอ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
พนา
พนา
พนา
พนา
พนา
พนา
พนา
พนา
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ

52
45
62
50
64
63
77
63
40
48
52
35
52
53
60
42
58
48
62
60
43
59
54
58
48
48
52
46
43
48
50
42
68

จบ
การศึกษา
ป.6
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ม.ปลาย
ป.4
ม.ปลาย
ม.ต้ น
ป.4
ป.4
ม.ปลาย
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ป.4
ปวช.
ม.ปลาย
ป.6
ม.ปลาย
ป.6
ป.4
ป.4
ม.ปลาย
ปริ ญญาตรี
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รายที
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชือ-สกุล
ภานุพงศ์ โพธาริ นทร์
อุไรวรรณ จันทร์ ทอง
กัลยา ห่อดี
สิมมา คูณมา
อ้ อย สุขไชย
ลําใย บุญเจริ ญ
บุญโฮม ประกอบสันต์
เสนี จันทะสี
สมศรี สุริยะวงศ์
บุญเผย คงเจริ ญ
ไพจิตร์ ใจอ่อน
ชม อุรารมย์
ละมุล น้ อยมี
ทองคํา ขันธ์เพชร
ธนศักดิv อุตสียา
ธิกร ดวงตา
พูนพิน ผกาพันธ์

ทีอยู่
เลขที หมู่
ตําบล
7
3 ปลาค้ าว
64
8 ปลาค้ าว
160
5 คิมใหญ่
6
2 นาเวียง
122
2 นาเวียง
17
2 นาเวียง
88
2 นาเวียง
15
7 นาแต้
44
5 ไม้ กลอน
45
3 ห้ วยไร่
21
5 โพนเมืองน้ อย
130
5 โพนเมืองน้ อย
โพนเมืองน้ อย
142
5 โพนเมืองน้ อย
92
1 คิมใหญ่
7
7 นาแต้
97
3 ห้ วยไร่

อายุ
อําเภอ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เมืองอํานาจเจริ ญ
พนา
เมืองอํานาจเจริ ญ
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
หัวตะพาน
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ

21
48
25
61
41
55
45
59
59
56
32
48
38
69
39
58
49

จบ
การศึกษา
ม.ต้ น
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ป.6
ป.4
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ม.ปลาย
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ป.4
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รายชือชาวนาผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ในจังหวัดอํานาจเจริญทีได้ เก็บข้ อมูล
ในปี การผลิต 2557
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายที
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
26
27
30
31
32

ชือ-สกุล
ทรงกลด งามวงษ์
วินิจ บุญทา
โสภณ วงอาษา
นารี บุระพันธ์
ประสมศรี พรมแป้นดี
ถวิล จูมจันทร์
บุญเถิง บุระพันธ์
สุคิด กาญจนี
ศรี ประจักษ์ บุระพันธ์
วินิจ สุภาจันทร์
ณรงค์ โสมอินทร์
เตรี ยม บุญทิพย์
วิพร เรื องศรี
น้ อย เห็มวงศ์
สมานชัย ศรี หารัตน์
คําโจม วงอาษา
อรุณี สาระดํา
สมฤกษ์ ชาวระนอง
คําดี บุตรเคน
สงคร โสมรักษ์
ลอย คําภา
จําปี ปาตะศรี
หนูเวียง ศรี สวุ งค์
จรัสศรี บ่อแก้ ว

ทีอยู่
เลขที หมู่
ตําบล
25
6 นาเวียง
70
7 นาเวียง
26
6 นาเวียง
126
7 นาเวียง
124
1 นาเวียง
111/1 7 นาเวียง
9
6 นาเวียง
51
7 นาเวียง
19
7 นาเวียง
4
9 นาเวียง
16
2 นาเวียง
50
2 นาเวียง
98
6 นาเวียง
20
2 นาเวียง
10
6 นาเวียง
33
6 นาเวียง
5
2 ไม้ กลอน
74
11 ไม้ กลอน
110 12 ไม้ กลอน
56
10 ไม้ กลอน
43
5 ไม้ กลอน
115
8 ปลาค้ าว
16
8 ปลาค้ าว
28
3 ปลาค้ าว

อายุ
อําเภอ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
พนา
พนา
พนา
พนา
พนา
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ

45
62
50
64
63
77
63
48
52
52
53
60
42
58
48
62
43
59
58
48
52
48
50
42

จบ
การศึกษา
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ม.ปลาย
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ป.4
ม.ปลาย
ป.4
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ปริ ญญาตรี
ป.4
ม.ปลาย
ป.6
ป.4
ป.4
ม.ปลาย
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No. รายที
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชือ-สกุล

เลขที
34 ภานุพงศ์ โพธาริ นทร์
7
35 อุไรวรรณ จันทร์ ทอง
64
36 กัลยา ห่อดี
160
37 สิมมา คูณมา
6
39 ลําใย บุญเจริ ญ
17
40 บุญโฮม ประกอบสันต์ 88
41 เสนี จันทะสี
15
49 ธิกร ดวงตา
7
ใหม่1 จันดา ศาสตราชัย
91
ใหม่2 วรรณรัก เจริ ญตา
30
ใหม่3 ทองลี ปลัดศรี
119
ใหม่4 สมยศ งามวงศ์
30
ใหม่5 เสถียร บุระพันธ์
175

ทีอยู่
หมู่
3
8
5
2
2
2
7
7
5
6
3
7
3

ตําบล
ปลาค้ าว
ปลาค้ าว
คิมใหญ่
นาเวียง
นาเวียง
นาเวียง
นาแต้
นาแต้
คึมใหญ่
นาเวียง
นาเวียง
นาเวียง
นาเวียง

อายุ
อําเภอ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เมืองอํานาจเจริ ญ
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม

21
48
25
61
55
45
59
58
34
54
45
51
58

จบ
การศึกษา
ม.ต้ น
ป.4
ม.ต้ น
ป.4
ป.4
ป.6
ป.4
ป.4
ม.ต้ น
ม.ต้ น
ปวช./ปวส.
ม.ปลาย
ป.4

หมายเหตุ เกษตรกรรายที 26 และรายที 27 ไม่ผา่ นการรับรองเนืองจากระบุทีมาของปุ๋ยทีใช้ ไม่ ได้
เกษตรกรรายที 24 รายที 30 และรายที 41 ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์แบบนาหว่าน

รายชือชาวนาผู้ทีผ่ านการรั บรองมาตรฐานอินทรี ย์จังหวัดอํานาจเจริญ ปี การผลิต 2558
ปริมาณผลผลิต/พืน& ที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ทีอยู่

EU
ผลผลิต
พืน& ที

I-FOAM
ผลผลิต
พืน& ที

1

นายวินจิ สุภาจันทร์

4 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

12,000

30.00

2

นายไพวัลย์ เห็มวงค์

25 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

3

นางเตรี ยม บุญทิพย์

50 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

19,400
5,500

49.00
13.75

4

นายสมรักษ์ บุญดก

5 ม.1 บ.นาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

30.50

5

นายประสมศรี พรมแป้นดี

124 ม.1 บ.นาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

11590
2,450

6

นางแดง สีตะมา

7 ม.1 บ.นาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

1,200

33.00

7

นางหนูกาล ลากวงค์

21 ม.1 บ.นาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

9,100

22.75

8

นางณรงค์ โสมอินทร์

16 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

8,752

21.88

9

นางบุษบา พรหมจันทร์

104 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

3,135

8.25

10

นางน้ อย เหมวงค์

20 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

4,043

11.55

11

นางบุญโฮม ประกอบฉันท์

88 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

2,185

5.75

12

นางศิลา สุรักษ์

70 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

2,234

5.88

13

นางสมพงษ์ ทองเหลือง

16 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

19,856

49.64

ปรั บเปลียน
ผลผลิต
พืน& ที
3,000

8.00

7.00
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14

นางสิมมา คูณมา

6 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

2,000

5.00

15

นางลําไย บุญเจริ ญ

17 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

2,600

6.50

16

นางสงกรานต์ บุตรสาร

49 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

8,700

21.75

17

นายเกียรติรัตน์ เห็มวงศ์

75/1 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

9,348

23.37

18

นางนิตยา สุขช่วย

46 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

4,655

12.25

19

นางดอกอ้ อ ทองแสวง

48 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

1,008

2.88

20

นายคําโจม วงอาษา

33 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

5,200

13.00

21

นายถวิล จูมจันทร์

111/1 ม.7 บ.หนองคู ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

22

นายโสภณ วงอาษา

26 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

15300
2,108

34
5.27

23

นายศรี ประจักษ์ บุระพันธ์

19 ม.7 บ.หนองคู ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

7,547

16.77

24

นายวรรณรัก เจริ ญตา

30 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

8,041

17.57

25

นางนารี บุระพันธ์

126 ม.7 บ.หนองคู ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

14,076

31.28

26

นายบุญเถิง บูระพันธ์

9 ม.6 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริ ญ

9,224

20.50

27

นายสุคิด กาญจณี

51ม.7 บ.หนองคู ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

3,040

7.60

13,400

30.00

28

นายทรงกรด งามวงค์

25 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

8,050

23.00

29

นายสมานชัย ศรี หารัตน์

10 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

4,404

11.01

30

นายวิพร เรื องศรี

98 ม.6 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาวียง อ.เสนางคนิคม

6,467

14.37

2,565

6.75
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31

นางวินจิ บุญทา

57ม.7 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.สนางนิคม

15,097

23.55

32

นายชาญชิต นิยมธรรม

170 ม.3 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

11,204

27.12

33

นายบัญญัติ แก้ ววงศ์

34

6,809

15.13

121 ม.8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางนิคม

4,350

13.80

นายเสิน บุญสมญา

64 ม.7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

5,352

13.38

35

นายเสถียร บุระพันธ์

175 ม.3 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

12,073

26.83

36

นายทองลี ปลัดศรี

119 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

37

นายสมยศ งามวงศ์

30 ม.7 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

38

นางประกาย หมูเหลา

112 ม.3 บ้ านหนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

39

นางสุพตั รา งามวงศ์

40

4,600

11.50

9,900

22.00

8900

22.25

14,188

31.53

5,850

13.00

59 ม.3 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

10,200

25.50

นายฤทธิรงค์ บรรเทา

172 ม.3 บ.หนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

13,312

29.25

41

นางจําปา สุวะไกร

106 ม.3 บ.หนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

7,200

19.00

42

นางจันดา ศาสตราชัย

91 ม.5 บ.หนองแม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

4,800

12.00

43

นางบุญยู้ รวิวงค์

57 ม.5 บ.หนองแม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

8,800

22.00

2000

5.00

45

นางปนิดา บุปผามาลัย

62 ม.5 บ.หนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

5200

13.00

46

นางกัลยา ห่อดี

76 ม.5 บ.หนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

2400

6.00

47

นายทองหล่อ การะกิจ

109 ม.4 บ.หนองมะเสียง ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

6400

16.00

48

นางฉวีวรรณ จูมดอก

2/1 บ้ านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

7000

20.00

49

นางสันทอง จันทะสี

92 ม.10 บ.คึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

5900

14.75

7000

20.00
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50

นางไม้ งาม บุ•ภุ าพ

141 ม.3 บ.กุดนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง

51

นางบังออน สุวรรณพัฒน์

29 ม.5 บ้ านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

52

นางสาวอ่อนศรี ดวงมะณีย์

162 ม.5 บ้ านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

53

นายสาทร คําผาลา

54

3,200

8.00
2,400

6.00

63 ม.2 บ้ านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

6,800

17.00

นางอมรรัตน์ สีเหมือน

35/1 ม.2 บ้ านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

10,000

25.00

55

นางหนูกี สีเหมือน

64 ม.1 บ้ านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

6,900

17.25

56

นาย อิสรา แก้ วดี

99 ม.8 บ.นํ 0าปลีก ต.นํ 0าปลีก อ.เมือง

6,055

17.30

57

นางอุทธะ เจริ ญสุข

45 ม.1 บ.นํ 0าปลีก ต.นํ 0าปลีก อ.เมือง

613

1.75

58

นายคํ 0า พรรณณา

108 ม.1 บ.นาหมอม้ า ต.นาหมอม้ า อ.เมือง

4,900

14.00

59

นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ

97 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

9,216

23.04

60

นางรํ าพึง พันธ์ดี

52 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

4,600

11.50

61

นายสง่า สําราญสุข

51 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

9,200

23.00

62

นายวัฒนพงค์ ทองมาก

4/1 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

10,800

27.00

63

นายไพรวัลย์ รักพรม

73 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

10,800

31.00

64

นายเดชา เย็นใจ

53 ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

4,800

12.00

65

นายสําราญ จารุขนั ธ์

67

นางสําลี แก้ วเรื อง

2,012

6.00

113 ม.6 ต.ห้ วย อ.ปทุมราชวงศา

1,050

3.00

4,252

10.63

ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

3,200

8.00

1,600

4.00
135

68

นายทองษร เจริ ญจิต

ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

2,400

6

69

นางเยาวลักษณ์ สลักทอง

ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

4,400

11.00

70

นางสมคิด ยิปไธสง

ม.6 บ.นาผาง ต.ห้ วย อ. ปทุมราชวงศา

1,500

3.75

71

นางบัวลี ขุมทอง

44 ม.5บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

2,800

7.00

72

นายประศาสตร์ รักษาพันธ์

190 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

1,224

3.06

73

นายสลัด รักษาพันธ์

4,120

10.30

74

นางบุญทัน ศิริวาลย์

75 ม.5บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

2,000

5.00

75

นางปิ ยะวรรณ รักษาพันธ์

18 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

400

1.00

76

นางปกิจ มานะพิมพ์

44 ม.5บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

1,160

2.90

77

นายดํารง มานะพิมพ์

132 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

2,800

7.00

78

นายเพียร ล้ อมทอง

100 ม.9บ.เวียงหลวง ต.โพนเมืองน้ อย

1,500

3.75

79

นายทองเลือน ขันติจิตร

153 ม.5บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

7,312

18.28

80

นางคําพู รักษาพันธ์

158 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

7,200

18.00

81

นางบรรจง คําภีระ

28 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

82

นางนงคาร ก่อกุล

163 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

3,500

8.75

83

นายประมวล ขันธ์เพชร

47 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

3,600

9.00

84

นายประพันธ์ บัวงาม

33 ม.8 บ.โคกพระ ต.หนองแก้ ว อ.หัวตะพาน

5,200

13.00

2,800

7.00
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200

0.50

2500

6.25

2900

7.25

4800

12.00

7200
2800

19
7.00

3 ม.10 บ้ านถ่อน ต.ไม้ กลอน อ.พนา

4000

10.00

นางถวิล เกษคํา

91 ม.4 บ้ านถ่อน ต.ไม้ กลอน อ.พนา

4000

10.00

99

นายลําพูน ขันทอง

75 ม.12 บ.เทพมงคลใต้ ต.บุง่ อ.เมือง

100

นายอดุลย์ โคลนพันธ์

209/1 ม.19 ต.บุง่ อ.เมือง

101

นางกนิษฐา บุญพุทธ

107 ม.11 ต.บุง่ อ.เมือง

1,600

4.00

102

นายเจนจบ ศรี ษะตระกูล

242 ม.3 บ้ านหนองตาใกล้ ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง

500

2.00

85

น.ส.ปราณี แย้ มโกสม

22 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

86

น.ส.หนึงฝั น โคลนพันธ์

60 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย

87

นางละมุน น้ อยมี

38 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

3,100

7.75

88

นางไพจิตร ใจอุน่

21 ม.5 บ.โนนค้ อทุง่ ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

5,328

13.32

89

นายสมดี ละมุล

22 ม.8 บ.ขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

9,100

22.75

90

นายกนิษฐภาตุ ละมุล

59 ม.8 บ.ขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

12

3.00

91

นางบัวศรี จันทรประสาร

85 ม.7 บ.หนองเอวมอง ต.โพนเมืองน้ อย

1,800

4.50

92

นายวิรัตน์ ขันติจิตร

93

นายโฮม ละมุน

72 ม.8 ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน

94
95

นางวันนี บุญเพ็ชร์
นายสงคร โสมรักษ์

38/2 ม.5 ต.โพนเมืองน้ อย อ.หัวตะพาน
56 ม.10 บ.ปลาค้ าว ต.ไม้ กลอน อ.พนา

96

นายสํารอง จันทร์ แดง

94 ม.10 ต.ไม้ กลอน อ.พนา

97

นางนารี ไม้ น้อย

98

5,600

14.00
3,444

3,348

8.61

8.37
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103

นายสมัย สารธิมา

119 ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

4,995

14.27

104

นายเสมียน พลไชย

4 ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

10,455

29.87

105

นายเวช เกษแก้ ว

85 ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

7,700

19.25

106

นายสันต์ สารธิมา

129 ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

6,700

16.75

107

นายศราวุฒิ คําดี

107 ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

6,100

15.25

108

นางธารทิพย์ สายเพชร

ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

3,100

7.75

109

นางเกษมณี ดวงแก้ ว

ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

3,563

9.75

110

นายจํารัส บุญสนิท

ม.1 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

4,200

10.50

111

นายทวีศกั ดิv จันทะไชย

201 ม.2 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

6,520

18.63

112

นายบุญธง หินทอง

ม.2 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

16,052

40.13

113

นายทองแดง ศิลาโพธิv

ม.2 บ.หนองสามสี ต.หนองสามสี

8,602

22.53

114

นายเดชพัฒน์ สารธิมา

15,000

36.63

115

นายวุฒิ สุภาจันทร์

116

นายอําภร บุญมาก

247 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

11,800

29.50

117

นายสมพิศ แสนเริ ง

117 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

2,400

6.00

118

นายสมคิด เอกศรี

172 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

2,800

7.00

119

นางนิมนวล มีชยั

164 ม.3 บ.หนองแงดา ต.ป่ าก่อ อ.ชานุมาน

2,800

7.00

120

นางผุสดี สมเพาะ

60 ม.6 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน

7,000

17.50

1,000

2.50

1,600

4.00
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121

นายเฉลียว ป้องเพชร

123 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

9,120

22.80

122

นายวิชยั ทองวร

292 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

3,200

8.00

123

นายสุคนทิพย์ โพธาริ นทร์

121 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

5,912

14.78

124

นางอํานวย บุญมาก

237 ม.6 บ.หนองไฮน้ อย ต.หนองข่า

4,260

10.65

125

นางจรัสศรี บ่อแก้ ว

28 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

5,296

10.75

126

นายไมตรี บางเหลือ

59 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

7,096

17.74

127

นางมยุรี ทองชุม

83 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

5,068

12.67

128

น.ส.เนาวรัตน์ โพธาริ นทร์

7 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

8,800

22.00

129

นางไพวรรณ วรรณกาล

12 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

6,000

15.00

130

นางอรุณสี สิมทอง

11 ม. 3 บ้ านปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

131

นางอัครมัย มุทกุ นั ต์

37 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

132

น.ส.จิระวัฒน์ โพธาริ นทร์

93 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

133

นางอําพร โคกโพธิv

134

2,300

5.75

23 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

16,800

42.00

นายจําลอง คําภา

48 ม.3 บ้ านปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

16,700

41.88

135

นางผ่องศรี พันธ์วงษ์

56 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

9,600

24.00

136

นายพัฒนา ไชยคุณ

29 ม.3 บ้ านปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

137

นายประเสริ ฐ สายเหลา

74 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

10,400

26.00

138

นายพัว ศรี วงษ์

38 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

10,800

27.00

4,800

11.00

8,500

21.25

139

139

นางบานเย็น ดอกแก้ ว

25 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

10,800

27.00

140

นายสุริยา พร้ อมสุข

53 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

16,800

42.00

141

นางหนูรัตน์ พสุมาตร์

9 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

7,160

17.90

142

นางลอน คําโคตรสูนย์

10 ม.3 บ.ปลาค้ าว ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

8,400

23.75

143

นางแดง มุทาพร

149 ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

144

นางทองดี มุทา

ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

13,600

34.00

145

นายคําดี บุตรเคน

110 ม.12 บ.โนนสูง ต.ไม้ กลอน อ.พนา

10,326

29.75

146

นางอรุณี สาระดํา

5 ม.2 บ.โพนเมือง ต.ไม้ กลอน อ.พนา

147

น.ส ชารี ญา อินทร์ โทน

86 ม.2 บ้ านโพนเมือง ต.ไม้ กลอน อ.พนา

148

นางราตรี โล่คํา

31/1 ม.2 บ.โพนเมือง ต.ไม้ กลอน อ.พนา

149

นางสมศรี สุริยะวงค์

150

5,664

14.16

833

2.38

58 ม.5 บ้ านขาม ต.ไม้ กลอน อ.พนา

2,625

8.00

นายคําดี ผึงกุล

110 ม.12 บ้ านโนนสูง ต.ไม้ กลอน อ.พนา

4,338

15.25

151

นายฉลอง คลังทอง

104 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

6,839

19.54

152

นายโฮม อินทอง

17 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

12,600

31.99

153

นายดํารง มลสิน

37 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

5,300

18.00

154

นางสุวรรณ ทานุมา

75 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

11,725

33.50

155

นาวันเพ็ญ จอมแก้ ว

86 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

4,016

111.50

156

นางอัมพร ใจทอง

27 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

3,500

10.00

800

2.00
4,312

12.32

140

157

นางหนูกลุ สมสกุล

172 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

158

นายบุญชู นาศรี

24 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

7,500

25.00

159

นายสุพรรณ ใจทอง

87 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

12,600

36.00

160

นางจําเนียร คํ 0าคูณ

113 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

6,038

17.25

161

นางบัวทอง พิมพะสุด

123 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

5,915

16.90

162

นางซ้ อน ศรี ยาวงศ์

59 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

10,600

26.50

163

นางวิไล ทานุมา

55 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

7,000

16.25

164

นางปลี จอมแก้ ว

139 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

2,000

5.00

165

นายประมวล ศาสตราชัย

94/1 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

166

นางบุญมี พรหมจันทร์

135 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

1,365

3.90

167

นายธีระเดช สายสุวรรณ

38 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

4,920

12.30

168

นางวิมาน ทานุมา

28 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

6,300

18.00

169

นางมาลี แสงเพชร

32 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

170

นางเตียง อุปราวัลย์

21 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

4,550

13.00

171

นางกัลย์สดุ า กุตกิ าร

31 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

4,463

12.75

172

นางพงษ์ มันคง

43 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

9,013

25.75

173

นายสุขกาย โสภากันฑ์

20 ม.2 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

2,975

8.50

174

นางสังเวียน สีวดั

7 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

5,250

15.00

15,658

20.97

8,940

23.40

1,750

5.00

141

175

นางคูณมี โสภากันต์

172 ม.13 บ.ไก่คํา ต.ไก่คํา อ.เมือง

4158

11.88

6,020

17.20

176

น.ส.อนัน นิลภา

72 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

8,750

25.00

177

น.ส.อุไรวรรณ สิงห์สขุ

119 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

4,200

11.00

178

นายสีทา กินรี วงค์

252 ม.2 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.เมือง

8,295

23.70

179

นายหนูเลน กินรี วงษ์

78 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

7,262

20.75

180

นายประสิทธิv คณาสาร

77 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

12,250

35.00

181

นายสง่า ชัยปั ญญา

80 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

8,050

23.00

182

นายทองพูน สุเลิศ

65 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

5,075

14.50

183

นางนวลจันทร์ จัตรุ ัส

147 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

3,648

9.12

184

นางบุญทอง ศาสตราชัย

40 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

11,200

28.00

185

นายสมบูรณ์ จารุมี

27 ม.2 ต.ไก่คํา อ.เมือง

5,467

15.62

186

นางหนูกาญจน์ คําผาลา

217 ม.2 บ้ านบ่อบุ ต.ไก่คาํ อ.เมือง

5,075

14.50

187

นางสฤษดิv คณาสาร

171 ม.2 บ้ านบ่อบุ ต.ไก่คาํ อ.เมือง

8,750

25.00

188

นายวิชยั ทองสีแก้ ว

268 ม.5 ต.ไก่คํา อ.เมือง

1,600

4.00

189

นายธานินทร์ เคนคูน

200 ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

1,200

3.00

190

นางวันนา เหมือนตรี

159 ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

1,200

3.00

191

นางณัฐสุดา เมืองปาก

156 ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

2,600

13.00

192

นางหนูกนั ท์ สุวอ

49 ม.7 บ้ านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม

5,000

12.00
142

193

น.ส.ชุติมา เคนคูน

ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

1,600

4.00

194

นางทองสี เคนคูน

63 ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

2,000

5.00

195

นางกาสี คําจําปา

ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางคนิคม

6,000

15.00

196

นายรังสันต์ ไชยแสง

103 ม.1 บ.นาจิก ต.นาจิก อ.เมือง

197

นายบุญศรี สุลกั ษณ์

18 ม.7 บ.โนนผึ 0ง ต.นาจิก อ.เมือง

198

นายธานิน มิงขวัญ

114 ม.1 บ.นาจิก ต.นาจิก อ.เมือง

200

นางหนูเวียง ศรี สวุ งศ์

16 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

7,948

19.87

201

นางดวงมะลา วันดีวงศ์

69 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

44

11.00

202

นายสมบูรณ์ พร้ อมสุข

21 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

203

นางจําปี ปาตะศรี

115 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

204

นางลม นันทะบุตร

55 ม.8 บ้ านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

205

นางสมร หมิงทอง

98/1 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

4,600

11.50

206

นางคําพา ศรี สวุ งค์

34 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

3,200

8.00

207

นางอารี วิริยะภาพ

30 ม.8 บ้ านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

208

นางหนูพิศ ปาตะศรี

116 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

1,600

4.00

209

นางเย็น สอนพงษ์

86 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

3,352

8.38

210

นางอุไรวรรณ จันทร์ แดง
นางบุญทิม อรบุตร

64 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง
89 ม.8 บ้ านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

7,200

18.00

211

3,600

2,300

5.75

5,600

14.00

4,480

13.70

1,200

3.00

6,800

17.00

1,400

4.00

9.00

3,150

9.00

5,200

13.00

7,300

13.25

143

212

นายสมัคร นํ 0าใจ

29 ม. 8 บ้ านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

6,400

16.00

213

นางบุญชี แถวลีลา

82 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

1,500

3.75

214

นางจอมทอง ดวงมณีย์

14 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

8,400

21.00

215

นางสุวรรณ ปาตะศรี

127 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

10,000

25.00

216

นายบุญเทือง วิริยะภาพ

23 ม.6 บ้ านนาดี ต.ปลาค้ าว อ.เมือง

217

นางนัน มาหา

16 ม.16 บ.น้ อยหม้ อทอง ต.จานลาน อ.พนา

3,020

8.63

218

นาวสุภาพร สืบนาวิน

71 ม.16 บ.น้ อยหม้ อทอง ต.จานลาน อ.พนา

2,670

7.63

219

นายเสนี จันทะสี

15 ม.1 บ.คึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง

2800

7.00

220

นางกนกวรรณ บุตรทศ

221

7,200

18.00

90 ม.5 บ้ านกุดนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง

6320

15.8

นางนภา ตาทอง

16 ม.7 บ้ านกุดนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง

3200

8

222

นางอุทยั นามสุขี

170 ม.6 บ้ านกุดนํ 0ากิน ต.นาแต้ อ.เมือง

7350

21

223

นางทองม้ วน ประกอบสันต์

33 ม.2 บ.คําพระ ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

4,000

10.00

224

นางสุวมิ ล พัฒนราช

2 ม.2 บ้ านคําพระ ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ

5,400

13.50

225

นางสมร ธยาธรรม

97 ม.7 บ้ านโคกชาด ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

5,900

14.78

226

นางสําราญ บัวคํา

11/1 ม.4 บ.กุดซวย ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

18,300

46.05

227

นางหนูรัก แสนโสภา

22 ม.10 บ.กุดซวย ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

10,600

26.50

228

นางคํา สายคูเมือง

15 ม.2 บ้ านคําพระ ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

4,700

11.75
144

229

น.ส.ศรัณญา คูณมา

107 ม.10 บ.กุดซวย ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

5,900

13.75

230

นายบัวกันต์ ธนาธรรม

53 ม.3 บ้ านคําพระ ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

8,000

20.25

231

นางสงวน สมมัน

16 ม.5 บ้ านโนนหนามแท่ง ต.คําพระ อ.หัวตะพาน

4,200

10.50

232

นายบุญส่ง กาหาวงศ์

22 ม.11 บ้ านโนนหนามแท่ง ต.คําพระ

5,700

14.25

233

นางอังคาร กาลบุญ

73 ม.11 บ้ านโนนหนามแท่ง ต.คําพระ

8,400

21.00

234

นายบรรจง วังคูณ

33 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง

4,400

11.00

235

นายธีระยุทธ นามสร

140 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง

1,600

4.00

236

นายสมจิตร ศิริบรู ณ์

94 ม.4 บ้ านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

13,600

34.00

237

นายทอง วงศ์จนั ทร์

207 ม.4 บ้ านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

5,600

14.00

238

นายหาร กองคํา

171 ม.4 บ้ านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

7,200

18.00

239

นางพรชัย อินจันทร์

154 ม.4 บ้ านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

9,400

23.00

240

นายแสงจันทร์ ประกอบบุญ

7 ม.4 บ้ านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

4,100

10.25

145

รายชือสมาชิกทีไม่ ผ่านการรั บรองมาตรฐานข้ าวอินทรี ย์ปีการผลิต 2558 จํานวนทัง& สิน& 36 ราย

ลําดับ

ชือ-สกุล

ทีอยู่
138 ม.9 บ.โคกกลาง ต.นา
เวียง อ.เสนางคนิคม
210 ม.2 บ.โคกกลาง ต.นา
เวียง อ.เสนางคนิคม
177 ม.4 บ.โนนสูง ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม
18 ม.8 บ.ห้ วยสวรรค์ ต.โนน
หนามแท่ง อ.เมือง

วันทีเข้ า
ร่ วม
โครงการ

วันทีถูก
ระงับ
การ
รั บรอง

เหตุผลทีถูกระงับการรั บรอง

พบปุ๋ยเคมี บริ เวณบ้ าน เอามาปลูกหญ้ าไว้ เลี 0ยงวัว และใส่
ยางพารา
จากการสอบถามเกษตรกร บอกว่าใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ตรากระต่าย
31 มีค.57 4 กย.58
ใส่สวนปาล์ม แต่นาข้ าวไม่ได้ ใส่
พบปุ๋ยเคมี ตรารถอีแต๋น ใต้ เถียงนา เกษตรกรบอกว่าเอาไว้
31 มีค.58 4 กย.58
ปลูกถัวดิน

1

นางอ้ วน ผลาวงศ์

31 มีค.57 4 กย.58

2

นางวาสนา ธรรมปั ต

3

นายหอมไกร นามชู

4

นายผึง ทานุจนั ทร์

5

นางหนูเพชร ปั ญญาดิษฐ์

ม.1 บ.นาจิก ต.นาจิก อ.เมือง 31 มีค.57 4 กย.58

6

นางสํารอง กิณรี วงษ์

29 ม.9 บ.บ่อบุ ต.ไก่คํา อ.
เมือง

31 มีค.57 4 กย.58 ไม่แจ้ งพื 0นที และยังใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ในพื 0นทีทีเช่า

31 มีค.58 4 กย.58

พบปุ๋ยเคมีทีบรรจุในถุงใสวางอยูบ่ นรถอีแต๊ ก บอกว่าเอามา
ใส่ถวฝั
ั กยาว ทีไม่ได้ ปลูกในพื 0นทีตัวเอง
พบขี 0ไก่ ตราหัวไก่ หจก.โรงสีโชคประเสริ ฐ์ อํานาจเจริ ญ
บอกว่าเอาไว้ ปลูกผัก
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ลําดับ

ชือ-สกุล

7

นางบังอร จารุขนั ธ์

8

นางสงกรานต์ พิมพะวงศ์

9

นางเรี ยม มาระแสง

10

นางรัชนี จันทะชาติ

11

นางน้ อย ลาภาพันธ์

12

นางพรทิพย์ ไชยธรรม

13
14

นายวิชิต นางหงษา
นายลําไย แสงเพชร

ทีอยู่

วันทีเข้ า
ร่ วม
โครงการ

วันทีถูก
ระงับ
การ
รั บรอง

เหตุผลทีถูกระงับการรั บรอง

17 ม.10 บ.ถ่อน ต.ไม้ กลอน อ.
31 มีค.57 4 กย.58 พบปุ๋ยอินทรี ย์มาทราบส่วนประกอบ ตรา ข้ าวหอมมะลิไทย
พนา
7 ม.5 บ.โนนหนามแท่ง ต.คํา
พบปุ๋ยอินทรี ย์ ตราเรื อนไม้ สนง.เกษตรและสหกรณ์แจกฟรี
31 มีค.58 4 กย.58
พระ อ.หัวตะพาน
เอาไว้ ปลูกผัก
1 ม.4 บ.กุดซวย ต.คําพระ
31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราไม้ นํ 0า
อ.หัวตะพาน
แจ้ งพื 0นทีการผลิตไม่ครบ
56 ม.4 บ.กุดซวย ต.คําพระ
31 มีค.58 4 กย.58 พบปุ๋ยเคมี ตราเม็ดเงิน สูตร 15-15-15 เกษตรกรบอกเอาไว้
อ.หัวตะพาน
ใส่มนั สําปะหลัง
119 ม.4 บ.กุดซวย ต.คําพระ
31 มีค.58 4 กย.58 ไม่แจ้ งพื 0นที และยังใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ในพื 0นทีทีเช่า
อ.หัวตะพาน
131 ม.2 บ.หนองขอน ต.คํา
31 มีค.58 4 กย.58 พบปุ๋ยเคมี ไว้ ในครอบครอง ตราเม็ดเงิน สูตร 15-15-15
พระ อ.หัวตะพาน
6 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
31 มีค.58 4 กย.58 ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ตรากระต่าย ใส่ผกั สวนครัว ในแปลงที 4
29 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
31 มีค.58 4 กย.58 พบการใช้ ขี 0ไก่อดั เม็ด
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ลําดับ

ชือ-สกุล

ทีอยู่

15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายสมจิตร นามหงษา
นางชิน ทานะสิน
นายหัสนัย นามเมือง
นางบัวทิพย์ นรชาญ
นายอําพร แพงจ่าย
นายบุญเจริ ญ นามสร
นางหอมหวน หวังผล
นางปวิตรา ป่ าอ้ อย
นายอานุภาพ ใจรัตน์

43 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
16 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
76 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
18 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
67 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
88 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
11 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
114 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง
48 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง

24

นายเอี 0ยว ใจรัตน์

60 ม.1 ต.ห้ วยไร่ อ.เมือง

25

นางบังอร ธรรมบุตร

26

นางมาลัย ทองแก้ ว

27

นางกองมา เมืองจันทร์

91 ม.7 บ.นาสะอาด ต.เส
นางคนิคม อ.เสนางคนิคม
ม.7 บ.นาสะอาด ต.เสนางค
นิคม อ.เสนางคนิคม
ม.7 บ.นาสะอาด

วันทีเข้ า
ร่ วม
โครงการ
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58
31 มีค.58

วันทีถูก
ระงับ
การ
รั บรอง
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58
4 กย.58

เหตุผลทีถูกระงับการรั บรอง

พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง ไม่ทราบแหล่งทีมา
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง และปุ๋ยตราบิก– บอส
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง
พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราทับทิมทอง แจ้ งพื 0นทีไม่ครบทุก
31 มีค.58 4 กย.58
แปลง
31 มีค.57 4 กย.58 ใช้ ยา่ ฆ่าเพลี 0ย และใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เคมี
31 มีค.57 4 กย.58 ใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตราพูลจิตรฟาร์ ม

31 มีค.57 4 กย.58 ใส่ป๋ ยเคมี
ุ
สวนมันสําปะหลัง
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ลําดับ

ชือ-สกุล

ทีอยู่

วันทีเข้ า
ร่ วม
โครงการ

วันทีถูก
ระงับ
การ
รั บรอง

เหตุผลทีถูกระงับการรั บรอง

พบการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
28

นางดอกไม้ พิมพ์อินทร์

29

นายแมน สุขส่ง

30

นายวีรวัฒน์ บุตรราช

31

นางรัศมี พันธ์วงษ์

32

นายตุย๋ ปฎิโชติ

33

นายธงชัย พิมพ์อินทร์

34

นางยุพิน ปาตะศรี

114/1 ม.1 บ.หนองสามสี ต.
หนองสามสี อ.เสนางคนิคม
17 ม.1 บ.นาหมอม้ า ต.นา
หมอม้ า อ.เมือง
34 ม.5 บ.นาหว้ า ต.โนนโพธิv
อ.เมือง
86 ม.6 บ.ดอนก่อ ต.ปลา
ค้ าว อ.เมือง
217 ม.1 บ.หนองสามสี ต.
หนองสามสี อ.เสนางคนิคม
82 ม.1 บ.หนองสามสี ต.
หนองสามสี อ.เสนางคนิคม
15 ม.8 บ.ถ่อนใหญ่

31 มีค.56 4 กย.57

31 มีค.54 4 กย.55 พบการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยเกลื
ุ อในแปลงผัก
31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
31 มีค.56 4 กย.58

พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เคมี ตราสามหัววัว 7-3-10, ปุ๋ยเคมีตรา
นกอินทรี ย์คู่

31 มีค.56 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
31 มีค.56 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยยู
ุ เรี ย 46-0-0
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ชือ-สกุล

35

นางเวียงชัย ทองวรณ์

36

นางจรัญญา ลาภสาร

ทีอยู่

93 ม.9 บ.ดอนก่อ ต.ปลาค้ าว
อ.เมือง
21 ม.6 บ.นาดี ต.ปลาค้ าว

วันทีเข้ า
ร่ วม
โครงการ

วันทีถูก
ระงับ
การ
รั บรอง

เหตุผลทีถูกระงับการรั บรอง

31 มีค.57 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เคมี ตรา ปลานิลทอง 6-3-5
31 มีค57 4 กย.58 พบการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เคมี ตรา เก้ าพญาเสือดาว 6-3-3
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