
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ข้าวอินทรีย์ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่ง

ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้เกษตรกร บริษัทเอกชน/ผู้รวบรวม 

รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและมุมมองที่ครบถ้วนในการศึกษาการจัดการห่วง

โซ่อุปทานทั้งต้นน้้าและกลางน้้า ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดของเกษตรกรเป็นหลัก รวมทั้ง

วิเคราะห์ SWOT ของการผลิตข้าวอินทรีย์ และน้าไปสู่ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ข้าวอินทรีย์ที่ยั่งยืน ดังนี้ 

 

4.1 สภาพการณ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ 

 ส้าหรับสภาพการณ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์นี้ จะกล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ และนโยบายของรัฐบาล

ที่เก่ียวข้องกับข้าวอินทรีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 เส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์  

 ข้าวอินทรีย์นับเป็นสินค้าที่มีการปลูกและตลาดเฉพาะ ทั้งนี้ข้าวอินทรีย์จัดเป็นสินค้าในกลุ่ม 

Niche Market กล่าวคือเป็นสินค้าส้าหรับตลาดเฉพาะของผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินในอัตราสูงขึ้น เพ่ือ

ความมั่นใจถึงความปลอดภัยด้านอาหาร ข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าข้าวชนิดเดียวกันที่

ไม่ใช่ข้าวอินทรีย์อยู่ประมาณร้อยละ 10-20 เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียด ต้องการ

การดูแลอย่างใกล้ชิด และระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถน้ามาจ้าหน่าย ใน
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ท้องตลาดได้ ส้าหรับประเทศไทยมีการเริ่มปลูกข้าวอินทรีย์มาตั้งแต่  พ.ศ. 2534 ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าวกับบริษัทชัยวิวัฒน์อุตสาหกรรมการเกษตร และบริษัทข้าวนคร

หลวง จ้ากัด ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา รวมพ้ืนที่ ประมาณ 10,000 ไร่ และได้รับการรับรองจากองค์การ

ตรวจสอบคุณภาพ Bioagricert จากประเทศอิตาลี (ชนวน รัตนวราหะ 2550) ต่อมาได้มีการพัฒนา

และขยายพ้ืนที่การผลิตเพ่ิมมากข้ึนในภูมิภาคอ่ืนตามมา เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบัน

กลายเป็นบริเวณท่ีมีการปลูกข้าวอินทรีย์มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

 ส้าหรับเส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์ ในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา คือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์นั้น อาจมีความแตกต่างจากกรณีของ

ข้าวทั่วไป หรือแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน โดยในการผลิตและการตลาดของข้าวอินทรีย์จะต้องมีความ

ใกล้ชิดและสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน หรือผู้รวบรวมต้องให้ข้อมูลกับผู้ผลิตว่าผู้บริโภคต้องการอะไร 

รวมทั้งผู้รับซื้อจะมีการประกาศราคารับซื้อล่วงหน้าว่าจะรับซื้อในราคาใด เช่น กิโลกรัมละกี่บาท และ

ในปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นต้น โดยผู้บริโภค/ลูกค้าจะแจ้งข้อมูลความต้องการนี้ให้กับคนกลางอีก

ต่อหนึ่ง ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดที่ส่งไป

จ้าหน่ายว่ามีการก้าหนดมาตรฐานใด หากเป็นการจ้าหน่ายในประเทศก็อาจใช้มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ของไทย เช่น มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. และ Organic Thailand เป็นต้น อย่างไร

ก็ตามหากส่งออกไปจ้าหน่ายต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป 

เช่น การส่งไปจ้าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA 

organic) หรือหากส่งไปจ้าหน่ายในสหภาพยุโรปก็อาจต้องใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป 

(EU) เป็นต้น  
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 ส้าหรับเส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.1 เส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์ 

 โดยเส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์นั้น คือ กิจกรรมการเคลื่อนย้ายและขนส่งข้าวอินทรีย์

ให้รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วยในการจัดการ

โซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ให้มีคุณค่าสูงสุด ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) นั้น เป็นกิจกรรมการ

ใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรต่างๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน

ตั้งแต่ระดับต้นน้้า กลางน้้า และจนกระทั่งถึงปลายน้้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งการจัดการโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน และเมื่อพิจารณาเส้นทางโลจิสติกส์ของข้าวอินทรีย์แล้ว พบว่า

มีเส้นทางที่สั้นกว่าข้าวทั่วไปเนื่องจากผ่านคนกลางน้อยกว่า ส้าหรับระบบของข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ที่

ท้าการศึกษานี้ส่วนใหญ่ผู้รวบรวม/คนกลาง นอกจากจะเป็นผู้รับซื้อในระดับไร่นาแล้วยังท้าหน้าที่ใน

การกระจายสินค้าและส่งออกเองอีกด้วย ดังนั้นเส้นทางแรกข้าวเปลือกจากเกษตรกรจะถูกน้ามาขาย

ให้กับผู้รวบรวม หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ฯ ที่ตนเป็นสมาชิก ผู้รวบรวมเหล่านี้จะสี

ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและบรรจุหีบห่อตามความต้องการของลูกค้า เพื่อรอกระจายสินค้าต่อไป ส่วน

อีกเส้นทางหนึ่งเกษตรกรจะน้าไปขายให้กับโรงสีในท้องถิ่น โรงสีก็จะสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและเป็น

ผู้กระจายสินค้าสู่มือผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคต่อไป การที่ข้าวอินทรีย์โดยเฉลี่ยมีเส้นทางโลจิสติกส์ที่สั้น

กว่า นั่นคือมีการผ่านคนกลางน้อยกว่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค ท้าให้การเคลื่อนย้ายสินค้ามีความ

คนกลาง 

ผู้รวบรวม 

โรงสีข้าว 

กลุ่มเกษตรกร 

วสิาหกจิชุมชน 

สหกรณ์ 

ห่วงโซ่อุปทานของข้าวอนิทรีย์ 

ผู้กระจายสินค้า 

ผู้บริโภคต่างประเทศ 

ผู้บริโภคในประเทศ 

ผู้ส่งออก 
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รวดร็วและราคาสินค้าจะไม่ถูกบวกก้าไรหลายต่อ หรือกล่าวได้ว่ามีส่วนเหลื่อมการตลาด1 

(marketing margin) ที่ต่้ากว่านั่นเอง 

    เมื่อพิจารณาห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งเป็นระดับต้นน้้า กลางน้้า และปลาย

น้้า โดยระดับต้นน้้า ได้แก่ ผู้ผลิต หรือ ชาวนา ซึ่งในระดับต้นน้้านี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิต การ

ควบคุมคุณภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นหลัก ส่วนในระดับกลางน้้าจะประกอบด้วยคน

กลาง/ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้า และผู้ส่งออก ในส่วนนี้จะเก่ียวข้องกับการแปรรูปและการตลาดเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น การบรรจุหีบห่อ การหาตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

แต่ก็จะมีส่วนช่วยในการควบคุมเรื่องมาตรฐานการผลิต ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ

สื่อสารความต้องการของผู้บริโภคไปยังผู้ผลิต เพ่ือให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปบริโภคกลุ่มนี้จะมีความต้องการสินค้าปลอดภัยและต้องการความ

มั่นใจในสินค้าที่ซื้อว่ามีคุณภาพและปลอดภัยจริง ดังนั้นสินค้าจึงต้องมีตรารับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศของผู้บริโภค โดยในการศึกษานี้จะเกี่ยวข้องกับระดับต้นน้้า คือ การ

ผลิต และระดับกลางน้้า คือ การแปรรูปและการตลาด ที่จะน้าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวอินทรีย์เป็นหลัก 

4.1.2 การจัดการห่วงโซอุ่ปทานของข้าวอินทรีย ์

 ในส่วนนี้จะแบ่งการจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษานี้ โดยใน

ระดับต้นน้้าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่วนในระดับกลางน้้าจะเกี่ยวข้องกับการแปรรูป 

นอกจากนี้จะศึกษาบทบาทของผู้รวบรวมด้านการตลาด การรับซื้อ และการจ้าหน่ายสินค้าไปสู่มือ

ผู้บริโภคอีกด้วย เพราะห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ผู้รวบรวมมักจะเป็นทั้งผู้รวบรวม แปรรูป และ

กระจายสินค้าในเวลาเดียวกัน  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเกษตรกรและป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์  จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า 

โดยทั่วไปการปลูกข้าวอินทรีย์เกิดจากแรงจูงใจหลายด้านที่ส้าคัญ ได้แก่ ราคาข้าวอินทรีย์ที่สูงกว่า

ราคาข้าวทั่วไปในท้องตลาดประมาณร้อยละ 10-20 ประกอบกับชาวนาที่หันมาปลูกข้าวอินทรีย์มีการ

                                                           
1 ส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ความแตกต่างระหว่างราคาต่อหน่วยของผลผลติที่เกษตรกรได้รับหรือราคาหน้าฟาร์มกับ

ราคาที่ผู้บริโภคจ่ายหรือราคาขายปลีก ยิ่งสินค้ามีการผ่านคนกลางจา้นวนมากส่วนเหลื่อมการตลาดกจ็ะเพิ่มขึ้น 



การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและสรา้งมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรยี์ 

| 4-5 

ค้านึงถึงเรื่องสุภาพเพราะการปลูกข้าวแบบเคมีในระยะที่ผ่านมา ท้าให้เกษตรกรจ้านวนหนึ่งมีปัญหา

การเจ็บป่วย โรคภัย จากสารเคมีที่สะสมเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้การชักชวนของผู้น้าชุมชน เพ่ือน

บ้าน และนโยบายการอุดหนุนการท้าเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลก็มีส่วนให้เกิดการขยายตัวของการ

ผลิตข้าวอินทรีย์เช่นกัน อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (2560-2564) โดยรัฐบาลให้เงิน

อุดหนุนในปีที่ 1-3 ของการเริ่มปลูกเพ่ือชดเชยกับผลผลิตที่ลดลงในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากของ

การปลูกแบบเคมีสู่การปลูกแบบอินทรีย์ การอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน และการ

อบรมความรู้ในการท้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนีก้ารอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย เป็นต้น 

 ดังนั้นในการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์จึงมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากใน

เรื่องของกลไกตลาดแล้วยังมีภาคสังคมและภาครัฐอีกด้วย 

 

ที่มา: ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 2561 

ภาพที่ 4.2 การผลิตและตลาดข้าวอินทรีย์ 

 การผลิตข้าวอินทรีย์มักจะมีการด้าเนินการร่วมกันเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน 

หรือ สหกรณ์การเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือความสะดวกและประหยัดในการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ข้าวเปลือกมาก็จะน้าไปขายให้กับสหกรณ์ 

หรือโรงสี ในขั้นตอนนี้ข้าวเปลือกจะถูกแปรรูปเป็นข้าวสาร/ข้าวกลัอง รวมทั้งมีการบรรจุหีบห่อตามที่

ตลาดต้องการ เช่น บรรจุถุง บรรจุกระสอบ เป็นต้น ข้าวจะถูกล้าเลียงสู่มือพ่อค้าและผู้บริโภคในที่สุด 

อย่างไรก็ตามในหลายกรณีโดยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา พบว่าผู้รวบรวม/สหกรณ์ที่มีศักยภาพมีการ

ส่งออกและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคเอง หรือในบางกรณีชาวนาที่เป็นคนรุ่นใหม่เปิดช่องทางจ้าหน่าย
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เองทาง online หรือน้าไปจ้าหน่ายตามตลาดนัดบ้างโดยไม่ผ่านคนกลางก็มี แต่ทั้งนี้อาจเป็นปริมาณที่

ไม่มากนัก หรือมีการไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ไบเท

คบางนา งานกาชาด และงานประจ้าปีของจังหวัด เป็นต้น เพ่ือน้าสินค้าออกสู่มือผู้บริโภค 

 1) การจัดการด้านการผลิต 

 เมื่อเกษตรกรตัดสินใจเข้าสู่การท้าเกษตรอินทรีย์แล้ว ประการแรกต้องเป็นสมาชิกกลุ่มผลิต

อินทรีย์เพราะการปลูกอิสระไม่เข้ากลุ่มจะบริหารจัดการในเรื่องการขอรับการตรวจมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ล้าบาก การตรวจเฉพาะบุคคลมีต้นทุนสูงกว่าและต้องด้าเนินการโดยล้าพัง  รวมทั้งอาจมีการ

ปนเปื้อนสารเคมีจากแปลงปลูกใกล้เคียงในกรณีที่มีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม

พบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษามีการรวมกลุ่มกัน 3 ลักษณะที่ส้าคัญ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งแต่ละแบบมีความซับซัอนต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มเกษตรกร2

จะเป็นการรวมกลุ่มแบบง่ายที่สุด มีข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆไม่มาก ส่วนวิสาหกิจชุมชนนั้นอาจ

มีความซับซ้อนมากกว่าแบบแรก โดยเป็นการรวมตัวกันของคณะบุคคล เพ่ือจัดท้ากิจกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใดของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองในระยะยาว เช่น การผลิตสินค้าและบริการ หรือการอ่ืนๆ 

ที่ด้าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพ่ือ

สร้างรายได้และพ่ึงพาตนเอง ส้าหรับลักษณะสุดท้าย คือ สหกรณ์3 ซึ่งมีความซับซ้อนมากที่สุด มี

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างสม่้าเสมอ 

เหมาะส้าหรับกลุ่มที่มีความพร้อมและมีสมาชิกจ้านวนมาก เนื่องจากเป็นการด้าเนินงานที่มีระบบและ

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก 

                                                           
2 กลุ่มเกษตรกร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมายความว่า บุคคล ผู้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลักจ้านวนไม่น้อยกว่าสามสิบคน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม อาจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาฯ ข้างต้น 
3 สหกรณ์ คือ องค์กรๆ หน่ึง ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อด้าเนินงานท้ังในด้านความคิด 

ระบบบรหิารจดัการผลผลติ และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการอันจ้าเป็น ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ที่มา: กรมส่งเสรมิสหกรณ์) 
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 ส้าหรับข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มตัวอย่าง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ สุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์ การ

ปลูกข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการปลูกข้าวหอมมะลิ ส่วนที่เหลือเป็นข้าว

ขาว ข้าวเหนียว และอ่ืนๆ ทั้งนี้การปลูกข้าวอินทรีย์มีการจัดการการผลิตที่มีความแตกต่างจากข้าวที่

ใช้สารเคมีทั่วไป เนื่องจากตลอดกระบวนการผลิตจะต้องปลอดจากสารเคมีอย่างสิ้นเชิง และผลผลิตที่

ได้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบว่าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

และป้องกันการแอบอ้าง ปลอมปนที่เกิดจากการเอาข้าวที่ปลูกแบบใช้สารเคมีมาผสม ดังนั้นจึงต้องมี

การก้าหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ขึ้น พร้อมกับมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปชาวนา

ต้องมีการรวมกลุ่มและไปจดทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดเพ่ือรับการตรวจสอบ ส้าหรับ

ระบบการตรวจสอบข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนส้าคัญ คือ (ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว 

กรมการข้าว 2561) 

 1. การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตในไร่นา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบวิธีการผลิตข้าว

อินทรีย์ในไร่นา ว่ามีการปฎิบัติดูแลรักษาได้ถูกต้องตามหลักการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ทั้งนี้

เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในขั้นตอนการปลูกข้าว 

 2. การตรวจสอบการรวบรวมผลผลิต เช่น การขนย้าย การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และ

การแปรรูป เพ่ือให้แน่ใจว่าปริมาณข้าวเปลือกท่ีน้ามาแปรรูป มาจากไร่นาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ตามข้ันตอนแล้ว 

 3. การตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิตในห้องปฏิบัติการ ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ

เพ่ือให้แน่ใจว่าผลผลิตที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก้าหนดนั่นเอง 

การผลิตและต้นทุนการผลิตของพ้ืนที่ศึกษา 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของกลุ่มตัวอย่างใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 

สุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์ พบว่าเกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เป็นต้น การผลิตจะเป็นลักษณะต่างคนต่างผลิตจากความรู้และ

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนบ้านและภาครัฐบ้างเกี่ยวกับเทคนิก

ต่างๆ เมื่อได้ผลผลิตแล้วส่วนหนึ่งน้ามาจ้าหน่ายผ่านกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก ส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคใน
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ครัวเรือนและจ้าหน่ายเอง โดยข้อมูลการผลิตประกอบด้วย พ้ืนที่ปลูก อายุเฉลี่ยของเกษตรกร สัดส่วน

บริโภคเอง : จ้าหน่าย ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิต แสดงได้ดังตารางท่ี 4.1 

 

     ตารางที ่4.1 ข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มตัวอย่าง 3 พ้ืนที่ 

รายการ สุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์ 

พื้นที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่) 

อายุเฉลี่ยของเกษตรกร (ปี) 

สัดส่วนบริโภคเอง : จ าหน่าย 

ผลผลิตเฉลี่ย (กโิลกรัมต่อไร่)  

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาทต่อไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) 

15 

52 

33 : 67 

332 

1,905 

5.74 

8 

52.5 

22 : 78 

335 

1,740 

5.19 

12 

53.5 

46 : 54 

399 

2,050 

5.14 

      ที่มา: จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม 
      หมายเหตุ ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยของเกษตรกรตัวอย่างในแตล่ะพื้นที ่

 ส้าหรับพ้ืนที่การปลูกของเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด อยู่ในช่วง 8-15 ไร่ต่อราย ซึ่งนับเป็นขนาด

การผลิตค่อนข้างเล็ก เนื่องจากการปลูกข้าวอินทรีย์มีกิจกรรมที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่า

ทั่วไป เช่น การถอนหญ้า จับแมลง การท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และน้้าสมควันไม้4 เป็นต้น ทั้งนี้จังหวัด

สุรินทร์เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด ในขณะที่จังหวัดยโสธรเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูก

เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยที่สุด และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ส้าหรับอายุเฉลี่ย

ของเกษตรกรที่ท้านาอยู่ที่ประมาณ 52-53.5 ปี นับว่าค่อนข้างสูงอายุโดยส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่

ประกอบอาชีพนี้มานานแล้ว ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่อาชีพนี้มีน้อย จึงน่าเป็นห่วงว่าหากคนรุ่นปัจจุบัน

                                                           
4 น้้าส้มควันไม้ คือ ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลักษณะเหลวสีน้้าตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้้าตาล ได้จาก

การควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300–400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิดังกล่าวท้าให้

สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนสลายตัวด้วยความร้อน น้ามาใช้ป้องกันและก้าจัดแมลง ช่วยไล่ศัตรูพืชแทนการใช้

สารเคมี 
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หมดไปจะไม่มีการสืบทอดในอนาคตท้าให้ผู้ประกอบอาชีพท้านาลดลง การเพาะปลูกส่วนหนึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภคเองประมาณร้อยละ 20-46 ส่วนที่เหลือจึงแบ่งไปจ้าหน่าย โดยจังหวัด

บุรีรัมย์มีสัดส่วนของการปลูกเพ่ือบริโภคเองมากที่สุด ขณะที่จังหวัดยโสธรมีการปลูกเพ่ือจ้าหน่ายมาก

ที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงผลผลิตและต้นทุนการผลิตแล้วพบว่ามีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 332-399 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เพราะเกษตรกรมีส่วนของค่าจ้างเครื่องจักร

อุปกรณ์สูงกว่า เช่น การจ้างรถไถนา และการจ้างเครื่องหว่านเมล็ดข้าว  เป็นต้น รองลงมาได้แก่ 

ยโสธร และสุรินทร์ ซึ่งมีผลผลิตต่อไร่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามผลผลิตต่อไร่ดังกล่าวนับว่าต่้ากว่าการ

ผลิตข้าวแบบใช้สารเคมีที่มีผลผลิตสูงถึงกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ แม้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีจะมีผลผลิตโดย

เฉลี่ยสูงกว่าแบบอินทรีย์ก็ตาม แต่เกษตรกรก็ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่า

แมลง และในระยะยาวแล้วจะท้าให้ดินเสื่อมและสุขภาพไม่ดีจากการสัมผัสสารเคมีและสะสมใน

ร่างกายท้าให้เจ็บป่วย 

 ส่วนต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ศึกษาอยู่ที่ประมาณ 1,740-2,050 บาทต่อไร่ และ

จังหวัดบุรีรัมย์มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าอีกสองพ้ืนที่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างรถไถนา 

ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว และค่าปุ๋ย สูงกว่าอีกสองพ้ืนที่ แต่ก็ถูกชดเชยด้วยผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่า และเมื่อ

พิจารณาต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมแล้ว พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีต้นทุนต่อกิโลกรัมต่้าที่สุด คือ 5.14 

บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับจังหวัดยโสธรที่ 5.19 บาทต่อกิโลกรัม และจังหวัดสุรินทร์ที่ 5.74 บาท

ต่อกิโลกรัม เนื่องจากบุรีรัมย์แม้จะมีต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงแต่ก็มีผลผลิตสูงเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้จะ

สะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงกว่านั่นเอง  
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ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ท่ีศึกษา (บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต สุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์ 

1. ค่าเมล็ดพันธุ์ 

2. ค่าจ้างไถ  

3. ค่าน้้าหมักปราบศัตรูพืช 

4. ค่าขนส่ง 

5. ค่าจ้างแรงงาน ปักด้า-เก็บเก่ียว-ตากข้าว  

6. ค่าจ้างรถเก่ียว  

7. ค่าปุ๋ย 

8. ค่าน้้าหมัก 

9. ค่าเช่าที ่

10. ค่ากระสอบ 

11. อ่ืนๆ 

110.31 

444.17 

35.58 

172.31 

275.56 

446.58 

242.12 

41.12 

27.28 

43.43 

65.82 

90.00 

441.67 

0 

77.00 

  79.00   

616.67 

371.33 

1.00 

0 

59.56   

3.67 

29.17 

650.00 

0 

132.73   

97.50 

598.33 

378.37 

21.00 

16.67 

86.67 

39.03 

รวม 1,904 1,740 2,050 

ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

หมายเหตุ ต้นทุนแต่ละรายการเป็นค่าเฉลี่ย 

 อย่างไรก็ตามตัวเลขต้นทุนการผลิตดังกล่าว ยังคงต่้ากว่าการปลูกแบบเคมีที่อยู่ประมาณ

เฉลี่ย 5,216 บาทต่อไร่ (ข้อมูลจากกรมการข้าว) และ 3,440 บาท (จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก 

การปลูกแบบเคมีของบ้านสวายสอ ต้าบลสะแกโพรง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ) เป็นที่น่า

สังเกตว่าต้นทุนการผลิตของชาวนาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามต่้ากว่าความเป็นจริงในส่วนของการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ เกิดจากการที่ชาวนาด้าเนินการเองแทนการซื้อ เช่น ไม่มีค่าเช่าพ้ืนที่เพราะมีที่ดิน

ของตนเอง ไม่มีค่าจ้างแรงงานเพราะใช้แรงงานในครัวเรือน/เพ่ือนบ้าน/ญาติ ไม่มีค่าปุ๋ยเคมีและยา

ปราบศัตรูพืช แต่ใช้จากเศษวัสดุในพ้ืนที่ ปุ๋ยหมัก การท้าน้้าส้มควันไม้แทน เหล่ านี้เป็นวัสดุจา

ธรรมชาติและราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมาก ประกอบกับการได้รับการอุดหนุนจาก

รัฐบาลผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ที่รัฐบาล
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อุดหนุนในเรื่องต่างๆ จึงไม่มีรายจ่ายในเรื่องนั้นๆเกิดขึ้น เช่น การอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ การให้ยืมรถเก่ียว

ข้าว เป็นต้น 

 ส้าหรับเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นการใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมที่

เคยปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ซึ่งเป็นการใช้แรงงานแบบเข้มข้น ( labor intensive) อย่างไรก็ตามมี

เกษตรกรบางส่วนที่เริ่มใช้เครื่องจักรเข้าช่วยเนื่องจากแรงงานหายาก เช่น การใช้เครื่องหยอดเมล็ด

พันธุ์ เครื่องเกี่ยวข้าว และรถไถนา เป็นต้น ส้าหรับรถไถนานี้มีการใช้อย่างแพร่หลายเพราะ

ประหยัดเวลากว่าการไถนาแบบเดิมที่ใช้ควาย ปัญหาที่พบคือ เกษตรกรที่ใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิม

โดยเป็นการใช้แรงงานแบบเข้มข้นอาจเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคต เนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมากเฉลี่ยประมาณ 52-53 ปีดังกล่าว และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจที่

จะเข้าสู่การประกอบอาชีพท้านา ประกอบกับค่าจ้างแรงงานของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะ

ส่งผลต่อต้นทุนของเกษตรกรโดยตรงในอนาคต หากไม่ปรับเปลี่ยนจากแรงงานคนเป็นเครื่องจักรแทน 

นอกจากนี้เกษตรกรที่สูงอายุไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนเทคนิคการปลูกและการเรียนรู้วิทยาการ

ใหม่ๆ โดยนิยมท้าแบบเดิมมากกว่า นอกจากนี้การที่เกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่) ต่อ

ครัวเรือนค่อนข้างต่้า คือประมาณ 8-15 ไร่ ท้าให้การผลิตไม่เกิดการประหยัดจากขนาดและมีต้นทุน

การผลิตสูงในกรณีที่ต่างคนต่างผลิต 

 2) การจัดการด้านการตลาด 

 จากห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ที่กล่าวไปแล้วนั้น เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็น

ข้าวเปลือกแล้ว ก็จะน้าไปจ้าหน่ายผ่านหลายช่องทาง ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จะเป็นการจ้าหน่าย

ผ่านกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยผ่านสหกรณ์ประมาณร้อยละ 46 

และ วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 38 ตามล้าดับ นอกจากนี้มีการจ้าหน่ายภายนอกกลุ่มบ้าง เช่น โรงสีร้อย

ละ 6  ผู้รวบรวมอ่ืนร้อยละ 4  มูลนิธิร้อยละ 3 และจ้าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงร้อยละ 2 
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      ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.3 ช่องทางการจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 

 จะเห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ดังกล่าวจะเปลี่ยนมือไปจากเกษตรกรไปอยู่ที่กลุ่มที่

เกษตรกรเหล่านี้สังกัดอยู่ นั่นคือ สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนจึงมี

บทบาทส้าคัญในการด้าเนินการด้านการตลาด เพ่ือเคลื่อนย้ายข้าวอินทรีย์สู่มือผู้บริโภคปลายทาง  

โดยทั่วไปสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรจะท้าหน้าที่ในการกระจายข้าวออกสู่ตลาด 

ซึ่งมีหลากหลายทั้งการขายปลีก ขายส่งในประเทศ และการขายให้กับผู้รวบรวม/คนกลางเพ่ือท้าการ

ส่งออก ยกตัวอย่างการขายปลีก เช่น การจ้าหน่ายที่ร้านค้าของสหกรณ์ การจ้าหน่ายตามตลาดนัดใน

หมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการจ้าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ งานออกบูธ งานอี

เว้นท์ต่างๆ งานแสดงสินค้าที่ไบเทค บางนา และงานแสดงสินค้าที่อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นต้น ส่วน

การขายส่งในประเทศนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อรับซื้อคราวละมากๆเพ่ือป้อนตลาดในประเทศ 

รวมทั้งอาจมีการท้าสัญญาส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าเพ่ือจ้าหน่ายต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรราย

ย่อยบางรายมีการจ้าหน่ายผ่านช่องทาง online บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายปลีกและมีปริมาณไม่

มาก และส้าหรับการขายให้กับผู้รวบรวม/คนกลาง เพ่ือท้าการจ้าหน่ายในประเทศและส่งออกนั้น

นับเป็นปริมาณที่มากที่สุด และผู้รวบรวม/คนกลางมีบทบาทส้าคัญต่อการก้าหนดราคาตลาดข้าว

อินทรีย์ในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป 
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 ส้าหรับปัญหาที่พบด้านการตลาดในพ้ืนที่ที่ศึกษา คือ การขาดแคลนผู้รวบรวมที่มีศักยภาพใน

การส่งออกโดยมีรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย อาทิ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด และ

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จ้ากัด เป็นต้น รวมทั้งมีการกระจุกตัวในบางพ้ืนที่ เช่น ในจังหวัด

สุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดที่เริ่มปลูกข้าวอินทรีย์เป็นจังหวัดแรกๆ และมีประสบการณ์ยาวนานของภาคอิ

สานตอนล่าง ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์มีส่วนแบ่งการตลาดของผู้รวบรวมเพ่ือส่งออกสูงประมาณร้อยละ 70-

80 ในขณะที่จังหวัดยโสธรและบุรีรัมย์มีผู้รวบรวมเพ่ือส่งออกในสัดส่วนน้อย นอกจากนี้เกษตรกร

จ้านวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงการสืบค้นข้อมูลและการขายสินค้าทางออนไลน์ รวมทั้งขาด

องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดอีกด้วย 

ผู้รวบรวม/คนกลาง 

 ผู้รวบรวม/คนกลางนับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงในการจัดการด้านการตลาดของห่วงโซ่อุปทาน

ข้าวอินทรีย์ โดยคนกลางจะท้าหน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้าเพ่ือรับค้าสั่งซื้อโดยเฉพาะในตลาด

ต่างประเทศจะมีการตกลงกันเบื้องต้นไว้ก่อนถึงความต้องการซื้อ  เช่น ชนิดของข้าว ราคา และ

ปริมาณ รวมทั้งการส่งมอบสินค้าในอนาคต ในขณะเดียวกันผู้รวบรวม/คนกลางก็ท้าหน้าที่ในการ

ติดต่อกับผู้ผลิตหรือเกษตรกรเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของตลาด อาทิ ต้องการข้าว

อินทรีย์พันธุ์ใดในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะมาถึงนี้ ปริมาณมากน้อยเพียงใดพร้อมกับก้าหนดราคารับซื้อ

ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ผลิตน้าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการวางแผนการผลิตต่อไป นอกจากนี้ผู้รวบรวมจะ

ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์กับสมาชิกเพ่ือให้ผลผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งจะท้าให้

จ้าหน่ายได้ราคาสูงและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ เช่น หากต้องการส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (NOP) หรือ USDA 

หรือหากส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น หรือ Japan 

Agriculture Standard (JAS) เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไป ส้าหรับเกษตรกรที่

ต้องการเข้ากลุ่มในการผลิตเพ่ือส่งออกก็ต้องได้รับมาตรฐานการผลิตตามที่ก้าหนดจากประเทศ

ปลายทาง 
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  ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.4 บทบาทของผู้รวบรวม/คนกลาง 

 ส้าหรับในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษาจ้านวน 3 จังหวัดนั้น พบว่าจังหวัดสุรินทร์มีระบบผู้รวบรวม/

คนกลางที่เข้มแข็งที่สุด มีผู้ประกอบการหลักที่ท้าเกษตรอินทรีย์รับซื้อจากสมาชิกและส่งออกหลาย

ราย อาทิ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด และสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 

จ้ากัด เป็นต้น โดยทั้งสองกลุ่มนับเป็นรายใหญ่ของจังหวัด ทั้งนี้ในกรณีของข้าวอินทรีย์ผู้รวบรวมจะ

ท้าหน้าที่ในการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารอีกด้วยก่อนที่จะบรรจุหีบห่อตามที่ลูกค้าต้องการ และกระ

กระจายสินค้าต่อไป 

 จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  จ.สุรินทร์ ในปีการ

เพาะปลูก 2559/60 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เกษตรกร/ 
กลุ่มเกษตรกร 

ผู้บริโภค/ 
ผู้ส่งออก 

ผู้รวบรวม/คนกลาง 
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   ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างกลุ่มผู้รวบรวมในจังหวัดสุรินทร์ปีการเพาะปลูก 2559/60 

 

  ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์ (2560) 

 ส้าหรับเกษตรกรนั้นจะเลือกการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใด ขึ้นอยู่กับว่าตนสังกัดกลุ่มผู้

รวบรวมใดและจ้าหน่ายในตลาดใด ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรเป็นสมาชิกของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์

กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด และเป็นข้าวที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องปลูกภายใต้มาตรฐาน 

USDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในกรณีที่เกษตรกรเป็นสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์เกษตรปราสาท 

จ้ากัด และจ้าหน่ายในประเทศก็จะผลิตภายใต้มาตรฐาน มกท. ซึ่งจัดท้าขึ้นโดยส้านักงานมาตรฐาน

เกษตรอินทรียข์องไทย เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ากว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มของ

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด และท้าการส่งออกประมาณร้อยละ 70 จึงนับเป็นผู้
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ส่งออกข้าวอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้นในการศึกษานี้จะขอยกตัวอย่าง เครือข่าย

กองทุนข้าวสุรินทร์ ดังนี้ 

 

 

          ที่มา: สุริยะ ชนะชัย (2561) และการสัมภาษณ์ 

ภาพที่ 4.5 เครือข่ายกองทุนข้าวสุรินทร์ 

 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า กองทุนข้าวสุรินทร์

นั้น เป็นผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดและมีศักยภาพในการส่งออกสูง โดยมีตลาดส้าคัญใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และฮ่องกง มีสมาชิกในกลุ่มที่ครอบครอง พ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กว่า

ครึ่งหนึ่งของจังหวัด  กองทุนข้าวสุรินทร์มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มี

ตลาดที่มั่นคงและจ้าหน่ายได้ราคาดี อย่างไรก็ตามสมาชิกก็ต้องรักษามาตรฐานสินค้าให้ได้ตามท่ีตลาด

ต้องการ  

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  
ต.ทมอ 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ 
เขวาสินรินทร์ 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  
ต.ส าโรง 

กลุ่มอนิทรีย์  
บ้านทัพไทย 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  
ต.ท่าตูม 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  
ต.คอโค 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ  
ต.เมืองแก 

กองทุนข้าว 

สุรินทร ์

กลุ่มแปรรูปสมนุไพร 
บ้านถนน ต.ทมอ 

กลุ่มเกษตรถูกใจบ้านจันรม 

กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
โนนงิ้ว อ.จอมพระ 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ช่างปี ่
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 กองทุนข้าวสุรินทร์ถือก้าเนิดมาจากความต้องการแก้ปัญหาหนี้สินและความยากจน บน

พ้ืนฐานของการรวมเป็นกลุ่มองค์กรชาวบ้าน และร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน คือ  โครงการเสริม

ประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ (คสป.) ได้คิดค้นทางเลือกใหม่โดยการท้านาธรรมชาติ หรือ นาอินทรีย์

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและน้าไปสู่การพ่ึงตนเอง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้ง

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การค้นหาทางออกเรื่องตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือสร้างกลไก

หรือหน่วยการจัดการตลาดของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางในตลาดทั่วไป และเกษตรกรผู้ผลิต

จะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคา แนวคิดนี้เป็นที่มาของการก่อเกิด “กองทุนข้าว” ซึ่งเริ่มต้น

ด้าเนินงานมาตั้งแต่  พ.ศ.2535 (ที่มา: http://www.ricefund.com/2007/12/blog-post.html) 

และในระยะต่อมาได้มีการรับสมาชิกเพ่ิมเติมจากกลุ่มต่างๆที่มีอุดมการณ์คล้ายกัน ท้าให้เครือข่ายของ

กองทุนข้าวสุรินทร์กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนากลุ่มให้ได้รับมาตรฐานการผลิตของประเทศ

ต่างๆ เพ่ือการส่งออก เช่น IFOAM EU COR และ bio-suisse เป็นต้น สมาชิกมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีกับ

พ้ืนที่อ่ืน ที่ต้องการด้าเนินงานในลักษณะนี้  

 เป็นที่น่าสังเกตุว่าในอีก 2 จังหวัดของพ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดยโสธร และบุรีรัมย์ มีผู้

รวบรวมที่เป็นรายเล็กกว่าและศักยภาพในการส่งออกต่้ากว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ้าหน่ายในประเทศ 

เช่น จังหวัดยโสธรมีกลุ่มข้าวคุณธรรม และกลุ่มพ่อมั่น (ปราชญ์เกษตรอินทรีย์) อ.กุดชุม หรือกลุ่ม

วิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากทั้งสองจังหวัด

มีการพัฒนาในระยะหลัง ทั้งนี้การที่จังหวัดสุรินทร์มีพัฒนาการมาก่อนหน้าและได้รับความช่วยเหลือ

จากหลายฝ่ายในระยะแรกจึงมีความพร้อมและความเข้มแข็งมากกว่า โดยในจังหวัดสุรินทร์เริ่มจาก

ความต้องการของ  Claro Fair Trade ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ส่งอาสาสมัคร คือ นายโลธา 

เข้ามาเพ่ือหาผู้ผลิตข้าวที่เป็นเกษตรกรรายย่อย เพ่ือจะน้าไปขายเป็นข้าวแฟร์เทรดในยุโรป และได้

ร่วมมือกับมูลนิธิพิพิธประชานาถ ที่มี "หลวงพ่อนาน" เป็นหัวแรงหลัก และในระยะต่อมาก็มีความ

ร่วมมือกับกรีนเนทในการเป็นตัวกลางให้ และพ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ได้ขยายการท้าโครงการข้าว

อินทรีย์แฟร์เทรดไปที่จังหวัดยโสธรอีกด้วย (ที่มา: http://www.greennet.or.th/blog/1474) การมี

ผู้รวบรวมที่มีศักยภาพจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของจังหวัดสุรินทร์ ที่เกษตรกรมีโอกาสในการ

พัฒนาข้าวอินทรีย์สู่สากลได้ นอกจากนี้จังหวัดใกล้เคียง เช่น ยโสธร ก็ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วม

เครือข่ายในการส่งออกบ้างเช่นกัน ซึ่งจังหวัดยโสธรเริ่มเป็นดาวเด่นในการปลูกข้าวอินทรีย์ จะเห็น

http://www.greennet.or.th/blog/1474
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จากการมีพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ อย่างไรก็ตามจังหวัดยโสธรจะต้องมี

การพัฒนาระบบผู้รวบรวมให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน จึงจะส่งผลดีในเรื่องการตลาดและเกิดความยั่งยืน 

4.1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับข้าวอินทรีย์ 

 ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากข้าวอินทรีย์ที่

มีความต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวม รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค โดยรัฐบาลได้มีการ

ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถติดตามประเมินผลได้ 

 

     ที่มา: http://www.bltbangkok.com/News/ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก 

ภาพที่ 4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

 ส้าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560) มีสาระส้าคัญ ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  โดยมี

หลักการส้าคัญ คือ ส่งเสริมการวิจัยทางด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างนักวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ 

และเผยแพร่งานวิจัยให้เกษตรกรสามารถน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งบริหาร

จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และเป็น

ข้อมูลที่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 พัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ มีหลักการส้าคัญ คือ พัฒนาการผลิต 

การแปรรูป บรรจุหีบห่อ และระบบโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วิถีพ้ืนบ้าน และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผลักดันสินค้าเกษตร

อินทรีย์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยมีหลักการส้าคัญ คือ การสร้าง

ความเข้มแข็งทางการตลาด การสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์ความเชื่อมั่น ให้แก่สินค้าและบริการ

เกษตรอินทรีย์ของไทย รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการตลาดและธุรกิจ และสร้างความตระหนักให้กับ

ผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มุ่งให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นการ

ขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ ให้มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล มีหลักการส้าคัญ คือ น้าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดย

บูรณาการกับทุกภาคส่วนระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ 

 การมียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 นี้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะ

ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนใน
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การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในส่วนภาครัฐเองก็จะมีมาตรการ และโครงการต่างๆออกมารองรับ รวมทั้ง

มีการจัดสรรเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วย  ซึ่งจะท้าให้การขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายส้าคัญหลายประการ

ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รวมทั้งข้าวอินทรีย์ให้มีการขยายตัว เพ่ือรองรับกับความต้องการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

นโยบายที่ส้าคัญ เช่น นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และนโยบาย

เชื่อมโยงตลาด เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 

 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายรัฐบาลที่เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2559 โดย

เป็นการส่งเสริมในสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง อ้อย กาแฟ 

ล้าไย มังคุด กุ้งขาว และโคเนื้อ เป็นต้น ซึ่งก็รวมทั้งข้าวอินทรีย์ด้วยเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการ

รวมกลุ่มท้าการผลิตของเกษตรกรรายย่อย การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจ้าหน่ายโดยมีตลาด

รองรับที่แน่นอน ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง มผีลผลิตเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพได้

มาตรฐาน รวมทั้งเกษตรกรยังสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้ 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยมีหลักการด้าเนินการเกษตร

แปลงใหญ่ที่ส้าคัญ คือ ขนาดการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่จะท้าให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

(economies of scale) มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งมีแหล่งน้้าและพ้ืนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการด้าเนินการ (กรมส่งเสริมการเกษตร 2561) ในกรณีของข้าว

จะต้องมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 

 ส้าหรับนโยบายเกษตรแปลงใหญ่นี้ โดยหลักการแล้วส่งผลดีต่อการผลิตและการตลาดของ

การปลูกข้าว ซึ่งก็รวมทั้งข้าวอินทรีย์ด้วยโดยในระยะยาวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลด

ต้นทุนการผลิตและการตลาดลง จากหลักการของการรวมตัวเพ่ือใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน การสร้าง

อ้านาจทางการตลาดจากการร่วมกันจ้าหน่ายคราวละมากๆ และจะช่วยเพ่ิมทักษะในการบริหาร

จัดการให้กับเกษตรกรเองด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งส้าคัญ คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างให้เกิดความ

ยั่งยืนและเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว  
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 2. นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย ์

 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และเพ่ือขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์มากข้ึน โดย

มีเป้าหมายจ้านวน 77 จังหวัด ทั้งนี้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) จ้านวน 300,000 

ไร่ ปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) จ้านวน 300,000 ไร่ ปีที่ 3 (พ.ศ. 2562) จ้านวน 400,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 

จ้านวน1,000,000 ไร่ 

       ตารางท่ี 4.4 พ้ืนที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 2560 2561 2562 รวม 

พื้นที่ (ไร่) 300,000 300,000 400,000 1,000,000 

      ที่มา: ข้อมูลจากกรมการข้าว  (2560) 

 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ จะต้องเป็นรายใหม่ที่มีการ

ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวแบบเคมีมาเป็นอินทรีย์ และมีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไปและเกษตรกร 

5 คนขึ้นไป โดยเกษตรกรจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพ่ือชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการผลิตข้าว

ระบบอินทรีย์ ที่ผลผลิตจะลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยมีการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี กล่าวคือ ในปีแรกของการปรับเปลี่ยนจะได้รับเงินอุดหนุนจ้านวน 

2,000 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 จ้านวน 3,000 บาทต่อไร่ และปีที่ 3 จ้านวน 4,000 บาทต่อไร่ (เม่ือได้รับการ

รับรองมาตรฐาน Organic Thailang) โดยเกษตรกรจะได้รับเงินอุดหนุนครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ 

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย การตรวจรับรอง

มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอีกด้วย (ที่มา : กระทรวง

เกษตรและสหกรณ)์ 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้รับความสนใจ

จากเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษาค่อนข้างมาก โดยแรงจูงใจประการส้าคัญที่ท้าให้ตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ นอกจากในเรื่องสุขภาพแล้วก็คือ การได้รับเงินอุดหนุนและการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐ 
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ดังนั้นจะเห็นว่าการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์จึงเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ อย่างไรก็ตาม

หลังจากสามปีแรกของการเข้าร่วมโครงการแล้วเกษตรกรก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุน แต่คาดว่าน่าจะ

ยังคงปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป เพราะข้าวอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดและจ้าหน่ายได้ราคาสูงกว่าข้าว

ที่ปลูกแบบเคมี นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตโดยรวมต่้ากว่าอีกด้วย แต่ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น

มากกว่า 

 

4.2 การวิเคราะห์ SWOT ของการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 การวิ เคราะห์  SWOT ของการผลิตข้าว อินทรีย์ ใน พ้ืนที่  3  จั งหวัดที่ ท้ าการศึกษา 

ประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์ เพ่ือต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยภายในเกี่ยวกับ

จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั้งปัจจัยภายนอกในเรื่อง

ของ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อีกด้วย เพ่ือน้าไปสู่การวางกลยุทธ์ของข้าว

อินทรีย์ในอนาคต 

 1) จุดแข็ง (Strength) 

 การผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ศึกษามีจุดแข็งหลายประการที่ท้าให้มีข้อได้เปรียบ และสร้าง

ชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด ได้แก่ 

  1. ผลผลิตมีคุณภาพ ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย นั่นคือข้าวหอมมะลิที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น มีกลิ่นหอม เมล็ดข้าวสารใส 

เรียวยาว มีความนุ่มและอร่อยเวลารับประทาน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก

เป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก

ขึ้นเพราะมีทั้งความอร่อยและความปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 

ปริมาณน้้าและสภาพดินที่ดีก็ช่วยเสริมให้ข้าวหอมมะลิของไทยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่ประเทศอ่ืนไม่

มี  
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 2. การรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การรับรองมาตรฐานก็เป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยมีความพร้อมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะข้าวอินทรีย์ที่ส่งออกไป

จ้าหน่ายต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่ประเทศผู้น้าเข้าก้าหนด เช่น หากส่งไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องได้รับรองตรามาตรฐานจากระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National 

Organic Program:  NOP) หรือหากส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นก็ต้องได้รับรองตรามาตรฐานระบบ

เกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard Organic JAS mark) เป็นต้น นอกจากนี้

ประเทศไทยมีหน่วยตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ของไทยที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ เช่น 

ส้านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และ Organic Thailand รวมทั้งยังมีมาตรฐานในระดับ

ท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น เช่น ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขององค์กรมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ภาคเหนือ หรือ มอน. เป็นต้น การที่มีมาตรฐานรับรองนี้จะท้าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในตัว

สินค้า และขายได้ราคาดีซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางหนึ่งด้วย 

  3. ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าการปลูกแบบเคมี จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและงานศึกษาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างระบุตรงกันว่าการปลูกข้าวอินทรีย์มีต้นทุนต่อไรต่้ากว่าการปลูกแบบ

เคมี เพราะเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและยาปราบ

ศัตรูพืชที่มีราคาแพง นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เช่น ปุ๋ยพืชสด และน้้าส้มควันไม้ ในการไล่แมลง

ศัตรูพืช ก็เป็นวัสดุในท้องถิ่นมีค่าใช่จ่ายต่้าและมีความปลอดภัยส้าหรับเกษตรกรและผู้บริโภค ดังนั้น

การที่เกษตรกรมีต้นทุนต่อไรต่้าจึงท้าให้มีเงินเหลือเป็นก้าไรมากขึ้น 

  4. การมีผู้รวบรวมที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษาโดยเฉพาะ

จังหวัดสุรินทร์ มีคนกลางหรือผู้รวบรวมที่มีศักยภาพ เช่น สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ 

จ้ากัด หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า กองทุนข้าวสุรินทร์นั้น เป็นผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดและมี

ศักยภาพในการส่งออกสูง โดยมีตลาดส้าคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และฮ่องกง มีสมาชิกใน

กลุ่มที่ครอบครองพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัด  กองทุนข้าวสุรินทร์มีการบริหาร

จัดการที่เป็นระบบเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มีตลาดที่มั่นคงและจ้าหน่ายได้ราคาดี การมีผู้รวบรวมที่มี

ศักยภาพจะท้าให้เกษตรกรมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้น และได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ในด้านการผลิตและการรับรองมาตรฐานอีกด้วย  
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  5. เกษตรกรมีความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ในระยะที่ผ่านมากระแสการรัก

สุขภาพของผู้บริโภคมีมากขึ้น รวมทั้งเกษตรกรเองก็ค้านึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ท้าให้ ความ

นิยมในการปลูกข้าวอินทรีย์มีมากขึ้นเป็นล้าดับ เนื่องจากการท้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือจ้าหน่ายจะต้องมี

การรวมกลุ่มเพ่ือรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ท้าให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ระหว่างกัน และมีการพัฒนาองค์ความรู้มากข้ึน ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้

ส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นต้น โดยภาครัฐได้

อุดหนุนในด้านต่างๆดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอีกด้วย จึงท้าให้มีการ

พัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆเพ่ิมเติม 

 2) จุดอ่อน (Weakness) 

 ในการผลิตข้าวอินทรียม์ีจุดอ่อนที่ส้าคัญหลายประการ ได้แก่ 

 1. การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร จากโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานของ

ประเทศเปลี่ยนแปลงไป ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเล็กลงกว่าในอดีตและประชากรในภาคเกษตรมี

แนวโน้มลดลง เนื่องจากค่าจ้างโดยเปรียบเทียบในภาคเกษตรต่้ากว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาจึงไม่นิยมท้าอาชีพชาวนาที่เป็นงานหนักและผลตอบแทนไม่

แน่นอน รวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรในวัยเด็กลดลง ก้าลังแรงงานลดลง สิ่งต่างๆ

เหล่านี้ท้าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน จะ

เห็นว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขี้น ยกตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่ที่ศึกษาเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป สิ่งที่น่ากังวล คือ มีคนรุ่นใหม่ รุ่นลูก รุ่นหลาย สนใจกลับมาท้าอาชี พท้านาไม่

มาก จึงขาดคนสานต่อในอาชีพนี้ นอกจากนี้ค่าจ้างแรงที่สูงขึ้นก็เป็นข้อจ้ากัดอีกประการหนึ่งในการ

ผลิต 

 2. การดูแลรักษามีความยุ่งยากมากกว่าการปลูกแบบเคมี การปลูกข้าวอินทรีย์จะไม่มีการ

ใช้สารเคมีแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และสารปนเปื้อนเคมีอ่ืน สารเคมีจะต้อง

ถูกทดแทนด้วยสารชีวภาพทั้งหมด เช่น ปุ๋ยพืชสดที่เกษตรกรจะต้องเตรียมเองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

รวมทั้งน้้าส้มควานไม้ที่ใช้ไล่แมลง ส่วนวัชพืชก็ต้องจัดการด้วยการไถ่กลบ การถอน ดังนั้นกิจกรรม

เหล่านี้ต้องใช้เวลาและให้ความใส่ใจในฟาร์มมากขึ้น 
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 3. ขาดความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์กว่าครึ่งหนึ่ง ยังขาดความรู้และทักษะในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 

เช่น เกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีอินทรีย์แต่ไม่ได้ขอมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ ท้าให้ต้องจ้าหน่ายใน

ราคาข้าวเคมีที่มีราคาต่้ากว่าข้าวอินทรีย์ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งท้าให้เกษตรกรเสียประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีเกษตรกรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ที่มีการบรรจุข้าวด้วยวิธีสูญากาศที่จะช่วยยืดอายุ

การเก็บรักษาและจ้าหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น  รวมทั้งมีข้อจ้ากัดในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่

หลากหลาย เช่น ผู้รวบรวมขนาดใหญ่ ช่องทางการจ้าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เกษตรกร

จ้านวนมากยังคงจ้าหน่ายเฉพาะในตลาดท้องถิ่น เช่น ตลาดนัดของชุมชน หรือ ที่บ้าน เป็นต้น  

    3) โอกาส (Opportunity) 

 การผลิตข้าวอินทรีย์มีโอกาสในการขยายตัวในอนาคต โดยมีปัจจัยภายนอกด้านบวก หรือ 

โอกาส ดังนี้ 

 1. ตลาดข้าวอินทรีย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 

ร้อยละ 20 ต่อปี และต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี (ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content 

189323 วันที่ 3 สิงหาคม 2560) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าข้าวอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จากกระแสในเรื่องการรักสุขภาพท้าให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายแพง 

เพ่ือให้ได้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อรางกายเเละยัง

มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสูงในปัจจุบัน ดังนั้นการปลูกข้าวอินทรีย์จึงนับเป็น

โอกาสของเกษตรกรที่จะสร้างรายได้ 

 2. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์ ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริม

ให้มีการขยายตัวของการปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในด้ านการผลิต การตลาด 

และอาหารปลอดภัย เช่น นโยบายข้าวอินทรีย์หนึ่งล้านไร่ ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์

ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพ่ือขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การ

รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์มากขึ้น ทั้งนี้ในระยะแรกของการท้าเกษตรอินทรีย์นั้นผลผลิตจะลดลง

ในช่วงปรับเปลี่ยนการปลูกจากเคมีสู่อินทรีย์ ดังนั้นรัฐบาลก็ให้เงินอุดหนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ รวมทั้ง

ให้ความรู้ในการผลิต การตลาด และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าว

http://www.thansettakij.com/content%20189323%20วันที่
http://www.thansettakij.com/content%20189323%20วันที่
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อินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีโครงการเกษตรแปลงใหญี่ที่เกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน เพ่ือสนับสนุน

ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท้าการผลิตของเกษตรกรรายย่อย การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกัน

จ้าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน หรือ

เกิดการประหยัดจากขนาด (economies of scale) นั่นเอง 

 3. สร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร เนื่องจากการปลูกข้าวอินทรีย์นั้นเป็นการใช้สาร

จากธรรมชาติ และไม่ใช้สารเคมีหรือปนเปื้อนสารเคมีในกระบวนการผลิต การรวบรวม และการบรรจุ

หีบห่อ จึงไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะดิน น้้า และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้น ท้าให้ทรัพยากรดินมี

ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ทรัพยากรน้้าไม่เน่าเสียหรือไม่มีสารปนเปื้อน ตลอดจนสิ่งมีชีวิตมีความ

หลายหลาย และมีปริมาณที่สมดุลกันก่อให้เกิดความยั่งยืนและปลอดภัย ประชากรมีวิถีชีวิตที่อาศัย

และเกื้อกูลต่อธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งหันมาให้ความส้าคัญกับการบริโภคอาหารจากธรรมชาติมาก

ขึ้น 

 4) อุปสรรค (Threat) 

 ส้าหรับอุปสรรคของการผลิตข้าวอินทรีย์ มีดังนี้  

 1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันมาจากความผันผวนของสภาพอากาศ บางปีมีปริมาณ

น้้าฝนมากก็อาจเกิดน้้าท่วม ในขณะที่บางปีมีปริมาณน้้าฝนน้อยก็น้าไปสู่ภัยแล้ง ซึ่งต่างก็ไม่เป็นผลดี

กับการปลูกข้าว ท้าให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ้น นับเป็นอุปสรรคส้าคัญส้าหรับ

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งปัจจัยธรรมชาติเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม

แนวทางหนี่งที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ ก็คือการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร แต่ก็มีภาระ

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย 

 2. การเกิดโรคระบาด เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ท้าให้มีโรค

ระบาดในพืชและแมลงศัตรูพืชค่อนข้างมาก เช่น โรคไหม้ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล เพลี้ยไฟ และ

แมลงบั่ว เป็นต้น เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นแต่ละครั้งหากมีความรุนแรง ก็จะสร้างความเสียหายให้กับ

เกษตรกรอย่างมาก ท้าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและขาดทุน ตลอดจนเป็นหนี้สินตามมา ดังนั้น

การเกิดโรคระบาดจึงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเกษตรกรต้องเผชิญ  
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 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อข้าวอินทรีย์ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายของ

รัฐบาล จะเห็นได้ว่าในอดีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายและมาตรการต่างๆ ก็มักจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลในแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าว การรับจ้าน้าข้าว การลด

พ้ืนที่การปลูกข้าวจากการขาดแคลนน้้า หรือในปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 

นโยบายต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ เช่น ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีการประกาศรับ

จ้าน้าข้าวทุกเมล็ดในราคาเกวียนละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น เป็นการ

กระตุ้นให้เกษตรกรเร่งปลูก/ขยายพ้ืนที่ปลูก โดยไม่ค้านึงถึงคุณภาพและน้าไปสู่การท้าลายชื่อเสียง

และคุณภาพข้าวของไทย ไม่จูงใจให้ผลิตแบบอินทรีย์ที่ต้องดูแลมากกว่าแต่ขายได้ในราคาเดียวกัน  

นอกจากนี้การปรับตัวของคู่แข่งขันในตลาดโลก ก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกษตรกรจะต้องรับมือ เช่น 

การค้นคว้าวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่มีคุณสมบัติดีและราคาต่้ากว่า อาจท้าให้ผู้บริโภคหันไปซื้อกับประเทศ

คู่แข่งแทน และท้าให้ไทยสูญเสียตลาดไป 

4.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและ

การตลาดข้าวอินทรีย์ พบว่าการตัดสินใจเข้าสู่การปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรได้รับอิทธิพลมาจาก

หลายปัจจัย ได้แก่ ต้องการความปลอดภัย เพ่ือนบ้านหรือญาติชักชวน ราคาจ้าหน่ายสูงกว่าข้าวเคมี 

มีสหกรณ์หรือผู้รวบรวมที่เข้มแข็ง และนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์ โดยเกษตรกรส่วน

ใหญ่ให้ความส้าคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากท่ีสุด จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าเกษตรกรร้อย

ละ 100 หรือทุกคนที่ตัดสินใจเข้าสู่การปลูกข้าวอินทรีย์เพราะต้องการความปลอดภัยจากสารเคมี  

เนื่องจากหลายครอบครัวที่สมาชิกในครอบครอบต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอันสืบเนื่องมาจากการ

สะสมสารพิษในร่างกาย เช่น มะเร็งในอวัยวะส้าคัญไม่ว่าจะเป็นปอดและตับ โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ 

การแพ้และเกิดผื่นคัน เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่รุนแรงอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้   
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ภาพที่ 4.7  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ 

 นอกจากนี้ ราคาจ้าหน่ายก็เป็นแรงจูงใจประการส้าคัญ โดยเกษตรกรร้อยละ 79 ให้

ความส้าคัญกับเรื่องนี้  เพราะข้าวอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดมากและมีราคาสูงกว่าข้าวเคมี

ประมาณร้อยละ 20 ดังกล่าวมาแล้ว เกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจมากขึ้น ประกอบกับในพ้ืนที่

จังหวัดสุรินทร์มีคนกลาง/ผู้รวบรวมที่มีศักยภาพในการส่งออกไปต่างประเทศ จึงมีการหาสมาชิกและ

รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม/ให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกข้าวอินทรีย์ตามความต้องการ

ของลูกค้า ตลอดจนรับซื้อและก้าหนดราคาล่วงหน้า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตใน

ฤดูกาลผลิตหน้าได้ อย่างไรก็ตามสิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการปลูกข้าว

อินทรีย์มากขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือ นโยบายรัฐบาล ได้แก่ นโยบายข้าวอินทรีย์หนึ่งล้านไร่ ที่

มีการก้าหนดเป้าหมายชัดเจนในการขยายพ้ืนที่การปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้จ้านวนหนึ่งล้านไร่ภายใน

ระยะเวลาสามปีหรือภายใน พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการเพ่ิมเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่การปลูกข้าวอินทรีย์   

นโยบายรัฐบาล 

การผลิตและ

การตลาด 

บทบาทผู้รวบรวม อุปสงค์และราคา 

เพื่อนในอาชีพเดียวกัน ต้องการความปลอดภัย 
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              ที่มา: จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ภาพที่ 4.8 มูลเหตุจูงใจในการเข้าสู่การปลูกข้าวอินทรีย์ 

 นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรร้อยละ 57 ของกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าสู่การปลูกข้าวอินทรีย์เพราะ

มาจากค้าแนะน้าของเพ่ือนบ้านและทางราชการ  

4.4 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์  

 ในส่วนของแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์  และแนวทางในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์ที่จะกล่าวต่อไป นักวิจัยต้องการวิเคราะห์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน้าไปสู่การก้าหนด

รูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีนั่นเอง โดยแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์นั้น 

สามารถท้าได้หลายแนวทาง ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น หรือสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตลงได้ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาจใช้แนวทางอ่ืนๆ หลายแนวทางร่วมกันก็จะ

ให้ผลดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าเกษตรกรที่มีความขยันในการ

ดูแลเอาใจใส่มากจะมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น เช่น การไถกลบหน้าดินเพื่อเตรียมดินก่อนปลูก การใส่ปุ๋ยพื

ขสด ปุ๋ยคอก และการก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรที่ให้เวลาในการดูแลไร่นาในแต่ละวัน

ยาวนานกว่ามักจะมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น นอกจากการดูแลข้างต้นแล้วการเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความ

เหมาะสมกับแต่พ้ืนที่และมีความทนทานต่อศัตรูพืช ก็จะสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้อีกเช่นกัน 
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นอกจากนี ้ ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกก็อีกปัจจัยหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิต การเพาะปลูก

ขนาดเล็กเกินไปจะท้าให้ต้นทุนต่อไร่สูง หากมีการเพ่ิมขนาดการผลิตใหญ่ขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง

จากการได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดนั่นเอง อย่างไรก็ตามขนาดการผลิตที่ใหญ่มากเกินไป

ก็อาจดูแลไม่ท่ัวถึง เพราะเกษตรอินทรีย์มักต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  

 2. การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรจ้านวนมากในพ้ืนที่ที่ศึกษาไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับ

ต้นทุนการผลิตเท่าที่ควร กว่าครึ่งหนึ่งไม่มีการบันทึกรายได้และต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะท้า

ตามความเคยชินที่เคยท้ามาในอดีต ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  ในพ้ืนที่ศึกษา

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรประมาณ 52-53 ปี ดังนั้นการยอมรับองค์ความรู้ต่างๆเป็นไปได้ช้า จึงท้าให้ไม่

ทราบต้นทุนของตนเองในภาพรวมและขาดการบริหารจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่สามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากการลดการซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหันมาใช้ปัจจัย

การผลิตในครัวเรือนที่ท้าขึ้นเอง เนื่องจากข้าวอินทรีย์มีขนาดการปลูกแต่ละรายค่อนข้างเล็ก ค่าเฉลี่ย

ประมาณ 8-15 ไร่ การใช้ปัจจัยการผลิตที่ท้าเองจึงมีความเป็นไปได้ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์เอง การ

ท้าน้้าส้มควันไม้เพ่ือไล่แมลง การใช้แรงงานในครัวเรือน เป็นต้น จะท้าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน

การผลิตลงได้กว่าร้อยละ 20-30 ทีเดียว นอกจากนี้การควบคุมต้นทุนการผลิตโดยการท้าบัญชีรายรับ

รายจ่ายในการปลูกข้าวตลอดฤดูกาล จะท้าให้ทราบถึงโครงสร้างต้นทุน และรายการที่สามารถ

ประหยัดได้ ท้าให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีข้ึน 

 3. การใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ นับเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรอาจเลือกการลดต้นทุนด้านค่าเมล็ดพันธุ์ลง โดยการปรับเปลี่ยนจากการ

หว่านข้าวที่ใช้เมล็ดพันธุ์จ้านวนมากท้าให้ค่าใช้จ่ายสูง มาใช้เครื่องด้านาแทนการหว่านข้าว และยังท้า

ให้ประหยัดเวลาอีกด้วย นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 

และค่าแรงสูงขึ้นกว่าในอดีตมาก ด้งนั้นการใช้เครื่องเกี่ยวข้าวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความรวดเร็ว 

ลดความสูญเสียเมล็ดข้าวจากการใช้แรงงานคนเกี่ยว นอกจากนี้มีการคิดค้นเทคนิคการปลูกข้าวแบบ

ใหม่ที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสหกรณ์ วัน วัน วัน จังหวัดสุรินทร์ ได้รวมตัวกันปลูกข้าว 

“นาถุง” ซึ่งได้ผลค่อนข้างดีสามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวได้ เพราะการปลูกแบบ “นาถุง” ดังกล่าวสามารถ

ควบคุมปัจจัยต่างๆได้ดีกว่า เช่น บริมาณน้้า ปุ๋ย และวัชพืช เป็นต้น การปลูกด้วยวิธีนี้ผ่านการลองผิด

ลองถูกมาเป็ยเวลา 3 ปีจนประสบผลส้าเร็จ ท้าให้สามารถสร้างผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการท้านาทั่วไปถึง 
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2-3 เท่า มีการใช้ พ้ืนที่น้อยน้อยกว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  และช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ 

นอกจากนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวปลอมปน อีกทั้ งยังเป็ นข้าวเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง (ที่มา : 

http://www.fsepmichigan.org/การเพ่ิมผลผลิตข้าวที่ส/) จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า 

เกษตรกรบางรายประสบความส้าเร็จในการเพ่ิมผลผลิตการปลูกข้าวจากการใช้เทคนิคการปลูกแบบ

หยอดหลุม ท้าให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์และข้าวขึ้นไม่แออัด สามารถก้าหนดระยะห่างที่เหมาะสมได้ไม่

แย่งอาหารกัน ต้นข้าวจึงโตได้เต็มที่ ออกรวงโต และให้เมล็ดมาก ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นกว่าการ

ปลูกแบบเดิม 

 4. การวิจัยและพัฒนา (R&D) ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดข้าวโลก โดย

ประเทศต่างๆพยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและราคาสามารถ

แข่งขันได้ เช่น ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนหลายประเทศก็คิดค้นและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความหอม

และนุ่มเพ่ือมาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิของไทย จะเห็นว่าจากการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการ

ประชุมสัมมนาข้าวโลก (World Rice Conference 2018) ณ ประเทศเวียดนาม ปรากฎว่าข้าวหอม

มะลิกัมพูชามาลีอังกอร์ ได้อันดับ 1 ของข้าวที่ดีที่สุดในโลก ในขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยได้อันดับ 2 

และข้าวหอมมะลิเวียดนามพันธุ์ ST24 ได้อันดับ 3 หลังจากที่ประเทศไทยครองอันดับ 1 ในปี 2017 

ที่ผ่านมา (ที่มา: กระทรวงพาณิชย์) การวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ทั้งข้าว

ราคาสูงที่เป็นสินค้าพรีเมี่ยม และข้าวที่จ้าหน่ายราคาต่้า เพ่ือให้ครองตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้การ

ท้า R&D ยังครอบคลุมไปถึงการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวโน้มน่าจะเป็นแบบ

การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แทนแรงงานคน หรือ capital intensive รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ และการ

แปรรูปอีกด้วย การการวิจัยและพัฒนาจะช่วยทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอีกด้วย 

 5. การรวมกลุ่มเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน จะท้าให้เกิดการประหยัดจากขนาดเนื่องจาก

เกษตรกรมีการลงทุนในปัจจัยคงที่ร่วมกันแทนที่จะต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างท้า เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือ

ซื้อรถไถนา เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ และเครื่องเกี่ยวข้าว เป็นต้น ไว้ใช้ร่วมกันในกลุ่ม จะท้าให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายเพราะสินค้าทุนทางการเกษตรมีราคาค่อนข้างสูง หากขนาดการผลิตไม่มากพอจะท้าให้การ

ใช้งานจากเครื่องจักรไม่เต็มก้าลังการผลิตส้าหรับเกษตรกรแต่ละราย จึงท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง การ

ร่วมกันลงทุนจึงมีค่าใช้จ่ายต่้ากว่า นอกจากนี้การรวมกลุ่มจะท้าให้ได้ผลผลิตมาก ดังนั้นเกษตรกรจึงมี

http://www.fsepmichigan.org/การเพิ่มผลผลิตข้าวที่ส/
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อ้านาจต่อรองในการซี้อปัจจัยการผลิตอ่ืน เช่น เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย เป็นต้น รวมทั้งอ้านาจการต่อรอง

ทางการตลาดที่สูงขึ้น ผลผลิตของกลุ่มที่มีปริมาณมากจึงเป็นที่สนใจของผู้รวบรวม/คนกลาง ที่มีลูกค้า

ในมือมาก และเกษตรกรสามารถต่อรองในเรื่องราคาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มจะต้องควบคุม

คุณภาพผลผลิตให้ดี เพราะหากมีปัญหาจะเสียหายทั้งกลุ่ม ซึ่งหลักการนี้สอดคล้องกับนโยบายนา

แปลงใหญ่ของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญในเรื่องการรวมกลุ่มผลิตและจ้าหน่าย 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า การรวมกลุ่มในลักษณะนี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี

แล้วจะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง อาทิ การช้ารุดของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นของใช้ส่วนกลางจะไม่มี

ใครซ่อมแซม การใช้งานไม่ได้ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้บ่อย ประกอบกับในบางช่วงเวลาความต้องการใช้

งานจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เพราะเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกในเวลาใกล้เคียงกัน ท้าให้มีการแย่งใช้อุปกรณ์

ต่างๆ อย่างไรก็ตามปัญหาข้างต้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นหากมีการบริหาร

จัดการที่ดีจะช่วยลดปัญหาลงได้ เช่น การใช้เงินของส่วนกลางในการบ้ารุงรักษา โดยเป็นที่ได้จากการ

คิดค่าบริการราคาถูกหรืออาจหักจากยอดขายที่เกษตรกรได้รับ นอกจากนี้การใช้งานเครื่องจักร

อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีการลงบันทึกอันดับก่อนหลังแบบ first serve เป็นต้น 

4.5 แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ 

 ส้าหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์มีความส้าคัญ เพราะเกษตรกรจ้านวนมากมีความถนัด

และช้านาญในเรื่องการผลิตจากประสบการณ์ที่ยาวนาน บางรายท้าการปลูกข้าวมาหลายชั่วอายุคน 

แต่มักไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า จึงสามารถสร้างรายได้จากสินค้าได้ต่้า

กว่าโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามการสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์สามารถท้าได้หลายวิธี หรืออาจท้า

หลายวิธีร่วมกัน จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยวิธีต่างๆ จะ

สามารถขายได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ด้าเนินการในเรื่องนี้ประมาณร้อยละ 20 ขึ้นไป ส้าหรับ

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวอินทรีย์ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

 1. การเลือกพันธุ์ข้าวพิเศษที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะช่วยให้จ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

กว่าข้าวพันธุ์ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสังข์หยดพัทลุง 

และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้้าตาลต้่าเหมาะกับคนลดน้้าหนักหรือเป็นเบาหวาน เป็นต้น ข้าว

พันธุ์พิเศษเหล่านี้จะมีราคาจ้าหน่ายโดยเฉลี่ยสูงกว่าข้าวทั่วไปประมาณร้อยละ 20-30 ขึ้นไป อย่างไร
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เกษตรกรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าข้าวพันธุ์พิเศษข้างต้นจะต้องมีการดูแลมากเป็นพิเศษด้วย เพราะต้อง

ระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนจากข้าวพันธุ์อ่ืนซึ่งจะท้าให้ได้พันธุ์ไม่แท้และคุณภาพอาจด้อยลงไป 

 2. การแปรรูปสินค้า เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและได้มูลค่าสูงขึ้น แทนที่จะ

ขายเป็นสินค้าขั้นปฐมเพียงอย่างเดียว โดยการน้าผลผลิตจากข้าวอินทรีย์มาเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น การท้าเครื่องส้าอางค์จาก

ผลิตภัณฑ์ข้าว เครื่องดื่มจากน้้านมข้าว การท้าข้าวสุกพร้อมรับประทาน  (ready rice) ผ่าน

กระบวนการสเตอร์ไรส์ (Sterilization) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความ

รวดเร็วและสะดวก เป็นต้น นอกจากจะช่วยให้เก็บรักษาผลผลิตได้นานแล้ว การได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่

มีรูปแบบและ/หรือรสชาติแตกต่างจากเดิม ช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

และเป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้น กระจายความเสี่ยงในกรณีที่สินค้าหลักมีราคาตกต่้าและป้องกัน

ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกด้วย 

 3. การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม

ข้าวอินทรีย์ เช่น ท้าบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามสะดวกในการหยิบจับและมีความแตกต่างจากสินค้าของราย

อ่ืนในท้องตลาด ส้าหรับในกรณีของข้าวหากมีการบรรจุแบบสูญญากาศ (vacuum packaging) จะ

ท้าให้เก็บได้นานโดยที่คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ขนาดที่นิยม

บรรจุ คือ 1 กิโลกรัมเพราะเป็นที่นิยมของผู้บริโภค รวมทั้งการคิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์แบบไทยก็ได้รับความนิยม เช่น บรรจุภัณฑ์และการสร้างตรายี่ห้อของข้าว กลุ่ม Happy 

Farmers ผู้บริโภคนิยมซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ อาทิ ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้

การตกแต่งบรรจุภ้ณฑ์ที่สวยงามตามความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือใช้ในงานต่างๆ เช่น ใช้เป็นของ

ช้าร่วยงานแต่งงาน เป็นต้น ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
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 ที่มา: https://happy-farmers.bentoweb.com/th 

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และการสร้างตรายี่ห้อของข้าว กลุ่ม Happy Farmers 

 นอกจากบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและแตกต่างจากรายอื่นแล้ว สิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ

สร้างตรายี่ห้อของตนเอง เพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ้าและหันกลับมาซื้อซ้้าได้  รวมทั้งการใส่รายละเอียด

เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ที่ได้รับ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ทั้งนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้าช่วย เช่น การให้  URL หรือ QR Code ก็ได้ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์และ

รายละเอียดต่างๆได้มากขึ้น 

 4. การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้ช่องทางจ้าหน่ายเดิมๆ เช่น จ้าหน่ายให้โรงสี กลุ่มสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก 

ตลาดนัด และงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น ยังขาดการหาช่องทางการจ้าหน่ายใหม่ อาทิ การ

จ้าหน่ายทาง online หรือ e-commerce ที่มีต้นทุนต่้ากว่าและเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น 

และคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต เป็นต้น 

 5. การส่งออก นับเป็นช่องทางส้าคัญที่จะขยายตลาดให้กว้างขึ้นและจ้าหน่ายได้ราคาสูง แต่

ต้องมีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานเพราะในต่างประเทศมีความต้องการข้าวอินทรีย์สูง โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น  อย่างไรก็ตามการส่งออก

จะต้องมีเครือข่ายในต่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกกับกลุ่มที่ท้าการส่งออกอยู่แล้ว เช่น สหกรณ์เกษตร
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อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ้ากัด เป็นต้น ในทางปฎิบัติรัฐบาลอาจช่วยหาตลาดให้ในระยะเริ่มแรก 

เพราะเกษตรกรบางกลุ่มต้องการส่งออกแต่อาจไม่มีศักยภาพเพียงพอ 

 6. การยกระดับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์และสามารถน้ามา

จ้าหน่ายในท้องตลาดแบบอินทรีย์นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีจริง ซึ่งโดยทั่วไปราคารับซื้อข้าวอินทรีย์ ของผู้

รวบรวม/คนกลางในประเทศไทยจะมีราคาสูงกว่าราคาข้าวแบบเคมีประมาณร้อยละ 20 และราคา

ตลาดตามร้านสรรพสินค้าท่ีจ้าหน่ายข้าวอินทรีย์ให้ผู้บริโภคโดยตรง ส่วนต่างของราคาข้าวอินทรีย์และ

ข้าวเคมีจะต่างกันเกือบเท่าตัว ดังนั้นการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จะเป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท้าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรจ้านวนหนึ่งที่ปลูก

แบบอินทรีย์แต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานท้าให้เสียประโยชน์ เนื่องจากต้องจ้าหน่ายใน

ราคาเดียวกันกับข้าวแบบเคมี  

 อย่างไรก็ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์มีหลายมาตรฐาน เช่น ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ 

มกท. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

หรือ มกอช. หรือ มาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee System) เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่

ตรวจรับรองโดยหน่วยราชการของไทยและเป็นทึ่ยอมรับภายในประเทศและในต่างประเทศบาง

ประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงมีมาตรฐานของต่างประเทศอีกหลายมาตรฐาน ซึ่งในกรณีที่เราจะส่งออก

ไปจ้าหน่ายในประเทศนั้นๆ ก็จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศนั้นก่อน เช่น มาตรฐาน

ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program:  NOP) มาตรฐานระบบเกษตร

อินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นการยกระดับ

มาตรฐานข้าวอินทรีย์นั้นควรสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการรับรองในกรณีที่ยังไม่ได้เข้า

สู่มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ส่วนในกรณีท่ีได้รับมาตรฐานอยู่แล้วก็จูงใจให้เข้าสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น เดิม

ได้รับมาตรฐานภายในประเทศแล้วก็ควรพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานของต่างประเทศ ซึ่งจะท้าให้ตลาดกว้าง

ขึ้นและจ้าน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 

 7. การสร้างกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและ

ทราบว่าสินค้านี้มาจากไหนและจะจัดส่งให้ใคร ซึ่งจะมีการสร้างระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือให้สามารถ

ตรวจสอบได้ ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจะช่วยจ้ากัดความเสียหาย สามารถเรียกเก็บคืนสินค้าเฉพาะที่มี
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ปัญหาไว้ได้ทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาได้ การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับจะท้าให้

การบริหารห่วงโซอุปทานมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถติดตามและก้าหนดระยะเวลาของแต่ละ

กิจกรรมได้ ท้าให้ทราบว่ามีความล่าช้าตรงส่วนใด จะได้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและรวดเร็ว 

4.6 รูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ 

 ส้าหรับรูปแบบที่ดีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์นั้น 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ SWOT ในส่วนที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรที่ประสบ

ความส้าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์นั้น จะมีแนวปฏิบัติ

เป็นรูปแบบที่ดีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือในเรื่องการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่ม 

เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เป็นต้น เนื่องจากข้าวอินทรีย์มีความแตกต่างจากข้าว

ทั่วไปเพราะต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ด้วย ดังนั้นในกระบวนการผลิตจะต้องมี

การตรวจตามมาตรฐานเป็นระยะ รวมทั้งแปลงข้างเคียงก็ควรเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วย การ

รวมกลุ่มกันปลูกจะท้าให้ต้นทุนในการรับรองมาตรฐานต่้ากว่าการปลูกเดี่ยวแบบต่างคนต่างปลูก และ

สามารถแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง

ยังสร้างอ้านาจในการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป และการรับความ

ช่วยเหลือจากทางราชการท้าได้ง่ายขึ้น ส้าหรับปัจจัยเสริมที่ท้าให้กลุ่มประสบความส้าเร็จก็คือ การมี

ผู้น้ากลุ่มที่เข้มแข็ง รวมทั้งการมีจิตอาสาและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของสมาชิกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

สนับสนุนความส้าเร็จของกลุ่มเช่นกัน 

 นอกจากประเด็นในเรื่องการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น การที่เกษตรกรจะประสบ

ความส้าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์นั้น คณะนักวิจัย

เสนอว่าจะต้องประกอบด้วย 3 เสาหลักที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน หรือมีการด้าเนินการควบคู่กันไป 

ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนี้ 

 1. ด้านการผลิต เริ่มแรกเกษตรกรต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต เช่น ผลผลิตต่อ

ไร่ ระยะเวลาการปลูก ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ข้าวที่ใช้ รวมทั้ งปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต เพ่ือประเมินตนเองด้านการผลิตรวมทั้งวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับตนเองในอดีตและเพ่ือนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้
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เกษตรกรทราบสถานะของตนเอง รวมทั้งมีจุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ อาทิ การใส่ปุ๋ยบ้ารุงดิน

โดยเฉพาะปุ๋ยพืชสดที่หาง่ายในพ้ืนที่อยู่แล้ว การใช้เมล็ดพันธ์ที่ให้ผลผลิตสูงโดยการคัดเลือกพันธุ์เอง 

การดูแลอย่างใกล้ชิดในการก้าจัดวัชพืช หรือในบางพ้ืนที่ประสบความส้าเร็จจากการใช้เทคนิคปลูก

ข้าว “นาถุง” ท้าให้ได้ผลผลิตสูงกว่าการท้านาทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า และมีการใช้พ้ืนที่น้อย 

สามารถปลูกข้าวได้ทุกแห่งโดยน้าถุงพลาสติกสีด้าที่ปลูกข้าวไปวางในสถานที่ที่ต้องการ ท้าให้ดูแลได้

ง่ายและช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์อีกด้วย รวมทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องข้าวปลอมปนอีกด้วย เกษตรกรใน

จังหวัดสุรินทร์ประสบความส้าเร็จจากการลองผิดลองถูกในการปลูกข้าวแบบ “นาถุง” มาแล้ว เป็น

ต้น อย่างไรก็ตามการน้าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ต้องปลูกคราวละมากๆ อาจมีข้อจ้ากัด จากการ

ที่ต้องใช้วัสดุการปลูกและแรงงานค่อนข้างมาก 

 ส่วนการลดต้นทุนการผลิต อาทิ ใช้วิธีการปลูกแบบปักด้าแทนการหว่านที่ประหยัดเมล็ดพันธุ์

มากกว่า มีการน้าใช้เครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ ไถนา และเกี่ยวข้าว แทนการ

จ้างแรงงานคนที่มีต้นทุนสูง หรือในบางครอบครัวอาจใช้แรงงานในครัวเรือน หรือ ใช้การลงแขก

ช่วยเหลือกันก็จะช่วยลดต้นทุนได้ นอกจากนี้อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ก็คือ การ

รวมกลุ่มเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน เพราะการซื้อปัจจัยการผลิตคราวละมากๆจะมีอ้านาจในการ

ต่อรองสูงขึ้น และท้าให้ราคาต่อหน่วยลดลง 

 นอกจากนี้ควรเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร เทคนิคการปลูก เช่น ท้านาแบบนาถุงดังกล่าว หรือ การ

ปลูกแบบต้นเดี่ยว  รวมทั้งการเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมทนทานต่อศัตรูพืชและเป็นที่ต้องการของ

ตลาด ดังกล่าวข้างต้น 

 2. ด้านการตลาด การที่เกษตรกรจะสามารถจ้าหน่ายข้าวได้ราคาที่ดีหรือมีมูลค่าเพ่ิมนั้น 

ต้องให้ความส้าคัญกับการตลาด เช่น การเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

โดยเฉพาะช่องทาง online ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้กว้างขวางขึ้นเพ่ือเป็นการขยายฐาน

ตลาดเดิม การจ้าหน่ายทาง online นี้เกษตรกรสามารถขายตรงสู่ผู้บริโภคได้เลยโดยไม่ต้องผ่านคน

กลาง จะท้าให้เกษตรกรขายได้ราคาสูงในขณะที่ผู้บริโภคก็ซื้อได้ในราคาต่้ากว่าราคาในท้องตลาด

ทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้การแปรรูปสินค้าก็เป็นหัวใจส้าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแทนการขายใน
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ลักษณะสินค้าขั้นปฐม อาทิ น้้ามันร้าข้าว การแปรรูปเป็นขนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวกระยาสาท 

ข้าวเม่า ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งเบเกอรี่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่  การท้าเครื่องดื่มน้้านมข้าว 

อาหารเสริมต่างๆ และเครื่องส้าอางค์จากข้าว รวมทั้งการสร้างความแตกต่างในสินค้าโดยการให้

ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ (packaging) และการสร้างตรายี่ห้อ (brand) ดังกล่าวข้างต้นจะท้าให้

เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น เพราะลูกค้าพึงพอใจในรูปลักษณ์ที่สวยงามและยินดีที่จะจ่าย

มากขึ้นนั่นเอง เช่น การบรรจุข้าวสารแบบสูญญากาศจะช่วยให้เก็บรักษาได้นานโดยที่คุณภาพข้าวไม่

เปลี่ยนและมีความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เป็นอย่างดีจากการขายได้

ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเอง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางการตลาดและการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ้านาจทาง

การตลาดก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะท้าให้จ้าหน่ายข้าวได้ราคาสูงและมีตลาดรองรับที่แน่นอน

โดยเฉพาะตลาดส่งออก นอกจากนี้ส้าหรับในระดับต้นน้้าและกลางน้้าอาจมีการรวมกลุ่มในรูปของ 

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เป็นต้น เพ่ือรวบรวมและจ้าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรเอง 
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ภาพที่ 4.10 รูปแบบที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวอินทรีย์ 

 3. ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) จะมีส่วนส้าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ

สร้างศักยภาพให้กับข้าวอินทรีย์ โดยการวิจัยและพัฒนาจะแทรกอยู่ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด 

การคิดค้นใหม่ๆ เช่น พันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการปลูก บรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เป็นต้น จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว ยกตัวอย่างเช่น การวิจัย

และพัฒนาท้าให้เกิดข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดและจ้าหน่ายได้ในราคาสูง ไม่ว่า

จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี ที่เป็นเป็นข้าวเจ้าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ไม่ไวแสง เมล็ดข้าวกล้องมีสี

ม่วงเข้ม เป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งเป็นสาย

เกษตรกร 

(การบริหารจัดการแบบรวมกลุ่ม) 

 

การผลิต 

 การเพิ่มผลผลิตต่อไร ่

 การลดต้นทุนการผลติ 

 การใช้เทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ  

 การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม 

 การสร้างกระบวนการตรวจสอบ

ย้อนกลับ 
 

การตลาด 

 การแปรรูปสินค้า 

 การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 การสร้างเครือข่ายและการส่งออก 

 การสร้างความแตกต่างใน

ผลิตภัณฑ ์

การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
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พันธุ์พ่อกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ ท้าให้ได้ข้าวลักษณะที่ดีและมีคุณประโยชน์

เด่นๆ ออกมา หรือในกรณีของข้าว กข. 43 ก็เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่เช่นกัน เป็นการผสมข้ามพันธุ์

ระหว่างข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1 (พันธุ์พ่อ) โดยมีลักษณะเด่น คือ มีค่า

ดัชนีน้้าตาลต่้า เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้้าหนัก หรือเป็นเบาหวาน และก้าลังเป็นที่ต้องการของตลาด

เช่นกัน การมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆออกสู่ตลาดจะเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขันให้กับประเทศอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปการท้า R&D แม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจใช้

เวลานานโดยเฉพาะการคิดค้นพันธุ์ข้าว รวมทั้งมีโอกาสในการล้มเหลวในการทดลองต่างๆ อีกด้วย จึง

อาจไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรรายย่อยเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ลงทุนในเรื่อง

ดังกล่าวนี้ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเงินทุน บุคคลากร และนักวิชาการ ซึ่งเมื่อผลการวิจัยประสบ

ความส้าเร็จดีแล้วจึงน้าไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป  




