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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
 การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและ
ต่างประเทศ เป็นการศึกษาโครงสร้างการผลิตข้าว จ านวนผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ ปริมาณผลผลิต 
พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าว การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว โครงสร้างการตลาด คุณภาพข้าว 
แหล่งรับซื้อ โรงสี ต้นทุน ราคา ปริมาณขาย รายได้และก าไร การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป การ
ส่งออก การสต็อกสิ้นปี รูปแบบการค้าข้าวแบบดั้งเดิม การค้าแบบสมัยใหม่ เรื่องโลจิสติกส์ข้าว จากแหล่ง
ผลิตของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จนถึงตลาดผู้ส่งออก และตลาดต่างประเทศ รวมถึงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของ
ข้าว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขายส่ง รวมถึง
ผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และความต้องการผลิตและการบริโภคข้าว ของกลุ่ม
จงัหวัดในอนาคต ผลการศึกษา 
 การปลูกข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัดในปีเพาะปลูก 2556/2557 มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก
ข้าว 533,371 ครัวเรือน มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว 9,217,139 ไร่ เป็นเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน 
961,281 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 12.28 เป็นเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน  8,255,858 ไร่ 
หรือประมาณ ร้อยละ 87.72 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานมากสุด จ านวน 
379,896 ไร่ หรือร้อยละ 25.60 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด มีเนื้อที่
เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน จ านวนร้อยละ 11.21 6.83 และ 5.49 ตามล าดับ ท าให้เกษตรกรส่วน
ใหญ่ใช้น้ าฝนในการท านา หากฝนแล้งก็ไม่มีน้ าส าหรับท านา ท าให้ได้ผลผลิตน้อย กลุ่มจังหวัดมีเนื้อที่
เพาะปลูกข้าวเจ้า 4,238,185 ไร่ หรือจ านวนร้อยละ 45.98 น้อยกว่าเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียว 4,978,954 ไร่ 
จ านวนร้อยละ 54.02  โดยจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียวมากสุด ร้อยละ 37.27 รองลงมาคือ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม จ านวนร้อยละ 22.50 20.94 และ 19.29  ตามล าดับ การถือ
ครองที่ดินของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยครัวเรือนละ 23.31 ไร่ 

การบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคในปริมาณ 95 กิโลกรัมต่อปี 
แนวโน้มความต้องการการบริโภคข้าวในอนาคตในจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 ที่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.28 โดยในปี 2558 มีการบริโภคข้าว ประมาณ 397 ,349.4 ตัน 
ประมาณการในปี 2567 มีการบริโภคประมาณ 408,971.9 ตัน มีการบริโภคข้าวที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เป็นผล
เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประชากรภายในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนที่ลดลงทุกปี  

ในการปลูกข้าวของเกษตรกรทั้งนาข้าวทั่วไปและนาข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์เดิม จ านวนร้อย
ละ 99.42 ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นการเพาะพันธุ์เองถึงร้อยละ 64.35 รองลงมาคือการซื้อเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 
30.49 ชนิดพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ105 หรือข้าวหอมมะลิ และกข6 ในการปลูกข้าวนั้น
เกษตรกรนาข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 63.60 ราคาปุ๋ยเคมีสูตร N-P-K ที่มีการใช้กันมาก ได้แก่ 
สูตร 15-15-15 สูตร 16-16-16 ทั้งสองสูตรราคากระสอบละประมาณ 1,000 บาท เฉพาะสูตร 15-15-15 
มีอัตราการใช้ในแปลงนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีโดยรวมเฉลี่ย 150 -170 กิโลกรัมต่อราย การเก็บ
เกี่ยวนวดข้าวในปัจจุบันทั้งนาข้าวทั่วไป และนาข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวนวด ร้อยละ 72.61 และ 
82.14 ตามล าดับ เพราะค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวในช่วงต้นฤดูกาล 300 บาทต่อวัน หากเป็นช่วงเร่งเก็บ
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เกี่ยวค่าแรงสูงขึ้นเป็น 400 บาทต่อวัน และยังต้องเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  และมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด เมื่อเกี่ยวนวด แล้วส่วนใหญ่ไม่จัดคุณภาพข้าว ได้แก่ การลดความชื้น
ข้าวเปลือกด้วยการตากแดด 2-3 ครั้ง การคัดออกของเศษวัชพืช เศษหิน เป็นจ านวนร้อยละ 59.14 โดย
ส่วนใหญ่เกี่ยวนวดแล้วขายหมดทันที ร้อยละ 73.50 เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดไม่มีการแปรรูปข้าว ร้อยละ 
98.82 การแปรรูปข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้หลายประเภท การแปรรูปข้าวสามารถแปรรูปเป็นข้าวสาร 
ข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบ ร าหยาบ ร าข้าวละเอียด เป็นผู้ประกอบการโรงสีทั่วไปทั้งของเอกชน กลุ่ม
สหกรณ์ การแปรรูปเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูป เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก และต้นทุนไม่
สูง ที่พบเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การท าข้าวกล้องงอก น้ ามันร าข้าว ขนมไทย เครื่องดื่มน้ านมข้าว แครกเกอร์
ข้าว เป็นต้น ซึ่งข้าวสามารถแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น เครื่องส าอาง กรด
น้ ามัน ผงซิลิก้า แป้งข้าวดัดแปร เป็นต้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีทุนพร้อม
ด าเนินการในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงขึ้น นอกเหนือจากแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวสารบรรจุถุง 
จ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ  

เกษตรกรส่วนใหญ่ขายข้าวเปลือกให้ผู้รับซื้อสหกรณ์ โรงสี ที่เป็นรายเดิมอยู่ในพ้ืนที่ ระยะทางไม่
เกิน 30 กิโลเมตร ราคาขายข้าวเปลือกโดยเฉลี่ย ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ105 ที่เป็นข้าวทั่วไป เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.50 บาท ข้าวอินทรีย์ เฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 18.60 บาท ราคาข้าวเปลือกเหนียวทั่วไป 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.8 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวของครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดประมาณ 121,319 
บาท ในขณะที่มีหนี้สินสะสมเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 133,346 บาท โดยมากเป็นหนี้สินที่เกิดจากการ
ซื้อรถยนต์ รถไถนานั่งขับ เป็นต้น ส่วนรายจ่ายต่อเดือนที่มีสูงเป็นค่าผ่อนช าระรถยนต์ และอุปกรณ์
การเกษตร รถไถนานั่งขับ รถไถนาเดินตาม เป็นต้น 

การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดไม่เคยท าการลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 70.55 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 6,085 บาท โดยมีต้นทุนประกอบด้วย 1). ค่า
วัตถุดิบ ร้อยละ 15.85 ได้แก่ ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าว และต้นทุนค่า
ปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 2). ต้นทุนค่าแรงงานคน ร้อยละ 27.66 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการปักด า หว่าน 
ไถ ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ย และแรงงานตนเอง 3). ต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร ร้อยละ 27.55 ได้แก่ 
ค่าจ้างรถไถนา ค่าจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และค่าจ้างรถขนไปขาย และ 4). ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 28.95 ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา ค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษีที่ดิน 
เห็นได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตมีค่าสูงสุด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัด
ร้อยเอ็ดสูงสุด จ านวน 7,584.90 บาท กาฬสินธุ์ จ านวน 6,126 บาท ขอนแก่น จ านวน 5,478 บาท และ
มหาสารคาม จ านวน 5,153 บาท ตามล าดับ 

การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
การรวมกลุ่มของเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ ศูนย์ข้าวชุมชน และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  

สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 611 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
137 แห่ง ขอนแก่น 233 แห่ง มหาสารคาม 143 แห่ง และกาฬสินธุ์ 98 แห่ง สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดที่ยัง
ไม่เริ่มด าเนินการจ านวน 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 7 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และมหาสารคาม 1 แห่ง 
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มีสหกรณ์ที่เลิกกิจการอยู่ระหว่างรอช าระบัญชี 72 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 14 แห่ง ขอนแก่น 28 แห่ง 
มหาสารคาม 13 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง ยังคงเหลือสหกรณ์ที่ด าเนินการอยู่ 519 แห่ง อยู่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 116 แห่ง ขอนแก่น 193 แห่ง มหาสารคาม 129 แห่ง และกาฬสินธุ์ 81 แห่ง สหกรณ์ในแต่ละ
จังหวัดที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย ให้กับสมาชิก 
ในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 67 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 15 แห่ง ขอนแก่น 23 แห่ง มหาสารคาม 19 แห่ง 
และกาฬสินธุ์ 10 แห่ง 

ในกลุ่มจังหวัดมีศูนย์ข้าวชุมชนทั้งสิ้น 325 ศูนย์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 147 แห่ง ขอนแก่น 
92 แห่ง ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนการขยายศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ิมขึ้น 
เป็น 200 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ิมถึง 300 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 69 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง การ
ด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนมีส่วนน้อยที่ประสบความส าเร็จ ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะการ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ อีกท้ังความรู้ความเข้าใจความสามารถของเกษตรกร 
ผู้น า ความร่วมมือจากสมาชิก ความขัดแย้งในกลุ่ม การไม่ยอมรับระหว่างเกษตรกรด้วยกัน กรณีตัวอย่าง 
ศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า ต าบลหนองแก้ว 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสองห้อง ศูนย์ข้าวบ้านหนองแซงทุ่ง ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน
ต าบลสาวัตถี เครือข่ายข้าวชุมชนตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายบ้านแพง กลุ่มเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเต่าน้อย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 
ศูนย์ข้าวชุมชนยางตลาด กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ าเภอกมลาไสย เป็นต้น  

ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว กระบวนการต้นน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก 
ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี แรงงานคน 
เครื่องจักรการเกษตร เป็นขั้นตอนการผลิตเพ่ือให้ได้ข้าวเปลือก เริ่มจากการเตรียมดิน การไถดะ ไถแปร 
ไถคราด แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถไถหน้าดิน แล้วปั่นแห้ง หรือปั่นน้ าตมถ้านามีน้ า แล้วหว่านข้าว เพ่ือ
ความประหยัด การน าน้ าเข้านาเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องสูบน้ า ซึ่งนาส่วนใหญ่ใช้น้ าฝน หากฝนไม่ตกในช่วงที่
การปลูกข้าวต้องการน้ าอาจต้องหาน้ าจากหนอง บึง ล าคลอง แม่น้ า สูบเข้านา การหว่านกล้า ปักด า หรือ
ท านาหว่าน การใส่ปุ๋ยบ ารุงดินในระยะข้าวงอก ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน หรือก าเนิดช่อ ระยะข้าวตั้งท้อง 
การเก็บเกี่ยว และการนวดข้าว โลจิสติกส์การขนส่งใช้พาหนะมีทั้งล้อเข็น รถไถนาเดินตามพ่วงกระบะ รถ
อีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถหกล้อ และรถสิบล้อ ไปสู่กระบวนการกลางน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้รวบรวม ผู้จัดหา
ข้าวเปลือก ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิต
ข้าวสาร ประกอบด้วย โรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตร ท าการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารการบรรจุ
ภัณฑ์ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงสีขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
จ าพวกที่ 3 ตามนิยมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 120 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 31 แห่ง 
ขอนแก่น 34 แห่ง มหาสารคาม 16 แห่ง และกาฬสินธุ์ 39 แห่ง  การสีข้าวนั้น ข้าวเปลือก 1 ตันได้
ข้าวสารประมาณร้อยละ 64 โดยน้ าหนัก ข้าวสาร 100 กรัมได้ข้าวสารตั้งแต่เต็มเมล็ดจนถึงปลายข้าว 64 
กรัม แกลบ ร้อยละ 25 ร าอ่อน ร้อยละ 9 ที่เหลือคือสิ่งปลอมปน เช่นข้าวลีบ เศษไม้ ฟาง วัชพืช         
โลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น เป็นการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ทั้งหกล้อ สิบล้อ และรถพ่วง บรรทุกข้าวเปลือกไปยัง
โรงสี เมื่อสีข้าวสารแล้ว การกระจายข้าวสารไปยังขั้นปลายน้ า เป็นการใช้รถบรรทุกทั้งหกล้อ สิบล้อ และ



ง 

รถพ่วง ขนส่งต่อไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ส่งออก เมื่อแปรรูปแล้วเข้าสู่กระบวนการปลายน้ า 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้จ าหน่ายข้าวสาร ได้แก่ พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าส่ง พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค 
อาจเป็นการส่งต่อโดยตรงจากโรงสี หรือสหกรณ์ที่มีโรงสีไปยังผู้ส่งออกและผู้ขายส่ง หรืออาจส่งผ่านหยง 
ในขณะที่ผู้ค้าส่ง ด าเนินการบรรจุข้าวสารเป็นถุง หรือวัสดุอ่ืนในขนาดน้ าหนักต่าง ๆ ได้แก่ น้ าหนัก 1 
กิโลกรัม 2 กิโลกรัม หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น ส่งกระจายข้าวสารถุงไปยังผู้ขายปลีกทั้งแบบดั้งเดิม และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขายข้าวสารให้กับผู้บริโภคภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด 
ส าหรับการส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออกที่จดทะเบียนการค้าและเป็นผู้ส่งออกต้องมี
สต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 10–15 ล้านบาท ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่
ส าคัญ ประเทศหลัก ๆ ในทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง 
เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว 
ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ทวีปยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน 
ลิทัวเนีย ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโค สต์ 
ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

จากผลการศึกษาดังที่ได้กล่าวข้าวต้น การเสนอโครงการส าคัญ (Flagship) ในการพัฒนาข้าวของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การประชุมกลุ่ม รวมทั้งจากแบบสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ความถี่ จากข้อมูลตัวเลขร้อยละ
จากแบบสัมภาษณ์ เสนอโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ และ
โครงการย่อย 15 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการการลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต  

1.1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง การบริหาร
จัดการ การรวมกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดให้มากข้ึน  

1.2. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยการแบ่ง
พ้ืนที่การปลูกข้าว แบ่งเป็นพ้ืนที่การปลูกข้าวข้าวคุณภาพดี และคุณภาพต่ า เพ่ือการบริโภค 
และการแปรรูป โดยการจัดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ 

1.3. โครงการปลูกปอเทีอง เพ่ือการปรับปรุงดิน และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการรับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส านักพัฒนาที่ดินจัดหาพันธุ์ปอเทืองให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ผลผลิตจากการท านาแปลงนาที่มีการปลูกปอ
เทือง มีการรับซื้อผลผลิตข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด 

2. โครงการลดต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต 
2.1. โครงการส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กลางประจ าต าบล สาเหตุจากการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักรที่

จ าเป็น ได้แก่ รถไถนา รถเกี่ยวนวด เพราะเมื่อถึงปลูกข้าว เกษตรกรมีความต้องการรถไถนามาก 
มีความเร่งรีบไถนาให้เสร็จ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ระยะเวลาข้าวออกรวงไล่เลี่ยกัน เกิดการแย่งใช้
รถเกี่ยวนวด โดยอุปกรณ์กลาง ได้แก่ รถไถ เครื่องหยอดข้าว รถเกี่ยวนวด เครื่องตรวจวัด



จ 

ความชื้น รถขนย้ายข้าวสู่โรงสี การก าหนดมีผู้รับผิดชอบ มีการบริหารจัดการเฉพาะ มีการซ่อม
บ ารุงตามระยะเวลาเพ่ือการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า ให้มีหน่วยงานบริหารจัดการเครื่องจักร
กลางต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในก ากับของ อบต. สามารถบริหารงานด้วยตนเองได้ 

2.2. โครงการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับชาวนา จากสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ ชาวนามีอาชีพหลักที่มีอาชีพ
นอกภาคการเกษตร การดูแลใส่ใจในการท านาน้อยลง และโดยเฉพาะชาวนาในหมู่บ้านที่ท างาน
แบบไปเช้า เย็นกลับ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการดูแล
นาหลังเลิกงานประจ า ด้วยการชักจูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปดูแล และแก้ปัญหาข้าวใน
นา เป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติร่วมกันโดยสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่เป็นชาวนาที่ให้เวลาในไร่
นา สร้างแรงจูงใจด้วยการประกวดจ านวนเวลาอยู่ดูแลนาหลังเลิกงาน 

2.3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น สาเหตุเพราะ รายได้จากการปลูกข้าวน้อย 
เกษตรกรถือครองที่นาน้อย กรณีน้ าน้อย เช่น การเลี้ยงตุ๊กแก แมลงที่รับประทานได้ หรือตาม
ฤดูกาล เช่น เลี้ยงมดแดงเพ่ือเป็นธุรกิจ หรือ กบ ในกรณีที่มีพ้ืนที่และมีน้ าอยู่บ้าง หรือการเลี้ยง
ปลาในนา โดยพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วม กรณีที่นาอยู่ในเขตชลประทาน มีน้ า
เพียงพอสามารถเลี้ยงกุ้งในนาข้าว เป็นอีกอาชีพหนึ่ง 

2.4. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมอ่ืนเพิ่มเติมจากการท านา เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมเติมนอกจากการท านา 
ได้แก่ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ ที่ปัจจุบันลดน้อยลงมาก การเร่งผสมเทียมเพ่ือขยายพันธุ์ ท า
ธนาคารโค กระบือ 

2.5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีวงจรสั้นตามคันนา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารใน
ครัวเรือน  

3. โครงการลดต้นทุนหลังการเก็บเก่ียว 
3.1. โครงการลดต้นทุนการขนส่งข้าว 

3.1.1. โครงการจัดหารถส่วนกลางของต าบลช่วยขนข้าวจากแหล่งผลิตไปยังโรงสี สาเหตุเพราะ 
เกษตรกรเมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้ว ส่วนใหญ่ขายสด คือขายให้โรงสี สหกรณ์ หรือผู้รวบรวม
ข้าวเปลือกทันที ในการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนข้าวไปขาย
ครั้งละ 300-600 บาท ในระยะทางไม่เกิน 30 กม.  

3.1.2. โครงการตลาดต้นทาง หรือโครงการตลาดในพ้ืนที่ผลิตข้าว เป็นการให้โรงสีเข้ามารับซื้อ
ข้าวในพื้นท่ีที่ก าหนดซื้อ-ขาย ในแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล สามารถลดต้นทุนเกษตรกรในการ
บรรทุกผลผลิตไปขายหลังจากการเก็บเก่ียวแล้ว หรือ 

3.1.3. โครงการโรงสีรับภาระในการขนส่งข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตไปโรงสี เป็นการก าหนด
พ้ืนที่จุดขายของแต่ละต าบล มีคณะกรรมการก ากับดูแล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจากราชการ และ อบต. ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงสี จัดให้มี
เครื่องตรวจวัดความชื้น โดยก าหนดราคารับซื้อตามความเป็นจริง เมื่อตกลงซื้อขายแล้ว
โรงสีผู้รับซื้อและขนข้าวไปยังโรงสีเอง 

3.1.4. โครงการจัดตั้งกระดานราคาข้าวกลางที่เป็นปัจจุบันประจ าชุมชน เพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การขนส่ง ก่อนการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายยังโรงสีของเกษตรกร เมื่อมีการก าหนดจุด



ฉ 

หรือมกีระดานบอกราคาในหมู่บ้านประกาศราคาขายข้าวให้เป็นปัจจุบันตลอด สอดคล้อง
กับราคาที่โรงสีรับซื้อ และร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าถึงข้อมูลด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ
ของข้าว ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือทราบข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลาในช่วงฤดูกาลผลิต และ
ราคาที่รับซื้อในแต่ละแหล่งก่อนการตัดสินใจบรรทุกผลผลิตไปขาย 

3.1.5. โครงการจัดตั้งเครื่องอบความชื้นขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ หรือจังหวัด โดยตั้งใกล้แหล่ง
ชุมชนปัญหาการรีบขายข้าวเปลือกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะมีความรีบต้องการเงิน
สดใช้ ไม่มีลานตากข้าวเพ่ือลดความชื้น ไม่มีแรงงานในการเฝ้าและเก็บข้าวที่ตาก  

3.1.6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่าย ในกลุ่มจังหวัดแต่ละปีมีความ
ต้องการเมล็ดพันธุ์ประมาณ 147,000 ตันต่อปี ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดมี 3 แห่ง คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวรวมกันประมาณปีละไม่เกิน 20,000 ตัน 

3.1.7. โครงการยุ้งฉางพลาสติกเพ่ือชะลอการขายข้าว ให้ข้าวราคาดี ส่งเสริมในระดับขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ส่วนขนาดใหญ่ให้ชาวนาสมทบเงินเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มียุ้งฉาง
จัดเก็บข้าว หลังจากมีโครงการรับจ าน าข้าวทุกเม็ดในระยะเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่รื้อถอนยุ้งฉางน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนแทน  

 



ค ำน ำ 
 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC และ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาในเรื่อง
โครงสร้างการผลิตข้าว ประกอบด้วย จ านวนผู้ผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ และชนิดของข้าว คุณภาพข้าว 
ปริมาณผลผลิตข้าวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มร้อยแก่น
สารสินธุ์ ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพฤติกรรม
การใช้ปัจจัยการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โครงสร้างการตลาดของข้าว คุณภาพข้าว กับแหล่งรับซื้อและโรงสี จ านวนต้นทุน ราคา 
ปริมาณขาย รายได้และก าไร การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป การส่งออก สต็อกสิ้นปี รูปแบบ
การค้าข้าวแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ข้าว และ
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าวจากแหล่งผลิตของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จนถึงตลาดผู้ส่งออก และตลาด
ต่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขายส่ง 
รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความต้องการผลิต และการบริโภค และ
การจ าหน่ายข้าวของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจกรรมพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษา
ด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และชุมแพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และ
กาฬสินธุ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานการค้าภายในจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้รวบรวมข้าวเปลือก ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวบรรจุถุง ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้า
ข้าวสาร เป็นต้น แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
และประชาชนผู้บริโภค แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 



หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตข้าว 
ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว ผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิตข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาชน
ผู้บริโภคข้าวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด อย่างแท้จริง 

 
        คณะผู้ศึกษา 

มิถุนายน 2558 

 



ค ำน ำ 
 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC และ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาในเรื่อง
โครงสร้างการผลิตข้าว ประกอบด้วย จ านวนผู้ผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ และชนิดของข้าว คุณภาพข้าว 
ปริมาณผลผลิตข้าวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มร้อยแก่น
สารสินธุ์ ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพฤติกรรม
การใช้ปัจจัยการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โครงสร้างการตลาดของข้าว คุณภาพข้าว กับแหล่งรับซื้อและโรงสี จ านวนต้นทุน ราคา 
ปริมาณขาย รายได้และก าไร การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป การส่งออก สต็อกสิ้นปี รูปแบบ
การค้าข้าวแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ข้าว และ
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าวจากแหล่งผลิตของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จนถึงตลาดผู้ส่งออก และตลาด
ต่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขายส่ง 
รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความต้องการผลิต และการบริโภค และ
การจ าหน่ายข้าวของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจกรรมพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษา
ด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ของ
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงาน
เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และชุมแพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และ
กาฬสินธุ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานการค้าภายในจังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้รวบรวมข้าวเปลือก ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวบรรจุถุง ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้า
ข้าวสาร เป็นต้น แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจากภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
และประชาชนผู้บริโภค แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 



หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตข้าว 
ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว ผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิตข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาชน
ผู้บริโภคข้าวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด อย่างแท้จริง 

 
        คณะผู้ศึกษา 

17 มิถุนายน 2558 
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เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-38 

4.85 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-38 

4.86 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-39 

4.87 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของ 4-40 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
4.88 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้าง

แรงงานในการปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด 
4-41 

4.89 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้าง
แรงงานในการ       ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น 

4-41 

4.90 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าว 

4-42 

4.91 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-42 

4.92 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าว 

4-43 

4.93 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายใน
การปลูก  ข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-44 

4.94 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายใน
การปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาในจังหวัดขอนแก่น 

4-44 

4.95 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายใน
การปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา 

4-45 

4.96 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายใน
การปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา 

4-45 

4.97 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายใน
การปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา 

4-46 

4.98 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สิน
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-47 

4.99 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สิน
ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-48 

4.100 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สิน
ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-48 

4.101 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สิน
ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-49 

4.102 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สิน
ของเกษตรกร 

4-49 

4.103 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับ
การศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-51 

4.104 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับ
การศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-52 

4.105 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับ 4-52 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

การศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
4.106 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับ

การศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4-53 

4.107 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับ
การศึกษาของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

4-53 

4.108 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-55 

4.109 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-55 

4.110 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-56 

4.111 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-57 

4.112 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าว ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

4-57 

4.113 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จาก
อาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-59 

4.114 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จาก
อาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-60 

4.115 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จาก
อาชีพอ่ืน ๆ  ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-60 

4.116 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จาก
อาชีพอ่ืน ๆ  ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-61 

4.117 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จาก
อาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

4-61 

4.118 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-63 

4.119 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-63 

4.120 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกร 

4-64 

4.121 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้
จากการ ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-65 

4.122 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

4-65 

4.123 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนที่ท านา 4-67 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
4.124 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนที่ท านา

ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
4-68 

4.125 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนที่ท านา
ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-69 

4.126 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนที่ท านา
ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-70 

4.127 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-71 

4.128 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-72 

4.129 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-72 

4.130 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-73 

4.131 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-74 

4.132 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-75 

4.133 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-76 

4.134 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-77 

4.135 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4-78 

4.136 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

4-79 

4.137 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

4-80 

4.138 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-81 

5.1 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-13 

5.2 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-14 

5.3 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ 5-14 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5.4 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5-16 

5.5 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-17 

5.6 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-18 

5.7 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-19 

5.8 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-20 

5.9 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-21 

5.10 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-22 

5.11 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-23 

5.12 ความรู้ของเกษตรกรของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-24 

5.13 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-25 

5.14 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-26 

5.15 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-27 

5.16 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-28 

5.17 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-28 

5.18 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-29 

5.19 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-30 

5.20 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-31 

5.21 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/ 5-32 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5.22 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5-33 

5.23 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-34 

5.24 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-35 

5.25 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-36 

5.26 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-37 

5.27 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-38 

5.28 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-39 

5.29 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-39 

5.30 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-40 

5.31 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-41 

5.32 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-42 

5.33 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-43 

5.34 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-44 

5.35 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-45 

5.36 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-45 

5.37 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-46 

5.38 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-47 

5.39 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ 5-48 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5.40 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
5-49 

5.41 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-50 

5.42 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-50 

5.43 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-51 

5.44 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-52 

5.45 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-52 

5.46 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-53 

5.47 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็น
และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

5-54 

5.48 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

5-55 

6.1 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-2 
6.2 การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-2 
6.3 พ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-2 

6.4 ประเภทพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-3 

6.5 สถานที่ขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-3 

6.6 สถานที่ขายข้าวเปลือกในปีนี้กับปีที่แล้วของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-4 

6.7 สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-4 

6.8 การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-4 

6.9 แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-5 

6.10 การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-5 

6.11 ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด 6-5 

6.12 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-6 

6.13 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-6 

6.14 การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-6 

6.15 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกชัยนาทในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-7 

6.16 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิทั่วไปของในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

6-7 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
6.17 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปของในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-7 
6.18 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ของในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
6-8 

6.19 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-8 

6.20 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด 6-8 

6.21 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-9 

6.22 การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-9 

6.23 พ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-9 

6.24 ประเภทพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-10 

6.25 สถานที่ขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-10 

6.26 สถานที่ขายข้าวเปลือกในปีนี้กับปีที่แล้วของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-11 

6.27 สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-11 

6.28 การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-11 

6.29 แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-12 

6.30 การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-12 

6.31 ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดขอนแก่น  6-12 

6.32 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-13 

6.33 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-13 

6.34 การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 6-13 

6.35 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิอินทรีย์ ในจังหวัด
ขอนแก่น 

6-14 

6.36 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกชัยนาทอินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น 6-14 

6.37 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกเหนียวอินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น 6-14 

6.38 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น 6-14 

6.39 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกชัยนาททั่วไปของในจังหวัดขอนแก่น 6-15 

6.40 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปของในจังหวัดขอนแก่น 6-15 

6.41 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น 6-15 

6.42 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น 6-16 

6.43 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 6-17 

6.44 การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 6-17 

6.45 พ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 6-17 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  
ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยก าหนดให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี 2558-2561 เป็น “เพ่ิมผลิต
ภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) และอุตสาหกรรม การค้า การบริการ 
การท่องเทีย่ว และการลงทุนสู่สากล” โดยศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (Positioning) คือ 
(1) เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยยางพารา)  (2) เป็นฐาน
อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การบริการ (3) การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม (4) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้ศักยภาพร่วมของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่
มาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการพัฒนาด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพร่วมให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและรายได้ของกลุ่มจังหวัด1 

จากสภาพความเป็นจริงของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูลทางเศรษฐกิจในปี 2554 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นมีสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักใน
การผลักดันด้านเศรษฐกิจน า คิดเป็นร้อยละ 39.27 ของ GPP ตามด้วยสาขาการผลิตภาค
การเกษตร ร้อยละ 10.84 ในขณะที่อีกสามจังหวัดมีสาขาการผลิตภาคการเกษตรเป็นสาขาหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กล่าวคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 23.37 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 20.99 
และจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 19.23 2 พบว่า สาขาการผลิตภาคการเกษตรนั้นมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว 
โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักที่จะเพ่ิมผลิตภาพตามก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ
กลุ่มจังหวัด มีความเกี่ยวข้องกับครัวเรือนผู้ปลูกข้าว และมีความส าคัญเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่อุปทานเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว (ต้นน้ า) กลุ่มผู้ประกอบการแปร
รูปวัตถุดิบ การขนส่ง (กลางน้ า) และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคสุดท้าย (ปลายน้ า)  แต่
จากการที่เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า และไม่สามารถขายผลผลิตได้ เป็นปัญหา
ด้านการผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น คุณภาพของข้าว กระบวนการผลิตยังไม่ได้
มาตรฐานตามตลาดต้องการ อีกท้ังผลผลิตข้าวบางส่วนไม่ได้น าไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตาม
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value chain) จากการที่รัฐบาลได้
ก าหนดมาตรการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 และในปีการผลิต 2556/2557 เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 
2557 ก าหนดราคาจ าน าข้าวตันละ 15,000บาท และก าหนดราคาจ าน าข้าวเปลือกหอมมะลิ ตัน
ละ 20,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ไม่ต้องเอาใจใส่เรื่อง
คุณภาพของข้าวเหมือนกับการขายข้าวให้โรงสีและพ่อค้า ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่
ผู้ขายส่งมอบอย่างละเอียด (เช่น การนับจ านวนข้าวหักของข้าวแต่ละเกรด เป็นต้น) 

                                           
1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (กบก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2557 
2
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปัญหาที่พบในแต่ละปีของการปลูกข้าว เช่น ความต้องการของตลาดข้าวกับผลผลิตของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด คุณภาพและปริมาณยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ราคาขาย
ผลผลิตต่ า ไม่ได้ราคาตามนโยบายหรือราคาที่ทางการประกาศ ซึ่งมีผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูก
ข้าว เมื่อพิจารณาเรื่องกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน ได้แก่ การ
จัดการพ้ืนที่แปลงปลูก การส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปรับปรุงดิน การจัดการระบบ
น้ า การจัดการศัตรูพืช การเกี่ยวนวด การตรวจสอบมาตรฐาน การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ได้แก่การพัฒนาแปรสภาพข้าว การพัฒนาคุณภาพเพ่ือส่งออก รวมถึงการพัฒนาระบบตลาด 
ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ การที่
กลุ่มจังหวัดจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแนวความคิดดังกล่าว กลุ่มจังหวัดมีความจ าเป็นที่
จะต้องท าการศึกษาการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกลุ่ม
จังหวัดต่อไป 

 
1.2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างการผลิตข้าว จ านวนผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ ปริมาณผลผลิต ใน
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

2) เพ่ือศึกษาเรื่องของพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าว 
3) เพ่ือศึกษาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
4) เพ่ือศึกษาโครงสร้างการตลาดตามชนิด (ข้าวนึ่ง/ข้าวสวย) และคุณภาพข้าว ในเรื่องแหล่งรับ

ซื้อ และโรงสี ต้นทุน ราคา ปริมาณขาย รายได้และก าไร การบริโภคภายในประเทศ การแปร
รูป การส่งออก การ สต็อกสิ้นปี รูปแบบการค้าข้าวแบบดั้งเดิม/สมัยใหม่ ในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5) เพ่ือศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ข้าว จากแหล่งผลิตของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จนถึงตลาดผู้ส่งออก 
และตลาดตา่งประเทศ 

6) เพ่ือศึกษาเรื่องห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
7) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขายส่ง 

รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
8) เพ่ือศึกษาถึงความต้องการผลิตและการบริโภคข้าว ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 

 
1.3. ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษามีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
1.3.1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
2) ผู้ประกอบการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละจังหวัด 
3) ผู้ประกอบการขายข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
4) ผู้ประกอบการแปรรูปข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5) ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้จ าหน่ายข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งข้าว  
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6) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่  พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานสถิติจังหวัด การค้าภายใน 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4 สภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ศูนย์ข้าวชุมชน สมาคมโรงสี
ข้าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สมาคมธนาคาร และอ่ืน ๆ 

7) ผู้บริโภคข้าว เช่น กลุ่มผู้บริโภคข้าวกล้อง กลุ่มผู้บริโภคข้าวทั่วไป 
8) คณะท างานกลุ่มยุทธศาสตร์ข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
1.3.2. สถานที่ด าเนินการ  

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ 

1.3.3. ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน 365 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึง 18 
มิถุนายน 2558 

 
1.4. นิยามศัพท์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นิยามศัพท์ที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.4.1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือ

หลายคนประกอบการเกษตรเพาะปลูกข้าวในปีอ้างอิงที่ใช้เก็บข้อมูล ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

1.4.2. เกษตรกร หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลผู้ประกอบการเกษตร   
1) บุคคล หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพประกอบการเกษตรเป็นของครัวเรือนตนเอง 

ประกอบการเกษตรเพาะปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  

2) นิติบุคคล หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ได้จด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับกรมทะเบียนการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  และได้ประกอบการ เกษตร  ในกลุ่ มจั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

1.4.3. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพ้ืนที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ า โดยการจัดสรรน้ า
เพ่ือใช้ประโยชน์หลาย ๆ อย่างด้วยวิธีการต่างกัน เช่น การเก็บกักน้ า การส่งน้ าเพ่ือ
เพาะปลูก การระบายน้ า การแปรสภาพที่ดิน การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน้ า 
และการคมนาคมทางน้ า   
1) พ้ืนที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวที่อยู่ใน

เขตท่ีมีการชลประทาน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
2) พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวที่อยู่นอกเขต

ชลประทาน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
1.4.4. ข้าว หมายถึง ข้าวเจ้า และข้าวเหนียวที่เกษตรกรเพาะปลูก 
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1.4.5. พันธุ์ข้าว หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าว แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์
ราชการ  
1) พันธุ์พ้ืนเมือง หมายถึง ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่เพาะปลูกกันโดยทั่วไป ที่ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมจากทางราชการ  
2) พันธุ์ราชการ หมายถึง พันธุ์ข้าวที่ทางราชการรับรอง และแนะน าส่งเสริมให้

เกษตรกรเพาะปลูก แบ่งเป็น พันธุ์ไวแสง และพันธุ์ไม่ไวแสง 
พันธุ์ไวแสง หมายถึง ข้าวแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในประเภทนี้ แม้ปลูกในเวลาที่

แตกต่างกันก็มีจ านวนการออกดอกท่ีแน่นอน หรือถ้าคลาดเคลื่อนก็เพียงเล็กน้อย 
ข้าวไวแสงจัดเป็นพืชวันสั้นที่ออกดอกในเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืน จึงใช้ปลูก
ในฤดูนาปี หรือฤดูฝน เพ่ือให้ออกดอกต้นฤดูหนาวหรือระหว่างฤดูหนาว แบ่ง
ออกเป็น ข้าวเบา ออกดอกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ข้าวกลาง ออกดอก
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และข้าวหนัก ออกดอกในเดือนธันวาคม ถึง
กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป เป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเกือบทุกพันธุ์ และพันธุ์ข้าวอ่ืน ๆ ที่
ปลูกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ พันธุ์ข้าวนาปี ได้แก่ กข6 กข15 และขาวดอก
มะลิ105 เป็นต้น  

พันธุ์ไม่ไวแสง หมายถึง ข้าวออกดอกตามอายุ เพาะปลูกได้ตลอดปีถ้ามี
น้ าเพียงพอ แต่ได้ผลดีกว่าเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง หรือฤดูร้อน เพราะกลางวันมี
แสงแดดมากกว่าฤดูอ่ืน ข้าวประเภทนี้มีอายุตั้งแต่ประมาณ 110-150 วัน ได้แก่ 
ชัยนาท1 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 เป็นต้น 

1.4.6. ข้าวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice) เป็นชื่อที่เรียกเพ้ียนจากพันธุ์ข้าว “ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105” หมายถึง ข้าวที่ได้มีสีขาวเหมือนดอกมะลิ มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย
เนื่องจากมีสารหอมละเหย 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2-acetyl-1pyrroline) เป็น
เดียวกับสารที่พบในใบเตย และดอกชมนาด ต่อมาก็เรียกเพ้ียนไปเป็น “ข้าวหอม
มะลิ” พันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และพันธุ์ 
กข15  

1.4.7. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมายถึง ข้าวหอมมะลิที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี และใช้
สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด แทน 

1.4.8. ข้าวหอมมะลิทั่วไป หมายถึง ข้าวหอมมะลิผลิตโดยมีการใช้สารเคมี และ/หรือใช้
สารเคมีร่วมกับสารอินทรีย์ในการเพาะปลูก 

1.4.9. ข้าวจีไอ (Geographical Indication : GI) หมายถึง ข้าวปลูกในพ้ืนที่บ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ ปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องให้ในเขต
พ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ 

1.4.10. ข้าวนาปี หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม   
1.4.11. ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง หรือนอกฤดูฝนระหว่างวันที่  1

 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป 
1.4.12. ปีเพาะปลูกข้าว หมายถึง ระยะเวลาในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี ซึ่งเริ่มต้นการ

ผลิตในฤดูฝน โดยก าหนดระว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป 
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1.4.13. เนื้อที่เพาะปลูกข้าว หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินที่ท าการเพาะปลูกข้าวในรอบปีการ
เพาะปลูก 

1.4.14. วิธีการปลูก หมายถึง การน าเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
ปลูกในพื้นที่นาท่ีเตรียมไว้ แบ่งเป็น  
1) ปักด า หมายถึง การปลูกด้วยวิธีน าต้นกล้าจากแปลงเพาะเมล็ด หรือตกกล้า มา

ปักด าลงในแปลงนาที่เตรียมดินไว้แล้วอย่างเป็นแถวเป็นแนว โดยแรงงานคน 
หรือโดยเครื่องปักด า  

2) หว่านส ารวย หรือหว่านข้าวแห้ง หมายถึง การเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวแห้งที่ยังไม่งอกลงไปในแปลงนาที่ท าการเตรียมดินไว้แล้วให้
กระจายไปทั่วทั้งแปลงนา เสร็จแล้วจึงคราดกลบ หรือไถกลบอีกครั้งหนึ่ง  

3) หว่านน้ าตม หมายถึง การเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งอก
แล้วลงในแปลงนาที่มีการเตรียมดินและปรับระดับให้ราบเรียบจนสามารถ
ควบคุมปริมาณน้ าในแปลงนาที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี  

4) หยอด หมายถึง การเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดเรียงเป็นแถว ซึ่งใช้กับการ
เพาะปลูกข้าวไร่เป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลูกในพื้นที่ราบบ้างในพ้ืนที่ที่แห้งแล้ง  

5) โยนกล้า หมายถึง การปลูกข้าวโดยวิธีการเช่นเดียวกับปักด า แต่ต้องเตรียมกล้า
ไว้ในถาดหลุมแล้วน าไปปักน าด้วยวิธีการโยน  

1.4.15. ผลผลิตข้าว หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เก็บเกี่ยวข้าวในรอบปี
เพาะปลูก  

1.4.16. ความชื้นข้าวเปลือก หมายถึง อัตราส่วนเป็นร้อยละ ระหว่างมวลน้ ากับมวลของ
ข้าวสารในข้าวเปลือก 

1.4.17. ต้นทุนการผลิตข้าว  หมายถึง ค่าใช้จ่าย หรือมูลค่าการใช้ปัจ จัยการผลิต 
ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานคน ค่าจ้างเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
น ามาใช้ในการประกอบการผลิตข้าวเพ่ือให้การผลิตข้าวด าเนินการไปจนสิ้นสุด
กระบวนการผลิต  

1.4.18. จี เอ พี หรือ แก็บ (Good Agricultural Practice : GAP) หมายถึง การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี เพ่ือผู้บริโภคยอมรับ 
ผู้ผลิตปลอดภัย ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

1.4.19. เกษตรปราดเปรื่อง หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) หมายถึง เกษตรกร
ที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพของตัวเองอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้ รู้จั ก
คิด วางแผน การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด รู้จักการใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาเรื่องของแรงงาน 
ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

1.4.20. ศูนย์ข้าวชุมชน หมายถึง ชาวนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มกันบริหาร
จัดการกันเองในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่ายในชุมชน หรือจ าหน่ายทั่วไป โดย
กรมการข้าวท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นบางส่วน  
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1.4.21. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
ร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน 

1.4.22. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร หมายถึง องค์การที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกัน
จัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก  และช่วยยก
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

1.4.23. โลจิสติกส์ (Logistics) ข้าว หมายถึง ระบบการจัดการการส่งผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุด
บริโภคตามความต้องการของลูกค้า 

1.4.24. ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ของข้าว หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ 
และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการน าวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ 
กระบวนการจัดจ าหน่าย กระบวนการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค และกระบวนการ
บริการหลังการขาย  
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บทที่ 2 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ในการด าเนินโครงการการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ มีดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิจาก เอกสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต 
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับข้าว 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร  

3. การจัดเก็บข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) รุ่น 19 ที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือเป็นการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) 

 
การน าเสนอในบทนี้ประกอบด้วย 

2.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
2.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล  
2.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

 
2.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

2.1.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research)  
เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และกระบวนการผลิตการตลาด ได้

ท าการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการศึกษา
ข้อมูลอย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 

1) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต้นทุนการผลิตข้าว ขนาดการถือครองที่ดินของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ชนิดข้าวที่ปลูก จ านวนพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง การปลูกข้าวในและนอกพ้ืนที่
ชลประทาน ปริมาณผลผลิตข้าวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

2) เรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ประเภทการ
รวมกลุ่มของภาครัฐ ภาคเอกชน ปีก่อตั้ง วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม นโยบายที่ช่วยเหลือสมาชิก 
จ านวนสมาชิก กฎระเบียบที่ส าคัญ การบริหารงาน ผลของการด าเนินงาน 



2-2 

3) เรื่องโครงสร้างการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดได้แก่ จ านวนผู้บริโภคข้าว จ านวนต้นทุน
การผลิตข้าว ราคารับซื้อ ณ ไร่นาราคาขาย ณ โรงสี ราคาขายต่างประเทศ ปริมาณซื้อและปริมาณ
ขายข้าว ตลาดการแปรรูปของข้าว และตลาดการส่งออกข้าว การเก็บสต็อกข้าวสิ้นปี รูปแบบการค้า
ข้าวแบบดั้งเดิม/สมัยใหม่ 

4) เรื่องโลจิสติกส์ (Logistics) ของข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดจากแหล่งผลิตไปยังผู้รับ
ซื้อในจังหวัด ผู้ส่งออก และต่างประเทศ 

5) เรื่องห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) ของข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เช่น การแปร
รูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

6) เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขาย
ส่ง รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เช่น นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณในการสนับสนุนการผลิตและการตลาดข้าว ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ และ จากส่วนราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้อง 

7) ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวของกลุ่มจังหวัดในอนาคต โดยความต้องการ
ผลิตประมาณการโดยใช้เศรษฐมิติ 

 
2.1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1). การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตลอดจนศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  และการ
จัดท าข้อเสนอแนะในการท าโครงการ ในการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ส านักบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส านักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานสถิติ
จั งหวัด ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4 สภาเกษตรกรจั งหวัดในกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการโรงสี ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
กลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละจังหวัด ผู้บริโภคข้าว 

ระยะเวลาด าเนินการการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ โรงแรมวสุ จังหวัด
มหาสารคาม 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ โรงแรมริมปาว จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

 
ก าหนดการในการจัดประชุม ดังนี้  

13.00-13.30 น.  ลงทะเบียน 
13.30-14.00 น. น าเสนอ โครงการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ 
14.00-16.00 น. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม มี

ประเด็น ดังนี้ 
- นโยบาย แผนพัฒนา โครงการที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับข้าว 

ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนพัฒนา โครงการที่
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับข้าว ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ า ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ควรด าเนินการ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในการจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship) ในการ
พั ฒ น า ข้ า ว ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ 

16.00-16.30 น.  สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม 
 
2). การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้-เสีย (Stakeholders) ในการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคราชการ และเอกชน  

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด 
เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  

ภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการโรงสี เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด  
 

2.1.3 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ปลูกข้าวภายในกลุ่มจังหวัด 
โดยมีการส ารวจในเรื่อง  

1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ ศาสนา และ ระดับการศึกษา
ของเกษตรกร 

2) ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สมาชิก
ในครัวเรือนที่ช่วยปลูกข้าว อาชีพอ่ืนนอกจากปลูกข้าว รายได้ต่อปีของ
ครัวเรือนในปีที่ผ่านมา แหล่งที่มาของรายได้ ภาระหนี้สิน แหล่งที่มาของหนี้สิน 
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เงินออม รูปแบบเงินออม การลงทุน รายจ่ายของครัวเรือน การเป็นผู้น ากลุ่ม 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม  

3) ข้อมูลโครงสร้างการผลิตข้าว ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก เอกสารสิทธิ์ที่นา แหล่งน้ าใช้ท า
นา พันธุ์ข้าวที่ปลูก 

4) ข้อมูลต้นทุนการผลิต ได้แก่ ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ ค่าใช้จ่ายเทียบกับปีที่
ผ่านมา การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  

5) ข้อมูลด้านการตลาด ได้แก่ การจัดการคุณภาพข้าวเปลือก พ่อค้าที่รับซื้อ 
สถานที่จ าหน่าย การสีข้าว การจ าหน่ายข้าวสาร การสืบราคารับซื้อข้าวเปลือก 

6) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต ได้แก่ วิธีการท านา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการท านา การเปลี่ยนแปลงการใช้พันธุ์ข้าว แหล่งที่มาของ
พันธุ์ข้าว การเก็บรักษาพันธุ์ ข้าว การปลูกข้าวอินทรีย์  การใช้ปุ๋ย การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ย การใช้ฮอร์โมน ปุ๋ยน้ า การได้รับแจกปุ๋ย ศัตรูข้าว การ
แก้ปัญหาศัตรูข้าว การให้น้ าในแปลงนา การดูแลแปลงนา การเก็บเกี่ยว การ
เก็บเมล็ดพันธุ์ การผลิตอื่นเพ่ิมเติมจากท านา การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว การ
ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน การรู้จัก 
GAP และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ความต้องการในการท านาใน
ปีหน้า 

 
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ซึ่งในขณะที่ศึกษาอยู่ในช่วงก าลังขึ้นทะเบียนเกษตรกร ท าให้ตัวเลขเกษตรกรที่ปลูกข้าวไม่แน่นอน 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอกเวลา 
  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎี
การสุ่มก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ช่วงความเชื่อมั่น หรือความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ร้อยละ 3.1 และระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามสูตรโดยไม่ทราบค่าประชากร การค านวณ ดังนี้ 

       

  
 (  )

 (  )
  

 (     )

 (      )
 

 

                                               
      

        
                 

 

เมื่อ  n = จ านวนตัวอย่าง 
       Z = ก าหนดความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
       e = ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.031 
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2. เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและตัวอย่างมีการกระจายจึงเก็บแบบสัมภาษณ์ จ านวน 
1,016 ชุด 
 

ตารางที่ 2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
จังหวัด ขนาดกลุม่ตัวอย่าง 

ร้อยเอ็ด 272 
ขอนแก่น 301 
มหาสารคาม 216 
กาฬสินธุ ์ 227 

รวม 1,016 
 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ในแต่ละจังหวัดแบ่งตามพ้ืนที่ปลูกข้าวมาก

ที่สุดของแต่ละอ าเภอใน 5 อันดับแรก ที่มีเขตชลประทานและในแต่ละอ าเภอแบ่งตามพ้ืนที่ในและ
นอกเขตชลประทาน ทั้งในและนอกเขตชลประทานพ้ืนที่ปลูกข้าวดังกล่าวแบ่งการเก็บตามขนาดการ
ถือครองที่ดิน ในอัตราส่วน 40:40:20 โดยอัตราส่วนดังกล่าวพิจารณาจากการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท านาน้อยกว่า 20 ไร่ และระหว่าง 20-40 ไร่ และ เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท านามากกว่า 
40 ไร่ ตามล าดับ และในแต่ละอัตราส่วนและแต่ละพ้ืนที่สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 

 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ ใช้ แบบสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ ปลู กข้ าว ในกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามที่สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ 
ศาสนา และ ระดับการศึกษาของเกษตรกร ลักษณะเป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สมาชิกใน
ครัวเรือนที่ช่วยในการปลูกข้าว อาชีพอ่ืนนอกจากปลูกข้าว รายได้รวมต่อปีของครัวเรือน แหล่งที่มา
ของรายได้ จ านวนรายได้จากอาชีพอ่ืน ภาระหนี้สิน แหล่งที่มาของหนี้สิน เงินออม รูปแบบการออม 
การลงทุน รายจ่ายของครัวเรือน และการเป็นผู้น ากลุ่มต่าง ๆ หรือการเป็นสมาชิกของเกษตรกร แบบ
สัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 17 ข้อ โดยแบ่งลักษณะเป็น 2 แบบ ได้แก่  

  1) เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 12 ข้อ  
  2) เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงสร้างการผลิตข้าว ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูก เอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการท านา พันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูก แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ 
โดยแบ่งลักษณะเป็น 2 แบบ ได้แก่  

  1) เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 2 ข้อ  
  2) เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 8 ข้อ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลต้นทุนการผลิต ได้แก่ ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ปริมาณ
ผลผลิต และการแปรรูปข้าวของเกษตรกร แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 146 ข้อ โดยแบ่ง
ลักษณะเป็น 2 แบบ ได้แก่  

  1) เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 15 ข้อ  
  2) เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 131 ข้อ 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการตลาด  ได้แก่ การจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย ลักษณะการขายของ

เกษตรกร พ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือก สถานที่ขายข้าวเปลือก รายละเอียดในการขายข้าวเปลือก การ
สีข้าวก่อนขายของเกษตรกร การสืบราคาก่อนขายข้าว และผู้ก าหนดราคาในการขายข้าว  แบบ
สัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 53 ข้อ โดยแบ่งลักษณะเป็น 2 แบบ ได้แก่  

  1) เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 17 ข้อ  
  2) เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 36 ข้อ 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลักษณะการท า

นาของเกษตรกร การเปลี่ยนวิธีเพาะปลูกของเกษตรกร  การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก 
การเก็บพันธ์ข้าวของเกษตรกร การใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกร การเก็บ
ผลผลิตของเกษตรกร การเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร การผลิตอ่ืน ๆ หลังนา การส่งเสริมความรู้จาก
รัฐของเกษตรกร ความต้องการในการสนับสนุนของรัฐ การรู้จัก จีเอพี  หรือ แก็บ (GAP) ของ
เกษตรกร การรู้จักเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ สมาร์ทฟาร์มเมอร์  (Smart Farmer) ของเกษตรกร 
และการท านาในอนาคตของเกษตรกรแบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ มีจ านวนทั้งหมด 81 ข้อ โดยแบ่ง
ลักษณะเป็น 2 แบบ ได้แก่  

  1) เป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 42 ข้อ  
  2) เป็นปลายเปิด (Open Ended Questions) จ านวน 39 ข้อ 
 

2.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล  
การจัดเก็บแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บข้อมูล

จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์โดยตรง โดยขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
1) ศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัด จากผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือเลือกจ านวนตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่ม

จังหวัด เพื่อน ามาก าหนดแบบสัมภาษณ์ 
3) ไปพื้นท่ีเพ่ือทดสอบ (Pre-test) แบบสัมภาษณ์การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ จังหวัดละจ านวน 30 ชุด เพ่ือท า
การตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–
Coefficients) เท่ากับ 0.89 

4) จัดท าแบบสัมภาษณ์การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ  

5) ไปพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ของแต่ละจังหวัด จ านวน 1,016 ชุด 
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การจัดเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจ าแนกตามพ้ืนที่การเพาะปลูก เขตที่ดิน
ท านา และกระจายตามอ าเภอต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด  

6) จัดเก็บข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for The Social Science) รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

 
2.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสัมภาษณ์ จากนั้นบันทึกในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรมแกรม Microsoft Office Excel 
โดยลงรหัสข้อมูลตามที่ระบุไว้ เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกในแบบฟอร์มลงไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS รุ่น 19 ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
เป็นการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 8 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างการผลิตข้าว 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าว 
ส่วนที่ 3 การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ส่วนที่ 4 โครงสร้างการตลาดของข้าว 
ส่วนที่ 5 โลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว 
ส่วนที่ 6 ผลกระทบของการปลูกข้าวที่มีต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 7 ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวในอนาคต 
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์การด าเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริมการตลาดและผลิตข้าวภายใน

กลุ่มจังหวัด 
 

2.6 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha – Coeffcient) ตามวิธีของครอนบาค น าแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของของ
แบบสัมภาษณ์ โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ตัวอย่าง ก่อนน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาและได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์  ที่ 0.89 ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ในระดับที่สามารถใช้ในงานวิจัยได้ และหลังจากนั้นได้น าแบบ
สัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงในการเก็บแบบสัมภาษณ์
ต่อไป 
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บทที่ 3 
โครงสร้างการผลิตข้าว จ านวนผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ ปริมาณผลผลิต 

ในจังหวัดของกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง  
 
การน า เสนอในบทนี้ ประกอบด้ วยโครงสร้ า งการผลิตข้ าวของกลุ่ มจั งหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ฤดูการเพาะปลูก ปี พ.ศ.2556/2557 น าเสนอในใน 4 ส่วน คือ  
1. จ านวนผู้ผลิต ได้แก่ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด และเนื้อที่เพาะปลูก 
2. เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ชนิดของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดใช้ปลูก 
3. คุณภาพ ได้แก่ การเลือกใช้วิธีการผลิต หรือวิธีการปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การดูแลแปลง

นาและต้นข้าวระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และการเก็บเก่ียว 
4. ปริมาณผลผลิตข้าวในกลุ่มจังหวัด 

ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
จ านวนผู้ผลิต 

 จ านวนผู้ผลิต ได้แก่ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว หรือ ปลูกไว้เพ่ือบริโภคและ/หรือจ าหน่าย มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นแรงงานช่วยท านา โดยแบ่งสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรเป็นแรงงานผู้ท านาเพียงอย่าง
เดียว และแรงงานผู้ท านาเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีอาชีพประจ าอ่ืน เมื่อถึงฤดูท านาจึงช่วยครัวเรือน
ท านาในวันหยุด หรือนอกเวลาการท างานประจ า  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ท้ังประเทศ/รายภาค 

ประเทศ/ภาค 
ปีเพาะปลูก ปี 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2558 
ประเทศ 3,717,360 3,743,567 3,731,259 3,728,544 3,731,286 3,706,783 
เหนือ 899,674 896,671 884,017 887,169 898,394 881,478 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,297,898 2,298,512 2,355,539 2,363,100 2,348,138 2,348,677 
กลาง 360,891 394,541 384,708 396,512 402,810 375,534 
ใต ้ 158,897 153,843 106,995 81,763 81,944 101,094 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ปี 2552-2556)  

ข้อมูลปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร (มีนาคม 2558)  
 
จากตารางที่ 3.1 พบว่า จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศในปีเพาะปลูก 

พ.ศ.2556/2557 จ านวน 3,731,286 ครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนครัวเรือนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวมากที่สุด จ านวน 2,348,138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.93 ของประเทศ รองลงมา คือ
ภาคเหนือ จ านวน 898,394 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.08 ภาคกลาง จ านวน 402,810 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 10.80 และภาคใต้ 81,944 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของประเทศ ตามล าดับ 
 
 
  



3-2 
 

ตารางที่ 3.2 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ปีเพาะปลูก ปี 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 573,331 591,923 588,169 589,030 533,371 573,918 
ร้อยเอ็ด 171,752 178,568 176,256 177,256 161,393 168,482 
ขอนแก่น 172,392 174,550 170,352 173,023 161,147 162,142 
มหาสารคาม 129,933 130,258 133,998 132,506 114,204 128,818 
กาฬสินธุ ์ 99,254 108,547 107,563 106,245 96,627 114,476 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (พ.ศ. 2552-2555 ) 
        ส านักงานเกษตรจังหวัด (พ.ศ. 2556) 
        ข้อมูลปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร (มีนาคม 2558) 
 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีจ านวนครัวเรือน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2556/2557 จ านวนทั้งสิ้น 533,371 ครัวเรือน จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี สูงสุด จ านวน 161 ,393 ครัวเรือน หรือร้อยละ 
30.26 ของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัด ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีจ านวน
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีน้อยกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดไม่กี่ครัวเรือน โดยมีจ านวนครัวเรือน 
161,147ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 30.21 จังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ดมีจ านวนที่ลดลงมา คิดเป็น
ร้อยละ 21.41 และ 18.12 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.3 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ท้ังประเทศ/รายภาค 

ประเทศ/ภาค 
ปีเพาะปลูก 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
ประเทศ 483,025 665,845 706,220 804,786 700,060 
เหนือ 151,725 210,721 235,010 289,703 294,624 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 96,111 211,536 216,429 234,682 140,938 
กลาง 208,306 217,699 228,353 252,288 243,087 
ใต ้ 26,883 25,889 26,428 28,113 21,411 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังของประทศไทยในปี

เพาะปลูก พ.ศ.2556/2557 มีจ านวนทั้งหมด 700,060 ครัวเรือน ภาคเหนือมีสัดส่วนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.09 รองลงมาเป็นภาคกลาง ร้อยละ 34.72 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 20.13 
และภาคใต้ ร้อยละ 3.06 
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ตารางที่ 3.4 จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ปีเพาะปลูก 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
กลุ่มจังหวัด 46,050 78,970 74,605 71,039 39,550 
ร้อยเอ็ด 9,513 24,536 15,497 17,609 14,990 
ขอนแก่น 9,621 17,541 20,857 24,616 13,634 
มหาสารคาม 9,874 16,640 16,888 5,672 5,204 
กาฬสินธุ ์ 17,042 20,253 21,363 23,142 5,722 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากตารางที่ 3.4 พบว่า จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในปีเพาะปลูก พ.ศ.2556/2557 มีจ านวน 39,550 ครัวเรือน จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีมากสุด คิดเป็นร้อยละ 37.90 จังหวัดขอนแก่นรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 34.47 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ร้อยละ 14.47 และจังหวัดมหาสารคาม มีจ านวนน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
13.16 

 
เนื้อที่เพาะปลูก 
ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีลดลง ระยะเวลาการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 

2556/2557 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2557 เนื่องจากเกษตรกรที่เคยขยายเนื้อที่
เพาะปลูกจากการลงทุนเช่าที่นาเพ่ิมหรือปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ว่างเปล่าในช่วงที่ราคาข้าวให้ผลตอบแทนสูง 
แต่ปีนี้เกษตรกรต้องการลดพ้ืนที่ปลูกข้าวลง เพราะการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ รวมทั้งราคาข้าวมี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน เช่นในจังหวัดเลย หนองบัวล าภู สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ ซึ่งโรงงานน้ าตาลมีความต้องการส่งเสริมการปลูก อ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น และเกษตรกรเห็นว่า
เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดี มีแหล่งรับซื้อแน่นอน 
 
ตารางที่ 3.5 เนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ทั้งประเทศ/รายภาค (ไร่) 

ประเทศ/ภาค 
ปีเพาะปลูก 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 
ประเทศ 57,497,441  64,574,071  65,303,711  64,950,593  62,079,904  61,739,500  
เหนือ 12,740,322  14,331,994  15,154,331  14,927,584  14,673,698  14,555,129  
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

34,121,687  39,841,420  39,565,392  39,487,220  37,066,629  36,885,831  

กลาง 9,392,651  9,213,059  9,544,587  9,553,265  9,395,366  9,366,431  
ใต ้ 1,242,781  1,187,598  1,039,401  982,524  944,211  932,109  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
        ปีเพาะปลูก พ.ศ.2557/58 เป็นการพยากรณ ์
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จากตารางที่ 3.5 พบว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่ เพาะปลูกข้าวนาปี ในปีเพาะปลูก พ.ศ.
2556/2557 จ านวน 62,079,904 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 59.71 รองลงมาเป็นภาคเหนือ ร้อยละ 23.64 ภาคกลาง ร้อยละ 15.13 และภาคใต้ ร้อยละ 1.52 
ของทั้งประเทศ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.6 เนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี พืน้ท่ีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ไร่) 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ปีเพาะปลูก 
2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 

กลุ่มจังหวัด 8,050,233  9,633,012  9,471,280  9,489,954  9,217,139  9,161,277  
ร้อยเอ็ด 2,739,338  3,222,284  3,135,476  3,103,007  3,086,657  3,076,162  
ขอนแก่น 2,205,257  2,704,124  2,583,310  2,574,947  2,487,781  2,469,680  
มหาสารคาม 1,813,712  2,102,396  2,253,259  2,227,749  2,158,657  2,150,238  
กาฬสินธุ ์ 1,291,926  1,604,208  1,499,235  1,584,251  1,484,044  1,465,197  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

จากตารางที่ 3.6 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว
นาปี ในปีเพาะปลูก พ.ศ.2556/2557 จ านวน 9,217,139 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.49 รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 26.99 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 
23.42 และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 16.10 ของกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ  
 

เนื้อทีเ่พาะปลูกข้าวนาปรัง 
การปลูกข้าวนาปรังปี พ.ศ.2557 เริ่มปลูกข้าวนาปรังระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 30 

เมษายน 2557 
 

ตารางที่ 3.7 เนื้อท่ีเพาะปลูก ข้าวนาปรัง ของประเทศ/ภาค (ไร่) 

ประเทศ/ภาค 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 
ประเทศ    16,087,294     15,055,076 
เหนือ      7,089,884       6,228,205  
ตะวันออกเฉียงเหนือ      1,681,868  2,266,838  
กลาง      6,915,306  6,316,361  
ใต ้          400,236  243,672  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 จากตารางที่  3.7 พบว่า เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังทั้ งประเทศในปี พ.ศ.2557 จ านวน 
15,055,076 ไร่ ภาคเหนือมีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.07 รองลงมาเป็นภาคกลาง 
ร้อยละ 42.99 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 10.45 และภาคใต้ ร้อยละ 2.49 ของทั้งประเทศ 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 
44.02 ของประเทศ ในขณะที่ภาคอ่ืนมีอัตราที่ลดลง  
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ตารางที่ 3.8 เนื้อท่ีเพาะปลูก ข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ไร่) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 
กลุ่มจังหวัด 464,311 1,051,739 
ร้อยเอ็ด          215,997  216,925 
ขอนแก่น          149,914           289,630 
มหาสารคาม            45,105  209,745 
กาฬสินธุ ์            53,295  335,439 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากตารางที่ 3.8 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง ในปี พ.ศ.2557 จ านวน 1,051,739 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 126.52 ทุก
จังหวัดมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราส่วนเพ่ิมมากที่สุด ร้อยละ 177.86 รองลงมาคือ
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 105.29 จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 93.20 และจังหวัดร้อยเอ็ดมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด ร้อยละ 0.43  
 
 เนื้อทีป่ลูกข้าวในและนอกเขตชลประทาน 
 
ตารางท่ี 3.9 เนื้อท่ีชลประทานในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
เนื้อที่กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด (ไร่) 
เนื้อที่ชลประทานทั้งหมด  
ปีเพาะปลูก 2557 (ไร่) 

เนื้อที่ชลประทานทั้งหมดที่
ใช้เพาะปลูกพืชและเลี้ยง

สัตว์ 
(ร้อยละ) 

กลุ่มจังหวัด    19,639,918.00        1,010,733.00                         5.70  
ร้อยเอ็ด      5,187,156.00            188,837.00                         3.64  
ขอนแก่น      6,803,744.00            183,490.00                         2.70  
มหาสารคาม      3,307,302.00            246,316.00                         7.45  
กาฬสินธุ ์      4,341,716.00            392,090.00                         9.03  
ที่มา : ส านักชลประทานที่ 6 (สิงหาคม 2557) ปรับปรุงโดย ศูนย์ ROC 
  
 จากตารางที่ 3.9 พบว่า เนื้อที่ชลประทานทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดที่ใช้ในการปลูกพืชต่าง ๆ 
และเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยร้อยละ 5.70 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ชลประทานมากสุด ร้อยละ 9.03 
รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ร้อยละ 7.45 3.64 และ 2.70 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.10 เนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2556/2557 ในและนอกเขตชลประทาน 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

เนื้อที่เพาะปลูก
ข้าวนาปี
เพาะปลูก 

2556/2557 
(ไร่) 

เนื้อทีเ่พาะปลูก
ข้าวในเขต

ชลประทาน (ไร่) 

เนื้อที่
เพาะปลูก
ข้าวในเขต
ชลประทาน 
(ร้อยละ) 

เนื้อทีเ่พาะปลูก
ข้าวนอกเขต

ชลประทาน (ไร่) 

เนื้อที่
เพาะปลูกข้าว

นอกเขต
ชลประทาน 
(ร้อยละ) 

กลุ่มจังหวัด 9,217,139.00  961,281.00  12.28  8,255,858.00  87.72  
ร้อยเอ็ด 3,086,657.00  169,499.00  5.49  2,917,158.00  94.51  
ขอนแก่น 2,487,781.00  169,953.00  6.83  2,317,828.00  93.17  
มหาสารคาม 2,158,657.00  241,933.00  11.21  1,916,724.00  88.79  
กาฬสินธุ ์ 1,484,044.00  379,896.00  25.60  1,104,148.00  74.40  
ที่มา : ส านักชลประทานที่ 6 (สิงหาคม 2557) ปรับปรุงโดย ศูนย์ ROC 

   
จากตารางที่ 3.10 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีในปีเพาะปลูก 2556/2557 ของกลุ่ม

จังหวัด จ านวน 9,217,139 ไร่ เป็นเนื้อทีเ่พาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน 961,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
12.28 เป็นเนื้อที่นอกเขตชลประทาน 8,255,858 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.72 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่
เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานมากสุด จ านวน 379,896 ไร่ จ านวนร้อยละ 25.60 รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน จ านวนร้อยละ 
11.21 6.83 และ 5.49 ตามล าดับ  

 
 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
 การเพาะปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียวในประเทศไทย การเพาะปลูกข้าวเหนียวในแต่ละภาค  
 
ตารางที่ 3.11 เนื้อท่ีปลูกข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2556/2557 (ไร่) 

ประเทศ/ภาค เนื้อที ่ ข้าวเจ้า ร้อยละ ข้าวเหนียว ร้อยละ 
ประเทศ 62,079,804.00  42,994,509.00  69.26  19,085,359.00  30.74  
เหนือ 14,673,698.00  11,196,477.00  76.30  3,477,221.00  23.70  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 37,066,629.00  21,497,014.00  58.00  15,569,615.00  42.00  
กลาง 9,395,266.00  9,357,484.00  99.60  37,882.00  0.40  
ใต ้ 944,211.00  943,534.00  99.93  677.00  0.07  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.11 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีในปีเพาะปลูก 2556/2557 ประเทศไทย
ปลูกข้าวเจ้าร้อยละ 69.26 ปลูกข้าวเหนียว ร้อยละ 30.74 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกข้าวเจ้า 
ร้อยละ 58.00 ข้าวเหนียว ร้อยละ 42.00 ในขณะที่ภาคใต้ และภาคกลางปลูกข้าวเจ้า ร้อยละ 99.93 
และ 99.60 ตามล าดับ ส่วนภาคเหนือ ปลูกข้าวเจ้า ร้อยละ 76.30   
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ตารางที่ 3.12 เนื้อที่ปลูกข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก  2556/2557 ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ไร่) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เนื้อที ่ ข้าวเจ้า ร้อยละ ข้าวเหนียว ร้อยละ 
กลุ่มจังหวัด 9,217,139.00  4,238,185.00  45.98 4,978,954.00  54.02 
ร้อยเอด็ 3,086,657.00  2,044,165.00  48.23 1,042,492.00  20.94 
ขอนแก่น 2,487,781.00  632,071.00  14.91 1,855,710.00  37.27 
มหาสารคาม 2,158,657.00  1,198,161.00  28.27 960,496.00  19.29 
กาฬสินธุ ์ 1,484,044.00  363,788.00  8.58 1,120,256.00  22.50 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.12 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ข้าวนาปีในปี
เพาะปลูก 2556/2557 มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเจ้า 4,238,185 ไร่ จ านวนร้อยละ 45.98 น้อยกว่าเนื้อที่
ปลูกข้าวเหนียว 4,978,954 ไร่ จ านวนร้อยละ 54.02  โดยจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว
เหนียวมากสุด คิดเป็นร้อยละ 37.27 ของเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียวทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์
มีเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียวมากรองลงมา ร้อยละ 22.50 จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 20.94 และมหาสารคาม 
น้อยสุด ร้อยละ 19.29 ตามล าดับ 
 

ชนิดของเมล็ดพันธุ์ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการปลูกข้าวเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีให้

ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น มีความต้านทานต่อโรค
พืชและแมลงศัตรูพืช การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวหรือการลดต้นทุน
การผลิตข้าว 
 พันธุ์ข้าวที่ปลูกในประเทศไทย ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ด าเนินงานปรับปรุง
พันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น แบ่งชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกตามนิเวศน์
การปลูก และการตอบสนองต่อช่วงแสง เป็นข้าวพันธุ์ไวต่อแสง และพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง หรือ
แบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของพันธุ์ และแบ่งได้ตามลักษณะของชนิดเนื้อแป้งของเมล็ด ได้แก่ 
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น และการแบ่งตามลักษณะที่เกษตรกรคุ้นเคยเป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง   
  

กรมการข้าว ได้จ าแนกชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้ 
1. พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง (Photosensitive lowland rice) ข้าวที่

ปลูกในนาที่มีน้ าขังหรือกักเก็บน้ าได้ระดับน้ าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ปลูกได้ทั้งวิธีปักด าหรือ
หว่าน มี 2ประเภทคือ ข้าวนาสวนนาน้ าฝน และข้าวนาสวนนาชลประทาน เป็นพันธุ์ข้าวที่
ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น เพ่ือเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มา
เป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพ่ือสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเมื่อมีช่วง
แสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสงของข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าว
ออกดอกไม่พร้อมกัน จ านวน 44 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าว กข12 กข13 กข15 กข16 กข27 กข35 
กข5 กข6 กข8 ก าผาย15 ขาวกอเดียว35 ขาวดอกมะลิ105 ขาวตาแห้ง17 ขาวปากหม้อ148 
ข้าวหลวงสันป่าตอง ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1 ชุมแพ60 ช่อลุง97 นางพญา132 นางมลเอส4 น้ าสะ
กุย19 ปทุมธานี60 พวงไร่2 พัทลุง60 พิษณุโลก3 พิษณุโลก60-1 พิษณุโลก80 ลูกแดงปัตตานี 
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หางยี71 เก้ารวง88 เข็มทองพัทลุง1975 เจ๊กเชย1 เฉี้ยงพัทลุง เผือกน้ า43 เล็บนกปัตตานี เหนียว
ด าช่อไม้ไผ่49 เหนียวสันป่าตอง เหนียวอุบล1 เหนียวอุบล2 เหมยนอง62เอ็ม เหลืองประทิว123 
เหลืองใหญ่148 แก่นจันทร์ ไข่มดริ้น3 

2. พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง (Non-photosensitive lowland 
rice) ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้ าขังหรือกักเก็บน้ าได้ระดับน้ าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ปลูกได้ทั้งวิธี
ปักด าหรือหว่าน มี 2 ประเภทคือ ข้าวนาสวนนาน้ าฝน และข้าวนาสวนนาชลประทาน เป็นพันธุ์
ข้าวที่ช่วงแสงไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างช่อดอก ข้าวชนิดนี้จะออกดอกตามอายุของแต่ละพันธุ์
ค่อนข้างแน่นอน ไม่ว่าจะปลูกในช่วงวันยาวหรือวันสั้นก็ตาม อายุข้าวอาจแตกต่างกันไปบ้างตาม
วิธีการจัดการในนาข้าว เช่น การให้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงจะท าให้อายุข้าวยาวขึ้นได้ จ านวน 30 
สายพันธุ์ ได้แก่ กข1 กข10 กข11 กข14 กข2 กข21กข23 กข25 กข29 (ชัยนาท 80) กข3 กข31 
(ปทุมธานี 80) กข33 (หอมอุบล 80) กข37 กข39 กข4 กข41 กข43 กข47 กข7 กข9 ข้าวเจ้า
หอมคลองหลวง1ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี  ชัยนาท1 ชัยนาท2 บางแตน ปทุมธานี1 พัทลุง 
พิษณุโลก2 พิษณุโลก60-2 สกลนคร สันป่าตอง1 สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุรี3 
สุพรรณบุรี60 สุพรรณบุรี90 สุรินทร์1 แพร่1 

3. พันธุ์ข้าวขึ้นน้ าไวต่อช่วงแสง ข้าวขึ้นน้ าไวต่อช่วงแสง (Photosensitive floating rice) ข้าวที่
ปลูกในนาที่มีน้ าท่วมขัง มีระดับน้ าลึกตั้งแต่ 1-5 เมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ปลูกโดยการ
หว่านเมล็ดลักษณะพิเศษของข้าวขึ้นน้ าคือ มีความสามารถในการยืดปล้องให้ยาวออกไปเพ่ือหนี
น้ าท่วม (Internode Elongation Ability) การแตกแขนงและรากที่ข้อเหนือผิวดิน (Upper 
Nodal Tillering and Rooting Ability) ความสามารถอยู่รอดในสภาพจมน้ า (Submergence 
Tolerance Ability) และการชูรวงให้ตั้งชันเหนือผิวน้ า (Kneeing Ability) ได้ดีตามการเพ่ิมของ
ระดับน้ าในนา เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น เพ่ือเปลี่ยนการ
เจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพ่ือสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธุ์ข้าว
ชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเม่ือมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสงของข้าวแต่ละพันธุ์
จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน มีจ านวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวบ้านนา
432 ตะเภาแก้ว161 นางฉลอง ปิ่นแก้ว56 พลายงามปราจีนบุรี เล็บมือนาง111 

4. พันธุ์ข้าวนาน้ าลึกไวต่อช่วงแสง ข้าวนาน้ าลึกไวต่อช่วงแสง (Photosensitive deep-water rice) 
ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่น้ าลึก ระดับน้ าในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร และ
น้ าท่วมขังในแปลงนาอย่างน้อย 1 เดือน ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ส าคัญของข้าวชนิดนี้คือ 
ความสามารถทนน้ าท่วมหรือจมอยู่ใต้น้ าได้อย่างน้อย 7-10 วัน หลังจากน้ าลดแล้วสามารถฟ้ืนตัว
ได้ดี พัฒนาการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวได้ตามปกติ เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วง
ระยะเวลากลางวันสั้น เพ่ือเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์
เพ่ือสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง 
ความต้องการช่วงแสงของข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน  
จ านวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ กข45 อยุธยา1 ปราจีนบุรี2 ปราจีนบุรี1 หันตรา60 กข19 

5. พันธุ์ข้าวนาน้ าลึกไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวนาน้ าลึกไม่ไวต่อช่วงแสง (Non-photosensitive deep-
water rice) ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่น้ าลึก ระดับน้ าในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 
เซนติเมตร และน้ าท่วมขังในแปลงนาอย่างน้อย 1 เดือน ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ส าคัญของข้าว
ชนิดนี้คือ ความสามารถทนน้ าท่วมหรือจมอยู่ใต้น้ าได้อย่างน้อย 7 -10 วัน หลังจากน้ าลดแล้ว
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สามารถฟ้ืนตัวได้ดี พัฒนาการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวได้ตามปกติ เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วง
แสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น เพ่ือเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญ
ทางสืบพันธุ์เพื่อสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 
ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสงของข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่
พร้อมกัน จ านวน 1 สายพันธุ์ คือ กข17 

6. พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง (Photosensitive upland rice) ข้าวที่ปลูกในที่
ดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพ้ืนที่ซึ่งไม่มีน้ าขัง ไม่มีการท าคันนาเพ่ือกักเก็บน้ า  ปลูก
โดยวิธีหยอดเมล็ด โดยอาศัยน้ าฝน และน้ าค้างเป็นหลัก มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น แตกกอน้อย ระบบ
รากลึกและขนาดรากใหญ่ เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น เพ่ือ
เปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพ่ือสร้างช่อดอกและเมล็ด 
พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสงของข้าว
แต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน จ านวน 9 สายพันธุ์ คือ กู้เมือง
หลวง ขาวโป่งไคร้ ข้าวเหนียวลืมผัว ซิวแม่จัน ดอกพะยอม น้ ารู เจ้าขาวเชียงใหม่ เจ้าลีซอสันป่า
ตอง เจ้าฮ่อ 

7. พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง (Non-photosensitive upland rice) ข้าวที่
ปลูกในที่ดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพ้ืนที่ซึ่งไม่มีน้ าขัง ไม่มีการท าคันนาเพ่ือกักเก็บ
น้ า ปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด โดยอาศัยน้ าฝน และน้ าค้างเป็นหลัก มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น แตกกอน้อย 
ระบบรากลึกและขนาดรากใหญ่ เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น 
เพ่ือเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพ่ือสร้างช่อดอกและ
เมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเม่ือมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสงของ
ข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน จ านวน 1 สายพันธุ์คือ อาร์
258 

8. พันธุ์ข้าวแดงไวต่อช่วงแสง ข้าวแดงไวต่อช่วงแสง (Photosensitive red rice)  คือ ข้าวกล้อง
พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง สีน้ าตาลแดง หรือสีแดงออกด า เมื่อเอาเปลือกออก เช่น ข้าวมันปูใน
ภาคกลาง ข้าวสังข์หยด ในภาคใต้ ข้าวกริ๊ปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวก่ าในภาคเหนือ นิยม
บริโภคในรูปข้าวกล้อง ข้าวแดงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 1. ข้าวป่า เป็นวัชพืชที่ร้ ายแรงขึ้น
ปะปนกับข้าวปลูกในนา ข้าวเปลือกมีสีฟางหรือ สีน้ าตาลด า หางยาว เมล็ดมีขนาดเล็กและแข็ง 
2. ข้าวแดงที่ใช้บริโภค เป็นพันธุ์ข้าวปลูกเพ่ือจ าหน่ายในตลาดให้ผู้บริโภค เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าว
มันปู ข้าวแดงหอม ข้าวหอมกุหลาบแดง ข้าวแดงมี แป้ง ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส เหล็ก ใน
ปริมาณที่สูงมาก แต่มีปริมาณทองแดง วิตามินเอ (ข้าวแดงมันปูจะมีวิตามินเอสูงกว่าข้าวพันธุ์อ่ืน) 
วิตามินบี 2 วิตามินซี น้อยกว่าข้าวขาว เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวัน
สั้น เพ่ือเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพ่ือสร้างช่อดอก
และเมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนี้จะก าเนิดช่อดอกเม่ือมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ชั่วโมง ความต้องการช่วงแสง
ของข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน จ านวน 2 สายพันธุ์ คือ 
สังข์หยดพัทลุง และข้าวหอมแดง 

9. พันธุ์ข้าวแดงไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวแดงไม่ไวต่อช่วงแสง (Non-photosensitive red rice)  คือ 
ข้าวกล้องพันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง สีน้ าตาลแดง หรือสีแดงออกด า เมื่อเอาเปลือกออก จ านวน 
1 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมกุหลาบแดง 
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10. พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น ข้าวญี่ปุ่น (Khao’Yipun) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น โดยทั่วไปให้ผลผลิตสูง 
ลักษณะเป็นข้าวต้นเตี้ย แตกกอดี  มีการเจริญเติบโตตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
น้ าสูง  เมื่อปลูกในสภาพภูมิอากาศร้อน อายุการเก็บเกี่ยวจะสั้นลง และมีโอกาสมากที่จะให้
ผลผลิตต่ า  จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศเกิน 35 องศาเซลเซียส  ประเทศ
ไทยส่งเสริมการผลิตข้าวญี่ปุ่นเพ่ือทดแทนการน าเข้าและเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะในแหล่งที่มี
ระบบน้ าชลประทานสมบูรณ์ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตภาคเหนือ  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่  ล าพูน  สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เนื่องจากพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ไวต่อช่วง
แสง จึงส่งเสริมปลูกได้ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง จ าวน 2 สายพันธุ์ คือ  ข้าวญี่ปุ่น กวก1 และ ข้าว
ญี่ปุ่น กวก2 

11. พันธุ์ข้าวบาร์เลย์ ข้าวบาร์เลย์ (Barley) เป็นธัญพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศหนาว ระยะเวลา
ปลูกท่ีเหมาะสมที่สุด อยู่ระหว่างช่วงวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ส่วนประกอบหลัก
ของเมล็ดข้าวบาร์เลย์คือ แป้ง โปรตีน และเยื่อใย ข้าวบาร์เลย์เป็นธัญพืชที่เหมาะส าหรับท าเบียร์ 
ข้าวบาร์เลย์ที่มีโปรตีนสูงไม่เหมาะในการท ามอลท์เพ่ือผลิตเบียร์ แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง ย่อย
ง่าย เหมาะส าหรับท าอาหารเด็กอ่อน และอาหารเพ่ือสุขภาพ จ านวน 2 สายพันธุ์ คือ สะเมิง1 
และสะเมิง2 

12. พันธุ์ข้าวสาลี ข้าวสาลี (Wheat) เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศหนาว สามารถปลูกได้ในฤดู
หนาวของภาคเหนือ ทั้งในที่ราบลุ่มและที่ราบสูง ทั้งในสภาพไร่และสภาพนาอาศัยน้ าชลประทาน 
หรือบางท้องที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูก ข้าวสาลีใน
ประเทศไทยคือ ตอนปลายฤดูฝน (ในระยะกลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วแต่
พ้ืนที่) โดยอาศัยความชื้น ในช่วงปลายฤดูฝนก็เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโต จนกระทั่งเก็บ
เกี่ยว (ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม) เพราะข้าวสาลี ไม่ต้องการน้ ามากนัก แต่
จ าเป็นต้องปลูกให้เร็วที่สุดหลังจากฤดูฝนสิ้นสุดลง และสามารถเตรียมแปลงปลูกได้ ข้าวสาลีอาจ
ใช้ปลูกเป็นพืชตามหลังข้าวนาปีได้ แต่ข้าวสาลีไม่เหมาะที่จะปลูกในสภาพดินที่เป็นกรดจัดหรือ
ดินเหนียว จ านวน 4 สายพันธุ์ คือ ฝาง60 สะเมิง1 สะเมิง2 และแพร่60 

13. พันธุ์ข้าวลูกผสม จ านวน 2 สายพันธุ์ คือ กขผ1 และซีพี304 
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีประมาณ 10 ชนิด มีทั้งพันธุ์ข้าวที่ภาคราชการส่งเสริม 

เช่น กข6 ขาวดอกมะลิ105 กข15 สุพรรณบุรี ชัยนาท เป็นต้น และพันธุ์ที่เกษตรกรน ามาปลูกเอง 
เช่น พันธุ์ไรซ์เบอร์รี และปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง ได้แก่ พันธุ์หอมนิล  เป็นต้น 

พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ชนิด ขาว
ดอกมะลิ105 ปทุมธานี ชัยนาท และ กข6  

 
 คุณภาพการผลิต 

คุณภาพการผลิต พิจารณาคุณภาพการผลิตประกอบด้วย 4 ส่วน วิธีการผลิต การเตรียม
เมล็ดพันธุ์ การดูแลระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และการเก็บเก่ียวข้าว 
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วิธีการผลิต 
วิธีการปลูกข้าวของเกษตรกรใช้โดยมากใช้วิธีด าเนินการ 3 รูปแบบ คือ การท านาด า การท า

นาหว่าน ซึ่งมีสองประเภท คือนาหว่านส ารวย และนาหว่านน้ าตม และการท านาแบบนาหยอด 
 ในการท านาทั้งสามรูปแบบ เกษตรกรต้องท าการเตรียมดินก่อนการปักด า หรือหว่านข้าว
เมล็ดพันธุ์ ต้องท าการไถเตรียมดินไว้ ได้แก่การไถดะที่เป็นการไถครั้งแรกเพ่ือท าลายวัชพืชในนาและ
พลิกกลับหน้าดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แล้วจึงไถแปรตัดกับรอยไถดะเพ่ือดินรอยไถ
ดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุดจากดิน แล้วไถคราดเพ่ือเอาวัชพืชออกจากดินผืนนา และ
ปรับพื้นที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกันเพื่อให้ระดับน้ าเสมอกันทั้งผืนนา  

การท านาแบบนาด า หรือการปักด า โดยใช้ต้นกล้าอายุประมาณ 25-30 วัน ตัดปลายทิ้ง หาก
ต้นกล้าเล็กมากไม่ต้องตัดปลายทิ้ง น าไปปักด าในนา จะต้องปักด าให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่าง
ระหว่างกอมากพอสมควร การปักด าโดยทั่วไปมักใช้ต้นกล้าจ านวน  3-5 ต้นต่อกอ ระยะปลูกหรือปัก
ด าจะต้องมีระยะห่างระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ 25 เซนติเมตร 

การปลูกข้าวนาหว่าน เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและ
เวลา เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพ้ืนที่ไว้แล้วโดยตรง แบ่งเป็นสองวิธี คือ 
นาหว่านข้าวแห้ง และนาหว่านข้าวงอก  

นาหว่านข้าวแห้ง เป็นการท านาโดยใช้การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือคอยฝน มีเรียกปลีกย่อย
ตามวิธีปฏิบัติ เช่น การหว่านส ารวย เป็นการหว่านในสภาพดินแห้ง เนื่องจากฝนยังไม่ตก โดยหลังจาก
การไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไปโดยไม่ต้องคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยู่ในระหว่าง
ก้อนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดข้าวจะงอกขึ้นมาเป็นต้น และวิธีการหว่านหลังขี้ไถ เป็นการหว่านใน
สภาพที่มีฝนตกลงมาและน้ าขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ ข้าวตามหลังแล้วคราด
กลบทันท ีซึ่งนาหว่านข้าวแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้เพาะให้งอกจ านวน 1-2  ถังต่อไร่  

นาหว่านข้าวงอก หว่านน้ าตมหรือหว่านเพาะเลย เป็นการน าเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกเพาะให้
งอก มีขนาดตุ่มตาที่มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร หว่านลงในกระทงนา ซึ่งมีการเตรียมดินจน
เป็นเทือก มีวิธีการสองแบบ คือ การหว่านหนีน้ า ท าในนาน้ าฝน เนื่องจากการหว่านข้าวแห้งหรือท า
การตกกล้าไม่ทัน เมื่อฝนมามาก หลังจากเตรียมดินเป็นเทือกดีแล้ว ก็หว่านข้าวที่เพาะจนงอก ลงไป
ในกระทงนาที่มีน้ าขังอยู่มากจึงเรียกว่า นาหว่านน้ าตม และอีกวิธี คือ นาชลประทาน หรือนาในเขตที่
มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ การท านาในสภาพนี้มักจะให้ผลผลิตสูง หลังจากเตรียมดินเป็นเทือกดีแล้ว
ระบายน้ าออกหรือให้เหลือน้ าขังบนผืนนาน้อยที่สุด น าเมล็ดพันธุ์ข้าวจ านวน 1-2 ถังต่อไร่ ที่ได้เพราะ
ให้งอกขนาดตุ่มตาหว่านลงไป แล้วคอยดูแลควบคุมการให้น้ า  
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ตารางที่ 3.13 วิธีการปลูกข้าว จ าแนกตามเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2556/2557 (ไร่) 
ประเทศ/ภาค/
กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด 
นาด า 

ร้อย
ละ 

นาหว่าน
ส ารวย 

ร้อย
ละ 

นาหว่านน้ า
ตม 

ร้อย
ละ 

นาหยอด 
ร้อย
ละ 

ประเทศ 26,198,410  42.20 20,087,309  32.36 15,518,505  25.00 275,680  0.44 

ภาคตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

20,539,142  55.41 15,680,912  42.30  782,940  2.11 63,635  0.17 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

4,851,780  52.71  3,938,159  42.78  411,014  4.47  4,013  0.04 

ร้อยเอ็ด 1,373,815  44.68  1,585,777  51.58  114,892  3.74  -    -    

ขอนแก่น 1,170,820  47.06  1,262,585  50.75  50,363  2.02  4,013  0.16  

มหาสารคาม 1,171,433  54.27  903,543  41.86  83,681  3.88  -    -    

กาฬสินธุ ์ 1,135,712  76.53  186,254  12.55 162,078  10.92  -    -    

ทีม่า : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.13 พบว่าเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปีโดยจ าแนกตามวิธีการท านา ในปีเพาะปลูก 
2556/2557 ทั้งประเทศมีเนื้อที่ใช้วิธีเพาะปลูกแบบนาด ามากที่สุดร้อยละ 42.20 รองลงมาเป็นการ
ปลูกแบบนาหว่านส ารวย ร้อยละ 32.36 และนาหว่านน้ าตม ร้อยละ 25.00 ส่วนเนื้อที่ท าการ
เพาะปลูกแบบนาหยอดมีน้อย เพียงร้อยละ 0.44 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่เพาะปลูกโดยใช้นาด ามากที่สุดร้อยละ 55.41 รองลงมา
เป็นนาหว่านส ารวยร้อยละ 42.30 นาหว่านน้ าตม ร้อยละ 2.11 และนาหยอด ร้อยละ 0.17 
เช่นเดียวกันกับเนื้อที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีเนื้อที่ใช้ในการปลูกข้าวนา
ด ามากที่สุดร้อยละ 52.71 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้เนื้อที่เพาะปลูกแบบนาด ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
76.53 รองลงมาเป็นจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ในสัดส่วนร้อยละ 54.27, 47.06, 
และ 44.68 ตามล าดับ พ้ืนที่ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่านส ารวยของกลุ่มจังหวัดสูงเป็นอันดับสองรอง
จากนาด า ใช้เนื้อท่ีร้อยละ 42.78 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ปลูกแบบนาหว่านส ารวยมากที่สุดร้อยละ 
51.58 รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.75, 41.86 
และ 12.55 ตามล าดับ  
 ในจังหวัดขอนแก่นมีบริษัทท าธุรกิจรับจ้างท านา 1 แห่ง ที่ต าบลท่ากะเสิม อ าเภอน้ าพอง คิด
ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเตรียมดิน และค่าปักด า ไร่ละ 800 บาท เมล็ดพันธุ์เป็นของเจ้าของนาจัดหามา ซึ่ง
มีที่ไม่ได้เปิดเป็นบริษัทและรับจ้างท านาอีกมาก  
 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
กรมการข้าว ให้ความส าคัญกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรน าไปปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตเต็มที่

เสียหายน้อย การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ ปราศจากโรค แมลง และสิ่งเจือปน จะท าให้ได้กล้าข้าวที่
แข็งแรง สมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตเร็วและ สม่ าเสมอ สามารถแข่งขันกับวัชพืช และต้านทานต่อโรค 
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แมลงศัตรู ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ การออกดอกและสุกแก่สม่ าเสมอ ท าให้
สะดวกในการเก็บเก่ียว ส่งผลให้ได้ข้าวที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี  

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรควรตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ โดยให้พิจารณาว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้นั้นมีพันธุ์อ่ืนปะปน มีโรคแมลงและเมล็ด
วัชพืชปะปนมากหรือไม่ หากมีมากก็ไม่ควรใช้ท าพันธุ์และควรมีการทดสอบความงอกทุกครั้งก่อนจะ
น าไปปลูก เพื่อที่จะได้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ปลูกนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดีพอที่จะใช้ท าพันธุ์
หรือไม่ ซึ่งเมล็ดที่เหมาะสมส าหรับใช้ท าพันธุ์ควรมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
นอกจากนี้ควรมีการคัดเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูง ซึ่งจะต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ มี
น้ าหนักของเมล็ดดีที่เรียกว่าข้าวเต็มเมล็ด ซึ่งสามารถคัดได้โดยให้น าเมล็ดพันธุ์เทลงในน้ าที่จะละลาย
ด้วยเกลือแกง ความเข้มข้นขนาดพอให้ไข่ไก่หรือไข่เป็ด (ไข่ใหม่) ลอยพ้นผิวน้ าเกลือมีขนาดเท่า
เหรียญห้าบาท ซึ่งสามารถเตรียมได้โดยน าเกลือแกง 1.7 กิโลกรัมผสมกับน้ า 10 ลิตร จากนั้นช้อน
เมล็ดที่ลอยอยู่บนผิวน้ าเกลือออกท้ิงไปแล้วน าเมล็ดข้าวที่จมอยู่ในน้ าเกลือออกโดยเร็วแล้วล้างด้วยน้ า
จืด น าเมล็ดข้าวที่คัดแล้วไปแช่ในน้ าสะอาดนาน 12 ชั่วโมง หุ้มด้วยกระสอบป่านและน าไปเก็บไว้ในที่
ชุ่มชื้นนาน 24-36 ชั่วโมงระหว่างหุ้มต้องดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ครบก าหนดการหุ้มแล้ว
เมล็ดขา้วจะงอกรากยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรพร้อมที่จะน าไปหว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ต่อไป 

ในการด าเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์
คัด ซึ่งพันธุ์คัด คือ การเพาะปลูกข้าวเป็นแถวที่มีการดูแลค่อนข้างพิเศษ เมื่อข้าวออกรวง ถ้ามีการปน
ก็ตัดท้ิงทั้งแถว เพราะว่าทั้งแถวนั้นคือ 41 ต้นมาจาก 1 รวง นั่นคือพันธุ์คัด ส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์คัด
น าไปเป็นเมล็ดพันธุ์หลักต่อในศูนย์วิจัยข้าว ส่วนหนึ่งเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์คัดในปีต่อไป การท าเมล็ด
พันธุ์หลัก โดยปลูกเป็นกอไม่ได้ปลูกเป็นแถว โดยปักด า 40 ต้น ในความกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ไปตามท้องนา เมล็ดพันธุ์หลักที่ได้ส่งไปวิเคราะห์คุณภาพที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เมล็ดพันธุ์หลักที่
ออกจากศูนย์วิจัยข้าวส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นหัวเชื้อไปให้
ชาวนาพันธุ์ ชาวนาพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็กระจายให้กับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท าการ
ปลูกเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายแล้วขายคืนให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อโดยท า
การวิเคราะห์การซื้อตามวิธีการการผลิตของชาวนาและรับซื้อคืนมาแล้วจัดท าสลาก บรรจุใส่ถุง ติด
ตราของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รูปแม่โพสพ โดยถุงเมล็ดพันธุ์หลักเป็นถุงสีเขียว บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ขยายและเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายถุงเป็นสีส้ม บรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ที่เหลือจากการ
ผลิตของศูนย์วิจัยข้าวที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพตามเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าว เช่น ในปีนี้ก าหนด
เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 40 ตัน ถ้าผลิตเมล็ดพันธุ์หลักได้ 45 ตัน ส่วนที่เกิน 5 ตัน ก็ขายให้
เกษตรกรทั่วไปได้ หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับเอาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์หลักจากศูนย์วิจัยข้าวเพ่ิมจาก
โควตาที่ตกลงกัน  

ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มจังหวัด ประมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรทั้งที่
ปลูกนาด า และนาหว่าน ประมาณ 16 กิโลกรัมต่อไร่ ในปีเพาะปลูก พ.ศ.2556/57 กลุ่มจังหวัดมีเนื้อ
ที่ปลูกข้าว 9,217,139 ไร่ ประมาณการความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 147,000 ตันต่อปี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมาณ 48,000 ตันต่อปี ขอนแก่น 40,000 ตันต่อปี มหาสารคาม 35,000 ตันต่อปี และกาฬสินธุ์ 
24,000 ตันต่อปี ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมี 3 แห่ง คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกันประมาณปีละไม่เกิน 20,000 ตัน 
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การดูแลระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว 
ในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว ต้องการการดูแลระหว่างการเจริญเติบโด ได้แก่ 
การก าจัดวัชพืชที่ขึ้นตามนา มีทั้งการป้องกันไม่ให้วัชพืชแพร่ระบาดในแปลงนา การควบคุม

วัชพืชมีทั้งการจัดการน้ าอย่างเหมาะสม โดยควบคุมน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถท าลายต้น
อ่อนของวัชพืชที่ขึ้นมาในระยะแรก ลดปริมาณของวัชพืชในระยะข้าวตั้งตัว และวิธีการใช้สารก าจัด
วัชพืช โดยใช้ให้ถูกวิธี สามารถควบคุมวัชพืช และก าจัดวัชพืชที่ข้ึนมาหลังปลูกข้าว 

การจัดการน้ าอย่างเหมาะสม ในพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาด้านน้ าท านา การจัดการน้ าในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวเป็นการจัดการให้สภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวมีระดับน้ าที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของข้าว 

การใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดิน ตามความเหมาะสมสภาพดินนาแต่ละประเภท ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้าว
ของประเทศไทยสามารถจ าแนกลักษณะดินได้ 3 ลักษณะ คือ ดินร่วน ดินทราย ดินร่วนปนทราย การ
ปรับปรุงดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว การวิเคราะห์ธาตุหลักมีธาตุโพแตสเซียม (K) เพียงพอต่อความ
ต้องการของข้าวแล้ว การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงเพ่ิม ไนโตเจ (N) และฟอสฟอรัส (P) ในขณะที่ดินร่วมและดิน
ทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ควรใส่ธาตุอาหารให้ครบทั้งสามชนิด ควรปรับปรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด วัสดุอินทรีย์อื่น ๆ การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม คือ  

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ต้องใส่ระยะเตรียมดิน ไถกลบลงในดินก่อน
ปลูกข้าว 2-3 สัปดาห์ ก่อนการหว่านข้าวหรือปักด า  

ส าหรับการใช้ปุ๋ยเคมี หลังจากหว่านกล้า ซึ่งเป็นระยะข้าวงอก ถึงระยะกล้า การให้ปุ๋ยครั้ง
แรก ประมาณ 20 วัน หลังจากหว่านกล้า การให้ปุ๋ยระยะท่ีสอง หลังจากข้าวแตกกอ เป็นระยะที่สร้าง
หน่อใหม่ หลังจากข้าวตั้งตัวได้ และระยะท่ีสามเมื่อข้าวสร้างรวงอ่อน หรือก าเนิดช่อ และอาจให้ปุ๋ยใน
ระยะที่สี่ ในระยะข้าวตั้งท้องก าลังออกรวง 

การป้องกันและก าจัดโรค แมลง และศัตรูข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาของศัตรูข้าว
ท าให้ผลผลิตข้าวเสียหาย ลดลง จึงต้องหมั่นตรวจดูแลแปลงนาเพ่ือดูต้นข้าวมีโรค หรือถูกศัตรูข้าว
รบกวนหรือไม ่

การตัดข้าวปน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการตรวจ ตัด ข้าวปน ที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์
อ่ืน ๆ ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูก การเกิดพันธุ์ข้าวปนอาจเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ติดมากับเครื่อง
เกี่ยวนวดจากแปลงปลูกข้าวพันธุ์อ่ืน ๆ หรือจากการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูก และคงมีเมล็ดพันธุ์เดิมที่
ตกเป็นข้าวเรื้อในนา เมื่อพบข้าวปนต้องตัดข้าวปนนั้นออกทั้งต้น หรือทั้งกอแล้ว การตัดข้าวปนให้ตัด
ถึงโคนต้น หรือใช้วิธีถอนทั้งกอ ในการตรวจการปนของข้าวในระยะกล้า ดูความแตกต่างของสีใบ 
หรือความสูงแตกต่างจากส่วนใหญ่ ในระยะแตกกอ ดูความแตกต่างของความสูง สีของต้นข้าว ใน
ระยะออกดอก ดูระยะเวลาการออกดอกก่อน หรือหลัง เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่ปลูก รวมถึงทรงกอที่
แตกต่างกัน สีรวงแตกต่างกัน ระยะโน้มรวง ดูสีของเมล็ด ดูหาง ลักษณะของเมล็ดที่แตกต่างกัน ระยะ
ก่อนเก็บเก่ียว ดูต้นข้าวที่มีลักษณะที่แตกต่างอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 

 
การเก็บเกี่ยวข้าว 
กรมการข้าวเผยแพร่การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวที่มี

คุณภาพดี ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรควรตรวจแปลงนาระยะข้าวเริ่มออกรวง หากพบรวงโผล่
พ้นจากใบธงประมาณร้อยละ 80 ของแปลง ให้ก าหนดเป็นวันออกดอก นับไปอีก 21 วันหลังวันออก
ดอก ให้ระบายน้ าออกจากแปลงนา นับวันประมาณ 28-30 วัน หลังวันออกดอก ก าหนดเป็นวันเก็บ
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เกี่ยวได้ข้าวที่มีคุณภาพการสีดี ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไปมีผลต่อคุณภาพเมล็ด คือ  การเก็บเกี่ยว
เร็วเกินไป ได้เมล็ดข้าวน้ าหนักเบา การสะสมแป้งไม่เต็มที่ ข้าวมีความชื้นสูง ถ้าลดความชื้นล่าช้า ท า
ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ มีจุลินทรีย์เข้าท าลาย เมื่อน าข้าวที่เก็บเร็วไปสี คุณภาพการสีต่ าได้ข้าวเต็มเมล็ด
และต้นข้าวต่ า เมล็ดยังเขียว อ่อน มีข้าวหักและป่น แต่ถ้าการเก็บเกี่ยวช้าเกินไปก่อให้เกิดการสูญเสีย
ผลผลิตข้าว เพราะข้าวแห้งกรอบ ร่วงหล่นในนา นก หนู และแมลง เข้าท าลาย เมื่อน าไปสี คุณภาพ
การสีต่ า ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวต่ า เพราะเมล็ดกรอบและมีรอยแตกร้าว กรณีรวงข้าวแช่น้ า ท า
ให้เกิดเมล็ดงอก 

การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนนั้นใช้เวลาในการเก็บเก่ียวนาน ขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างสูง 
การเก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวด ใช้เวลาเก็บเกี่ยวเร็ว แต่ข้าวมีความชื้นสูงประมาณร้อยละ 25-30 
โดยข้าวที่มีความชื้นสูงต้องน าไปลดความชื้น โดยปกติข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม เมล็ดมี
ความชื้นประมาณร้อยละ 20-25 เมื่อน าข้าวเปลือกมากองรวมกัน เนื่องจากเมล็ดมีการหายใจ จะท า
ให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่าง ๆ มีผลท าให้ข้าวเสื่อม
คุณภาพ เช่น เกิดข้าวเน่า ข้าวบูด ข้าวเหลือง ข้าวมีคุณภาพการสีต่ า เมล็ดพันธุ์เสื่อมความงอกเร็ว จึง
ต้องท าการลดความชื้นของเมล็ดข้าวให้เหลือประมาณร้อยละ 14 ส าหรับการเก็บข้าวไว้นาน 2-3 
เดือน แต่ถ้าเก็บนานเกินกว่า 3 เดือน ควรลดความชื้นเมล็ดให้เหลือต่ ากว่าร้อยละ 12 วิธีการลด
ความชื้นท าได้โดยการใช้แสงอาทิตย์ และการใช้เครื่องอบ การใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อน โดย
มีการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นตัวช่วยพาความชื้นออกจากเมล็ด ท าให้ความชื้นของเมล็ดลดลง เป็น
วิธีการที่ประหยัด ไม่ยุ่งยาก แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้แรงงานและพ้ืนที่ในการตาก และไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพข้าวได้ เช่น การตากข้าวในนา ท าให้เกิดการสูญเสีย ทั้งน้ าหนัก และคุณภาพข้าว 
เนื่องจากเกิดการร่วงหล่นขณะตาก ขนย้าย และถูก นก หนู เข้าท าลาย ส่วนการสูญเสียคุณภาพ ใน
ตอนกลางวันข้าวได้รับอุณหภูมิสูงจากแสงแดด ความชื้นของเมล็ดลดลง ในช่วงกลางคืน อุณหภูมิลด
ต่ าลง ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงขึ้น ข้าวจึงดูดความชื้นกลับเข้าไปอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลง
ความชื้นภายในเมล็ดข้าว แห้งและชื้นสลับกัน ท าให้เกิดการร้าวในเมล็ด นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อม เช่น ข้าวเปียกน้ าค้างในเวลากลางคืน หรือเปียกฝนในระหว่างการตาก ท าให้ข้าว
เกิดรอยร้าวในเมล็ดเช่นเดียวกัน เมื่อน าข้าวไปนวดหรือสี จึงเกิดการแตกหัก คุณภาพการสีลดลง 

ปัจจุบันการใช้รถเก่ียวนวด ท าให้เกษตรกรขายข้าวสด (ชื้น) ให้พ่อค้าทันที ดังนั้นภาระในการ
ลดความชื้นจึงอยู่ที่พ่อค้า หรือโรงสี แต่เกษตรกรบางกลุ่มยังคงตากข้าวลดความชื้นเอง หรือเพ่ือเก็บ
ไว้ท าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการตากข้าวบนลานมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ท าความสะอาดลานตาก ควรมีวัสดุสะอาดและแห้งรองรับเมล็ด เช่นผ้าใบหรือเสื่อที่สานด้วย
ไม้ไผ่ ฯลฯ ไม่ควรตากกับพื้นซีเมนต์หรือถนนโดยตรง เพราะเมล็ดอาจได้รับความร้อนสูงเกินไป 

2. ความหนาของกองข้าวที่ตากควรหนาประมาณ 5–10 เซนติเมตร การตากหนาเกินไปจะท า
ให้การระบายอากาศไม่ดี ข้าวแห้งช้า การตากบางเกินไป ท าให้อุณหภูมิข้าวสูงมีผลต่อความงอกของ
ข้าวได้ ระหว่างการตากควรหมั่นกลับกองข้าวทุก ๆ 2 ชั่วโมงหรือวันละ 4 ครั้ง เพ่ือให้ลดความชื้นได้
อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ 

3. ควรมีวัสดุคลุมกองข้าวในเวลากลางคืนเพ่ือป้องกันน้ าค้างหรือฝน 
4. ไม่ควรตากข้าวนานเกินไป ระยะเวลาในการตากข้าว ขึ้นอยู่กับความชื้นเริ่มต้น ความหนา

บางของข้าวขณะตาก และความบ่อยครั้งในการกลับ ตลอดจนระดับความชื้นที่ต้องการ โดยทั่วไป 
หากความชื้นลดลงเหลือประมาณร้อยละ 12–14 จึงหยุดตาก 
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การใช้เครื่องอบ มีข้อดีคือ สามารถปฏิบัติได้ในทุกสภาวะอากาศ แม้ว่าฝนจะตกหรือมีแสงแดด
น้อย ใช้พ้ืนที่น้อย สามารถควบคุมการลดความชื้น ให้อยู่ ในระดับตามต้องการ สามารถควบคุม
ป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพข้าวได้ แต่มีข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายสูง 

ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว การลดความชื้น แล้วการน าไปเก็บรักษามีเป้าหมาย คือให้มีการ
สูญเสียของข้าวในขณะเก็บรักษาน้อยที่สุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านปริมาณ มีการสูญเสีย
น้ าหนัก เนื่องจาก นก หนู แมลงในโรงเก็บ และการหายใจของเมล็ด ส่วนด้านคุณภาพ เช่น เกิดข้าว
เมล็ดเหลือง เกิดกลิ่นเหม็นอับ และมีสิ่งสกปรกเจือปนมาก การเก็บรักษาข้าวโดยทั่วไป ควรเก็บรักษา
ไว้ในสภาพหรือโรงเก็บที่มีความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศต่ า (ในที่แห้งและเย็น)   

การเก็บในสภาพปกติ หมายถึง การเก็บข้าวไว้ในโรงเก็บปกติที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเก็บ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอยู่เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการลงทุนน้อย และเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ า แต่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระหว่างการเก็บรักษามีสูง เช่น การเก็บในโรงเก็บหรือ
ยุ้งฉางของเกษตรกร โรงสีหรือโกดังส่งออกข้าวขนาดใหญ่ ๆ 

การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว เช่น การเก็บข้าวไว้ในตู้แช่ ตู้เย็น หรือ
ในไซโลเก็บข้าวที่มีการเป่าลมเย็น เป็นต้น การเก็บในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ า ช่วยชะลอการสูญเสียทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากการเข้าท าลายของแมลงลดลง และการหายใจของเมล็ดน้อยลง 

การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ได้แก่ การเก็บข้าวไว้ในภาชนะเก็บ
ที่มิดชิด สามารถป้องกันการเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกของอากาศได้ เช่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ในปี๊บ
สังกะสี หรือ polyethylene bags เป็นต้น การเก็บข้าวในสภาพปิดเช่นนี้ ความชื้นของข้าวจะเป็น
ตัวก าหนดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในภาชนะที่เก็บ ถ้าความชื้นของข้าวต่ า ความชื้นสัมพัทธ์
ภายในภาชนะบรรจุก็จะต่ า ข้าวที่เก็บจะเกิดความเสียหายน้อย ถ้าความชื้นสัม พัทธ์ของข้าวสูง 
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบรรจุก็จะสูง ข้าวที่เก็บจะเกิดความเสียหายสูง ดังนั้น การเก็บรักษา
ข้าวด้วยวิธีนี้ ข้าวควรมีความชื้นก่อนเก็บต่ า ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม 
โดยทั่วไปความชื้นไม่ควรเกินร้อยละ 10 วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดี และมีค่าใช้จ่ายต่ า 

การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ วิธีนี้เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถป้องกันและลดความเสียหายของข้าวได้ดี เก็บรักษาข้าวให้คงคุณภาพดี 
ได้เป็นเวลานาน แต่มีการลงทุน และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง เช่น การเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวใน
ธนาคารเชื้อพันธุ์ 

 
  



3-17 
 

ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าว 
ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าวของแต่ละพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด จาก

ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาพ่ีดิน ได้ก าหนดความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการ
ปลูกข้าวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 
ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ตารางที่ 3.14 ความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกข้าว  จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอ 
ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพ (ไร่ ) 

เหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย - ไม่เหมาะสม 
เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ 

 เกษตรวิสัย  79,478.58  16.21  379,109.16  11.18  53,303.24  8.24  
 จตุรพักตรพมิาน  -    -    272,609.06  8.04  13,262.83  2.05  
 จังหาร  21,750.77  4.44  70,096.21  2.07  7,475.26  1.16  
 เชียงขวัญ 55,230.56  11.26  23,464.39  0.69  1,021.29  0.16  
 ธวัชบุรี  23,972.93  4.89  227,161.67  6.70  21,298.67  3.29  
 ปทุมรัตต ์ 8,132.79  1.66  174,613.49  5.15  14,259.06  2.20  
 พนมไพร  44,329.77  9.04  153,628.24  4.53  30,585.55  4.73  
 โพธิ์ชัย  13,229.29  2.70  140,280.25  4.14  61,325.27  9.48  
 โพนทราย  63,338.48  12.92  58,800.45  1.73  9,937.12  1.54  
 โพนทอง  1,180.34  0.24  270,034.43  7.97  147,126.02  22.75  
 เมยวด ี 2,720.96  0.55  75,067.54  2.21  33,339.53  5.15  
 เมือง  603.20  0.12  248,651.08  7.34  5,632.96  0.87  
 เมืองสรวง  481.62  0.10  83,861.69  2.47  6,534.17  1.01  
 ศรีสมเด็จ  -    -    87,988.35  2.60  7,004.06  1.08  
 สุวรรณภมู ิ 97,368.91  19.86  355,940.69  10.50  52,561.70  8.13  
 เสลภูม ิ 70,680.84  14.42  298,847.21  8.82  60,183.40  9.31  
 หนองพอก  -    -    193,486.81  5.71  88,541.15  13.69  
 หนองฮี 7,360.60  1.50  65,426.49  1.93  10,909.28  1.69  
 อาจสามารถ  426.38  0.09  210,415.20  6.21  22,512.53  3.48  

 รวมพ้ืนที่  490,286.02  100.00  3,389,482.41  100.00  646,771.07  100.01  
หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพไม่รวมพื้นที่ แหล่งน้ า เขตอุตสาหกรรม เขตทหาร เขต

ป่าไม้ฯลฯ  
ข้อมูลความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกพืชของ อ.ทุ่งเขาหลวง  รวมอยู่ใน อ.ธวัชบุรี  

ที่มา : กรมที่ดิน ปรับปรุงโดยศูนย ์ROC 
 
จากตารางที่ 3.14 พบว่า ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมที่สุดต่อการปลูกข้าว

ของจังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่รวม 490,286.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.83 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่
อ าเภอสุวรรณภูมิ ร้อยละ 19.86 รองลงมาเป็นอ าเภอเกษตรวิสัย ร้อยละ 16.21 และอ าเภอเสลภูมิ 
ร้อยละ 14.42 ตามล าดับ 
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ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมปานกลางต่อการปลูกข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่
รวม 3,389,482.41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.88 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอเกษตรวิสัย ร้อยละ 
11.18 รองลงมาเป็นอ าเภอสุวรรณภูมิ ร้อยละ 10.50 และอ าเภอเสลภูมิ ร้อยละ 8.82 ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวของจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ้ืนที่รวม 646,771.07 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.29 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอโพนทอง 
ร้อยละ 22.75 รองลงมาเป็นอ าเภอหนองพอก ร้อยละ 13.69 และอ าเภอโพธิ์ชัย ร้อยละ 9.48 
ตามล าดับ 

 
ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าวของจังหวัดขอนแก่น 
 

ตารางที่ 3.15 ความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกข้าว  จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอ 
ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพ (ไร่ ) 

เหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย - ไม่เหมาะสม 
เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ 

 กระนวน  1,795.52  0.56  162,680.15  6.29  175,712.32  11.22  
 เขาสวนกวาง  381.24  0.12  56,477.92  2.18  100,730.22  6.43  
 โคกโพธ์ิชัย 5,212.64  1.64  55,227.59  2.14  36,032.96  2.30  
 ชนบท  10,045.25  3.16  76,014.39  2.94  47,276.93  3.02  
 ชุมแพ  37,558.56  11.80  107,628.02  4.16  54,527.37  3.48  
 น้ าพอง  29,657.08  9.32  180,301.85  6.97  149,246.76  9.53  
 บ้านไผ ่ 1,724.28  0.54  236,083.26  9.13  151,760.32  9.69  
 บ้านฝาง  669.74  0.21  108,840.06  4.21  50,244.62  3.21  
 บ้านแฮด 4,341.58  1.36  45,215.42  1.75  62,273.40  3.98  
 เปือยน้อย  -    -    45,592.68  1.76  33,611.63  2.15  
 พระยืน  19,962.10  6.27  62,728.05  2.43  22,241.65  1.42  
 พล  53,436.63  16.79  156,957.94  6.07  40,960.32  2.62  
 ภูผาม่าน  7,430.82  2.33  11,706.49  0.45  30,651.44  1.96  
 ภูเวียง  386.21  0.12  135,848.26  5.25  40,722.71  2.60  
 มัญจาคีร ี 2,099.16  0.66  141,312.68  5.46  115,729.54  7.39  
 เมือง  93,220.72  29.29  272,897.14  10.55  103,097.84  6.58  
 แวงน้อย  14,817.40  4.66  104,656.18  4.05  20,284.97  1.30  
 แวงใหญ ่ 5,864.09  1.84  70,402.66  2.72  30,163.90  1.93  
 สีชมพ ู 8,659.59  2.72  85,457.53  3.30  89,763.26  5.73  
 หนองนาค า -    -    34,417.96  1.33  15,853.56  1.01  
 หนองเรือ  4,062.80  1.28  160,841.35  6.22  34,332.08  2.19  
 หนองสองห้อง  12,437.76  3.91  210,240.79  8.13  70,220.03  4.48  
 อุบลรัตน ์ 4,542.72  1.43  64,741.61  2.50  90,206.92  5.76  

 รวมพื้นท่ี  318,305.89  100.00  2,586,269.98  100.00  1,565,682.12  100.00  
หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพไม่รวมพื้นที่ แหล่งน้ า เขตอุตสาหกรรม เขตทหาร เขต

ป่าไม้ฯลฯ  
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ข้อมูลความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกพืชของ อ.โนนศิลา รวมอยู่ใน อ าเภอบ้านไผ่ ข้อมลู
อ าเภอเวียงเก่า รวมอยู่ใน อ าเภอภูเวียง และ ข้อมูลของ อ าเภอซ าสูง  รวมอยู่ใน  อ าเภอกระนวน  

ที่มา : กรมที่ดิน ปรับปรุงโดยศูนย ์ROC 
 

จากตารางที่ 3.15 พบว่า ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมที่สุดต่อการปลูกข้าว
ของจังหวัดขอนแก่นพ้ืนที่รวม 318,305.89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.12 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง ร้อยละ 29.29 รองลงมาเป็นอ าเภอพล ร้อยละ 16.79 และอ าเภอชุมแพ ร้อยละ 11.80 
ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมปานกลาง พ้ืนที่รวม 2,586,269.98 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 57.86 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ร้อยละ 10.55 รองลงมาเป็นอ าเภอบ้านไผ่ ร้อย
ละ 9.13 และอ าเภอหนองสองห้อง ร้อยละ 8.13 ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวของจังหวัด
ขอนแก่น พ้ืนที่รวม 1,565,682.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.02 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอ
กระนวน ร้อยละ 11.22 รองลงมาเป็นอ าเภอบ้านไผ่ ร้อยละ 9.69 และอ าเภอน้ าพอง ร้อยละ 9.53 
ตามล าดับ 

ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าวของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางที่ 3.16 ความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกข้าว  จังหวัดมหาสารคาม 

อ าเภอ 
ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพ (ไร่ ) 

เหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย - ไม่เหมาะสม 
เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ 

 กันทรวิชัย  31,487.91  21.26  77,238.14  5.54  101,554.89  10.36  
 กุดรัง 285.38  0.19  51,554.57  3.70  64,590.13  6.59  
 แกด า  235.34  0.16  64,710.36  4.64  25,253.02  2.58  
 โกสุมพิสยั  39,932.92  26.97  108,974.76  7.81  153,413.32  15.65  
 เชียงยืน  5,500.97  3.71  62,069.57  4.45  146,729.60  14.97  
 นาเชือก  958.27  0.65  86,762.28  6.22  102,760.41  10.48  
 นาดูน  -    -    95,574.25  6.85  18,151.15  1.85  
 บรบือ  2,141.37  1.45  141,163.75  10.12  173,647.57  17.72  
 พยัคฆภูมิพสิัย  23,063.33  15.57  207,203.74  14.86  60,935.10  6.22  
 เมือง  35,595.46  24.04  141,613.86  10.15  74,473.08  7.60  
 ยางสีสุราช  3,684.23  2.49  82,737.05  5.93  23,445.57  2.39  
 วาปีปทุม  5,194.16  3.51  275,221.48  19.73  35,252.04  3.60  

 รวมพื้นท่ี  148,079.34  100.00  1,394,823.81  100.00  980,205.88  100.00  
หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพไม่รวมพื้นที่  แหล่งน้ า  เขตอุตสาหกรรม  เขตทหาร  

เขตป่าไม ้ ฯลฯ  
ข้อมูลความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกพืชของ อ าเภอช่ืนชม รวมอยู่ใน  อ าเภอเชียงยืน   

ที่มา : กรมที่ดิน ปรับปรุงโดยศูนย ์ROC 
 

จากตารางที่ 3.16 พบว่า ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมที่สุดต่อการปลูกข้าว
ของจังหวัดมหาสารคาม พ้ืนที่รวม 148,079.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.87 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่
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อ าเภอโกสุมพิสัย ร้อยละ 26.97 รองลงมาเป็นอ าเภอเมือง ร้อยละ 24.04 และอ าเภอกันทรวิชัย ร้อย
ละ 21.26 ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมปานกลางของจังหวัดมหาสารคาม พ้ืนที่รวม 
1,394,823.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.28 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอวาปีปทุม ร้อยละ 19.73 
รองลงมาเป็นอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร้อยละ 14.86 และอ าเภอเมือง ร้อยละ 10.15 ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวของจังหวัด
มหาสารคาม พื้นที่รวม 980,205.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.85 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอบรบือ 
ร้อยละ 17.72 รองลงมาเป็นอ าเภอโกสุมพิสัย ร้อยละ 15.65 และอ าเภอเชียงยืน ร้อยละ 14.97 
ตามล าดับ 

ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 3.17 ความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ ์

อ าเภอ 
ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพ (ไร่ ) 

เหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย – ไม่เหมาะสม 
เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ เนื้อที ่ ร้อยละ 

 กมลาไสย  100,028.97  53.33  161,295.92  10.78  39,760.15  5.97  
 กุฉินารายณ ์ -    -    172,949.04  11.56  74,602.29  11.20  
 เขาวง  19.29  0.01  91,804.73  6.14  11,281.57  1.69  
 ค าม่วง  -    -    69,139.32  4.62  16,366.66  2.46  
 ท่าคันโท  4,564.46  2.43  35,148.48  2.35  23,408.18  3.52  
 นาค ู 3,484.56  1.86  62,805.06  4.20  2,883.13  0.43  
 นามน  993.59  0.53  103,206.21  6.90  60,347.15  9.06  
 เมือง  56,073.02  29.89  134,134.08  8.97  131,829.50  19.80  
 ยางตลาด  12,275.18  6.54  208,255.66  13.92  75,561.13  11.35  
 ร่องค า  9,776.85  5.21  29,186.57  1.95  4,883.78  0.73  
 สมเดจ็  -    -    84,090.61  5.62  17,951.82  2.70  
 สหัสขนัธ์  -    -    54,102.50  3.62  49,541.56  7.44  
 สามชัย -    -    41,507.97  2.78  10,691.59  1.61  
 หนองกุงศรี  -    -    85,442.07  5.71  61,488.50  9.24  
 ห้วยผึ้ง  356.05  0.19  53,343.37  3.57  53,846.28  8.09  
 ห้วยเม็ก  -    -    109,152.20  7.30  31,350.77  4.71  

 รวมพื้นท่ี  187,571.97  100.00  1,495,563.79  100.00  665,797.53  100.00  
หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพไม่รวมพื้นที่แหล่งน้ า เขตอุตสาหกรรม เขตทหาร เขต

ป่าไม้ฯลฯ  
ข้อมูลความเหมาะสมด้านกายภาพต่อการปลูกพืชของ อ าเภอดอนจาน   รวมอยู่ใน อ าเภอเมือง และ 
ข้อมูลของ อ าเภอฆ้องชัย  รวมอยู่ใน  อ าเภอกมลาไสย    

ที่มา : กรมที่ดิน ปรับปรุงโดยศูนย์ ROC 
 
จากตารางที่ 3.17 พบว่า ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมที่สุดต่อการปลูกข้าว

ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่รวม 187,571.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.99 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอ
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กมลาไสย ร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นอ าเภอเมือง ร้อยละ 29.89 และอ าเภอยางตลาด ร้อยละ 6.54 
ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมปานกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่รวม 
1,495,563.79 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.67 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอยางตลาด ร้อยละ 13.92 
รองลงมาเป็นอ าเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 11.56 และอ าเภอกมลาไสย ร้อยละ 10.78 ตามล าดับ 

ชั้นความเหมาะสมด้านกายภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวของจังหวัด
กาฬสินธุ์ พื้นที่รวม 665,797.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.34 สามอันดับแรกพบในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ร้อย
ละ 19.80 รองลงมาเป็นอ าเภอยางตลาด ร้อยละ 11.35 และอ าเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 11.20 
ตามล าดับ 
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ปริมาณผลผลิต 
 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ในภาพรวมของประเทศ ภาคต่าง ๆ และ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลการศึกษาพบว่า  
 
ตารางที่ 3.18 ปริมาณผลผลติข้าวนาปี ประเทศ และภาค (ตัน) 

ผลผลิต ประเทศ/ภาค 
ปีเพาะปลูก 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
ประเทศ 23,430,770  25,742,917  25,867,373  27,233,903  27,090,184  
เหนือ 6,556,307  7,315,131  7,121,027  8,744,836  8,637,165  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10,871,129  12,984,135  13,452,032  12,303,561  12,295,137  
กลาง 5,505,601  5,014,112  4,876,834  5,751,115  5,740,365  
ใต ้ 497,733  429,539  417,480  434,391  417,517  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  

จากตารางที่ 3.18 พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีของประเทศในปี พ.ศ.2557 จ านวน 
27,106,445 ตัน ผลผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุด ร้อยละ 45.39 ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ ร้อยละ 31.88, 21.19 และ 1.54 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3.19 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ตัน) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ปีเพาะปลูก 

2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
กลุ่มจังหวัด 2,600,652  3,202,748  3,043,719  2,710,342  3,019,875  
ร้อยเอ็ด 887,437  1,095,577  986,713  857,215  1,056,596  
ขอนแก่น 658,010  830,166  784,686  706,209  709,128  
มหาสารคาม 588,526  704,303  777,572  677,252  718,450  
กาฬสินธุ ์ 466,679  572,702  494,748  469,666  535,701  
    ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากตารางที่ 3.19 พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีในปีเพาะปลูก พ.ศ.2556/2557 ของกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวนาปีมากที่สุด ร้อยละ 34.99 
รองลงมาเป็นจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ร้อยละ 23.79 23.48 และ 17.74 ของ
ผลผลิตในกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3.20 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ประเภทข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รายประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กลุ่มจังหวัด (ตัน) 

ผลผลิตข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
ข้าวเจ้า      
   ประเทศ 17,058,871 18,315,605 18,168,326 19,921,124 19,897,329 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,181,843 7,378,294 7,705,916 7,096,358 7,138,717 
   กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

1,048,204     1,267,919    1,350,177     1,247,952  1,412,590 

ข้าวเหนียว      
   ประเทศ 6,371,899 7,427,312 7,699,047 7,312,779 7,192,855 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,689,286 5,605,841 5,746,116 5,207,203 5,156,420 
   กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

   1,552,448     1,934,829    1,693,542     1,462,390  1,607,285 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  

จากตารางที่ 3.20 พบว่า ผลผลิตข้าวเจ้า ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีเพาะปลูก 
2556/2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2555/2556 เล็กน้อย ร้อยละ 0.60 ส่วนข้าวเหนียวลดลงร้อยละ 0.98 
กลุ่มจังหวัดมีผลผลิตข้าวเจ้าคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19.79 ผลผลิตข้าวเหนียวจ านวนร้อยละ 31.17 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2555/2556 ร้อย
ละ 13.19 และ 9.91 ตามล าดับ  
 
ตารางที ่3.21 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ประเภทข้าวเจ้าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ตัน) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
กลุ่มจังหวัด 1,048,204 1,267,919 1,350,177 1,247,952 1,412,590 
ร้อยเอ็ด 569,981 697,120 613,635 570,523 695,016 
ขอนแก่น 197,625 226,931 201,363 185,743 183,301 
มหาสารคาม 167,960 203,082 415,876 363,025 402,582 
กาฬสินธุ ์ 112,638 140,786 119,303 128,661 131,691 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากตารางที่ 3.21 พบว่า ผลผลิตข้าวเจ้าของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดย

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวเจ้าเพ่ิมมากที่สุด ในอัตราส่วนร้อยละ 49.20 รองลงมาได้แก่จังหวัด
มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ในอัตราส่วนร้อยละ 28.50, 12.98 และ 9.32 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3.22 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี ประเภทข้าวเหนียว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ตัน) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 
กลุ่มจังหวัด 1,552,448 1,934,829 1,693,542 1,462,390 1,607,285 
ร้อยเอ็ด 317,456 398,457 373,078 286,692 361,580 
ขอนแก่น 460,385 603,235 583,323 520,466 525,827 
มหาสารคาม 420,566 501,221 361,696 314,227 315,868 
กาฬสินธุ ์ 354,041 431,916 375,445 341,005 404,010 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.22 พบว่า ผลผลิตข้าวเหนียวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดย
จังหวัดขอนแก่นมีผลผลิตข้าวเจ้าเพ่ิมมากที่สุด ในอัตราส่วนร้อยละ 32.72 รองลงมาได้แก่จังหวัด
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในอัตราส่วนร้อยละ 22.50 19.65 และ 25.14 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 3.23 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนือ้ท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลติ และผลผลิตต่อไร่  ปี 2556 ของข้าวนาปรัง ความช้ืน 15%  

ภาค/จังหวัด 
 เนื้อที่

เพาะปลูก  
 (ไร่)  

 เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว  
  (ไร่)  

 ผลผลิต  
 (ตัน)  

 ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.)  

 ร้อยละ  

 ปลูก   เก็บ  
 เนื้อที่

เพาะปลูก  
รวมท้ังประเทศ 16,087,294  15,963,399  10,766,286  669  674  100.00  
  ข้าวเจ้า 15,400,305  15,296,501  10,392,429  675  679  95.73  
  ข้าวเหนียว 686,989  666,898  373,857  544  561  4.27  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,681,868  1,623,527  835,147  497  514  100.00  
  ข้าวเจ้า 1,326,543  1,284,497  672,894  507  524  78.87  
  ข้าวเหนียว 355,325  339,030  162,253  457  479  21.13  
กลุ่มจังหวัด 464,311 438,291 234,407 527 554 100.00 
  ข้าวเจ้า 396,444 378,979 203,883 534 557 85.38 
  ข้าวเหนียว 67,867 59,312 30,524 486 516 14.62 
ร้อยเอ็ด 215,997  210,888  109,957  509  521  100.00  
  ข้าวเจ้า 204,164  199,107  104,291  511  524  94.52  
  ข้าวเหนียว 11,833  11,781  5,666  479  481  5.48  
ขอนแกน่ 149,914  131,446  67,801  452  516  100.00  
  ข้าวเจ้า 106,027  95,807  49,816  470  520  70.73  
  ข้าวเหนียว 43,887  35,639  17,985  410  505  29.27  
มหาสารคาม 45,105  43,346  25,180  558  581  100.00  
  ข้าวเจ้า 43,701  41,976  24,510  561  584  96.89  
  ข้าวเหนียว 1,404  1,370  670  477  489  3.11  
กาฬสนิธุ ์ 53,295  52,611  31,469  590  598  100.00  
  ข้าวเจ้า 42,552  42,089  25,266  594  600  79.84  
  ข้าวเหนียว 10,743  10,522  6,203  577  590  20.16  
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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จากตารางที่ 3.23 พบว่า ผลผลิตจ าแนกตามชนิดข้าวที่ปลูก คือข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปี 
2556 ในพ้ืนที่ข้าวนาปรัง พบว่าผลผลิตข้าวเจ้าของกลุ่มจังหวัด จ านวน 378,979 ตัน หรือร้อยละ 
86.98 และข้าวเหนียว 59,312 ตัน หรือร้อยละ 13.02 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีผลผลิตข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว ผลผลิตข้าวเจ้าของจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีมากสุด 104,291 ตัน หรือร้อยละ 51.15 ของกลุ่มจังหวัด 
 
ตารางที่ 3.24 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปรัง ปี 2557 (กิโลกรัมต่อไร่) 

ประเทศ/ภาค/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ประเทศ 676 669 642 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 556 497 536 
กลุ่มจังหวัด 602 527 575 
ร้อยเอ็ด 560 509 537 
ขอนแก่น 586 452 537 
มหาสารคาม 640 558 619 
กาฬสินธุ ์ 622 590 606 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.24 พบว่า ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรังในปี พ.ศ.2557 ของประเทศเฉลี่ย 642 
กิโลกรัมต่อไร่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 536 กิโลกรัมต่อไร่ ของกลุ่มจังหวัด 575 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 619 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด และขอนแก่น 
ต่ าสุดที่ 537 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ากัน 
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โครงสร้างการผลิตข้าวของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
 ในการปลูกข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ศึกษาถึง
การปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวทั่วไปที่ไม่ใช่อินทรีย์ โดยเนื้อที่การปลูกข้าวอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดมีน้อย 
ในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีเนื้อที่ประมาณ 500-1,000 ไร่ ซึ่งทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างส่งเสริม
ขยายเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้น  
 ผลการศึกษาน าเสนอในรูปร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
และในช่องรวม เป็นผลรวมของร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กับร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป รวมกัน
แล้วเฉลี่ยเป็นผู้ปลูกข้าวรวมของแต่ละตาราง 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการตรวจแปลงนา ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่า
ตรวจประเมินมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจแปลงนา
ในปีท่ีแล้ว ประมาณ 100,000 บาทต่อจ านวนพื้นท่ีข้าวอินทรีย์ประมาณ 400 ไร่ ส่วนในปีนี้มีค่าตรวจ
ประเมินประมาณ 50,000 บาท 
 
3.1 โครงสร้างการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ด้านพื้นที่การท านาเขตพ้ืนที่
ในการท านา ขนาดของพ้ืนที่ แหล่งน้ าของ วิธีการเพาะปลูกข้าว ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ และปริมาณ
ผลผลิต ผลการศึกษามีดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.25 ประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : ร้อยละ) 
ประเภทพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

นาตนเอง  100.00 90.97 91.00 
เช่า  0.00 7.29 7.27 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า 0.00 1.74 1.73 

 
จากตารางที่ 3.25 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีพ้ืนที่ท านาเป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.97 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 
มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเอง 
 

ตารางที่ 3.26 พื้นที่ท านา ใน-นอก เขตชลประทานในจังหวัดร้อยเอด็ (หน่วย : ร้อยละ) 
พ้ืนที่ท านาอยู ่ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

ในเขตชลประทาน 0.00 9.96 9.93 
นอกเขตชลประทาน 100.00 90.04 90.07 

 
จากตารางที่ 3.26 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน คิด

เป็นร้อยละ 90.07 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 91.39 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีพ้ืนที่
ท านาอยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมด 
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ตารางที่ 3.27 จ านวนพื้นที่ท านาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : ร้อยละ) 
จ านวนพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

น้อยกว่า 20 ไร ่ 100.00 39.85 40.07 
20 - 40 ไร ่ 0.00 40.22 40.07 
มากกว่า 40 ไร ่ 0.00 19.93 19.85 

 

จากตารางที่ 3.27 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านา น้อยกว่า 20 ไร่ และเมื่อพิจารณา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกระหว่าง 20-40 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 40.22 ของเกษตรกรทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด มีพ้ืนที่
เพาะปลูกน้อยกว่า 20 ไร่ 

 
ตารางที่ 3.28 แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : ร้อยละ) 

แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
น้ าฝน 33.33 62.97 62.76 
น้ าสระ/บ่อขุด 33.33 20.52 20.61 
แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า/ล าคลอง 33.33 16.51 16.63 
น้ าจากชลประทาน 0.00 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 3.28 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าในการท านาคือ 

น้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า และ
ล าคลอง คิดเป็นร้อยละ 20.61 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมี
แหล่งน้ าในการท านาคือน้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์มีแหล่งน้ าในการท านาจาก น้ าฝน น้ าสระหรือบ่อขุด และแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า
หรือล าคลอง เท่ากันคือร้อยละ 33.33 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  
 
ตารางที่ 3.29 การปลูกข้าว นาป-ีนาปรัง ในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : ร้อยละ) 

วิธีการเพาะปลูกข้าว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ข้าวนาป ี 100.00 96.68 96.69 
ข้าวนาปรัง 0.00 3.32 3.31 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

จากตารางที่ 3.29 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี คิดเป็นร้อยละ 
96.69 ปลูกข้าวนาปรัง ร้อยละ 3.31 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีคิดเป็นร้อยละ 
96.68 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดปลูกข้าว
นาปี 
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ตารางที่ 3.30 พันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : ร้อยละ) 
พันธุ์ข้าว  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

ขาวดอกมะลิ 105 100 60.21 80.11 
กข.6 0 35.49 17.75 
ชัยนาท 0 4.30 2.15 

 
จากตารางที่ 3.30 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกมากที่สุด

คือ ข้าวขาวดอกมะลิ105 คิดเป็นร้อยละ 80.11 รองลงมาคือ พันธุ์กข16 คิดเป็นร้อยละ 17.75 และ 
พันธุ์ชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เลือกเพาะปลูกข้าวขาว
ดอกมะลิ105 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนใหญ่เลือกปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ คิดเป็นร้อยละ 
60.21 รองลงมาคือ พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อยละ 35.49 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป  

 
ตารางที่ 3.31 ปริมาณพันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่) 

ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เฉลี่ย 5 6.9 5.95 
สูงสุด 5 10 7.50 
ต่ าสุด 5 5 5.00 
 

จากตารางที่ 3.31 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก 
เฉลี่ย 5.95 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวในการ
เพาะปลูกเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้ปริมาณปลูกข้าวเฉลี่ย 6.9 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

  
ตารางที่ 3.32 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

ปริมาณ  (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  4,000 18,213.5 22,213.5 
บริโภคในครัวเรือน  2,000 1,224 3,224 
ท าพันธุ์  500 1,019 1,519 
ช าระหนี้  0  1,143 1,143 
จ่ายเป็นค่าเช่า 500 1,727 2,227 

 
จากตารางที่ 3.32 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 

22,213.5 กิโลกรัม ซึ่งแบ่งเป็นข้าวอินทรีย์ เฉลี่ย 4,000 กิโลกรัม และข้าวทั่วไป เฉลี่ย 18,213.5 
กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3.33 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวเหนียวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัร้อยเอด็ 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  0 2,992 2,992 
 บริโภคในครัวเรือน  0 982 982 
 ท าพันธุ์  0 341 341 
 ช าระหนี้  0 0 0 

 
จากตารางที่ 3.33  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวเหนียวนาปีทั่วไป เฉลี่ย

ทั้งหมด 2,992 กิโลกรัม โดยแบ่งบริโภคจ านวน 982 กิโลกรัม แบ่งไว้ท าพันธุ์จ านวน 341 กิโลกรัม 
 

ตารางที่ 3.34 ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยข้าวชัยนาทนาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัร้อยเอ็ด 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  0 5,000 5,000 
 บริโภคในครัวเรือน  0 4,500 4,500 
 ท าพันธุ์  0 500 500 
 ช าระหนี้  0 0 0 

 
จากตารางที่ 3.34  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวชัยนาทนาปีทั่วไป 

ทั้งหมด 5,000 กิโลกรัม แบ่งบริโภคในครัวเรือน 4,500 กิโลกรัม แบ่งท าพันธุ์จ านวน 500 กิโลกรัม 
 

ตารางที่ 3.35 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัร้อยเอด็ 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  4,000 9,682 13,682 
 บริโภคในครัวเรือน  2,000 1,864 3,864 
 ท าพันธุ์  500 1,055 1,555 
 ช าระหนี้  0  1,100 1,100 
จา่ยเป็นค่าเช่า 0  1,667 1,667 

 
จากตารางที่ 3.35 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 13,682 

กิโลกรัม บริโภคเฉลี่ย 3,864 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวอินทรีย์นาปีเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัม 
แบ่งบริโภค 2,000 กิโลกรัม และแบ่งท าพันธุ์ 500 กิโลกรัม ส่วนข้าวนาปีทั่วไป มีผลผลิตเฉลี่ย 9,682 
กิโลกรัม แบ่งบริโภคในครัวเรือน 1,864 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 1,055 กิโลกรัม ช าระหนี้ 1,100 กิโลกรัม 
และจ่ายเป็นค่าเช่า 1,667 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.36 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปรัง พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัรอ้ยเอด็ 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  0 13,017 13,017 
บริโภคในครัวเรือน  0 1,024 1,024 
ท าพันธุ์  0 1,019 1,019 
ช าระหนี้  0 1,143 1,143 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 1,727 1,727 
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จากตารางที่ 3.36 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปรัง 
เฉลี่ย 13,017 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 1,024 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 1,019 กิโลกรัม ช าระหนี้ 1,143 
กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 1,727 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.37 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวชัยนาทนาปรัง พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัร้อยเอ็ด 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  0 4,643 4,643 
บริโภคในครัวเรือน  0 0 0 
ท าพันธุ์  0 500 500 
ช าระหนี้  0 0 0 

 
จากตารางที่ 3.37 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวชัยนาทนาปรังเฉลี่ย 

4,643 และแบ่งไว้ท าพันธุ์ 500 กิโลกรัม โดยทั้งหมดมาจากข้าวชัยนาททั่วไป 
 

ตารางที่ 3.38 ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยข้าวนาปรัง พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัร้อยเอด็ 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

ผลผลติทั้งหมด  0 5,886 5,886 
บริโภคในครัวเรือน  0 341 341 
ท าพันธุ์  0 759.5 759.5 
ช าระหนี้  0 381 381 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 575 575 

 
จากตารางที่ 3.38 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ย 5,886 

กิโลกรัม แบ่งบริโภค 341 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 759.5 กิโลกรัม ช าระหนี้ 381 กิโลกรัม และ จ่ายเป็นค่า
เช่า 575 กิโลกรัม 
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3.2 โครงสร้างการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตข้าวของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านพ้ืนที่การท านาเขต

พ้ืนที่ในการท านา ขนาดของพ้ืนที่ แหล่งน้ าของ วิธีการเพาะปลูกข้าว ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ และ
ปริมาณผลผลิต ผลการศึกษามีดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.39 ประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 
ประเภทพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

นาตนเอง  80.00 97.64 97.34 
เช่า  20.00 1.01 1.33 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า 0.00 1.35 1.33 

 
จากตารางที่ 3.39  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีพ้ืนที่ท านาเป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97.64 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ท านาในพื้นท่ีของตนเองร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด 
  
ตารางที่ 3.40 พื้นทีท่ านา ใน-นอก เขตชลประทาน ในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 

พ้ืนที่ท านาอยู ่ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ในเขตชลประทาน 40.00 13.85 14.29 
นอกเขตชลประทาน 60.00 86.15 85.71 
 

จากตารางที่ 3.40 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน คิด
เป็นร้อยละ 85.71 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วน
ใหญ่มีพ้ืนที่ท านาอยู่นอกเขตชลประทาน ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 

 
ตารางที่ 3.41 การปลูกข้าว นาป-ีนาปรัง ในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 

วิธีการเพาะปลูกข้าว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ข้าวนาป ี 100.00 100.00 100.00 
ข้าวนาปรัง 0.00 0.00 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
จากตารางที่ 3.41 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป และปลูกข้าวอินทรีย์ ท านาปีทั้งหมด ไม่

มีการท านาปรัง 
 

ตารางที่ 3.42 จ านวนพื้นที่ท านาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 
จ านวนพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

น้อยกว่า 20 ไร ่ 20.00 42.23 41.86 
20 - 40 ไร ่ 20.00 39.19 38.87 
มากกว่า 40 ไร ่ 60.00 18.58 19.27 
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จากตารางที่ 3.42 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านา น้อยกว่า 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
41.86 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวทั่วไปส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยกว่า 20 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.23 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่มากกว่า 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 

 
ตารางที่ 3.43 แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 

แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
น้ าฝน 50.00 57.06 56.95 
น้ าสระ/บ่อขุด 16.67 26.59 26.43 
แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า/ล าคลอง 0.00 0.55 0.54 
น้ าจากชลประทาน 33.33 15.79 16.08 
 

จากตารางที่ 3.43 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าในการท านาคือ 
น้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 56.95 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ น้ าสระหรือบ่อขุด คิดเป็นร้อยละ 
26.43 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่งน้ าในการท านาคือ
น้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่
มีแหล่งน้ าในการท านาจากน้ าฝน ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  

 
ตารางที่ 3.44 พันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 

พันธุ์ข้าว  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ขาวดอกมะล1ิ05 0.00 32.70 29.71 
ไรซ์เบอร์ร ี 60.00 0.00 10.35 
กข6 20.00 65.50 54.75 
ชัยนาท 20.00 1.80 5.19 
 

จากตารางที่ 3.44 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นเลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดคือ ข้าว พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 คิดเป็นร้อยละ 
29.71 และ พันธุ์ชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เลือก
เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ข้าวพันธุ์ กข6 และ ชัยนาท ร้อยละ 20 
เท่ากัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนใหญ่เลือกปลูกข้าว พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อยละ 65.50 
รองลงมาคือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 คิดเป็นร้อยละ 32.70 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป  
 
ตารางที่ 3.45 ปริมาณพันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น (หน่วย : ร้อยละ) 

ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ (กก.) ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เฉลี่ย 5.15 8.45 6.8 
สูงสุด 10 26 18 
ต่ าสุด 3 12 7.5 
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จากตารางที่ 3.45 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่ใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวในการ
เพาะปลูก 6.8 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ปริมาณปลูกข้าวเฉลี่ย 5.15 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้ปริมาณข้าวในการเพาะปลูกเฉลี่ย 8.45 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ตารางที่ 3.46 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

ปริมาณ (กก.) ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  19,300 11,671 20,971 
บริโภคในครัวเรือน    0  482 482 
ท าพันธุ์  114 103 217 

 
จากตารางที่ 3.46 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 

20,971 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 482 กิโลกรัม และท าพันธุ์ 217 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาข้าวเจ้านาปี
ทั่วไปมีผลผลิตเฉลี่ย 11,671 กิโลกรัม แบ่งไว้ท าพันธุ์ 103 กิโลกรัม และข้าวเจ้านาปีอินทรีย์มีผลผลิต
เฉลี่ย 19,300 กิโลกรัม และแบ่งไว้ท าพันธุ์ 114 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.47 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวเหนียวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัขอนแก่น 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  7,420 4,552 11,972 
บริโภคในครัวเรือน  750 797 1,547 
ท าพันธุ์    0  486 486 

 
จากตารางที่ 3.47 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีผลผลิตข้าวเหนียวนาปีเฉลี่ย 11,972 

กิโลกรัม แบ่งไว้บริโภคในครัวเรือน 1,547 กิโลกรัม และท าพันธุ์จ านวน 486 กิโลกรัม เมื่อพิจารณา
ผลผลิตข้าวเหนียวนาปีทั่วไปมีผลผลิตเฉลี่ย 4,552 กิโลกรัม แบ่งไว้บริโภค 797 กิโลกรัม และท าพันธุ์ 
486 กิโลกรัม ส่วนข้าวเหนียวนาปีอินทรีย์ มีผลผลิตเฉลี่ย 7,420 กิโลกรัม และบริโภคในครัวเรือน 
750 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.48 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวชัยนาท นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัขอนแก่น 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
 ผลผลิตทั้งหมด  3,400 4,686 8,086 
 บริโภคในครัวเรือน  900 954 1,854 
 ท าพันธุ์  233 454 687 

 
จากตารางที่ 3.48 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีผลผลิตข้าวชัยนาท นาปีเฉลี่ย 8,086 

กิโลกรัม โดยแบ่งไว้บริโภค 1,854 กิโลกรัม และท าพันธุ์ 687 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาข้าวชัยนาท นาปี
ทั่วไปมีผลผลิตเฉลี่ย 4,686 กิโลกรัม แบ่งไว้บริโภค  954 กิโลกรัม และท าพันธุ์ 454 กิโลกรัม ส่วน
ผลผลิตข้าวชัยนาท นาปีอินทรีย์ มีผลผลิต 3,400 กิโลกรัม แบ่งไว้บริโภค 900 กิโลกรัม และท าพันธุ์ 
233 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3.49 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัขอนแก่น 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทัว่ไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  14,867 9,575 24,442 
 บริโภคในครัวเรือน  733 1,089 1,822 
 ท าพันธุ์  1,390 666 2,056 

 
จากตารางที่ 3.49 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีผลผลิตนาปีเฉลี่ย 24,442 กิโลกรัม 

แบ่งไว้บริโภค 1,822 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 2056 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวนาปีทั่วไปมีผลผลิต 
9,575 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตข้าวอินทรีย์ 14,867 กิโลกรัม 
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3.3 โครงสร้างการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตข้าวของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ด้านพ้ืนที่การท านาเขต

พ้ืนที่ในการท านา ขนาดของพ้ืนที่ แหล่งน้ าของ วิธีการเพาะปลูกข้าว ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ และ
ปริมาณผลผลิต ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.50 ประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 

ประเภทพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
นาตนเอง  80.00 95.89 95.54 
เช่า  0.00 0.91 0.89 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า 20.00 3.20 3.57 
 

จากตารางที่ 3.50 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเป็นของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95.54 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีพ้ืนที่ท า
นาเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเองร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
  
ตารางที่ 3.51 พื้นที่ท านา ใน-นอก เขตชลประทาน ในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 

พ้ืนที่ท านาอยู ่ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ในเขตชลประทาน 25.00 12.74 12.96 
นอกเขตชลประทาน 75.00 87.26 87.04 
 

จากตารางที่ 3.51 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
คิดเป็นร้อยละ 87.04 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่อยู่นอก
เขตชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 87.26 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วน
ใหญ่มีพ้ืนที่ท านาอยู่นอกเขตชลประทานร้อยละ 75 

 
ตารางที่ 3.52 จ านวนพื้นที่ท านาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 

จ านวนพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
น้อยกว่า 20 ไร ่ 50.00 39.62 39.81 
20 - 40 ไร ่ 25.00 40.09 39.81 
มากกว่า 40 ไร ่ 25.00 20.28 20.37 
 

จากตารางที่ 3.52 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านา น้อยกว่า 40 ไร่ และเมื่อพิจารณา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกระหว่าง 20-40 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 40.09 ของเกษตรกรทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่
เพาะปลูกน้อยกว่า 20 ไร่ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ตารางที่ 3.53 แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 
แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

น้ าฝน 50.00 94.31 65.06 
น้ าสระ/บ่อขุด 0.00 27.96 18.91 
แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า/ล าคลอง 25.00 16.59 11.54 
น้ าจากชลประทาน 25.00 6.16 4.49 
 

จากตารางที่ 3.53 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าในการท านา 
คือ น้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 65.06 รองลงมาคือ น้ าสระหรือบ่อขุด คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของเกษตรกร
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่งน้ าในการท านาคือน้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 
94.31 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีแหล่งน้ าในการท านาส่วนใหญ่
จาก น้ าฝนร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  
 
ตารางที่ 3.54 การปลูกข้าว นาป-ีนาปรัง ในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 

วิธีการเพาะปลูกข้าว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ข้าวนาป ี 75.00 95.31 95.37 
ข้าวนาปรัง 25.00 4.69 4.63 
 

จากตารางที่ 3.54 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี คิดเป็นร้อย
ละ 95.37 ปลูกข้าวนาปรัง ร้อยละ 4.63 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีคิดเป็นร้อย
ละ 95.31 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ส่วนใหญ่
ปลูกข้าวนาปีร้อยละ 75 

 
ตารางที่ 3.55 พันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : ร้อยละ) 

พันธุ์ข้าว  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ปทุมธาน ี 0.00 1.1 0.55 
ขาวดอกมะลิ 105 50.00 46.9 48.45 
ไรซ์เบอร์ร ี 25.00 10.21 17.60 
กข.6 25.00 40.2 32.60 
ชัยนาท 0.00 1.59 0.80 

 
จากตารางที่ 3.55 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกมาก

ที่สุดคือ ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 48.45 พันธุ์ กข6 รองลงมาคือ คิดเป็นร้อยละ 
32.60 ข้าวไรซ์เบอร์รี คิดเป็นร้อยละ 17.60 พันธุ์ชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 และน้อยที่สุดคือข้าว
พันธุ์ปทุมธานี 0.55 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เลือกเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ  105 
คิดเป็นร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ รองลงมาคือ ปลูกไรซ์เบอร์รี คิดเป็นร้อยละ 25 
และ ข้าวพันธุ์ กข6 ร้อยละ 25 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วน
ใหญ่เลือกปลูกข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองลงมาคือ พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อย
ละ 40.20 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
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ตารางที่ 3.56 ปริมาณพันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (หน่วย : กิโลกรัมต่อไร่) 
ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

ต่ าสุด 12.5 10 11.25 
สูงสุด 20 20 20 
เฉลี่ย 16.25 12.5 14.38 
 

จากตารางที่ 3.56 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวในการ
เพาะปลูกเฉลี่ย 14.38 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ปริมาณพันธุ์ข้าว
เฉลี่ย 16.25 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 12.5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ 

  
ตารางที่ 3.57 ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยข้าวปทุมธานนีาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัมหาสารคาม 

ปริมาณ (กก.) ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
 ผลผลิตทั้งหมด  0 6,040 6,040 
 บริโภคในครัวเรือน  0 830 830 
 ท าพันธุ์  0 336 336 
 ช าระหนี้  0 342 342 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 50 50 

 
จากตารางที่ 3.57 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตเฉลี่ยข้าวปทุมธานีนาปี 

ทั่วไป 6,040 กิโลกรัม แบ่งไว้บริโภค 830 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 336 กิโลกรัม ช าระหนี้ 342 กิโลกรัม 
และจ่ายเป็นค่าเช่า 50 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.58 ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
 ผลผลิตทั้งหมด  11,307 14,218 25,525 
 บริโภคในครัวเรือน  4,307 2,130 6,437 
 ท าพันธุ์  1,100 1,282 2,382 
 ช าระหนี้  500 1,509 2,009 
จ่ายเป็นค่าเช่า    0   550 550 

 
จากตารางที่ 3.58 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 

105 นาปีจ านวน 25,525 กิโลกรัม แบ่งบริโภคในครัวเรือน 6,437 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 2,382 กิโลกรัม 
ช าระหนี้ 2,009 กิโลกรัม และ จ่ายเป็นค่าเช่า 550 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 
105 นาปีทั่วไปมีผลผลิตเฉลี่ย 14,218 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 2,130 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 1,282 กิโลกรัม 
ช าระหนี้ 1,590 กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 550 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี
อินทรีย์มีผลผลิตเฉลี่ย 11,307 กิโลกรัม บริโภค 4,307 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 1,100 กิโลกรัม และช าระ
หนี้ 500 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3.59 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวไรซเ์บอรรี่นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัมหาสารคาม 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

ผลผลติทั้งหมด  860 3,042 3,902 
บริโภคในครัวเรือน  620 360 980 
ท าพันธุ์  360 500 860 
ช าระหนี้     0   250 250 
จ่ายเป็นค่าเช่า    0   50 50 

 
จากตารางที่ 3.59 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตข้าวไรซ์เบอรรี่นาปีเฉลี่ย 

3,902 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 980 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 860 กิโลกรัม ช าระหนี้ 250 กิโลกรัม และจ่าย
เป็นค่าเช่า 50 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวไรซ์เบอรรี่นาปีทั่วไปมีผลผลิต 3,042 กิโลกรัม ส่วน
ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรรี่นาปีอินทรีย์ มีผลผลิต 860 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.60 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวเหนียวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัมหาสารคาม 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  620 3,050 3,670 
บริโภคในครัวเรือน  200 1,239 1,439 
ท าพันธุ์  152 614 766 
ช าระหนี้     0   500 500 
จ่ายเป็นค่าเช่า    0   500 500 

 
จากตารางที่ 3.60 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตข้าวเหนียวนาปีเฉลี่ย 

3,670 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 1,439 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 766 กิโลกรัม ช าระหนี้ 500 กิโลกรัม และจ่าย
เป็นค่าเช่า 500กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวเหนียวนาปีทั่วไปมีผลผลิต 3,050 กิโลกรัม ส่วน
ผลผลิตข้าวเหนียวนาปีอินทรีย์ มีผลผลิต 620 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.61 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวชัยนาท นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  0 2,771 2,771 
บริโภคในครัวเรือน  0 340 340 
ท าพันธุ์  0 273 273 
ช าระหนี้  0 66 66 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 75 75 

 
จากตารางที่ 3.61 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตข้าวชัยนาทนาปีทั่วไป มี

ผลผลิตเฉลี่ย 2,771 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 340 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 273 กิโลกรัม ช าระหนี้ 66 กิโลกรัม 
และจ่ายเป็นค่าเช่า 75 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3.62 ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยข้าวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดัมหาสารคาม 
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  4,256.75 5,353.17 4,804.96 
 บริโภคในครัวเรือน  5,082.00 903.83 2,992.92 
 ท าพันธุ์  455 473.50 464.25 
 ช าระหนี้  125 543.17 334.09 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 204.17 204.17 

 
จากตารางที่ 3.62 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 4,804.96 

กิโลกรัม บริโภคในครัวเรือน 2,992.92 กิโลกรัม ท าพันธุ์เฉลี่ย 464.25 กิโลกรัม ช าระหนี้ 334.09 
กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 204.17 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีผลผลิตเฉลี่ย 
4,256.75 กิโลกรัม และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีผลผลิตเฉลี่ย 5,353.17 กิโลกรัม 
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3.4 โครงสร้างการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ด้านพ้ืนที่การท านาเขต

พ้ืนที่ในการท านา ขนาดของพ้ืนที่ แหล่งน้ าของ วิธีการเพาะปลูกข้าว ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ และ
ปริมาณผลผลิต ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.63 ประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์(หน่วย : ร้อยละ) 

ประเภทพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
นาตนเอง  87.50 90.38 90.28 
เช่า  12.50 6.69 6.88 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า 0.00 2.93 2.84 
 

จากตารางที่ 3.61 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 90.28 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีพ้ืนที่ท านาเป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของพ้ืนที่ทีป่ลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ 
มีพ้ืนที่ท านาเป็นของตนเองร้อยละ 87.50 
  

ตารางที่ 3.64 พื้นที่ท านา ใน-นอก เขตชลประมาน ในจังหวัดกาฬสินธุ ์(หน่วย : ร้อยละ) 
พ้ืนที่ท านาอยู ่ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

ในเขตชลประทาน 0.00 12.27 11.89 
นอกเขตชลประทาน 100.00 87.73 88.11 

 
จากตารางที่ 3.64 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน คิด

เป็นร้อยละ 88.11 ของพ้ืนที่ท านาทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 87.73 ของพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีพ้ืนที่
ท านาอยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมด 
 
ตารางที่ 3.65 จ านวนพื้นที่ท านาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์(หน่วย : ร้อยละ) 

จ านวนพ้ืนที่ท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
น้อยกว่า 20 ไร ่ 42.86 40.91 40.97 
20 - 40 ไร ่ 57.14 42.27 42.73 
มากกว่า 40 ไร ่ 0.00 16.82 16.30 

 

จากตารางที่ 3.65 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านา ระหว่าง 20-40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
42.73 ของเกษตรกรทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั่วไปส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกระหว่าง 20-40 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.27 ของเกษตรกรทั้งหมด ส่วน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกระหว่าง 20-40 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 57.14 
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ตารางที่ 3.66 แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ (หน่วย : ร้อยละ) 
แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท านา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

น้ าฝน 87.50 82.71 82.85 
น้ าสระ/บ่อขุด 0.00 3.01 2.92 
แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า/ล าคลอง 12.50 4.89 5.11 
น้ าจากชลประทาน 0.00 9.40 9.12 

 
จากตารางที่ 3.66 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าในการท านาคือ 

น้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 82.85 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่ง
น้ าในการท านาคือน้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์มีแหล่งน้ าในการท านาจาก น้ าฝน ร้อยละ 87.50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  
 
ตารางที่ 3.67 วิธีการเพาะปลูกขา้วในจังหวัดกาฬสินธุ์ (หน่วย : ร้อยละ) 

วิธีการเพาะปลูกข้าว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ข้าวนาป ี 100.00 91.56 91.81 
ข้าวนาปรัง 0.00 8.44 8.19 
 

จากตารางที่ 3.67 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี คิดเป็นร้อยละ 
91.81 ปลูกข้าวนาปรัง ร้อยละ 8.91 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีคิดเป็นร้อยละ 
91.56 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดปลูกข้าวนาปี 

 
ตารางที่ 3.68 พันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์(หน่วย : ร้อยละ) 

พันธุ์ข้าว  ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ขาวดอกมะลิ 105 100.00 49.05 50.01 
กข.6 0.00 50.95 49.99 
 

จากตารางที่ 3.68 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดคือ ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 คิดเป็นร้อยละ 50.01 รองลงมาคือ พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อยละ 
49.99 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เลือกเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนใหญ่เลือกปลูกข้าว พันธุ์ กข6 คิดเป็นร้อยละ 50.95 รองลงมาคือ พันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 49.05 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป  

 
ตารางที่ 3.69 ปริมาณพันธุ์ข้าวท่ีใช้ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์(หน่วย : ร้อยละ) 

ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้ (กก.) ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เฉลี่ย 12.35 10.73 11.54 
สูงสุด 23 21 22 
ต่ าสุด 6 5 5.5 
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จากตารางที่ 3.69 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวในการ
เพาะปลูกเฉลี่ย 11.54 กิโลกรัม โดยมีปริมาณพันธุ์ข้าวสูงสุด 22 กิโลกรัม และปริมาณพันธุ์ข้าวที่ใช้
ต่ าสุด 5.5 กิโลกรัม  

  
ตารางที่ 3.70 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวเจา้นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดักาฬสนิธุ ์

ปริมาณ (กก.) ข้าวอินทรีย ์ ข้าวท่ัวไป รวม 
 ผลผลิตทั้งหมด  0 3,050 3,050 
 บริโภคในครัวเรือน  0 39 39 
 ท าพันธุ์  0 34 34 
 ช าระหนี้  0    0   0 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 360 360 

 
จากตารางที่ 3.70 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิตข้าวเจ้านาปีทั่วไปเฉลี่ย 

3,050 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 39 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 34 กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 360 กิโลกรัม  
 

ตารางที่ 3.71 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี พ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทัว่ไป รวม 

 ผลผลิตทั้งหมด  3,307 3,178 6,485 
 บริโภคในครัวเรือน  430 426 856 
 ท าพันธุ์  22 35 57 
 ช าระหนี้     0      0   0 
จ่ายเป็นค่าเช่า 100 205 305 

 
จากตารางที่ 3.71 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาปี

เฉลี่ย 6,485 กิโลกรัม แบ่งบริโภคในครัวเรือน 856 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 57 กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 
305 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทั่วไปเฉลี่ย 3,178 กิโลกรัม แบ่งบริโภคใน
ครัวเรือน 426 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 35 กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 205 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 อินทรีย์มีผลผลิตเฉลี่ย 3,307 กิโลกรัม บริโภคในครัวเรือน 430 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 22 
กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 100 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 3.72 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวเหนียวนาป ีพ.ศ.2556/2557 ของเกษตรกรในจังหวดักาฬสนิธุ ์

ปริมาณ (กก.)  ข้าวอินทรีย์   ข้าวทั่วไป รวม 
ผลผลติทั้งหมด  0 9,664 9,664 
บริโภคในครัวเรือน  0 2,283 2,283 
ท าพันธุ์  0 339 339 
ช าระหนี้  0    0   0 
จ่ายเป็นคา่เช่า 0 377 377 

 
จากตารางที่ 3.72 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิตข้าวเหนียวนาปีทั่วไปเฉลี่ย 

9,664 กิโลกรัม แบ่งบริโภค 2,283 กิโลกรัม ท าพันธุ์ 339 กิโลกรัม และจ่ายเป็นค่าเช่า 377 กิโลกรัม  
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3.5 โครงสร้างการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ด้านพ้ืนที่การท านาเขตพ้ืนที่ใน

การท านา ขนาดของพ้ืนที่ แหล่งน้ าของ พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการผลิต และปริมาณผลผลิต ผลการศึกษามี
ดังนี้ 

 
3.5.1 การผลิตข้าวทุกชนิด 

 
ตารางที่ 3.73 แสดงโครงสร้างการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2555/2556 

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 177,256 173,023 132,506 106,245 589,030 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 3,103,007 2,574,947 2,227,749 1,584,251 9,489,954 
แบ่งตามเขตชลประทาน (ร้อยละ)      
    ในเขตชลประทาน 8.39 12.46 12.13 24.64 14.41 
    นอกเขตชลประทาน 91.61 87.54 87.87 75.36 85.56 
แบ่งตามวิธีการปลูก (ร้อยละ)      
    นาด า  44.44 46.79 54.57 76.48 55.57 
    นาหว่านส ารวย 51.42 50.82 41.41 12.57 39.06 
    นาหว่านน้ าตม 4.14 2.15 4.02 10.95 5.32 
    นาหยอด 0 0.24 0 0 0.06 
แบ่งตามพันธุ์ข้าว      
    พันธุ์พ้ืนเมือง 1.05 2.00 1.63 1.98 1.67 
    กข.6 31.43 69.37 43.46 68.66 53.23 
    กข.15 1.97 0.59 2.05 0.41 1.26 
    ขาวดอกมะลิ 105 64.47 25.09 50.51 25.93 41.50 
    ราชการไวต่อแสง 0.47 1.55 1.31 1.75 1.27 
    ชัยนาท 1 0.01 0.10 0.45 0.20 0.19 
    ปทุมธานี 1 0 0 0.01 0 0.00 
    สุพรรณบรุี 60,90 0.28 0 0 0.01 0.07 
ผลผลติทั้งหมด (ตัน) 857,215 706,209 677,252 469,666 2,710,342 
ผลผลติต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูก (กก.) 276 274 304 296 287.50 
พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ไร่) 17.51 14.88 16.81 14.91 16.03 
อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 16.28 11.88 13.15 10.10 12.85 
อัตราการใส่ปุ๋ยต่อพื้นที่ใส่ปุ๋ย (กก.) 30.73 25.12 28.26 27.45 27.89 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จากตารางที่ 3.73 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีเกษตรกรปลูก
ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2555/2556 จ านวน 589,030 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 9.49 ล้านไร่ 
สามารถผลิตข้าวได้ทั้งหมด 2.71 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 287.50 กิโลกรัม เกษตรกรมีการปลูก
ข้าวเฉลี่ยครัวเรือนละ 16.03 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าฝน
หรือน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโดยวิธีท านาด ามากที่สุด รองลงมาคือ นาหว่าน
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ส ารวย1 ในการปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็นข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ105 พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และข้าวเหนียว 
พันธุ์ กข.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวมอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 12.85 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการ
ใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 27.89 กิโลกรัมต่อไร่  

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนเกษตรกร และมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดในกลุ่ม มีครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 177,256 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ประมาณ 3.10 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน 17.51 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
ส าหรับวิธีการปลูกนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ท านาส ารวย ส าหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเจ้าขาว
ดอกมะลิ105 และข้าวเหนียว กข6 ผลผลิตทั้งหมดในปีเพาะปลูก 2555/2556 ประมาณ 0.86 ล้าน
ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 276 กิโลกรัม เป็นอันดับสาม รองจากจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในขั้นตอนการปลูกใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 16.28 กิโลกรัมต่อ อัตราการใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 30.73 
กิโลกรัมต่อไร่ 

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรและพ้ืนที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับ
สอง จ านวนครัวเรือน 173,023 ครัวเรือน มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น 2.57 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูก
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 14.88 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ส าหรับวิธีการปลูกนั้นเกษตรกรส่วน
ใหญ่ท านาหว่านส ารวย ส าหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว กข6 เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่ม
จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 มากที่สุด ผลผลิตทั้งหมดในปี
เพาะปลูก 2555/2556 ประมาณ 0.71 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 274 กิโลกรัม ซึ่งต่ าที่สุดในกลุ่ม 
ในขั้นตอนการปลูกใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 11.88 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 25.12 กิโลกรัม
ต่อไร่ ขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุดในกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวัดที่มีอัตรา
การใช้ปุ๋ยเฉลี่ยต่ าที่สุดด้วยเช่นกัน 

จังหวัดมหาสารคาม มีครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 132,506 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ประมาณ 2.23 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน 16.81 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
ส าหรับวิธีการปลูกนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรท านาด า ส าหรับพันธุ์ ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 
105 รองลงมาเป็นข้าวเหนียว กข6 ผลผลิตทั้งหมดในปีเพาะปลูก 2555/2556 ประมาณ 0.68 ล้าน
ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 304 กิโลกรัม นับเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
เฉลี่ยต่อไร่ 13.15 กิโลกรัม และอัตราการใช้ปุ๋ยเฉลี่ยต่อไร่ 28.26 กิโลกรัม 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 106,245 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ประมาณ 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน 14.91 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกท านาด า ส าหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียว กข6 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
เฉลี่ยต่อไร่ 10.10 กิโลกรัม ผลผลิตทั้งหมดในปีเพาะปลูก 2555/2556 ประมาณ 0.47 ล้านตัน 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 296 กิโลกรัม และอัตราการใช้ปุ๋ยเฉลี่ยต่อไร่ 27.45 กิโลกรัม 

 
 
 

                                           
1 เป็นการท านาโดยหว่านเมลด็พันธ์ุในสภาพดินแห้ง เนื่องจากฝนยังไม่ตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดท้ายแล้ว
หว่านเมลด็ข้าวลงไปโดยไมต่้องคราดกลบ เมล็ดตกลงไปอยู่ในระหวา่งก้อนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดขา้วก็จะงอก
ขึ้นมา 
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3.6 โครงสร้างการผลิตข้าวของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกษตรกร 
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ปี 2557 โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้าวทั่วไปและข้าว
อินทรีย์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จ านวนทั้งสิ้น 903 ราย ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 
 3.6.1 ข้าวท่ัวไป 
 
ตารางที่ 3.74 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามประเภทพื้นที่ท านาทั่วไปของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

 ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
ประเภทพ้ืนที่ท านา 

นาตนเอง  90.97 97.64 95.89 90.38 94.55 
เช่า  7.28 1.01 0.91 6.69 4.01 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า  1.74 1.35 3.20 2.93 4.67 

พ้ืนที่ท านาอยู ่
ในเขตชลประทาน 9.96 13.85 12.74 12.27 12.21 
นอกเขตชลประทาน 90.04 86.15 87.26 87.73 87.79 

จ านวนพ้ืนที่ท านา 
น้อยกว่า 20 ไร ่ 39.85 42.23 39.62 40.91 40.65 
20 - 40 ไร ่ 40.22 39.19 40.09 42.27 40.44 
มากกว่า 40 ไร ่ 19.93 18.58 20.28 16.82 18.90 

พันธุ์ข้าวที่ปลูก (ร้อยละ) 
ข้าวปทุมธาน ี 0.00 0.00 1.1 0.00 0.28 
ขาวดอกมะลิ 105 60.21 32.7 46.9 50.95 47.69 
ไรซ์เบอร์ร ี 0.00 0.00 10.21 0.00 2.55 
กข.6 35.49 65.5 40.2 49.05 47.56 
ชัยนาท 4.30 1.8 1.59 0.00 1.92 

ปริมาณพันธุ์ข้าวที่ปลูก (กก.) 
ปริมาณเฉลีย่  6.90 8.45 10 10.73 9.02 

วิธีการเพาะปลูก 
นาป ี 96.68 100.00 95.31 91.56 95.89 
นาปรัง 3.32 0 4.69 8.44 4.11 

 
จากตารางที่ 3.74 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่นาเป็นของตนเอง พ้ืนที่ท านาอยู่
นอกเขตชลประทาน ท าให้ต้องอาศัยน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติแม่น้ าหรือล าคลอง เกษตรกรร้อยละ 
40.44 มีขนาดพื้นที่ท านา 20–40 ไร่ และร้อยละ 40.65 มีขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 20 ไร่  เกษตรกรส่วน
ใหญ่เลือกท านาปีมากกว่านาปรัง 

จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่นาเป็นของตนเอง พื้นที่ท านาอยู่นอกเขตชลประทาน 
เกษตรกรร้อยละ 40.22 มีขนาดพื้นที่ท านา 20-40 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ท านาปีมากกว่านาปรัง 
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จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรร้อยละ 97.64 มีที่นาเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่พ้ืนที่ท านาอยู่
นอกเขตชลประทาน เกษตรกรร้อยละ 42.23 ขนาดพ้ืนที่ท านา น้อยกว่า 20 ไร่ ทั้งหมดท านาปี
มากกว่านาปรัง 

จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรร้อยละ 99.53 ท านาบนที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอก
เขตชลประทาน เกษตรกรร้อยละ 40.09 มีขนาดพ้ืนที่ท านา 20–40 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกท านาปี  

จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรร้อยละ 90.76 มีที่นาเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่ท านาอยู่
นอกเขตชลประทาน เกษตรกรร้อยละ 42.27 ขนาดพ้ืนที่ท านา 20–40 ไร่ และส่วนใหญ่เกษตรกร
เลือกท านาปี  
 
ตารางที่ 3.75 แสดงปริมาณผลผลิตข้าวท่ัวไป ปีเพาะปลูก 2556/2557 (หน่วย :กิโลกรมั) 

ประเภทข้าวเปลือก ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
ข้าวปทุมธานีนาปี 

ผลผลติเฉลีย่  6,040 0 6,040 0 6,040 
การบริโภคในครัวเรือน 830 0 830 0 830 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  336 0 336 0 336 
ใช้ช าระหนี้ 342 0 342 0 342 
จ่ายเป็นค่าเช่า 50 0 50 0 50 

ข้าวขาวดอกมะลิ105 นาป ี
ผลผลติเฉลีย่  18,213.5 11,671 14,218 6,228 12,582.63 
การบริโภคในครัวเรือน 1,224 482 2,130 465 1,075.25 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  1,019 103 1,282 69 618.25 
ใช้ช าระหนี้ 1,143 0 1,509    0   663 
จ่ายเป็นค่าเช่า 1,727 0 550 565 710.5 

ข้าวไรซ์เบอรร่ีนาปี 
ผลผลติเฉลีย่  0 0 3,042 0 3,042 
การบริโภคในครัวเรือน 0 0 360 0 360 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  0 0 500 0 500 
ใช้ช าระหนี้ 0 0 250 0 250 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 0 50 0 50 

ข้าวเหนียวนาปี 
ผลผลติเฉลีย่  2,992 4,552 3,050 9,664 5,064.5 
การบริโภคในครัวเรือน 982 797 1,239 2,283 1,325.25 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  341 486 614 339 445 
ใช้ช าระหนี้ 0 0 500 0 500 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 0 500 377 438.5 

ข้าวชัยนาทนาป ี
ผลผลติเฉลีย่  5,000 4,686 2,771 0 4,152.33 
การบริโภคในครัวเรือน 4,500 954 340 0 1,931.33 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  500 454 273 0 409 
ใช้ช าระหนี้ 0 0 66 0 66 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 0 75 0 75 
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ตารางที่ 3.75 แสดงปริมาณผลผลิตข้าวท่ัวไป ปีเพาะปลูก 2556/2557 (หน่วย :กิโลกรมั) 
ประเภทข้าวเปลือก ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

ข้าวนาป ี
ผลผลติเฉลีย่  9,682 9,575 5,353.17 5,297.33 7,476.88 
การบริโภคในครัวเรือน 1,864 1,089 903.83 916 1,193.21 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  1,055 666 473.50 136 582.63 
ใช้ช าระหนี้ 1,100 0 543.17 314 428.59 
จ่ายเป็นค่าเช่า 1,667 0 204.17 0 102.09 
 

จากตารางที่ 3.75 ปริมาณผลผลิตปีการเพาะปลูก 2556/57 ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม พบว่า ผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปเฉลี่ย 7,476.88 กิโลกรัม โดยที่
จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
ตามล าดับ 

 
6.2 ข้าวอินทรีย์ 
 

ตารางที่ 3.76 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามประเภทพื้นที่ท านาอินทรีย์ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

ประเภทพ้ืนที่ท านา  
นาตนเอง  100.00 80.00 80.00 87.50 86.88 
เช่า  0.00 20.00 20.00 12.50 13.12 
ท าฟรีไม่ต้องเช่า  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

พ้ืนที่ท านาอยู ่
ในเขตชลประทาน 0.00 40.00 25.00 0.00 16.25 
นอกเขตชลประทาน 100.00 60.00 75.00 100.00 83.75 

จ านวนพ้ืนที่ท านา 
น้อยกว่า 20 ไร ่ 100.00 20.00 50.00 42.86 53.22 
20 - 40 ไร ่ 0.00 20.00 25.00 57.14 25.54 
มากกว่า 40 ไร ่ 0.00 60.00 25.00 0.00 21.25 

พันธุ์ข้าวท่ีปลูก (ร้อยละ) 
ขาวดอกมะลิ 105 100.00 60.00 50.00 100.00 77.50 
ไรซ์เบอร์ร ี 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 
กข.6 0.00 20.00 25.00 0.00 22.50 
ชัยนาท 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 

ปริมาณพันธุ์ข้าวท่ีปลูก (กก./ไร่) 
ปริมาณเฉลีย่ 5 5.15 12.5 12.35 8.75 

วิธีการเพาะปลูก 
นาปี  100.00 100.00 75.00 100.00 93.75 
นาปรัง 0.00 0.00 25.00 0.00 6.25 
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จากตารางที่ 3.76 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ร้อยละ 7.42 ของเกษตรกร
ทั้งหมดท่ีท าการส ารวจ โดยจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เป็นสองจังหวัดที่มีตัวอย่างเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ข้อมูลจากตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ปลูกข้าวอินทรีย์
ส่วนใหญ่ปลูกในที่นาของตนเอง ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน ส่วนใหญ่ปลูกไม่เกิน 40 ไร่ พันธุ์ข้าวที่
ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ105 และเลือกวิธีท านาหว่าน 

 
ตารางที่ 3.77 แสดงปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ ปีเพาะปลูก 2556/2557 (หน่วย :กิโลกรัม) 

ประเภทข้าวเปลือก ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
ข้าวขาวดอกมะลิ105 นาปี 

ผลผลติเฉลีย่  4,000 9,300 11,307 3,307 6,978.5 
การบริโภคในครัวเรือน 2,000 0 4,307 430 1,684.25 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  500 114 1,100 22 434 
ใช้ช าระหนี้ 0  0 500 0   125 
จ่ายเป็นค่าเช่า 500 0 0  100 150 

ข้าวไรซ์เบอรร่ีนาปี 
ผลผลติเฉลีย่  0 0 860 0 860 
การบริโภคในครัวเรือน 0 0 620 0 620 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  0 0 360 0 360 
ใช้ช าระหนี้ 0 0 0 0 0 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 0 0 0 0 

ข้าวเหนียวนาปี 
ผลผลติเฉลีย่  0 7,420 620 0 2,010 
การบริโภคในครัวเรือน 0 750 200 0 237.5 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  0 0 152 0 152 
ใช้ช าระหนี้ 0 0 0 0 0 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0 0 0 0 0 

ข้าวชัยนาทนาป ี
ผลผลติเฉลีย่  0 3,400 0 0 3,400 
การบริโภคในครัวเรือน 0 900 0 0 900 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  0 233 0 0 233 
ใช้ช าระหนี้ 0  0 0 0 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0  0 0 0 

ข้าวนาป ี
ผลผลติเฉลีย่  4,000 14,867 4,256.75 3,307 6,607.69 
การบริโภคในครัวเรือน 2,000 733 5,082.00 430 2,061.25 
แบ่งไว้ท าพันธุ์  500 1,390 455 22 591.75 
ใช้ช าระหนี้ 0   125    -   125 
จ่ายเป็นค่าเช่า 0   - 100 100 
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จากตารางที่ 3.77 ปริมาณผลผลิตปีการเพาะปลูก 2556/2557 ที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม พบว่า ผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 6,607.69 กิโลกรัม โดย
ที่จังหวัดมหาสารคามมีผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
ตามล าดับ 

อนึ่ง ในการปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด พบว่าการปลอมปนของพันธุ์ข้าวจากการท านาปรัง ซึ่ง
เป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง พอปลูกข้าวนาปรังเสร็จก็ไถนาเพ่ือปลูกข้าวนาปีต่อ จึงมีโอกาสที่พันธุ์ข้าวมีการ
ปนกันระหว่างข้าวพันธุ์ไวแสง กับข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ข้าวสุกไม่พร้อมกัน ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบในการผลิตของเกษตรกรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวโดยส่วนรวม แม้ว่ามีการ
ก าหนดพ้ืนปลูกข้าวนาปรังให้ชัดเจน แต่โอกาสในการปะปนพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวไวแสง และไม่ไว
แสง มีโอกาสเกิดข้ึนอีก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความละเอียดในการแยกแยะของเกษตรกร  
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บทที่ 4  
พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าว 

 
การน าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูก

ข้าวทั่วไป และข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
4.2 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
4.3 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
4.4 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.5 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในกลุม่จังหวัด 
4.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

 

ผลการศึกษาน าเสนอในรูปร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
และในช่องรวม เป็นผลรวมของร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กับร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป รวมกัน
แล้วเฉลี่ยเป็นผู้ปลูกข้าวรวมของแต่ละตาราง 

 
4.1 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด 

จากเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 272 ราย (หน่วยตัวอย่าง) จ าแนกเกษตรกรเป็น 2 
กลุ่ม คือ เป็นเกษตรกรอินทรีย์ร้อยละ 0.71 ของหน่วยผลการศึกษาน าเสนอในรูปร้อยละของผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ และร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป และในช่องรวม เป็นผลรวมของร้อยละของผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ กับร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป รวมกันแล้วเฉลี่ยเป็นผู้ปลูกข้าวรวมของแต่ละตาราง 

 
ตารางที่ 4.1 วิธีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

วิธีเพาะปลูก ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
นาด า  50.00 6.16 6.47 
นาหว่าน 50.00 93.84 93.53 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดท านาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 
93.53 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ท านาหว่าน คิดเป็นร้อย
ละ 93.84 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง
ในการใช้วิธีเพาะปลูกระหว่างนาด า และนาหว่าน คือร้อยละ 50 ของทั้งสองวิธีเพาะปลูก 
 
ตารางที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลกู 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหวา่น 100.00 82.02 82.09 
เคยเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาด า 0.00 0.75 0.75 
ไม่เคยเปลี่ยน 0.00 17.23 17.16 
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          จากตารางที่ 4.2 พบว่า ในด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากนาด าเป็นนาหว่านร้อยละ 82.09 โดยมีสาเหตุในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก คือ การเพาะปลูกแบบนาหว่าน ใช้เวลาน้อยกว่าการท านาด า สะดวก
และประหยัดเวลา และฝนไม่ตกตามฤดูกาล ไม่มีน้ าในการปักด า ส่วนสาเหตุที่เกษตรกรเปลี่ยนการ
เพาะปลูกจากนาหว่านเป็นนาด า เพราะการท านาด าให้ผลผลิตสูง ข้าวเป็นระเบียบ และสาเหตุที่
เกษตรกรไม่เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก ให้เหตุผลว่า เพราะวิธีการเพาะปลูกท่ีท าอยู่ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้ว 
 
ตารางที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
การเปลี่ยนแปลงพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 100.00 100.00 
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 0.00 0.00 
 
          จากตารางที่ 4.3  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวในการ
เพาะปลูก ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวทั่วไป 
 
ตารางที่ 4.4 แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

แหล่งที่มาของพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
เพาะพันธ์ุเอง 100.00 40.76 40.44 
รับแจกจากหน่วยงาน  0.00 0.64 0.63 
ซื้อจากกลุ่มสัมพันธ์เกษตรอ าเภอ  0.00 0.32 0.31 
ซื้อจากเกษตรกรในชุมชน 0.00 4.14 4.39 
ซื้อจากเกษตรจังหวัด 0.00 0.96 0.94 
ซื้อจากเกษตรอ าเภอ 0.00 0.64 0.63 
ซื้อจากตลาดการเกษตร 0.00 5.10 5.33 
ซื้อจากตัวแทนเกษตรกร 0.00 19.43 19.75 
ซื้อจาก ธกส. 0.00 4.78 4.70 
ซื้อจากพ่อค้าขายพันธ์ุข้าว 0.00 6.69 6.58 
ซื้อจากร้านค้าการเกษตร 0.00 2.55 2.51 
ซื้อจากโรงส ี 0.00 0.64 0.63 
ซื้อจากศูนย์ข้าวชุมชน 0.00 0.32 0.31 
ซื้อจากศูนย์พันธ์ุข้าวร้อยเอ็ด 0.00 3.18 3.13 
ซื้อจากสหกรณ์การเกษตร 0.00 9.87 9.72 
  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวมา
จากการเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 40.44 และรองลงมาคือ จากตัวแทนภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
19.75 ซึ่งเมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าว คือ เพาะพันธุ์เอง ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวทั่วไปมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.5 ระยะเวลาในการเกบ็พันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

1 ปีการผลติ 0.00 21.72 21.32 
2 ปีการผลติ 0.00 7.12 6.99 
3 ปีการผลติ 0.00 7.87 7.72 
ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธ์ุข้าว 100.00 63.3 63.97 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว 
ส่วนใหญ่ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 63.97 รองลงมาคือเก็บพันธุ์ข้าวเป็น
เวลา 1 ปีการผลิต โดยที่ ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.6 การใช้ปุ๋ยคอกและปุย๋เคมี ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยใส่นา   100.00 100.00 
ไม่เคยใช้ปุ๋ยใด ๆ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ ปุ๋ยเคมี 
 
ตารางที่ 4.7 การใช้ปุ๋ยคอกและปุย๋เคมี ในปีน้ีของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใส่ 100.00 100.00 100.00 
ไม่ใส ่ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปีที่ผ่าน
มาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคม ี
 
ตารางที่ 4.8 ปุ๋ยที่ใช้ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 100.00 2.21 2.57 
ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 0.00 0.37 0.37 
ใช้ปุ๋ยเคม ี 0.00 45.02 44.85 
ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก  0.00 52.40 52.21 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่เป็น การใช้
ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพในการท านา คิดเป็นร้อยละ 52.21 เมื่อพิจารณาเกษตรผู้ปลูก
ข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก คิดเป็นร้อยละ 52.40 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้ปุ๋ยธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.9 การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าของเกษตรกรในจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ใช้  0.00 85.61 85.29 
ใช้ 100.00 14.39 14.71 
 

จากตารางที่ 4.9  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า คิดเป็นร้อยละ 
85.29 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ย
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 85.29  ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและ
ปุ๋ยน้ า 
 
ตารางที่ 4.10 การประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การประสบปัญหาศัตรูข้าว และโรคท่ีเกิด
กับข้าว 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี 0.00 41.95 41.54 
มี 100.00 58.05 58.46 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ประสบปัญหาศัตรู
ข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 58.46  เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่
ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวคิดเป็นร้อยละ 58.05 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ทั้งหมดประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว 
 
ตารางที่ 4.11 การใช้สารก าจัดศตัร/ูโรค ท่ีเกดิกับข้าว ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

การใช้สารก้าจัดศัตรู/โรค  
ที่เกิดกับข้าว 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ใช้  0.00 34.69 34.56 
โดยใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 100.00 4.43 4.78 
โดยใช้สารเคม ี 0.00 60.89 60.66 
 

จากตารางที่ 4.11  พบว่า ในการใช้สารก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 60.66 รองลงมาคือ ไม่ใช้สารก าจัดศัตรู
หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 34.56 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลุกข้าวทั่วไปใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูหรือโรคท่ีเกิดกับข้าว ร้อยละ 60.89 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้สารชีวภาพที่สกัด
จากพืชในการก าจัดศัตรูหรือโรคท่ีเกิดกับข้าว 
 
ตารางที่ 4.12 การให้น้ าในตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การให้น้้าตลอดฤดูกาล ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ให ้ 0.00 65.92 66.18 
ให ้ 100.00 34.08 33.82 
 

จากตารางที่ 4.12  พบว่า การให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ 
น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 66.18 ของเกษตรกรในจังหวัดทั้งหมด เมื่อพิจารณา
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ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ร้อยละ 65.92 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดให้น้ าตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก เหตุที่ให้น้ าเพราะหลายสาเหตุ ได้แก่ การควบคุมวัชพืช 
 
ตารางที่ 4.13 การดูแลนาหลังตกกล้า ด านาแล้วของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

การดูแลนาหลังตกกล้า  
ด้านาแล้ว 

ข้าวอินทรีย ์ 
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0.00 0.00 0.00 
ดูแลบ้าง ไมแ่น่นอน 0.00 4.12 4.41 
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 100.00 62.92 63.24 
อยู่ดูแลนาข้าวตลอด 0.00 32.96 32.35 
 
          จากตารางที่ 4.13  พบว่า ในการดูแลนาหลังตกกล้าและด านาของเกษตรกร ส่วนใหญ่ดูแล
นาข้าวตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 63.24 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ อยู่ดูแลนาข้าว
ตลอด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 
62.92 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดอยู่ดูแลข้าวตามช่วงระยะเวลา  
 
ตารางที่ 4.14 การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การเก็บเกี่ยว 
ข้าวอินทรีย ์ 
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ใช้เคียว 0.00 5.62 5.51 
ใช้รถเกี่ยวนวด  100.00 94.01 94.12 
ใช้เคียวส าหรับนาด า และใช้รถเกีย่วนวดส าหรับนา 0.00 0.37 0.37 
 
          จากตารางที่ 4.14  พบว่า การเก็บเก่ียวของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถเก่ียวนวดในการเก็บเกี่ยว
คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้รถ
เกี่ยวนวดคิดเป็นร้อยละ 94.01 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้รถเก่ียวนวด 
 
ตารางท่ี 4.15 การเก็บผลผลิตหลังเก่ียวนวดของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
บรรจุในกระสอบ 0.00 26.57 26.47 
เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 100.00 73.43 73.53 
 

          จากตารางที่ 4.15  พบว่า เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหลังเกี่ยวนวด ส่วนใหญ่คือการเทกองลง
บนรถบรรทุก หรือรถปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เทกองลงบนรถบรรทุกหรือปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 73.53 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ทั้งหมดมีการเก็บผลผลิตโดยการเทกองลงรถบรรทุกหรือปิคอัพ 
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ตารางที่ 4.16 พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ล้อเข็น 0.00 0.00 0.00 
รถอีแต๋น 100.00 11.81 12.13 
รถบรรทุก 4 ล้อ 0.00 14.39 14.34 
รถบรรทุก 6 ล้อ 0.00 69.74 69.49 
รถบรรทุก 10 ล้อ 0.00 4.06 4.04 
 

จากตารางที่ 4.16  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้ขนข้าว คือรถบรรทุก 6 ล้อ คิด
เป็นร้อยละ 69.49 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้
พาหนะที่ใช้ขนข้าวคือรถบรรทุก 6 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 69.74 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด
ใช้พาหนะท่ีใช้ขนข้าวคือรถอีแต๋น 
 
ตารางที่ 4.17 การเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
การเก็บข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 100.00 76.75 76.84 
เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 0.00 21.03 20.96 
อื่น ๆ  0.00 2.21 2.21 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 76.84 ของ
เกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 76.75 
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 
 
ตารางที่ 4.18 การเก็บเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การเก็บเมล็ดพันธุ ์ ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่เก็บ  0.00 44.19 44.49 
เก็บ  100.00 55.06 54.78 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ คิดเป็นร้อยละ 54.78 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในทางด้านอัตราส่วน พบว่ามีความใกล้เคียงกันกับเกษตรกรที่ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์คิดเป็น
ร้อยละ 44.49 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเก็บเมล็ดพันธุ์ 
 
ตารางที่ 4.19 การผลติอื่นเพิ่มเตมิช่วงท านาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การผลิตอื่นเพ่ิมเติม 
ช่วงท้านา 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ท า 100.00 68.16 68.38 
ท า 0.00 31.84 31.62 
 
          จากตารางที่ 4.19 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผลิตอ่ืน ๆ ในช่วงท านา คิดเป็นร้อย
ละ 68.38 ส่วนเกษตรกรที่ท าการผลิตอ่ืน พบว่า ในช่วงท านาเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์เลี้ยง
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ปลาและปลูกผักสวนครัวเพ่ิมเติมจากการท านา ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้ท าการ
ผลิตอ่ืนเพิ่มเติม  
 
          ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  โดยปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้ง
แรกของการเพาะปลูกคือ  สูตร 15-15-15  สูตร 16-16-8 สูตร 16-20-0  สูตร 16-20-20  สูตร 20-
8-20  สูตร 20-20-0  และสูตร 46-0-0  โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-20 ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณ
เฉลี่ย 40 กิโลกรัม  ส าหรับการใส่ปุ๋ยเคมีในครั้งท่ี 2 เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  สูตร 16-
16-10  สูตร 16-16-16 สูตร 16-16-8 สูตร 20-20-0 สูตร 30-30-30 และสูตร 46-0-0  โดยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และสูตร 30-30-0 ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 40 กิโลกรัม แสดงดัง
ตารางที่ 4.18 
 
ตารางท่ี 4.20 สูตรและปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
ครั้งที่ 1  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 24.96 
16-16-8 24.26 
16-20-0 40.00 
20-8-20 19.23 
20-20-0 25.33 
46-0-0 26.78 
ครั้งที่ 2  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 26.22 
16-16-10 25.00 
16-16-16 40.00 
16-16-8 24.53 
20-20-0 21.43 
30-30-30 40.00 
46-0-0 26.41 
 

จากพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ว่า 
วิธีการเพาะปลูกที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้คือ นาด าและนาหว่าน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เป็น
พันธุ์ข้าวที่เพาะเองและใช้พันธุ์ข้าวหมดในปีเดียวไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยที่เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์
ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ และมีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า การดูแลนาข้าวหลังตกกล้าดูแลนาข้าวตามช่วง
ระยะเวลาของข้าว และให้น้ าตลอดฤดูกาล ท าให้เกษตรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประสบปัญหาศัตรู/โรค ที่
เกิดกับข้าว  ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่เก็บข้าว และใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวดเกษตรกรเทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ  โดยใช้รถอีแต๋น
ในการขนย้ายผลผลิตส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้วิธีการเพาะปลูกแบบนาหว่านมากที่สุด และ
เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน ร้อยละ 82.02 ในเรื่องของพันธุ์ข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
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เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว และแหล่งเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง ลักษณะการเก็บพันธุ์
ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปคือเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
ปุ๋ยเคมีและส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า ในการดูแลนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วน
ใหญ่ดูแลตามระยะเวลา วิธีการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรใช้ในการเก็บเก่ียวคือ ใช้รถเก่ียวนวดเป็นส่วนใหญ่  
หลังเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ที่เทกองลงบนรถบรรทุกหรือปิคอัพ และใช้รถบรรทุก 6 ล้อ เป็นพาหนะในการ
ขนย้ายข้าว การเก็บข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีพ้ืนที่เก็บข้าว 
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4.2 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของจังหวัดขอนแก่น 
          จากเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นจ านวน 301 ราย (หน่วยตัวอย่าง) จ าแนกเกษตรกรเป็น 2 
กลุ่ม คือ เป็นเกษตรกรอินทรีย์ร้อยละ 1.66 ของหน่วยตัวอย่าง และเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ท าข้าว
อินทรีย์ร้อยละ 97.67 ของหน่วยตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในทางด้านพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตใน
การปลูกข้าว ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.21 วิธีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

วิธีเพาะปลูก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
นาด า  20 9.75 9.93 
นาหว่าน 80 90.24 90.07 
 

          จากตารางที่ 4.21  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นท านาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 
90.07 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ท านาหว่าน คิดเป็นร้อย
ละ 90.85 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ท านาหว่าน
คิดเป็นร้อยละ 80 ของทั้งสองวิธีเพาะปลูก 
 
ตารางที่ 4.22 การเปลี่ยนแปลงวธิีการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลกู 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหวา่น 40 50.68 50.17 
เคยเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาด า 0 3.40 3.32 
ไม่เคยเปลี่ยน 60 46.60 46.18 
 
          จากตารางที่ 4.22  พบว่า ในด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากนาด าเป็นนาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 50.17 โดยมีสาเหตุใน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกคือ การเพาะปลูกแบบนาหว่าน ใช้เวลาน้อยกว่าการท านาด า 
สะดวกและประหยัดเวลา และฝนไม่ตกตามฤดูกาล ไม่มีน้ าในการปักด า ส่วนสาเหตุที่เกษตรกร
เปลี่ยนการเพาะปลูกจากนาหว่านเป็นนาด า เพราะการท านาด าให้ผลผลิตสูง ข้าวเป็นระเบียบ และ
สาเหตุที่เกษตรกรไม่เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก ให้เหตุผลว่า เพราะ วิธีการเพาะปลูกที่ท าอยู่ให้ผลผลิต
สูงอยู่แล้ว 
 
ตารางที่ 4.23 การเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การเปลี่ยนแปลงพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 97.64 97.67 
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 2.36 2.33 
 

จากตารางที่ 4.23  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว
ในการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 97.67 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวคิด
เป็นร้อยละ 97.64 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุข้าวที่ใช้ในการ
เพาะปลูก 
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ตารางที่ 4.24 แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งที่มาของพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

เพาะพันธ์ุเอง 60.00 44.68 44.83 
รับแจกจากหน่วยงาน  20.00 1.67 1.86 
ซื้อจากกรมการเกษตร โกสมุพิสัย 0.00 0.21 0.21 
ซื้อจากกรมการข้าวขอนแก่น 0.00 0.21 0.21 
ซื้อจากกลุ่มสัมพันธ์เกษตรอ าเภอ 0.00 0.21 0.21 
ซื้อจากเกษตรกรที่เพาะพันธ์ขาย 0.00 1.25 1.24 
ซื้อจากเกษตรต าบล 0.00 0.21 0.21 
ซื้อจากเกษตรอ าเภอ 0.00 1.88 1.86 
ซื้อจากตลาดกลาง 0.00 5.43 5.37 
ซื้อจากตัวแทนเกษตรกร 0.00 13.15 13.02 
ซื้อจากธกส. 0.00 5.01 4.96 
ซื้อจากพ่อค้าขายพันธ์ุข้าว 0.00 5.01 4.96 
ซื้อจากร้านค้าการเกษตร 0.00 7.72 7.64 
ซื้อจากโรงส ี 0.00 0.84 0.83 
ซื้อจากศูนย์พันธ์ข้าวขอนแก่น 0.00 0.21 0.21 
ซื้อจากศูนย์ข้าวชุมชน 0.00 0.42 0.41 
ซื้อจากศูนย์พันธ์ุข้าวร้อยเอ็ด 0.00 1.88 1.86 
ซื้อจากสหกรณ์การเกษตร 20.00 9.19 9.30 
ซื้อจาก อบต. 0.00 0.84 0.83 
  

จากตารางที่ 4.24 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวมา
จากการเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 44.83 และรองลงมาคือจากตัวแทนภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
13.02 ซึ่งเมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวคือ เพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มาจาก
การเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 44.68 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.25 ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
1 ปีการผลติ 60 63.95 63.46 
2 ปีการผลติ 40 15.99 16.28 
3 ปีการผลติ 0 0.68 0.66 
ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธ์ุข้าว 0 20.07 19.60 
 

จากตารางที่ 4.25  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นมีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์
ข้าว ส่วนใหญ่ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 63.46 รองลงมาคือใช้หมดในปี
เดียวไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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ตารางที่ 4.26 การใช้ปุ๋ยคอก/เคมี ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ใช้ปุ๋ยใส่นา 100.00 100.00 100.00 
ไม่เคยใช้ปุ๋ยใด ๆ 0.00 0.00 0.00 
 

          จากตารางที่ 4.26  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคม ี
 
ตารางที่ 4.27 การใช้ปุ๋ยคอก/เคมี ในปีน้ีของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใส่ 100.00 100.00 100.00 
ไม่ใส ่ 0.00 0.00 0.00 
 

          จากตารางที่ 4.27  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปีที่ผ่าน
มาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคม ี
 
ตารางที่ 4.28 ปุ๋ยที่ใช้ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 0 3.74 3.65 
ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 0 0.00 0.00 
ใช้ปุ๋ยเคม ี 80 83.67 83.06 
ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก  20 13.27 13.29 
 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นมีการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่เป็น 
การใช้ปุ๋ยเคมีในการท านา คิดเป็นร้อยละ 83.06 เมื่อพิจารณาเกษตรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้
ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.29 การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ใช้  80 93.58 93.36 
เพิ่งเริ่มใช้ 0 4.05 3.99 
ใช้ 20 2.36 2.66 
 

จากตารางที่ 4.29  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า คิดเป็นร้อยละ 
93.36 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ย
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 93.58 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ยฮอร์โมน
และปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ตารางที่ 4.30 การประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การประสบปัญหาศัตรูข้าว และโรคท่ีเกิด

กับข้าว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี 60 22.30 22.92 
มี 40 77.70 77.08 
 

จากตารางที่ 4.30  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ประสบปัญหาศัตรู
ข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 77.08  เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่
ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวคิดเป็นร้อยละ 77.70  ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.31 การใช้สารก าจัดศตัร/ูโรค ท่ีเกดิกับข้าว ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การใช้สารก้าจัดศัตรู/โรค  
ที่เกิดกับข้าว 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ใช้  75 24.70 25.50 
โดยใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 0 4.45 4.38 
โดยใช้สารเคม ี 25 70.85 70.12 
 
          จากตารางที่ 4.31  พบว่า ในการใช้สารก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 70.12 รองลงมาคือ ไม่ใช้สารก าจัดศัตรู
หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 25.5  เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลุกข้าวทั่วไปใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูหรือโรคท่ีเกิดกับข้าว ร้อยละ 70.85 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้สารก าจัดศัตรู
หรือโรคท่ีเกิดกับข้าวร้อยละ 75 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.32 การให้น้ าในตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การให้น้้าตลอดฤดูกาล ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ให ้ 40.00 54.73 54.49 
ให ้ 60.00 45.27 45.51 
 
          จากตารางที่ 4.32 พบว่า การให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้
ให้ น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 54.49 ของเกษตรกรในจังหวัดทั้งหมด เมื่อพิจารณา
ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ร้อยละ 55.10 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ให้น้ าตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ตารางที่ 4.33 การดูแลนาหลังตกกล้า ด านาแล้วของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การดูแลนาหลังตกกล้า  

ด้านาแล้ว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0 1.35 1.33 
ดูแลบ้าง ไมแ่น่นอน 0 38.18 36.88 
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 60 48.99 48.50 
อยู่ดูแลนาข้าวตลอด 40 11.49 11.96 
 
          จากตารางที่ 4.33  พบว่า ในการดูแลนาหลังตกกล้าและด านาของเกษตรกรพบว่า ส่วนใหญ่
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 48.50 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ อยู่ดูแลนา
ข้าวบ้างไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 36.88 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดูแลนาข้าว
ตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 48.99 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ดูแลข้าวตาม
ช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.34 การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การเก็บเกี่ยว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ใช้เคียว 0 25.34 24.92 
ใช้รถเกี่ยวนวด  100 73.99 74.42 
ใช้เคียวส าหรับนาด า และใช้รถเกีย่วนวดส าหรับนา 0 0.68 0.66 
 
          จากตารางที่ 4.34  พบว่า การเก็บเก่ียวของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถเก่ียวนวดในการเก็บเกี่ยว
คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้รถ
เกี่ยวนวดคิดเป็นร้อยละ 73.99 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้รถเก่ียวนวด 
 
ตารางที่ 4.35 การเก็บผลผลิตหลงัเกี่ยวนวดของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
บรรจุในกระสอบ 60 70.27 71.28 
เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 40 29.73 30.41 
 

จากตารางที่ 4.35  พบว่า เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหลังเกี่ยวนวด ส่วนใหญ่คือ บรรจุใน
กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 71.28 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่
บรรจุในกระสอบ คิดเป็นร้อยละ 70.27 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีการเก็บผลผลิต
โดยการบรรจุลงกระสอบ ร้อยละ 60  
 
 
 
 
 
 
 
 



4-14 
 

ตารางที่ 4.36 พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ล้อเข็น 60 55.74 55.81 
รถอีแต๋น 40 24.66 24.92 
รถบรรทุก 4 ล้อ 0 18.92 18.60 
รถบรรทุก 6 ล้อ 0 0.34 0.33 
รถบรรทุก 10 ล้อ 0 0.34 0.33 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้ขนข้าว คือ ล้อเข็น คิดเป็นร้อยละ 
55.81 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้
ขนข้าวคือล้อเข็น คิดเป็นร้อยละ 55.74 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้ขน
ข้าวคือ ล้อเข็นเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4.37 การเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
การเก็บข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 0 19.26 18.94 
เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 100 80.41 80.73 
อื่น ๆ เช่น ในครัว ใต้ถุนบ้าน 0 0.34 0.33 
 

          จากตารางที่ 4.37 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้ง หรือ ฉางข้าว คิดเป็นร้อย
ละ 80.73 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็น
ร้อยละ 76.75 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 
 
ตารางที่ 4.38 การเก็บเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การเก็บเมล็ดพันธุ ์ ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่เก็บ  0 19.32 18.94 
เก็บ  100 80.68 80.07 
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้  คิดเป็นร้อยละ 80.07 
ส่วนเกษตรกรทีไ่ม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 18.94 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเก็บ
เมล็ดพันธุ์ 
 
ตารางที่ 4.39 การผลติอื่นเพิ่มเตมิช่วงท านาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การผลิตอื่นเพ่ิมเติม 
ช่วงท้านา 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ท า 80 94.59 94.35 
ท า 20 5.41 5.65 
 
          จากตารางที่ 4.39 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผลิตอ่ืน ๆ ในช่วงท านา คิดเป็นร้อย
ละ 93.69 ส่วนเกษตรกรที่ท าการผลิตอ่ืน ส่วนเกษตรกรที่ท าการผลิตอ่ืน ๆ เช่น เย็บผ้าส่ง ปลูกผัก
สวนครัว เป็นต้น 
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ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  โดยปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้ง
แรกของการเพาะปลูกคือ  สูตร 15-15-15  สูตร 15-15-8 สูตร 16-16-8  สูตร 16-16-9  สูตร 16-
20-0  สูตร 16-20-20  สูตร 20-8-20  สูตร 30-20-0  และสูตร 46-0-0  โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 40-0-0 
ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 50 กิโลกรัม  ส าหรับการใส่ปุ๋ยเคมีในครั้งที่ 2 เกษตรกรนิยมใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  สูตร 16-16-8  สูตร 16-20-0  สูตร 16-8-8 สูตร 16-3-3 โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-8 ในปริมาณท่ีมากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 25 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.40 
 
ตารางที่ 4.40 สูตรและปรมิาณการใช้ปุ๋ยเคม ี

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 4.15 
16-16-8 5.44 
16-20-0 2.82 
16-8-8 6.35 
40-0-0 50 
46-0-0 23.53 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 3.88 
16-16-8 25 
16-20-0 4.85 
16-8-8 4.47 
 

จากพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปได้ว่า 
วิธีการเพาะปลูกที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ คือ นาหว่าน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ คือ 
พันธุ์ข้าวที่เพาะเองและมีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว 1 ปี ปุ๋ยที่เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ส่วน
ใหญ่ คือ ปุ๋ยเคมี และไม่มีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า การดูแลนาข้าวหลังตกกล้าดูแลนาข้าวตามช่วง
ระยะเวลาของข้าว และให้น้ าตลอดฤดูกาล ท าให้เกษตรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประสบปัญหาศัตรู/โรค ที่
เกิดกับข้าว  ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่เก็บข้าว และใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวดเกษตรกรบรรจุลงในกระสอบ โดยใช้ล้อเข็นในการขนย้าย
ผลผลิต 

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้วิธีการเพาะปลูกแบบนาหว่านมากที่สุด และเคยเปลี่ยนจาก
นาด าเป็นนาหว่าน ร้อยละ 90.85 ในเรื่องของพันธุ์ข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์
ข้าว และแหล่งเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง ลักษณะการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปคือเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและส่วนใหญ่มี
การใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า ในการดูแลนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดูแลตามระยะเวลา 
วิธีการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรใช้ในการเก็บเก่ียวคือ ใช้รถเก่ียวนวดเป็นส่วนใหญ่  หลังเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่
บรรจุลงกระสอบ และใช้ล้อเข็นเป็นพาหนะในการขนย้ายข้าว การเก็บข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่
เกษตรกรเก็บไว้ในยุ้งหรือฉางข้าว 
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4.3 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของจังหวัดมหาสารคาม 
จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามจ านวน 216 ราย (หน่วยตัวอย่าง) จ าแนกเกษตรกรเป็น 

2 กลุ่ม คือ เป็นเกษตรกรอินทรีย์ ร้อยละ 2.23 ของหน่วยตัวอย่าง และเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ท าข้าว
อินทรีย์ร้อยละ 97.77 ของหน่วยตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในทางด้านพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตใน
การปลูกข้าว ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.41 วิธีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

วิธีเพาะปลูก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
นาด า  0 5.02 4.93 
นาหว่าน 100 94.98 95.07 
 

จากตารางที่ 4.41  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามท านาหว่าน คิดเป็นร้อย
ละ 95.07 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ท านาหว่าน คิดเป็น
ร้อยละ 98.11 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดท านา
หว่าน 
 
ตารางที่ 4.42 การเปลี่ยนแปลงวธิีการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลกู 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหวา่น 75 62.26 62.50 
เคยเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาด า 0 0 0 
ไม่เคยเปลี่ยน 25 37.74 37.50 
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ในด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดมหาสารคามเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากนาด าเป็นนาหว่าน คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของ
เกษตรกรทั้งหมด โดยมีสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกคือ การเพาะปลูกแบบนาหว่าน ใช้
เวลาน้อยกว่าการท านาด า สะดวกและประหยัดเวลา และ ไม่มีน้ าในการปักด า และสาเหตุที่เกษตรกร
ไม่เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก ให้เหตุผลว่า เพราะ วิธีการเพาะปลูกที่ท าอยู่ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้ว  ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 37.15 ของเกษตรกรทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.43 การเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
การเปลี่ยนแปลงพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 98.58 98.61 
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 1.42 1.39 
           

จากตารางที่ 4.43  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์
ข้าวในการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาในเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวคิดเป็นร้อยละ 98.58 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 
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ตารางที่ 4.44 แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
แหล่งที่มาของพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

เพาะพันธ์ุเอง 50 65.26 57.53 
รับแจกจากหน่วยงาน  0 2.11 1.83 
ซื้อจากกรมการเกษตรขอนแก่น 0 2.11 1.83 
ซื้อจากกรมการข้าว 0 0.53 0.46 
ซื้อจากกรมการข้าวขอนแก่น 0 0.53 0.46 
ซื้อจากกรมส่งเสริมการเกษตร 0 0.53 0.46 
ซื้อจากเกษตรอ าเภอ 0 1.58 1.37 
ซื้อจากตลาดกลาง 0 1.58 1.37 
ซื้อจากธกส. 50 0.53 1.37 
ซื้อจากกร้านค้า 0 10.53 9.13 
ซื้อจากศูนย์พันธ์ข้าวขอนแก่น 0 13.16 11.42 
ซื้อจากศูนย์เกษตรขอนแก่น 0 0.53 0.46 
ซื้อจากศูนย์ข้าวชุมชน 0 0.53 0.46 
ซื้อจากสหกรณ์การเกษตร 0 0.53 0.46 
  
          จากตารางที่ 4.44  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งที่มาของพันธุ์
ข้าวมาจากการเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 57.53 ซึ่งเมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าว 
คือ เพาะพันธุ์เอง ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มาจากการ
เพาะพันธุ์เอง เช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4.45 ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
1 ปีการผลติ 50 41.98 42.13 
2 ปีการผลติ 0 4.25 4.17 
3 ปีการผลติ 0 0.94 0.93 
ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธ์ุข้าว 50 52.83 52.78 
 

จากตารางที่ 4.45  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามมีระยะเวลาในการเก็บ
พันธุ์ข้าว ส่วนใหญ่ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็นร้อยละ 52.78 รองลงมาคือเก็บพันธุ์
ข้าวเป็นเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.13 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยที่ ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
และข้าวทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.46 การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยใส่นา 100.00 100.00 100.00 
ไม่เคยใช้ปุ๋ยใด ๆ 0.00 0.00 0.00 
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จากตารางที่ 4.46 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี 
 
ตารางที่ 4.47 การใช้ปุ๋ยคอกและ/หรือปุ๋ยเคมี ในปีน้ีของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใส่ 100.00 100.00 100.00 
ไม่ใส ่ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปีที่
ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคม ี

 
ตารางที่ 4.48 ปุ๋ยที่ใช้ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 100 0.94 2.78 
ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 0 0.00 0.00 
ใช้ปุ๋ยเคม ี 0 88.21 86.57 
ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก  0 10.85 10.65 
 

จากตารางที่ 4.48  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคามมีการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่เป็น 
ปุ๋ยเคมีในการท านา คิดเป็นร้อยละ 86.57 เมื่อพิจารณาเกษตรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี คิด
เป็นร้อยละ 88.21 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้
ปุ๋ยธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 4.49 การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ใช้  75 90.09 89.81 
เพิ่งเริ่มใช้ 25 9.91 10.19 
ใช้ 0 0 0 
 

          จากตารางที่ 4.49  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า คิดเป็นร้อยละ 
89.81 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ย
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 90.09  ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ยฮอร์โมน
และปุ๋ยน้ า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.50 การประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การประสบปัญหาศัตรูข้าว และโรคท่ีเกิด
กับข้าว 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี 25 57.08 56.48 
มี 75 42.92 43.52 
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จากตารางที่ 4.50  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 56.48  เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวคิดเป็นร้อยละ 57.08 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับร้อยละ 75 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.51 การใช้สารก าจัดศตัร/ูโรค ท่ีเกดิกับข้าว ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การใช้สารก้าจัดศัตรู/โรค  
ที่เกิดกับข้าว 

ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ใช้  66.67 40.43 41.24 
โดยใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 0 20.21 19.59 
โดยใช้สารเคม ี 33.33 39.36 39.18 
 
          จากตารางที่ 4.51  พบว่า ในการใช้สารก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 41.24 รองลงมาคือ ใช้สารก าจัดศัตรู
หรือโรคท่ีเกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 39.18 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลุกข้าวทั่วไปไม่ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูหรือโรคท่ีเกิดกับข้าว ร้อยละ 40.43 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้สารก าจัดศัตรู
หรือโรคท่ีเกิดกับข้าว ร้อยละ 66.67 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.52 การให้น้ าในตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การให้น้้าตลอดฤดูกาล ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ให ้ 75 69.34 69.44 
ให ้ 25 30.66 30.56 
 

จากตารางที่ 4.52  พบว่า การให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่
ไม่ได้ให้ น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของเกษตรกรในจังหวัดทั้งหมด เมื่อ
พิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ร้อยละ 69.34 
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 75 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.53 การดูแลนาหลังตกกล้า ด านาแล้วของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การดูแลนาหลังตกกล้า  
ด้านาแล้ว 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0 0.47 0.46 
ดูแลบ้าง ไมแ่น่นอน 0 8.96 8.8 
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 25 71.70 70.83 
อยู่ดูแลนาข้าวตลอด 75 18.87 19.91 
 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า ในการดูแลนาหลังตกกล้าและด านาของเกษตรกรพบว่า ส่วนใหญ่
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ อยู่ดูแลนา
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ข้าวตลอด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา คิดเป็นร้อย
ละ 71.70 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ดูแลนาข้าวตลอดคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  
 
ตารางที่ 4.54 การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การเก็บเกี่ยว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ใช้เคียว 0 7.08 6.94 
ใช้รถเกี่ยวนวด  100 92.45 92.59 
ใช้เคียวส าหรับนาด า และใช้รถเกีย่วนวดส าหรับนา 0 0.47 0.46 
 
          จากตารางที่ 4.54 พบว่า การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยว
คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้รถ
เกี่ยวนวดคิดเป็นร้อยละ 92.45 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดใช้รถเก่ียวนวด 
 
ตารางที่ 4.55 การเก็บผลผลิตหลงัเกี่ยวนวดของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
บรรจุในกระสอบ 0 30.19 29.63 
เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 100 69.81 70.37 
 

          จากตารางที่ 4.55 พบว่า เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหลังเกี่ยวนวด ส่วนใหญ่คือ การเทกองลงบน
รถบรรทุก หรือรถปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เทกองลงบนรถบรรทุกหรือปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 69.81 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ทั้งหมดมีการเก็บผลผลิตโดยการเทกองลงรถบรรทุกหรือปิคอัพ 
 
ตารางที่ 4.56 พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ล้อเข็น 0 0.47 0.46 
รถอีแต๋น 25 19.34 19.44 
รถบรรทุก 4 ล้อ 0 45.28 43.52 
รถบรรทุก 6 ล้อ 75 34.91 35.65 
รถบรรทุก 10 ล้อ 0 0.00 0.00 
 

 จากตารางที่ 4.56  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้ขนข้าว คือรถบรรทุก 4 ล้อ คิด
เป็นร้อยละ 43.52 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้
พาหนะที่ใช้ขนข้าวคือรถบรรทุก 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 45.28 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด
ใช้พาหนะท่ีใช้ขนข้าว คือ รถบรรทุก 6 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 75 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ตารางที่ 4.57 การเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
การเก็บข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 100 90.57 90.74 
เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 0 5.66 5.56 
อื่น ๆ เช่นในครัว ใต้ถุนบ้าน 0 3.77 3.7 
 

จากตารางที่ 4.57 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 90.74 ของ
เกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 90.57 
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 
 
ตารางที่ 4.58 การเก็บเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การเก็บเมล็ดพันธุ ์ ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่เก็บ  0 8.96 8.8 
เก็บ  100 91.04 91.2 
 

จากตารางที่ 4.58 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้  คิดเป็นร้อยละ 91.20 
เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 91.04 ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเก็บเมล็ดพันธุ์ 
 
ตารางที่ 4.59 การผลติอื่นเพิ่มเตมิช่วงท านาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การผลิตอื่นเพ่ิมเติม 
ช่วงท้านา 

ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ท า 25 75.94 75 
ท า 75 24.06 25 
 

จากตารางที่ 4.59 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผลิตอ่ืน ๆ ในช่วงท านา คิดเป็นร้อย
ละ 75 ส่วนเกษตรกรที่ท าการผลิตอ่ืน พบว่า ในช่วงท านาเกษตรกรเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัว
เพ่ิมเติมจากการท านา  
 

ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  โดยปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้ง
แรกของการเพาะปลูกคือ  สูตร 15-15-15  สูตร 16-16-8  สูตร 16-20-0  สูตร 20-20-0  30-30-30  
และสูตร 46-0-0  โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-0 ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 50 กิโลกรัม  
ส าหรับการใส่ปุ๋ยเคมีในครั้งท่ี 2 เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  สูตร 16-16-8  สูตร 16-20-
0 สูตร 20-20-0 และสูตร 46-0-0  โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 
29.24 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.60 
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ตารางท่ี 4.60 สูตรและปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 29.25 
16-16-8 25.77 
16-20-0 29.12 
20-20-0 50.00 
30-30-30 37.86 
46-0-0 24.05 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15 -15 -15 21.77 
16-16-8 29.24 
16-20-0 17.37 
20 -20 -0 24.88 
46 -0 -0 28.98 
 
          จากพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปได้ว่า 
วิธีการเพาะปลูกที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้คือ นาหว่าน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ คือ 
พันธุ์ข้าวที่เพาะเองและมีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว 1 ปี และใช้หมดในปีเดียวไม่มีการเก็บเมล็ด
พันธุ์ข้าว ปุ๋ยที่เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปุ๋ยธรรมชาติ และส่วนใหญ่ไม่มีการใช้
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า การดูแลนาข้าวหลังตกกล้าดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลาของข้าว ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่เก็บข้าว และใช้รถเก่ียวนวดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การเก็บผลผลิต
หลังเก่ียวนวดเกษตรกรเทกองลงบนรถบรรทุกหรือปิคอัพ และใช้รถบรรทุก 6 ล้อการขนย้ายผลผลิต 
          ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้วิธีการเพาะปลูกแบบนาหว่านมากที่สุด และเคยเปลี่ยนจาก
นาด าเป็นนาหว่าน ร้อยละ 98.11 ในเรื่องของพันธุ์ข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์
ข้าว และแหล่งเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง ลักษณะการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปคือ ไม่มีการเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้หมดใน 1 ปี การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี
และส่วนใหญ่มีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า ในการดูแลนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดูแล
ตามระยะเวลา วิธีการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรใช้ใน 
          การเก็บเก่ียวคือ ใช้รถเก่ียวนวดเป็นส่วนใหญ่  หลังเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่เทกองลงบนรถบรรทุก
หรือปิคอัพ และใช้ล้อเข็นเป็นพาหนะในการขนย้ายข้าว การเก็บข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มี
แหล่งพื้นที่เก็บ 
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4.4 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 256 ราย (หน่วยตัวอย่าง) จ าแนกเกษตรกรเป็น 2 

กลุ่ม คือ เป็นเกษตรกรอินทรีย์ร้อยละ 3.51 ของหน่วยตัวอย่าง และเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ท าข้าว
อินทรีย์ร้อยละ 96.48 ของหน่วยตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในทางด้านพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตใน
การปลูกข้าว ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.61 วิธีเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

วิธีเพาะปลูก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
นาด า  44.44 51.82 51.56 
นาหว่าน 33.33 47.37 46.88 
นาหยอด 11.11 0.40 0.78 
นาโยน 11.11 0.40 0.78 

 

จากตารางที่ 4.61  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ท านาด า คิดเป็นร้อยละ 
51.56 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ท านาด า คิดเป็นร้อยละ 
51.82 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ท านาด า ร้อย
ละ 44.44 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.62 การเปลี่ยนแปลงวธิีการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลกู 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหวา่น 14.29 18.64 18.50 
เคยเปลี่ยนจากนาด าเป็นโยน 14.29 0.45 0.88 
เคยเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาด า 14.29 3.18 3.52 
เคยเปลี่ยนจากนาหว่านเป็นนาโยน 0.00 0.00 0.00 
เคยเปลี่ยนจากนาโยนเป็นนาด า 0.00 0.00 0.00 
เคยเปลี่ยนจากนาโยนเป็นนาหว่าน 0.00 0.00 0.00 
ไม่เคยเปลี่ยน 57.14 77.73 77.09 
 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า ในด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 77.09 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 
77.73 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนวิธีเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.63 การเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
การเปลี่ยนแปลงพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 99.09 99.12 
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 0.91 0.88 
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 จากตารางที่ 4.63  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว
ในการเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 99.12 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป
ส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวคิดเป็นร้อยละ 99.09 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 
 
ตารางที่ 4.64 แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

แหล่งที่มาของพันธุข์้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
เพาะพันธ์ุเอง 85.71 68.33 68.86 
รับแจกจากหน่วยงาน  14.29 2.71 3.07 
ซื้อ 0.00 27.15 26.32 
แลกเปลีย่นกับเพื่อน 0.00 1.82 1.75 
  
          จากตารางที่ 4.64  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวมา
จากการเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 68.86 และรองลงมาคือซื้อ คิดเป็นร้อยละ 26.32 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวคือ เพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปมีแหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 68.33 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
 
ตารางที่ 4.65 ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
1 ปีการผลติ 28.57 23.64 23.79 
2 ปีการผลติ 14.29 19.09 18.94 
3 ปีการผลติ 57.14 52.73 52.86 
ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธ์ุข้าว 0.00 4.55 4.41 
 

จากตารางที่ 4.65  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์
ข้าว ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว 3 ปีการผลิต คิดเป็นร้อยละ 52.86 ของเกษตรกร
ทั้งหมด รองลงมาคือเก็บพันธุ์ข้าวเป็นเวลา 1 ปีการผลิต คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของเกษตรกรทั้งหมด 
โดยทีท่ั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.66 การใช้ปุ๋ยคอก/เคมี ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยใส่นา 100.00 100.00 100.00 
ไม่เคยใช้ปุ๋ยใดๆ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคม ี
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ตารางที่ 4.67 การใช้ปุ๋ยคอก/เคมี ในปีน้ีของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ใส่ 100.00 100.00 100.00 
ไม่ใส ่ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.67  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปในปีที่
ผ่านมาในการท านามีการใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือ ปุ๋ยเคมี 
 
ตารางที่ 4.68 ปุ๋ยที่ใช้ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การใช้ปุ๋ย ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 71.4 0.45 2.64 
ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ 0.0 0.00 0.00 
ใช้ปุ๋ยเคม ี 14.3 38.18 37.44 
ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก  14.3 61.36 59.91 
 

จากตารางที่ 4.68  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่เป็น 
การใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในการท านา คิดเป็นร้อยละ 59.91 เมื่อพิจารณาเกษตรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 71.4 
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.69 การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ใช้  71.43 88.64 88.11 
เพิ่งเริ่มใช้ 14.29 4.09 4.41 
ใช้ 14.29 7.27 7.49 

 

          จากตารางที่ 4.69  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า คิดเป็นร้อยละ 
88.11 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ย
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 88.64 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ปุ๋ยฮอร์โมน
และปุ๋ยน้ าคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.70 การประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
การประสบปัญหาศัตรูข้าว 

และโรคท่ีเกิดกับข้าว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ม ี 85.71 60.00 60.79 
มี 14.29 40.00 39.21 
 

          จากตารางที่ 4.70  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาศัตรู
ข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 58.46  เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่
ประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าวคิดเป็นร้อยละ 58.05 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ทั้งหมดประสบปัญหาศัตรูข้าวและโรคที่เกิดกับข้าว 



4-26 
 

ตารางที่ 4.71 การใช้สารก าจัดศตัร/ูโรค ท่ีเกดิกับข้าว ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
การใช้สารก้าจัดศัตรู/โรค  

ที่เกิดกับข้าว 
ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ใช้  0 24.55 23.79 
โดยใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 100.00 61.82 63.00 
โดยใช้สารเคม ี 0 13.64 13.22 
 
          จากตารางที่ 4.71  พบว่า ในการใช้สารก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้สารชีวภาพ ที่สกัดจากพืช ก าจัดศัตรู หรือโรคที่เกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ไม่
ใช้สารก าจัดศัตรูหรือโรคท่ีเกิดกับข้าว คิดเป็นร้อยละ 23.79 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลุกข้าวทั่วไปใช้
สารชีวภาพที่สกัดจากพืชก าจัดศัตรูหรือโรคที่เกิดกับข้าว ร้อยละ 61.82 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ทั้งหมดใช้สารชีวภาพที่สกัดจากพืชในการก าจัดศัตรูหรือโรคที่เกิดกับข้าว 
 
ตารางที่ 4.72 การให้น้ าในตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การให้น้้าตลอดฤดูกาล ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่ให ้ 71.43 63.64 63.88 
ให ้ 28.57 36.36 36.12 
 

จากตารางที่ 4.72 พบว่า การให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่
ไม่ได้ให้ น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 63.88 ของเกษตรกรในจังหวัดทั้งหมด เมื่อ
พิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ร้อยละ 63.64 
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ให้น้ าตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.73 การดูแลนาหลังตกกล้า ด านาแล้วของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การดูแลนาหลังตกกล้า  
ด้านาแล้ว 

ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0 0.00 0.00 
ดูแลบ้าง ไมแ่น่นอน 0 0.45 0.44 
ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 57.14 45.91 46.26 
อยู่ดูแลนาข้าวตลอด 42.86 53.64 53.30 
 

จากตารางที่ 4.73  พบว่า ในการดูแลนาหลังตกกล้าและด านาของเกษตรกรพบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ดูแลนาข้าวตลอด คิดเป็นร้อยละ 53.30 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ เกษตรกรอยู่ดูแลนา
ข้าวตลอด ร้อยละ 46.26 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่อยู่
ดูแลนาข้าวตลอด คิดเป็นร้อยละ 53.64 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ดูแลข้าวตามช่วง
ระยะเวลาคดเป็นร้อยละ 57.14 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 4.74 การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
การเก็บเกี่ยว ข้าวอินทรีย ์(ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 

ใช้เคียว 71.43 70.00 69.60 
ใช้รถเกี่ยวนวด  28.57 30.00 29.96 
 
          จากตารางที่ 4.74 พบว่า การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เคียวในการเก็บเกี่ยวคิดเป็น
ร้อยละ 69.60 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ เคียวในการ
เก็บเกี่ยว คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้เคียวเกี่ยวนวดคิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.75 การเก็บผลผลิตหลงัเกี่ยวนวดของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
บรรจุในกระสอบ 71.43 71.36 71.37 
เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 28.57 28.64 28.63 
 

          จากตารางที่ 4.75 พบว่า เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหลังเกี่ยวนวดส่วนใหญ่คือการบรรจุลงใน
กระสอบ คิดเป็นร้อยละ 71.37 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่
บรรจุลงในกระสอบ คิดเป็นร้อยละ 71.36 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีการเก็บผลผลิต
โดยการบรรจุในกระสอบคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 4.76 พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ล้อเข็น 0 0.45 0.44 
รถอีแต๋น 28.57 17.73 18.06 
รถบรรทุก 4 ล้อ 42.86 51.36 51.10 
รถบรรทุก 6 ล้อ 28.57 29.09 29.07 
รถบรรทุก 10 ล้อ 0 0.91 0.88 
รถพ่วง รถไถเดินตาม 0 0.45 0.44 
 

 จากตารางที่ 4.76 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พาหนะที่ใช้ขนข้าว คือรถบรรทุก 4 ล้อ คิด
เป็นร้อยละ 51.10 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ใช้
พาหนะที่ใช้ขนข้าวคือรถบรรทุก 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 51.36 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วน
ใหญใ่ช้พาหนะท่ีใช้ขนข้าวคือ รถบรรทุก 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 
ตารางที่ 4.77 การเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การเก็บข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 100 98.64 98.68 
เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 0 0.45 0.44 
อื่น ๆ เช่น ในครัว ใต้ถุนบ้าน 0 0.91 0.88 
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จากตารางที่ 4.77 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 98.68 ของ
เกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บคิดเป็นร้อยละ 98.64 
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 
 
ตารางที่ 4.78 การเก็บเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การเก็บเมล็ดพันธุ ์ ข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ) ข้าวทั่วไป (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ) 
ไม่เก็บ  0 4.55 4.41 
เก็บ  100 95.45 95.59 
 

จากตารางที่ 4.78 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้  คิดเป็นร้อยละ 95.59 
ของเกษตรกรทัง้หมด เมื่อพิจารณา 
 
ตารางที่ 4.79 การผลติอื่นเพิ่มเตมิช่วงท านาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การผลิตอื่นเพ่ิมเติม 
ช่วงท้านา 

ข้าวอินทรีย์  
(ร้อยละ) 

ข้าวทั่วไป  
(ร้อยละ) 

รวม  
(ร้อยละ) 

ไม่ท า 100 94.06 94.27 
ท า 0 5.94 5.73 
 

จากตารางที่ 4.79 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผลิตอ่ืน ๆ ในช่วงท านา คิดเป็นร้อย
ละ 94.27 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการผลิต
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 94.06 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด
ไม่ได้ท าการผลิตอื่น ๆ ในช่วงท านา  
 

ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  โดยปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้ง
แรกของการเพาะปลูกคือ  สูตร 15-15-15  สูตร 16-8-8  สูตร 16-0-0  สูตร 16-16-8  สูตร 16-20-
0  สูตร 18-46-0  สูตร 46-0-0  โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-0-0 ในปริมาณที่มากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 40 
กิโลกรัม  ส าหรับการใส่ปุ๋ยเคมีในครั้งที่ 2 เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  สูตร 15-15-18  
สูตร 16-16-10  สูตร 16-16-16 สูตร 16-16-8 สูตร 20-20-0 สูตร 30-30-0 และสูตร 46-0-0  โดย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ในปริมาณท่ีมากที่สุดปริมาณเฉลี่ย 30 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.80 
 
ตารางที่ 4.80 สูตรและปรมิาณการใช้ปุ๋ยเคม ี

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 20 
16-8-8 21.4 
16-0-0 25 
16-16-8 13.88 
16-20-0 21 
18-46-0 20 
46-0-0 30 
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ตารางที่ 4.80 สูตรและปรมิาณการใช้ปุ๋ยเคม ี
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) ปริมาณเฉลี่ย (กก.) 
15-15-15 16.1 
16-8-8 30 
16-16-8 20 
16-20-0 40 
46-0-0 20 
 
          จากพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปได้ว่า 
วิธีการเพาะปลูกที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้คือ นาหว่าน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ คือ 
พันธุ์ข้าวที่เพาะเองและมีระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว 3 ปี และใช้หมดในปีเดียวไม่มีการเก็บเมล็ด
พันธุ์ข้าว ปุ๋ยที่เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปุ๋ยธรรมชาติ และส่วนใหญ่ไม่มีการใช้
ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า การดูแลนาข้าวหลังตกกล้าดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลาของข้าว ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่เก็บข้าว และใช้รถเก่ียวนวดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การเก็บผลผลิต
หลังเก่ียวนวดเกษตรกรบรรจุในกระสอบ และใช้รถบรรทุก 4 ล้อการขนย้ายผลผลิต 
          ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปใช้วิธีการเพาะปลูกแบบนาหว่านมากที่สุด และเคยเปลี่ยนจาก
นาด าเป็นนาหว่าน ร้อยละ 98.11 ในเรื่องของพันธุ์ข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์
ข้าว และแหล่งเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากการเพาะพันธุ์เอง ลักษณะการเก็บพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปคือ  
          ไม่มีการเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้หมดใน 1 ปีการผลิต การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี
และส่วนใหญ่มีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า ในการดูแลนาข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ดู แล
ตามระยะเวลา วิธีการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรใช้ในการเก็บเกี่ยวคือ ใช้รถเกี่ยวนวดเป็นส่วนใหญ่  หลัง
เก็บเก่ียวส่วนใหญ่เทกองลงบนรถบรรทุกหรือปิคอัพ และใช้ล้อเข็นเป็นพาหนะในการขนย้ายข้าว การ
เก็บข้าวเปลือกนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 
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4.5 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
4.5.1 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวทั่วไปของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
 การปลูกข้าวในอดีตชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์เอง โดยปกติข้าวไม่กลายพันธุ์แต่อาจมีพันธุ์อ่ืนมา
ปนซึ่งเกิดจากจัดการในแปลงนา ในอดีตชาวบ้านเลือกเก็บทิ้งท าให้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอมปนมาเหลือน้อย 
ปัจจุบันกรมวิชาการข้าวให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่าการกลายพันธุ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 3 จึงแนะน าให้
เปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุกสามปี เนื่องจากในเชิงการค้าไม่ยอมรับข้าวที่มีการปลอมปนเกินร้อยละ 8  
 ข้อมูลจากการส ารวจ พบว่า ในฤดูการเพาะปลูก 2556/57 นี้ เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่
ปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวที่เพาะพันธุ์เอง มีเพียงบางส่วนที่ได้มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ธกส. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร โรงสี ร้านค้า รวมถึง
การแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ในฤดูกาลนี้ และพันธุ์ข้าวที่
เพาะพันธุ์เอง ส่วนใหญ่เก็บไว้ใช้ใน 1 ปีการผลิต และรองลงมาใช้หมดในปีการผลิตเดียว  
 พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวทั่วไป ใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ า ปุ๋ยเคมี และมีบางส่วนที่
ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอก โดยใช้ปุ๋ยคอกรองพ้ืนที่นา และใช้ตอนข้าวแตกกอ ปุ๋ยหมักใส่
ก่อนปักด า การใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีท าให้ข้าวงอกงาม เวลาออกรวงข้าวมีน้ าหนัก ได้
ผลผลิตสูง นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยคอกร่วมด้วยยังเป็นการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี แต่ ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีให้เหตุผลว่า สะดวกในการใช้งานและให้ผลผลิตสูง ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมา
ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ข้าวปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 ในปีการเพาะปลูก 2556/2557 เกษตรกรส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดฯ ระบุว่าประสบปัญหา
ศัตรูข้าว และมีโรคที่เกิดกับข้าว แต่เมื่อเกิดปัญหาศัตรูข้าวหรือมีโรคที่เกิดกับข้าว  เกษตรกรในกลุ่ม
จังหวัด มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้สารชีวภาพที่สกัดจากพืช  การ
ให้น้ า เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝน จึงไม่ได้มีการให้
น้ า มีเกษตรกรเพียงบางส่วนที่สูบน้ าจากสระ/บ่อ หรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติเข้าพ้ืนที่นาของตนเอง 
ส าหรับการดูแลนาหลักจากตกกล้า ด านาแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 
การเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวนวด มีเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเกษตรกรร้อยละ 70.00 ที่
ยังคงใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวดส่วนใหญ่บรรจุข้าวลงในกระสอบ 
และมีบางส่วนที่เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก 6 
ล้อ ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บข้าวเปลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-31 
 

ตารางที่ 4.81 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวทั่วไป 
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อีสานกลาง 

พันธุ์ข้าว      
การเปลีย่นแปลงพันธุ์ข้าวในฤดูกาลนี ้      
     ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 97.64 98.58 99.09 98.83 
     เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 2.36 1.42 0.91 1.17 
แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าว      
     เพาะพันธ์ุเอง 40.76 44.68 65.26 68.33 54.76 
     รับแจกจากหน่วยงาน 0.64 1.67 2.11 2.71 1.78 
     ซื้อพันธุ์ข้าว 58.62 53.67 32.63 27.15 43.02 
     แลกเปลีย่นกับเพื่อน 0.00 0.00 0.00 1.82 0.46 
ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว      
     1 ปีการผลติ 21.72 63.26 41.98 23.64 37.65 
     2 ปีการผลติ 7.12 15.99 4.25 19.09 11.61 
     3 ปีการผลติ 7.87 0.68 0.94 52.73 15.56 
     ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธุ์ข้าว 63.30 20.07 52.83 4.55 35.19 
การใช้ปุ๋ย      
   ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ  2.21 3.74 0.94 0.45 1.84 
   ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลีย่นมาใช้ปุ๋ยธรรมชาติ 0.37 0.00 0.00 0.00 0.09 
   ใช้ปุ๋ยเคมี 45.02 83.67 88.21 38.18 63.77 
   ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุย๋คอก  52.40 13.27 10.85 61.36 34.47 
การใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า      
   ไม่ใช้ 85.61 93.58 90.09 88.64 89.48 
   เพิ่งเริ่มใช้   0.00 4.05 9.91 4.09 4.51 
   ใช้ 14.39 2.36 0.00 7.27 6.01 
การประสบปัญหาศัตรูข้าว และโรคท่ีเกิดกับข้าว     
   ไม่ม ี 41.95 22.30 57.08 60.00 45.33 
   ม ี 58.05 77.70 42.92 40.00 54.67 
การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช      
   ไม่ใช้ 34.69 24.70 40.43 24.55 31.09 
   ใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 4.43 4.45 20.21 61.82 22.73 
   ใช้สารเคม ี 60.89 70.85 39.36 13.64 46.19 
การให้น้้าตลอดฤดูกาล      
   ไมไ่ด้ให้น้ า 65.92 54.73 69.34 63.64 63.41 
   ให้น้ า  34.08 45.27 30.66 36.36 36.59 
การดูแลนาหลังตกกล้า ด้านา      
   ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0.00 1.35 0.47 0.00 0.46 
   ดูแลบ้าง ไม่แน่นอน 4.12 38.18 8.96 0.45 12.93 
   ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 62.92 48.99 71.70 45.91 57.38 
   อยู่ดูแลนาข้าวตลอด เช่น นอนนา 32.96 11.49 18.87 53.64 29.24 
การเก็บเกี่ยว      
   ใช้แรงงานคน เช่น ถอน ใช้เคียว  5.62 25.34 7.08 70.00 27.01 
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ตารางที่ 4.81 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวทั่วไป 
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อีสานกลาง 

   ใช้รถเกี่ยวนวด 94.01 73.99 92.45 30.00 72.61 
   ใช้เคียวส าหรับนาด า และใช้รถเกี่ยว
นวดส าหรับนาหว่าน 

0.37 0.68 0.47 0.00 0.38 

การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด      
   บรรจุในกระสอบ 26.57 70.27 30.19 71.36 49.60 
   เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 73.43 29.73 69.81 28.64 50.40 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว      
   ล้อเข็น  0.00 55.74 0.47 0.45 14.17 
   รถอีแต๋น 11.81 24.66 19.34 17.73 18.39 
   รถบรรทุก 4 ล้อ 14.39 18.92 45.28 51.37 32.49 
   รถบรรทุก 6 ล้อ 69.74 0.34 34.91 29.09 33.52 
   รถบรรทุก 10 ล้อ 4.06 0.34 0.00 0.91 1.33 
   รถพ่วง รถไถเดินตาม 0.00 0.00 0.00 0.45  
การเก็บข้าวเปลือก      
   เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 21.03 80.40 5.66 0.45 26.88 
   ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 76.76 19.26 90.57 98.64 71.31 
   อื่น ๆ เช่น เก็บไว้ในบ้าน เกี่ยวแล้วขาย
ทันท ี

2.21 0.34 3.77 0.91 1.81 
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4.5.2 พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
 พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยธรรมชาติและมีบางส่วนอยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยน พบเห็นมีการใช้สารเคมีบ้าง ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้ าในการเพาะปลูก ใน
ปีการเพาะปลูก 2556/2557 เกษตรกรส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัด ระบุว่าประสบปัญหาศัตรูข้าว และมี
โรคที่เกิดกับข้าว มีเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกษตรกรร้อยละ 85.71 ระบุว่าไม่ประสบปัญหา แต่เมื่อเกิด
ปัญหาศัตรูข้าวหรือมีโรคที่เกิดกับข้าว เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้สารก าจัดศัตรูพืชใดๆ ส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรกร ที่ใช้สารชีวภาพที่สกัดจากพืชในการแก้ปัญหาที่เกิดกับข้าว 
การให้น้ าตลอดฤดูกาลเกษตรกรมีการให้น้ าในนาข้าวอินทรีย์ตลอดฤดูกาลเพาะข้าวอินทรีย์ต้องการ
การดูแลมากและส่วนใหญ่มีการดูแลนาข้าวตามช่วงเวลา การเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยว
นวด มีเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเกษตรกรร้อยละ 71.43 ที่ยังคงใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว การเก็บ
ผลผลิตหลังเก่ียวนวดส่วนใหญ่เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ และมีบางส่วนที่บรรจุข้าวลงในกระสอบ 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวส่วนใหญ่เป็นรถอีแต๋น ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีพ้ืนที่เก็บข้าว 
 
ตารางที่ 4.82 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ 

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อีสานกลาง 
พันธุ์ข้าว      
การเปลีย่นแปลงพันธุ์ข้าวในฤดูกาลนี ้      
     ไม่ได้เปลี่ยน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
     เปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าว      
     เพาะพันธ์ุเอง 100.00 60.00 50.00 85.71 73.93 
     รับแจกจากหน่วยงาน 0.00 20.00 0.00 14.29 8.57 
     ซื้อพันธุ์ข้าว 0.00 20.00 50.00 0.00 17.50 
     แลกเปลีย่นกับเพื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลาในการเก็บพันธุ์ข้าว      
     1 ปีการผลติ 0.00 60.00 50.00 28.57 34.64 
     2 ปีการผลติ 0.00 40.00 0.00 14.29 13.57 
     3 ปีการผลติ 0.00 0.00 0.00 57.14 14.29 
     ใช้หมดในปีเดียวไม่เก็บเมลด็พันธุ์
ข้าว 

100.00 0.00 50.00 0.00 37.50 

การใช้ปุ๋ย      
   ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ  100.00 0.00 100.00 71.40 67.85 
   ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเปลีย่นมาใช้ปุ๋ย
ธรรมชาต ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   ใช้ปุ๋ยเคมี 0.00 80.00 0.00 14.30 23.58 
   ใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุย๋คอก  0.00 20.00 0.00 14.30 8.58 
การใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน้้า      
   ไม่ใช้ 0.00 80.00 75.00 71.43 56.61 
   เพิ่งเริ่มใช้   0.00 0.00 25.00 14.29 9.82 
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ตารางที่ 4.82 แสดงร้อยละของเกษตรกรตามพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อีสานกลาง 

   ใช้ 100.00 20.00 0.00 14.29 33.57 
การประสบปัญหาศัตรูข้าว และโรคท่ีเกิดกับข้าว     
   ไม่ม ี 0.00 60.00 25.00 85.71 42.68 
   ม ี 100.00 40.00 75.00 14.29 57.32 
การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช      
   ไม่ใช้ 0.00 75.00 66.67 0.00 35.42 
   ใช้สารชีวภาพ (สกัดจากพืช) 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 
   ใช้สารเคม ี 0.00 25.00 33.33 0.00 14.58 
การให้น้้าตลอดฤดูกาล      
   ไมไ่ด้ให้น้ า 0.00 40.00 75.00 71.43 46.61 
   ให้น้ า  100.00 60.00 25.00 28.57 53.39 
การดูแลนาหลังตกกล้า ด้านา      
   ไม่อยู่ดูแลนาข้าวเลย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   ดูแลบ้าง ไม่แน่นอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   ดูแลนาข้าวตามช่วงระยะเวลา 100.00 60.00 25.00 57.14 60.54 
   อยู่ดูแลนาข้าวตลอด เช่น นอนนา 0.00 40.00 75.00 42.86 39.47 
การเก็บเกี่ยว      
   ใช้แรงงานคน เช่น ถอน ใช้เคียว  0.00 0.00 0.00 71.43 17.86 
   ใช้รถเกี่ยวนวด 100.00 100.00 100.00 28.57 82.14 
   ใช้เคียวส าหรับนาด า และใช้รถเกี่ยว
นวดส าหรับนาหว่าน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การเก็บผลผลิตหลังเกี่ยวนวด      
   บรรจุในกระสอบ 0.00 60.00 0.00 71.43 32.86 
   เทกองลงบนรถบรรทุก/ปิคอัพ 100.00 40.00 100.00 28.57 67.14 
พาหนะที่ใช้ในการขนข้าวหลังเกบ็เกี่ยว      
   รถพ่วง รถไถเดินตาม 0.00 60.00 0.00 0.00 15.00 
การเก็บข้าวเปลือก 100.00 40.00 25.00 28.57 48.39 
   รถบรรทุก 4 ล้อ 0.00 0.00 0.00 42.86 10.72 
   รถบรรทุก 6 ล้อ 0.00 0.00 75.00 28.57 25.89 
   รถบรรทุก 10 ล้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การเก็บข้าวเปลือก      
   เก็บไว้ในยุ้ง/ฉาง 0.00 100.00 0.00 0.00 25.00 
   ไม่มีแหล่งพื้นที่เก็บ 100.00 0.00 100.00 100.00 75.00 
 
          พันธุ์ข้าว และท่ีมาของพันธุ์ข้าวเกษตรกร เป็นเหตุให้เกิดการปลอมปนพันธุ์ข้าวได้อีกทางหนึ่ง 
คือ เกษตรกรไม่ได้คัดแยกพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางเมื่อถึงฤดูท านาก็เอาไปลงแปลงนาเลย เหตุที่ไม่
คัดแยก เพราะการคัดแยกยุ่งยาก เมล็ดข้าวมีมาก และต้องรีบเพาะพันธุ์ข้าวให้ทันกับน้ าฝนซึ่งมีช่วง
ของการตกที่สามารถเพาะพันธุ์ข้าวได้เป็นระยะ และคิดว่าพันธุ์ข้าวไหนไม่มีความแตกต่างกันเมื่อใช้ใน
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การบริโภคในครัวเรือน แต่ไม่ค่อยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาน าไปขาย ท าให้ไม่ได้ราคาตามที่
ก าหนด เพราะมีการปลอมปนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ตนไม่คัดแยก 
          การที่เกษตรกรไม่เปลี่ยนวิธีการ เพราะความเคยชินที่ได้ท ามาและเคยท ามาตั้งแต่รุ่นบรรพ
บุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อ แม่ ที่ตนเองเคยเห็นและเคยช่วยท านามา เป็นความเคยชินที่ท าการผลิตอย่างนี้
แล้วท าให้ได้ผลผลิตมาใช้บริโภคในครัวเรือน ท าให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนตนเอง 
เห็นว่า ถ้าเปลี่ยนวิธีการปลูก หรือเปลี่ยนพันธุ์ข้าวก็เกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตเหมือนเดิม
หรือไม่ เพราะไม่เคยเห็น หรือเคนเห็นผู้อานท าแล้วก็ยังไม่มั่นใจที่จะท าตาม ซึ่งเกิดจากทิฐิ หรือไม่มี
เวลาในการไปเพาะปลูกด้วยวิธีอ่ืนซึ่งใช้เวลามากกว่า เพราะมีอาชีพอ่ืนรองรับ นอกจากนี้ เกษตรกรที่
มีที่ท ากินน้อย ก็ปลูกข้าวไว้เพ่ือการบริโภค ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต้องซื้อเพ่ิมเติมในต้นฤดูกาลผลิตข้าว
ในฤดกูาลผลิตต่อไป จึงไม่มีความคิดท่ีจะไปปลูกพืชอ่ืนและความรู้ในการที่จะไปปลูกพืชชนิดอ่ืนก็ไม่มี 
รวมทั้ง ความรู้ในเรื่องตลาดการขาย ความเหมาะสมของดินว่าจะปลูกพืชชนิดไหน อย่างไร ก็ไม่มี
ความรู้ เพราะต้องเปลี่ยนอาชีพจากชาวนาเป็นชาวไร่ ที่ส าคัญคือ พืชไร่ให้ผลตอบแทนช้า เช่น อ้อย 
ยางพารา และเรื่องตลาด คือปริมาณ คุณภาพ และราคาสินค้าพืชที่ผลิต ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ของ
เกษตรกรที่ต้องศึกษา จึงไม่นิยมในการเปลี่ยนการผลิต การจัดแบ่งพ้ืนที่ปลูกพืชที่เหมาะสมจึงเป็นเหตุ
ให้เกษตรกรไม่สามารถท าตามนโยบายของรัฐบาลได้ ยกเว้นพ้ืนที่ที่แห้งแล้งจัดและมีโรงงาน และเขต
รับซื้อผลผลิตการเกษตรที่แน่นอน เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ซึ่งอ้อยก าหนดเขตรัศมีรับซื้ออ้อยใน
ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร เกษตรกรที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ก็ไม่ท าการปลูก ซึ่งเป็นประเด็นทาง
กายภาพของการผลิตและการตลาด 
          ในการจ้างรถเก่ียวนวด ท าให้ต้นทุนในการเก็บเก่ียวของชาวนาเพ่ิมขึ้น นอกจากปัญหาค่าจ้าง
รถเกี่ยวนวดข้าวสูง ท าให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งมีไม่เพียงพอ เมื่อถึงเวลาเกี่ยวนวด 
เกษตรกรต้องการลัดคิวรถเกี่ยวนวดต้องเพ่ิมเงินให้เจ้าของรถเกี่ยวนวดเพ่ิมขึ้นอีก เพราะข้าวสุกพร้อม
กัน เจ้าของรถเกี่ยวนวดนั้นมีการแจกคิวให้เกษตรกรที่ต้องการใช้บริการ การท าการเกี่ยวนวดมีทั้ง
เกี่ยวนวดแปลงนาข้าวเหนียว กับแปลงนาข้าวเจ้าสลับกันตามพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กันท าให้มีข้าวปนอยู่ใน
เครื่อง ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพ และชนิดของข้าว เมื่อน าไปข าย 
เกษตรกรถูกเจ้าของโรงสีกล่าวหาว่ามีการปลอมปนข้าว ทั้งที่ชาวนานั้นไม่ได้มีเจตนา เพราะการปน
นั้นเกิดจากเหตุของรถเก่ียวนวดท าการเกี่ยวนวดหลายแปลง ในการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดต้องขนใส่
รถบรรทุก ซึ่งรถเก่ียวนวดก็มีอุปกรณ์ท่ีล้ าออกมาจากรถบรรทุก ซึ่งผิดกฎหมายการบรรทุก และถูกจับ 
เพราะรถเกี่ยวนวดส่วนมากมาจากภาคกลาง รถในท้องถิ่นมีน้อย มีค่าบ ารุงรักษาแพง ในพ้ืนที่ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม ซึ่งรถเกี่ยวนวดข้าวจากภาคกลางเมื่อเกี่ยวนวดข้าวจากแปลงนาที่ภาคกลาง
เสร็จแล้ว ซึ่งเป็นระยะพอดีที่ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุกจึงมาที่ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการติดต่อ มีนายหน้าซึงบางครั้งเป็นคนในพ้ืนที่มาติดต่อเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการ เสร็จแล้ว
นายหน้าเป็นผู้จัดคิวว่าจะมาเกี่ยวนวดเมื่อใด และจะไปติดต่อแปลงนาที่ข้างเคียงเป็นผืนใหญ่ เพ่ือ
ประหยัดเวลาในการเกี่ยวนวด การเกี่ยวนวดนั้นจะเกี่ยวนวดจากแปลงนาด้านนอกที่ติดถนนเข้าไป
ด้านใน ซึ่งบางครั้ง ข้าวอาจสุกไม่พร้อมกัน เพราะปลูกไม่พร้อมกัน พันธุ์ข้าวแตกต่างกัน เป็นเหตุหนึ่ง
ส่งผลต่อราคาข้าวนอกจากการปนของข้าวแล้ว แต่ก็มีเกษตรกรจ านวนมากที่คุ้นเคยและมีเบอร์
โทรศัพท์กับเจ้าของรถเก่ียวนวดจากภาคกลางโดยตรงท าการติดต่อโดยตรง ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการ
จ้างต่ ากว่า  
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          ในการรับจ้าง เกษตรกรหลายรายบอกขนาดพ้ืนที่แปลงนาที่ต้องการให้รถรับจ้างเกี่ยวนวด
เกี่ยวนวดต่ ากว่าความเป็นจริง เพราะต้องการจ่ายเงินน้อยกว่า ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้รับจ้าง
ขับรถเก่ียวนวด กับเกษตรกรเจ้าของแปลงนา ในกรณีที่รถเกี่ยวนวดนั้นไม่มีการใช้ GPS ก าหนดพ้ืนที่
เก็บเก่ียว 
          ในช่วงท้ายฤดูที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยว เพราะข้าวจะแก่เกินการเก็บเกี่ยว รถเกี่ยวนวดรับจ้างเกี่ยว
นวดท าหน้าที่เกินก าลัง โดยปกติรถเกี่ยวนวดมีเกณฑ์ในการท างาน 20 ไร่ต่อวัน แต่ผู้ประกอบการรถ
เกี่ยวนวดข้าวใช้งาน 100 ไร่ต่อวัน ท างานทั้งกลางวัน กลางคืน บางครั้งท างานจนรถเกี่ยวนวดท างาน
ต่อไม่ได้ส่งผลให้ข้าวกระเด็นออกท าให้เสียข้าว และเกิดปัญหาการปลอมปนข้าว  เพราะไม่สามารถ
แยกแยะข้าวว่าแปลงไหนปลูกข้าวพันธุ์ไหน อย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 
          ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมให้ปลูกข้าวคุณภาพ ได้แก่ การปลูกข้าว
ที่ปลอดภัย (Good Agricultural Practice : GAP) หรือข้าวแก็บ หรือ จีเอพี (GAP) ซึ่งมีกระบวนการ
ผลิต การบ ารุงดูแลรักษา เพ่ือผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานของข้าวที่ปลอดภัยนั้นมีความเอาใจ
ใส่ ความประณีต และต้นทุนการผลิต มากกว่าการปลูกข้าวทั่วไป มีมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือออก
ใบรับรอง ปัญหาที่พบได้แก่ เมื่อตรวจเพื่อรับรองแปลงนาแล้ว ผลการตรวจผ่านตามขั้นตอนที่ก าหนด 
แต่เกษตรกรได้รับใบรับรองช้ามาก เพราะฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงมกราคม แตไ่ด้รับใบรับรองประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม การได้รับใบรับรองการผลิตข้าวที่
ปลอดภัยเพ่ือแสดงให้แก่แหล่งรับซื้อที่รับซื้อเฉพาะและมีน้อยรายมากที่รับซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าว
ทั่วไป   
          อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจประเมินแปลงเพ่ือรับรองการเป็นข้าวที่
ปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) หรือข้าวแก็บ หรือ จีเอพี (GAP) มีน้อยและไม่
เพียงพอ แม้มีการจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) จากมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่ในการตรวจแห่ง
หนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจเพ่ือเสนอรับรองแปลงนาเกษตรที่ปลอดภัย ไม่สามารถตรวจรับรองแปลงนา
เกษตรปลอดภัยได้ เพราะมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเจ้าหน้าที่ที่มาท าการตรวจก็ไม่เพียงพอท าไม่
ทันเวลาในการขายผลผลิตข้าวของเกษตรกร  
          ในด้านการสนับสนุนค่าตรวจแปลงนา สหกรณ์จ านวนมากเห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณค่า
ตรวจแปลงนาผ่านมายังสหกรณ์โดยตรง 
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4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเกษตรกร เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพฤติกรรมในการเพาะปลูกข้าว การเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา การใช้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
ปุ๋ย ปัจจัยด้านการศึกษา ลักษณะการลงทุนในปีต่อไป รายได้ต่อปี หนี้สินของเกษตรกร การลดต้นทุน
ของเกษตรกร การจัดพันธุ์ข้าวก่อนจ าหน่าย และการเปลี่ยนลักษณะการท านา ว่ามีผลอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ได้จ าแนกในลักษณะของรายจังหวัด หลังจากนั้น จึง
วิเคราะห์ ภาพรวมในลักษณะกลุ่มจังหวัด ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
 
4.6.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท้านาของ
เกษตรกร 
 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรและการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด  และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 4.83 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

ระดับการศึกษา 
เปลี่ยนจากนาด้า 

เป็นนาหว่าน (ร้อยละ) 
เปลี่ยนจากนาหว่าน 
เป็นนาด้า (ร้อยละ) 

ไม่เปลี่ยน (ร้อยละ) 

ประถมศึกษา 70.43 0.33 10.87 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10.70 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.60 0.00 0.00 
ปวส./อนุปรญิญาขึ้นไป 0.62 0.00 0.00 
ปริญญาตร ี 0.35 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.83 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรไม่มีความแตกต่างกันในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร เมื่อพิจารณาในรายละเอียด เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน รองลงมาคือ ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา มีเพียงส่วนน้อยที่
เปลี่ยนจากท านาหว่านเป็นนาด า 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น และการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น  
 
ตารางที่ 4.84 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่น 

ระดับการศึกษา 
เปลี่ยนจากนาด้า 

เป็นนาหว่าน (ร้อยละ) 
เปลี่ยนจากนาหว่าน 
เป็นนาด้า (ร้อยละ) 

ไม่เปลี่ยน (ร้อยละ) 

ประถมศึกษา 15.17 15.47 30.64 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.24 0.00 3.24 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.95 2.29 5.24 
ปวช. 0.29 0.00 0.29 
ปวส. 0.59 0.00 0.59 
ปริญญาตร ี 0.29 0.00 0.29 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 0.0 
 

จากตารางที่ 4.84 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรไม่มีความแตกต่างกันในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร เมื่อพิจารณาในรายละเอียด เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน รองลงมาคือไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา มีเพียงส่วนน้อยที่
เปลี่ยนจากท านาหว่านเป็นนาด า 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม  และ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4.85 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัด

มหาสารคาม 

ระดับการศึกษา 
เปลี่ยนจากนาด้า 

เป็นนาหว่าน (ร้อยละ) 
เปลี่ยนจากนาหว่าน 
เป็นนาด้า (ร้อยละ) 

ไม่เปลี่ยน (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษา 34.11 3.10 10.08 
มัธยมศึกษาตอนต้น 20.93 2.33 3.10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10.08 0.78 3.88 
ปวช. 0.00 0.00 1.55 
ปวส. 1.55 0.78 1.55 
ปริญญาตร ี 2.33 3.10 0.78 
 

จากตารางที่ 4.85 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดมหาสารคาม  และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรไม่มีความแตกต่างกันใน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร เมื่อพิจารณาในรายละเอียด เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วน
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ใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน รองลงมาคือไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา มีเพียงส่วนน้อยที่
เปลี่ยนจากท านาหว่านเป็นนาด า 
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ และการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4.86 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

ระดับการศึกษา 
เปลี่ยนจากนาด้า 

เป็นนาหว่าน (ร้อยละ) 
เปลี่ยนจากนาหว่าน 
เป็นนาด้า (ร้อยละ) 

ไม่เปลี่ยน (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษา 36.00 1.33 40.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.00 0.00 8.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.00 0.00 2.67 
ปวช. 0.00 0.00 0.00 
ปวส. 1.33 0.00 0.00 
ปริญญาตร ี 0.00 0.00 1.33 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.86 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรไม่มีความแตกต่างกันในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร เมื่อพิจารณาในรายละเอียด เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา รองลงมาคือเปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน มีเพียงส่วนน้อยที่
เปลี่ยนจากท านาหว่านเป็นนาด า 
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5) กลุ่มจังหวัด 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด และการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4.87 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

ระดับการศึกษา 
เปลี่ยนจากนาด้า 

เป็นนาหว่าน (ร้อยละ) 
เปลี่ยนจากนาหว่าน 
เป็นนาด้า (ร้อยละ) 

ไม่เปลี่ยน (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.74 0.00 0.74 
ประถมศึกษา 47.01 1.55 23.90 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10.22 0.58 2.59 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.63 0.27 1.49 
ปวช. 0.07 0.00 0.54 
ปวส. 0.54 0.20 0.87 
ปริญญาตร ี 0.99 0.78 0.34 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.16 0.00 0.00 
           

จากตารางที่ 4.87 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของเกษตรกรในกลุ่ม
จังหวัด และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกรไม่มีความแตกต่างกันในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านาของเกษตรกร เมื่อพิจารณาในรายละเอียด เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน รองลงมาคือ ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการท านา มีเพียงส่วนน้อยที่
เปลี่ยนจากท านาหว่านเป็นนาด า 
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4.6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานใน
การปลูกข้าว 
 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และการ
จ้างแรงงานในการปลูกข้าว 
 
ตารางที่ 4.88 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าวใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2 6.29 0.33 1.71 
3 7.14 0.33 6.57 
4  13.52 0.33 13.03 
5 13.29 0.56 12.86 
มากกว่า 6  11.86 1.14 1.14 
 

จากตารางที่ 4.88 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และการจ้างแรงงานในการปลูกข้าวเห็นได้ว่าครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 และ 3 คน ไม่ได้มีการ
จ้างแรงงานเพ่ิมในการปลูกข้าว แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีขนาดครัวเรือนจ านวน 4 และ 5 คน 
ได้มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในการปลูกข้าว ส่วนเกษตรกรที่มีขนาดครัวเรือนจ านวน มากกว่า 6 ไม่ได้
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด 
 
2) จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและการ
จ้างแรงงานในการปลูกข้าว 
 
ตารางที่ 4.89 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าวใน

จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1 3.31 0.00 0.33 
2 8.17 0.00 0.98 
3  10.76 1.31 2.61 
4  23.51 1.96 1.31 
5  18.63 1.31 3.92 
 

จากตารางที่ 4.89 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่นและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่างใน
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การจ้างแรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือ ในทุกขนาดของครัวเรือนไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพ่ิมในการ
ปลูกข้าว  
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และ
การจ้างแรงงานในการปลูกข้าว 
 
ตารางที่ 4.90 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว 

ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
1  1.60 0.00 0.00 
2  3.20 0.00 0.80 
3  8.80 0.80 0.80 
4  20.80 4.00 7.20 
5  12.80 4.80 4.80 
 

จากตารางที่ 4.90 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
จังหวัดมหาสารคาม และการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่าง
ในการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือ ในทุกขนาดของครัวเรือนไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพ่ิมใน
การปลูกข้าว  
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และการ
จ้างแรงงานในการปลูกข้าว 
 
ตารางที ่4.91 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าวใน

จังหวัดกาฬสินธุ ์
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2  4.23 0.00 0.00 
3  23.94 1.41 1.41 
4  22.54 0.00 5.63 
5  16.90 0.00 1.41 
มากกว่า 6  16.90 1.41 4.23 
 

จากตารางที่ 4.91 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์และการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่างในการ
จ้างแรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือ ในทุกขนาดของครัวเรือนไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพ่ิมในการปลูก
ข้าว  
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5) กลุ่มจังหวัด 
เมื่อพิจารณาในลักษณะของกลุ่มจังหวัดในความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของ

เกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่างในการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือในทุกขนาดของครัวเรือนไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพ่ิมในการปลูกข้าว  
 
ตารางที่ 4.92 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว 

ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
1  0.73 0.00 0.08 
2  5.47 0.07 0.87 
3  12.91 0.95 2.85 
4  20.25 1.56 6.89 
5  14.66 1.67 5.75 
มากกว่า 6  17.87 2.13 5.30 

 
จากตารางที่ 4.92 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน

กลุ่มจังหวัดและการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่างในการจ้าง
แรงงานในการปลูกข้าว กล่าวคือ ในทุกขนาดของครัวเรือนไม่ได้มีการจ้างแรงงานเพิ่มในการปลูกข้าว  
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4.6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูก
ข้าวเม่ือเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา 
 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูก
ข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 4.93 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูก  ข้าวเมื่อเทียบ

กับฤดูกาลที่ผ่านมาในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2  6.34 0.28 1.65 
3  6.61 0.28 7.16 
4  12.67 0.28 14.05 
5  9.92 0.00 14.05 
มากกว่า 6  14.33 0.83 11.57 
 
          จากตารางที่ 4.93 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา เห็นได้ว่าครัวเรือนที่มี
สมาชิก 2 และ 3 คน ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเพ่ิมขึ้น แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีขนาด
ครัวเรือนจ านวน 4 และ 5 คน มีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเพ่ิมขึ้น ส่วนเกษตรกรที่มีขนาดครัวเรือน
จ านวน มากกว่า 6 เช่นเดียวกันกับครัวเรือนขนาด 2 และ 3 คน คือ มีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเท่า
เดิมเม่ือเทียบกับปีที่แล้ว 
 
2) จังหวัดขอนแก่น 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 4.94 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบ

กับฤดูกาลที่ผ่านมาในจังหวัดขอนแก่น 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1  1.60 0.00 0.64 
2  7.99 0.00 1.28 
3  13.42 0.00 2.56 
4  23.96 2.56 0.96 
5  16.29 0.64 6.07 
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จากตารางที่ 4.94 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่นและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือน
ไม่มีความแตกต่างในการใช้ค่าในจ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กล่าวคือในทุกขนาดของ
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว
เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 4.95 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบ

กับฤดูกาลที่ผ่านมา 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1 0.80 0.80 0.00 
2  3.20 0.00 0.80 
3  9.60 0.00 0.80 
4  16.80 3.20 12.00 
5  11.20 2.40 8.80 
 

จากตารางที่ 4.95 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกร
และค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่าง
ในการใช้ค่าในจ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กล่าวคือในทุกขนาดของครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย
ในการปลูกข้าวเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว
เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 4.96 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบ

กับฤดูกาลที่ผ่านมา 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

2 คน 2.70 0.00 0.00 
3 คน 12.61 1.80 3.60 
4 คน 14.41 0.90 4.50 
5 คน 8.11 0.00 2.70 
มากกว่า 6 คน 9.01 1.80 4.50 
    
          จากตารางที่ 4.96 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มีความแตกต่างใน
การใช้ค่าในจ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กล่าวคือ ในทุกขนาดของครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายใน
การปลูกข้าวเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
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5) กลุ่มจังหวัด 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและค่าใช้จ่าย

ในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 4.97 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบ

กับฤดูกาลที่ผ่านมา 
ขนาดครัวเรือน (คน) เท่าเดิม (ร้อยละ) ลดลง (ร้อยละ) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

1 คน 0.60 0.20 0.16 
2 คน 5.06 0.07 0.93 
3 คน 10.56 0.52 3.53 
4 คน 16.96 1.74 7.88 
5 คน 11.38 0.76 7.91 
มากกว่า 6 คน 14.15 1.46 7.82 
 
          จากตารางที่ 4.97 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดครัวเรือนของเกษตรกรใน
กลุ่มจังหวัดและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา เห็นได้ว่าขนาดครัวเรือนไม่มี
ความแตกต่างในการใช้ค่าในจ่ายในการปลูกข้าวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กล่าวคือในทุกขนาดของ
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
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4.6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การท้าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของ
เกษตรกร 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง การท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกร
ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี ้
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และ
หนี้สินของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.98 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอื่น ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
หนี้สินของเกษตรกร 

(บาท) 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 50,000 10.46 2.93 0.00 3.77 0.84 1.26 
50,000 – 100,000 25.94 5.44 5.02 4.60 0.42 3.35 
100,001 – 200,000 7.95 0.42 0.84 2.93 0.00 0.42 
200,001 – 300,000 4.18 2.51 0.42 1.26 0.00 0.84 
300,001 – 400,000 1.26 3.35 0.00 0.84 0.00 0.00 
400,001 – 500,000 1.26 2.51 0.42 0.00 0.00 0.84 
500,001 บาทขึ้นไป 0.42 0.84 0.42 0.42 0.42 1.26 
 
          จากตารางที่ 4.98 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และหนี้สินของเกษตรกร เห็นได้ว่า ในหนี้สินของเกษตรกรที่มีจ านวนตั้งแต่ น้อย
กว่า 50,000-300,000 บาท ส่วนใหญ่ท าไร่เป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สิน
จ านวน 300,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ท าการค้าเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและ

หนี้สินของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.99 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอื่น ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่น 
หนี้สินของเกษตรกร 

(บาท) 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 50,000 4.12 0.52 4.12 9.79 1.03 3.61 
50,000 – 100,000 6.70 5.15 3.61 7.73 0.00 8.25 
100,001 – 200,000 2.58 2.06 3.61 4.64 2.06 3.61 
200,001 – 300,000 1.55 1.55 2.06 4.12 0.00 3.09 
300,001 – 400,000 0.52 1.55 1.03 1.03 0.00 2.06 
400,001 – 500,000 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 1.03 
500,001 บาทขึ้นไป 0.52 2.58 0.52 0.52 0.52 2.06 

 
จากตารางที่ 4.99 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของ

เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและหนี้สินของเกษตรกร เห็นได้ว่า ในหนี้สินของเกษตรกรที่มีจ านวน
ตั้งแต่ น้อยกว่า 50,000–300,000 บาท ส่วนใหญ่รับจ้างเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา ส่วน
เกษตรกรที่มีหนี้สินจ านวน 300,001–500,000บาท ส่วนใหญ่ท าอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 500,001 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ท า
การค้าเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
และหนี้สินของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.100 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัด

มหาสารคาม 
หนี้สินของเกษตรกร 

(บาท) 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 50,000 1.95 0.65 5.19 3.25 0.00 1.30 
50,000 – 100,000 3.90 0.00 7.14 7.79 0.00 3.25 
100,001 – 200,000 5.19 1.30 9.09 5.19 0.00 1.30 
200,001 – 300,000 3.90 1.30 5.19 1.95 0.00 2.60 
300,001 – 400,000 2.60 1.30 1.95 1.30 0.00 1.95 
400,001 – 500,000 0.65 0.00 0.65 1.95 0.00 0.00 
500,001 บาทขึ้นไป 3.25 0.65 4.55 3.90 0.65 3.25 
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          จากตารางที่ 4.100 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และหนี้สินของเกษตรกร เห็นได้ว่า ในหนี้สินของเกษตรกรที่มีจ านวน
ตั้งแต่ น้อยกว่า 50,000–300,000 บาท และหนี้สินมากกว่า 500,001 บาท ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สินจ านวน 300,001–400,000 บาท ส่วนใหญ่ท าไร่
เป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา  
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และ
หนี้สินของเกษตรกร  
 
ตารางที ่4.101 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
หนี้สินของเกษตรกร ท้าไร่ ท้าการค้า เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ปลูกผลไม ้ อื่นๆ 

น้อยกว่า 50,000 0.00 1.59 1.59 11.11 0.00 1.59 
50,000 – 100,000 3.17 4.76 0.00 9.52 0.00 0.00 
100,001 – 200,000 1.59 4.76 0.00 12.70 0.00 1.59 
200,001 – 300,000 0.00 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 
300,001 – 400,000 1.59 0.00 1.59 4.76 0.00 1.50 
400,001 – 500,000 1.59 0.00 0.00 3.17 0.00 1.59 
500,001 บาทขึ้นไป 4.76 6.35 4.76 3.17 0.00 1.59 
 
          จากตารางที่ 4.101 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และหนี้สินของเกษตรกร เห็นได้ว่า ในหนี้สินของเกษตรกรที่มีจ านวนน้อย
กว่า 500,000 บาท ส่วนใหญ่รับจ้างเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 500,001 
บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ท าการค้าเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา 
 
5) กลุ่มจังหวัด 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและหนี้สิน
ของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.102 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรและหนี้สินของเกษตรกร 

หนี้สินของเกษตรกร 
(บาท) 

ท้าไร่ 
(ร้อยละ) 

ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 50,000 4.13 1.42 2.73 6.98 0.47 1.94 
50,000 – 100,000 9.93 3.84 3.94 7.41 0.11 3.71 
100,001 – 200,000 4.33 2.14 3.39 6.37 0.52 1.73 
200,001 – 300,000 2.41 2.13 2.71 2.63 0.00 1.63 
300,001 – 400,000 1.49 1.55 1.14 1.98 0.00 1.40 
400,001 – 500,000 0.88 0.63 0.40 1.28 0.00 0.87 
500,001 บาทขึ้นไป 2.24 2.61 2.56 2.00 0.40 2.04 
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จากตารางที่ 4.102 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท าอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและหนี้สินของเกษตรกร เห็นได้ว่า เกษตรกรที่มีหนี้สินจ านวนน้อยกว่า 
200,000 บาท ส่วนใหญ่รับจ้างเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 500,001 
บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ท าการค้าเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา  ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สินจ านวน 
200,001–300,000 บาท ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์หลังจากท านา ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 500,001 บาท
ขึ้นไป ส่วนใหญ่ท าการค้าเป็นอาชีพอ่ืน ๆ หลังจากท านา 
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4.6.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของ
เกษตรกร 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของ
เกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับ
การศึกษาของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.103 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของเกษตรกรใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระดับการศึกษา เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.00 0.00 
ประถมศึกษา 1.68 81.01 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0.28 8.94 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.00 0.00 
ปวช. 0.28 2.23 
ปวส. 0.00 0.00 
ปริญญาตร ี 0.00 0.56 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 
 
          จากตารางที่ 4.103 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ในแต่ละระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกันในการลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร กล่าวคือ ในแต่ละระดับการศึกษาเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการปลูกข้าว 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
          เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและ
ระดับการศึกษาของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.104 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของเกษตรกรใน

จังหวัดขอนแก่น 
ระดับการศึกษา เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 1.29 4.53 
ประถมศึกษา 7.44 69.58 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1.62 4.85 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.29 3.88 
ปวช. 0.32 0.65 
ปวส. 0.32 1.29 
ปริญญาตร ี 0.00 0.97 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 4.104 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่นและระดับการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ในแต่ละระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกันในการลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร กล่าวคือ ในแต่ละระดับการศึกษาเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการปลูกข้าว 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และ
ระดับการศึกษาของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.105 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของเกษตรกรใน

จังหวัดมหาสารคาม 
ระดับการศึกษา เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.00 0.00 
ประถมศึกษา 12.00 36.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12.00 14.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5.60 9.60 
ปวช. 0.00 1.60 
ปวส. 2.40 1.60 
ปริญญาตร ี 3.20 1.60 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 
 
          จากตารางที่ 4.105 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในจังหวัดมหาสารคาม และระดับการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ในแต่ละระดับการศึกษาไม่มีความ
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แตกต่างกันในการลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร กล่าวคือ ในแต่ละระดับการศึกษาเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการปลูกข้าว 
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และระดับ
การศึกษาของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.106 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของเกษตรกรใน

จังหวัดกาฬสินธุ ์
ระดับการศึกษา เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.00 0.00 
ประถมศึกษา 30.41 31.03 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0.00 10.81 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.00 2.70 
ปวช. 0.00 0.00 
ปวส. 0.00 1.35 
ปริญญาตร ี 1.35 1.35 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 
 
          จากตารางที่ 4.106 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในจังหวัดกาฬสินธุ์และระดับการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ในแต่ละระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกันในการลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร กล่าวคือ ในแต่ละระดับการศึกษาเกษตรกรมี
อัตราส่วนระหว่างเคยลดต้นทุนกับไม่เคยลดต้นทุนในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 
5) กลุ่มจังหวัด 
          เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและระดับ
การศึกษาของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.107 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและระดับการศึกษาของเกษตรกรใน

กลุ่มจังหวัด 
ระดับการศึกษา เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

ไม่ได้รับการศึกษา 0.32 1.13 
ประถมศึกษา 6.63 65.91 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.48 9.75 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.72 4.05 
ปวช. 0.15 1.12 
ปวส. 0.68 1.06 
ปริญญาตร ี 1.14 1.12 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0.00 0.00 
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จากตารางที่ 4.107 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
ในกลุ่มจังหวัดและระดับการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ในแต่ละระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน
ในการลดต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร กล่าวคือ ในแต่ละระดับการศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
เคยลดต้นทุนในการปลูกข้าว 
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4.6.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าว
ของเกษตรกร 
 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าว
ของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.108 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายได้จากการขายข้าว (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 
น้อยกว่า 20,000 0.00 4.56 
20,001 – 60,000 1.14 22.51 
60,001 – 100,000 0.85 23.36 
100,001 – 140,000 0.00 14.25 
140,001 – 180,000 0.28 11.40 
180,001 บาทขึ้นไป 0.00 21.65 
 
          จากตารางที่ 4.108 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับ
รายได้จากการขายข้าวจ านวน 20,000–100,000 บาท และในช่วง 140,000-180,000 บาท แต่
อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกทั้งทุกระดับรายได้จากการขาย
ข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุน
ในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
 
2) จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.109 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

รายได้จากการขายข้าว (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 
น้อยกว่า 20,000 0.00 4.00 
20,001 – 60,000 5.09 38.91 
60,001 – 100,000 4.00 21.09 
100,001 – 140,000 1.45 8.00 
140,001 – 180,000 1.82 7.64 
180,001 บาทขึ้นไป 1.45 6.55 
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จากตารางที่ 4.109 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่นและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับ
รายได้จากการขายข้าวจ านวน 20,001 บาทขึ้นไป และมีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 
20,001-60,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกทั้งทุก
ระดับรายได้จากการขายข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และ
รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.110 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ

เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
รายได้จากการขายข้าว (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.00 3.20 
20,001 – 60,000 10.40 16.00 
60,001 – 100,000 10.40 18.40 
100,001 – 140,000 8.80 7.20 
140,001 – 180,000 0.80 6.40 
180,001 บาทขึ้นไป 4.80 13.60 
 

จากตารางที่ 4.110 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดมหาสารคาม และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ใน
ระดับรายได้จากการขายข้าวจ านวน 20,001 บาทข้ึนไป และมีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 
20,001-100,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกทั้งทุก
ระดับรายได้จากการขายข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
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4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และรายได้

จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.111 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
รายได้จากการขายข้าว (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 1.41 1.41 
20,001 – 60,000 2.82 8.45 
60,001 – 100,000 0.00 5.63 
100,001 – 140,000 8.41 8.49 
140,001 – 180,000 8.04 10.31 
180,001 บาทขึ้นไป 20.00 15.07 
 
          จากตารางที่ 4.111 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับ
รายได้จากการขายข้าวจ านวนน้อยกว่า 60,000 บาท และรายได้จากการขายข้าวในช่วง 100,001-
140,000 บาท เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนมีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 100,001-140,000 
บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกทั้งทุกระดับรายได้จาก
การขายข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรมีอัตราส่วน
ระหว่างการลดต้นทุนและไม่เคยลดต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน 
 
5) กลุ่มจังหวัด 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและรายได้จาก
การขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.112 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าว  ของ

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
รายได้จากการขายข้าว (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.35 3.29 
20,001 – 60,000 4.86 21.47 
60,001 – 100,000 3.81 17.12 
100,001 – 140,000 2.92 11.24 
140,001 – 180,000 0.73 10.94 
180,001 บาทขึ้นไป 1.56 21.72 
 

จากตารางที่ 4.112 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
กลุ่มจังหวัดและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในทุกระดับ
รายได้จากการขายข้าว และมีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 20,001-60,000 บาท แต่
อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกทั้งทุกระดับรายได้จากการขาย
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ข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุน
ในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
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4.6.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ 
ของเกษตรกร 
 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตร ของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง การลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตร ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 4.113 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอื่น ๆ ของ

เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
รายได้จากอาชีพอื่น (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.00 4.47 
20,001 – 60,000 0.84 47.21 
60,001 – 100,000 0.84 27.93 
100,001 – 140,000 0.00 3.35 
140,001 – 180,000 0.28 4.19 
180,001 บาทขึ้นไป 0.28 10.61 
 
          จากตารางที่ 4.113 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและ
รายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตร ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่
เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 20,001 -100,000 บาทและช่วงรายได้ 
140,000 บาทข้ึนไป และมีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 20,001-100,000 บาท แต่อย่างไร
ก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการ
เพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและรายได้
จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร 
  
ตารางที่ 4.114 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอื่น ๆ ของ

เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
รายได้จากอาชีพอื่น (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.68 8.47 
20,001 – 60,000 7.46 49.83 
60,001 – 100,000 2.71 12.88 
100,001 – 140,000 1.02 5.42 
140,001 – 180,000 0.00 4.75 
180,001 บาทขึ้นไป 1.36 5.42 
 

จากตารางที่ 4.114 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่นและรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ มีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการ
ขายข้าว 60,001-100,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูก
ในทุกระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร  กล่าวคือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และ
รายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.115 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอื่น ๆ  ของ

เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
รายได้จากอาชีพอื่น (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.80 4.80 
20,001 – 60,000 12.80 26.40 
60,001 – 100,000 8.80 16.80 
100,001 – 140,000 1.60 4.00 
140,001 – 180,000 3.20 5.60 
180,001 บาทขึ้นไป 8.00 7.20 
 
          จากตารางที่ 4.115 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคาม และรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ มีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการ
ขายข้าว 20,001-60,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูก
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ในทุกระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และรายได้
จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 
ตารางที่ 4.116 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอื่น ๆ  ของ 

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
รายได้จากอาชีพอื่น (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 2.70 6.76 
20,001 – 60,000 11.35 20.32 
60,001 – 100,000 15.35 18.32 
100,001 – 140,000 0.00 8.11 
140,001 – 180,000 0.00 8.11 
180,001 บาทขึ้นไป 1.35 21.62 
 

จากตารางที่ 4.116 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์และรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับรายได้อ่ืน ๆ มีมากที่สุดในช่วงรายได้น้อยกว่า 20,000 
บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้จากอาชีพ
อ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลด
ต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
 
5) กลุ่มจังหวัด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.117 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกรและรายได้จากอาชีพอื่น ๆ ของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

รายได้จากอาชีพอื่น (บาท) เคยลด (ร้อยละ) ไม่เคยลด (ร้อยละ) 
น้อยกว่า 20,000 1.05 6.13 
20,001 – 60,000 5.61 36.94 
60,001 – 100,000 3.43 20.48 
100,001 – 140,000 0.66 5.22 
140,001 – 180,000 0.87 5.66 
180,001 บาทขึ้นไป 2.75 11.21 
 

จากตารางที่ 4.117 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนของเกษตรกร
และรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรายได้จากอาชีพนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร พบว่า 
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เกษตรกรที่เคยลดต้นทุนอยู่ในระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ มีมากที่สุดในช่วงรายได้จากการขายข้าว 
20,001-60,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุก
ระดับรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันในการลดต้นทุนของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนในการเพาะปลูกในทุกระดับรายได้ 
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4.6.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกรและรายได้
จากการขายข้าวของเกษตรกร 
           

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกรและรายได้จาก
การขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.118 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายได้จากการขายข้าว (บาท) จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) ไม่จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) 
น้อยกว่า 20,000 1.65 3.31 
20,001 – 60,000 10.19 14.05 
60,001 – 100,000 7.99 15.43 
100,001 – 140,000 3.31 10.74 
140,001 – 180,000 2.75 8.82 
180,001 บาทขึ้นไป 3.86 17.91 
 

จากตารางที่ 4.118 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย
ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่จัด
คุณภาพข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 20,001-60,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ได้จัดคุณภาพข้าวก่อนขายอีกทั้งทุกระดับรายได้จากการขายข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการจัด
คุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายใน
ทุกระดับรายได้จากการขายข้าว 
 
2) จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร ในจังหวัด
ขอนแก่นและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.119 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ

เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
รายได้จากการขายข้าว (บาท) จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) ไม่จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.32 5.83 
20,001 – 60,000 9.71 34.95 
60,001 – 100,000 5.50 18.77 
100,001 – 140,000 1.29 7.44 
140,001 – 180,000 1.29 7.44 
180,001 บาทขึ้นไป 0.97 6.47 
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จากตารางที่ 4.119 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย
ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่จัด
คุณภาพข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 20,001-60,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ได้จัดคุณภาพข้าวก่อนขายอีกทั้งทุกระดับรายได้จากการขายข้าวไม่มีความแตกต่างกันในการจัด
คุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายใน
ทุกระดับรายได้จากการขายข้าว 
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร ในจังหวัด
มหาสารคาม และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.120 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้จากการขายข้าวของ

เกษตรกร 
รายได้จากการขายข้าว (บาท) จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) ไม่จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 0.80 2.40 
20,001 – 60,000 7.20 19.20 
60,001 – 100,000 10.40 18.40 
100,001 – 140,000 3.20 12.80 
140,001 – 180,000 0.00 7.20 
180,001 บาทขึ้นไป 2.40 16.00 
 
          จากตารางที่ 4.120 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของ
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่จัด
คุณภาพข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 20,001-60,000 บาท และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัด
คุณภาพข้าวก่อนขายในทุกระดับรายได้จากการขายข้าว จึงสามารถสรุปได้ว่า รายได้จากการขายข้าว
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดมหาสารคามไม่ได้มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายในทุกระดับรายได้จากการขายข้าว 
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4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร ในจังหวัด
กาฬสินธ์ุและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.121 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้จากการ ขายข้าวของ

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
รายได้จากการขายข้าว (บาท) จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) ไม่จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20,000 1.33 1.33 
20,001 – 60,000 6.67 5.33 
60,001 – 100,000 4.00 1.33 
100,001 – 140,000 14.67 1.33 
140,001 – 180,000 16.00 2.67 
180,001 บาทขึ้นไป 41.33 4.00 
 
          จากตารางที่ 4.121 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย
ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่จัด
คุณภาพข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 140,001-180,000 บาท และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัด
คุณภาพข้าวก่อนขายในทุกระดับรายได้จากการขายข้าว จึงสามารถสรุปได้ว่า รายได้จากการขายข้าว
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายในทุกระดับรายได้จากการขายข้าว 
 
5) กลุ่มจังหวัด 
          เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของเกษตรกร ในกลุ่มจังหวัด
และรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด  
 
ตารางท่ี 4.122 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวของเกษตรกรและรายได้จากการ
ขายข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

รายได้จากการขายข้าว (บาท) จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) ไม่จัดคุณภาพข้าว (ร้อยละ) 
น้อยกว่า 20,000 1.43 2.82 
20,001 – 60,000 11.44 15.38 
60,001 – 100,000 8.97 11.48 
100,001 – 140,000 8.02 5.68 
140,001 – 180,000 6.81 4.73 
180,001 บาทขึ้นไป 15.54 7.70 
 

จากตารางที่ 4.122 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดคุณภาพข้าวก่อนขายของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดและรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด พบว่า เกษตรกรที่จัด
คุณภาพข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 180,001 บาทขึ้นไป และเกษตรกรที่ไม่ได้จัดคุณภาพข้าว
ก่อนขายส่วนใหญ่อยู่ในระดับรายได้ที่ 20,001-60,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มรายได้จากการขายข้าว 
20,000-100,000 บาทมีสัดส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้จัดคุณภาพข้าวก่อนขายมากกว่าเกษตรกรที่จัด
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คุณภาพข้าวก่อนขาย นอกเหนือจากนั้นเป็นสัดส่วนของเกษตรกรที่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย
มากกว่าเกษตรกรอีกกลุ่มที่ไม่ได้มีการจัดคุณภาพข้าวขาย 
 
  



4-67 
 

4.6.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพื้นที่ท้านาของเกษตรกร 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตางรางที่ 4.123 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพื้นที่ท านาของเกษตรกรใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
สูตรปุ๋ยเคมี นาตนเอง เช่า ได้ฟรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 0 
16-16-8 1.3 3.3 0 
16-20-0 1.3 0 0 
20-8-20 9.2 3.3 0 
20-0-0 7.9 10.0 0 
46-0-0 25.0 23.3 1.4 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 38.2 13.3 0 
16-16-10 1.3 0 0 
16-16-16 20.2 0 0 
16-16-8 5.3 3.3 0 
20-20-0 21.2 0 0 
30-30-30 0 3.3 0 
46-0-0 1.3 0 0 
 

จากตารางที่ 4.123 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  
โดยสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง คือ  สูตร 46-0-0 สูตร
ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาเช่า คือ สูตร 46-0-0 สูตรปุ๋ยเคมีที่
เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาที่ได้ฟรี คือ สูตร 46-0-0 ส่วนสูตรปุ๋ยเคมีที่
เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งที่ 2 ของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง  พ้ืนที่นาเช่า และพ้ืนที่นาที่ได้ฟรี คือ 
สูตร 15-15-15 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางที่ 4.124 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่น 
สูตรปุ๋ยเคมี นาตนเอง เช่า ได้ฟรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 0 
16-16-8 1.3 3.3 0 
16-20-0 10.0 0 0 
16-8-8 23.3 3.3 0 
40-0-0 7.9 10.0 0 
46-0-0 25.0 0 1.4 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 38.2 13.3 0 
16-16-8 1.3 0 0 
16-20-0 20.2 0 0 
16-8-8 5.3 0 0 
 

จากตารางที่ 4.124 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  
โดยสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง นาเช่า และ พ้ืนที่นาได้
ฟรี คือ  สูตร 46-0-0  ส่วนสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งที่ 2 ของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง  
พ้ืนที่นาเช่า และพ้ืนที่นาที่ได้ฟรี คือ สูตร 15-15-15 เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ 
สะดวก  ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง   
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3) จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตางรางที่ 4.125 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพื้นที่ท านาของเกษตรกรใน

จังหวัดมหาสารคาม 
สูตรปุ๋ยเคมี นาตนเอง เช่า ได้ฟรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 3.9 3.3 0 
16-16-8 2.6 0 0 
16-20-0 9.2 0 0 
20-20-0 1.3 0 0 
30-30-30 0 3.3 0 
46-0-0 7.9 0 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 38.2 30.0 15.4 
16-16-8 1.3 0 0 
16-20-0 1.3 0 0 
20-20-0 5.3 10.0 0 
46-0-0 1.3 0 0 
 
          จากตารางที่ 4.125 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  
โดยสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง คือ  สูตร 46-0-0 สูตร
ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาเช่า คือ สูตร 46-0-0 สูตรปุ๋ยเคมีที่
เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาที่ได้ฟรี คือ สูตร 46-0-0 ส่วนสูตรปุ๋ยเคมีที่
เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งที่ 2 ของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง  พ้ืนที่นาเช่า และพ้ืนที่นาที่ได้ฟรี คือ 
สูตร 15-15-15 เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก  ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง   
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4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 4.126 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และประเภทพ้ืนท่ีท านาของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
สูตรปุ๋ยเคมี นาตนเอง เช่า ได้ฟรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 7.3 5.6 0 
16-8-8 4.9 0 0 
16-0-0 1.3 0 0 
16-16-8 2.4 16.7 0 
16-20-0 17.1 5.6 15.4 
18-46-0 0 5.6 0 
46-0-0 46.3 3.3 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 77.8 6.3 0 
16-16-8 11.1 18.8 0 
16-20-0 3.3 0 0 
20-20-0 2.8 0 0 
46-0-0 1.3 0 0 
 

จากตารางที่ 4.126 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีหลายสูตร  
โดยสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในครั้งแรกของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง นาเช่า และพ้ืนที่นาท า
ฟรี คือ สูตร 46-0-0 ส่วนสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในครั้งที่ 2 ของการเพาะปลูกพ้ืนที่นาตนเอง  
และพ้ืนที่นาเช่า คือ สูตร 15-15-15 เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก  ใช้ง่าย 
และได้ผลผลิตสูง   
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4.6.10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ นอกภาค
การเกษตรของเกษตรกร 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 4.127 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 0 0 1.3 3.9 0 
16-16-8 3.8 0 0 1.3 2.6 0 
16-20-0 2.5 0 0 0 1.3 0 
20-8-20 7.6 1.3 1.3 5.3 9.2 1.3 
20-0-0 1.3 1.3 0 0 0 0 
46-0-0 25.3 5.3 2.6 13.2 26.3 3.9 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 32.9 9.2 5.3 19.7 39.5 1.3 
16-16-10 0 0 0 13.0 1.3 0 
16-16-16 2.6 0 0 3.9 5.3 0 
16-16-8 1.3 1.3 0 0 1.3 0 
20-20-0 25.3 5.3 2.6 13.2 26.3 3.9 
30-30-30 3.3 0 0 0 0 0 
46-0-0 3.3 0 0 0 0 0 
 
          จากตารางที่ 4.127 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้กับอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรโดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกกับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 46-0-
0 และสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ในครั้งท่ี 2 กับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 15-15-15 
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2) จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางที่ 4.128 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 1.9 0 1.3 3.9 0 
16-16-8 3.8 3.8 0 0 2.6 0 
16-20-0 2.5 0 0 0 0 0 
16-8-8 7.6 7.7 1.3 3.9 0 1.3 
40-0-0 1.3 0 1.3 0 0 0 
46-0-0 25.3 17.3 2.6 13.2 26.3 3.9 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 36.7 28.8 5.3 19.7 0 1.3 
16-16-8 1.3 1.9 0 0 0 0 
16-20-0 0 3.8 0 3.9 0 0 
16-8-8 0 1.9 0 0 0 0 
 

จากตารางที่ 4.128 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้กับอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรโดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกกับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 46-0-
0 และสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ในครั้งท่ี 2 กับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 15-15-15    
 
3) จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 4.129 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอื่น ๆ ของเกษตรกรในจังหวัด

มหาสารคาม 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

คร้ังท่ี 1 ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 0 0 1.3 0 0 
16-16-8 0 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 1.3 0 3.9 0 0 
20-20-0 0 1.3 0 0 0 0 
30-30-30 0 0 1.3 5.3 0 0 
46-0-0 6.6 5.3 2.6 13.2 0 1.3 
คร้ังท่ี 2 ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 0 0 0 0 0 
16-16-8 6.6 9.2 5.3 19.7 0 1.3 
16-20-0 2.6 0 0 0 0 0 
20-20-0 0 0 0 3.9 0 0 
46-0-0 0 3.3 0 0 0 0 
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          จากตารางที่ 4.129 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้กับอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรโดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกกับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 46-0-
0 และสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ในครั้งท่ี 2 กับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 15-15-15   
 
4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 4.130 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ท้าไร่ 

(ร้อยละ) 
ท้าการค้า 
(ร้อยละ) 

เลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ) 

รับจ้าง 
(ร้อยละ) 

ปลูกผลไม ้
(ร้อยละ) 

อื่นๆ 
(ร้อยละ) 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K)    
15-15-15 0 2.4 0 2.4 0 0 
16-8-8 0 2.4 0 7.3 0 0 
16-0-0 0 0 0 9.8 0 0 
16-16-8 4.9 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 0 4.9 0 0 0 
18-46-0 0 2.4 0 0 0 0 
46-0-0 12.2 9.8 4.9 24.4 0 2.4 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K)    
15-15-15 11.1 16.7 11.1 0 0 2.8 
16-16-8 5.6 0 0 0 0 0 
16-20-0 3.3 0 0 0 0 0 
20-20-0 3.3 0 0 0 0 0 
46-0-0 0 3.3 0 0 0 0 
 

จากตารางที่ 4.130 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้กับอาชีพอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรโดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกกับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 46-0-
0 และสูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ในครั้งท่ี 2 กับอาชีพอ่ืน ๆ ของเกษตรกร คือ สูตร 15-15-15   
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4.7.11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้และระดับการศึกษาของเกษตรกร 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 4.131 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ไม่ได้รับ

การศึกษา 

ระดับ
ประถมศึก

ษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 3.9 2.6 1.3 0 1.3 2.6 
16-16-8 0 1.3 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
20-8-20 0 6.6 1.3 1.3 0 0 0 
20-0-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
46-0-0 0 7.9 0 0 0 0 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 32.9 6.6 0 0 0 0 
16-16-10 0 1.3 0 0 0 0 0 
16-16-16 0 5.3 0 1.3 0 0 0 
16-16-8 0 0 0 0 0 0 0 
20-20-0 0 1.3 0 1.3 0 0 0 
30-30-30 0 3.9 0 0 0 0 0 
46-0-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
 

จากตารางที่ 4.131 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และระดับการศึกษา
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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2) จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางที่ 4.132 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่น 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ไม่ได้รับ

การศึกษา 

ระดับ
ประถมศึก

ษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 0 0 0 0 0 0 
16-16-8 0 3.9 1.3 0 0 0 0 
16-20-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
16-8-8 0 6.6 1.3 1.3 0 0 0 
40-0-0 0 0 1.3 0 0 0 0 
46-0-0 0 23.7 2.6 0 0 0 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 32.9 6.6 0 0 0 0 
16-16-8 0 1.3 0 1.3 0 0 0 
16-20-0 0 5.3 0 0 0 0 0 
16-8-8 0 0 1.3 0 0 0 0 
 

จากตารางที่ 4.132 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และระดับการศึกษา
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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3) จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 4.133 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัด

มหาสารคาม 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ไม่ได้รับ

การศึกษา 

ระดับ
ประถมศึก

ษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 3.9 2.6 1.3 0 1.3 2.6 
16-16-8 0 1.3 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
20-20-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
30-30-30 0 6.6 1.3 1.3 0 0 0 
46-0-0 0 23.7 2.6 0 0 0 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 32.9 6.6 0 1.3 0 1.3 2.6 
16-16-8 0 1.3 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 0 1.3 0 0 0 0 
20-20-0 5.3 0 0 0 0 0 0 
46-0-0 0 7.0 0 0 0 0 0 
 
          จากตารางที่ 4.133 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และระดับการศึกษา
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 4.134 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และระดับการศึกษาของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

สูตรปุ๋ยเคมี 
ไม่ได้รับ

การศึกษา 

ระดับ
ประถมศึก

ษา 

มัธยม 
ศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 3.9 0 0 0 0 0 
16-8-8 0 1.3 1.3 0 0 0 0 
16-0-0 0 6.6 1.3 1.3 0 0 0 
16-16-8 0 7.9 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 23.0 2.6 0 0 0 0 
18-46-0 0 0 5.3 0 0 0 0 
46-0-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 32.9 6.6 0 0 0 0 
16-16-8 0 5.3 0 0 0 0 0 
16-20-0 0 0 0 1.3 0 0 0 
20-20-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
46-0-0 0 1.3 0 0 0 0 0 
 

จากตาราง 4.134 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และระดับการศึกษา
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และระดับการศึกษาของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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4.6.12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยท่ีเกษตรกรใช้และปริมาณผลผลิตของเกษตรกร 
 
1) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 4.135 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
สูตรปุ๋ยเคมี น้อยกว่า  

2,000 
2,000-
4,000 

4,001-
6,000 

6,001-
8,000 

8,001-
10,000 

มากกว่า 
10,000 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 1.3 0 0 0 
16-16-8 0 0 0 0 1.3 1.3 
16-20-0 0 0 0 0 2.3 0 
20-20-0 1.3 3.9 0 0 0 0 
30-30-30 0 1.6 0 0 3.9 1.3 
46-0-0 1.3 7.9 2.6 2.6 1.3 10.5 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 2.6 10.5 3.9 2.6 6.6 13.2 
16-16-8 0 1.3 0 0 0 0 
16-20-0 0 0 0 1.3 0 0 
20-20-0 0 0 0 0 1.3 0 
46-0-0 0 0 0 2.6 0 1.3 
 

จากตาราง 4.135 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และปริมาณผลผลิต
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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2) จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางที่ 4.136 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่น 
สูตรปุ๋ยเคมี น้อยกว่า  

2,000 
2,000-
4,000 

4,001-
6,000 

6,001-
8,000 

8,001-
10,000 

มากกว่า 
10,000 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 1.3 0 1.3 0 
16-16-8 0 0 0 0 1.3 0 
16-20-0 0 3.9 2.6 0 0 0 
16-8-8 0 0 0 0 3.9 1.3 
40-0-0 1.3 0 0 0 0 0 
46-0-0 1.3 7.9 2.6 2.6 1.3 10.5 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 2.6 10.5 3.9 2.6 6.6 13.2 
16-16-8 0 0 1.3 0 1.3 0 
16-20-0 0 1.3 0 1.3 1.3 0 
16-8-8 0 0 0 1.3 0 0 
 

จากตาราง 4.136 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และปริมาณผลผลิต
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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3) จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 4.137 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด

มหาสารคาม 
สูตรปุ๋ยเคมี น้อยกว่า  

2,000 
2,000-
4,000 

4,001-
6,000 

6,001-
8,000 

8,001-
10,000 

มากกว่า 
10,000 

คร้ังท่ี 1  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 1.3 0 1.3 0 
16-16-8 0 0 0 0 2.6 0 
16-20-0 0 0 0 0 0 1.3 
20-20-0 0 0 0 0 3.9  
30-30-30 0 3.9 2.6 0 0 1.3 
46-0-0 1.3 7.9 2.6 2.6 1.3 10.5 
คร้ังท่ี 2  ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 0 1.3 0 0 0 0 
16-16-8 2.6 10.5 3.9 2.6 6.6 13.2 
16-20-0 0 0 1.3 0 0 0 
20-20-0 0 0 1.3 1.3 1.3 0 
46-0-0 0 2.6 0 0 0 0 
 
          จากตารางที่ 4.137 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และปริมาณผลผลิต
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง  
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4) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 4.138 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรปุ๋ยที่เกษตรใช้และปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
สูตรปุ๋ยเคมี น้อยกว่า  

2,000 
2,000-
4,000 

4,001-
6,000 

6,001-
8,000 

8,001-
10,000 

มากกว่า 
10,000 

คร้ังท่ี 1 ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 1.3 0 1.3 0 1.3 0 
16-8-8 0 0 0 0 1.3 1.3 
16-0-0 0 3.9 2.6 0 0 0 
16-16-8 0 0 0 0 1.3 1.3 
16-20-0 0 0 0 0 3.9 1.3 
18-46-0 0 0 0 0 1.3 1.3 
46-0-0 1.3 7.9 2.6 2.6 1.3 10.5 
คร้ังท่ี 2 ใช้สูตร (N-P-K) 
15-15-15 2.6 5.3 6.6 6.6 10.5 13.2 
16-16-8 0 1.3 0 1.3 1.3 1.3 
16-20-0 0 1.3 0 0 0 1.3 
20-20-0 0 0 0 0 1.3 1.3 
 

จากตารางที่ 4.138 พบว่า สูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ที่เกษตรกรใช้และปริมาณผลผลิต
ของเกษตรกร โดยสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งแรกและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 46-0-0 และสูตรปุ๋ยเคมีที่เกษตรการนิยมใช้ในครั้งที่ 2 และปริมาณผลผลิตของเกษตรกร คือ 
สูตร 15-15-15  เหตุผลส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยเคมีคือ สะดวก ใช้ง่าย และได้ผลผลิตสูง   
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บทที่ 5 
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  หรือ

ชาวนา ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการ และเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรด้วยกันเอง  
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ สหกรณ์ ศูนย์ข้าวชุมชน 

และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
  
การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ 
สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 611 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

137 แห่ง ขอนแก่น 233 แห่ง มหาสารคาม 143 แห่ง และกาฬสินธุ์ 98 แห่ง สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดที่ยัง
ไม่เริ่มด าเนินการจ านวน 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 7 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และมหาสารคาม 1 แห่ง 
มีสหกรณ์ที่เลิกกิจการอยู่ระหว่างรอช าระบัญชี 72 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 14 แห่ง ขอนแก่น 28 แห่ง 
มหาสารคาม 13 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง ยังคงเหลือสหกรณ์ที่ด าเนินการอยู่ 519 แห่ง อยู่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 116 แห่ง ขอนแก่น 193 แห่ง มหาสารคาม 129 แห่ง และกาฬสินธุ์ 81 แห่ง สหกรณ์ในแต่ละ
จังหวัดที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย ให้กับสมาชิก 
ในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 67 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 15 แห่ง ขอนแก่น 23 แห่ง มหาสารคาม 19 แห่ง 
และกาฬสินธุ์ 10 แห่ง  

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตน์ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน อาหาร พลังงาน และเกษตรกรรม สหกรณ์เพ่ือการเกษตรรักถิ่นเกิด สหกรณ์การเกษตร
อาจสามารถ สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย สหกรณ์การ เกษตรโพธิ์ชัย สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตร
พิมาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด 

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 23 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น สหกรณ์
การเกษตรกระนวน สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง สหกรณ์การเกษตรชนบท สหกรณ์การเกษตรชุมชน
ต าบลชนบท สหกรณ์การเกษตรชุมแพ สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา สหกรณ์
การเกษตรบ้านไผ่ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย สหกรณ์การเกษตรพระยืน 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและการตลาด
ต าบลกุดน้ าใส สหกรณ์การเกษตรภูเวียง สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น 
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ สหกรณ์การเกษตร
หนองสองห้อง สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์  
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สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 19 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย สหกรณ์การเกษตรซ าแฮด สหกรณ์
การเกษตรสันตรัตน์ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคามสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย สหกรณ์การเกษตรบรบือ สหกรณ์
การเกษตรนาดูน สหกรณ์การเกษตรนาเชือก สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านหวาย สหกรณ์การเกษตร
ต าบลแคน สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน สหกรณ์การเกษตรชุมชนมหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรโกสุม
พิสัย สหกรณ์การเกษตรแกด า และสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย 

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนบ้านสงเปือยอ าเภอเขาวง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ สหกรณ์
การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง สหกรณ์การเกษตรค าม่วง สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน  
หนองห้าง สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว สหกรณ์การเกษตรต าบลล าพาน สหกรณ์การเกษตรเขาวง  

มีสหกรณ์หลายแห่งที่เน้นการให้บริการสินเชื่อมากกว่าการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก หรือ
จ าหน่ายปัจจัยการผลิต ปุ๋ย แก่สมาชิก  

ประโยชน์ที่สมาชิกได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่การได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นสัดส่วนมาก
ที่สุด แต่ในการด าเนินงานของสหกรณ์ประสบปัญหาที่ส าคัญบางประการเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้แก่ 
ขาดความภักดีต่อกลุ่ม เช่น สมาชิกขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางที่ตั้งราคารับซื้อไว้สูงกว่า สหกรณ์เพียง
เล็กน้อย สหกรณ์ที่มีการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุนปลูกข้าว มีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือ สมาชิกที่กู้เงินไม่
ช าระเงินคืน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานงาน ขาดผู้น ามืออาชีพที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านสหกรณ์โดยเฉพาะ ปัญหาทางการเงิน เช่น ปัญหาเรื่องการหมุนเวียนกระแสเงิน
สด ปัญหาเรื่องคุณธรรม ความยุติธรรม ขาดธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ ปัญหาที่สหกรณ์การเกษตรบางแห่งพบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล คือ สนับสนุนให้
หน่วยงานราชการทหาร และโรงพยาบาล ซื้อข้าวจากสหกรณ์เพ่ือไปใช้ในองค์กร แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อ
สหกรณ์น าข้าวไปเสนอขายก็ไม่ซื้อข้าวของสหกรณ์ ไปซื้อเจ้าอื่นแทนที่ไม่ใช่สหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ข้าวออกมาจ านวนมากในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็นภาระหน้าที่หนักของ
สหกรณ์ที่ต้องไปหาตลาดเองทั้งที่นโยบายที่ออกมาก็มีความชัดเจน แต่ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง
เน้นย้ าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้รับซื้อข้าวของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย 

การรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชน 
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่ายในชุมชน หรือจ าหน่ายทั่วไป โดยกรมการข้าวซึ่งมี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 23 แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง โดยมีอยู่ใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
เหล่านี้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จ าเป็นบางส่วน โดยให้ชาวนาใน
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ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่ง
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรกให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขยายแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 3 ตัน ปีที่ 2 ลดลง
เหลือ 2 ตัน และปีที่ 3 ลดลงเหลือ 1 ตัน โดยสมาชิกของแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็น
พันธุ์ขยายไปในปีแรก เมื่อผลผลิตออกมาแล้วต้องส่งกลับคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสองเท่าของเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เอาไป ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว ตั้งแต่ปี 2556 มีศูนย์ข้าวชุมชนในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด จ านวน 325 ศูนย์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 147 แห่ง ขอนแก่น 92 แห่ง ในขณะที่ปัจจุบัน
นี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนการขยายศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ิมขึ้น เป็น 200 แห่ง โดยมี
เป้าหมายเพิ่มถึง 300 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 69 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง  

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
147 แห่ง อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 13 แห่ง อ าเภอธวัชบุรี 11 แห่ง อ าเภอเสลภูมิ 3 แห่ง อ าเภอโพนทาง 13 
แห่ง อ าเภอหนองพอก 8 แห่ง อ าเภอโพธิ์ชัย 9 แห่ง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 4 แห่ง อ าเภอเกษตรวิสัย 
12 แห่ง อ าเภอปทุมรัตน์ 8 แห่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ 12 แห่ง อ าเภออาจสามารถ 4 แห่ง อ าเภอพนมไพร 
12 แห่ง อ าเภอเมืองสรวง 5 แห่ง อ าเภอโพนทราย 4 แห่ง อ าเภอเมยวดี 2 แห่ง อ าเภอศรีสมเด็จ 5 แห่ง 
อ าเภอจังหาร 8 แห่ง อ าเภอเชียงขวัญ 3 แห่ง อ าเภอหนองฮี 5 แห่ง และอ าเภอทุ่งเขาหลวง 5 แห่ง 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 
92 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง 5 แห่ง อ าเภอเขาสวนกวาง 2 แห่ง อ าเภอเปือยน้อย 4 แห่ง อ าเภอแวงใหญ่ 
6 แห่ง อ าเภอแวงน้อย 6 แห่ง อ าเภอโคกโพธิ์ชัย 1 แห่ง อ าเภอโนนศิลา 5 แห่ง อ าเภอกระนวน 3 แห่ง 
อ าเภอชนบท 3 แห่ง อ าเภอชุมแพ 4 แห่ง อ าเภอซ าสูง 2 แห่ง อ าเภอน้ าพอง 4 แห่ง อ าเภอบ้านแฮด 3 
แห่ง อ าเภอบ้านไผ่ 6 แห่ง อ าเภอบ้านฝาง 1 แห่ง อ าเภอพระยืน 3 แห่ง อ าเภอพล 6 แห่ง อ าเภอภูเวียง 
1 แห่ง อ าเภอมัญจาคีรี 3 แห่ง อ าเภอสีชมพู 3 แห่ง อ าเภอหนองเรือ 4 แห่ง อ าเภอหนองนาค า 1 แห่ง 
อ าเภอหนองสองห้อง 10 แห่ง อ าเภออุบลรัตน์ 3 แห่ง และอ าเภอเวียงเก่า 2 แห่ง ส านักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่นมีการขยายผลสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน 200 ศูนย์ ด าเนินการศูนย์ละ 
200 ไร่ ที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนปี 2556 จ านวน 114 ศูนย์ ได้มีการส่งเสริมทุกปี ในปี 2557 
ตั้งเป้าหมายมีประมาณ 300 ศูนย์ โดยให้ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่งพิจารณาพ้ืนที่เอง มีทั้งศูนย์ข้าวชุมชน
เดิมที่ต้องการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น และศูนย์ข้าวชุมชนใหม่ 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 69 แห่ง ในอ าเภอเมือง 6 แห่ง อ าเภอบรบือ 10 แห่ง อ าเภอวาปีปทุม 3 แห่ง อ าเภอโกสุมพิสัย 7 
แห่ง อ าเภอกันทรวิชัย 2 แห่ง อ าเภอเชียงยืน 5 แห่ง อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 11 แห่ง อ าเภอนาเชือก 6 
แห่ง อ าเภอนาดูน 3 แห่ง อ าเภอแกด า 3 แห่ง อ าเภอยางสีสุราช 7 แห่ง อ าเภอกุดรัง 4 แห่ง และอ าเภอ
ชื่นชม 2 แห่ง 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 17 
แห่ง ในเขตอ าเภอสมเด็จ 3 แห่ง อ าเภอเมือง อ าเภอกมลาไสย และอ าเภอค าม่วง อ าเภอละ 2 แห่ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง มน ห้วยเม็ก เขาวง ยางตลาด ฆ้องชัย ร่องค า กุฉินารายณ์ อ าเภอละ 1 แห่ง 

ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีน้อยที่ต้องไปก ากับติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ศูนย์
ข้าวชุมชนบางแห่งสามารถท าตามวัตถุประสงค์ของส านักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ แต่ส่วนใหญ่ผลิตเมล็ด
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พันธุ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในพ้ืนที่ เพราะ ความรู้ความเข้าใจความสามารถของเกษตรกร ผู้น า ความร่วมมือจากสมาชิก ความ
ขัดแย้งในกลุ่ม การไม่ยอมรับระหว่างเกษตรกรด้วยกัน การจัดเก็บข้าวไม่ได้มาตรฐาน พันธุ์ข้าวที่เก็บไว้
เกิน 3 ปี ท าให้ข้าวกลายพันธุ์ เป็นต้น 
 

การรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 
นอกจากการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 กรมการข้าว ร่วมกับกรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
และส่งเสริมให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในการเพาะปลูก การรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพ่ือจัดตั้ง “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน” เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส าหรับเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ ชาวนามีการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน 
จากปัญหาส าคัญที่พบและเป็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะมีผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพข้าว
ไทย คือ ชาวนาส่วนใหญ่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพราะชาวนามักใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เอง
ต่อเนื่องกันหลายปี ท าให้เมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่ทราบวิธีการคัดเลือก และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์อย่างไม่ถูกวิธี ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์และรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือบริ การแก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างน้อย 200 ตันต่อปี จังหวัดร้อยเอ็ด 3 แห่ง ขอนแก่น 4 แห่ง มหาสารคาม 1 แห่ง กาฬสินธุ์ 3 
แห่ง ในการด าเนินงานมีคณะกรรมการเลือกจากชุมชน สมาชิกที่ลงทะเบียนต้องการข้าวไปใช้ท าพันธุ์ให้
ลงบัญชียืมจากคณะกรรมการ เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วให้น ามาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยแล้วแต่
ตกลงกัน ข้าวที่เป็นดอกเบี้ยเก็บไว้ที่ธนาคาร ถือเป็นสมบัติของส่วนรวม  

พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านดงลิง ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองส าราญ ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอ
เขาวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บ้านโนนสวรรค์ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ บ้านหนองดู่ ต าบลธงธานี 
อ าเภอธวัชบุรี และจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ บ้านโนนรัง ต าบลสาวัตถี อ าเภอเมือง 
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5.1 กรณีศึกษาของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตร และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
  

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า

ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ105 บ้านเล้า โดยในปี พ.ศ.2552 ส านักงาน
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนับสนุนด าเนินการด้วยการถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ
แทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล้าข้าว 
ต าบลโพนทราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าม่วง อ าเภอเมืองสรวง และวิสาหกิจชุมชนคุ้มตลาด หมู่ 2 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน โดยในปี พ.ศ.2556 ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขยายผลด าเนินการโดยด าเนินการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้การใช้แป้งข้าวหอมมะลิในวิสาหกิจชุมชนกว่า 100 แห่ง และ
งบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมด าเนินการผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ข้าวหอมมะลิในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 40 แห่ง โดยวิสาหกิจชุมชน
ผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ105 บ้านเล้า ในปัจจุบันสามารถผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเดือนละประมาณ 2 ตัน 
ราคาจ าหน่าย 35-40 บาทต่อกิโลกรัม  

 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งในปี 2555 เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น

เพราะเกษตรกรปลูกข้าวแล้วรวมกลุ่มกันไปขายข้าวให้กับผู้ประกอบการโรงสีไม่ได้ราคา มีความชื้นสูง ทั้ง
ที่เกษตรกรใช้มือเกี่ยวข้าว มีการตากแดดเพ่ือลดความชื้นก่อนน าไปขาย เมื่อรวมกลุ่มกันครั้งแรกมีสมาชิก 
30 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด ส่งเสริมการปลูกข้าวให้ได้
คุณภาพดี ผลผลิตข้าวเปลือกปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (Good Agriculture Practice: GAP) หรือข้าว
แก็บ (GAP) เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นข้าวปลอดสารพิษ 

 
ศูนย์ข้าวบ้านหนองแซงทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว 

ก่อตั้งในปี 2555 จากปัญหาผลผลิตที่ได้น้อย เดิมการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่ไม่เกิน 400 กิโลกรัม เมื่อ
รวมกลุ่มกันมีการเรียนรู้ในหลักวิชาการน ามาปรับใช้กับการปลูกข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น เช่น การ
ไถกลบตอซังท าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนถึงประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันศูนย์ข้าวชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
รับเมล็ดพันธุ์ข้าวขยายจากศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด ผลิตแล้วหาตลาดยังไม่ได้มาก  

 
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย จ ากัด สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกท าข้าว GAP ปีละ 

2,000-3,000 ไร่ แต่ประสบปัญหาผลผลิตข้าว GAP ขายได้ราคาเดียวกับข้าวทั่วไป การตรวจแปลงนาเพ่ือ
รับรองข้าว GAP นั้น การออกใบรับรองผลการตรวจแปลงนาที่ผ่านการรับรองแล้วส่งให้เกษตรกรช้า 
ผลผลิตข้าวเปลือกขายในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม แต่ใบรับรองได้ประมาณเดือนเมษายน อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมีน้อยไม่เพียงพอในการท างาน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ประมาณ 400 ไร่ การตรวจเพ่ือรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกทั้ง 400 ไร่ ในปี 2557 
ประมาณ 50,000 บาท ลดลงจากปี 2556 ค่าตรวจประเมิน 100,000 บาท ตลาดข้าวอินทรีย์ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพราะราคาแพง ราคาขายส่งข้าวสารอินทรีย์ที่สหกรณ์ประมาณ 60 บาทต่อ
กิโลกรัม การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะรักษาสุขภาพมาก
ขึ้น ควรมีการให้ความรู้หรือองค์ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพ การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ควร
เน้นพัฒนาเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการขายข้าวกล้องงอกให้กับธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ปัจจุบันมี
การส่งออกต่างประเทศบ้าง โดยผู้ผลิตท าการบรรจุสุญญากาศและส่งต่อให้กับผู้ส่งออกเพ่ือส่งออก
ต่างประเทศต่อไป ซึ่งผู้ส่งออกเมื่อตกลงซื้อข้าวจากสหกรณ์ก็ขอตัวอย่างข้าวเพ่ือส่งตรวจ DNA ที่
กรุงเทพฯ ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 3 วัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทต่อตัวอย่างข้าว 1 กิโลกรัม 

การท างานเป็นเครือข่ายชมรมสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เกษตรวิสัยซื้อข้าวเหนียวจากสหกรณ์ใน
จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะพ้ืนที่อ าเภอเกษตรวิสัยปลูกข้าวเหนียวไม่ได้ผลผลิตดี เพราะดินเป็นดิน
ทรายท าให้ข้าวเหนียวแข็ง จึงไม่นิยมปลูก ส่วนที่ดินในจังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การ
ปลูกข้าวเหนียว และยังมีการซื้อข้าวเหนียวจากสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น หรือเป็นการแลกเปลี่ยนพันธุ์
กันผ่านทางสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่จังหวัดขอนแก่นให้พันธุ์ข้าวเหนียวแก่สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วน
สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ให้พันธุ์ข้าวหอมมะลิแลกเปลี่ยนกัน กับจังหวัดมหาสารคามก็มีการแลกเปลี่ยน
ข้าวกับสหกรณ์บรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีการส่งข้าวหอมมะลิของเกษตรวิสัยไปขายที่จังหวัดพัทลุง 
และใกล้เคียง ถ้าราคายางพาราดีก็สั่งซื้อข้าวหอมมะลิเกรดดี  แต่ถ้าราคายางพาราตกต่ า ก็สั่งซื้อข้าวหอม
มะลิเกรดต่ า นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกัน ถ้าภาคใต้ผลไม้ล้นตลาดก็น าข้าวหอมมะลิไปแลกเปลี่ยน 
ในทางกลับกันถ้าข้าวหอมมะลิราคาตกต่ าก็น าไปแลกผลไม้ที่ภาคใต้ 

ความส าเร็จของสหกรณ์เกษตรวิสัย เพราะความตั้งใจท า ภาครัฐให้การสนับสนุนสหกรณ์ดี อีกทั้ง
อ าเภอเกษตรวิสัยมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกข้าว มีผลผลิตข้าวที่ดี 

 
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 2509 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 6,700 ราย 

เงินทุนหมุนเวียนประมาณกว่า 500 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาสมาชิกขายข้าวให้สหกรณ์ประมาณกว่า 2,000 
ราย ปริมาณเฉลี่ยรายละ 1-2 ตัน สมาชิกขายข้าวสหกรณ์ประมาณ 2,000-3,000 ตัน สหกรณ์มีโรงสีของ
สหกรณ์ ก าลังการผลิต 40 ตันต่อวัน ได้ปรับเพ่ิมก าลังการผลิตเป็น 80 ตันต่อวัน มาตรฐานโรงงาน GMP 
HACCP ISO มีเครือข่ายโรงสีสหกรณ์ 6 โรงสีเครือข่ายสหกรณ์ ผลิตข้าวหอมมะลิทั้งหมด มีพันธุ์ กข 15 
และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวที่บรรจุถุงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลิตข้าวได้บรรจุภัณฑ์
ขายในตราของจังหวัด ชื่อ ทุ่งกุลา 101 ผลผลิตส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้กับ ธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ซึ่งแอมเวย์
ซื้อข้าวทั้งหมดจาก 5 สหกรณ์ทีอ่ยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สหกรณ์ ภาคเหนือ ในเขต อ าเภอพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง อีก 1 สหกรณ์ โดยน าไปบรรจุเป็นตราของแอมเวย์ ถุงข้าวภาคเหนือต่างกับถุงข้าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรหัสตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีการจ าหน่ายให้กับร้านค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ได้แก่ บิ๊กชี เทสโกโลตัส 

สหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกปลูกข้าว GAP แต่สมาชิกยังเข้าร่วมไม่มาก ปีนี้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
250 ราย พ้ืนที่นาไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย สหกรณ์ก าหนดมาตรการเริ่มตั้งแต่หาเมล็ดพันธุ์ วัสดุการเกษตร 
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ปุ๋ย เงินลงทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ปลอดดอกเบี้ยส าหรับชาวนา การรับซื้อคืนในราคาที่ยุติธรรม ข้าว GAP 
สหกรณ์รับซื้อราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 บาท สหกรณ์ได้ร่วมกับกรมการข้าวจัดอบรมและตรวจแปลง และ
ค่าตรวจแปลง GAP ทางสถาบันอาหารเป็นฝ่ายออกค่าตรวจแปลงให้กรมการข้าว สหกรณ์เป็นผู้หาสมาชิก 
การที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกข้าว GAP น้อยเพราะว่า ขายข้าวได้ราคาเท่ากันกับข้าวทั่วไปตาม
ท้องตลาด ทั้งทั้งที่ข้าว GAP ท าได้ยากกว่า อีกทั้งชาวนาไม่กล้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท านา ยังติดอยู่
กับการท านาแบบเดิม ๆ กลัวไม่ได้ผลผลิตเหมือนเดิม ต้นทุนสูง และหากเป็นข้าวอินทรีย์ต้องใช้เวลา 3-5 
ปี ในการได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์  

ปัจจัยความส าเร็จของสหกรณ์ การให้ผลประโยชน์กับสมาชิก มีเงินปันผลทุกปี ปันผลประมาณ
ร้อยละ7 ต่อปี อีกทั้งมีความเข้าใจชาวบ้านที่เปรียบเหมือนญาติมิตร มีสวัสดิการให้ ได้แก่ เงินขวัญถุงเมื่อ
สมาชิกได้บุตร เงินผู้สูงอายุ 500 บาท ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 500 บาทต่อคน ค่าฌาปณกิจศพเมื่อ
เสียชีวิต ถ้ามีหุ้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไดรับเงินสูงสุดศพละ 30,000บาท มีทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ
เมื่อประสบภัยธรรมชาติ มีหุ้นเงินกู้ หุ้นแรกเข้า หุ้นสมัครใจ ปัญหาหนี้เสียส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของ
เกษตรกรได้น้อย ขายได้น้อย ไม่พอใช้จ่าย หนี้สินหลายช่องทาง นโยบายของรัฐท าให้วินัยการช าระหนี้
เสีย เช่น คนที่มีปัญหาเรื่องการช าระหนี้ ให้พักช าระเงินต้น 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ได้เข้ารับการฟ้ืนฟู
อาชีพรับเงินรายละ 3,000 บาท แต่คนที่ช าระทุกเดือนต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3 เหมือนเดิม แต่ไม่ได้รับ
การอบรมรับเงินรายละ 3,000 บาท เมื่อมีสิทธิพิเศษต่างกันดังนั้นคนที่ช าระทุกเดือนจึงผิดช าระเนื่องจาก
อยากได้เงิน 3,000 เหมือนกัน 
 

จังหวัดขอนแก่น 
ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลสาวัตถี เป็นกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มี

การก าหนดมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบแปลงนา โดยส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. และเป็นสมาชิกร่วมกับเครือข่ายระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements : IFOAM) ที่ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
(IFOAM Accreditation Programme)  

เครือข่ายข้าวชุมชน ตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง อยากให้มี คือ กฎหมายรองรับการค้า
ข้าวเปลือกและข้าวสาร เหมือนกับโรงอ้อยและน้ าตาลที่มีกฎหมายรองรับ อันนี้เป็นพ้ืนฐานที่เราสามารถ
ก าหนดได้ว่าข้าวปีนี้จะได้เท่าไหร่ ผลักดันให้มีตัวแทนของชาวนาที่แท้จริง ศูนย์ข้าวชุมชนคือตัวแทนของ
ชาวนาที่แท้จริงเพราะแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์ข้าวชุมชน แต่ว่าชมรมเกษตรกร หรือชาวนาตั้งกันเองเพียง 4-5 
คน อ้างว่าเป็นตัวแทนของชาวนา อยากให้รัฐบาลทบทวนว่าตัวแทนของชาวนาคือใคร เพ่ือที่จะได้
ขับเคลื่อนไปสู่การช่วยเหลือชาวนา  
 

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์หาทุน ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ควบรวมเป็นสหกรณ์
เมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 7,000 คน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาท 
ท าธุรกิจด้านสินเชื่อเป็นหลัก วงเงินกว่า 400 ล้านบาท รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก เป็นการซื้อมาขายไป ไม่
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มีโรงสีของสหกรณ์ ก่อนมีโครงการรับจ าน าข้าวเคยซื้อข้าวเปลือกสูงสุดประมาณ 6,000 ตัน ใช้
งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ปีที่ผ่านมารับซื้อข้าวเปลือกได้กว่า 2,700 ตัน เป็นข้าวเหนียว กข6 
ประมาณร้อยละ 70 กับข้าวขาวดอกมะลิ105 ร้อยละ 30 โดยขายต่อให้กับโรงสีส่วนใหญ่เป็นรายเดิมจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ และอุดรธานี  

 
จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานการเกษตร และ ส านักงานสหกรณ์ ได้ร่วมมือกัน

ในการส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มข้าว มีกลุ่มข้าวกล้องในจังหวัดกว่า 120 กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันพยายามท าให้เป็น
ข้าวกล้องอินทรีย์ มีตัวอย่างการรวมกลุ่มอื่น ดังนี้ 

 
กลุ่มเครือข่ายบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีการรวมกลุ่มกัน มี

การก าหนดคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยตนเอง พร้อมกับควบคุมการผลิตเพ่ือรักษามาตรฐานของ
ตัวเอง และเพ่ือความมั่นใจในคุณภาพของข้าวที่ปลูกเอง เพราะในการตรวจเพ่ือขอใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์นั้น ในบางครั้งการตรวจสารเคมีในข้าวอาจไม่พบ แต่ตรวจพบสารเคมีในพ้ืนที่ผลิต เพราะมี
วิธีการผลิตหลายรูปแบบ บางรายมีการต้มปุ๋ยเม็ดก่อนแล้วจึงน าไปฉีดในดินท าให้ตรวจไม่พบ และมีหลาย
วิธีการที่ท าให้ตรวจไม่พบสารพิษ เวลาใช้สารอะไรลงไปในนาข้าว เวลาน าไปสีจึงท าให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
ข้าวส่วนมากแล้วไม่มีสารเคมีตกค้าง เพราะใช้ยา และปุ๋ยในช่วงแรกของการปลูก กว่าถึงระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวก็ใช้เวลานาน สารเคมีระเหยไปก่อนจึงตรวจไม่พบ ทางกลุ่มจึงตั้งมาตรฐานการตรวจของกลุ่มเอง 

 
กลุ่มเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเต่าน้อย มหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ข้าวหอมมะลิ

ทุ่งกุลาร้องให้ ซึ่งเป็นข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เริ่มต้นจากภาครัฐมีการ
รณรงค์ให้ปลูกปุ๋ยพืชสด คือปอเทือง การไถกลบตอฟาง ลงมือท าอย่างจริงจังในปี 2548 โดยข้าวนาด าใช้
ปุ๋ยประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใช้ปริมาณน้อยมาก หลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ปี พบว่า ได้
ผลผลิตดีขึ้นร้อยละ 100 มีการใช้ปุ๋ยคอกที่เป็นมูลโคร่วมด้วย พ้ืนที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ค่อยประสบปัญหา
เรื่องปุ๋ย แต่ปัญหาหนักคือเรื่องน้ า ไม่มีน้ าฝน สูบน้ าจากบ่อใส่ไร่นา แต่น้ าก็ไม่ขังเพราะดินมีความแห้ง ไม่
ประสบปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะกลุ่มมีการเก็บผลผลิตข้าวเพ่ือท าพันธุ์ข้าวเอง โดยท านาด า 1 ไร่ ได้
เมล็ดพันธุ์ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ การก าจัดวัชพืชในการท านาด าไม่ประสบปัญหาเรื่องวัชพืช แต่
หากท านาหว่านประสบปัญหาอย่างมาก การก าจัดศัตรูพืชโดยการตัดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้น
เดือนสิงหาคม ไม่แนะน าให้ใช้ยาฆ่าหญ้าเนื่องจากต้นทุนแพงกว่าการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า 
 

สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กรมการค้าภายในจังหวัดมหาสารคามได้
ร่วมผลักดันสหกรณ์การเกษตรบรบือให้เป็นแหล่งส่งออกข้าว ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์กับ
สหกรณ์ ผลักดันและส่งเสริมในการท าสัญญาข้อตกลงเบื้องต้นในการท าตลาด คือ ตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และข้าวสีต่าง ๆ มีการอบรมและร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ าเภอกุดรัง ที่
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ปลูกข้าวดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือผลักดันไปสู่การลงนามสัญญาท าตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวสี
ต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไปในอนาคต 

สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบรบือมีการส่งออกข้าวไปที่เวียงจันทน์ โดยบรรทุกไปส่งที่จังหวัด
หนองคายให้พ่อค้าคนลาวด าเนินการพิธีการส่งออก-น าเข้า และน ารถลาวเข้ามาขนเข้าไปเอง  
 

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์เปิดด าเนินการปี พ.ศ.2517 ด าเนินการมากว่า 
40 ปี ปัจจัยความส าเร็จของสหกรณ์ คือ สมาชิกมีวินัย คณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับกิจการ
ของสหกรณ์  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือท าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างดีที่สุด มีเงินปันผลร้อยละ 8 
เมื่อสองปีที่แล้ว และมีการลงทุนโดยเงินทุนของสหกรณ์เอง ในปีที่แล้วเงินปันผลร้อยละ 2 เพราะท าศูนย์
ธุรกิจ สมาชิกร้อยละ 90 ในเขตอ าเภอเมือง จ านวนสมาชิกกว่า 7,400 ครอบครัว สหกรณไ์ม่มีโรงสี รับซื้อ
ข้าว ซื้อมาขายไปให้กับโรงสีในจังหวัด ปริมาณรับซื้อในปีที่ที่ผ่านมาประมาณ 7,000 ตัน มีทั้งสมาชิกและ
ไม่ใช่สมาชิกมาขาย ปริมาณท่ีเคยรับสูงสุดคือ 12,000 ตัน ส่วนใหญ่ขายข้าวให้กับโรงสีดุสิตไรซ์ เป็นโรงสี
ที่ท าการส่งออกด้วย สหกรณ์จ าหน่ายปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์ข้าว รถไถนา รถเกี่ยวนวดข้าว 
พันธุ์ข้าวน ามาจากศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ห้วยศรีทน ปุ๋ยซื้อผ่านยี่ปั๊วที่
จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ต้องการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สหกรณ์จ้างโรงงานผลิต มีราคาถูกเพ่ือเป็น
การลดต้นทุน เคยผลิตเป็นตรายี่ห้อของสหกรณ์ แต่มีสารวัตรปุ๋ยมาตรวจพบว่ามีการปลอมปนจึงยกเลิก
ยี่ห้อของสหกรณ์ สหกรณ์ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาประมาณ 7 ปี มีจ านวนการใช้เพ่ิมขึ้น จากเดิมปีละ
ประมาณ 300 ตัน เป็นปีละกว่า 500-600 ตัน ในทางกลับกันปุ๋ยเคมีเมื่อ 2-3 ปีก่อนเดิมขายได้ประมาณ 
1000 ตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ที่ 500 ตันต่อปี 

แผนการในอนาคตคือส่งเสริมให้เกษตรท าข้าวพันธุ์ดีของสหกรณ์เมือง คือ ผลิตข้าวอินทรีย์ 250 
ไร่ เริ่มท าในปีนี้เป็นปีแรก ผลผลิตเมื่อได้ส่งต่อให้ที่สหกรณ์การเกษตรอ าเภอกันทรวิชัยเพราะมีโรงคัด
เมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้สหกรณ์ได้ส่งเสริม กลุ่มครอบครัวต้นแบบ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มข้าวกล้องงอก ข้าว
ฮาง กลุ่มข้าวแปรรูปเป็นข้าวสามสี 
 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศูนย์ข้าวชุมชนยางตลาด ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ท าพันธุ์ข้าว กข6 ในปี พ.ศ. 2556-2557 
ได้เพ่ิมท าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จากกรมการข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาท าเป็นพันธุ์ขยาย 3 ตัน ได้ไป
ขยายให้สมาชิก 30 ราย ไปเพาะปลูก ไม่มีโรคและแมลงมารบกวนมากนัก สมาชิกที่น าพันธุ์ข้าวไปเมื่อ
ผลผลิตได้แล้วต้องคืนให้กลุ่มสองเท่า สมมุติว่าเอาไป 25 กิโลกรัม ต้องคืนกลับมากลุ่ม 50 กิโลกรัม 
ข้อก าหนดของคณะกรรมการ สมาชิกที่น าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนั้น การเตรียมดิน ให้มีการไถดะหนึ่งครั้ง ไถ
แปสองครั้ง ห่างกันประมาณสิบห้าวันต่อการไถแต่ละครั้ง การตกกล้า ให้น าเอากล้าเมล็ดที่ดีไปแช่น้ าแล้ว
ก็น าไปตกกล้าประมาณ 20-25 วัน จึงถอนกล้าไปปลูก ให้มีการใส่ปุ๋ยตามตารางที่ก าหนดไว้ เป็นปุ๋ยสั่งตัด
ระยะแรก และใส่ปุ๋ยระยะที่สอง การป้องกันรักษาต้นข้าวจากแมลง มีห้าระยะ ระยะละสิบจุด ถ้าพบ
แมลงมีการน าเอาแมลงมาวินิจฉัยว่าเป็นแมลงอะไรบ้าง กี่ตัวต่อจุด ก่อนใส่ปุ๋ยควรก าจัดวัชพืช ระยะช่อ
ดอกไม่ควรใส่ปุ๋ย มีการตรวจพันธุ์ปนในแปลงนาข้าว  
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กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ าเภอกมลาไสย มีความเข้มแข็ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ผ่านมา
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้กว่า 100 ตัน ปีนี้มีการรับจองมามากกว่าร้อยตัน การท าเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม การ
ด าเนินงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ได้แก่กลุ่มเพาะกล้า กลุ่มปักด า ใช้เครื่องปักด า กลุ่มดูแลแปลงกล้า 
แต่ละกลุ่มมีการจัดเวรแบ่งงานกันท า มีรายได้จากการท างาน เป็นค่าจ้างแรงงาน แต่ค่าจ้างแรงงานจ่าย
เมื่อกลุ่มได้ผลิตเสร็จผลก าไรออกมาแล้วจึงจ่าย โดยท าบัญชีรายการแสดงการท างานของแต่ละคนไว้ มี
กรรมการออกตรวจแปลงกันเอง ตรวจตัดพันธุ์ปน ถ้าแปลงของสมาชิกคนใดไม่ได้มาตรฐานกลุ่มไม่เอาเข้า
เป็นสมาชิก ถ้ามีใครท าผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ก็ยกเลิกเป็นสมาชิกเช่นกัน  

 
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ ากัด ได้รับโรงสีข้าวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสีที่บ้านโนนศิลาเลิง 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มเปิดด าเนินกิจการ เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ก าลังผลิต 40 
ตันต่อวัน การบริหารเป็นแบบสหกรณ์บริการ โดยให้สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ เป็นหน่วยงานรับซื้อข้าว
จากชาวนาในราคาเท่ากับตลาด โรงสีท าหน้าที่คอยตรวจพิสูจน์คุณภาพข้าวว่าสมควรได้ราคาเท่าไร มี
กรรมการควบคุมการตวงชั่ง การตรวจคุณภาพข้าว ดูเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวได้มาตรฐานเกินร้อยละ 40 
หรือไม่ ถ้าได้ตามที่ก าหนดก็ได้รับเงินในราคาเต็ม แต่ถ้าไม่ถึงราคารับซื้อก็ลดไปตามสัดส่วน แปรรูป
ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ เพ่ือจ าหน่าย 
 

ข้าวกล้องอินทรีย์บ้านเฮา กาฬสินธุ์ เกิดจากการที่ผู้ประกอบการโรงสีซึ่งมีความรู้จักและคุ้นเคย
กับเกษตรกรที่ขายข้าวอินทรีย์ให้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในช่วงนโยบายจ าน าข้าว ผู้ประกอบการรับซื้อ
ข้าว จากราคารับจ าน าราคาตันละ 20,000 บาท แตผู่้ประกอบการซื้อตันละ 23,000-25,000 บาท เพราะ
เห็นว่าส่วนเพ่ิม 3,000-5,000 บาท คือส่วนที่ต้องการไปเพ่ิมให้กับเกษตรกร ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้  

การด าเนินงานได้รับการรับรองมาจรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ออร์แกนิค IFOAM 
3000 ซ่ึงเป็นเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักรทีใ่ช้ โรงงานถูกต้องตามมาตรฐาน
ระบบ GMP ผลผลิตวางจ าหน่ายที่สยามพารากอน อิมโพเรียม เดอะมอลล์ สัดส่วนตลาดที่กรุงเทพฯเป็น
ร้อยละ 80 ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และมหาสารคาม มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20 จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่วางจ าหน่ายที่ร้านตะวันทอง และเซ็นโทซ่า ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ก็มีคนรู้จัก แต่วางจ าหน่ายในจังหวัดน้อย หาที่วางที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเป็นการมาซื้อที่
โรงงานโดยตรง ราคาจ าหน่ายขายปลีก 150 บาทต่อกิโลกรัม  

ในการผลิตนั้น เกษตรกรท าหน้าที่ดูแลข้าวในนาให้เต็มที่สมบูรณ์ อย่าให้แมลงมารบกวน เก็บ
เกี่ยวให้ถูกเวลา แล้วจ าหน่ายมาเพ่ือการแปรรูป ก าลังการผลิต 1 ตันข้าวเปลือก สีออกมาเหลือข้าว 600 
กิโลกรัม ซ่ึงปกตทิั่วไปได้ 500 กิโลกรัม 

การขยายตลาดเพ่ือการส่งออก ต้องการส่งออกในตราสินค้า บ้านเฮา (Ban Hao) ยังไม่ต้องการ
ส่งออกให้ในตราอ่ืนที่ไม่ใช่ตราบ้านเฮา ส่วนการวางจ าหน่ายในร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น   
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ท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต บิ๊กซี เทสโกโลตัส ซึ่งมีการเรียกเก็บในการน าสินค้าไปวางจ าหน่ายสูง มีค่าใช้จ่าย
กว่า 300,000 บาท  
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5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้างต้นเห็นถึงลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน

ทางด้านความเป็นมาในการรวมกลุ่มและแนวทางในการขยายกลุ่มของตน ในส่วนข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าของเกษตรกร การเป็นสมาชิกกลุ่มของ
เกษตรกร และการไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม กับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ รายได้รวมต่อปี ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 
รายได้จากการขายข้าว ภาระหนี้สิน เงินออมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ต้นทุนการปลูก ใน
ภาพของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ว่าเกษตรกรเมื่อได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
แล้วในระดับผู้น าหรือสมาชิกมีความแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษามี
ดังนี้ 
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5.2.1 จังหวัดร้อยเอ็ด 
1). การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.1 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่
ผ่านมา 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

10,001-50,000 0.28 0.00 
50,001-100,000 2.79 0.00 
100,001-200,000 11.70 0.00 
200,001-300,000 40.39 4.04 
300,001-400,000 29.53 0.00 
400,001-500,000 8.08 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.56 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.84 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.1 พบว่า เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด โดยเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/

กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 200,001-300,000 บาท ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปี
ที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000บาท  รองลงมาคือ 300,001-400,000  บาท และ 10,001-200,000 
บาท ตามล าดับ  
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ตารางที่ 5.2 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.84 0.00 
10,001-50,000 17.83 0.00 
50,001-100,000 30.08 4.04 
100,001-200,000 34.26 0.00 
200,001-300,000 9.47 0.00 
300,001-400,000 2.23 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 0.28 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.2 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 100,001-200,000 บาท  รองลงมาคือ 50,001-100,000 บาท และ 10,001-50,000 บาท 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 5.3 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 33.70 0.00 
มีหนี้สิน 66.30 4.04 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 1.39 0.00 
10,001-50,000 24.51 0.00 
50,001-100,000 16.99 4.04 
100,001-200,000 8.64 0.00 
200,001-300,000 5.85 0.00 
300,001-400,000 3.62 0.00 
400,001-500,000 3.34 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.56 0.00 

 
จากตารางที่ 5.3 ในด้านภาระหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน  โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 10,001-50,000 บาท  และ 
50,001-100,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการ
มีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
เกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัด
ร้อยเอ็ดการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.4 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 35.38 0.00 
มีเงินออม 63.51 4.04 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.84 0.00 
1,000-10,000 8.64 2.02 
10,001-50,000 29.53 2.02 
50,001-100,000 22.84 0.00 
100,001-200,000 0.84 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 0.28 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.4 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่มีเงินออมโดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 1,000-50,000 บาท    ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  10,001-
50,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร 
พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่
เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดการ
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.5 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.39 0.00 
1,001-5,000 32.59 2.02 
5,001-10,000 46.24 2.02 
10,001-20,000 15.04 0.00 
20,001-30,000 3.34 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.84 0.00 

 
จากตารางที่ 5.5 ในด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท 
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ตารางที่ 5.6 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 96.94 4.04 
ได้รับความรู้/การอบรม 1.79 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 95.33 4.04 
รู้จัก 1.67 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 96.72 4.04 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.6 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มาเลย อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP)และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) อีกด้วยส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือ
การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย แต่เกษตรกรไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer)  
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 
ตารางที่ 5.7 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน

มา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 0.28 0.00 
50,001-100,000 2.82 0.00 
100,001-200,000 11.55 13.50 
200,001-300,000 40.28 0.00 
300,001-400,000 29.86 0.00 
400,001-500,000 7.89 11.50 
500,001-600,000 2.82 0.00 
600,001-700,000 0.56 0.00 
700,001-800,000 0.56 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.7 ในด้านรายได้รวมต่อปีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวม
ต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  
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ตารางที่ 5.8 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.28 0.00 
10,001-50,000 0.85 0.00 
50,001-100,000 17.46 25.00 
100,001-200,000 30.14 0.00 
200,001-300,000 34.93 0.00 
300,001-400,000 9.30 0.00 
400,001-500,000 2.25 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.8 ด้านรายได้จากการขายข้าว พบว่า เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 200,001-300,000 บาท 
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ตารางที่ 5.9 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 33.80 12.50 
มีหนี้สิน 66.20 12.50 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 1.41 0.00 
10,001-50,000 24.23 25.00 
50,001-100,000 16.62 0.00 
100,001-200,000 9.30 0.00 
200,001-300,000 5.92 0.00 
300,001-400,000 3.38 0.00 
400,001-500,000 3.38 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001 -2,000,000 0.56 0.00 

 
จากตารางที่ 5.9 ในด้านหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่

เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 10,001-50,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า 
เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกมีจ านวนผู้มีหนี้สินเท่ากันกับจ านวนเกษตรกรผู้ที่ไม่มีหนี้สิน และจ านวนเกษตรกร
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีหนี้สินมากกว่าจ านวนเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีหนี้สิน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมี
หนี้สินน้อยกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ของเกษตรกรอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้มีหนี้สินลดลง 
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ตารางที่ 5.10 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 35.38 0.00 
มีเงินออม 63.51 25.00 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.85 0.00 
1,000-10,000 9.01 12.50 
10,001-50,000 29.01 12.50 
50,001-100,000 22.82 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 0.28 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.10 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็น

ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 1,001-50,000 บาท    ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท เมื่อ
พิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ด
การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรอาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.11 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.41 0.00 
1,001-5,000 32.39 00.00 
5,001-10,000 45.92 25.00 
10,001-20,000 15.49 0.00 
20,001-30,000 3.38 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 

 
จากตารางที่ 5.11 ในด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท 
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ตารางที่ 5.12 ความรู้ของเกษตรกรของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เปน็ เป็น 
ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 

ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 76.94 25.00 
ได้รับความรู้/การอบรม 2.07 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 68.33 25.00 
รู้จัก 1.44 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 75.00 25.00 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.12 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มาเลย อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) อีกด้วยส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือ
การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย แต่เกษตรกรไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer)   
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5.2.2 จังหวัดขอนแก่น 
1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.13 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่

ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.80 0.00 
50,001-100,000 24.25 0.00 
100,001-200,000 27.84 0.00 
200,001-300,000 39.63 9.63 
300,001-400,000 5.99 0.00 
400,001-500,000 1.50 0.00 
500,001-600,000 2.40 0.00 
600,001-700,000 0.60 0.00 

 
จากตารางที่ 5.13 เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด โดย

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่
ในช่วง 200,001-300,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วน
ใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  รองลงมาคือ 100,001-
200,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.14 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 2.37 0.00 
10,001-50,000 43.62 0.00 
50,001-100,000 29.08 3.60 
100,001-200,000 19.29 6.03 
200,001-300,000 3.86 0.00 
300,001-400,000 2.23 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 0.28 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001 -1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001 -2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.14 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 10,001-50,000 บาท  รองลงมาคือ 50,001-100,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-27 
 

ตารางที่ 5.15 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 2.10 0.00 
มีหนี้สิน 97.90 9.63 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 2.14 0.00 
10,001-50,000 38.84 0.00 
50,001-100,000 17.43 33.33 
100,001-200,000 15.29 66.67 
200,001-300,000 8.26 0.00 
300,001-400,000 3.67 0.00 
400,001-500,000 1.22 0.00 
500,001-600,000 1.53 0.00 
600,001-700,000 0.92 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.61 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.31 0.00 

 
จากตารางที่ 5.15 ในด้านภาระหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 100,001-200,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง10,001-50,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
จ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มี
หนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.16 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 76.35 0.00 
มีเงินออม 20.36 9.63 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 14.71 0.00 
1,000-10,000 17.65 3.30 
10,001-50,000 38.24 6.33 
50,001-100,000 7.35 0.00 
100,001-200,000 2.94 0.00 
200,001-300,000 1.47 0.00 
300,001-400,000 1.47 0.00 

 
จากตารางที่ 5.16 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่มีเงินออมโดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 10,000-50,000 บาท ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามี
สัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 

 
ตารางที่ 5.17 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
100-1,000 5.69 0.00 
1,001-5,000 69.76 9.63 
5,001-10,000 22.46 0.00 
10,001-20,000 0.00 0.00 
20,001-30,000 0.60 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.30 0.00 

 
จากตารางที่ 5.17 ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาทต่อ
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เดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน  

 
ตารางที่ 5.18 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 90.12 9.63 
ได้รับความรู้/การอบรม 8.08 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 90.33 9.63 
รู้จัก 1.67 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 89.72 9.63 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.18 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เลย 
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.19 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.89 0.00 
50,001-100,000 25.24 0.00 
100,001-200,000 27.44 10.02 
200,001-300,000 35.02 0.00 
300,001-400,000 5.99 0.00 
400,001-500,000 1.26 0.00 
500,001-600,000 2.52 0.00 

 
จากตารางที่ 5.19 ในด้านรายได้รวมต่อปีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100 ,001-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อ
ปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  
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ตารางที่ 5.20 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 2.37 0.00 
10,001-50,000 42.43 1.48 
50,001-100,000 25.52 5.48 
100,001-200,000 16.91 2.67 
200,001-300,000 3.56 0.30 
300,001-400,000 0.89 0.00 

 
จากตารางที่ 5.20 ด้านรายได้จากการขายข้าว  พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 50,001-100,000 บาท   
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ตารางที่ 5.21 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 21.14 0.00 
มีหนี้สิน 78.86 10.02 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 2.80 0.00 
10,001-50,000 26.80 0.00 
50,001-100,000 22.00 0.00 
100,001-200,000 18.80 9.41 
200,001-300,000 10.00 1.63 
300,001-400,000 4.80 0.00 
400,001-500,000 1.20 5.88 
500,001-600,000 2.00 0.00 
600,001-700,000 1.20 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.80 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.40 0.00 

 
จากตารางที่ 5.21 ในด้านหนี้สินของเกษตรกร พบว่า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 100,001-200,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท เมื่อพิจารณา
ผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สิน
มากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สิน
มากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.22 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 79.18 0.00 
มีเงินออม 19.24 10.02 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.00 0.00 
1,000-10,000 16.39 0.00 
10,001-50,000 57.38 5.00 
50,001-100,000 9.84 1.00 
100,001-200,000 3.28 0.00 
200,001-300,000 0.00 4.02 
300,001-400,000 1.64 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.22 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรท่ีมีเงินออม โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรท่ีเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 50,001-100,000 บาท    ส่วน
เกษตรกรท่ีไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50,001-100,000 
บาท เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออม
ของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงิน
ออมมากกว่า การไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ของเกษตรกรอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.23 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.26 0.00 
1,001-5,000 76.03 00.00 
5,001-10,000 21.77 10.02 
10,001-20,000 0.63 0.00 
20,001-30,000 0.32 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 

 
จากตารางที่ 5.23 ในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาท เช่นเดียวกัน   
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ตารางที่ 5.24 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 93.06 10.02 
ได้รับความรู้/การอบรม 6.94 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 94.44 10.02 
รู้จัก 0.00 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 98.42 10.02 
รู้จัก 0.95 0.00 

 
จากตารางที่ 5.24 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา 
และ ไม่รู้จักจีเอพี (GAP) ไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เลย  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจาก
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6 .94 ของผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ไม่รู้จักจีเอพี (GAP) เลย แต่เกษตรกรรู้จักเกษตรปราดเปรื่อง
หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 0.95 
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5.2.3 จังหวัดมหาสารคาม 
1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.25 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่

ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.79 0.00 
50,001-100,000 4.00 0.80 
100,001-200,000 7.20 0.00 
200,001-300,000 14.40 0.80 
300,001-400,000 44.80 6.40 
400,001-500,000 12.80 2.40 
500,001-600,000 1.60 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 

 
ตารางที่ 5.25 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ โดย

ส่วนใหญ่เกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน
มาอยู่ในช่วง 300,001-400,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมี
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท  มากที่สุด  รองลงมาคือ 
200,001-300,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.26 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.80 0.00 
10,001-50,000 4.80 0.00 
50,001-100,000 6.40 1.60 
100,001-200,000 4.00 0.80 
200,001-300,000 4.80 0.80 
300,001-400,000 4.80 0.80 
400,001-500,000 7.20 0.00 
500,001-600,000 5.60 0.00 
600,001-700,000 4.00 0.00 
6700,001-800,000 10.40 1.60 
800,001-900,000 32.80 4.80 
900,001-1,000,000 2.40 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.60 0.00 

 
ตารางที่ 5.26 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าง
หอมมะลิในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้างหอมมะลิในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท  มาก
ที่สุด  รองลงมาคือ 90,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.27 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 13.39 0.00 
มีหนี้สิน 86.61 11.61 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 4.55 0.00 
10,001-50,000 6.36 0.00 
50,001-100,000 3.09 9.09 
100,001-200,000 0.00 0.00 
200,001-300,000 4.12 9.09 
300,001-400,000 37.11 36.36 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 3.09 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 10.31 27.27 
800,001-900,000 0.00 18.18 
900,001-1,000,000 9.28 0.00 
1,000,001 -2,000,00 9.28 9.09 

 
ตารางที่ 5.27 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย เป็นผู้มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 11.61 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายมีหนี้สิน 300,001-400,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย เป็นผู้มีหนี้สินร้อยละ 86.61 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 300,001-400,000 บาท  เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของ
เกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สิน
มากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.28 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 11.2 0.00 
มีเงินออม 78.4 11.61 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.24 5.36 
1,000-10,000 27.68 0.04 
10,001-50,000 0.17 0.00 
50,001-100,000 0.04 0.00 
100,001-200,000 0.06 0.01 
200,001-300,000 0.02 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 

 
ตารางที่ 5.28 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายมีเงินออม 1,000-10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และเป็นผู้มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย ไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 11.20 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย และส่วนใหญ่มีเงินออม 1,000-10,000 บาทเช่นกันกับเกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมี
เงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออม
มากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 

 
ตารางที่ 5.29 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
20,000-40,000 11.20 0.80 
40,001-60,000 30.40 5.60 
60,001-80,000 31.20 2.40 
80,001-100,000 11.20 0.80 
100,001-300,000 4.00 0.01 
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ตารางที่ 5.29 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
40,001-60,000 บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดย
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 40,001-60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่า
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.30 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 68.00 7.20 
ได้รับความรู้/การอบรม 21.60 3.20 
ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 55.20 6.40 
รู้จัก 34.40 4.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 64.00 6.40 
รู้จัก 25.60 4.00 

 
ตารางที่ 5.30 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด  มีผู้ได้รับความรู้
หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.20 
ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผู้ที่เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 25.60 
ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.31 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน
มา 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

20,000-40,000 1.60 0.00 
40,001-60,000 3.20 1.60 
60,001-80,000 4.00 3.20 
80,001-100,000 12.00 3.20 
100,001-300,000 33.60 17.60 
300,001-500,000 11.20 4.00 
500,001-700,000 0.80 0.80 
700,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,100,000 2.40 0.00 
1,100,001-1,300,000 0.00 0.00 
1,300,001-1,500,000 0.00 0.00 
1,500,001-1,700,000 0.00 0.00 
1,700,001 -1,900,000 0.80 0.00 

 
ตารางที่ 5.31 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 30.40 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่
ในช่วง 100,001-300,000 บาท รองลงมาคือ 300,001-500,000 บาท ตามล าดับ  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่ านมาเท่ากับ 
100,001-300,000 บาท  มากที่สุด  รองลงมาคือ 80,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.32 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,000-20,000 6.40 1.60 
20,001-30,000 3.20 2.40 
30,001-40,000 2.40 0.80 
40,001-50,000 5.60 1.60 
50,001-60,000 2.40 0.80 
60,001-70,000 5.60 5.60 
70,001-80,000 14.40 4.80 
80,001-90,000 2.40 2.40 
90,001-100,000 1.64 0.80 
100,001-200,000 0.00 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 1.64 0.00 
500,001-600,000 0.80 0.00 
600,001-700,000 0.80 0.00 

 
ตารางที่ 5.32 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 60,001-70,000 บาท 
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าว
ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 70,001-80,000  รองลงมาคือ 60,000-70,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.33 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 2.64 0.00 
มีหนี้สิน 77.36 15.79 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 6.58 0.00 
10,000-20,000 9.21 0.00 
20,001-30,000 3.95 3.13 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 5.26 3.13 
50,001-600,000 3.95 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 3.95 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 13.16 9.38 
100,001-300,000 47.37 6.25 
300,001-500,000 11.84 12.50 
500,001-800,000 11.84 3.13 
800,001-110,000 6.58 0.00 
110,001 ขึ้นไป 3.95 0.00 

 
ตารางที่ 5.33 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียงร้อยละ 15.79 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สิน 300,001-500,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเป็นผู้มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 77.36 ของ
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 100,001-300,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
จ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วน
ผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.34 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 12.64 5.89 
มีเงินออม 87.36 10.02 
จ านวนเงินออม 
1,000-10,000 18.75 14.29 
10,000-20,000 20.54 7.14 
20,001-30,000 12.50 4.46 
30,001-40,000 3.75 0.00 
40,001-50,000 5.36 1.79 
50,001-600,000 0.00 1.79 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 1.79 0.89 
100,001-300,000 4.46 1.73 
300,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-800,000 0.89 0.00 

 
ตารางที่ 5.34 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออม 1,000-
10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย เป็นผู้มีเงินออม คิด
เป็นร้อยละ 87.36 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และส่วนใหญ่มี
เงินออม 10,000-20,001 บาทเช่นกันกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย เมื่อ
พิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัด
มหาสารคามการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การ
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกร
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.35 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

20,000-40,000 5.60 6.40 
40,001-60,000 24.80 11.20 
60,001-80,000 25.60 8.00 
80,001-100,000 9.60 2.40 
100,001-300,000 2.40 2.40 
300,001-500,000 1.60 0.00 

 
ตารางที่ 5.35 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/

กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเพียง โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 40,001-60,000 
บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 60,001-80,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.36 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 80.46 10.02 
ได้รับความรู้/การอบรม 19.54 5.89 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 72.41 10.02 
รู้จัก 27.59 5.89 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 77.01 10.02 
รู้จัก 22.99 5.89 

 
ตารางที่ 5.36 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้รับความรู้

หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.89 
ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 5.89 และรู้จัก
เกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิดเป็นร้อยละ 5.89  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
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เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิด
เป็นร้อยละ 22.99 ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
5.2.4 จังหวัด กาฬสินธุ์ 

1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.37 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่
ผ่านมา 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

น้อยกว่า 10,000 1.33 0.00 
10,000-50,000 9.33 0.00 
50,001-100,000 8.00 0.00 
100,001-200,000 42.67 3.52 
200,001-300,000 16.00 0.00 
300,001-400,000 9.33 0.00 
400,001-500,000 4.00 0.00 
500,001-600,000 4.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 5.33 0.00 

 
ตารางที่ 5.37 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด โดยเกษตรกรที่
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 
100,001-200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มี
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-200,000 บาท   
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ตารางที่ 5.38 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 2.67 0.00 
10,000-50,000 30.67 0.00 
50,001-100,000 14.67 0.00 
100,001-200,000 40.00 3.52 
200,001-300,000 6.67 0.00 
300,001-400,000 1.33 0.00 
400,001-500,000 2.67 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.33 0.00 

 
ตารางที่ 5.38 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด โดยเกษตรกรที่
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้างในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,000-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้จาก
การขายข้าวในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-200,000 บาท  
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ตารางที่ 5.39 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 16.00 0.00 
มีหนี้สิน 82.67 3.52 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 22.86 3.52 
10,001-50,000 18.57 0.00 
50,001-100,000 20.00 0.00 
100,001-200,000 8.57 0.00 
200,001-300,000 11.43 0.00 
300,001-400,000 5.71 0.00 
400,001-500,000 1.43 0.00 
500,001-600,000 1.43 0.00 
600,001-700,000 1.43 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 2.86 0.00 
900,001-1,000,000 5.71 0.00 
1,000,001-2,000,000 22.86 100.00 

 
ตารางที่ 5.39 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยเกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สิน 1,000-10,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 1,000-10,000 บาท 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสอง
กลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้
มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.40 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 70.67 0.00 
มีเงินออม 22.67 3.52 
จ านวนเงินออม 
น้อยกว่า 100 5.88 0.00 
100-1,000 23.53 0.00 
1,001-5,000 5.88 0.00 
5,001-10,000 11.76 3.52 
10,001-20,000 11.76 0.00 
20,001-30,000 5.88 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 11.76 0.00 
50,001-60,000 0.00 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,000-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 17.65 0.00 
100,001-200,000 5.88 0.00 

 
ตารางที่ 5.40 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด และเป็นผู้มีเงินออมใน
ครัวเรือน โดยมีเงินออม 5,001-10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายเป็นผู้มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 22.67 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และส่วนใหญ่มีเงินออม 100-1,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของ
เกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการ
มีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า 
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.41 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

น้อยกว่า 1,000 4.05 0.00 
1,000-5,000 20.27 0.00 
5,001-10,000 20.27 0.00 
10,001-20,000 32.43 0.00 
20,001-30,000 5.41 0.00 
30,001-40,000 4.05 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 2.70 3.52 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 1.35 0.00 
80,001-90,000 1.35 0.00 
90,001-100,000 4.05 0.00 
100,001-200,000 2.70 0.00 
200,001-300,000 2.70 0.00 

 
ตารางที่ 5.41 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 50,001-60,000 บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่
ด ารงต าแหน่งผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.42 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 81.33 3.52 
ได้รับความรู้/การอบรม 18.67 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 92.00 3.52 
รู้จัก 8.00 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 93.33 3.52 
รู้จัก 6.67 0.00 
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ตารางที่ 5.42 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายไมไ่ด้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มา ไมรู่้จักจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)    ส่วนเกษตรกร
ที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.67 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.43 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน

มา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 1.35 0.00 
10,000-50,000 9.46 0.00 
50,001-100,000 9.46 0.00 
100,001-200,000 41.89 21.77 
200,001-300,000 16.22 0.00 
300,001-400,000 9.46 0.00 
400,001-500,000 4.05 0.00 
500,001-600,000 2.70 18.32 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 5.41 0.00 

 
ตารางที่ 5.43 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-200,000 
บาท  
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ตารางที่ 5.44 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 2.78 0.00 
10,000-50,000 29.17 0.00 
50,001-100,000 15.28 0.00 
100,001-200,000 44.37 40.09 
200,001-300,000 5.56 0.00 
300,001-400,000 1.39 0.00 
400,001-500,000 2.78 0.00 
500,001-600,000 0.80 0.00 
600,001-700,000 0.80 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.39 0.00 

 
ตารางที่ 5.44 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-200,000 บาท 
 

ตารางที่ 5.45 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 16.22 0.00 
มีหนี้สิน 82.43 40.09 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
10,000-50,000 23.19 40.09 
50,001-100,000 18.84 0.00 
100,001-200,000 20.29 0.00 
200,001-300,000 8.70 0.00 
300,001-400,000 11.59 0.00 
400,001-500,000 5.80 0.00 
500,001-600,000 1.45 0.00 
600,001-700,000 1.45 0.00 
700,001-800,000 1.45 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 2.90 0.00 
1,000,001-2,000,000 4.35 0.00 



5-53 
 

ตารางที่ 5.45 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ และเครือข่ายจ าแนกเป็นผู้มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 82.43  และไม่มีหนี้สินจ านวนร้อยละ 16.22 
ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 10,000-50,000 บาท  เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วน
การเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มี
สัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
 
ตารางที่ 5.46 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีเงินออม 75.68 40.09 
มีเงินออม 24.32 0.00 
จ านวนเงินออม 
1,000-10,000 5.56 0.00 
10,000-20,000 22.22 0.00 
20,001-30,000 5.56 0.00 
30,001-40,000 16.67 0.00 
40,001-50,000 11.11 0.00 
50,001-600,000 5.56 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 11.11 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-800,000 16.67 0.00 

 
ตารางที่ 5.46 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 

เครือข่ายจ าแนกเป็นผู้มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง  และไม่มีเงินออม คิด
เป็นร้อยละ 75.68 ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่มีเงินออม 100-1,000 บาท  เมื่อพิจารณา
ผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่ม
มีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม มี
สัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การ
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นสมาชิก
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กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรอาจจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
 
ตารางที่ 5.47 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 1,000 4.11 0.00 
1,000-5,000 20.55 0.00 
5,001-10,000 20.55 0.00 
10,001-20,000 31.51 24.95 
20,001-30,000 5.48 0.00 
30,001-40,000 4.11 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 4.11 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 1.37 0.00 
80,001-90,000 1.37 0.00 
90,001-100,000 4.11 0.00 
100,001-200,000 2.74 0.00 
200,001-300,000 1.37 15.94 

 
ตารางที่ 5.47 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจากของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 10,001-20,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรกรรมเท่ากับ 10,001-20,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 5.48 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เปน็ เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 52.43 24.95 
ได้รับความรู้/การอบรม 7.57 15.04 
ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 51.89 24.95 
รู้จัก 8.11 15.04 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 63.24 40.09 
รู้จัก 6.76 0.00 

 
ตารางที่ 5.48 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่
ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  โดย
รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิดเป็นร้อยละ 15.04 
ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย   
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บทที่ 5 
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  หรือ

ชาวนา ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการ และเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรด้วยกันเอง  
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ สหกรณ์ ศูนย์ข้าวชุมชน 

และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
  
การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ 
สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 611 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

137 แห่ง ขอนแก่น 233 แห่ง มหาสารคาม 143 แห่ง และกาฬสินธุ์ 98 แห่ง สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดที่ยัง
ไม่เริ่มด าเนินการจ านวน 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 7 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และมหาสารคาม 1 แห่ง 
มีสหกรณ์ที่เลิกกิจการอยู่ระหว่างรอช าระบัญชี 72 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 14 แห่ง ขอนแก่น 28 แห่ง 
มหาสารคาม 13 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง ยังคงเหลือสหกรณ์ที่ด าเนินการอยู่ 519 แห่ง อยู่ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 116 แห่ง ขอนแก่น 193 แห่ง มหาสารคาม 129 แห่ง และกาฬสินธุ์ 81 แห่ง สหกรณ์ในแต่ละ
จังหวัดที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย ให้กับสมาชิก 
ในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 67 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 15 แห่ง ขอนแก่น 23 แห่ง มหาสารคาม 19 แห่ง 
และกาฬสินธุ์ 10 แห่ง  

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตน์ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน อาหาร พลังงาน และเกษตรกรรม สหกรณ์เพ่ือการเกษตรรักถิ่นเกิด สหกรณ์การเกษตร
อาจสามารถ สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย สหกรณ์การ เกษตรโพธิ์ชัย สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตร
พิมาน สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด 

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 23 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น สหกรณ์
การเกษตรกระนวน สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง สหกรณ์การเกษตรชนบท สหกรณ์การเกษตรชุมชน
ต าบลชนบท สหกรณ์การเกษตรชุมแพ สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา สหกรณ์
การเกษตรบ้านไผ่ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย สหกรณ์การเกษตรพระยืน 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการผลิตและการตลาด
ต าบลกุดน้ าใส สหกรณ์การเกษตรภูเวียง สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น 
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ สหกรณ์การเกษตร
หนองสองห้อง สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์  
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สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 19 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย สหกรณ์การเกษตรซ าแฮด สหกรณ์
การเกษตรสันตรัตน์ สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคามสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย สหกรณ์การเกษตรบรบือ สหกรณ์
การเกษตรนาดูน สหกรณ์การเกษตรนาเชือก สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านหวาย สหกรณ์การเกษตร
ต าบลแคน สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน สหกรณ์การเกษตรชุมชนมหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรโกสุม
พิสัย สหกรณ์การเกษตรแกด า และสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย 

สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย 
ให้กับสมาชิก ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนบ้านสงเปือยอ าเภอเขาวง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ สหกรณ์
การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง สหกรณ์การเกษตรค าม่วง สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน  
หนองห้าง สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนเหล่าสีแก้ว สหกรณ์การเกษตรต าบลล าพาน สหกรณ์การเกษตรเขาวง  

มีสหกรณ์หลายแห่งที่เน้นการให้บริการสินเชื่อมากกว่าการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก หรือ
จ าหน่ายปัจจัยการผลิต ปุ๋ย แก่สมาชิก  

ประโยชน์ที่สมาชิกได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่การได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นสัดส่วนมาก
ที่สุด แต่ในการด าเนินงานของสหกรณ์ประสบปัญหาที่ส าคัญบางประการเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้แก่ 
ขาดความภักดีต่อกลุ่ม เช่น สมาชิกขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางที่ตั้งราคารับซื้อไว้สูงกว่าสหกรณ์เพียง
เล็กน้อย สหกรณ์ที่มีการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุนปลูกข้าว มีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือ สมาชิกที่กู้เงินไม่
ช าระเงินคืน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานงาน ขาดผู้น ามืออาชีพที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านสหกรณ์โดยเฉพาะ ปัญหาทางการเงิน เช่น ปัญหาเรื่องการหมุนเวียนกระแสเงิน
สด ปัญหาเรื่องคุณธรรม ความยุติธรรม ขาดธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ ปัญหาที่สหกรณ์การเกษตรบางแห่งพบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล คือ สนับสนุนให้
หน่วยงานราชการทหาร และโรงพยาบาล ซื้อข้าวจากสหกรณ์เพ่ือไปใช้ในองค์กร แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อ
สหกรณ์น าข้าวไปเสนอขายก็ไม่ซื้อข้าวของสหกรณ์ ไปซื้อเจ้าอื่นแทนที่ไม่ใช่สหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ข้าวออกมาจ านวนมากในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็นภาระหน้าที่หนักของ
สหกรณ์ที่ต้องไปหาตลาดเองทั้งที่นโยบายที่ออกมาก็มีความชัดเจน แต่ไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง
เน้นย้ าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้รับซื้อข้าวของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย 

การรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชน 
ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่ายในชุมชน หรือจ าหน่ายทั่วไป โดยกรมการข้าวซึ่งมี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 23 แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง โดยมีอยู่ใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
เหล่านี้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จ าเป็นบางส่วน โดยให้ชาวนาใน
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ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่ง
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรกให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขยายแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 3 ตัน ปีที่ 2 ลดลง
เหลือ 2 ตัน และปีที่ 3 ลดลงเหลือ 1 ตัน โดยสมาชิกของแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็น
พันธุ์ขยายไปในปีแรก เมื่อผลผลิตออกมาแล้วต้องส่งกลับคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสองเท่าของเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่เอาไป ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว ตั้งแต่ปี 2556 มีศูนย์ข้าวชุมชนในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด จ านวน 325 ศูนย์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 147 แห่ง ขอนแก่น 92 แห่ง ในขณะที่ปัจจุบัน
นี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนการขยายศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ิมขึ้น เป็น 200 แห่ง โดยมี
เป้าหมายเพิ่มถึง 300 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 69 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง  

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
147 แห่ง อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 13 แห่ง อ าเภอธวัชบุรี 11 แห่ง อ าเภอเสลภูมิ 3 แห่ง อ าเภอโพนทาง 13 
แห่ง อ าเภอหนองพอก 8 แห่ง อ าเภอโพธิ์ชัย 9 แห่ง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 4 แห่ง อ าเภอเกษตรวิสัย 
12 แห่ง อ าเภอปทุมรัตน์ 8 แห่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ 12 แห่ง อ าเภออาจสามารถ 4 แห่ง อ าเภอพนมไพร 
12 แห่ง อ าเภอเมืองสรวง 5 แห่ง อ าเภอโพนทราย 4 แห่ง อ าเภอเมยวดี 2 แห่ง อ าเภอศรีสมเด็จ 5 แห่ง 
อ าเภอจังหาร 8 แห่ง อ าเภอเชียงขวัญ 3 แห่ง อ าเภอหนองฮี 5 แห่ง และอ าเภอทุ่งเขาหลวง 5 แห่ง 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 
92 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง 5 แห่ง อ าเภอเขาสวนกวาง 2 แห่ง อ าเภอเปือยน้อย 4 แห่ง อ าเภอแวงใหญ่ 
6 แห่ง อ าเภอแวงน้อย 6 แห่ง อ าเภอโคกโพธิ์ชัย 1 แห่ง อ าเภอโนนศิลา 5 แห่ง อ าเภอกระนวน 3 แห่ง 
อ าเภอชนบท 3 แห่ง อ าเภอชุมแพ 4 แห่ง อ าเภอซ าสูง 2 แห่ง อ าเภอน้ าพอง 4 แห่ง อ าเภอบ้านแฮด 3 
แห่ง อ าเภอบ้านไผ่ 6 แห่ง อ าเภอบ้านฝาง 1 แห่ง อ าเภอพระยืน 3 แห่ง อ าเภอพล 6 แห่ง อ าเภอภูเวียง 
1 แห่ง อ าเภอมัญจาคีรี 3 แห่ง อ าเภอสีชมพู 3 แห่ง อ าเภอหนองเรือ 4 แห่ง อ าเภอหนองนาค า 1 แห่ง 
อ าเภอหนองสองห้อง 10 แห่ง อ าเภออุบลรัตน์ 3 แห่ง และอ าเภอเวียงเก่า 2 แห่ง ส านักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่นมีการขยายผลสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน 200 ศูนย์ ด าเนินการศูนย์ละ 
200 ไร่ ที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนปี 2556 จ านวน 114 ศูนย์ ได้มีการส่งเสริมทุกปี ในปี 2557 
ตั้งเป้าหมายมีประมาณ 300 ศูนย์ โดยให้ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่งพิจารณาพ้ืนที่เอง มีทั้งศูนย์ข้าวชุมชน
เดิมที่ต้องการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น และศูนย์ข้าวชุมชนใหม่ 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 69 แห่ง ในอ าเภอเมือง 6 แห่ง อ าเภอบรบือ 10 แห่ง อ าเภอวาปีปทุม 3 แห่ง อ าเภอโกสุมพิสัย 7 
แห่ง อ าเภอกันทรวิชัย 2 แห่ง อ าเภอเชียงยืน 5 แห่ง อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 11 แห่ง อ าเภอนาเชือก 6 
แห่ง อ าเภอนาดูน 3 แห่ง อ าเภอแกด า 3 แห่ง อ าเภอยางสีสุราช 7 แห่ง อ าเภอกุดรัง 4 แห่ง และอ าเภอ
ชื่นชม 2 แห่ง 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่จัดตั้งโดยส านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 17 
แห่ง ในเขตอ าเภอสมเด็จ 3 แห่ง อ าเภอเมือง อ าเภอกมลาไสย และอ าเภอค าม่วง อ าเภอละ 2 แห่ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง มน ห้วยเม็ก เขาวง ยางตลาด ฆ้องชัย ร่องค า กุฉินารายณ์ อ าเภอละ 1 แห่ง 

ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีน้อยที่ต้องไปก ากับติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ศูนย์
ข้าวชุมชนบางแห่งสามารถท าตามวัตถุประสงค์ของส านักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ แต่ส่วนใหญ่ผลิตเมล็ด
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พันธุ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในพ้ืนที่ เพราะ ความรู้ความเข้าใจความสามารถของเกษตรกร ผู้น า ความร่วมมือจากสมาชิก ความ
ขัดแย้งในกลุ่ม การไม่ยอมรับระหว่างเกษตรกรด้วยกัน การจัดเก็บข้าวไม่ได้มาตรฐาน พันธุ์ข้าวที่เก็บไว้
เกิน 3 ปี ท าให้ข้าวกลายพันธุ์ เป็นต้น 
 

การรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 
นอกจากการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 กรมการข้าว ร่วมกับกรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
และส่งเสริมให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในการเพาะปลูก การรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เพ่ือจัดตั้ง “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน” เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส าหรับเพาะปลูก
อย่างเพียงพอ ชาวนามีการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน 
จากปัญหาส าคัญที่พบและเป็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะมีผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพข้าว
ไทย คือ ชาวนาส่วนใหญ่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพราะชาวนามักใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เอง
ต่อเนื่องกันหลายปี ท าให้เมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่ทราบวิธีการคัดเลือก และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์อย่างไม่ถูกวิธี ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์และรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือบริ การแก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างน้อย 200 ตันต่อปี จังหวัดร้อยเอ็ด 3 แห่ง ขอนแก่น 4 แห่ง มหาสารคาม 1 แห่ง กาฬสินธุ์ 3 
แห่ง ในการด าเนินงานมีคณะกรรมการเลือกจากชุมชน สมาชิกที่ลงทะเบียนต้องการข้าวไปใช้ท าพันธุ์ให้
ลงบัญชียืมจากคณะกรรมการ เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วให้น ามาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยแล้วแต่
ตกลงกัน ข้าวที่เป็นดอกเบี้ยเก็บไว้ที่ธนาคาร ถือเป็นสมบัติของส่วนรวม  

พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านดงลิง ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองส าราญ ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอ
เขาวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บ้านโนนสวรรค์ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ บ้านหนองดู่ ต าบลธงธานี 
อ าเภอธวัชบุรี และจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ บ้านโนนรัง ต าบลสาวัตถี อ าเภอเมือง 
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5.1 กรณีศึกษาของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตร และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
  

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า

ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ105 บ้านเล้า โดยในปี พ.ศ.2552 ส านักงาน
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนับสนุนด าเนินการด้วยการถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริมการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ
แทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล้าข้าว 
ต าบลโพนทราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าม่วง อ าเภอเมืองสรวง และวิสาหกิจชุมชนคุ้มตลาด หมู่ 2 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน โดยในปี พ.ศ.2556 ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขยายผลด าเนินการโดยด าเนินการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้การใช้แป้งข้าวหอมมะลิในวิสาหกิจชุมชนกว่า 100 แห่ง และ
งบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมด าเนินการผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ข้าวหอมมะลิในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 40 แห่ง โดยวิสาหกิจชุมชน
ผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ105 บ้านเล้า ในปัจจุบันสามารถผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเดือนละประมาณ 2 ตัน 
ราคาจ าหน่าย 35-40 บาทต่อกิโลกรัม  

 
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสองห้อง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งในปี 2555 เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น

เพราะเกษตรกรปลูกข้าวแล้วรวมกลุ่มกันไปขายข้าวให้กับผู้ประกอบการโรงสีไม่ได้ราคา มีความชื้นสูง ทั้ง
ที่เกษตรกรใช้มือเกี่ยวข้าว มีการตากแดดเพ่ือลดความชื้นก่อนน าไปขาย เมื่อรวมกลุ่มกันครั้งแรกมีสมาชิก 
30 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด ส่งเสริมการปลูกข้าวให้ได้
คุณภาพดี ผลผลิตข้าวเปลือกปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (Good Agriculture Practice: GAP) หรือข้าว
แก็บ (GAP) เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นข้าวปลอดสารพิษ 

 
ศูนย์ข้าวบ้านหนองแซงทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว 

ก่อตั้งในปี 2555 จากปัญหาผลผลิตที่ได้น้อย เดิมการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่ไม่เกิน 400 กิโลกรัม เมื่อ
รวมกลุ่มกันมีการเรียนรู้ในหลักวิชาการน ามาปรับใช้กับการปลูกข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น เช่น การ
ไถกลบตอซังท าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนถึงประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันศูนย์ข้าวชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
รับเมล็ดพันธุ์ข้าวขยายจากศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด ผลิตแล้วหาตลาดยังไม่ได้มาก  

 
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย จ ากัด สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกท าข้าว GAP ปีละ 

2,000-3,000 ไร่ แต่ประสบปัญหาผลผลิตข้าว GAP ขายได้ราคาเดียวกับข้าวทั่วไป การตรวจแปลงนาเพ่ือ
รับรองข้าว GAP นั้น การออกใบรับรองผลการตรวจแปลงนาที่ผ่านการรับรองแล้วส่งให้เกษตรกรช้า 
ผลผลิตข้าวเปลือกขายในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม แต่ใบรับรองได้ประมาณเดือนเมษายน อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมีน้อยไม่เพียงพอในการท างาน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ 
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ประมาณ 400 ไร่ การตรวจเพ่ือรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกทั้ง 400 ไร่ ในปี 2557 
ประมาณ 50,000 บาท ลดลงจากปี 2556 ค่าตรวจประเมิน 100,000 บาท ตลาดข้าวอินทรีย์ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพราะราคาแพง ราคาขายส่งข้าวสารอินทรีย์ที่สหกรณ์ประมาณ 60 บาทต่อ
กิโลกรัม การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะรักษาสุขภาพมาก
ขึ้น ควรมีการให้ความรู้หรือองค์ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพ การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ควร
เน้นพัฒนาเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการขายข้าวกล้องงอกให้กับธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ปัจจุบันมี
การส่งออกต่างประเทศบ้าง โดยผู้ผลิตท าการบรรจุสุญญากาศและส่งต่อให้กับผู้ส่งออกเพ่ือส่งออก
ต่างประเทศต่อไป ซึ่งผู้ส่งออกเมื่อตกลงซื้อข้าวจากสหกรณ์ก็ขอตัวอย่างข้าวเพ่ือส่งตรวจ DNA ที่
กรุงเทพฯ ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 3 วัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทต่อตัวอย่างข้าว 1 กิโลกรัม 

การท างานเป็นเครือข่ายชมรมสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เกษตรวิสัยซื้อข้าวเหนียวจากสหกรณ์ใน
จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะพ้ืนที่อ าเภอเกษตรวิสัยปลูกข้าวเหนียวไม่ได้ผลผลิตดี เพราะดินเป็นดิน
ทรายท าให้ข้าวเหนียวแข็ง จึงไม่นิยมปลูก ส่วนที่ดินในจังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การ
ปลูกข้าวเหนียว และยังมีการซื้อข้าวเหนียวจากสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น หรือเป็นการแลกเปลี่ยนพันธุ์
กันผ่านทางสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่จังหวัดขอนแก่นให้พันธุ์ข้าวเหนียวแก่สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วน
สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ให้พันธุ์ข้าวหอมมะลิแลกเปลี่ยนกัน กับจังหวัดมหาสารคามก็มีการแลกเปลี่ยน
ข้าวกับสหกรณ์บรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีการส่งข้าวหอมมะลิของเกษตรวิสัยไปขายที่จังหวัดพัทลุง 
และใกล้เคียง ถ้าราคายางพาราดีก็สั่งซื้อข้าวหอมมะลิเกรดดี  แต่ถ้าราคายางพาราตกต่ า ก็สั่งซื้อข้าวหอม
มะลิเกรดต่ า นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกัน ถ้าภาคใต้ผลไม้ล้นตลาดก็น าข้าวหอมมะลิไปแลกเปลี่ยน 
ในทางกลับกันถ้าข้าวหอมมะลิราคาตกต่ าก็น าไปแลกผลไม้ที่ภาคใต้ 

ความส าเร็จของสหกรณ์เกษตรวิสัย เพราะความตั้งใจท า ภาครัฐให้การสนับสนุนสหกรณ์ดี อีกทั้ง
อ าเภอเกษตรวิสัยมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกข้าว มีผลผลิตข้าวที่ดี 

 
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 2509 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 6,700 ราย 

เงินทุนหมุนเวียนประมาณกว่า 500 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาสมาชิกขายข้าวให้สหกรณ์ประมาณกว่า 2,000 
ราย ปริมาณเฉลี่ยรายละ 1-2 ตัน สมาชิกขายข้าวสหกรณ์ประมาณ 2,000-3,000 ตัน สหกรณ์มีโรงสีของ
สหกรณ์ ก าลังการผลิต 40 ตันต่อวัน ได้ปรับเพ่ิมก าลังการผลิตเป็น 80 ตันต่อวัน มาตรฐานโรงงาน GMP 
HACCP ISO มีเครือข่ายโรงสีสหกรณ์ 6 โรงสีเครือข่ายสหกรณ์ ผลิตข้าวหอมมะลิทั้งหมด มีพันธุ์ กข 15 
และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวที่บรรจุถุงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลิตข้าวได้บรรจุภัณฑ์
ขายในตราของจังหวัด ชื่อ ทุ่งกุลา 101 ผลผลิตส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้กับ ธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ซึ่งแอมเวย์
ซื้อข้าวทั้งหมดจาก 5 สหกรณ์ทีอ่ยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สหกรณ์ ภาคเหนือ ในเขต อ าเภอพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง อีก 1 สหกรณ์ โดยน าไปบรรจุเป็นตราของแอมเวย์ ถุงข้าวภาคเหนือต่างกับถุงข้าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรหัสตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีการจ าหน่ายให้กับร้านค้าสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ได้แก่ บิ๊กชี เทสโกโลตัส 

สหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกปลูกข้าว GAP แต่สมาชิกยังเข้าร่วมไม่มาก ปีนี้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
250 ราย พ้ืนที่นาไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย สหกรณ์ก าหนดมาตรการเริ่มตั้งแต่หาเมล็ดพันธุ์ วัสดุการเกษตร 
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ปุ๋ย เงินลงทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ปลอดดอกเบี้ยส าหรับชาวนา การรับซื้อคืนในราคาที่ยุติธรรม ข้าว GAP 
สหกรณ์รับซื้อราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 บาท สหกรณ์ได้ร่วมกับกรมการข้าวจัดอบรมและตรวจแปลง และ
ค่าตรวจแปลง GAP ทางสถาบันอาหารเป็นฝ่ายออกค่าตรวจแปลงให้กรมการข้าว สหกรณ์เป็นผู้หาสมาชิก 
การที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกข้าว GAP น้อยเพราะว่า ขายข้าวได้ราคาเท่ากันกับข้าวทั่วไปตาม
ท้องตลาด ทั้งทั้งที่ข้าว GAP ท าได้ยากกว่า อีกทั้งชาวนาไม่กล้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท านา ยังติดอยู่
กับการท านาแบบเดิม ๆ กลัวไม่ได้ผลผลิตเหมือนเดิม ต้นทุนสูง และหากเป็นข้าวอินทรีย์ต้องใช้เวลา 3-5 
ปี ในการได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์  

ปัจจัยความส าเร็จของสหกรณ์ การให้ผลประโยชน์กับสมาชิก มีเงินปันผลทุกปี ปันผลประมาณ
ร้อยละ7 ต่อปี อีกทั้งมีความเข้าใจชาวบ้านที่เปรียบเหมือนญาติมิตร มีสวัสดิการให้ ได้แก่ เงินขวัญถุงเมื่อ
สมาชิกได้บุตร เงินผู้สูงอายุ 500 บาท ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 500 บาทต่อคน ค่าฌาปณกิจศพเมื่อ
เสียชีวิต ถ้ามีหุ้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไดรับเงินสูงสุดศพละ 30,000บาท มีทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ
เมื่อประสบภัยธรรมชาติ มีหุ้นเงินกู้ หุ้นแรกเข้า หุ้นสมัครใจ ปัญหาหนี้เสียส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของ
เกษตรกรได้น้อย ขายได้น้อย ไม่พอใช้จ่าย หนี้สินหลายช่องทาง นโยบายของรัฐท าให้วินัยการช าระหนี้
เสีย เช่น คนที่มีปัญหาเรื่องการช าระหนี้ ให้พักช าระเงินต้น 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ได้เข้ารับการฟ้ืนฟู
อาชีพรับเงินรายละ 3,000 บาท แต่คนที่ช าระทุกเดือนต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3 เหมือนเดิม แต่ไม่ได้รับ
การอบรมรับเงินรายละ 3,000 บาท เมื่อมีสิทธิพิเศษต่างกันดังนั้นคนที่ช าระทุกเดือนจึงผิดช าระเนื่องจาก
อยากได้เงิน 3,000 เหมือนกัน 
 

จังหวัดขอนแก่น 
ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลสาวัตถี เป็นกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มี

การก าหนดมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบแปลงนา โดยส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. และเป็นสมาชิกร่วมกับเครือข่ายระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements : IFOAM) ที่ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
(IFOAM Accreditation Programme)  

เครือข่ายข้าวชุมชน ตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง อยากให้มี คือ กฎหมายรองรับการค้า
ข้าวเปลือกและข้าวสาร เหมือนกับโรงอ้อยและน้ าตาลที่มีกฎหมายรองรับ อันนี้เป็นพ้ืนฐานที่เราสามารถ
ก าหนดได้ว่าข้าวปีนี้จะได้เท่าไหร่ ผลักดันให้มีตัวแทนของชาวนาที่แท้จริง ศูนย์ข้าวชุมชนคือตัวแทนของ
ชาวนาที่แท้จริงเพราะแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์ข้าวชุมชน แต่ว่าชมรมเกษตรกร หรือชาวนาตั้งกันเองเพียง 4-5 
คน อ้างว่าเป็นตัวแทนของชาวนา อยากให้รัฐบาลทบทวนว่าตัวแทนของชาวนาคือใคร เพ่ือที่จะได้
ขับเคลื่อนไปสู่การช่วยเหลือชาวนา  
 

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์หาทุน ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ควบรวมเป็นสหกรณ์
เมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 7,000 คน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาท 
ท าธุรกิจด้านสินเชื่อเป็นหลัก วงเงินกว่า 400 ล้านบาท รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก เป็นการซื้อมาขายไป ไม่
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มีโรงสีของสหกรณ์ ก่อนมีโครงการรับจ าน าข้าวเคยซื้อข้าวเปลือกสูงสุดประมาณ 6,000 ตัน ใช้
งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ปีที่ผ่านมารับซื้อข้าวเปลือกได้กว่า 2,700 ตัน เป็นข้าวเหนียว กข6 
ประมาณร้อยละ 70 กับข้าวขาวดอกมะลิ105 ร้อยละ 30 โดยขายต่อให้กับโรงสีส่วนใหญ่เป็นรายเดิมจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ และอุดรธานี  

 
จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานการเกษตร และ ส านักงานสหกรณ์ ได้ร่วมมือกัน

ในการส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มข้าว มีกลุ่มข้าวกล้องในจังหวัดกว่า 120 กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันพยายามท าให้เป็น
ข้าวกล้องอินทรีย์ มีตัวอย่างการรวมกลุ่มอื่น ดังนี้ 

 
กลุ่มเครือข่ายบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีการรวมกลุ่มกัน มี

การก าหนดคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยตนเอง พร้อมกับควบคุมการผลิตเพ่ือรักษามาตรฐานของ
ตัวเอง และเพ่ือความมั่นใจในคุณภาพของข้าวที่ปลูกเอง เพราะในการตรวจเพ่ือขอใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์นั้น ในบางครั้งการตรวจสารเคมีในข้าวอาจไม่พบ แต่ตรวจพบสารเคมีในพ้ืนที่ผลิต เพราะมี
วิธีการผลิตหลายรูปแบบ บางรายมีการต้มปุ๋ยเม็ดก่อนแล้วจึงน าไปฉีดในดินท าให้ตรวจไม่พบ และมีหลาย
วิธีการที่ท าให้ตรวจไม่พบสารพิษ เวลาใช้สารอะไรลงไปในนาข้าว เวลาน าไปสีจึงท าให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
ข้าวส่วนมากแล้วไม่มีสารเคมีตกค้าง เพราะใช้ยา และปุ๋ยในช่วงแรกของการปลูก กว่าถึงระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวก็ใช้เวลานาน สารเคมีระเหยไปก่อนจึงตรวจไม่พบ ทางกลุ่มจึงตั้งมาตรฐานการตรวจของกลุ่มเอง 

 
กลุ่มเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเต่าน้อย มหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ข้าวหอมมะลิ

ทุ่งกุลาร้องให้ ซึ่งเป็นข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เริ่มต้นจากภาครัฐมีการ
รณรงค์ให้ปลูกปุ๋ยพืชสด คือปอเทือง การไถกลบตอฟาง ลงมือท าอย่างจริงจังในปี 2548 โดยข้าวนาด าใช้
ปุ๋ยประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใช้ปริมาณน้อยมาก หลังจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ปี พบว่า ได้
ผลผลิตดีขึ้นร้อยละ 100 มีการใช้ปุ๋ยคอกที่เป็นมูลโคร่วมด้วย พ้ืนที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ค่อยประสบปัญหา
เรื่องปุ๋ย แต่ปัญหาหนักคือเรื่องน้ า ไม่มีน้ าฝน สูบน้ าจากบ่อใส่ไร่นา แต่น้ าก็ไม่ขังเพราะดินมีความแห้ง ไม่
ประสบปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะกลุ่มมีการเก็บผลผลิตข้าวเพ่ือท าพันธุ์ข้าวเอง โดยท านาด า 1 ไร่ ได้
เมล็ดพันธุ์ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ การก าจัดวัชพืชในการท านาด าไม่ประสบปัญหาเรื่องวัชพืช แต่
หากท านาหว่านประสบปัญหาอย่างมาก การก าจัดศัตรูพืชโดยการตัดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้น
เดือนสิงหาคม ไม่แนะน าให้ใช้ยาฆ่าหญ้าเนื่องจากต้นทุนแพงกว่าการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า 
 

สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กรมการค้าภายในจังหวัดมหาสารคามได้
ร่วมผลักดันสหกรณ์การเกษตรบรบือให้เป็นแหล่งส่งออกข้าว ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์กับ
สหกรณ์ ผลักดันและส่งเสริมในการท าสัญญาข้อตกลงเบื้องต้นในการท าตลาด คือ ตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และข้าวสีต่าง ๆ มีการอบรมและร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ าเภอกุดรัง ที่
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ปลูกข้าวดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือผลักดันไปสู่การลงนามสัญญาท าตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวสี
ต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไปในอนาคต 

สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบรบือมีการส่งออกข้าวไปที่เวียงจันทน์ โดยบรรทุกไปส่งที่จังหวัด
หนองคายให้พ่อค้าคนลาวด าเนินการพิธีการส่งออก-น าเข้า และน ารถลาวเข้ามาขนเข้าไปเอง  
 

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์เปิดด าเนินการปี พ.ศ.2517 ด าเนินการมากว่า 
40 ปี ปัจจัยความส าเร็จของสหกรณ์ คือ สมาชิกมีวินัย คณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับกิจการ
ของสหกรณ์  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือท าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างดีที่สุด มีเงินปันผลร้อยละ 8 
เมื่อสองปีที่แล้ว และมีการลงทุนโดยเงินทุนของสหกรณ์เอง ในปีที่แล้วเงินปันผลร้อยละ 2 เพราะท าศูนย์
ธุรกิจ สมาชิกร้อยละ 90 ในเขตอ าเภอเมือง จ านวนสมาชิกกว่า 7,400 ครอบครัว สหกรณไ์ม่มีโรงสี รับซื้อ
ข้าว ซื้อมาขายไปให้กับโรงสีในจังหวัด ปริมาณรับซื้อในปีที่ที่ผ่านมาประมาณ 7,000 ตัน มีทั้งสมาชิกและ
ไม่ใช่สมาชิกมาขาย ปริมาณท่ีเคยรับสูงสุดคือ 12,000 ตัน ส่วนใหญ่ขายข้าวให้กับโรงสีดุสิตไรซ์ เป็นโรงสี
ที่ท าการส่งออกด้วย สหกรณ์จ าหน่ายปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์ข้าว รถไถนา รถเกี่ยวนวดข้าว 
พันธุ์ข้าวน ามาจากศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ห้วยศรีทน ปุ๋ยซื้อผ่านยี่ปั๊วที่
จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ต้องการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สหกรณ์จ้างโรงงานผลิต มีราคาถูกเพ่ือเป็น
การลดต้นทุน เคยผลิตเป็นตรายี่ห้อของสหกรณ์ แต่มีสารวัตรปุ๋ยมาตรวจพบว่ามีการปลอมปนจึงยกเลิก
ยี่ห้อของสหกรณ์ สหกรณ์ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาประมาณ 7 ปี มีจ านวนการใช้เพ่ิมขึ้น จากเดิมปีละ
ประมาณ 300 ตัน เป็นปีละกว่า 500-600 ตัน ในทางกลับกันปุ๋ยเคมีเมื่อ 2-3 ปีก่อนเดิมขายได้ประมาณ 
1000 ตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ที่ 500 ตันต่อปี 

แผนการในอนาคตคือส่งเสริมให้เกษตรท าข้าวพันธุ์ดีของสหกรณ์เมือง คือ ผลิตข้าวอินทรีย์ 250 
ไร่ เริ่มท าในปีนี้เป็นปีแรก ผลผลิตเมื่อได้ส่งต่อให้ที่สหกรณ์การเกษตรอ าเภอกันทรวิชัยเพราะมีโรงคัด
เมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้สหกรณ์ได้ส่งเสริม กลุ่มครอบครัวต้นแบบ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มข้าวกล้องงอก ข้าว
ฮาง กลุ่มข้าวแปรรูปเป็นข้าวสามสี 
 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศูนย์ข้าวชุมชนยางตลาด ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ท าพันธุ์ข้าว กข6 ในปี พ.ศ. 2556-2557 
ได้เพ่ิมท าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จากกรมการข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาท าเป็นพันธุ์ขยาย 3 ตัน ได้ไป
ขยายให้สมาชิก 30 ราย ไปเพาะปลูก ไม่มีโรคและแมลงมารบกวนมากนัก สมาชิกที่น าพันธุ์ข้าวไปเมื่อ
ผลผลิตได้แล้วต้องคืนให้กลุ่มสองเท่า สมมุติว่าเอาไป 25 กิโลกรัม ต้องคืนกลับมากลุ่ม 50 กิโลกรัม 
ข้อก าหนดของคณะกรรมการ สมาชิกที่น าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนั้น การเตรียมดิน ให้มีการไถดะหนึ่งครั้ง ไถ
แปสองครั้ง ห่างกันประมาณสิบห้าวันต่อการไถแต่ละครั้ง การตกกล้า ให้น าเอากล้าเมล็ดที่ดีไปแช่น้ าแล้ว
ก็น าไปตกกล้าประมาณ 20-25 วัน จึงถอนกล้าไปปลูก ให้มีการใส่ปุ๋ยตามตารางที่ก าหนดไว้ เป็นปุ๋ยสั่งตัด
ระยะแรก และใส่ปุ๋ยระยะที่สอง การป้องกันรักษาต้นข้าวจากแมลง มีห้าระยะ ระยะละสิบจุด ถ้าพบ
แมลงมีการน าเอาแมลงมาวินิจฉัยว่าเป็นแมลงอะไรบ้าง กี่ตัวต่อจุด ก่อนใส่ปุ๋ยควรก าจัดวัชพืช ระยะช่อ
ดอกไม่ควรใส่ปุ๋ย มีการตรวจพันธุ์ปนในแปลงนาข้าว  
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กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ าเภอกมลาไสย มีความเข้มแข็ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ผ่านมา
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้กว่า 100 ตัน ปีนี้มีการรับจองมามากกว่าร้อยตัน การท าเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม การ
ด าเนินงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ได้แก่กลุ่มเพาะกล้า กลุ่มปักด า ใช้เครื่องปักด า กลุ่มดูแลแปลงกล้า 
แต่ละกลุ่มมีการจัดเวรแบ่งงานกันท า มีรายได้จากการท างาน เป็นค่าจ้างแรงงาน แต่ค่าจ้างแรงงานจ่าย
เมื่อกลุ่มได้ผลิตเสร็จผลก าไรออกมาแล้วจึงจ่าย โดยท าบัญชีรายการแสดงการท างานของแต่ละคนไว้ มี
กรรมการออกตรวจแปลงกันเอง ตรวจตัดพันธุ์ปน ถ้าแปลงของสมาชิกคนใดไม่ได้มาตรฐานกลุ่มไม่เอาเข้า
เป็นสมาชิก ถ้ามีใครท าผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ก็ยกเลิกเป็นสมาชิกเช่นกัน  

 
สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ ากัด ได้รับโรงสีข้าวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสีที่บ้านโนนศิลาเลิง 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มเปิดด าเนินกิจการ เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ก าลังผลิต 40 
ตันต่อวัน การบริหารเป็นแบบสหกรณ์บริการ โดยให้สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ เป็นหน่วยงานรับซื้อข้าว
จากชาวนาในราคาเท่ากับตลาด โรงสีท าหน้าที่คอยตรวจพิสูจน์คุณภาพข้าวว่าสมควรได้ราคาเท่าไร มี
กรรมการควบคุมการตวงชั่ง การตรวจคุณภาพข้าว ดูเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวได้มาตรฐานเกินร้อยละ 40 
หรือไม่ ถ้าได้ตามที่ก าหนดก็ได้รับเงินในราคาเต็ม แต่ถ้าไม่ถึงราคารับซื้อก็ลดไปตามสัดส่วน แปรรูป
ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ เพ่ือจ าหน่าย 
 

ข้าวกล้องอินทรียบ์้านเฮา กาฬสินธุ์ เกิดจากการที่ผู้ประกอบการโรงสีซึ่งมีความรู้จักและคุ้นเคย
กับเกษตรกรที่ขายข้าวอินทรีย์ให้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในช่วงนโยบายจ าน าข้าว ผู้ประกอบการรับซื้อ
ข้าว จากราคารับจ าน าราคาตันละ 20,000 บาท แตผู่้ประกอบการซื้อตันละ 23,000-25,000 บาท เพราะ
เห็นว่าส่วนเพ่ิม 3,000-5,000 บาท คือส่วนที่ต้องการไปเพ่ิมให้กับเกษตรกร ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้  

การด าเนินงานได้รับการรับรองมาจรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ออร์แกนิค IFOAM 
3000 ซ่ึงเป็นเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ด้านกระบวนการผลิต เครื่องจักรทีใ่ช้ โรงงานถูกต้องตามมาตรฐาน
ระบบ GMP ผลผลิตวางจ าหน่ายที่สยามพารากอน อิมโพเรียม เดอะมอลล์ สัดส่วนตลาดที่กรุงเทพฯเป็น
ร้อยละ 80 ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และมหาสารคาม มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20 จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่วางจ าหน่ายที่ร้านตะวันทอง และเซ็นโทซ่า ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ก็มีคนรู้จัก แต่วางจ าหน่ายในจังหวัดน้อย หาที่วางที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเป็นการมาซื้อที่
โรงงานโดยตรง ราคาจ าหน่ายขายปลีก 150 บาทต่อกิโลกรัม  

ในการผลิตนั้น เกษตรกรท าหน้าที่ดูแลข้าวในนาให้เต็มที่สมบูรณ์ อย่าให้แมลงมารบกวน เก็บ
เกี่ยวให้ถูกเวลา แล้วจ าหน่ายมาเพ่ือการแปรรูป ก าลังการผลิต 1 ตันข้าวเปลือก สีออกมาเหลือข้าว 600 
กิโลกรัม ซ่ึงปกตทิั่วไปได้ 500 กิโลกรัม 

การขยายตลาดเพ่ือการส่งออก ต้องการส่งออกในตราสินค้า บ้านเฮา (Ban Hao) ยังไม่ต้องการ
ส่งออกให้ในตราอื่นที่ไม่ใช่ตราบ้านเฮา ส่วนการวางจ าหน่ายในร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ท็
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อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต บิ๊กซี เทสโกโลตัส ซึ่งมีการเรียกเก็บในการน าสินค้าไปวางจ าหน่ายสูง มีค่าใช้จ่ายกว่า 
300,000 บาท  
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5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้างต้นเห็นถึงลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน

ทางด้านความเป็นมาในการรวมกลุ่มและแนวทางในการขยายกลุ่มของตน ในส่วนข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าของเกษตรกร การเป็นสมาชิกกลุ่มของ
เกษตรกร และการไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม กับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ รายได้รวมต่อปี ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 
รายได้จากการขายข้าว ภาระหนี้สิน เงินออมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ต้นทุนการปลูก ใน
ภาพของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ว่าเกษตรกรเมื่อได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร
แล้วในระดับผู้น าหรือสมาชิกมีความแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษามี
ดังนี้ 
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5.2.1 จังหวัดร้อยเอ็ด 
1). การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.1 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่
ผ่านมา 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

10,001-50,000 0.28 0.00 
50,001-100,000 2.79 0.00 
100,001-200,000 11.70 0.00 
200,001-300,000 40.39 4.04 
300,001-400,000 29.53 0.00 
400,001-500,000 8.08 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.56 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.84 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.1 พบว่า เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด โดยเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/

กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 200,001-300,000 บาท ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปี
ที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000บาท  รองลงมาคือ 300,001-400,000  บาท และ 10,001-200,000 
บาท ตามล าดับ  
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ตารางที่ 5.2 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.84 0.00 
10,001-50,000 17.83 0.00 
50,001-100,000 30.08 4.04 
100,001-200,000 34.26 0.00 
200,001-300,000 9.47 0.00 
300,001-400,000 2.23 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 0.28 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.2 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 100,001-200,000 บาท  รองลงมาคือ 50,001-100,000 บาท และ 10,001-50,000 บาท 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 5.3 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 33.70 0.00 
มีหนี้สิน 66.30 4.04 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 1.39 0.00 
10,001-50,000 24.51 0.00 
50,001-100,000 16.99 4.04 
100,001-200,000 8.64 0.00 
200,001-300,000 5.85 0.00 
300,001-400,000 3.62 0.00 
400,001-500,000 3.34 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.56 0.00 

 
จากตารางที่ 5.3 ในด้านภาระหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน  โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 10,001-50,000 บาท  และ 
50,001-100,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการ
มีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
เกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัด
ร้อยเอ็ดการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.4 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 35.38 0.00 
มีเงินออม 63.51 4.04 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.84 0.00 
1,000-10,000 8.64 2.02 
10,001-50,000 29.53 2.02 
50,001-100,000 22.84 0.00 
100,001-200,000 0.84 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 0.28 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.4 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่มีเงินออมโดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 1,000-50,000 บาท    ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  10,001-
50,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร 
พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่
เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดการ
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.5 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.39 0.00 
1,001-5,000 32.59 2.02 
5,001-10,000 46.24 2.02 
10,001-20,000 15.04 0.00 
20,001-30,000 3.34 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.84 0.00 

 
จากตารางที่ 5.5 ในด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท 
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ตารางที่ 5.6 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 96.94 4.04 
ได้รับความรู้/การอบรม 1.79 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 95.33 4.04 
รู้จัก 1.67 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 96.72 4.04 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.6 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มาเลย อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP)และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) อีกด้วยส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือ
การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย แต่เกษตรกรไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer)  
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 
ตารางที่ 5.7 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน

มา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 0.28 0.00 
50,001-100,000 2.82 0.00 
100,001-200,000 11.55 13.50 
200,001-300,000 40.28 0.00 
300,001-400,000 29.86 0.00 
400,001-500,000 7.89 11.50 
500,001-600,000 2.82 0.00 
600,001-700,000 0.56 0.00 
700,001-800,000 0.56 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.7 ในด้านรายได้รวมต่อปีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวม
ต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  
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ตารางที่ 5.8 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.28 0.00 
10,001-50,000 0.85 0.00 
50,001-100,000 17.46 25.00 
100,001-200,000 30.14 0.00 
200,001-300,000 34.93 0.00 
300,001-400,000 9.30 0.00 
400,001-500,000 2.25 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.8 ด้านรายได้จากการขายข้าว พบว่า เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 200,001-300,000 บาท 
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ตารางที่ 5.9 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 33.80 12.50 
มีหนี้สิน 66.20 12.50 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 1.41 0.00 
10,001-50,000 24.23 25.00 
50,001-100,000 16.62 0.00 
100,001-200,000 9.30 0.00 
200,001-300,000 5.92 0.00 
300,001-400,000 3.38 0.00 
400,001-500,000 3.38 0.00 
500,001-600,000 0.56 0.00 
600,001-700,000 0.28 0.00 
700,001-800,000 0.28 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001 -2,000,000 0.56 0.00 

 
จากตารางที่ 5.9 ในด้านหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่

เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 10,001-50,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า 
เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกมีจ านวนผู้มีหนี้สินเท่ากันกับจ านวนเกษตรกรผู้ที่ไม่มีหนี้สิน และจ านวนเกษตรกร
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีหนี้สินมากกว่าจ านวนเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีหนี้สิน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมี
หนี้สินน้อยกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ของเกษตรกรอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้มีหนี้สินลดลง 
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ตารางที่ 5.10 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 35.38 0.00 
มีเงินออม 63.51 25.00 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.85 0.00 
1,000-10,000 9.01 12.50 
10,001-50,000 29.01 12.50 
50,001-100,000 22.82 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 0.28 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.10 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็น

ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 1,001-50,000 บาท    ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท เมื่อ
พิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ด
การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรอาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.11 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.41 0.00 
1,001-5,000 32.39 00.00 
5,001-10,000 45.92 25.00 
10,001-20,000 15.49 0.00 
20,001-30,000 3.38 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 

 
จากตารางที่ 5.11 ในด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท 
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ตารางที่ 5.12 ความรู้ของเกษตรกรของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เปน็ เป็น 
ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 

ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 76.94 25.00 
ได้รับความรู้/การอบรม 2.07 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 68.33 25.00 
รู้จัก 1.44 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 75.00 25.00 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.12 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มาเลย อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) อีกด้วยส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือ
การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย แต่เกษตรกรไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer)   
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5.2.2 จังหวัดขอนแก่น 
1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.13 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่

ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.80 0.00 
50,001-100,000 24.25 0.00 
100,001-200,000 27.84 0.00 
200,001-300,000 39.63 9.63 
300,001-400,000 5.99 0.00 
400,001-500,000 1.50 0.00 
500,001-600,000 2.40 0.00 
600,001-700,000 0.60 0.00 

 
จากตารางที่ 5.13 เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด โดย

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่
ในช่วง 200,001-300,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วน
ใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  รองลงมาคือ 100,001-
200,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.14 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 2.37 0.00 
10,001-50,000 43.62 0.00 
50,001-100,000 29.08 3.60 
100,001-200,000 19.29 6.03 
200,001-300,000 3.86 0.00 
300,001-400,000 2.23 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 0.28 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
6700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001 -1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001 -2,000,000 0.28 0.00 

 
จากตารางที่ 5.14 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 10,001-50,000 บาท  รองลงมาคือ 50,001-100,000 บาท  
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ตารางที่ 5.15 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 2.10 0.00 
มีหนี้สิน 97.90 9.63 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 2.14 0.00 
10,001-50,000 38.84 0.00 
50,001-100,000 17.43 33.33 
100,001-200,000 15.29 66.67 
200,001-300,000 8.26 0.00 
300,001-400,000 3.67 0.00 
400,001-500,000 1.22 0.00 
500,001-600,000 1.53 0.00 
600,001-700,000 0.92 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.61 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.31 0.00 

 
จากตารางที่ 5.15 ในด้านภาระหนี้สินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 100,001-200,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง10,001-50,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
จ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มี
หนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.16 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 76.35 0.00 
มีเงินออม 20.36 9.63 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 14.71 0.00 
1,000-10,000 17.65 3.30 
10,001-50,000 38.24 6.33 
50,001-100,000 7.35 0.00 
100,001-200,000 2.94 0.00 
200,001-300,000 1.47 0.00 
300,001-400,000 1.47 0.00 

 
จากตารางที่ 5.16 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่มีเงินออมโดยส่วนใหญ่

เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 10,000-50,000 บาท ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามี
สัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 

 
ตารางที่ 5.17 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
100-1,000 5.69 0.00 
1,001-5,000 69.76 9.63 
5,001-10,000 22.46 0.00 
10,001-20,000 0.00 0.00 
20,001-30,000 0.60 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.30 0.00 

 
จากตารางที่ 5.17 ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาทต่อ
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เดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน  

 
ตารางที่ 5.18 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 90.12 9.63 
ได้รับความรู้/การอบรม 8.08 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 90.33 9.63 
รู้จัก 1.67 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 89.72 9.63 
รู้จัก 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.18 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เลย 
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.19 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.89 0.00 
50,001-100,000 25.24 0.00 
100,001-200,000 27.44 10.02 
200,001-300,000 35.02 0.00 
300,001-400,000 5.99 0.00 
400,001-500,000 1.26 0.00 
500,001-600,000 2.52 0.00 

 
จากตารางที่ 5.19 ในด้านรายได้รวมต่อปีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น า

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100 ,001-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อ
ปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 200,001-300,000 บาท  เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  
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ตารางที่ 5.20 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 2.37 0.00 
10,001-50,000 42.43 1.48 
50,001-100,000 25.52 5.48 
100,001-200,000 16.91 2.67 
200,001-300,000 3.56 0.30 
300,001-400,000 0.89 0.00 

 
จากตารางที่ 5.20 ด้านรายได้จากการขายข้าว  พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา
เท่ากับ 50,001-100,000 บาท   
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ตารางที่ 5.21 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 21.14 0.00 
มีหนี้สิน 78.86 10.02 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 2.80 0.00 
10,001-50,000 26.80 0.00 
50,001-100,000 22.00 0.00 
100,001-200,000 18.80 9.41 
200,001-300,000 10.00 1.63 
300,001-400,000 4.80 0.00 
400,001-500,000 1.20 5.88 
500,001-600,000 2.00 0.00 
600,001-700,000 1.20 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.80 0.00 
1,000,001-2,000,000 0.40 0.00 

 
จากตารางที่ 5.21 ในด้านหนี้สินของเกษตรกร พบว่า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินประมาณ 100,001-200,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-50,000 บาท เมื่อพิจารณา
ผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สิน
มากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สิน
มากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.22 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 79.18 0.00 
มีเงินออม 19.24 10.02 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.00 0.00 
1,000-10,000 16.39 0.00 
10,001-50,000 57.38 5.00 
50,001-100,000 9.84 1.00 
100,001-200,000 3.28 0.00 
200,001-300,000 0.00 4.02 
300,001-400,000 1.64 0.00 
400,001-500,000 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5.22 ในด้านเงินออมของครัวเรือน พบว่า เกษตรกรท่ีมีเงินออม โดยส่วนใหญ่

เกษตรกรท่ีเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมประมาณ 50,001-100,000 บาท    ส่วน
เกษตรกรท่ีไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50,001-100,000 
บาท เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออม
ของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าในจังหวัดขอนแก่นการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงิน
ออมมากกว่า การไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ของเกษตรกรอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.23 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

100-1,000 1.26 0.00 
1,001-5,000 76.03 00.00 
5,001-10,000 21.77 10.02 
10,001-20,000 0.63 0.00 
20,001-30,000 0.32 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 0.28 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-200,000 0.85 0.00 

 
จากตารางที่ 5.23 ในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 1,001-5,000 บาท เช่นเดียวกัน   
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ตารางที่ 5.24 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 93.06 10.02 
ได้รับความรู้/การอบรม 6.94 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 94.44 10.02 
รู้จัก 0.00 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 98.42 10.02 
รู้จัก 0.95 0.00 

 
จากตารางที่ 5.24 ด้านความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา 
และ ไม่รู้จักจีเอพี (GAP) ไม่รู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เลย  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจาก
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6 .94 ของผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ไม่รู้จักจีเอพี (GAP) เลย แต่เกษตรกรรู้จักเกษตรปราดเปรื่อง
หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 0.95 
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5.2.3 จังหวัดมหาสารคาม 
1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.25 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่

ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,001-50,000 1.79 0.00 
50,001-100,000 4.00 0.80 
100,001-200,000 7.20 0.00 
200,001-300,000 14.40 0.80 
300,001-400,000 44.80 6.40 
400,001-500,000 12.80 2.40 
500,001-600,000 1.60 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 

 
ตารางที่ 5.25 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ โดย

ส่วนใหญ่เกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน
มาอยู่ในช่วง 300,001-400,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมี
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท  มากที่สุด  รองลงมาคือ 
200,001-300,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.26 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
1,000-10,000 0.80 0.00 
10,001-50,000 4.80 0.00 
50,001-100,000 6.40 1.60 
100,001-200,000 4.00 0.80 
200,001-300,000 4.80 0.80 
300,001-400,000 4.80 0.80 
400,001-500,000 7.20 0.00 
500,001-600,000 5.60 0.00 
600,001-700,000 4.00 0.00 
6700,001-800,000 10.40 1.60 
800,001-900,000 32.80 4.80 
900,001-1,000,000 2.40 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.60 0.00 

 
ตารางที่ 5.26 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าง
หอมมะลิในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้างหอมมะลิในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-300,000 บาท  มาก
ที่สุด  รองลงมาคือ 90,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.27 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 13.39 0.00 
มีหนี้สิน 86.61 11.61 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 4.55 0.00 
10,001-50,000 6.36 0.00 
50,001-100,000 3.09 9.09 
100,001-200,000 0.00 0.00 
200,001-300,000 4.12 9.09 
300,001-400,000 37.11 36.36 
400,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-600,000 3.09 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 10.31 27.27 
800,001-900,000 0.00 18.18 
900,001-1,000,000 9.28 0.00 
1,000,001 -2,000,00 9.28 9.09 

 
ตารางที่ 5.27 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย เป็นผู้มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 11.61 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายมีหนี้สิน 300,001-400,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย เป็นผู้มีหนี้สินร้อยละ 86.61 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 300,001-400,000 บาท  เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของ
เกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สิน
มากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.28 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 11.2 0.00 
มีเงินออม 78.4 11.61 
จ านวนเงินออม 
ต่ ากว่า 1,000 0.24 5.36 
1,000-10,000 27.68 0.04 
10,001-50,000 0.17 0.00 
50,001-100,000 0.04 0.00 
100,001-200,000 0.06 0.01 
200,001-300,000 0.02 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 

 
ตารางที่ 5.28 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่ เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายมีเงินออม 1,000-10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และเป็นผู้มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย ไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 11.20 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย และส่วนใหญ่มีเงินออม 1,000-10,000 บาทเช่นกันกับเกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งผู้น า
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมี
เงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออม
มากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า อาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 

 
ตารางที่ 5.29 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
20,000-40,000 11.20 0.80 
40,001-60,000 30.40 5.60 
60,001-80,000 31.20 2.40 
80,001-100,000 11.20 0.80 
100,001-300,000 4.00 0.01 
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ตารางที่ 5.29 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 10.40 โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
40,001-60,000 บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดย
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 40,001-60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่า
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ด ารงต าแหน่งผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.30 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 68.00 7.20 
ได้รับความรู้/การอบรม 21.60 3.20 
ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 55.20 6.40 
รู้จัก 34.40 4.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 64.00 6.40 
รู้จัก 25.60 4.00 

 
ตารางที่ 5.30 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด  มีผู้ได้รับความรู้
หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.20 
ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผู้ที่เป็น
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
Farmer) คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 25.60 
ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
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2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.31 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน
มา 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

20,000-40,000 1.60 0.00 
40,001-60,000 3.20 1.60 
60,001-80,000 4.00 3.20 
80,001-100,000 12.00 3.20 
100,001-300,000 33.60 17.60 
300,001-500,000 11.20 4.00 
500,001-700,000 0.80 0.80 
700,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,100,000 2.40 0.00 
1,100,001-1,300,000 0.00 0.00 
1,300,001-1,500,000 0.00 0.00 
1,500,001-1,700,000 0.00 0.00 
1,700,001 -1,900,000 0.80 0.00 

 
ตารางที่ 5.31 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 30.40 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่
ในช่วง 100,001-300,000 บาท รองลงมาคือ 300,001-500,000 บาท ตามล าดับ  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่ านมาเท่ากับ 
100,001-300,000 บาท  มากที่สุด  รองลงมาคือ 80,001-100,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.32 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
10,000-20,000 6.40 1.60 
20,001-30,000 3.20 2.40 
30,001-40,000 2.40 0.80 
40,001-50,000 5.60 1.60 
50,001-60,000 2.40 0.80 
60,001-70,000 5.60 5.60 
70,001-80,000 14.40 4.80 
80,001-90,000 2.40 2.40 
90,001-100,000 1.64 0.80 
100,001-200,000 0.00 0.00 
200,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-400,000 0.00 0.00 
400,001-500,000 1.64 0.00 
500,001-600,000 0.80 0.00 
600,001-700,000 0.80 0.00 

 
ตารางที่ 5.32 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 60,001-70,000 บาท 
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าว
ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 70,001-80,000  รองลงมาคือ 60,000-70,000 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.33 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 2.64 0.00 
มีหนี้สิน 77.36 15.79 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 6.58 0.00 
10,000-20,000 9.21 0.00 
20,001-30,000 3.95 3.13 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 5.26 3.13 
50,001-600,000 3.95 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 3.95 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 13.16 9.38 
100,001-300,000 47.37 6.25 
300,001-500,000 11.84 12.50 
500,001-800,000 11.84 3.13 
800,001-110,000 6.58 0.00 
110,001 ขึ้นไป 3.95 0.00 

 
ตารางที่ 5.33 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียงร้อยละ 15.79 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สิน 300,001-500,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเป็นผู้มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 77.36 ของ
เกษตรกรที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 100,001-300,000 
บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
จ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วน
ผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดมหาสารคามการเป็นผู้น า
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.34 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

เงินออมของครัวเรือน  
ณ ปัจจุบัน 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 12.64 5.89 
มีเงินออม 87.36 10.02 
จ านวนเงินออม 
1,000-10,000 18.75 14.29 
10,000-20,000 20.54 7.14 
20,001-30,000 12.50 4.46 
30,001-40,000 3.75 0.00 
40,001-50,000 5.36 1.79 
50,001-600,000 0.00 1.79 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 1.79 0.89 
100,001-300,000 4.46 1.73 
300,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-800,000 0.89 0.00 

 
ตารางที่ 5.34 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีเงินออม 1,000-
10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย เป็นผู้มีเงินออม คิด
เป็นร้อยละ 87.36 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และส่วนใหญ่มี
เงินออม 10,000-20,001 บาทเช่นกันกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย เมื่อ
พิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้ง
สองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิก
กลุ่ม มีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัด
มหาสารคามการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การ
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกร
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.35 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

20,000-40,000 5.60 6.40 
40,001-60,000 24.80 11.20 
60,001-80,000 25.60 8.00 
80,001-100,000 9.60 2.40 
100,001-300,000 2.40 2.40 
300,001-500,000 1.60 0.00 

 
ตารางที่ 5.35 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/

กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายเพียง โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 40,001-60,000 
บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 60,001-80,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.36 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 80.46 10.02 
ได้รับความรู้/การอบรม 19.54 5.89 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 72.41 10.02 
รู้จัก 27.59 5.89 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 77.01 10.02 
รู้จัก 22.99 5.89 

 
ตารางที่ 5.36 จากเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้รับความรู้

หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.89 
ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 5.89 และรู้จัก
เกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิดเป็นร้อยละ 5.89  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม



5-46 
 

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิด
เป็นร้อยละ 22.99 ของผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
5.2.4 จังหวัด กาฬสินธุ์ 

1) การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล

การศึกษามีดังนี้  
 

ตารางที่ 5.37 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีท่ีผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่
ผ่านมา 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

น้อยกว่า 10,000 1.33 0.00 
10,000-50,000 9.33 0.00 
50,001-100,000 8.00 0.00 
100,001-200,000 42.67 3.52 
200,001-300,000 16.00 0.00 
300,001-400,000 9.33 0.00 
400,001-500,000 4.00 0.00 
500,001-600,000 4.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 5.33 0.00 

 
ตารางที่ 5.37 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด โดยเกษตรกรที่
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 
100,001-200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มี
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-200,000 บาท   
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ตารางที่ 5.38 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 2.67 0.00 
10,000-50,000 30.67 0.00 
50,001-100,000 14.67 0.00 
100,001-200,000 40.00 3.52 
200,001-300,000 6.67 0.00 
300,001-400,000 1.33 0.00 
400,001-500,000 2.67 0.00 
500,001-600,000 0.00 0.00 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.33 0.00 

 
ตารางที่ 5.38 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายเพียง คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด โดยเกษตรกรที่
เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีรายได้จากการขายข้างในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,000-
200,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายส่วนใหญ่มีรายได้จาก
การขายข้าวในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 100,001-200,000 บาท  
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ตารางที่ 5.39 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีหนี้สิน 16.00 0.00 
มีหนี้สิน 82.67 3.52 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
1,000-10,000 22.86 3.52 
10,001-50,000 18.57 0.00 
50,001-100,000 20.00 0.00 
100,001-200,000 8.57 0.00 
200,001-300,000 11.43 0.00 
300,001-400,000 5.71 0.00 
400,001-500,000 1.43 0.00 
500,001-600,000 1.43 0.00 
600,001-700,000 1.43 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 2.86 0.00 
900,001-1,000,000 5.71 0.00 
1,000,001-2,000,000 22.86 100.00 

 
ตารางที่ 5.39 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย โดยเกษตรกรทีเ่ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายมีหนี้สิน 1,000-10,000 บาท  ส่วน
เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 1,000-10,000 บาท 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสอง
กลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้
มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ หรือเครือข่าย 
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ตารางที่ 5.40 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ไม่มีเงินออม 70.67 0.00 
มีเงินออม 22.67 3.52 
จ านวนเงินออม 
น้อยกว่า 100 5.88 0.00 
100-1,000 23.53 0.00 
1,001-5,000 5.88 0.00 
5,001-10,000 11.76 3.52 
10,001-20,000 11.76 0.00 
20,001-30,000 5.88 0.00 
30,001-40,000 0.00 0.00 
40,001-50,000 11.76 0.00 
50,001-60,000 0.00 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,000-80,000 0.00 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 17.65 0.00 
100,001-200,000 5.88 0.00 

 
ตารางที่ 5.40 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด และเป็นผู้มีเงินออมใน
ครัวเรือน โดยมีเงินออม 5,001-10,000 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายเป็นผู้มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 22.67 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และส่วนใหญ่มีเงินออม 100-1,000 บาท เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วนการเป็นผู้น าของ
เกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นผู้น ามีสัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น า 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการ
มีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นผู้น า 
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5.41 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
(ต่อเดือน) 

การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

น้อยกว่า 1,000 4.05 0.00 
1,000-5,000 20.27 0.00 
5,001-10,000 20.27 0.00 
10,001-20,000 32.43 0.00 
20,001-30,000 5.41 0.00 
30,001-40,000 4.05 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 2.70 3.52 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 1.35 0.00 
80,001-90,000 1.35 0.00 
90,001-100,000 4.05 0.00 
100,001-200,000 2.70 0.00 
200,001-300,000 2.70 0.00 

 
ตารางที่ 5.41 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 3.52 ของหน่วยตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 50,001-60,000 บาทต่อเดือน   ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายโดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรที่
ด ารงต าแหน่งผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

 
ตารางที่ 5.42 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เป็น เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 81.33 3.52 
ได้รับความรู้/การอบรม 18.67 0.00 

ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 92.00 3.52 
รู้จัก 8.00 0.00 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 93.33 3.52 
รู้จัก 6.67 0.00 
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ตารางที่ 5.42 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่ายไมไ่ด้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่าน
มา ไมรู่้จักจีเอพี (GAP) และเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)    ส่วนเกษตรกร
ที่ไม่ไดเ้ป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.67 ของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ/เครือข่าย รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
 
2) การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

เมื่อพิจารณาถึงด้านการเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพ/ เครือข่าย ของเกษตรกรผล
การศึกษามีดังนี้  

 
ตารางที่ 5.43 รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย 
รายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่าน

มา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 1.35 0.00 
10,000-50,000 9.46 0.00 
50,001-100,000 9.46 0.00 
100,001-200,000 41.89 21.77 
200,001-300,000 16.22 0.00 
300,001-400,000 9.46 0.00 
400,001-500,000 4.05 0.00 
500,001-600,000 2.70 18.32 
600,001-700,000 0.00 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 5.41 0.00 

 
ตารางที่ 5.43 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย โดยส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อปีของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-200,000 
บาท  
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ตารางที่ 5.44 รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย 

รายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมา 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 10,000 2.78 0.00 
10,000-50,000 29.17 0.00 
50,001-100,000 15.28 0.00 
100,001-200,000 44.37 40.09 
200,001-300,000 5.56 0.00 
300,001-400,000 1.39 0.00 
400,001-500,000 2.78 0.00 
500,001-600,000 0.80 0.00 
600,001-700,000 0.80 0.00 
700,001-800,000 0.00 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 0.00 0.00 
1,000,001-2,000,000 1.39 0.00 

 
ตารางที่ 5.44 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 100,001-200,000 บาท 
 

ตารางที่ 5.45 ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ภาระหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีหนี้สิน 16.22 0.00 
มีหนี้สิน 82.43 40.09 
จ านวนหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 
10,000-50,000 23.19 40.09 
50,001-100,000 18.84 0.00 
100,001-200,000 20.29 0.00 
200,001-300,000 8.70 0.00 
300,001-400,000 11.59 0.00 
400,001-500,000 5.80 0.00 
500,001-600,000 1.45 0.00 
600,001-700,000 1.45 0.00 
700,001-800,000 1.45 0.00 
800,001-900,000 0.00 0.00 
900,001-1,000,000 2.90 0.00 
1,000,001-2,000,000 4.35 0.00 
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ตารางที่ 5.45 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ และเครือข่ายจ าแนกเป็นผู้มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 82.43  และไม่มีหนี้สินจ านวนร้อยละ 16.22 
ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 10,000-50,000 บาท  เมื่อพิจารณาผลต่างของสัดส่วน
การเป็นสมาชิกของเกษตรกรและการมีหนี้สิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจ านวนผู้มีหนี้สินมากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วนผู้มีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มี
สัดส่วนการมีหนี้สินมากกว่าการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย 
 
ตารางที่ 5.46 เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบันของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย 
เงินออมของครัวเรือน  

ณ ปัจจุบัน 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
ไม่มีเงินออม 75.68 40.09 
มีเงินออม 24.32 0.00 
จ านวนเงินออม 
1,000-10,000 5.56 0.00 
10,000-20,000 22.22 0.00 
20,001-30,000 5.56 0.00 
30,001-40,000 16.67 0.00 
40,001-50,000 11.11 0.00 
50,001-600,000 5.56 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 11.11 0.00 
80,001-90,000 0.00 0.00 
90,001-100,000 0.00 0.00 
100,001-300,000 0.00 0.00 
300,001-500,000 0.00 0.00 
500,001-800,000 16.67 0.00 

 
ตารางที่ 5.46 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 

เครือข่ายจ าแนกเป็นผู้มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง  และไม่มีเงินออม คิด
เป็นร้อยละ 75.68 ของเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่มีเงินออม 100-1,000 บาท  เมื่อพิจารณา
ผลต่างของสัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรและการมีเงินออมของเกษตรกร พบว่า ทั้งสองกลุ่ม
มีจ านวนผู้มีเงินออมมากกว่าผู้ที่ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม มี
สัดส่วนผู้มีเงินออมมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์การ
เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย มีสัดส่วนการมีเงินออมมากกว่า การไม่ได้เป็นสมาชิก
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กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ หรือเครือข่าย กล่าวคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ของเกษตรกรอาจจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้มีการออมมากข้ึน 
 
ตารางที่ 5.47 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม (ต่อเดือน) ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 

(ต่อเดือน) 
การเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

ไม่เป็น เป็น 
น้อยกว่า 1,000 4.11 0.00 
1,000-5,000 20.55 0.00 
5,001-10,000 20.55 0.00 
10,001-20,000 31.51 24.95 
20,001-30,000 5.48 0.00 
30,001-40,000 4.11 0.00 
40,001-50,000 0.00 0.00 
50,001-60,000 4.11 0.00 
60,001-70,000 0.00 0.00 
70,001-80,000 1.37 0.00 
80,001-90,000 1.37 0.00 
90,001-100,000 4.11 0.00 
100,001-200,000 2.74 0.00 
200,001-300,000 1.37 15.94 

 
ตารางที่ 5.47 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

อาชีพ/ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจากของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 10,001-20,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรกรรมเท่ากับ 10,001-20,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 5.48 ความรู้ของเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 

รายการ 
การเป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
ไม่เปน็ เป็น 

ความรู้หรือการอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้รับความรู้/การอบรม 52.43 24.95 
ได้รับความรู้/การอบรม 7.57 15.04 
ความรู้เกี่ยวกับ จีเอพี (GAP) 
ไม่รู้จัก 51.89 24.95 
รู้จัก 8.11 15.04 
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปราดเปร่ืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 
ไม่รู้จัก 63.24 40.09 
รู้จัก 6.76 0.00 

 
ตารางที่ 5.48 จากเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เครือข่าย มีผู้ได้รับความรู้หรือการอบรมจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในปีที่
ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย  โดย
รู้จักจีเอพี (GAP) คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
เครือข่าย และรู้จักเกษตรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)  คิดเป็นร้อยละ 15.04 
ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย   
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บทที่ 6 
โครงสร้างการตลาดข้าว 

 
จากบทท่ีผ่านมาท าให้เราทราบถึงพฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปจากใน

อดีต และกรณีศึกษาของกลุ่มต่าง ๆ ท าให้เราทราบถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรทั้งกลุ่ม
ของศูนย์ข้าวชุมชน ที่พยายามผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คนในชุมชนใช้ในการเพาะปลูก กลุ่มของ
เกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่สามารถลดต้นทุนการปลูกข้าว เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง มา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และฮอร์โมนที่สกัดจากพืชซึ่งมีราคาถูกกว่า และยังท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่ า
ปุ๋ยเคมีที่ท าให้ดินแห้ง ดินเป็นก้อน และยังมีกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรที่เป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม โดยข้าว GAP และข้าวอินทรีย์สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าข้าว
ทั่วไป ซึ่งหากน าไปขายยังโรงสีใหญ่ ๆ โรงสีไม่ได้ให้ความส าคัญกับข้าวดังกล่าว ท าให้เกษตรกรขายใน
ราคาที่ไม่แตกต่างจากข้าวทั่วไป  

ในบทนี้ เราพิจารณาโครงสร้างการตลาดของข้าว ทั้งในเรื่องของแหล่งรับซื้อหรือ โรงสี ราคา 
ต้นทุน ปริมาณขาย และการแปรรูปข้าว ในการวิเคราะห์คล้ายกับบทที่ผ่านมา กล่าวคือ ใช้ข้อมูลจาก
การส ารวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,016 ราย  

ผลการศึกษาน าเสนอในรูปร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
และในช่องรวม เป็นผลรวมของร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กับร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป รวมกัน
แล้วเฉลี่ยเป็นผู้ปลูกข้าวรวมของแต่ละตาราง 

ผลผลิตข้าวเจ้า และข้าวเหนียว เมื่อมีการแปรรูปเป็นข้าวสารและใช้บริโภคหุงสุกเป็นข้าว
สวย และข้าวนึ่ง โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่ปลูกในพ้ืนที่การผลิตที่มีเอกลักษณ์ มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) มีคุณภาพ ชื่อเสียง มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ 
ได้แก่ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง และข้าวพันธุ์ กข6 
เป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ เฉพาะต าบลนาโก และต าบลหนองห้าง อ าเภอนาคู เฉพาะต าบลนาคู และต าบลบ่อแก้ว ซึ่ง
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์มีความเฉพาะเมื่อนึ่งสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ ข้าวที่นึ่งเมื่อเก็บใน
ภาชนะท่ีปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้นาน ไม่แข็ง ส่วนข้าวเจ้า GI ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้  ข้าวกล้องและข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ ไวต่อ
แสงคือ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ105 และพันธุ์ กข15 ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคามและร้อยเอ็ด ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมื่อหุงแล้วจะมี
กลิ่นหอม 
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6.1 โครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

การศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาโดยแยกแต่ละ
กระบวนการ ผลการศึกษามีดังนี้ 
  

ตารางที่ 6.1 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
การจัดคุณภาพข้าวเปลือก 

ก่อนขาย 
ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

จัด  100.00 22.43 22.43 
ไม่จัด  0.00 77.57 77.57 

 
          จากตารางที่ 6.1  พบว่า เกษตรกรในจังหวัด ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดคุณภาพข้าวก่อน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 76.84 เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่จัดคุณภาพก่อนขาย คิด
เป็นร้อยละ 77.49 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปที่มีการจัดคุณภาพขาย คิดเป็นร้อยละ 22.51 ส่วน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดจัดคุณภาพก่อนขาย 
 
ตารางที่ 6.2  การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ชายหมดทันที  100.00 85.61 85.66 
ทยอยขาย  0.00 14.39 14.34 
 
          จากตารางที่ 6.2  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ขายข้าวหมดทันที คิดเป็นร้อย
ละ 84.56 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดขายหมดทันที ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วน
ใหญ่ขายหมดทันทีร้อยละ 84.50 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด และทยอยขายคิดเป็นร้อยละ 15.50 ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
          ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แหล่งรับซื้อข้าวเปลือกที่เป็นข้าวที่ปลอดภัย (Good Agricultural 
Practice : GAP) หรือข้าวแก็บ หรือ จีเอพี (GAP) มีน้อยรายมากที่รับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 
ส่วนใหญ่ซื้อในราคาเดียวกับข้าวเปลือกทั่วไป อีกทั้งไม่มีการแยกกองเก็บประเภทของข้าวที่ปลอดภัย 
กับข้าวทั่วไป เมื่อรับซื้อในราคาเดียวกันก็เทกองรวมกัน ท าให้เกษตรกรหลายรายเลิกท าข้าวที่
ปลอดภัย 
 
ตารางที่ 6.3  พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดรอ้ยเอ็ด 

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เป็นรายเดิม 100.00 43.54 43.75 
เป็นรายใหม ่ 0.00 2.95 2.94 
ด าเนินการขายเอง 0.00 53.51 53.31 
 
 จากตารางที่ 6.3  พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการขายเองไม่มีพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกร
ในจังหวัดร้อยเอ็ด คิดเป็นร้อยละ 53.31 รองลงมาคือ พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวเป็นพ่อค้ารายเดิม คิดเป็น
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ร้อยละ 43.75 โดยพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นพ่อค้ารายเดิมทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มี
พ่อค้ามารับซื้อ คิดเป็นร้อยละ 53.51 รองลงมาเป็นพ่อค้ารายเดิม คิดเป็นร้อยละ 43.54 และเป็น
พ่อค้ารายใหม่ร้อยละ 2.95 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.4  ประเภทพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 0.00 2.58 2.57 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 8.49 8.46 
พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.00 0.37 0.37 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 0.00 5.54 5.51 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 31.37 31.25 
โรงสีหรือโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.00 0.00 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.00 0.00 
ด าเนินการขายเอง 0.00 51.66 51.47 
เพื่อนบ้านและญาต ิ 100.00 0.00 0.37 
  

จากตารางที่ 6.4  พบว่า ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ คิด
เป็นร้อยละ 51.47 รองลงมาคือ พ่อค้าที่เป็นโรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด พ่อค้ารวบรวมจาก
ท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล ตามล าดับ โดยพ่อค้าที่มารับซื้อข้าว
อินทรีย์ทั้งหมดเป็นเพ่ือนบ้านและญาติ ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ คิดเป็นร้อยละ 
51.66 รองลงมา คือ โรงสีในระดับอ าเภอและจังหวัด 
 
ตารางที่ 6.5 สถานท่ีขายข้าวเปลอืกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

สถานทีข่ายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่บ้าน 100.00 4.06 4.41 
ที่ไร่นา 0.00 5.54 5.51 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ 0.00 81.55 80.88 
ขายให้ตลาดกลางหรือจุดรบัซื้อในท้องถิ่น  0.00 2.21 2.21 
ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ ์ 0.00 6.64 6.62 
 แหล่งที่ให้ราคาสูง 0.00 0.00 0.00 
 
          จากตารางที่ 6.5 พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ขายให้โรงสี
ในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 80.88 รองลงมาคือ ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์ โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ทั้งหมดคือที่บ้าน ส่วนสถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ขายให้โรงสี
ในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 81.55 รองลงมาคือขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ 
และที่ไร่นา ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6.6 สถานที่ขายข้าวเปลือกในปีนี้กับปีท่ีแล้วของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่เดิม 100.00 89.30 89.34 
ที่ใหม่  0.00 10.70 10.66 
 
          จากตารางที่ 6.6 พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นที่เดิม คิด
เป็นร้อยละ 89.34 และเป็นที่ใหม่ร้อยละ 10.66 โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์เป็นที่เดิมทั้งหมด ส่วน
สถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 89.30 และเป็นที่ใหม่ร้อยละ 10.70 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.7  สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกที่เดิม ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
สะดวกหรืออยู่ใกล ้ 0.00 21.03 20.96 
มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 0.00 3.32 3.31 
พ่อค้าให้บริการด ี 0.00 10.33 10.29 
พ่อค้าให้ราคาด ี 0.00 54.24 53.68 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 100.00 0.37 0.74 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น 0.00 5.54 5.51 
 เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 2.21 2.21 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลก าหนด 0.00 2.95 2.94 

 
 จากตารางที่ 6.7  พบว่า สาเหตุที่ขายข้าวที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่
เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 53.68 รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้ และพ่อค้าให้บริการดี 
ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ขายข้าวอินทรีย์ที่เดิมทั้งหมดเพราะไม่รู้จะขายให้ใคร ส่วนสาเหตุที่ขายข้าว
ทั่วไปที่เดิมส่วนใหญ่เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 55.06 รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้ 
 
ตารางที่ 6.8  การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่สืบ 100.00 5.17 5.51 
สืบราคาก่อน  0.00 94.83 94.49 
 
 จากตารางที่ 6.8  พบว่า การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่
เกษตรกรท าการสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 94.49 และไม่สืบราคา คิดเป็นร้อยละ 5.51 โดยข้าว
อินทรีย์ไมส่ืบราคาก่อนทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 94.83 และไม่สืบราคา คิด
เป็นร้อยละ 5.17 
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ตารางที่ 6.9  แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
แหล่งสืบราคา ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

วิทยุ 0.00 2.21 2.21 
โทรทัศน ์ 0.00 2.95 2.94 
เพื่อนบ้านหรือกลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ ์ 100.00 64.58 64.71 
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 0.00 14.76 14.71 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 0.00 15.13 15.07 
หน้าโรงส ี 0.00 0.37 0.37 

 
 จากตารางที่ 6.9  พบว่า แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เกษตรกร
สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ทาง
ราชการ และพ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ ตามล าดับ โดยข้าวอินทรีย์สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่ม
เกษตรหรือสหกรณ์ทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือ
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.58 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.10  การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ 

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.00 0.37 0.37 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 100.00 86.40 86.40 
ต่อรองราคา 0.00 12.87 12.87 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 0.00 0.37 0.37 

 
          จากตารางที่ 6.10  พบว่า การก าหนดราคาขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่
ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 86.40 รองลงมาคือ ต่อรองราคา โดยข้าวอินทรีย์ผู้ซื้อก าหนดราคา
ทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 86.40 รองลงมาคือ ต่อรองราคา   
เกษตรกรก าหนดราคาเอง และเป็นราคาจ าน าที่รัฐบาลก าหนด ตามล าดับ 

 
          ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ย 
7,584 บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,279.9 บาท รองลงมา ต้นทุน
ค่าแรงงานเครื่องจักร เฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 3,200 บาท และ
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 705 บาท  
 
ตารางที่ 6.11 ต้นทุนการผลติข้าวรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด (เฉลี่ยตอ่ไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 

ค่า
วัตถุดิบ 

ค่า
แรงงานคน 

ค่าแรงงาน
เคร่ืองจักร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ต้นทุนต่อ
ไร่ 

20.62 705 1,279.9 2,400 3,200 7,584.9 
 

          เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมแีละต้นทุนค่าปุ๋ยอ่ืน ๆ และปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานคน พบว่า ต้นทุนในไถมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุน
ค่าไถดะ ต้นทุนค่าไถแปร ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ต้นทุนปักด า ต้นทุนใส่ฮอร์โมนบ ารุง ต้นทุน
ถอนแยก ต้นทุนแรงงานตนเอง ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร พบว่า ต้นทุนค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว หรือนวด
ข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าจ้างรถไถนา ต้นทุนค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และต้นทุน
ค่าจ้างรถขนไปขาย ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนค่าเช่าที่ดินมากที่สุด 
รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา และค่าภาษี
ที่ดิน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.12 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดรอ้ยเอ็ด 

การลดต้นทุนการปลูกข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เคย 0.00 15.50 15.44 
ไม่เคย 100.00 84.50 85.56 
 
 จากตารางที่ 6.12 พบว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่
ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 85.56 และเกษตรกรที่เคยลดต้นทุนร้อยละ 15.44 โดยเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวทั้งหมด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคย
ลดต้นทุนการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 84.50 และเคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 15.50 

 
ตารางที่ 6.13 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
ความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ท าประจ า 0.00 41.46 40.48 
ไม่ท าประจ า  100.00 58.54 59.52 
 
          จากตารางที่ 6.13 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการ
ผลิตในการปลูกข้าวทั่วไปเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ไม่ท าประจ า คิดเป็นร้อยละ 58.54  
 
ตารางที่ 6.14  การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด 

การแปรรูป ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่แปรรูป 100.00 100.00 100.00 
แปรรูป 0.00 0.00 0.00 
  

จากตารางที่ 6.14  เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดไม่แปรรูปข้าว ทั้งข้าวอินทรีย์และข้าว
ทั่วไป 
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ตารางที่ 6.15 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกชัยนาทในจังหวัดร้อยเอ็ด 
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 7.9 8 7.3 
ปริมาณขาย (กก.) 13,705 25,410 2,000 
รวมเงิน 108,269.5 203,280 14,600 
 

จากตารางที่ 6.15 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกเจ้าทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือก เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7 บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,705 กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขายเป็นเงิน
สด เป็นเงินเฉลี่ย 102,911 บาท 

 
ตารางที่ 6.16 รายละเอียดเกีย่วกบัการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลทิั่วไปของในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 15.5 16.59 13 
ปริมาณขาย (กก.) 8,145 42,455 500 
รวมเงิน 126,247.5 704,328.45 6,500 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 1,800 10,360 5,516 

 
 จากตารางที่ 6.16 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือก เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15 บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8,145 กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขายเป็นเงิน
สด เป็นเงินเฉลี่ย 58,816 บาท และเงินประทวน เป็นเงิน 1,549 บาท 
          จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย ตลาดข้าว
อินทรีย์มีน้อย เพราะข้าวอินทรีย์ราคาแพง ราคาขายส่งจากโรงสีประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม เพราะ
การท าข้าวอินทรีย์นั้นมีความยาก ต้องมีความประณีต ผลผลิตที่ได้ใน 2 ปีแรกได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผลผลิตจริงที่เคยได้รับตามปกติ เช่นผลผลิตที่ได้รับตามปกติประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่อหันมาท าข้าวอินทรีย์ผลผลิตในสองปีแรกได้รับประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วค่อยเพ่ิมขึ้นในปี
ที่ 3-5 นอกจากนี้ พ้ืนที่ข้างเคียงยังไม่นิยมปลูกข้าวอินทรีย์ ท าให้มีผลต่อสารเคมีของที่นาข้างเคียง
กระจายสู่แปลงนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ท าให้มีความยุ่งยากในการปลูกมากขึ้น หากรัฐบาลให้การกู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยเพ่ือชดเชยผลผลิตที่ต้องลดลงใน 2 ปีแรก และรัฐบาลท าโครงการรับ
จ าน าข้าวอินทรีย์ จะท าให้เกษตรกรท าข้าวอินทรีย์มากข้ึน  
          นอกจากนี้ แม้ว่าขายข้าวอินทรีย์ในรูปของสหกรณ์ก็ตาม ก็ยังเคยถูกโกงจากการขายข้าว เช่น 
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย เคยส่งออกข้าว 1,000 ตัน แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อที่
ต่างประเทศไม่ได้ ท าให้ในการส่งออกต่างประเทศครั้งหลังต้องลดปริมาณการส่งออกครั้งละไม่เกิน 
500 ตัน และต้องขายเป็นเงินสดกับผู้ซื้อต่างประเทศ 
 
ตารางที่ 6.17 รายละเอียดเกีย่วกบัการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปของในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 12.8 13.9 10.7 
ปริมาณขาย  (กก.) 3,392 16,450 100 
รวมเงิน 43,417.6 228,665 9,630 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 3,853 9,250 1,000 
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จากตารางที่ 6.17 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือก 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9 บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,392 กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขายเป็น
เงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 33,049 บาท 

 
ตารางที่ 6.18 รายละเอียดเกีย่วกบัการขายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ของในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 18.6 18.6 18.6 
ปริมาณขาย (กก.) 1,000 1,000 1,000 
รวมเงิน 18,600 18,600 18,600 

 
 จากตารางที่ 6.18 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกปทุมธานีทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือก 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขาย
เป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 18,600 บาท 

 
ตารางที่ 6.19 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรยี์ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกเจ้า  - - - 
 ข้าวเปลือกปทุมธาน ี - - - 
 ข้าวเปลือก  18,600 18,600 18,600 
 ข้าวเปลือกไรซ์เบอรร์ี ่ - - - 
 ข้าวเปลือกเหนียว  - - - 
 ข้าวเปลือกชัยนาท  - - - 
 
 จากตารางที่ 6.19 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเป็นข้าวเปลือก โดยเกษตรกร
ได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาท 

 
ตารางที่ 6.20 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ัวไปในจังหวัดร้อยเอ็ด 
พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกชัยนาท  108,269.50 203,280 14,600 
 ข้าวเปลือกขาวดอกมะล ิ 126,247.50 704,328.45 6,500 
 ข้าวเปลือกเหนียว  43,417.60 228,665 9,630 
 
 จากตารางที่ 6.20 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ได้รายได้จากการขายข้าวเปลือก 
รายได้เฉลี่ยอยู่ที่  193,050 บาท รายได้สูงสุดคือ 600,000 บาท  และต่ าสุดคือ 10,000 บาท  
รองลงมาคือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกชัยนาท และข้าวเปลือกเหนียว 
ตามล าดับ 
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6.2 โครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดขอนแก่น 
 

การศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดขอนแก่น พิจารณาโดยแยกแต่ละกระบวนการ 
ผลการศึกษามีดังนี ้
  
ตารางที่ 6.21 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขาย ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
จัด  0.00 28.38 27.91 
ไม่จัด  100.00 71.62 72.09 

 
จากตารางที่ 6.21 พบว่า เกษตรกรในจังหวัด ขอนแก่น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดคุณภาพข้าว

ก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 69.10 โดยเป็นข้าวอินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้จัดคุณภาพก่อนขาย และเป็นข้าว
ทั่วไปที่ไม่ได้จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 71.62  ของข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่มีการ
จัดคุณภาพข้าวก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 27.90 โดยเป็นข้าวทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 28.38 ของข้าว
ทั่วไปทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6.22  การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ขายหมดทันที  80.00 85.47 85.38 
ทยอยขาย  20.00 14.19 14.29 
ไม่ขาย 0.00 0.34 0.33 
 

จากตารางที่ 6.22  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ขายข้าวหมดทันที คิดเป็น
ร้อยละ 85.38 โดยข้าวอินทรีย์ขายหมดทันที คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และข้าว
ทั่วไปขายหมดทันทีร้อยละ 85.47 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่ทยอยขาย คิดเป็นร้อยละ 
14.29 โดยเป็นข้าวอินทรีย์ร้อยละ 20.00 ของข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นข้าวทั่วไปร้อยละ 14.19 
ของข้าวทั่วไปทั้งหมด นอกจากนี้มีข้าวทั่วไปบางส่วนที่ไม่ขาย คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของข้าวทั่วไป
ทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6.23  พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เป็นรายเดิม 40.00 53.72 53.49 
เป็นรายใหม ่ 60.00 28.72 29.24 
ด าเนินการขายเอง 0.00 17.57 17.28 
  

          จากตารางที่ 6.23  พบว่า พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เป็นรายเดิม คิดเป็นร้อยละ 53.49 โดยเป็นพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นพ่อค้ารายเดิมร้อยละ 
40.00 ของจ านวนพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นพ่อค้ารายเดิมที่มารับซื้อข้าวทั่วไป
ร้อยละ 53.72 ของจ านวนพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวรายใหม่ คิด
เป็นร้อยละ 29.24 โดยเป็นพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวอินทรีย์ร้อยละ 60.00 ของจ านวนพ่อค้าที่มารับซื้อ
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ข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวทั่วไปรายใหม่ร้อยละ 28.72 ของจ านวนพ่อค้าที่มา
รับซื้อข้าวทั่วไปทั้งหมด นอกจากนี้มีข้าวทั่วไปบางส่วนที่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ คิดเป็นร้อยละ 17.57 

 
ตารางที่ 6.24 ประเภทพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 40.00 9.01 9.66 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 13.73 13.45 
พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.00 2.15 2.10 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 0.00 9.44 9.24 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 40.00 44.21 44.12 
โรงสีหรือโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.43 0.42 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.86 0.84 
ด าเนินการขายเอง 0.00 1.29 1.26 
เพื่อนบ้านและญาต ิ 20.00 18.88 18.91 
 
 จากตารางที่ 6.24 พบว่า พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เป็นโรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.12 รองลงมาคือ เพ่ือนบ้านและญาติ พ่อค้า
รวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด และพ่อค้ารวบรวมในหมู่บ้านหรือต าบล ตามล าดับ โดย
พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารวบรวมในหมู่บ้านหรือต าบล และโรงสีในระดับ
อ าเภอหรือจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ เพ่ือนบ้านและญาติ ส่วนพ่อค้าที่มารับซื้อข้าว
ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นโรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.21 รองลงมาคือ เพ่ือนบ้านและ
ญาติ พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด และโรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.25  สถานท่ีขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

สถานทีข่ายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่บ้าน 0.00 10.71 10.51 
ที่ไร่นา 20.00 3.97 4.28 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ 60.00 63.10 63.04 
ขายให้ตลาดกลางหรือจุดรบัซื้อในท้องถิ่น  0.00 5.16 5.06 
ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ ์ 0.00 15.08 14.79 
 แหล่งที่ให้ราคาสูง 20.00 1.19 1.56 
ขายใหส้มาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 0.79 0.78 
 
 จากตารางที่ 6.25  พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ขายให้
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 63.04 รองลงมาคือ ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์ และขายที่บ้าน ตามล าดับ โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายให้โรงสีในหมู่บ้านหรือ
ต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ขายที่ไร่นา และแหล่งที่ให้ราคาสูง ตามล าดับ 
ส่วนสถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ขายใหโ้รงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 63.10 
รองลงมาคือ ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ และขายที่บ้าน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6.26 สถานที่ขายข้าวเปลือกในปีนี้กับปีท่ีแล้วของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่เดิม 40.00 64.86 64.45 
ที่ใหม่  60.00 34.80 35.22 
ไม่ได้ขาย 0.00 0.34 0.33 
 

จากตารางที่ 6.26 พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นที่
เดิม คิดเป็นร้อยละ 64.45 เป็นที่ใหม่ร้อยละ 35.22 และไม่ได้ขายร้อยละ 0.33 โดยสถานที่ขายข้าว
อินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นที่ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเป็นที่เดิมร้อยละ 40.00 ส่วนสถานที่ขายข้าว
ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 64.86 เป็นที่ใหม่ร้อยละ 34.80 และไม่ได้ขายร้อยละ 0.34 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.27  สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกที่เดิม ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
สะดวกหรืออยู่ใกล ้ 0.00 30.07 29.57 
มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 0.00 0.34 0.33 
พ่อค้าให้บริการด ี 0.00 5.74 5.65 
พ่อค้าให้ราคาด ี 80.00 52.37 52.82 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 20.00 1.69 1.99 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น 0.00 7.09 6.98 
 เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 1.01 1.00 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลก าหนด 0.00 1.69 1.66 
 
          จากตารางที่ 6.27  พบว่า สาเหตุที่ขายข้าวที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 52.82 รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้ โดยสาเหตุที่ขายข้าว
อินทรีย์ที่เดิมเพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่รู้จะขายให้ใคร คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ส่วนสาเหตุที่ขายข้าวทั่วไปที่เดิมส่วนใหญ่เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 52.36  
รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้ 

 
ตารางที่ 6.28  การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่สืบ 0.00 25.34 24.92 
สืบราคาก่อน  100.00 74.66 75.08 
  

จากตารางที่ 6.28  พบว่า การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เกษตรกรท าการสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 75.08 และไม่สืบราคา คิดเป็นร้อยละ 24.92 โดยข้าว
อินทรีย์สืบราคาก่อนทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 75.17 และไม่สืบราคา คิด
เป็นร้อยละ 25.51 
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ตารางที่ 6.29  แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งสืบราคา ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

 วิทยุ 0.00 2.21 2.21 
 โทรทัศน ์ 0.00 2.95 2.94 
เพื่อนบ้านหรือกลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ ์ 100.00 64.58 64.71 
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 0.00 14.76 14.71 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 0.00 15.13 15.07 
หน้าโรงส ี 0.00 0.37 0.37 
 
 จากตารางที่ 6.29  พบว่า แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่
เกษตรกรสืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ ตามล าดับ โดยข้าวอินทรีย์ทั้งหมดสืบราคาจาก
เพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตร
หรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.58 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.30  การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.00 9.12 8.97 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 100.00 85.13 83.72 
ต่อรองราคา 0.00 2.03 1.99 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 0.00 3.72 3.65 

 
 จากตารางที่ 6.30  พบว่า การก าหนดราคาขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วน
ใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 83.72 รองลงมาคือ เกษตรกรก าหนดราคาเอง เป็นราคาจ าน า
ที่รัฐบาลก าหนด และการต่อรองราคา ตามล าดับ โดยข้าวอินทรีย์ผู้ซื้อก าหนดราคาทั้งหมด ส่วนข้าว
ทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาคือ เกษตรกรก าหนดราคาเอง เป็น
ราคาจ านวนที่รัฐบาลก าหนด และการต่อรองราคา ตามล าดับ 
 ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดขอนแก่น พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ย 
5,478 บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 2,510 บาท รองลงมา ต้นทุน
ค่าแรงงานเครื่องจักร เฉลี่ยอยู่ที่ 1,328บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 720 บาท และ
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 920 บาท  
 
ตารางที่ 6.31 ต้นทุนการผลติข้าวรวมของจังหวัดขอนแก่น (เฉลี่ยตอ่ไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 

ค่า
วัตถุดิบ 

ค่า
แรงงานคน 

ค่าแรงงาน
เคร่ืองจักร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ต้นทุนต่อ
ไร่ 

23.2 920 2,510 1,328 720 5,478 
 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าปุ๋ย
อินทรีย์ และ ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานคน พบว่า ต้นทุนการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุน
ค่าไถ ต้นทุนถอนแยก ต้นทุนปักด า ต้นทุนใส่ปุ๋ย ต้นทุนแรงงานขนข้าวไปขาย ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร พบว่า ต้นทุนค่าจ้างรถไถนา มากที่สุด รองลงมา
เป็น ต้นทุนค่าจ้างเครื่องสูบน้ า ต้นทุนค่าจ้างรถขนไปขาย และ ต้นทุนค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว หรือนวด
ข้าว ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถมากที่สุด 
รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ และค่าภาษีท่ีดิน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.32 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การลดต้นทุนการปลูกข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เคย 20.00 26.69 26.58 
ไม่เคย 80.00 73.31 73.42 
 

จากตารางที่ 6.32 พบว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วน
ใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 73.42 และเกษตรกรที่เคยลดต้นทุนร้อยละ 26.58 โดย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 80.00 และเคยลด
ต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 20.00 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูก
ข้าว คิดเป็นร้อยละ 71.31 และเคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 26.69 

 
ตารางที่ 6.33 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

ความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ท าประจ า 100.00 93.67 93.75 
ไม่ท าประจ า  0.00 6.33 6.25 
 
 จากตารางที่ 6.33 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มีความสม่ าเสมอในการลด
ต้นทุนการผลิต โดยท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 93.75 และไม่ท าประจ า คิดเป็นร้อยละ 6.25 โดย
ข้าวอินทรีย์มีการลดต้นทุนท าเป็นประจ าทั้งหมด และข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ลดต้นทุนเป็นประจ าร้อยละ 
93.67 และไม่ท าประจ าร้อยละ 6.33 
 
ตารางที่ 6.34  การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

การแปรรูป ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่แปรรูป 80.00 95.95 95.68 
แปรรูป 20.00 4.05 4.32 

 
 จากตารางที่ 6.34  พบว่า การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ไม่แปร
รูป คิดเป็นร้อยละ 95.68 และแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.32 โดยข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่แปรรูป คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และแปรรูปร้อยละ 20.00 ส่วนข้าวทั่วไปไม่แปรรูปร้อยละ 96.60 และแปรรูปร้อย
ละ 4.08 
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ตารางที่ 6.35 รายละเอียดเกีย่วกบัการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลอิินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น 
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 18.6 18.6 18.6 
ปริมาณขาย (กก.) 8,730 8,730 8,730 
รวมเงิน 162,378 162,378 162,378 
 
 จากตารางที่ 6.35 พบว่า เกษตรกรขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิอินทรีย์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
18.6 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8,730 กิโลกรัม วิธีการรับเงินจากการขายทั้งหมดรับ
เป็นเงินประทวน เป็นเงินเฉลี่ย 162,378 บาท 
 

ตารางที่ 6.24 ตารางที่ 6.36 รายละเอยีดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลอืกชัยนาทอินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น 
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 9.48 10.2 8.76 
ปริมาณขาย (กก.) 3,200 15,000 8,888 
รวมเงิน 30,336 153,000 77,858 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.)   -    -    -  
 
          จากตารางที่ 6.36 พบว่า เกษตรกรขายข้าวเปลือกชัยนาทอินทรีย์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.48 
บาท โดยราคาสูงสุดที่ขายได้คือ 20.00 บาท และต่ าสุดคือ 18 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,200 กิโลกรัม ปริมาณขายสูงสุดเท่ากับ 15,000 กิโลกรัม และต่ าสุด 8,888 
กิโลกรัม  วิธีการรับเงินจากการขายส่วนใหญ่ คือ รับเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 48,000 บาท 

 
ตารางที่ 6.37 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกเหนียวอินทรยี์ ในจังหวัดขอนแก่น 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 15.4 16.68 12.91 
ปริมาณขาย  (กก.) 28,208 92,400 2,700 
รวมเงิน 434,403  1,541,232  348,757   

 
          จากตารางที่ 6.37 พบว่า เกษตรกรขายข้าวเปลือกเหนียวอินทรีย์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.4 
บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 28,208 กิโลกรัม วิธีการรับเงินจากการขายทั้งหมดรับเป็นเงิน
ประทวนเฉลี่ย 10,000 บาท 

 
ตารางที่ 6.38 รายละเอียดเกี่ยวกับการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 15.5 16.59 13 
ปริมาณขาย  (กก.) 5,691.55 17,700 1,900 
รวมเงิน 88,219.02 293,643 2,470 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 40,133.33 126,000 600 
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          จากตารางที่ 6.38 พบว่า เกษตรกรขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลิทั่วไป เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.5 
บาท ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5,691.55   กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขายเป็นเงินสด เป็น
เงินเฉลี่ย 88,219.02 บาท และเงินประทวนเฉลี่ย 96,009.15 บาท 
 

ตารางที่ 6.39 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกชัยนาททั่วไปของในจังหวัดขอนแก่น 
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 7.99 8.5 7.3 
ปริมาณขาย (กก.) 2,836.67 4500 10 
รวมเงิน 22,659.64 38,250 73 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 705.59 7,260 10 

 
 จากตารางที่ 6.39 พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ได้ราคาขายข้าวเปลือกชัยนาทเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.99 บาท  และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2,836.67 กิโลกรัม โดยรับเงินจากการ
ขายเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 14,000  บาท  

 
ตารางที่ 6.40 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปของในจังหวัดขอนแก่น 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 12.87 13.9 10.76 
ปริมาณขาย (กก.) 24,419.14 22,000 200 
รวมเงิน 314,274.33 305,800 2,152 

 
 จากตารางที่ 6.40 พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ได้ราคาขายข้าวเปลือก พันธุ์ กข15 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 20 บาท  และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 7,000   กิโลกรัม โดยรับเงินจากการขาย
เป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 140,000  บาท  

 
ตารางที่ 6.41 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรยี์ในจังหวัดขอนแก่น 

พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกขาวดอกมะล ิ 162,378 162,378 162,378 
 ข้าวเปลือกเหนียว  434,403  1,541,232  348,757   
 ข้าวเปลือกชัยนาท  30,336 153,000 77,858 
  

จากตารางที่ 6.41 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้รายได้จากการขายหอม
มะลิเท่ากับ 50,001-200,000 บาท รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 99,688 บาท รายได้สูงสุดคือ 140,000 บาท  
และต่ าสุดคือ 59,375 บาท  ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวเท่ากับ 
100,001-200,000 บาท  โดยรายได้เฉลี่ยคือ 123,452 บาท  รายได้สูงสุดคือ 1,950,000 บาท และ
ต่ าสุดคือ 150 บาท 
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ตารางที่ 6.42 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ัวไปในจังหวัดขอนแก่น 
พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  

 ข้าวเปลือกขาวดอกมะล ิ 88,219.02 293,643 2,470 
 ข้าวเปลือกเหนียว  314,274.33 305,800 2,152 
 ข้าวเปลือกชัยนาท  22,659.64 38,250 73 
 
          จากตารางที่ 6.42 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้รายได้จากการขายหอมมะลิ
เท่ากับ 50,001-200,000 บาท รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 99,688 บาท รายได้สูงสุดคือ 140,000 บาท และ
ต่ าสุดคือ 59,375 บาท ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายข้าวเท่ากับ 
100,001-200,000 บาท โดยรายได้เฉลี่ยคือ 123,452 บาท รายได้สูงสุดคือ 1,950,000 บาท และ
ต่ าสุดคือ 150 บาท 
          จากการศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปได้ว่าจากเกษตรกร
หน่วยตัวอย่างที่ท าข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 2 ราย มีการจัดการคุณภาพข้าวเปลือกก่อนน าไปขายเพียง 1 
ราย ลักษณะการขายข้าวเปลือกขายหมดทันที โดยขายให้กับพ่อค้าโรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 
และในแต่ละปีแหล่งขายข้าวเปลือกเป็นแหล่งเดิมเพราะอยู่ใกล้ สะดวก และพ่อค้าให้บริการดี  โดย
การขายข้าวเปลือกเกษตรกรสืบข้อมูลเกี่ยวกับราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์และ
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ ในเรื่องของราคาเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาข้าวเปลือกเองได้ เป็น
การก าหนดราคาของผู้ซื้อ 
 จากเกษตรกรหน่วยตัวอย่างที่ไม่ได้ท าข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 354 ราย มีการจัดการคุณภาพ
ข้าวเปลือกก่อนน าไปขาย 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.38 ของเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด  
ลักษณะการขายข้าวเปลือกส่วนใหญ่ขายหมดทันที  โดยมีพ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือ
จังหวัดและโรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัดมารับซื้อมากที่สุด  และแหล่งที่น าข้าวเปลือกไปขายมาก
ที่สุดคือโรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ โดยในแต่ละปีแหล่งขายข้าวเปลือกเป็นแหล่งเดิม เพราะ
สะดวก อยู่ใกล้ และพ่อค้าให้ราคาดี  แต่เกษตรไม่นิยมน าข้าวไปสี มีเพียง 7 รายเท่านั้นที่น า
ข้าวเปลือกไปสีขาย คิดเป็นร้อยละ 1.98 โดยเสียค่าใช้จ่ายการสีข้าวถังละ 5 บาทและโรงสีหัก
ค่าใช้จ่ายจากปลายข้าวหรือร า แหล่งสีข้าวคือโรงสีตนเอง โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล และโรงสีใน
อ าเภอหรือจังหวัด โดยน าข้าวที่สีแล้วไปขายตามร้านค้าในหมู่บ้านหรือในต าบลและอ าเภอหรือจังหวัด
ที่อาศัย และในการขายผลผลิตโดยส่วนใหญ่สืบราคาก่อนขายจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์ และในเรื่องของราคาเป็นไปตามการก าหนดราคาของผู้ซื้อ  
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6.3 โครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดมหาสารคาม 
 

การศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาโดยแยกแต่ละ
กระบวนการ ผลการศึกษามีดังนี้ 
  

ตารางที่ 6.43 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขาย ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

จัด  50.00 33.49 33.8 
ไม่จัด  50.00 66.51 66.2 

 

 จากตารางที่ 6.43 พบว่า เกษตรกรในจังหวัด มหาสารคาม ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดคุณภาพ
ข้าวก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 66.2 โดยเป็นข้าวอินทรีย์ที่ไม่ได้จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นข้าวทั่วไปที่ไม่ได้จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 66.51 
ของข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 33.80 โดยเป็น
ข้าวอินทรีย์ที่จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นข้าวทั่วไปที่
จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6.44  การขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ชายหมดทันที  75.00 73.58 73.61 
ทยอยขาย  25.00 18.4 18.52 
ไม่ขาย 0.00 8.02 7.87 
 
 จากตารางที่ 6.44  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่ขายข้าวหมดทันที คิด
เป็นร้อยละ73.61 โดยข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ขายหมดทันทีคิดเป็นร้อยละ 75.00 และข้าวทั่วไปขาย
หมดทันทีร้อยละ 73.58 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่ทยอยขาย คิดเป็นร้อยละ 18.52 โดย
เป็นข้าวทั่วไปร้อยละ 18.4 และข้าวอินทรีย์ร้อยละ 25 

 
ตารางที่ 6.45 พ่อค้าที่มารับซื้อขา้วเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เป็นรายเดิม 25.00 0.47 0.93 
เป็นรายใหม ่ 0.00 0.00 0.00 
ด าเนินการขายเอง 75.00 99.53 99.07 
 
 จากตารางที่ 6.45 พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการขายเองไม่มีพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกร
ในจังหวัด มหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 99.07 ส่วนเกษตรกรที่มีพ่อค้ามารับซื้อเป็นรายเดิมทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด 
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ตารางที่ 6.46  ประเภทพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 25.00 0.47 0.93 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 0.00 0.00 
พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.00 0.00 0.00 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 0.00 0.00 0.00 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 0.00 0.00 
โรงสีหรือโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.00 0.00 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.00 0.00 
ด าเนินการขายเอง 75.00 99.53 99.07 
เพื่อนบ้านและญาต ิ 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางที่ 6.46  พบว่า พ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วน
ใหญ่เป็นพ่อค้าท่ีรวบรวมในหมู่บ้านหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ส่วนร้อยละ 99.07 ไม่มีพ่อค้ามา
รับซื้อข้าวเปลือก 

 
ตารางที่ 6.47  สถานท่ีขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

สถานทีข่ายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่บ้าน 0.00 0.47 0.46 
ที่ไร่นา 0.00 0.47 0.46 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ 0.00 39.62 38.89 
ขายให้ตลาดกลางหรือจุดรบัซื้อในท้องถิ่น  25.00 14.62 14.81 
ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ ์ 75.00 41.52 42.13 
แหล่งที่ให้ราคาสูง 0.00 2.83 2.78 
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 0.47 0.46 
 

จากตารางที่ 6.47  พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่ขาย
ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 42.13 รองลงมาคือ ขายให้กับโรงสีในหมู่บ้านต าบลหรือ
อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 38.89 และขายให้ตลาดกลางหรือจุดรับซื้อในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 14.81 
ตามล าดับ โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่คือขายให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 75 ส่วนสถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 42.13 
 
ตารางที่ 6.48  สถานที่ขายข้าวเปลือกในปีนี้กับปีท่ีแล้วของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่เดิม 75.00 65.09 65.28 
ที่ใหม่  25.00 26.89 26.85 
ไม่ได้ขาย 0.00 8.02 7.87 
 
 จากตารางที่ 6.48  พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็น
ที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 65.28 และเป็นที่ใหม่ร้อยละ 26.85 โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นที่
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เดิมคิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนสถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 65.09 และ
เป็นที่ใหม่ร้อยละ 26.89 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6.49  สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกที่เดิม ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
สะดวกหรืออยู่ใกล ้ 25.00 19.34 19.44 
มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 0.00 0.47 0.46 
พ่อค้าให้บริการด ี 0.00 2.83 2.78 
พ่อค้าให้ราคาด ี 25.00 49.06 48.61 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 0.00 2.83 2.78 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น 0.00 9.91 9.72 
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 0.47 0.46 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลก าหนด 50.00 15.09 15.74 

 
 จากตารางที่ 6.49  พบว่า สาเหตุที่ขายข้าวที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วน
ใหญ่เพราะว่าพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้คิดเป็นร้อยละ 
19.44 เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ขายข้าวอินทรีย์ที่เดิมเพราะเป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่
รัฐบาลก าหนดคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนสาเหตุที่ขายข้าวทั่วไปที่เดิมส่วนใหญ่เพราะพ่อค้าให้ราคาดี 
คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 

 
ตารางที่ 6.50  การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่สืบ 50.00 31.60 31.94 
สืบราคาก่อน  50.00 68.40 68.06 
 
 จากตารางที่ 6.50  พบว่า การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วน
ใหญ่เกษตรกรท าการสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 68.06 และไม่สืบราคา คิดเป็นร้อยละ 31.94 โดย
ข้าวอินทรีย์สืบราคาก่อนคิดเป็นร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ส่วนข้าวทั่วไปสืบราคา
ก่อน คิดเป็นร้อยละ 68.40  
 
ตารางที่ 6.51 แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

แหล่งสืบราคา ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
วิทยุ 0.00 1.53 2.21 
โทรทัศน ์ 50.00 0.00 2.94 
เพื่อนบ้านหรือกลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ ์ 0.00 83.20 64.71 
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 0.00 3.82 14.71 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 0.00 0.00 15.07 
หน้าโรงส ี 50.00 3.82 0.37 
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          จากตารางที่ 6.51 พบว่า แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่
เกษตรกรสืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพ่อค้าท่ีมารวบรวมรับซื้อ ตามล าดับ โดยข้าวอินทรียส์ืบราคาจากหน้าโรงสี 
และโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตร
หรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ทางราชการ และพ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.52 การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.00 8.49 8.33 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 50.00 71.23 70.83 
ต่อรองราคา 0.00 2.83 2.78 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 50.00 17.45 18.06 

 
จากตารางที่ 6.52 พบว่า การก าหนดราคาขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ส่วน

ใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมาคือ เป็นราคาจ าน าที่รัฐบาลก าหนด และ
ต่อรองราคา ตามล าดับ โดยข้าวอินทรียผ์ู้ซื้อก าหนดราคาทั้งหมด ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ซื้อก าหนด
ราคา และราคาจ าน าที่รัฐบาลก าหนด คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร
เฉลี่ย 5,153 บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,269 บาท รองลงมา 
ต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร เฉลี่ยอยู่ที่ 1,370 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 945 บาท 
และต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,269 บาท  
 
ตารางที่ 6.53 ต้นทุนการผลติข้าวรวมของจังหวัดมหาสารคาม (เฉลี่ยต่อไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 

ค่า
วัตถุดิบ 

ค่า
แรงงานคน 

ค่าแรงงาน
เคร่ืองจักร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ต้นทุนต่อ
ไร่ 

20.32 1,269 1,569 1,370 945 5,153 
 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าพันธุ์
ข้าว และต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานคน พบว่า ต้นทุนในการโยนกล้ามากที่สุด รองลงมาเป็น 
ต้นทุนค่าไถ ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ต้นทุนปักด า ต้นทุนใส่ฮอร์โมนบ ารุง ต้นทุนถอนแยก ต้นทุนแรงงาน
ตนเอง ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร พบว่า ต้นทุนค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว หรือนวดข้าวมาก
ที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าจ้างรถไถนา ต้นทุนค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และต้นทุนค่าจ้างรถขนไปขาย 
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนค่าเช่าที่ดินมากที่สุด รองลงมาเป็น 
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา และค่าภาษีท่ีดิน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6.54 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
การลดต้นทุนการปลูกข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 

เคย 50.00 26.69 26.58 
ไม่เคย 50.00 73.31 73.42 
 
 จากตารางที่ 6.54 พบว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามส่วน
ใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 73.42 และเกษตรกรที่เคยลดต้นทุนร้อยละ 26.58 โดย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 73.31 
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 

 
ตารางที่ 6.55 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
ความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ท าประจ า 50.00 100.00 99.04 
ไม่ท าประจ า  50.00 0.00 0.96 
 
 จากตารางที่ 6.55 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามมีความสม่ าเสมอในการลดต้นทุน
การผลิต โดยท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 99.04 และไม่ท าประจ า คิดเป็นร้อยละ 0.96  
 
ตารางที่ 6.56  การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 

การแปรรูป ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่แปรรูป 100.00 100.00 100.00 
แปรรูป 0.00 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 6.56  พบว่า การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมดไม่

แปรรูปข้าว 
 
ตารางที่ 6.57 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 18.6 18.6 18.6 
ปริมาณขาย (กก.) 3,000 3,000 3,000 
รวมเงิน 55,800 55,800 55,800 

 
จากตารางที่ 6.57 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ได้ราคาขายข้าวเปลือกหอมมะลิ

อินทรีย์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.6 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,000 กิโลกรัม  วิธีการรับ
เงินจากการขายส่วนใหญ่ คือ รับเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 18,000  บาท 
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ตารางที่ 6.58 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกขาวดอกมะลทิั่วไปของในจังหวัดมหาสารคาม 
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 15.5 16.59 13 
ปริมาณขาย (กก.) 7,152 180,000 100 
รวมเงิน 110,856 2,986,200 1,300 

 
 จากตารางที่ 6.58 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือกทั่วไปเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.5 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 7,152 กิโลกรัม  วิธีการรับเงินจากการ
ขายส่วนใหญ่ คือ รับเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 109,990  บาท 

 
ตารางที่ 6.59 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปของในจังหวัดมหาสารคาม 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 12.81 13.9 10.75 
ปริมาณขาย (กก.) 3,146 21,000 200 
รวมเงิน 40,300 291,900 2,150 

 
 จากตารางที่ 6.59 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไปเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 12.81 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,146 กิโลกรัม  วิธีการรับเงินจากการ
ขายส่วนใหญ่ คือ รับเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 21,080 บาท 
 
ตารางที่ 6.60 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกชัยนาทท่ัวไปของในจังหวัดมหาสารคาม 

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 7.99 8.5 7.3 
ปริมาณขาย (กก.) 3,296 8,000 1,000 
รวมเงิน 26,335.04 68,000 7,300 

 
          จากตารางที่ 6.60  พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปได้ราคาขายข้าวเปลือกทั่วไปเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 7.99 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,296 กิโลกรัม  วิธีการรับเงินจากการ
ขายส่วนใหญ่ คือ รับเป็นเงินสด เป็นเงินเฉลี่ย 28,900  บาท 

 
ตารางที่ 6.61 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรยี์ในจังหวัดมหาสารคาม 

พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกหอมมะล ิ 55,800 55,800 55,800 
 
          จากตารางที่ 6.61 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์มีรายได้จากการขายข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เฉลี่ย 84,250 บาท และรายได้จากการขายข้าวเปลือกชัยนาทอินทรีย์เฉลี่ย 180,000 บาท 
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ตารางที่ 6.62 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ัวไปในจังหวัดมหาสารคาม 
พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  

 ข้าวเปลือกเจ้า    -     -     -   
 ข้าวเปลือกปทุมธาน ี   -     -     -   
 ข้าวเปลือกหอมมะล ิ 110,856 2,986,200 1,300 
 ข้าวเปลือกไรซ์เบอรร์ี ่   -     -     -   
 ข้าวเปลือกเหนียว  40,300 291,900 2,150 
 ข้าวเปลือกชัยนาท  26,335.04 68,000 7,300 

 
          จากตารางที่ 6.62 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปมีรายได้จากการขายข้าวหอมมะลิทั่วไป
เฉลี่ย 110,856 บาท และรายได้จากการขายข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย 40,300 บาท รายได้จากการขาย
ข้าวเปลือกชัยนาททั่วไปเฉลี่ย 26,335.04 บาท 
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6.4 โครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 การศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาโดยแยกแต่ละกระบวนการ 
ผลการศึกษามีดังนี ้
  
ตารางที่ 6.63 การจัดคุณภาพข้าวเปลือกหอมมะลิก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
การจัดคุณภาพข้าวเปลือกหอมมะลิก่อนขาย ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
จัด  85.71 79.09 79.30 
ไม่จัด  14.29 20.91 20.70 

 

 จากตารางที่ 6.63 พบว่า เกษตรกรในจังหวัด กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 70.48 โดยเป็นข้าวอินทรีย์ที่จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของข้าว
อินทรีย์ทั้งหมด และเป็นข้าวทั่วไปที่จัดคุณภาพก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด 
ส่วนเกษตรกรที่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 20.70 โดยเป็นข้าวอินทรีย์ที่จัดคุณภาพ
ก่อนขาย คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของข้าวอินทรีย์ทั้งหมด และเป็นข้าวทั่วไปที่จัดคุณภาพก่อนขาย คิด
เป็นร้อยละ 20.91 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6.64  การขายข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ชายหมดทันที  28.57 50.00 49.34 
ทยอยขาย  42.86 42.27 42.29 
ไม่ขาย 28.57 7.73 8.37 
 
 จากตารางที่ 6.64  พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ขายข้าวหมดทันที คิดเป็น
ร้อยละ 49.34 โดยข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ทยอยขายข้าวคิดเป็นร้อยละ 42.86 และข้าวทั่วไปขายหมด
ทันทีร้อยละ 50 ของข้าวทั่วไปทั้งหมด  

 
ตารางที่ 6.65 พ่อค้าที่มารับซื้อขา้วเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เป็นรายเดิม 0.00 9.09 8.85 
เป็นรายใหม ่ 28.57 7.73 8.41 
ด าเนินการขายเอง 71.43 83.18 82.74 
  

จากตารางที่ 6.65  พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการขายเองไม่มีพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวของเกษตรกร
ในจังหวัด กาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 82.74 ส่วนพ่อค้าที่มารับซื้อข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 28.57ส่วนพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวทั่วไปเป็นพ่อค้ารายใหมร่้อยละ 7.73 ของจ านวนพ่อค้า
ที่มารับซื้อข้าวทั่วไปทั้งหมด  
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ตารางที่ 6.66 ประเภทพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือกหอมมะล ิ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 0.00 5.94 5.73 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 0.00 0.00 
พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.00 1.83 1.76 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 0.00 0.00 0.00 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 1.37 1.32 
โรงสีหรือโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.00 0.00 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.00 0.00 
ด าเนินการขายเอง 100.00 91.32 91.07 
 
 จากตารางที่ 6.66  พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการขายเองไม่มีพ่อค้าท่ีมารับซื้อข้าวของเกษตรกร
ในจังหวัดกาฬสินธุ์คิดเป็นร้อยละ 91.19 ส่วนพ่อค้าที่รับซื้อพ่อค้าที่มารวบรวมในหมู่บ้านหรือต าบล
คิดเป็นร้อยละ 5.73 ของเกษตรกรทั้งหมด 

 
ตารางที่ 6.67  สถานท่ีขายข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

สถานทีข่ายข้าวเปลือกหอมมะล ิ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่บ้าน 28.57 13.64 14.10 
ที่ไร่นา 0.00 0.00 0.00 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ 42.86 42.27 42.29 
ขายให้ตลาดกลางหรือจุดรบัซื้อในท้องถิ่น  28.57 41.82 41.41 
ขายให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ ์ 0.00 2.27 2.20 
 แหล่งที่ให้ราคาสูง 0.00 0.00 0.00 
 
 จากตารางที่ 6.67  พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ขายให้
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบลหรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 42.29 รองลงมาคือ ขายให้ตลาดกลางหรือจุดรับ
ซื้อในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 41.41 โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นโรงสีในหมู่บ้าน ต าบล 
หรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ส่วนสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นโรงสีในหมู่บ้าน ต าบล 
หรืออ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 42.27 

 
ตารางที่ 6.68  สถานที่ขายข้าวเปลือกหอมมะลิในปีนี้กับปีท่ีแล้วของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ที่เดิม 71.43 95.43 94.27 
ที่ใหม่  28.57 4.57 5.29 
ไม่ได้ขาย 0.00 0.46 0.44 
  

จากตารางที่ 6.68  พบว่า สถานที่ขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นที่
เดิม คิดเป็นร้อยละ 94.27 และเป็นที่ใหม่ร้อยละ 5.29 โดยสถานที่ขายข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นที่เดิม
คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนสถานที่ขายข้าวทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 95.43  
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ตารางที่ 6.69  สาเหตุที่ขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่เดิม ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

สะดวกหรืออยู่ใกล ้ 57.14 43.19 43.61 
มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 0.00 0.00 0.00 
พ่อค้าให้บริการด ี 0.00 5.00 4.85 
พ่อค้าให้ราคาด ี 42.86 46.36 46.26 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 0.00 0.45 0.44 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น 0.00 2.27 2.20 
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์ 0.00 2.73 2.64 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลก าหนด 0.00 0.00 0.00 
 
 จากตารางที่ 6.69  พบว่า สาเหตุที่ขายข้าวที่เดิมของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่
เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 46.26 โดยสาเหตุที่ขายข้าวอินทรีย์ที่เดิมเพราะสะดวกหรืออยู่
ใกล้ คิดเป็นร้อยละ 57.14 และพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 42.86 ส่วนสาเหตุที่ขายข้าวทั่วไปที่
เดิมส่วนใหญ่เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็นร้อยละ 46.36 รองลงมาคือ สะดวกหรืออยู่ใกล้ คิดเป็น
ร้อยละ 43.18 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
 
ตารางที่ 6.70  การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสนิธุ ์

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่สืบ 28.57 9.55 10.13 
สืบราคาก่อน  71.43 90.45 89.87 
 
 จากตารางที่ 6.70  พบว่า การสืบราคาก่อนขายของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่
เกษตรกรท าการสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 89.87 และไม่สืบราคา คิดเป็นร้อยละ 10.13 โดยข้าว
อินทรีย์สืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนข้าวทั่วไปสืบราคาก่อน คิดเป็นร้อยละ 90.45 และไม่
สืบราคา คิดเป็นร้อยละ 9.55 
 

ตารางที่ 6.71  แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
แหล่งสืบราคา ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 

 วิทยุ 0.00 2.53 2.46 
 โทรทัศน ์ 0.00 2.53 2.46 
เพื่อนบ้านหรือกลุม่เกษตรกรหรือ
สหกรณ ์

80.00 72.22 72.41 

พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 0.00 10.1 9.85 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 20.00 4.55 4.93 
หน้าโรงส ี 0.00 8.08 7.88 

  
จากตารางที่ 6.71  พบว่า แหล่งสืบราคาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เกษตรกร

สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 72.41 รองลงมาคือ พ่อค้าที่มา
รวบรวมรับซื้อ โดยข้าวอินทรีย์สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
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80.00 ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่สืบราคาจากเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
72.22  

 
ตารางที่ 6.72  การก าหนดราคาขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.00 0.00 0.00 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 71.43 92.27 91.63 
ต่อรองราคา 28.57 7.73 8.37 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 0.00 0.00 0.00 

 
 จากตารางที่ 6.72  พบว่า การก าหนดราคาขายข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วน
ใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 91.63 โดยข้าวอินทรีย์ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ส่วนข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ซื้อก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 92.22  

 
 ต้นทุนการผลิตข้าวรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ย 
7,915 บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 4,024 บาท รองลงมา ต้นทุน
ค่าแรงงานเครื่องจักร เฉลี่ยอยู่ที่ 1,744 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 1,220 บาท และ
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 928 บาท ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 6.73 ต้นทุนการผลติข้าวรวมของจังหวัดกาฬสินธุ ์(เฉลี่ยตอ่ไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 

ค่า
วัตถุดิบ 

ค่า
แรงงานคน 

ค่าแรงงาน
เคร่ืองจักร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

ต้นทุนต่อ
ไร่ 

29.1 965 1,373 1,607 2,181 6,126 
 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าพันธุ์
ข้าว และต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานคน พบว่า ต้นทุนในการปักด ามากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุน
ค่าไถ ต้นทุนการเก็บเกี่ยว ต้นทุนใส่ฮอร์โมนบ ารุง ต้นทุนถอนแยก ต้นทุนแรงงานตนเอง ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร พบว่าต้นทุนค่าจ้างรถไถนา มากที่สุด รองลงมาเป็น 
ต้นทุนค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว หรือนวดข้าว ต้นทุนค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และต้นทุนค่าจ้างรถขนไปขาย 
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา รองลงมา
คือ ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษีท่ีดิน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.74 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การลดต้นทุนการปลูกข้าว ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
เคย 71.43 49.77 50.22 
ไม่เคย 28.57 50.23 49.78 
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 จากตารางที่ 6.74 พบว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วน
ใหญ่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวร้อยละ 50.22 และเกษตรกรที่เคยลดต้นทุนร้อยละ 49.78 โดย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เคยลดต้นทุนการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 50.23  

 
ตารางที่ 6.75 การลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์
ความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ท าประจ า 80.00 70.64 71.05 
ไม่ท าประจ า  20.00 29.36 28.95 
 
 จากตารางที่ 6.75 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์มีความสม่ าเสมอในการลดต้นทุนการ
ผลิต โดยท าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 71.05 และไม่ท าประจ า คิดเป็นร้อยละ 28.95  
 
ตารางที่ 6.76  การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การแปรรูป ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
ไม่แปรรูป 100.00 100.00 100.00 
แปรรูป 0.00 0.00 0.00 

 
 จากตารางที่ 6.76  พบว่า การแปรรูปข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ท าการแปรรูป
ข้าว 
 

ตารางที่ 6.77 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 18.6 20 15.6 
ปริมาณขาย (กก.) 3,000 5,000 500 
รวมเงิน 55,800 100,000 85,800 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 100 100 100 
 
 จากตารางที่ 6.77 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ราคาขายข้าวเปลือกเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 18.6 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,000  กิโลกรัม วิธีการรับเงินจากการ
ขาย รับเป็นเงินสดเฉลี่ย 38,500 บาท และเงินประทวน เป็นเงินเฉลี่ย  30,000 บาท 
 

ตารางที่ 6.78 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกเหนียวทั่วไป ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ราคาขาย (บาท) 12.87 13.9 10.76 
ปริมาณขาย (กก.) 1,167 2,000 500 
รวมเงิน 15,019 27,800 5,380 
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จากตารางที่ 6.78 พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวอินทรีย์ได้ราคาขายข้าวเปลือกเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 12.87 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,167  กิโลกรัม วิธีการรับเงินจากการ
ขาย รับเป็นเงินสดเฉลี่ย 8,500 บาท และเงินประทวน เป็นเงินเฉลี่ย  30,000 บาท 
 
ตารางที่ 6.79 รายละเอียดเกี่ยวกบัการขายข้าวเปลือกหอมมะลิทั่วไปของในจังหวัดกาฬสินธุ ์

รายการ เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 
ราคาขาย (บาท) 15.5 16.59 13 
ปริมาณขาย (กก.) 2,885 9,000 300 
รวมเงิน 44,717.5 149,310 3,900 
จ านวนเก็บไว้รอขาย (กก.) 390 500 100 

 
 จากตารางที่ 6.79 พบว่า จากตาราง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไปได้ราคาขาย
ข้าวเปลือกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.5 บาท และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2,885  กิโลกรัม วิธีการ
รับเงินจากการขาย รับเป็นเงินสดเฉลี่ย 31,224 บาท และรับเงินประทวนเฉลี่ย 34,537 บาท 
 
ตารางที่ 6.80 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรยี์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์

พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกหอมมะล ิ 55,800 100,000 85,800 
 
 จากตารางที่ 6.80 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ได้รายได้จากการขายหอมมะลิอินทรีย์
เฉลี่ย 26,600 บาท และรายได้จากการขายข้าวเหนียวอินทรีย์เฉลี่ย 15,667 บาท 

 
ตารางที่ 6.81 รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ัวไปในจังหวัดกาฬสินธุ ์

พันธุ์ข้าว  เฉลี่ย   สูงสุด   ต่ าสุด  
 ข้าวเปลือกหอมมะล ิ 44,717.5 149,310 3,900 
 ข้าวเปลือกเหนียว  15,019 27,800 5,380 
 
 จากตารางที่ 6.81 พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ย 
3,000 บาท ได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ย 31,557 บาท ได้รายได้จากการขาย
ข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย 29,768 บาท ได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกขัยนาท 16,796 บาท และได้
รายได้จากการขายข้าวเปลือกข้าวเหนียวแดง 36,000 บาท 
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6.5 โครงสร้างการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
การศึกษาโครงสร้างการตลาดข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาโดยแยกแต่ละกระบวนการ 

ผลการศึกษามีดังนี ้
 

6.5.1 ข้าวทั่วไป 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจัดคุณภาพข้าวเปลือก และไม่จัดคุณภาพก่อนที่ขายใน
อัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน และในการขายข้าวเปลือกส่วนใหญ่เกษตรกรขายหมดทันที ส่วนใหญ่
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด ด าเนินการขายเอง และบางส่วนมีพ่อค้าที่รับซื้อข้าวเปลือกส่วนใหญ่เป็นราย
เดิม ได้แก่ โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด เหตุผลหลักในการเลือกสถานที่จ าหน่ายข้าวเปลือก คือ 
พ่อค้าให้ราคาดี ในการขายข้าวเปลือก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้สืบราคาก่อนที่น าข้าวเปลือกไปขาย 
และการก าหนดราคา ผู้ซื้อเป็นคนก าหนดราคา 
 
ตารางที่ 6.82 การจัดคณุภาพข้าวและแหล่งรับซื้อของเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่ัวไปในกลุ่มจังหวัด 

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขาย 

จัด 22.43 28.38 33.49 79.09 40.85 
ไม่จัด 77.57 71.62 66.51 20.91 59.15 

การขายข้าวเปลือก 
ขายหมดทันท ี 85.66 85.47 73.58 50.00 74.18 
ทยอยขาย 14.34 14.19 18.40 42.27 22.30 
ไม่ขาย 0 0.34 8.02 7.73 5.36 

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก 
เป็นรายเดิม 43.54 53.72 0.47 9.09 26.71 
เป็นรายใหม ่ 2.95 28.72 0.00 7.73 9.85 
ด าเนินการขายเอง 53.51 17.57 99.53 83.18 63.45 

ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก 
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 2.58 9.01 0.47 5.94 4.5 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอ
หรือจังหวัด 

8.49 13.73 0.00 0.00 5.56 

พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.37 2.15 0.00 1.83 1.09 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 5.54 9.44 0.00 0.00 3.75 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 31.37 44.21 0.00 1.37 19.24 
โรงส/ีโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.43 0.00 0.00 0.11 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.86 0.00 0.00 0.22 
ด าเนินการขายเอง 51.66 1.29 99.53 91.32 60.95 
เพื่อนบ้านและญาต ิ 0.00 18.88 0.00 0.00 6.29 

สถานทีข่ายข้าวเปลือก 
ที่บ้าน 4.06 10.71 0.47 13.64 7.22 
ที่ไร่นา 5.54 3.97 0.47 0.00 2.5 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 81.55 63.10 39.62 42.27 56.64 
ขายให้ตลาดกลาง/จุดรบัซื้อในท้องถิ่น  2.21 5.16 14.62 41.82 15.95 



6-31 
 

ตารางที่ 6.82 การจัดคณุภาพข้าวและแหล่งรับซื้อของเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่ัวไปในกลุ่มจังหวัด 
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

ขายให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ ์ 6.64 15.08 41.52 2.27 16.38 
แหล่งที่ให้ราคาสูง 0.00 1.19 2.83 0.00 1.01 
ขายให้สมาชิกของกลุ่มหรือสหกรณ ์  0.79 0.47  0.63 

สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว 
ที่เดิม 89.30 64.86 65.09 95.43 78.67 
ที่ใหม่  10.70 34.80 26.89 4.57 19.24 
ไม่ได้ขาย 0.00 0.34 8.02 0.46 2.94 

สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกที่เดิม 
สะดวก/อยู่ใกล ้ 21.03 30.07 19.34 43.19 28.41 
มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 3.32 0.34 0.47 0.00 1.03 
พ่อค้าให้บริการด ี 10.33 5.74 2.83 5.00 5.98 
พ่อค้าให้ราคาด ี 54.24 52.36 49.06 46.36 50.51 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 0.37 1.69 2.83 0.45 1.34 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของ
ท้องถิ่น 

5.54 7.09 9.91 2.27 6.20 

เป็นสมาชิกของกลุ่ม/สหกรณ ์ 2.21 1.01 0.47 2.73 1.61 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่รัฐบาลก าหนด 

2.95 1.69 15.09 0.00 4.93 

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต 
ไม่สืบ 5.17 25.34 31.60 9.55 17.92 
สืบราคาก่อน  94.83 74.66 68.40 90.45 82.09 

แหล่งสืบราคา 
วิทยุ 2.21 2.21 1.53 2.53 2.12 
โทรทัศน ์ 2.95 2.95 0.00 2.53 2.11 
เพื่อนบ้าน/กลุม่เกษตรกร/สหกรณ ์ 64.58 64.58 83.20 72.22 71.15 
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 14.76 14.76 3.82 10.1 10.86 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 15.13 15.13 0.00 4.55 7.57 
หน้าโรงส ี 0.37 0.37 3.82 8.08 3.16 

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.37 9.12 8.49 0.00 4.50 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 86.40 85.13 71.23 92.27 83.76 
ต่อรองราคา 12.87 2.03 2.83 7.73 6.37 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 0.37 3.72 17.45 0.00 5.39 
 

6.5.2 ข้าวอินทรีย์ 
กรณีของข้าวอินทรีย์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนที่ขาย และในการ

ขายข้าวเปลือกเกษตรกรขายหมดทันที มีเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บข้าวเปลือกไว้
ก่อน แล้วค่อยทยอยขายภายหลัง 
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พ่อค้าที่รับซื้อข้าวเปลือกส่วนใหญ่เป็นรายเดิมที่เกษตรกรด าเนินการขายเอง เหตุผลหลักใน
การเลือกสถานที่จ าหน่ายข้าวเปลือก คือ พ่อค้าให้ราคาดี 

ในการขายข้าวเปลือก เกษตรกรส่วนใหญ่สืบราคาก่อนที่น าข้าวเปลือกไปขาย โดยเป็นการ
ถามจากเพ่ือนบ้านที่ไปขายมาก่อนหน้า หรือสืบราคาของกลุ่ม/ สหกรณ์ โดยผู้ซื้อเป็นคนก าหนดราคา 

 
ตารางที่ 6.83 การจัดคณุภาพข้าวและแหล่งรับซื้อของเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่ัวไปในกลุ่มจังหวัด 

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
การจัดคุณภาพข้าวเปลือกก่อนขาย 

จัด 100.00 0.00 50.00 85.71 58.93 
ไม่จัด 0.00 100.00 50.00 14.29 41.07 

การขายข้าวเปลือก 
ขายหมดทันท ี 100.00 80.00 75.00 28.57 70.89 
ทยอยขาย 0.00 20.00 25.00 42.86 21.97 
ไม่ขาย 0.00 0.00 0.00 28.57 9.52 

พ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก 
เป็นรายเดิม 100.00 40.00 25.00 0.00 41.25 
เป็นรายใหม ่ 0.00 60.00 0.00 28.57 22.14 
ด าเนินการขายเอง 0.00 0.00 75.00 71.43 36.61 

ประเภทพ่อค้าที่มารับซ้ือข้าวเปลือก 
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้นหรือต าบล 0.00 40.00 25.00 0.00 16.25 
พ่อค้ารวบรวมจากท้องถิ่นระดับอ าเภอ
หรือจังหวัด 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

พ่อค้ารวบรวมจากจังหวัด  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
โรงสีในหมู่บ้านหรือต าบล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
โรงสีในระดับอ าเภอหรือจังหวัด 0.00 40.00 0.00 0.00 10 
โรงส/ีโรงงานแปรรูปจังหวัด  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
สหกรณ์การเกษตรในอ าเภอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
ด าเนินการขายเอง 0.00 0.00 75.00 100.00 43.75 
เพื่อนบ้านและญาต ิ 100.00 20.00 0.00  40 

สถานทีข่ายข้าวเปลือก 
ที่บ้าน 100.00 0.00 0.00 28.57 32.14 
ที่ไร่นา 0.00 20.00 0.00 0.00 5 
ขายให้โรงสีในหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 0.00 60.00 0.00 42.86 25.72 
ขายให้ตลาดกลาง/จุดรบัซื้อในท้องถิ่น  0.00 0.00 25.00 28.57 13.39 
ขายให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ ์ 0.00 0.00 75.00 0.00 18.75 
แหล่งที่ให้ราคาสูง 0.00 20.00 0.00 0.00 5 

สถานทีข่ายข้าวเปลือกในปนีี้กับกับปีที่แล้ว 
ที่เดิม 100.00 40.00 75.00 71.43 71.61 
ที่ใหม่  0.00 60.00 25.00 28.57 28.39 
ไม่ได้ขาย  0.00 0.00 0.00 0.0 

สาเหตุที่ท่านขายข้าวเปลือกที่เดิม 
สะดวก/อยู่ใกล ้ 0.00 0.00 25.00 57.14 20.54 
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ตารางที่ 6.83 การจัดคณุภาพข้าวและแหล่งรับซื้อของเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่ัวไปในกลุ่มจังหวัด 
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

มีภาระผูกพันทางการเงิน (เป็นหนี้สิน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
พ่อค้าให้บริการด ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
พ่อค้าให้ราคาด ี 0.00 80.00 25.00 42.86 36.97 
ไม่รู้จะขายให้ใคร (ใครมาซื้อก็ขาย) 100.00 20.00 0.00 0.00 30 
สถานท่ีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของ
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

เป็นสมาชิกของกลุ่ม/สหกรณ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
เป็นจุดรับซื้อของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่รัฐบาลก าหนด 

0.00 0.00 50.00 0.00 12.5 

การสืบราคาก่อนขายผลผลิต 
ไม่สืบ 100.00 0.00 50.00 28.57 44.64 
สืบราคาก่อน  0.00 100.00 50.00 71.43 55.36 

แหล่งสืบราคา 
วิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
โทรทัศน ์ 0.00 0.00 50.00 0.00 12.5 
เพื่อนบ้าน/กลุม่เกษตรกร/สหกรณ ์ 100.00 100.00 0.00 80.00 70 
พ่อค้าที่มารวบรวมรับซื้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
เจ้าหน้าท่ีทางราชการ 0.00 0.00 0.00 20.00 5 
หน้าโรงส ี 0.00 0.00 50.00 0.00 12.5 

การก าหนดราคาขายข้าวเปลือก 
เกษตรกรก าหนดราคาเอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
ผู้ซื้อก าหนดราคา 100.00 100.00 50.00 71.43 80.36 
ต่อรองราคา 0.00 0.00 0.00 28.57 7.14 
เป็นราคาจ าน าท่ีรัฐบาลก าหนด 0.00 0.00 50.00 0.00 12.5 
 
6.6 โครงสร้างต้นทุน 

ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ย 6,085.48 
บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,683 บาท รองลงมา ต้นทุน
ค่าแรงงานเครื่องจักร เฉลี่ยอยู่ที่ 1,676 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 1,761 บาท และ
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 964 บาท  
 
ตารางที่ 6.84 ต้นทุนการผลติข้าวรวมของกลุ่มจังหวัด (เฉลี่ยต่อไร่) 

 ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่    ร้อยเอ็ด   ขอนแกน่   มหาสารคาม   กาฬสินธุ ์  กลุ่มจังหวัด  
 พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย  20.62 23.2 20.32 29.1 23.31 
 ค่าวัตถุดิบ  705 920 1,269 965 964.75 
 ค่าแรงงานคน   1,279 2,510 1,569 1,373 1,682.98 
 ค่าแรงงานเครื่องจักร  2,400 1,328 1,370 1,607 1,676.25 
 ค่าใช้จ่ายในการผลติ  3,200 720 945 2,181 1,761.50 

 ต้นทุนต่อไร่  7,584.9 5,478 5,153 6,126 6,085.48 
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เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าวัตถุดิบ พบว่า กลุ่มจังหวัดมีต้นทุนค่าวัตถุดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 964 บาท ซึ่ง
จังหวัดมหาสารคาม มีต้นทุนค่าวัตถุดิบมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 1,269 บาท รองลงมาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เฉลี่ยอยู่ที่ 965 บาท จังหวัดขอนแก่น เฉลี่ยอยู่ที่ 920 บาท และจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ยอยู่ที ่705 บาท 

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานคน พบว่า กลุ่มจังหวัดมีต้นทุนค่าแรงงานคน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,682 
บาท ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีต้นทุนค่าแรงงานคนมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 2,510 บาท รองลงมาจังหวัด
มหาสารคาม เฉลี่ยอยู่ที่ 1,569 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์เฉลี่ยอยู่ที่ 1,373 บาท และจังหวัดร้อยเอ็ด 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,279 บาท 

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร พบว่า กลุ่มจังหวัดมีต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,676 บาท ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักรมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 
บาท รองลงมาจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,607 บาท จังหวัดมหาสารคาม เฉลี่ยอยู่ที่ 1,370  บาท 
และจังหวัดขอนแก่น เฉลี่ยอยู่ที่ 1,328 บาท 

เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า กลุ่มจังหวัดมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,761 บาท ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีค่าใช้จ่ายในการผลิตมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 3,200 บาท 
รองลงมาจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 2,181 บาท จังหวัดมหาสารคาม เฉลี่ยอยู่ที่ 945 บาท และ
จังหวัดร้อยเอ็ด เฉลี่ยอยู่ที่ 720 บาท 
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บทที่ 7 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของข้าว 

 
ผลการศึกษาโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มีกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบได้แก่  
กระบวนการต้นน้้า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ผลิตและจ้าหน่าย

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี แรงงานคน และเครื่องจักรการเกษตร  
กระบวนการกลางน้้า ได้แก่ กลุ่มผู้รวบรวม ผู้จัดหาข้าวเปลือก ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง 

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร ประกอบด้วย โรงสีข้าว สหกรณ์
การเกษตร  

กระบวนการปลายน้้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้จ้าหน่ายข้าวสาร ได้แก่ พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าส่ง 
พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค 
 
ภาพที่ 7.1 แสดงโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว 

 
จากภาพดังกล่าว หน่วยผลิตต้นน้้าของห่วงโซ่อุปทานข้าว เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็น

ผู้ใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือผลิตข้าวเปลือก มีปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ที่ตนเองเก็บไว้ หรือ
ได้รับแจกจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นผู้แทนจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือซื้อจากร้านค้า
จ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ แรงงานรับจ้างซึ่งมีบริษัทรับจ้างท้านาในการเตรียมดิน และปัก
ด้า ในจังหวัดขอนแก่น รถไถรับจ้าง และรถเก่ียวนวดรับจ้าง  

การผลิตในขั้นตอนนี้เริ่มจากการเตรียมดิน การไถดะ ไถแปร ไถคราด แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถ
ไถหน้าดิน แล้วปั่นแห้ง หรือปั่นน้้าตมถ้านามีน้้า แล้วหว่านข้าว เพ่ือความประหยัด การน้าน้้าเข้านา
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เพ่ิมเติมโดยใช้เครื่องสูบน้้า ซึ่งนาส่วนใหญ่ใช้น้้าฝน หากฝนไม่ตกในช่วงที่การปลูกข้าวต้องการน้้าอาจต้อง
หาน้้าจากหนอง บึง ล้าคลอง แม่น้้า สูบเข้านา การหว่านกล้า ปักด้า หรือท้านาหว่าน การใส่ปุ๋ยบ้ารุงดิน
ในระยะข้าวงอก ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน หรือก้าเนิดช่อ ระยะข้าวตั้งท้อง การเก็บเกี่ยว และการนวดข้าว 
หลังจากนั้นข้าวเปลือกจากที่ชาวนาปลูกถูกส่งผ่านไปยังขั้นตอนกลางน้้า ไปยังกลุ่มของผู้รวบรวม และ/
หรือจัดหาข้าวเปลือก ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมข้าว กลุ่มของชาวนา สหกรณ์การเกษตร โรงสี 
จากนั้นข้าวเปลือกถูกส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร ได้แก่ โรงสี หรือสหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสี ท้าการ
แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร หลังจากนั้นข้าวสารเข้าสู่ขั้นตอนปลายน้้า ไปยังกลุ่มผู้จ้าหน่ายข้าวสาร 
กลุ่มผู้กระจายสินค้าข้าวสาร ได้แก่ ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก และหยง โดยอาจเป็นการส่งต่อโดยตรง
จากโรงสี หรือสหกรณ์ที่มีโรงสี ไปยังผู้ส่งออกและผู้ขายส่ง หรืออาจส่งผ่านหยง ในขณะที่ผู้ค้าส่ง 
ด้าเนินการบรรจุข้าวสารเป็นถุง หรือวัสดุอ่ืนในขนาดน้้าหนักต่าง ๆ ได้แก่ น้้าหนัก 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 
หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น ส่งกระจายข้าวสารถุงไปยังผู้ขายปลีกทั้งแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ขายข้าวสารให้กับผู้บริโภคภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด 
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อุตสาหกรรมต้นน ้า 
    
   ภาพที่ 7.2 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-ต้นน้้า 
 

 
 
จากภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานข้าวในล้าดับต้นน้้ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต หรือ

เกษตกรผู้ปลูกข้าว และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ให้บริการปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตาม
ราคาตลาด ซึ่งมีโครงสร้างตลาดทั้งผู้ขายน้อยราย และผู้ขายมากราย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ แรงงาน และรถไถ เป็นตลาดผู้ขายมากราย และรถเกี่ยวข้าวเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย เป็นต้น 
ส้าหรับตลาดเมล็ดพันธุ์เป็นตลาดที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแต่ละแหล่ง
มีความแตกต่างกัน ปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ คือ พันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ105 และ พันธุ์ กข6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียว และพันธุ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าวชัยนาท เป็นต้น การใช้เมล็ด
พันธุ์เพาะปลูกส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ร้อยละ 64.36 รองลงมาซื้อจากแหล่งจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ใน
ส่วนของราชการ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม ส้านักงานเกษตร
จังหวัด ส่วนภาคเอกชนนั้นมีทั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน ร้านค้าเอกชนในพ้ืนที่ เกษตรกรที่
ได้รับการแต่ตั้งเป็นตัวแทนขายเมล็ดพันธุ์ ชาวนาเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นล้าดับแรก 
แต่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสามแห่งมีข้อจ้ากัดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ้าหน่ายในฤดูท้านาปีได้ประมาณปีละ
ไม่เกิน 20,000 ตัน ไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีมากกว่า 147,000 ตันต่อปี ขณะที่ความต้องการเมล็ด
พันธุ์มีมากกว่า ดังนั้นทางเลือกของเกษตรกรที่ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกเอง หรือเก็บไว้ไม่เพียงพอ
ต้องซื้อเพ่ิมจากแหล่งจ้าหน่ายที่เคยซื้อประจ้าและมีความเชื่อใจกันที่อยู่ในหรือต่างพ้ืนที่ พฤติกรรมของ
เกษตรกรที่เปลี่ยนจากการท้านาด้าเป็นนาหว่าน ตามหลักวิชาการในการท้านาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 10-
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15 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในความเป็นจริงชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นความต้องการ
ลดความเสี่ยงการงอกของเมล็ดพันธุ์ของชาวนาเอง คือ เมื่อหว่านแล้วกลัวข้าวไม่งอก เพราะ เมล็ดพันธุ์
ข้าวไม่สมบูรณ์ มีการสูญเสียจากฝนซึ่งไม่แน่นอน ถ้าไม่มีฝนข้าวก็งอกได้น้อย และนก หนู เก็บกินเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในทางกลับกันหากฝนตกท้าให้ข้าวงอกแน่นจนเกินไปมีปัญหาเรื่องศัตรูข้าวเพ่ิมมากขึ้น ต้องเพ่ิม
ปุ๋ยมากข้ึน ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน  
 ตัวอย่าง การท้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีความประณีต การท้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ประสบความส้าเร็จของ
กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ้าเภอกมลาไสย มีความเข้มแข็ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ผ่านมาจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์
ได้กว่า 100 ตัน ปีนี้มีการรับจองมามากกว่าร้อยตัน การท้าเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม การด้าเนินงานแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน ได้แก่กลุ่มเพาะกล้า กลุ่มปักด้า ใช้เครื่องปักด้า กลุ่มดูแลแปลงกล้า แต่ละกลุ่มมีการจัด
เวรแบ่งงานกันท้า มีรายได้จากการท้างาน เป็นค่าจ้างแรงงาน แต่ค่าจ้างแรงงานจ่ายเมื่อกลุ่มได้ผลิตเสร็จ
ผลก้าไรออกมาแล้วจึงจ่าย โดยท้าบัญชีรายการแสดงการท้างานของแต่ละคนไว้ มีกรรมการออกตรวจ
แปลงกันเอง ตรวจตัดพันธุ์ปน ถ้าแปลงของสมาชิกคนใดไม่ได้มาตรฐานกลุ่มไม่เอาเข้าเป็นสมาชิก ถ้ามีใคร
ท้าผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ก็ยกเลิกเป็นสมาชิกเช่นกัน  
  ศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความส้าเร็จขึ้นอยู่กับ 1). ผู้น้า ในที่นี้อาจเป็นผู้น้าทางการ เช่น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ชาวบ้านผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในการผลิต เห็นความส้าคัญเพราะมองเห็นว่ามีตลาดที่ดี 
2). เรียนรู้การพัฒนาการเพาะปลูกจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่รับซื้อ 3). มีเกษตรกรในพ้ืนที่เห็น
ประโยชน์และความส้าคัญ เข้ามาเรียนรู้และท้าการผลิตเหมือนกับผู้น้า และสามารถขยายความคิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวนาคนอ่ืนเพ่ือขยายการผลิตในฤดูกาลผลิตต่อ ๆ ไปมากขึ้น 4). ต้องเป็นผู้ที่มี
เวลา นั่นหมายถึง มีเวลาในนามาก มีอาชีพเสริมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถดูแลนา
ตนเองได้สะดวกทั้งในและนอกฤดูกาลผลิต 5). มีการใส่ใจ สร้างนิสัยการสังเกตและมีความละเอียดในการ
ผลิต 6). มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราคา ปริมาณ คุณภาพ ของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี สามารถเข้าถึงตลาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวได้ 7). สามารถเข้าถึงส่วนราชการการเกษตรในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
และระดับภาค ได้ดี และ/หรือ ส่วนราชการเกษตรในระดับต่าง ๆ เข้าถึงเพ่ือรับการส่งเสริมได้  8). มีการ
เตรียมดินก่อนฤดูกาลเพาะปลูกมากพอสมควร เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว การปลูกปอเทือง การไถกลบ
ตอซังข้าว 9). มีน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพราะการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพต้อง
ท้านาด้า 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลส้านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว มีศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มจังหวัด 
จ้านวน 325 ศูนย์ แต่ที่ประสบความส้าเร็จมีน้อย เหตุผลที่ไม่ประสบความส้าเร็จเพราะ 1). เกษตรกรใน
พ้ืนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในศูนย์ข้าวชุมชน เพราะการบริหาร จัดการ ไม่ดี เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่น่าเชื่อถือ 2). มี
ความขัดแย้งระหว่างประธานศูนย์ข้าวชุมชนกับเกษตรกรเพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียง 3). ใช้เวลาท้า
อาชีพนอกภาคการเกษตรมาก และมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าท้าให้ไม่มีเวลาในการดูแลนาตนเอง 
โดยเฉพาะที่ไปท้าอาชีพอ่ืนที่อยู่ห่างไกลบ้านตนเอง 4). ขาดแคลนแรงงานในครอบครัวที่ต้องดูแลข้าวใน
แปลงนา เพราะลูกหลานมีความรู้สูงอพยพไปท้างานนอกภาคการเกษตร 5). มีความรู้ในข้อมูลข่าวสาร 
ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวน้อย หรือไม่มีความรู้ดังกล่าว 6). ลูกหลานที่อาศัยอยู่ด้วยไม่ชอบการท้านา เพราะ
ต้องใช้ความตรากตร้า ความอดทน เผชิญกับแสงแดดที่แรง อากาศร้อน อยู่กับโคลนตม 7). การท้านาให้
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ผลตอบแทนท้ายช่วงฤดูกาลผลิต แต่ต้องมีรายได้เลี้ยงชีพตลอด จึงไปหาอาชีพอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนเป็น
รายเดือน หรือเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนบ่อยตลอดปี 8). เนื้อที่ท้านาน้อย และไม่มียุ้งฉางจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์ที่เหมาะสม 9). หน่วยงานราชการทางด้านเกษตรในหลายระดับเข้าไม่ถึง 10). มีพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม น้้า
ท่วมขังในฤดูท้านา 11). ใช้เวลาก่อนการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเตรียมดินก่อนฤดูกาลเพาะปลูกมาก
พอสมควร เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว การปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังข้าว และช่วงระหว่างการ
เพาะปลูกต้องมีเวลาและใส่ใจในการดูแลแปลงนามาก  
 นอกจากมีการท้าเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้เอง หรือเพ่ือจ้าหน่ายแล้ว มีการรวมตัวของชาวนาเพ่ือจัดหา
ปัจจัยการผลิต (ซื้อหรือผลิตเอง) ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เกษตรกรบางรายให้ความส้าคัญกับคุณภาพของ
ข้าวอย่างมาก กลุ่มที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพของข้าวให้ความใส่ใจตั้งแต่การเตรียมดิน การไถดะที่เป็น
การไถครั้งแรกเพ่ือท้าลายวัชพืชในนาและพลิกกลับหน้าดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แล้วจึง
ไถแปรตัดกับรอยไถดะเพ่ือไถดินรอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุดจากดิน แล้วไถคราดเพ่ือ
เอาวัชพืชออกจากดินผืนนา และปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกันเพ่ือให้ระดับน้้าเสมอกันทั้งผืน
นา แต่ปัจจุบันพฤติกรรมของชาวนาส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการประหยัดเวลา และแรงงาน เมื่อไถ
แปรครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวลงไปโดยไม่ไถกลบ ในขณะที่ชาวนาบางรายถูกเรียกว่าผู้จัดการ
นา เพราะโทรศัพท์สั่งงานในทุกขั้นตอน เช่น จ้างไถ จ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ จ้างหว่านปุ๋ย จ้างรถเกี่ยวนวด 
จ้างรถบรรทุกขนย้ายข้าวเปลือกไปขายที่โรงสี เป็นต้น บางรายไม่เคยไปดูที่แปลงนาเลย ซึ่งเกษตรกรที่
เป็นผู้จัดการนากลุ่มนี้ ไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพของข้าวที่ได้ เพราะมีอาชีพหลักอ่ืนอยู่แล้ว ท้านาเพียงเพราะ
ไม่อยากเสียที่นาให้ว่างเปล่า และมีอีกกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุชาวนาประมาณ 50 ปี ไม่มี
แรงงานหนุ่มสาวที่เป็นบุตรหลานคอยช่วยเหลือท้านา จึงต้องใช้วิธีการจ้างทั้งกระบวนการท้านาตั้งแต่ จ้าง
ไถแปลงนา จ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว หากมีวัชพืช หญ้า ขึ้นมากก็จ้างฉีดยาคุมหญ้า จ้างใส่ปุ๋ย จ้างเกี่ยว
นวด และจ้างรถขนข้าวเปลือกไปขาย  
 ปัจจัยการผลิตอ่ืน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์ รวมถึงปุ๋ยน้้า หรือน้้าหมักชีวภาพ เป็นปัจจัยที่
ชาวนาต้องใช้ในการเพาะปลูก ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการท้านาที่ใช้กันเป็นส่วนมากมีหลายสูตร ตามลักษณะดิน
แต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ปุ๋ยสูตร N-P-K ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สูตร 16-20-0 และสูตร 16-16-16 จังหวัด
ขอนแก่น สูตร 46-0-0 และ สูตร 16-16-8 จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สูตร 20-20-0 สูตร 16-16-8 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 เป็นต้น 

ส่วนปัจจัยด้านแรงงานที่ค่าจ้างแรงงานในการท้านาสูงขึ้นประมาณ 300-350 บาทต่อวัน และยัง
ต้องเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มด้วย เพราะเกษตรกรต่างเร่งรีบในการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวนวด 
ในช่วงเวลาใกล้เคียงและไล่เลี่ยกัน ค่าจ้างแรงงานในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก และปลายฤดูกาลเพาะปลูก
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ค่าจ้างแรงงานเท่ากับ  300 บาทต่อวัน แต่ช่วง
ปลายฤดูกาลความต้องการแรงงานสูงขึ้นท้าให้ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมเป็น 400 บาทต่อวัน ทั้งนี้เพราะ ในช่วง
ปลายฤดูกาลเพาะปลูก ความต้องการแรงงานสูงขึ้น เพราะแรงงานในพ้ืนที่มีจ้ากัด หาได้ยากขึ้น ผู้มา
รับจ้างแรงงานไม่ค่อยมี ไปรับจ้างนอกภาคการเกษตรและมีอาชีพที่ถาวร ประกอบกับ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ผู้รับจ้างเห็นเป็นโอกาส จึงขึ้นราคาค่าจ้างของตนเอง เพ่ือท้าให้รายได้เพ่ิมข้ึน 
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ให้ความส้าคัญกับการปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้น มีการรวมกลุ่มเกษตรปลูก
ข้าวอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
เนื่องจากมีการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จึงมีการการตรวจแปลงนาเพ่ือการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานของต่างประเทศ ได้แก่ ระบบเกษตรอินทรีย์ที่
พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements - IFOAM) มีส้านักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือให้บริการรับรอง
ระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 ส้านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มกท.ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 
องค์กรผู้บริ โภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสี เขียว ที่ท้างานสนับสนุนระบบชาวนา อย่าง
ยั่งยืน หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึง
เริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน  ต่อมา มกท. ได้ด้าเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือน
กันยายน 2544 ให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บ
ผลผลิตจากป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการ
ผลิตเพ่ือการค้า  
 ในขั้นตอนการปลูกคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญ การเปลี่ยนวิธีเพาะปลูก
จากการท้านาด้าเป็นการท้านาหว่านท้าให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จ้านวนมากขึ้น เพราะค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นและ
ขาดแคลนในช่วงฤดูการท้านา ปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ที่มีก็ราคาสูง 
ราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ที่เพ่ิมมากขึ้นเพราะต้องการลด
ความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวแล้ว 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย  การเพ่ิมของประชากรไทยยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไป
ในอนาคต แต่เป็นการเพ่ิมที่ช้าลง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)  วัยแรงงานลดลง 
แม้แต่ในภาคการเกษตร ประกอบกับคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่กลับไปท้างานภาค
การเกษตร และคนสูงอายุมีมากขึ้น ส้าเร็จการศึกษาในระดับต่้า เช่นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ 7 ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2567 เมื่อประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และลูกหลานเกษตรกรเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่อยากกลับมาเป็นเกษตรกร 
ท้าให้ขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปัจจุบันอายุมากกว่า 50 ปี คนรุ่นหนุ่มสาวหันไปขายแรงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ จึงไม่มีเวลามาท้างานภาคการเกษตร จึงมีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน
มากขึ้น มีการใช้รถเก่ียวข้าว รถเก่ียวนวด แทนแรงงานคนที่มีค่าจ้างขึ้นมาก ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักร
ที่เข้ามาทดแทนแรงงาน ได้แก่ รถไถนาเดินตาม รถไถนานั่งขับ รถเก่ียวนวด เครื่องนวดข้าว มีทั้งค่าน้้ามัน 
ค่าซ่อมบ้ารุงเมื่อเกิดความเสียหายหรือสึกหรอเพ่ือน้ากลับมาใช้ได้ หากชาวนาไม่มีเครื่องจักรดังกล่าวต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเครื่องจักร 

โลจิสติกส์ของข้าว และห่วงโช่อุปทานของข้าว ขั้นต้นน้้า เริ่มจากเกษตรกรน้าผลผลิตข้าวจาก
แหล่งผลิตท้องนา ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ได้แก่ ที่นา พันธุ์ข้าว แหล่งน้้าที่ใช้ ได้แก่ 
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น้้าฝน น้้าชลประทาน น้้าบ่อ น้้าบาดาล น้้าตามล้าห้วย หนอง คลอง แม่น้้า การใช้ปุ๋ย มีทั้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างเดียว ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี การใช้เครื่องจักรทดแทน
แรงงานในกรณีที่ขาดแคลนแรงงาน และ/หรือแรงงานมีค่าจ้างสูง เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้
ข้าวเปลือก มีการขนส่งขนย้ายข้าวเปลือกจากนาไปยังส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้้า พาหนะที่ใช้ขน
ข้าวเปลือกจากนามีทั้งล้อเข็น รถไถนาเดินตามพ่วงกระบะ รถอีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถหกล้อ และรถ
สิบล้อ 
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อุตสาหกรรมกลางน ้า 
 
ภาพที่ 7.3 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-กลางน้้า 

 
 

1) ชาวนากับผู้ค้าข้าวเปลือกและโรงสี  
 ในการขายข้าวเปลือกปัจจุบันส่วนใหญ่ขายข้าวสด ดังนั้นชาวนาส่วนใหญ่ซึ่งขายข้าวเปลือกให้กับ
โรงสี สหกรณ์การเกษตร หรือบางครั้งชาวนาเลือกท่ีขายให้กับผู้รวบรวมผลผลิตที่มารับซื้อในต้าบลหรือท่า
ข้าว หรือตลาดกลางข้าวเปลือกที่การค้าภายในจังหวัดจัดเตรียมพ้ืนที่ให้ชาวนาได้ขายข้าวเปลือกโดยตรง
กับโรงสี ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในเรื่องราคารับซื้อที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 1-2 บาท มีความสะดวก ไม่ต้อง
เสียค่าขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสี โดยผู้รวบรวมก็น้าข้าวเปลือกไปโรงสีอีกทอดหนึ่งเพ่ือแปรสภาพเป็น
ข้าวสาร ชาวนาส่วนหนึ่งน้าข้าวเปลือกไปสียังโรงสีชุมชนซึ่งส่วนใหญ่สีไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เก็บ
ไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งปัจจุบันยุ้งฉางมีน้อยลง ต้องจัดที่จัดเก็บไว้บนบ้าน เช่น ในครัว หรือใต้ถุนบ้าน ที่ป้องกัน
แมลงและความชื้นไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ และการน้าไปบริโภคนั้นน้าข้าวไปสีที่โรงสีในหมู่บ้านเพ่ือ
เพียงพอบริโภคในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดแล้วจึงน้าข้าวไปสีเพ่ิมใหม่ การด้าเนินงานของตัวกลางซึ่ง
เป็นผู้จัดหาข้าวเปลือก บางรายมียุ้งฉางเพ่ือเก็บข้าวเปลือกก่อนขายต่อให้โรงสี ดังนั้นนอกจากรายได้จาก
ค่าบริการขนส่งข้าวเปลือกแล้ว ยังมีรายได้จากส่วนต่างของราคาข้าวเปลือกด้วย ในกรณีของชาวนาที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มชาวนาหรือสหกรณ์การเกษตร ก็น้าผลผลิตไปขายที่สหกรณ์ หากสหกรณ์มีโรงสีก็สีข้าว
เองส่วนหนึ่ง และหากมีข้าวเปลือกที่เกินก้าลังการผลิต ก็ส่งข้าวส่วนที่เหลือของสมาชิกไปขายต่อยังโรงสี
ใหญ่ ๆ ในจังหวัดต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีโรงอบ ท้าให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวใน
ปริมาณที่มาก ๆ ได ้
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การสีข้าวของโรงสีที่ได้มาตรฐาน เมื่อน้าข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม ไปสีได้ต้นข้าวร้อยละ 5 จ้านวน 42.33 
กิโลกรัม ปลายข้าว A1 จ้านวน 17.32 กิโลกรัม ปลายข้าว C1 และ C3 จ้านวน 6.67 กิโลกรัม ได้ร้า
ละเอียด 7.29 กิโลกรัม ร้าหยาบ 2.90 กิโลกรัม แกลบและสิ่งเจือปน 23.51 กิโลกรัม (ที่มา : สมาคมโรงสี
ข้าวไทย) ซึ่งโรงสีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่สีข้าวสารนั้น ข้าวเปลือก 1 ตัน ได้ข้าวสารประมาณ 600 กิโลกรัม 
ข้าวสารเป็นต้นข้าวประมาณ 40 กิโลกรัม และข้าวท่อนใหญ่ประมาณ 30 กิโลกรัม ข้าวท่อนกลาง
ประมาณ 80 กิโลกรัม ข้าวเล็กประมาณ 140 กิโลกรัม ข้าวปลาย หรือข้าวเป็นอาหารหมู ประมาณ 60 
กิโลกรัม ร้าอ่อน ประมาณ 20 กิโลกรัม ร้าอ่อนก็แยกเป็นร้าอ่อนกับร้าหยาบ ในร้าอ่อนมีร้าหยาบร้อยละ 
80 มีร้าอ่อนร้อยละ 20 ของ 20 กิโลกรัม 
 ผลของนโยบายรับจ้าน้าข้าวที่ผ่านมา มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวกลางซึ่งเป็นผู้จัดหาข้าวเปลือก 
รวมถึงสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่น้าข้าวไปจ้าน้ากับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้ได้ราคาที่รัฐบาลก้าหนดไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ส้าหรับข้าวเจ้าขาว และตันละ 20,000 บาท 
ส้าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 แม้ว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ไม่น้าข้าวไปขายที่
สหกรณ์ เพราะสหกรณ์เองไม่มีเงินทุนพอที่แย่งซื้อข้าวในราคาสูงเท่ากับโครงการฯ ได้ 
 โรงสี มีบทบาทส้าคัญมากในช่วงของอุตสาหกรรมกลางน้้า มีหน้าที่หลักในการแปรสภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร นอกจากเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกแล้ว โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลางยังท้าหน้าที่
เป็นผู้ขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีขนาดใหญ่อีกด้วย และโรงสียังท้าหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้า นอกจากนี้
โรงสียังสามารถเพ่ิมมูลค่าข้าวสารได้ โดยการบรรจุถุงขนาดเล็ก โดยส่งขายยังร้านค้าปลีกดั้งเดิม/สมัยใหม่ 
ส่งผ่านหยง หรือส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย  
 ในส่วนของชาวนาและโรงสี ในการขายและรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ส่วนใหญ่เป็นการขาย
ข้าวสดที่เกี่ยวแล้วเสร็จก็ขายเลยโดยไม่มีการตากแดดเพ่ือลดความชื้น ขายข้าวสดความชื้นประมาณร้อย
ละ 20 เหตุผลส้าคัญที่ชาวนาต้องขายข้าวสดไม่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย เพราะต้องการน้าเงินไป
ช้าระหนี้จากแหล่งเงินกู้ทั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บางรายมีหนี้กับสหกรณ์ 
หรือโรงสี จึงต้องรีบขายเพ่ือน้าเงินไปช้าระหนี้ นอกจากนี้ ชาวนาไม่มีพ้ืนที่ในการน้าข้าวเปลือกไปตาก
แดดเพ่ือลดความชื้นซึ่งต้องตากแดดประมาณสามแดด อีกทั้งไม่มีคนเฝ้าดูแลรักษา และเก็บใส่ถุงในยาม
กลางคืน ซึ่งพ้ืนที่ในการตากข้าวที่พบเห็นทั่วไป คือ ข้างถนนใหญ่ที่ผ่านหมู่บ้าน บริเวณที่นา บริเวณหน้า
บ้านตนเอง บ้านญาติ ที่สาธารณะในหมู่บ้าน สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอลในโรงเรียน หรือแม้แต่ใน
ป่าช้าประจ้าหมู่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเกลี่ยข้าวให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดที่ทั่วถึง และความ
ร้อนแรงของแสงแดดในช่วงที่ตาก ส่วนกลุ่มที่มีอาชีพนอกการเกษตร หรือชาวนาที่ต้องการใช้เงินสดเร็ว 
ต้องการขายข้าวสดที่มีความชื้นสูง ราคาขายได้ต่้ากว่าราคาข้าวเปลือกที่มีความชื้นร้อยละ 15 ประมาณ 
2-3 บาท ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ที่ความชื้นร้อยละ 15 ประมาณตันละ 13,000-14,000 
บาท การซื้อข้าวเปลือกของโรงสีมีทั้งที่ชอบซื้อข้าวสดมากกว่าข้าวที่ชาวนามีการน้าไปตากแดดเพ่ือลด
ความชื้น เพราะง่ายในการจัดการอบ เพราะท้าให้ลดความชื้นได้เสมอกัน แต่หากมีข้าวเปลือกที่ชาวนา
น้ามาขายเป็นข้าวที่มีการลดความชื้นมาก่อนท้าให้การจัดการของโรงสีเพ่ิมขั้นตอนแยกข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นไม่สูงออก ส่วนข้าวสดก็กองรวมกัน แต่ก็มีที่โรงสีไม่มีการแยกกองข้าวเปลือกต่างความชื้นใช้การ
เทกองรวมกัน เพ่ือน้าเข้าเครื่องอบในคราวเดียว  
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 การขายข้าวเปลือกของชาวนาที่เป็นเกษตรอินทรีย์นั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดขายให้กับสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ตนเองเป็นสมาชิก มีโรงสีเฉพาะข้าวอินทรีย์แยกต่างหาก และชาวนามีการลด
ความชื้นข้าวเปลือกก่อนมาขาย โดยทั่วไปราคาขายสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าชนิดเดียวกันประมาณ 0.50-1 
บาท แต่ชาวนาที่เป็นเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ที่ได้รับใบรับรอง 
GAP เมื่อได้ผลผลิตข้าวเปลือกและน้าไปขายให้กับโรงสี ไม่ได้ขายในราคาที่สูงกว่า โรงสีรับซื้อในราคา
เดียวกับข้าวเปลือกที่ความชื้นร้อยละ 15 มีส่วนน้อยมากที่รับซื้อราคาเพ่ิมขึ้นมาประมาณ 0.50-1 บาท 
ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 2 บาท   
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงสีขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
จ้าพวกที่ 3 ตามนิยมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 120 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 31 แห่ง 
ขอนแก่น 34 แห่ง มหาสารคาม 16 แห่ง และกาฬสินธุ์ 39 แห่ง โรงสีขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 
แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 2 มี 144 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 29 แห่ง ขอนแก่น 5 แห่ง 
มหาสารคาม 43 แห่ง และกาฬสินธุ์ 67 แห่ง การขายข้าวเปลือกของชาวนารับรู้ราคาจากการสอบถามกับ
เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก หรือญาติพ่ีน้อง จากการติดต่อกันทางโทรศัพท์ มักขายกับโรงสีเดิมที่เคยขายให้ก่อนใน
ปีที่แล้ว เพราะความสะดวก ใกล้บ้าน และรู้จัก ในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตรจากโรงสี รวมถึงมีตัวแทน
ของโรงสีไปชักจูง บางครั้งให้ของแถมเพ่ือดึงดูดใจหรือล่อใจให้ไปขาย เช่น น้้า เครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง เป็น
ต้น พาหนะที่ใช้ขนข้าวเปลือกไปขายได้แก่ รถอีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ และรถ
พ่วง เมื่อโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกแล้วก็น้าไปเทกอง หากเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่มีโรงอบก็น้าข้าวเปลือกเข้าสู่
เข้าตู้อบ ส่วนโรงสีที่ไม่มีตู้อบ เป็นโรงสีขนาดเล็ก ก็ส่งขายต่อให้กับโรงสีขนาดใหญ่ หรือผู้รวบรวม
ข้าวเปลือกรายใหญ่ต่อไปก่อนการแปรรูปเป็นข้าวสาร 
 การแปรรูปข้าวสาร หลังจากโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกและผ่านการอบแห้งแล้ว การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก ต้องเก็บรักษาโดยเป่าลมเย็นให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาเซ็นติเกรด และเก็บข้าวเปลือกไว้ 3-
6 เดือน เมื่อน้าออกมาสีแล้วคุณภาพของข้าวหอมมะลิไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
 

2) โรงสีและผู้ค้าข้าวสาร  
 การส่งข้าวสารไปสู่ผู้ค้าข้าวสารทั้งตลาดในและต่างประเทศ อาจเป็นการส่งจากโรงสีโดยตรงสู่ผู้
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (การบรรจุข้าวถุง) ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ส่งออก หรือโรงสีเป็นผู้แปรรูปและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ข้าวถุงมีตราสัญลักษณ์สินค้าเป็นของตนเองเพ่ือวางจ้าหน่าย ซึ่งโรงสีในที่นี้มีทั้งโรงสีเอกชน
ทั่วไป และโรงสีของสหกรณ์การเกษตร ถุงบรรจุข้าวมีหลายขนาดตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม 1, 2, 5, 10, 25, 
50, 100 กิโลกรัม แล้วแต่ความต้องการของผู้สั่งซื้อที่เป็นทั้งผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ผู้ส่งออก หรือหยงที่เป็น
ตัวกลางในการรวบรวมและท้าหน้าที่ประสานข้อมูลการซื้อขายระหว่างโรงสีกับผู้ค้าส่งหรือผู้ส่งออก หยงมี
อยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่ง ซื้อข้าวสารกับโรงสีไปเก็งก้าไร และเอาไปขาย รับผิดชอบส่วนต่างของ
ราคา ได้ทั้งค่านายหน้า และสินค้าข้าว ประเภทที่สอง คือ หยงที่อยากขายแล้วติดต่อให้ขายกับผู้รับซื้อ
รายต่าง ๆ  
 ปัญหาที่พบระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกเป็นระยะเวลาการช้าระเงินของผู้ส่งออกให้กับโรงสีใช้เวลา 
30-60 วัน จากที่เคยใช้ระเวลาประมาณ 15 วัน ในขณะที่โรงสีต้องใช้เงินสดในการซื้อข้าวเปลือกจาก
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ชาวนา เพราะหากโรงสีไม่จ่ายเงินสดให้กับชาวนา โรงสีนั้นประสบปัญหาทันที เพราะชาวนาบอกต่อกัน
เร็วมาก เพราะมีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือของชาวนาที่มีใช้กันมาก ปัญหาอีกประการความแตกต่าง
ระหว่างราคา F.O.B. กับ C.I.F ไม่ควรต่างกันมาก ราคา F.O.B. หรือ Free On Broad เป็นราคาที่ผู้ขาย
น้าข้าวไปส่งถึงเรือ (พ้นกราบเรือ) โดยผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง เมื่อน้าสินค้าขึ้นเรือ
แล้วถือได้ว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากท่าเรือต้นทาง
ถึงท่าเรือปลายทางหลังจากนั้น ภาระดังกล่าวต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อเป็นผู้ท้าประกันภัย  ส่วน 
ราคา C.I.F. หรือ Cost Insurance Freight เป็นราคาที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาเรือที่ท่าเรือต้นทางเพ่ือ
ขนส่งสินค้าไปยังเมืองปลายทาง และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเช่าเรือ ความเสี่ยงภัยของสินค้า หรือภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนกับสินค้าขณะขนส่งจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงภัย ผู้ขายจัดท้าการประกันภัยระหว่างการขนส่งสินค้า 
 ปัญหาการปลอมปนของข้าวที่โรงสีพบเห็น เป็นการปลอมปนโดยไม่เจตนา เกิดจากชาวนาได้รับ
พันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนมาก่อน จากร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือนาแปลงเดียวกันมีการท้านาปรังโดยปลูก
ข้าวชัยนาท แล้วมาท้านาปีปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรังตกค้างอยู่ ในขณะที่ปัญหา
การปลอมปนส่วนใหญ่อยู่ที่ยี่ปั๊ว หรือผู้ซื้อมาขาย มีการน้าข้าวจากแหล่งอ่ืนมาปนข้าวหอมมะลิเพ่ือ
จ้าหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิ เช่นใช้ข้าวหอมปทุมธานีมาผสม เป็นต้น มีการผสม ถ้าผสมประมาณร้อยละ 5-
10 ตรวจสอบยากและหลายขั้นตอน ต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการตรวจสอบ เช่นสีของ
ข้าวที่แตกต่าง ความยาวของข้าวมีความแตกต่างกัน แล้วต้องสีเป็นข้าวสารดู เมื่อเห็นสีของเมล็ดข้าวสาร
จึงทราบถึงความแตกต่าง แต่ถ้าพบว่ามีความใกล้เคียงกันต้องต้มเพ่ือตรวจสอบ ซึ่งหากโรงสีที่เข้มงวดกับ
การตรวจสอบมากผู้ขายก็ไม่มาขายกับโรงสีแห่งนั้น ไปขายยังโรงสีแห่งอ่ืนที่ไม่ตรวจเข้มงวดมากนัก 
ปัญหาการปลอมปนที่เกิดขึ้นผู้ส่งออกผลักภาระให้โรงสีเป็นผู้รับผิดชอบ หากโรงสีส่งให้ผู้ส่งออกและมีการ
ตรวจพบการปลอมปนก็ส่งกลับมาที่โรงสี เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงสีต้องรับผิดชอบทั้งหมด นอกจากที่ต้อง
ควบคุมความชื้นของเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ก่อนสีเป็นข้าวสาร เพราะข้าวที่ออกใหม่ผู้บริโภคในประเทศยังไม่
ทาน เพราะหุงไม่สุก หรือสุกแต่เละเป็นโจ๊ก จึงต้องเก็บไว้ 3-6 เดือน โดยควบคุมอุณหภูมิความชื้นของ
ข้าว เมื่อน้าข้าวเปลือกมาสี โรงสีที่มีคุณภาพต้องมีเครื่องยิงสี (Color Sorter) เพ่ือยิงสีที่สกปรก เมล็ดด้า 
เมล็ดแดง เม็ดหญ้า กิ่งไม้หัก ออกจากข้าวที่สีแล้ว ก่อนออกขายสู่ตลาด และยังต้องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว  5 
ชนิด คือ 1). ข้าวหักเล็ก (บี่ก๊วย) 2). หักกลาง (ซาห่อ) ภาษาราชการเรียก ข้าว A1เลิศ 3). หักใหญ่ (ยี่จ้อ) 
ภาษาราชการเรียก A1เลิศพิเศษ 4). หักต้น 5). หักปลาย ก่อนแยกส่งจ้าหน่าย 

ข้าวเปลือก 1 ตันได้ข้าวสารประมาณร้อยละ 64 โดยน้้าหนัก ข้าวสาร 100 กรัมได้ข้าวสารตั้งแต่
เต็มเมล็ดจนถึงปลายข้าว 64 กรัม แกลบ ร้อยละ 25 ร้าอ่อน ร้อยละ 9 ที่เหลือคือสิ่งปลอมปน เช่นข้าว
ลีบ เศษไม้ ฟาง วัชพืช 

ข้าวสารที่บรรจุถุงนั้น การก้าหนดราคาในกรณีท่ีขายข้าวบรรจุถุงที่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ โรงสีบวก
ก้าไรเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 25 ใน 45 วัน เพราะต้องรอให้ขายออกก่อนจึงค่อยน้ามาจ่าย แต่ถ้าขาย
ไม่ได้ก็ส่งคืนกลับไป 

รูปแบบการขายข้าวของการ “ผูกปิ่นโตข้าว” เป็นคนเมืองกลุ่มหนึ่งที่ผันตัวมาท้างานอาสา ตั้ง
เฟซบุคเพจ ชื่อว่า ผูกปิ่นโตข้าว ขึ้นมาเพ่ือช่วยขายข้าวอินทรีย์ให้แก่ชาวนา เป็นการจับคู่ระหว่างเจ้าบ่าว 
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ซึ่งก็คือชาวนา และเจ้าสาว คือ ผู้บริโภคที่ต้องการข้าวปลอดภัย  เมื่อความต้องการตรงกัน ก็ตกลงผูก
ปิ่นโตข้าว คือการที่ชาวนาอินทรีย์ปลูกข้าวอินทรีย์และขายข้าวอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ใน
ระยะเวลา 12 เดือน 
 ส้าหรับห่วงโซ่อุปทานในช่วงนี้เป็นการค้าแบบก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขาด เป็นรูปแบบการค้าระหว่างนัก
ธุรกิจกับนักธุรกิจ (Business to Business Marketing : B to B) เป็นช่วงที่มีการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้อยที่สุด กรณีปัญหาคุณภาพข้าวหอมมะลิปลอมปนในตลาดต่างประเทศ เกิดจากความต้องการของ
ปลายทางท่ีสั่งสินค้า หากระบุว่าต้องการข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 80 ก็ต้องด้าเนินการให้ เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของลูกค้า  
 โลจิสติกส์ที่ เกิดขึ้น เป็นการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ทั้งหกล้อ สิบล้อ และรถพ่วง บรรทุก
ข้าวเปลือกไปยังโรงสี เมื่อสีข้าวสารแล้ว การกระจายข้าวสารไปยังขั้นปลายน้้า เป็นการใช้รถบรรทุกทั้งหก
ล้อ สิบล้อ และรถพ่วง ขนส่งต่อไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ส่งออก  
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อุตสาหกรรมปลายน ้า 
 
ภาพที่ 7.4 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-ปลายน้้า 

 
การส่ งต่ อข้ า วสารสู่ ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในประ เทศและต่ า งประ เทศ ในกลุ่ มจั งหวั ดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง การค้าข้าวสารในประเทศ และการส่งออก นั้น การขายในประเทศ 
ด้าเนินการผ่านพ่อค้าส่งที่ซื้อข้าวสารจากโรงสีโดยตรงเป็นผู้กระจายสินค้าทั้งรูปแบบข้าวสารบรรจุ
กระสอบ 100 กิโลกรัม หรือบรรจุถุงเป็นหน่วยย่อย เช่น ถุงละ 1 กก. หรือ 5 กก. เป็นต้น กระจายไปยัง
ร้านค้าปลักทั้งแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีก-ค้าส่ง สมัยใหม่ โดยผู้ค้าปลีกปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นร้านค้า
แบบดั้งเดิม โดยการตักข้าวสารจากกระสอบใส่ถุงพลาสติก ในจ้านวนตามที่ผู้บริโภคต้องการ และร้านค้า
สมัยใหม่ ที่บรรจุถุงพลาสติกอย่างดี บรรจุขนาด 0.5, 1, 2, 5 กิโลกรัม ถึง 10 กิโลกรัม โดยบรรจุภัณฑ์มี
ตราสินค้าของผู้ผลิต พร้อมวันเดือนปีที่ผลิต และวันบริโภคที่เหมาะสม บรรจุในถุงสองลักษณะคือถุง
สุญญากาศ และถุงแบบทั่วไป วางตามร้านค้าปลีก-ค้าส่ง สมัยใหม่ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
44-48 บาท ราคาขายส่งประมาณกิโลกรัมละ 27-32 บาท ข้าวขาวบรรจุถุง เฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 
40-41 บาท ราคาส่งประมาณกิโลกรัมละ 11-12 บาท ข้าวเหนียว ราคาขายส่ง ประมาณกิโลกรัมละ 22-
24 บาท  
 การส่งออกข้าว ทั้งข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ในกลุ่มจังหวัดมีทั้งผู้ประกอบการโรงสีติดต่อขาย
ส่งออกเอง และการขายผ่านหยง ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่ส้าคัญ ประเทศหลัก ๆ ในทวีปอเมริกา 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต 
บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ทวีปยุโรป ได้แก่ 
ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน ลิทัวเนีย ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ 
แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโคสต์ ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย 
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นิวซีแลนด์ การขนส่งไปท่าเรือกรุงเทพ ใช้ F.O.B. รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวที่จดทะเบียนกับส้านักงาน
การค้าภายใน ประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้จ้าหน่ายต่างประเทศ ในจังหวัดขอนแก่น จดทะเบียนกับ
การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 6 ราย ได้แก่ บริษัทโรงสีไฟสหชัยชุมแพ จ้ากัด 
บริษัทโรงสีมีชัยจ้ากัด บริษัทเค.ซี.โกลเด้นไรซ์ จ้ากัด บริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร์ไรซ์ (2002) จ้ากัด บริษัท 
ป.ณัฐพลไรซ์เอ็กปอร์ตเตอร์ จ้ากัด บริษัท เกษตรสินอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ากัด และมีอีกหลายรายที่
ส่งออกผ่านตัวแทนส่งออก หรือผ่านหยง เช่น โรงสีเกษียณสินธุ์บ้านไผ่ เป็นต้น ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทสมเด็จ กรีนมิลล์ จ้ากัด บริษัท บีเอ็น เอ็กซ์ปอร์ต จ้ากัด และบริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จ้ากัด 
ส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงสีเพ่ิมผล ไม่ได้ส่งออกโดยตรง เป็นการส่งให้กับผู้ส่งออกอีกต่อหนึ่ง  ส่วนใน
จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่โรงสีส่งให้คนกลางแล้วคนกลางส่งต่อให้หยง หรือผู้ที่ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ 

ร้า ส่วนใหญ่ส่งไปภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ซึ่งเลี้ยงหมูมาก แกลบมีผู้ซื้อหลักสองราย 
คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ประกอบการเผาอิฐ โรงสีได้รายได้จากผลพลอยได้จากการสีข้าว ได้แก่ ค่าแกลบ 
ขายแกลบให้โรงไฟฟ้า ประมาณ 1.20-1.50 บาทต่อกิโลกรัม ร้า ประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัม  

โลจิสติกส ์การขนส่งข้าว ในบางช่วงหารถขนส่งยาก โรงสีจึงมีรถขนส่งเป็นของตนเอง แต่อาจไม่
ครอบคลุมเวลาทีม่ีการขนส่งมาก จึงต้องรับรถจากข้างนอกเข้ามาช่วย ต้นทุนขนส่งก็เพ่ิมเป็นเท่าตัวในช่วง
ที่มีความต้องการสูง เช่น ฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย 

การส่งออกข้าวขาว ข้าวเหนียว มีการส่งออกเล็กน้อย มีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในทวีป
แอฟริกา เคยมีการส่งออกข้าวเหนียวได้ปริมาณมากเมื่อครั้งที่มกีีฬาโอลิปปิกที่ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2551 
(ค.ศ.2008) เพราะข้าวเหนียวเป็นข้าวที่ใช้ท้าแป้งขนม ปีนั้นข้าวเหนียวราคาแพงกว่าข้าวหอมมะลิ เมืองที่
มีผู้บริโภคข้าวเหนียวส่วนใหญ่อยู่ในเมืองคุณหมิง  

ตลาดข้าวในประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ เคยมีผู้ประกอบการคนจีนเข้ามาศึกษาดูงาน ขอดูถึง
วิธีการผลิต ต้นทุนการตลาด ลงพ้ืนที่ดูการผลิตข้าว ในเชิงการค้าไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผยกระบวนการ
ขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เหมือนกับมาล้วงข้อมูลเพ่ือไปท้าเอง โดยที่ยังไม่ได้มีการสั่งซื้อเกิดขึ้น หรือ
ผู้ประกอบการบางรายไดร้ับการสั่งซื้อมาแล้ว แต่ส่งออกไม่ได้ เพราะว่าติดปัญหาเรื่องต้องเป็นสมาชิกของ
ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศของจีน ยังมีการกีดกันการค้า ผู้ส่งออกรายเล็ก รายใหม่ มีความยากล้าบาก ทั้ง
โดนกีดกันจากผู้ส่งออกรายเดิม  

การแข่งขันในตลาดโลกปัจจุบัน มีคู่แข่งที่ส้าคัญ คือ ข้าวหอมมะลิจากเวียดนาม กัมพูชา และ
เมียนมาร์ แต่ข้าวหอมมะลิของไทยก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นล้าดับต้น ๆ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิ
ของไทยมีราคาสูงขึ้นบ้างก็ตาม ในการประชุมข้าวโลก ปี พ.ศ.2552 (World Rice Conference 2000) ที่
เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการประกวดข้าวหอมมะลิของโลก โดยในปีดังกล่าว ข้าวหอมมะลิของ
ไทยได้อันดับ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิโลก (Best Rice in The World 2009) ในปี พ.ศ. 2553 
(ค.ศ.2010) ข้าวหอมมะลิของไทยยังครองอันดับ 1 โดยในปี 2554 (ค.ศ.2011) ข้าวปอซานของเมียนมาร์ 
ได้อันดับ 1 ปี 2555 (ค.ศ.2012) ข้าวผกามะลิของกัมพูชา ได้อันดับ 1 ปี 2556 (ค.ศ.2013) ข้าวผกามะลิ
ของกัมพูชา และข้าวแคลโรส สหรัฐอเมริกา ได้อันดับ 1 ร่วมกัน ปี 2557 (ค.ศ.2014) ข้าวผกามะลิของ
กัมพูชา และข้าวหอมมะลิของไทย ได้อันดับ 1 ร่วมกัน 
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 การก้าหนดราคาข้าวในแต่ละขั นตอน 
 1). ชาวนาขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีท้องถิ่น โรงสีในท้องถิ่นได้รับส่วนต่างก้าไรน้อยประมาณร้อย
ละ 2 แต่อาศัยรับซื้อปริมาณมาก ซึ่งผู้ประกอบการโรงสีมีบทบาทส้าคัญในการแปลงราคาข้าวสารเป็น
ข้าวเปลือก และทราบดีว่าต้นทุนการสีข้าวของตนต่อตันข้าวเปลือก และอัตราการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้
เป็นข้าวสารประกอบด้วยชนิดอะไรบ้าง ขึ้นกับคุณภาพการสีข้าวของแต่ละโรงสี โดยเฉลี่ยเมื่อสีข้าวได้ต้น
ข้าวร้อยละ 5 ประมาณ 423 กิโลกรัม ปลายข้าวเอ1 ประมาณ 173 กิโลกรัม ปลายข้าวซี1 และ ซี3 
ประมาณ 122 กิโลกรัม ได้ร้าละเอียดประมาณ 72 กิโลกรัม ร้าหยาบประมาณ 29 กิโลกรัม และที่เหลือ
เป็นแกลบและสิ่งเจือปน  

2). โรงสีท้องถิ่นขนาดเล็กขายต่อให้กับโรงสีขนาดใหญ่ในท้องถิ่น หรือในภาคอีสาน และ
ส่วนกลาง โดยทั่วไปได้รับก้าไรประมาณร้อยละ 2 ซึ่งมีการค้าร่วมกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน นอกจากนี้
ยังมีผู้รับซื้อข้าวเปลือกรายใหญ่จากส่วนกลางมารับซื้อข้าวเปลือกในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน 

3). โรงสีขนาดใหญ่ในท้องถิ่น หรือในภาคอีสาน และส่วนกลาง แปรรูปเป็นข้าวสาร ส่งออก
ต่างประเทศด้วยตนเอง และมีทั้งที่ติดต่อหยงเป็นผู้ด้าเนินการจัดการส่งออก ซึ่งหยงได้รับก้าไรประมาณ
ร้อยละ 1-2 กรณีท่ีติดต่อขายต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านหยงผู้ประกอบการก็ได้รับก้าไรเพ่ิมข้ึน 

4). ผู้ส่งออกเป็นผู้ค้านวณราคาโดยดูจากผลผลิตข้าวเปลือก หรืออุปทานข้าว (Supply) ปริมาณ
การน้าเข้าข้าว และสต็อกข้าวในประเทศ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบด้านอุปสงค์ 
(Demand) ความต้องการข้าว ได้แก่ การใช้ข้าวในประเทศ สต็อกข้าวในประเทศในปีปัจจุบัน และการ
ส่งออกข้าว (ถ้ามี) เมื่อทราบราคาต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถ้าอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา หรืออัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่ขายข้าว 
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ส่งผลต่อราคาข้าวของผู้ส่งออกลดลง ในท้านองกลับกัน ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา หรืออัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่ขายข้าวมีอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อราคาข้าวของผู้ส่งออกเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ผู้ส่งออกน้าต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้าเนินการบวกก้าไรไปลบจากราคาต่างประเทศ เป็นราคาที่ผู้ส่งออกแจ้งต่อหยง ซึ่งหยงก็แจ้งราคาต่อ
โรงสีโดยลบต้นทุนตนเองและบวกก้าไรส่วนตน แล้วแจ้งราคาต่อโรงสี  
 กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นข้อจ้ากัดของการแข่งขัน คือ ในการส่งออกข้าวไปขายยัง
ต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออกท่ีจดทะเบียนการค้าและเป็นผู้ส่งออกต้องมีสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน คิด
เป็นเงินมูลค่าประมาณ 10–15 ล้านบาท  
 ห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ค่อนข้างสั้นกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป เนื่องจากมาตรฐาน
การผลิตสูง ผู้ค้าหรือผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน ดังนั้น
จึงมักติดต่อโดยตรงกับชาวนาโดยการท้าพันธะสัญญา (Contract Farming) ส้าหรับห่วงโซ่การผลิตนั้น 
จากชาวนาผลผลิตข้าวและรวบรวมผ่านสหกรณ์ฯ/กลุ่มชาวนา หรือส่งตรงให้กับผู้ส่งออก เช่น สหกรณ์  
กรนีเนท เป็นผู้รวบรวมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศในทวีปยุโรปเป็นหลัก ได้แก่ 
สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมันนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ออสเตรีย สวีเดน สหกรณ์กรีนเนทเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท้าหน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์
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และพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก สร้างความมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิต
ในลักษณะของการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจ้าหน่ายในราคาที่เป็น
ธรรม (Fair Trade) โดยด้าเนินงานในรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ข้าว ธัญพืช ผัก ผลไม ้ชาสมุนไพร อาหารแปรรูปต่าง ๆ รวมทั้งผ้าทอพ้ืนเมือง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่เป็นรูปแบบสหกรณ์มีการท้าสัญญาซื้อขายข้าว
อินทรีย์กับสหกรณ์กรีนเนท แต่ก็ไม่ได้จ้ากัดว่าต้องขายให้แก่สหกรณ์กรีนเนทเพียงรายเดียว หากกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์นั้นสามารถผลิตได้มากกว่าสัญญาซื้อขายก็สามารถด้าเนินการบายด้วยตนเองได้ แต่
โดยมากแล้วปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่สหกรณ์กรีนเนทต้องการมีมากกว่าก้าลังการผลิตในปัจจุบัน 
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บทที่ 7 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของข้าว 

 
ผลการศึกษาโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มีกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบได้แก่  
กระบวนการต้นน้้า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ผลิตและจ้าหน่าย

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี แรงงานคน และเครื่องจักรการเกษตร  
กระบวนการกลางน้้า ได้แก่ กลุ่มผู้รวบรวม ผู้จัดหาข้าวเปลือก ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง 

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร ประกอบด้วย โรงสีข้าว สหกรณ์
การเกษตร  

กระบวนการปลายน้้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้จ้าหน่ายข้าวสาร ได้แก่ พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าส่ง 
พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค 
 
ภาพที่ 7.1 แสดงโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว 

 
จากภาพดังกล่าว หน่วยผลิตต้นน้้าของห่วงโซ่อุปทานข้าว เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็น

ผู้ใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือผลิตข้าวเปลือก มีปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ที่ตนเองเก็บไว้ หรือ
ได้รับแจกจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นผู้แทนจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือซื้อจากร้านค้า
จ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ แรงงานรับจ้างซึ่งมีบริษัทรับจ้างท้านาในการเตรียมดิน และปัก
ด้า ในจังหวัดขอนแก่น รถไถรับจ้าง และรถเก่ียวนวดรับจ้าง  

การผลิตในขั้นตอนนี้เริ่มจากการเตรียมดิน การไถดะ ไถแปร ไถคราด แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถ
ไถหน้าดิน แล้วปั่นแห้ง หรือปั่นน้้าตมถ้านามีน้้า แล้วหว่านข้าว เพ่ือความประหยัด การน้าน้้าเข้านา
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เพ่ิมเติมโดยใช้เครื่องสูบน้้า ซึ่งนาส่วนใหญ่ใช้น้้าฝน หากฝนไม่ตกในช่วงที่การปลูกข้าวต้องการน้้าอาจต้อง
หาน้้าจากหนอง บึง ล้าคลอง แม่น้้า สูบเข้านา การหว่านกล้า ปักด้า หรือท้านาหว่าน การใส่ปุ๋ยบ้ารุงดิน
ในระยะข้าวงอก ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน หรือก้าเนิดช่อ ระยะข้าวตั้งท้อง การเก็บเกี่ยว และการนวดข้าว 
หลังจากนั้นข้าวเปลือกจากที่ชาวนาปลูกถูกส่งผ่านไปยังขั้นตอนกลางน้้า ไปยังกลุ่มของผู้รวบรวม และ/
หรือจัดหาข้าวเปลือก ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมข้าว กลุ่มของชาวนา สหกรณ์การเกษตร โรงสี 
จากนั้นข้าวเปลือกถูกส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร ได้แก่ โรงสี หรือสหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสี ท้าการ
แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร หลังจากนั้นข้าวสารเข้าสู่ขั้นตอนปลายน้้า ไปยังกลุ่มผู้จ้าหน่ายข้าวสาร 
กลุ่มผู้กระจายสินค้าข้าวสาร ได้แก่ ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก และหยง โดยอาจเป็นการส่งต่อโดยตรง
จากโรงสี หรือสหกรณ์ที่มีโรงสี ไปยังผู้ส่งออกและผู้ขายส่ง หรืออาจส่งผ่านหยง ในขณะที่ผู้ค้าส่ง 
ด้าเนินการบรรจุข้าวสารเป็นถุง หรือวัสดุอ่ืนในขนาดน้้าหนักต่าง ๆ ได้แก่ น้้าหนัก 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 
หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น ส่งกระจายข้าวสารถุงไปยังผู้ขายปลีกทั้งแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ขายข้าวสารให้กับผู้บริโภคภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด 
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อุตสาหกรรมต้นน ้า 
    
   ภาพที่ 7.2 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-ต้นน้้า 
 

 
 
จากภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานข้าวในล้าดับต้นน้้ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต หรือ

เกษตกรผู้ปลูกข้าว และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ให้บริการปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตาม
ราคาตลาด ซึ่งมีโครงสร้างตลาดทั้งผู้ขายน้อยราย และผู้ขายมากราย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ แรงงาน และรถไถ เป็นตลาดผู้ขายมากราย และรถเกี่ยวข้าวเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย เป็นต้น 
ส้าหรับตลาดเมล็ดพันธุ์เป็นตลาดที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแต่ละแหล่ง
มีความแตกต่างกัน ปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ คือ พันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ105 และ พันธุ์ กข6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียว และพันธุ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าวชัยนาท เป็นต้น การใช้เมล็ด
พันธุ์เพาะปลูกส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ร้อยละ 64.36 รองลงมาซื้อจากแหล่งจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ใน
ส่วนของราชการ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม ส้านักงานเกษตร
จังหวัด ส่วนภาคเอกชนนั้นมีทั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน ร้านค้าเอกชนในพ้ืนที่ เกษตรกรที่
ได้รับการแต่ตั้งเป็นตัวแทนขายเมล็ดพันธุ์ ชาวนาเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นล้าดับแรก 
แต่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสามแห่งมีข้อจ้ากัดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ้าหน่ายในฤดูท้านาปีได้ประมาณปีละ
ไม่เกิน 20,000 ตัน ไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีมากกว่า 147,000 ตันต่อปี ขณะที่ความต้องการเมล็ด
พันธุ์มีมากกว่า ดังนั้นทางเลือกของเกษตรกรที่ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกเอง หรือเก็บไว้ไม่เพียงพอ
ต้องซื้อเพ่ิมจากแหล่งจ้าหน่ายที่เคยซื้อประจ้าและมีความเชื่อใจกันที่อยู่ในหรือต่างพ้ืนที่ พฤติกรรมของ
เกษตรกรที่เปลี่ยนจากการท้านาด้าเป็นนาหว่าน ตามหลักวิชาการในการท้านาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 10-
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15 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในความเป็นจริงชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นความต้องการ
ลดความเสี่ยงการงอกของเมล็ดพันธุ์ของชาวนาเอง คือ เมื่อหว่านแล้วกลัวข้าวไม่งอก เพราะ เมล็ดพันธุ์
ข้าวไม่สมบูรณ์ มีการสูญเสียจากฝนซึ่งไม่แน่นอน ถ้าไม่มีฝนข้าวก็งอกได้น้อย และนก หนู เก็บกินเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในทางกลับกันหากฝนตกท้าให้ข้าวงอกแน่นจนเกินไปมีปัญหาเรื่องศัตรูข้าวเพ่ิมมากขึ้น ต้องเพ่ิม
ปุ๋ยมากข้ึน ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน  
 ตัวอย่าง การท้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีความประณีต การท้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ประสบความส้าเร็จของ
กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ้าเภอกมลาไสย มีความเข้มแข็ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ผ่านมาจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์
ได้กว่า 100 ตัน ปีนี้มีการรับจองมามากกว่าร้อยตัน การท้าเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม การด้าเนินงานแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน ได้แก่กลุ่มเพาะกล้า กลุ่มปักด้า ใช้เครื่องปักด้า กลุ่มดูแลแปลงกล้า แต่ละกลุ่มมีการจัด
เวรแบ่งงานกันท้า มีรายได้จากการท้างาน เป็นค่าจ้างแรงงาน แต่ค่าจ้างแรงงานจ่ายเมื่อกลุ่มได้ผลิตเสร็จ
ผลก้าไรออกมาแล้วจึงจ่าย โดยท้าบัญชีรายการแสดงการท้างานของแต่ละคนไว้ มีกรรมการออกตรวจ
แปลงกันเอง ตรวจตัดพันธุ์ปน ถ้าแปลงของสมาชิกคนใดไม่ได้มาตรฐานกลุ่มไม่เอาเข้าเป็นสมาชิก ถ้ามีใคร
ท้าผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ก็ยกเลิกเป็นสมาชิกเช่นกัน  
  ศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความส้าเร็จขึ้นอยู่กับ 1). ผู้น้า ในที่นี้อาจเป็นผู้น้าทางการ เช่น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ชาวบ้านผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในการผลิต เห็นความส้าคัญเพราะมองเห็นว่ามีตลาดที่ดี 
2). เรียนรู้การพัฒนาการเพาะปลูกจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่รับซื้อ 3). มีเกษตรกรในพ้ืนที่เห็น
ประโยชน์และความส้าคัญ เข้ามาเรียนรู้และท้าการผลิตเหมือนกับผู้น้า และสามารถขยายความคิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวนาคนอ่ืนเพ่ือขยายการผลิตในฤดูกาลผลิตต่อ ๆ ไปมากขึ้น 4). ต้องเป็นผู้ที่มี
เวลา นั่นหมายถึง มีเวลาในนามาก มีอาชีพเสริมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถดูแลนา
ตนเองได้สะดวกทั้งในและนอกฤดูกาลผลิต 5). มีการใส่ใจ สร้างนิสัยการสังเกตและมีความละเอียดในการ
ผลิต 6). มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราคา ปริมาณ คุณภาพ ของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี สามารถเข้าถึงตลาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวได้ 7). สามารถเข้าถึงส่วนราชการการเกษตรในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
และระดับภาค ได้ดี และ/หรือ ส่วนราชการเกษตรในระดับต่าง ๆ เข้าถึงเพ่ือรับการส่งเสริมได้  8). มีการ
เตรียมดินก่อนฤดูกาลเพาะปลูกมากพอสมควร เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว การปลูกปอเทือง การไถกลบ
ตอซังข้าว 9). มีน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพราะการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพต้อง
ท้านาด้า 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลส้านักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว มีศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มจังหวัด 
จ้านวน 325 ศูนย์ แต่ที่ประสบความส้าเร็จมีน้อย เหตุผลที่ไม่ประสบความส้าเร็จเพราะ 1). เกษตรกรใน
พ้ืนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในศูนย์ข้าวชุมชน เพราะการบริหาร จัดการ ไม่ดี เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่น่าเชื่อถือ 2). มี
ความขัดแย้งระหว่างประธานศูนย์ข้าวชุมชนกับเกษตรกรเพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียง 3). ใช้เวลาท้า
อาชีพนอกภาคการเกษตรมาก และมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าท้าให้ไม่มีเวลาในการดูแลนาตนเอง 
โดยเฉพาะที่ไปท้าอาชีพอ่ืนที่อยู่ห่างไกลบ้านตนเอง 4). ขาดแคลนแรงงานในครอบครัวที่ต้องดูแลข้าวใน
แปลงนา เพราะลูกหลานมีความรู้สูงอพยพไปท้างานนอกภาคการเกษตร 5). มีความรู้ในข้อมูลข่าวสาร 
ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวน้อย หรือไม่มีความรู้ดังกล่าว 6). ลูกหลานที่อาศัยอยู่ด้วยไม่ชอบการท้านา เพราะ
ต้องใช้ความตรากตร้า ความอดทน เผชิญกับแสงแดดที่แรง อากาศร้อน อยู่กับโคลนตม 7). การท้านาให้
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ผลตอบแทนท้ายช่วงฤดูกาลผลิต แต่ต้องมีรายได้เลี้ยงชีพตลอด จึงไปหาอาชีพอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนเป็น
รายเดือน หรือเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนบ่อยตลอดปี 8). เนื้อที่ท้านาน้อย และไม่มียุ้งฉางจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์ที่เหมาะสม 9). หน่วยงานราชการทางด้านเกษตรในหลายระดับเข้าไม่ถึง 10). มีพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม น้้า
ท่วมขังในฤดูท้านา 11). ใช้เวลาก่อนการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเตรียมดินก่อนฤดูกาลเพาะปลูกมาก
พอสมควร เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว การปลูกปอเทือง การไถกลบตอซังข้าว และช่วงระหว่างการ
เพาะปลูกต้องมีเวลาและใส่ใจในการดูแลแปลงนามาก  
 นอกจากมีการท้าเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้เอง หรือเพ่ือจ้าหน่ายแล้ว มีการรวมตัวของชาวนาเพ่ือจัดหา
ปัจจัยการผลิต (ซื้อหรือผลิตเอง) ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เกษตรกรบางรายให้ความส้าคัญกับคุณภาพของ
ข้าวอย่างมาก กลุ่มที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพของข้าวให้ความใส่ใจตั้งแต่การเตรียมดิน การไถดะที่เป็น
การไถครั้งแรกเพ่ือท้าลายวัชพืชในนาและพลิกกลับหน้าดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แล้วจึง
ไถแปรตัดกับรอยไถดะเพ่ือไถดินรอยไถดะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุดจากดิน แล้วไถคราดเพ่ือ
เอาวัชพืชออกจากดินผืนนา และปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกันเพ่ือให้ระดับน้้าเสมอกันทั้งผืน
นา แต่ปัจจุบันพฤติกรรมของชาวนาส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการประหยัดเวลา และแรงงาน เมื่อไถ
แปรครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวลงไปโดยไม่ไถกลบ ในขณะที่ชาวนาบางรายถูกเรียกว่าผู้จัดการ
นา เพราะโทรศัพท์สั่งงานในทุกขั้นตอน เช่น จ้างไถ จ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ จ้างหว่านปุ๋ย จ้างรถเกี่ยวนวด 
จ้างรถบรรทุกขนย้ายข้าวเปลือกไปขายที่โรงสี เป็นต้น บางรายไม่เคยไปดูที่แปลงนาเลย ซึ่งเกษตรกรที่
เป็นผู้จัดการนากลุ่มนี้ ไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพของข้าวที่ได้ เพราะมีอาชีพหลักอ่ืนอยู่แล้ว ท้านาเพียงเพราะ
ไม่อยากเสียที่นาให้ว่างเปล่า และมีอีกกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุชาวนาประมาณ 50 ปี ไม่มี
แรงงานหนุ่มสาวที่เป็นบุตรหลานคอยช่วยเหลือท้านา จึงต้องใช้วิธีการจ้างทั้งกระบวนการท้านาตั้งแต่ จ้าง
ไถแปลงนา จ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว หากมีวัชพืช หญ้า ขึ้นมากก็จ้างฉีดยาคุมหญ้า จ้างใส่ปุ๋ย จ้างเกี่ยว
นวด และจ้างรถขนข้าวเปลือกไปขาย  
 ปัจจัยการผลิตอ่ืน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์ รวมถึงปุ๋ยน้้า หรือน้้าหมักชีวภาพ เป็นปัจจัยที่
ชาวนาต้องใช้ในการเพาะปลูก ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการท้านาที่ใช้กันเป็นส่วนมากมีหลายสูตร ตามลักษณะดิน
แต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ปุ๋ยสูตร N-P-K ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สูตร 16-20-0 และสูตร 16-16-16 จังหวัด
ขอนแก่น สูตร 46-0-0 และ สูตร 16-16-8 จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สูตร 20-20-0 สูตร 16-16-8 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 เป็นต้น 

ส่วนปัจจัยด้านแรงงานที่ค่าจ้างแรงงานในการท้านาสูงขึ้นประมาณ 300-350 บาทต่อวัน และยัง
ต้องเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มด้วย เพราะเกษตรกรต่างเร่งรีบในการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวนวด 
ในช่วงเวลาใกล้เคียงและไล่เลี่ยกัน ค่าจ้างแรงงานในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก และปลายฤดูกาลเพาะปลูก
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ค่าจ้างแรงงานเท่ากับ  300 บาทต่อวัน แต่ช่วง
ปลายฤดูกาลความต้องการแรงงานสูงขึ้นท้าให้ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมเป็น 400 บาทต่อวัน ทั้งนี้เพราะ ในช่วง
ปลายฤดูกาลเพาะปลูก ความต้องการแรงงานสูงขึ้น เพราะแรงงานในพ้ืนที่มีจ้ากัด หาได้ยากขึ้น ผู้มา
รับจ้างแรงงานไม่ค่อยมี ไปรับจ้างนอกภาคการเกษตรและมีอาชีพที่ถาวร ประกอบกับ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ผู้รับจ้างเห็นเป็นโอกาส จึงขึ้นราคาค่าจ้างของตนเอง เพ่ือท้าให้รายได้เพ่ิมข้ึน 
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ให้ความส้าคัญกับการปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้น มีการรวมกลุ่มเกษตรปลูก
ข้าวอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
เนื่องจากมีการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จึงมีการการตรวจแปลงนาเพ่ือการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานของต่างประเทศ ได้แก่ ระบบเกษตรอินทรีย์ที่
พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements - IFOAM) มีส้านักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือให้บริการรับรอง
ระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 ส้านักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มกท.ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 
องค์กรผู้บริ โภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสี เขียว ที่ท้างานสนับสนุนระบบชาวนา อย่าง
ยั่งยืน หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึง
เริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน  ต่อมา มกท. ได้ด้าเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือน
กันยายน 2544 ให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บ
ผลผลิตจากป่าและพ้ืนที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการ
ผลิตเพ่ือการค้า  
 ในขั้นตอนการปลูกคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องที่ควรให้ความส้าคัญ การเปลี่ยนวิธีเพาะปลูก
จากการท้านาด้าเป็นการท้านาหว่านท้าให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จ้านวนมากขึ้น เพราะค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นและ
ขาดแคลนในช่วงฤดูการท้านา ปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ที่มีก็ราคาสูง 
ราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ที่เพ่ิมมากขึ้นเพราะต้องการลด
ความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวแล้ว 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย  การเพ่ิมของประชากรไทยยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไป
ในอนาคต แต่เป็นการเพ่ิมที่ช้าลง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)  วัยแรงงานลดลง 
แม้แต่ในภาคการเกษตร ประกอบกับคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่กลับไปท้างานภาค
การเกษตร และคนสูงอายุมีมากขึ้น ส้าเร็จการศึกษาในระดับต่้า เช่นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ 7 ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2567 เมื่อประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และลูกหลานเกษตรกรเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่อยากกลับมาเป็นเกษตรกร 
ท้าให้ขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปัจจุบันอายุมากกว่า 50 ปี คนรุ่นหนุ่มสาวหันไปขายแรงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ จึงไม่มีเวลามาท้างานภาคการเกษตร จึงมีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน
มากขึ้น มีการใช้รถเก่ียวข้าว รถเก่ียวนวด แทนแรงงานคนที่มีค่าจ้างขึ้นมาก ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักร
ที่เข้ามาทดแทนแรงงาน ได้แก่ รถไถนาเดินตาม รถไถนานั่งขับ รถเก่ียวนวด เครื่องนวดข้าว มีทั้งค่าน้้ามัน 
ค่าซ่อมบ้ารุงเมื่อเกิดความเสียหายหรือสึกหรอเพ่ือน้ากลับมาใช้ได้ หากชาวนาไม่มีเครื่องจักรดังกล่าวต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการจ้างเครื่องจักร 

โลจิสติกส์ของข้าว และห่วงโช่อุปทานของข้าว ขั้นต้นน้้า เริ่มจากเกษตรกรน้าผลผลิตข้าวจาก
แหล่งผลิตท้องนา ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ได้แก่ ที่นา พันธุ์ข้าว แหล่งน้้าที่ใช้ ได้แก่ 
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น้้าฝน น้้าชลประทาน น้้าบ่อ น้้าบาดาล น้้าตามล้าห้วย หนอง คลอง แม่น้้า การใช้ปุ๋ย มีทั้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างเดียว ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี การใช้เครื่องจักรทดแทน
แรงงานในกรณีที่ขาดแคลนแรงงาน และ/หรือแรงงานมีค่าจ้างสูง เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้
ข้าวเปลือก มีการขนส่งขนย้ายข้าวเปลือกจากนาไปยังส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้้า พาหนะที่ใช้ขน
ข้าวเปลือกจากนามีทั้งล้อเข็น รถไถนาเดินตามพ่วงกระบะ รถอีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถหกล้อ และรถ
สิบล้อ 
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อุตสาหกรรมกลางน ้า 
 
ภาพที่ 7.3 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-กลางน้้า 

 
 

1) ชาวนากับผู้ค้าข้าวเปลือกและโรงสี  
 ในการขายข้าวเปลือกปัจจุบันส่วนใหญ่ขายข้าวสด ดังนั้นชาวนาส่วนใหญ่ซึ่งขายข้าวเปลือกให้กับ
โรงสี สหกรณ์การเกษตร หรือบางครั้งชาวนาเลือกท่ีขายให้กับผู้รวบรวมผลผลิตที่มารับซื้อในต้าบลหรือท่า
ข้าว หรือตลาดกลางข้าวเปลือกที่การค้าภายในจังหวัดจัดเตรียมพ้ืนที่ให้ชาวนาได้ขายข้าวเปลือกโดยตรง
กับโรงสี ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในเรื่องราคารับซื้อที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 1-2 บาท มีความสะดวก ไม่ต้อง
เสียค่าขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสี โดยผู้รวบรวมก็น้าข้าวเปลือกไปโรงสีอีกทอดหนึ่งเพ่ือแปรสภาพเป็น
ข้าวสาร ชาวนาส่วนหนึ่งน้าข้าวเปลือกไปสียังโรงสีชุมชนซึ่งส่วนใหญ่สีไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เก็บ
ไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งปัจจุบันยุ้งฉางมีน้อยลง ต้องจัดที่จัดเก็บไว้บนบ้าน เช่น ในครัว หรือใต้ถุนบ้าน ที่ป้องกัน
แมลงและความชื้นไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ และการน้าไปบริโภคนั้นน้าข้าวไปสีที่โรงสีในหมู่บ้านเพ่ือ
เพียงพอบริโภคในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดแล้วจึงน้าข้าวไปสีเพ่ิมใหม่ การด้าเนินงานของตัวกลางซึ่ง
เป็นผู้จัดหาข้าวเปลือก บางรายมียุ้งฉางเพ่ือเก็บข้าวเปลือกก่อนขายต่อให้โรงสี ดังนั้นนอกจากรายได้จาก
ค่าบริการขนส่งข้าวเปลือกแล้ว ยังมีรายได้จากส่วนต่างของราคาข้าวเปลือกด้วย ในกรณีของชาวนาที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มชาวนาหรือสหกรณ์การเกษตร ก็น้าผลผลิตไปขายที่สหกรณ์ หากสหกรณ์มีโรงสีก็สีข้าว
เองส่วนหนึ่ง และหากมีข้าวเปลือกที่เกินก้าลังการผลิต ก็ส่งข้าวส่วนที่เหลือของสมาชิกไปขายต่อยังโรงสี
ใหญ่ ๆ ในจังหวัดต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีโรงอบ ท้าให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวใน
ปริมาณที่มาก ๆ ได ้
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การสีข้าวของโรงสีที่ได้มาตรฐาน เมื่อน้าข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม ไปสีได้ต้นข้าวร้อยละ 5 จ้านวน 42.33 
กิโลกรัม ปลายข้าว A1 จ้านวน 17.32 กิโลกรัม ปลายข้าว C1 และ C3 จ้านวน 6.67 กิโลกรัม ได้ร้า
ละเอียด 7.29 กิโลกรัม ร้าหยาบ 2.90 กิโลกรัม แกลบและสิ่งเจือปน 23.51 กิโลกรัม (ที่มา : สมาคมโรงสี
ข้าวไทย) ซึ่งโรงสีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่สีข้าวสารนั้น ข้าวเปลือก 1 ตัน ได้ข้าวสารประมาณ 600 กิโลกรัม 
ข้าวสารเป็นต้นข้าวประมาณ 40 กิโลกรัม และข้าวท่อนใหญ่ประมาณ 30 กิโลกรัม ข้าวท่อนกลาง
ประมาณ 80 กิโลกรัม ข้าวเล็กประมาณ 140 กิโลกรัม ข้าวปลาย หรือข้าวเป็นอาหารหมู ประมาณ 60 
กิโลกรัม ร้าอ่อน ประมาณ 20 กิโลกรัม ร้าอ่อนก็แยกเป็นร้าอ่อนกับร้าหยาบ ในร้าอ่อนมีร้าหยาบร้อยละ 
80 มีร้าอ่อนร้อยละ 20 ของ 20 กิโลกรัม 
 ผลของนโยบายรับจ้าน้าข้าวที่ผ่านมา มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวกลางซึ่งเป็นผู้จัดหาข้าวเปลือก 
รวมถึงสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่น้าข้าวไปจ้าน้ากับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้ได้ราคาที่รัฐบาลก้าหนดไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ส้าหรับข้าวเจ้าขาว และตันละ 20,000 บาท 
ส้าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 แม้ว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ไม่น้าข้าวไปขายที่
สหกรณ์ เพราะสหกรณ์เองไม่มีเงินทุนพอที่แย่งซื้อข้าวในราคาสูงเท่ากับโครงการฯ ได้ 
 โรงสี มีบทบาทส้าคัญมากในช่วงของอุตสาหกรรมกลางน้้า มีหน้าที่หลักในการแปรสภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร นอกจากเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกแล้ว โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลางยังท้าหน้าที่
เป็นผู้ขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีขนาดใหญ่อีกด้วย และโรงสียังท้าหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้า นอกจากนี้
โรงสียังสามารถเพ่ิมมูลค่าข้าวสารได้ โดยการบรรจุถุงขนาดเล็ก โดยส่งขายยังร้านค้าปลีกดั้งเดิม/สมัยใหม่ 
ส่งผ่านหยง หรือส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย  
 ในส่วนของชาวนาและโรงสี ในการขายและรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ส่วนใหญ่เป็นการขาย
ข้าวสดที่เกี่ยวแล้วเสร็จก็ขายเลยโดยไม่มีการตากแดดเพ่ือลดความชื้น ขายข้าวสดความชื้นประมาณร้อย
ละ 20 เหตุผลส้าคัญที่ชาวนาต้องขายข้าวสดไม่มีการจัดคุณภาพข้าวก่อนขาย เพราะต้องการน้าเงินไป
ช้าระหนี้จากแหล่งเงินกู้ทั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บางรายมีหนี้กับสหกรณ์ 
หรือโรงสี จึงต้องรีบขายเพ่ือน้าเงินไปช้าระหนี้ นอกจากนี้ ชาวนาไม่มีพ้ืนที่ในการน้าข้าวเปลือกไปตาก
แดดเพ่ือลดความชื้นซึ่งต้องตากแดดประมาณสามแดด อีกทั้งไม่มีคนเฝ้าดูแลรักษา และเก็บใส่ถุงในยาม
กลางคืน ซึ่งพ้ืนที่ในการตากข้าวที่พบเห็นทั่วไป คือ ข้างถนนใหญ่ที่ผ่านหมู่บ้าน บริเวณที่นา บริเวณหน้า
บ้านตนเอง บ้านญาติ ที่สาธารณะในหมู่บ้าน สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอลในโรงเรียน หรือแม้แต่ใน
ป่าช้าประจ้าหมู่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเกลี่ยข้าวให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดที่ทั่วถึง และความ
ร้อนแรงของแสงแดดในช่วงที่ตาก ส่วนกลุ่มที่มีอาชีพนอกการเกษตร หรือชาวนาที่ต้องการใช้เงินสดเร็ว 
ต้องการขายข้าวสดที่มีความชื้นสูง ราคาขายได้ต่้ากว่าราคาข้าวเปลือกที่มีความชื้นร้อยละ 15 ประมาณ 
2-3 บาท ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ที่ความชื้นร้อยละ 15 ประมาณตันละ 13,000-14,000 
บาท การซื้อข้าวเปลือกของโรงสีมีทั้งที่ชอบซื้อข้าวสดมากกว่าข้าวที่ชาวนามีการน้าไปตากแดดเพ่ือลด
ความชื้น เพราะง่ายในการจัดการอบ เพราะท้าให้ลดความชื้นได้เสมอกัน แต่หากมีข้าวเปลือกที่ชาวนา
น้ามาขายเป็นข้าวที่มีการลดความชื้นมาก่อนท้าให้การจัดการของโรงสีเพ่ิมขั้นตอนแยกข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นไม่สูงออก ส่วนข้าวสดก็กองรวมกัน แต่ก็มีที่โรงสีไม่มีการแยกกองข้าวเปลือกต่างความชื้นใช้การ
เทกองรวมกัน เพ่ือน้าเข้าเครื่องอบในคราวเดียว  
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 การขายข้าวเปลือกของชาวนาที่เป็นเกษตรอินทรีย์นั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดขายให้กับสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ตนเองเป็นสมาชิก มีโรงสีเฉพาะข้าวอินทรีย์แยกต่างหาก และชาวนามีการลด
ความชื้นข้าวเปลือกก่อนมาขาย โดยทั่วไปราคาขายสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าชนิดเดียวกันประมาณ 0.50-1 
บาท แต่ชาวนาที่เป็นเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ที่ได้รับใบรับรอง 
GAP เมื่อได้ผลผลิตข้าวเปลือกและน้าไปขายให้กับโรงสี ไม่ได้ขายในราคาที่สูงกว่า โรงสีรับซื้อในราคา
เดียวกับข้าวเปลือกที่ความชื้นร้อยละ 15 มีส่วนน้อยมากที่รับซื้อราคาเพ่ิมขึ้นมาประมาณ 0.50-1 บาท 
ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 2 บาท   
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงสีขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
จ้าพวกที่ 3 ตามนิยมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 120 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 31 แห่ง 
ขอนแก่น 34 แห่ง มหาสารคาม 16 แห่ง และกาฬสินธุ์ 39 แห่ง โรงสีขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 
แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 2 มี 144 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 29 แห่ง ขอนแก่น 5 แห่ง 
มหาสารคาม 43 แห่ง และกาฬสินธุ์ 67 แห่ง การขายข้าวเปลือกของชาวนารับรู้ราคาจากการสอบถามกับ
เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก หรือญาติพ่ีน้อง จากการติดต่อกันทางโทรศัพท์ มักขายกับโรงสีเดิมที่เคยขายให้ก่อนใน
ปีที่แล้ว เพราะความสะดวก ใกล้บ้าน และรู้จัก ในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตรจากโรงสี รวมถึงมีตัวแทน
ของโรงสีไปชักจูง บางครั้งให้ของแถมเพ่ือดึงดูดใจหรือล่อใจให้ไปขาย เช่น น้้า เครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง เป็น
ต้น พาหนะที่ใช้ขนข้าวเปลือกไปขายได้แก่ รถอีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ และรถ
พ่วง เมื่อโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกแล้วก็น้าไปเทกอง หากเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่มีโรงอบก็น้าข้าวเปลือกเข้าสู่
เข้าตู้อบ ส่วนโรงสีที่ไม่มีตู้อบ เป็นโรงสีขนาดเล็ก ก็ส่งขายต่อให้กับโรงสีขนาดใหญ่ หรือผู้รวบรวม
ข้าวเปลือกรายใหญ่ต่อไปก่อนการแปรรูปเป็นข้าวสาร 
 การแปรรูปข้าวสาร หลังจากโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกและผ่านการอบแห้งแล้ว การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก ต้องเก็บรักษาโดยเป่าลมเย็นให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาเซ็นติเกรด และเก็บข้าวเปลือกไว้ 3-
6 เดือน เมื่อน้าออกมาสีแล้วคุณภาพของข้าวหอมมะลิไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
 

2) โรงสีและผู้ค้าข้าวสาร  
 การส่งข้าวสารไปสู่ผู้ค้าข้าวสารทั้งตลาดในและต่างประเทศ อาจเป็นการส่งจากโรงสีโดยตรงสู่ผู้
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (การบรรจุข้าวถุง) ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ส่งออก หรือโรงสีเป็นผู้แปรรูปและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ข้าวถุงมีตราสัญลักษณ์สินค้าเป็นของตนเองเพ่ือวางจ้าหน่าย ซึ่งโรงสีในที่นี้มีทั้งโรงสีเอกชน
ทั่วไป และโรงสีของสหกรณ์การเกษตร ถุงบรรจุข้าวมีหลายขนาดตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม 1, 2, 5, 10, 25, 
50, 100 กิโลกรัม แล้วแต่ความต้องการของผู้สั่งซื้อที่เป็นทั้งผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ผู้ส่งออก หรือหยงที่เป็น
ตัวกลางในการรวบรวมและท้าหน้าที่ประสานข้อมูลการซื้อขายระหว่างโรงสีกับผู้ค้าส่งหรือผู้ส่งออก หยงมี
อยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่ง ซื้อข้าวสารกับโรงสีไปเก็งก้าไร และเอาไปขาย รับผิดชอบส่วนต่างของ
ราคา ได้ทั้งค่านายหน้า และสินค้าข้าว ประเภทที่สอง คือ หยงที่อยากขายแล้วติดต่อให้ขายกับผู้รับซื้อ
รายต่าง ๆ  
 ปัญหาที่พบระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกเป็นระยะเวลาการช้าระเงินของผู้ส่งออกให้กับโรงสีใช้เวลา 
30-60 วัน จากที่เคยใช้ระเวลาประมาณ 15 วัน ในขณะที่โรงสีต้องใช้เงินสดในการซื้อข้าวเปลือกจาก
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ชาวนา เพราะหากโรงสีไม่จ่ายเงินสดให้กับชาวนา โรงสีนั้นประสบปัญหาทันที เพราะชาวนาบอกต่อกัน
เร็วมาก เพราะมีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือของชาวนาที่มีใช้กันมาก ปัญหาอีกประการความแตกต่าง
ระหว่างราคา F.O.B. กับ C.I.F ไม่ควรต่างกันมาก ราคา F.O.B. หรือ Free On Broad เป็นราคาที่ผู้ขาย
น้าข้าวไปส่งถึงเรือ (พ้นกราบเรือ) โดยผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง เมื่อน้าสินค้าขึ้นเรือ
แล้วถือได้ว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากท่าเรือต้นทาง
ถึงท่าเรือปลายทางหลังจากนั้น ภาระดังกล่าวต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อเป็นผู้ท้าประกันภัย  ส่วน 
ราคา C.I.F. หรือ Cost Insurance Freight เป็นราคาที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาเรือที่ท่าเรือต้นทางเพ่ือ
ขนส่งสินค้าไปยังเมืองปลายทาง และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเช่าเรือ ความเสี่ยงภัยของสินค้า หรือภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนกับสินค้าขณะขนส่งจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงภัย ผู้ขายจัดท้าการประกันภัยระหว่างการขนส่งสินค้า 
 ปัญหาการปลอมปนของข้าวที่โรงสีพบเห็น เป็นการปลอมปนโดยไม่เจตนา เกิดจากชาวนาได้รับ
พันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนมาก่อน จากร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือนาแปลงเดียวกันมีการท้านาปรังโดยปลูก
ข้าวชัยนาท แล้วมาท้านาปีปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรังตกค้างอยู่ ในขณะที่ปัญหา
การปลอมปนส่วนใหญ่อยู่ที่ยี่ปั๊ว หรือผู้ซื้อมาขาย มีการน้าข้าวจากแหล่งอ่ืนมาปนข้าวหอมมะลิเพ่ือ
จ้าหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิ เช่นใช้ข้าวหอมปทุมธานีมาผสม เป็นต้น มีการผสม ถ้าผสมประมาณร้อยละ 5-
10 ตรวจสอบยากและหลายขั้นตอน ต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการตรวจสอบ เช่นสีของ
ข้าวที่แตกต่าง ความยาวของข้าวมีความแตกต่างกัน แล้วต้องสีเป็นข้าวสารดู เมื่อเห็นสีของเมล็ดข้าวสาร
จึงทราบถึงความแตกต่าง แต่ถ้าพบว่ามีความใกล้เคียงกันต้องต้มเพ่ือตรวจสอบ ซึ่งหากโรงสีที่เข้มงวดกับ
การตรวจสอบมากผู้ขายก็ไม่มาขายกับโรงสีแห่งนั้น ไปขายยังโรงสีแห่งอ่ืนที่ไม่ตรวจเข้มงวดมากนัก 
ปัญหาการปลอมปนที่เกิดขึ้นผู้ส่งออกผลักภาระให้โรงสีเป็นผู้รับผิดชอบ หากโรงสีส่งให้ผู้ส่งออกและมีการ
ตรวจพบการปลอมปนก็ส่งกลับมาที่โรงสี เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงสีต้องรับผิดชอบทั้งหมด นอกจากที่ต้อง
ควบคุมความชื้นของเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ก่อนสีเป็นข้าวสาร เพราะข้าวที่ออกใหม่ผู้บริโภคในประเทศยังไม่
ทาน เพราะหุงไม่สุก หรือสุกแต่เละเป็นโจ๊ก จึงต้องเก็บไว้ 3-6 เดือน โดยควบคุมอุณหภูมิความชื้นของ
ข้าว เมื่อน้าข้าวเปลือกมาสี โรงสีที่มีคุณภาพต้องมีเครื่องยิงสี (Color Sorter) เพ่ือยิงสีที่สกปรก เมล็ดด้า 
เมล็ดแดง เม็ดหญ้า กิ่งไม้หัก ออกจากข้าวที่สีแล้ว ก่อนออกขายสู่ตลาด และยังต้องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว  5 
ชนิด คือ 1). ข้าวหักเล็ก (บี่ก๊วย) 2). หักกลาง (ซาห่อ) ภาษาราชการเรียก ข้าว A1เลิศ 3). หักใหญ่ (ยี่จ้อ) 
ภาษาราชการเรียก A1เลิศพิเศษ 4). หักต้น 5). หักปลาย ก่อนแยกส่งจ้าหน่าย 

ข้าวเปลือก 1 ตันได้ข้าวสารประมาณร้อยละ 64 โดยน้้าหนัก ข้าวสาร 100 กรัมได้ข้าวสารตั้งแต่
เต็มเมล็ดจนถึงปลายข้าว 64 กรัม แกลบ ร้อยละ 25 ร้าอ่อน ร้อยละ 9 ที่เหลือคือสิ่งปลอมปน เช่นข้าว
ลีบ เศษไม้ ฟาง วัชพืช 

ข้าวสารที่บรรจุถุงนั้น การก้าหนดราคาในกรณีท่ีขายข้าวบรรจุถุงที่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ โรงสีบวก
ก้าไรเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 25 ใน 45 วัน เพราะต้องรอให้ขายออกก่อนจึงค่อยน้ามาจ่าย แต่ถ้าขาย
ไม่ได้ก็ส่งคืนกลับไป 

รูปแบบการขายข้าวของการ “ผูกปิ่นโตข้าว” เป็นคนเมืองกลุ่มหนึ่งที่ผันตัวมาท้างานอาสา ตั้ง
เฟซบุคเพจ ชื่อว่า ผูกปิ่นโตข้าว ขึ้นมาเพ่ือช่วยขายข้าวอินทรีย์ให้แก่ชาวนา เป็นการจับคู่ระหว่างเจ้าบ่าว 
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ซึ่งก็คือชาวนา และเจ้าสาว คือ ผู้บริโภคที่ต้องการข้าวปลอดภัย  เมื่อความต้องการตรงกัน ก็ตกลงผูก
ปิ่นโตข้าว คือการที่ชาวนาอินทรีย์ปลูกข้าวอินทรีย์และขายข้าวอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ใน
ระยะเวลา 12 เดือน 
 ส้าหรับห่วงโซ่อุปทานในช่วงนี้เป็นการค้าแบบก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขาด เป็นรูปแบบการค้าระหว่างนัก
ธุรกิจกับนักธุรกิจ (Business to Business Marketing : B to B) เป็นช่วงที่มีการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้อยที่สุด กรณีปัญหาคุณภาพข้าวหอมมะลิปลอมปนในตลาดต่างประเทศ เกิดจากความต้องการของ
ปลายทางท่ีสั่งสินค้า หากระบุว่าต้องการข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 80 ก็ต้องด้าเนินการให้ เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของลูกค้า  
 โลจิสติกส์ที่ เกิดขึ้น เป็นการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ทั้งหกล้อ สิบล้อ และรถพ่วง บรรทุก
ข้าวเปลือกไปยังโรงสี เมื่อสีข้าวสารแล้ว การกระจายข้าวสารไปยังขั้นปลายน้้า เป็นการใช้รถบรรทุกทั้งหก
ล้อ สิบล้อ และรถพ่วง ขนส่งต่อไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ส่งออก  
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อุตสาหกรรมปลายน ้า 
 
ภาพที่ 7.4 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของข้าว-ปลายน้้า 

 
การส่ งต่ อข้ า วสารสู่ ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในประ เทศและต่ า งประ เทศ ในกลุ่ มจั งหวั ดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง การค้าข้าวสารในประเทศ และการส่งออก นั้น การขายในประเทศ 
ด้าเนินการผ่านพ่อค้าส่งที่ซื้อข้าวสารจากโรงสีโดยตรงเป็นผู้กระจายสินค้าทั้งรูปแบบข้าวสารบรรจุ
กระสอบ 100 กิโลกรัม หรือบรรจุถุงเป็นหน่วยย่อย เช่น ถุงละ 1 กก. หรือ 5 กก. เป็นต้น กระจายไปยัง
ร้านค้าปลักทั้งแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีก-ค้าส่ง สมัยใหม่ โดยผู้ค้าปลีกปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นร้านค้า
แบบดั้งเดิม โดยการตักข้าวสารจากกระสอบใส่ถุงพลาสติก ในจ้านวนตามที่ผู้บริโภคต้องการ และร้านค้า
สมัยใหม่ ที่บรรจุถุงพลาสติกอย่างดี บรรจุขนาด 0.5, 1, 2, 5 กิโลกรัม ถึง 10 กิโลกรัม โดยบรรจุภัณฑ์มี
ตราสินค้าของผู้ผลิต พร้อมวันเดือนปีที่ผลิต และวันบริโภคที่เหมาะสม บรรจุในถุงสองลักษณะคือถุง
สุญญากาศ และถุงแบบทั่วไป วางตามร้านค้าปลีก-ค้าส่ง สมัยใหม่ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
44-48 บาท ราคาขายส่งประมาณกิโลกรัมละ 27-32 บาท ข้าวขาวบรรจุถุง เฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 
40-41 บาท ราคาส่งประมาณกิโลกรัมละ 11-12 บาท ข้าวเหนียว ราคาขายส่ง ประมาณกิโลกรัมละ 22-
24 บาท  
 การส่งออกข้าว ทั้งข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ในกลุ่มจังหวัดมีทั้งผู้ประกอบการโรงสีติดต่อขาย
ส่งออกเอง และการขายผ่านหยง ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่ส้าคัญ ประเทศหลัก ๆ ในทวีปอเมริกา 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต 
บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ทวีปยุโรป ได้แก่ 
ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน ลิทัวเนีย ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ 
แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโคสต์ ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย 
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นิวซีแลนด์ การขนส่งไปท่าเรือกรุงเทพ ใช้ F.O.B. รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวที่จดทะเบียนกับส้านักงาน
การค้าภายใน ประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้จ้าหน่ายต่างประเทศ ในจังหวัดขอนแก่น จดทะเบียนกับ
การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 6 ราย ได้แก่ บริษัทโรงสีไฟสหชัยชุมแพ จ้ากัด 
บริษัทโรงสีมีชัยจ้ากัด บริษัทเค.ซี.โกลเด้นไรซ์ จ้ากัด บริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร์ไรซ์ (2002) จ้ากัด บริษัท 
ป.ณัฐพลไรซ์เอ็กปอร์ตเตอร์ จ้ากัด บริษัท เกษตรสินอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ากัด และมีอีกหลายรายที่
ส่งออกผ่านตัวแทนส่งออก หรือผ่านหยง เช่น โรงสีเกษียณสินธุ์บ้านไผ่ เป็นต้น ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง 
ได้แก่ บริษัทสมเด็จ กรีนมิลล์ จ้ากัด บริษัท บีเอ็น เอ็กซ์ปอร์ต จ้ากัด และบริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จ้ากัด 
ส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงสีเพ่ิมผล ไม่ได้ส่งออกโดยตรง เป็นการส่งให้กับผู้ส่งออกอีกต่อหนึ่ง  ส่วนใน
จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่โรงสีส่งให้คนกลางแล้วคนกลางส่งต่อให้หยง หรือผู้ที่ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ 

ร้า ส่วนใหญ่ส่งไปภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ซึ่งเลี้ยงหมูมาก แกลบมีผู้ซื้อหลักสองราย 
คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ประกอบการเผาอิฐ โรงสีได้รายได้จากผลพลอยได้จากการสีข้าว ได้แก่ ค่าแกลบ 
ขายแกลบให้โรงไฟฟ้า ประมาณ 1.20-1.50 บาทต่อกิโลกรัม ร้า ประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัม  

โลจิสติกส ์การขนส่งข้าว ในบางช่วงหารถขนส่งยาก โรงสีจึงมีรถขนส่งเป็นของตนเอง แต่อาจไม่
ครอบคลุมเวลาทีม่ีการขนส่งมาก จึงต้องรับรถจากข้างนอกเข้ามาช่วย ต้นทุนขนส่งก็เพ่ิมเป็นเท่าตัวในช่วง
ที่มีความต้องการสูง เช่น ฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย 

การส่งออกข้าวขาว ข้าวเหนียว มีการส่งออกเล็กน้อย มีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในทวีป
แอฟริกา เคยมีการส่งออกข้าวเหนียวได้ปริมาณมากเมื่อครั้งที่มกีีฬาโอลิปปิกที่ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2551 
(ค.ศ.2008) เพราะข้าวเหนียวเป็นข้าวที่ใช้ท้าแป้งขนม ปีนั้นข้าวเหนียวราคาแพงกว่าข้าวหอมมะลิ เมืองที่
มีผู้บริโภคข้าวเหนียวส่วนใหญ่อยู่ในเมืองคุณหมิง  

ตลาดข้าวในประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ เคยมีผู้ประกอบการคนจีนเข้ามาศึกษาดูงาน ขอดูถึง
วิธีการผลิต ต้นทุนการตลาด ลงพ้ืนที่ดูการผลิตข้าว ในเชิงการค้าไม่จ้าเป็นต้องเปิดเผยกระบวนการ
ขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เหมือนกับมาล้วงข้อมูลเพ่ือไปท้าเอง โดยที่ยังไม่ได้มีการสั่งซื้อเกิดขึ้น หรือ
ผู้ประกอบการบางรายไดร้ับการสั่งซื้อมาแล้ว แต่ส่งออกไม่ได้ เพราะว่าติดปัญหาเรื่องต้องเป็นสมาชิกของ
ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศของจีน ยังมีการกีดกันการค้า ผู้ส่งออกรายเล็ก รายใหม่ มีความยากล้าบาก ทั้ง
โดนกีดกันจากผู้ส่งออกรายเดิม  

การแข่งขันในตลาดโลกปัจจุบัน มีคู่แข่งที่ส้าคัญ คือ ข้าวหอมมะลิจากเวียดนาม กัมพูชา และ
เมียนมาร์ แต่ข้าวหอมมะลิของไทยก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นล้าดับต้น ๆ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิ
ของไทยมีราคาสูงขึ้นบ้างก็ตาม ในการประชุมข้าวโลก ปี พ.ศ.2552 (World Rice Conference 2000) ที่
เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการประกวดข้าวหอมมะลิของโลก โดยในปีดังกล่าว ข้าวหอมมะลิของ
ไทยได้อันดับ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิโลก (Best Rice in The World 2009) ในปี พ.ศ. 2553 
(ค.ศ.2010) ข้าวหอมมะลิของไทยยังครองอันดับ 1 โดยในปี 2554 (ค.ศ.2011) ข้าวปอซานของเมียนมาร์ 
ได้อันดับ 1 ปี 2555 (ค.ศ.2012) ข้าวผกามะลิของกัมพูชา ได้อันดับ 1 ปี 2556 (ค.ศ.2013) ข้าวผกามะลิ
ของกัมพูชา และข้าวแคลโรส สหรัฐอเมริกา ได้อันดับ 1 ร่วมกัน ปี 2557 (ค.ศ.2014) ข้าวผกามะลิของ
กัมพูชา และข้าวหอมมะลิของไทย ได้อันดับ 1 ร่วมกัน 
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 การก้าหนดราคาข้าวในแต่ละขั นตอน 
 1). ชาวนาขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีท้องถิ่น โรงสีในท้องถิ่นได้รับส่วนต่างก้าไรน้อยประมาณร้อย
ละ 2 แต่อาศัยรับซื้อปริมาณมาก ซึ่งผู้ประกอบการโรงสีมีบทบาทส้าคัญในการแปลงราคาข้าวสารเป็น
ข้าวเปลือก และทราบดีว่าต้นทุนการสีข้าวของตนต่อตันข้าวเปลือก และอัตราการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้
เป็นข้าวสารประกอบด้วยชนิดอะไรบ้าง ขึ้นกับคุณภาพการสีข้าวของแต่ละโรงสี โดยเฉลี่ยเมื่อสีข้าวได้ต้น
ข้าวร้อยละ 5 ประมาณ 423 กิโลกรัม ปลายข้าวเอ1 ประมาณ 173 กิโลกรัม ปลายข้าวซี1 และ ซี3 
ประมาณ 122 กิโลกรัม ได้ร้าละเอียดประมาณ 72 กิโลกรัม ร้าหยาบประมาณ 29 กิโลกรัม และที่เหลือ
เป็นแกลบและสิ่งเจือปน  

2). โรงสีท้องถิ่นขนาดเล็กขายต่อให้กับโรงสีขนาดใหญ่ในท้องถิ่น หรือในภาคอีสาน และ
ส่วนกลาง โดยทั่วไปได้รับก้าไรประมาณร้อยละ 2 ซึ่งมีการค้าร่วมกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน นอกจากนี้
ยังมีผู้รับซื้อข้าวเปลือกรายใหญ่จากส่วนกลางมารับซื้อข้าวเปลือกในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน 

3). โรงสีขนาดใหญ่ในท้องถิ่น หรือในภาคอีสาน และส่วนกลาง แปรรูปเป็นข้าวสาร ส่งออก
ต่างประเทศด้วยตนเอง และมีทั้งที่ติดต่อหยงเป็นผู้ด้าเนินการจัดการส่งออก ซึ่งหยงได้รับก้าไรประมาณ
ร้อยละ 1-2 กรณีท่ีติดต่อขายต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านหยงผู้ประกอบการก็ได้รับก้าไรเพ่ิมข้ึน 

4). ผู้ส่งออกเป็นผู้ค้านวณราคาโดยดูจากผลผลิตข้าวเปลือก หรืออุปทานข้าว (Supply) ปริมาณ
การน้าเข้าข้าว และสต็อกข้าวในประเทศ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบด้านอุปสงค์ 
(Demand) ความต้องการข้าว ได้แก่ การใช้ข้าวในประเทศ สต็อกข้าวในประเทศในปีปัจจุบัน และการ
ส่งออกข้าว (ถ้ามี) เมื่อทราบราคาต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถ้าอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา หรืออัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่ขายข้าว 
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ส่งผลต่อราคาข้าวของผู้ส่งออกลดลง ในท้านองกลับกัน ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา หรืออัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่ขายข้าวมีอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อราคาข้าวของผู้ส่งออกเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ผู้ส่งออกน้าต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้าเนินการบวกก้าไรไปลบจากราคาต่างประเทศ เป็นราคาที่ผู้ส่งออกแจ้งต่อหยง ซึ่งหยงก็แจ้งราคาต่อ
โรงสีโดยลบต้นทุนตนเองและบวกก้าไรส่วนตน แล้วแจ้งราคาต่อโรงสี  
 กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นข้อจ้ากัดของการแข่งขัน คือ ในการส่งออกข้าวไปขายยัง
ต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออกท่ีจดทะเบียนการค้าและเป็นผู้ส่งออกต้องมีสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน คิด
เป็นเงินมูลค่าประมาณ 10–15 ล้านบาท  
 ห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ค่อนข้างสั้นกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป เนื่องจากมาตรฐาน
การผลิตสูง ผู้ค้าหรือผู้ส่งออกต้องมั่นใจว่าชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน ดังนั้น
จึงมักติดต่อโดยตรงกับชาวนาโดยการท้าพันธะสัญญา (Contract Farming) ส้าหรับห่วงโซ่การผลิตนั้น 
จากชาวนาผลผลิตข้าวและรวบรวมผ่านสหกรณ์ฯ/กลุ่มชาวนา หรือส่งตรงให้กับผู้ส่งออก เช่น สหกรณ์กรี
นเนท เป็นผู้รวบรวมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศในทวีปยุโรปเป็นหลัก ได้แก่ 
สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมันนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ออสเตรีย สวีเดน สหกรณ์กรีนเนทเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท้าหน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์
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และพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก สร้างความมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิต
ในลักษณะของการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจ้าหน่ายในราคาที่เป็น
ธรรม (Fair Trade) โดยด้าเนินงานในรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ข้าว ธัญพืช ผัก ผลไม ้ชาสมุนไพร อาหารแปรรูปต่าง ๆ รวมทั้งผ้าทอพ้ืนเมือง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่เป็นรูปแบบสหกรณ์มีการท้าสัญญาซื้อขายข้าว
อินทรีย์กับสหกรณ์กรีนเนท แต่ก็ไม่ได้จ้ากัดว่าต้องขายให้แก่สหกรณ์กรีนเนทเพียงรายเดียว หากกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์นั้นสามารถผลิตได้มากกว่าสัญญาซื้อขายก็สามารถด้าเนินการบายด้วยตนเองได้ แต่
โดยมากแล้วปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่สหกรณ์กรีนเนทต้องการมีมากกว่าก้าลังการผลิตในปัจจุบัน 
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บทที่ 8 
ผลกระทบของการปลูกข้าวที่มีต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

 
ในบทที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าว ทั้งในส่วนของต้น

น้้า กลางน้้า และปลายน้้า และในบทนี้ได้น้าเสนอถึงผลของการปลูกข้าวที่มีต่อเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ  

8.1 ผลกระทบต่อเกษตรกร 
8.2 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 
 

8.1 ผลกระทบต่อเกษตรกร 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกร ซึ่ง
รายได้จากภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน จากตารางที่ 8.1 พบว่า ในปีที่ผ่านมา
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ มีรายได้เฉลี่ย 174,689 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั้งหมด 121,319 
บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไป 88,847 บาท และเป็นรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 
32,472 บาท พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไปสูงกว่าการขายข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวทั่วไปมีจ้านวนมากกว่า จึงท้าให้มีรายได้จากการขายข้าวที่มากกว่า หนี้สิน
เฉลี่ยของเกษตรกรเท่ากับ 133,346 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการลงทุนซื้อรถยนต์ ซื้อรถเกี่ยว 
ซื้อรถไถนานั่งขับ และการสร้าง/ต่อเติมบ้าน เงินออมของครัวเรือนเท่ากับ 46,014 บาท ส้าหรับ
รายจ่ายของครัวเรือน รายจ่ายส่วนใหญ่จ่ายเพ่ือการช้าระค่ารถยนต์ รถปักด้า และรถไถนานั่งขับ ด้วย
เหตุนี้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้พฤติกรรมการขายข้าวของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป คือเกี่ยวข้าว
แล้วขายทันที ไม่มีการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางเหมือนก่อน เพราะต้องการน้าเงินมาช้าระหนี้ 

ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีรายได้เฉลี่ย 207,151 บาทต่อครัวเรือน เป็น
รายได้จากการขายข้าวทั้งสิ้น 136,723 บาท หากพิจารณารายได้จากการขายข้าวหอมมะลิ พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวทั่วไป 117,729 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้จากการขายข้าว
อินทรีย์ 18,994 บาทต่อครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 184,304 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ซื้อ
รถยนต์ และรถเกี่ยวข้าว ในส่วนของหนี้ที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ท้านา เฉลี่ยเพียง 75,843 บาทต่อ
ครัวเรือน เกษตรกรมีเงินออม 57,621 บาท ส้าหรับรายจ่ายที่เกษตรกรใช้ในการผ่อนช้าระค่า
เครื่องจักรทางการเกษตร ได้แก่ ช้าระค่ารถไถนาเดินตาม เฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท ช้าระค่ารถไถนา
นั่งขับเฉลี่ยเดือนละ 10,950 บาท และผ่อนช้าระค่ารถเก่ียวเฉลี่ยเดือนละ 12,854 บาท  
 จังหวัดขอนแก่น ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 122,158 บาท เป็นรายได้เฉลี่ยจาก
การขายข้าวทั่วไปจ้านวน 25,636 บาท และรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวอินทรีย์ จ้านวน 46,213 
บาท หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 161,060 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มาจากการซื้อรถยนต์ ซื้อรถ
เกี่ยวข้าว และการสร้าง/ต่อเติมบ้าน หนี้ที่กู้ยืมมาเพ่ือใช้ในการท้านาเฉลี่ย 29,235 บาท เงินออมของ
ครัวเรือน ณ ปัจจุบัน 51,002 บาท ส้าหรับรายจ่ายที่ส้าคัญของครัวเรือนส่วนใหญ่ตกอยู่ที่การผ่อน
ช้าระค่ารถเก่ียว รถไถนานั่งขับ และรถยนต์  
 จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 188,474 บาทต่อปี เป็นรายได้เฉลี่ยจากการขาย
ข้าวทั่วไป 89,807 บาท และรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวอินทรีย์ 43,307 บาท หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 
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141,346 บาท เป็นหนี้จากการซื้อรถไถนั่งขับจ้านวนค่อนข้างสูง เท่ากับ 340,000 บาท รายจ่ายส่วน
ใหญ่อยู่ที่การช้าระค่าผ่อนช้าระรถยนต์  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 125,136 บาทต่อครัวเรือน เป็นรายได้
จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 93,696 บาท และรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 30,000 บาท 
หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 112,777 บาท เป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อรถยนต์ รถไถนานั่งขับ และ
รถเก่ียว เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เงินออมของครัวเรือเท่ากับ 33,458 บาท รายจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นส่วน
ของการผ่อนช้าระรถประเภทต่าง ๆ ที่ซื้อมาเพ่ือการเกษตร 
 
ตารางที่ 8.1 แสดงผลกระทบของการปลูกข้าวท่ีมตี่อเกษตรกร   

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
(บาท/ปี) 

207,151 177,996 188,474 125,136 174,689 

   รายได้จากการขายข้าวทั้งหมด 136,723 121,750 133,108 93,696 121,319 
   รายได้จากการขายข้าวทั่วไป 117,729 84,156 89,807 63,696 88,847 
   รายได้จากการขายข้าวอินทรีย ์ 18,994 37,594 43,301 30,000 32,472 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 184,304 94,956 141,346 112,777 133,346 
ใช้ในครัวเรือน 57,597 58114 72,450 36,270 56,108 
ใช้ท้านา 75,843 46259 72,440 24,054 54,649 
ท้าเกษตรอื่นๆ 36,065 47245 112,500 28,241 56,013 
ค่าเล่าเรียนบตุร หลาน 18,569 24342 20,048 23,282 21,560 
สร้างบ้าน/ต่อเตมิบ้าน 107,685 97850 210,000 175,737 147,818 
ซื้อมอเตอรไ์ซค ์ 3,203 3022 5,333 4,460 4,005 
ซื้อรถยนต ์ 127,647 251122 332,500 212,600 230,967 
ซื้อรถไถนาเดินตาม 30,000 70000 0 45,714 36,429 
ซื้อรถไถนานั่งขับ 292,857 199000 321,428.57 340,000 288,321 
ซื้อรถเกี่ยว 420,125 350000 100,000 0 217,531 
ซื้อเครื่องสูบน้้า 3,333 3260 5,000 7,500 4,773 
อื่นๆ 258,500 27482 219,411 147,805 163,300 
เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบัน 
(บาท) 

57,621 53,726 39,252 33,458 46,014 

   เงินออมรายเดือนเฉลี่ย 890 287 408 399  496 
   เงินออมรายปีเฉลี่ย 8,641 1000 2572 6,004 4,554 
รายจ่ายของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
(บาท/เดือน) 

75,342 25321 48136 26,854 43,913 

   ค่าอาหารเครื่องดืม่ 4,461 4525 4651 4,083 4,430 
   ค่าน้้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 992 788 998 744  881 
   ค่าเครื่องนุ่งห่ม 414 393 465 144  354 
   ค่าสนับสนุนการเล่าเรียน 4,513 4281 3576 3,286 3,914 
   ค่ารักษาพยาบาล 923 750 639 168  620 
   ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี ่ 1,060 443 561 272  584 
   ค่าเล่นหวย 550 1258 561 445  704 
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ตารางที่ 8.1 แสดงผลกระทบของการปลูกข้าวท่ีมตี่อเกษตรกร   
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

   ค่าผ่อนช้าระมอเตอร์ไซค ์ 1,697 2955 1624 1,364 1,910 
   ค่าผ่อนช้าระรถยนต ์ 7,924 9925 9089 7,818 8,689 
   ค่าช้าระรถไถนาเดินตาม 3,500 0 6650 2,199 3,087 
   ค่าช้าระรถไถนานั่งขับ 10,950 14000 5320 6,325 9,149 
   ค่าช้าระรถปักด้า 25,500 4250 7500 0 9,313 
   ค่าผ่อนรถเกี่ยว 12,854 0 6500 0 4,839 
 
8.2 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 

8.2.1 ผู้ประกอบการโรงสี โดยภาพรวมแล้วผลกระทบจากโครงการรับจ้าน้าข้าวในระยะที่
ผ่านมาท้าให้มีข้าวคงค้างในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจ้าน้าข้าวแถลง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่รอการจ้าหน่ายออกไป 17.5 ล้านตัน 
ขณะที่ผลผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 2556/2557 ได้ออกสู่ตลาดตามกลไกราคาตลาด ปริมาณ 36.84 
ล้านตัน และพยากรณ์ผลผลิตที่ได้ในปี 2557/2558 จ้านวน 33.8 ล้านตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ปริมาณข้าวในประเทศจะคลี่คลายในอีก 
2-3 ปีข้างหน้า ท้าให้ผู้ประกอบการโรงสีต้องการเร่งระบายข้าวในสต็อกออกให้เร็วและมากที่สุด ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อราคาโดยรวมที่ลดลง 

ปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงสีประการหนึ่ง พบจากการขายข้าวให้กับผู้ส่งออก ซึ่งมีการส่ง
ตัวอย่างข้าวหอมมะลิไปตรวจสอบ DNA ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีการท้านาปรัง โรงสีท้าการตรวจสอบได้เพียง
แค่การหาอะไมโลส ไม่สามารถตรวจ DNA เพราะฉะนั้นหากมีการปลอมปนข้าวหอมปทุมธานีปนมา
กับข้าวขาวดอกมะลิ105 การคัดกรองเพ่ือตรวจสอบยากมาก 

8.2.2 ผู้ประกอบการแปรรูปจากข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวได้หลายประเภท การ
แปรรูปข้าวหอมมะลิสามารถแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบ ร้าหยาบ ร้าข้าวละเอียด 
เป็นผู้ประกอบการโรงสีทั่วไปทั้งของเอกชน กลุ่มสหกรณ์ การแปรรูปเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การแปรรูป เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก และต้นทุนไม่สูง ที่พบเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การท้าข้าวกล้อง
งอก น้้ามันร้าข้าว ขนมไทย เครื่องดื่มน้้านมข้าว อาหารเด็กอ่อน สบู่ แครกเกอร์ข้าว น้้ามันร้าข้าว 
น้้ามันร้าข้าวปราศจากไขมัน ข้าวแช่เย็นจนแห้ง เค้ก แป้งข้าว แป้งชุบทอด แป้งข้าวโปรตีนสูง แป้ง
ข้าวโปรตีนต่้า สตาร์ช ร้าข้าวแปรรูป น้้ามันสลัด น้้ามันส้าหรับทอด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสหกรณ์ หรือ
เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส่วนการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีต้นทุน
ที่สูงขึ้น เช่น เครื่องส้าอาง สบู่แคลเซียม กรดน้้ามัน ผงซิลิก้า กัม แป้งข้าวดัดแปร กรดน้้ามัน กรดเฟ
อริวลิก น้้ามันไฮโดรจีเนต สเทอรอล สเคอลีน สเคอเลน อินโซนิทอล เกซานิโคทิเนต กรดไดเมอร์ 
กรดไขมันเอสเทอร์ แคลเซียม ฟอสเฟตไดเบสิกซิมพลิไฟด์ เพอริวเลต ไอโซเมอร์ของอินโซนิทอล     
แอลคิด เรซิน ไตรเทอร์พีน แอลกอฮอลล์ ทอโคไทรอีนอล ทอโคเฟอรอล กรดไฟติกไฟเทต อินโซนิทอล  

8.2.3 ผู้ประกอบการส่งออกข้าว ในปี 2557 ข้าวหอมมะลิของไทยส่งออกไปต่างประเทศ
จ้านวนกว่า 2.67 ล้านตัน ตลาดใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกจากกลุ่มจังหวัดไปยังประเทศหลัก 
ๆ ในทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เลบานอน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต คูเวต บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว ซาอุดิอาระเบีย 
จอร์แดน ทวีปยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน ลิทัวเนีย 
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ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโคสต์ ทวีป
ออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยราคาประมาณ 1,000-
1,200 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ข้าวหอมมะลิจากประเทศคู่แข่งที่ส้าคัญคือเวียดนามราคา
ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทางออกของการขายข้าวหอมมะลิที่ต้องเน้นคุณภาพและราคา
ต้องลดลงอีก การจดทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกข้าวกับกรมการค้าภายในแต่ละจังหวัด มีเงื่อนไข
ต้องส้ารองข้าวไว้ในสต็อก 500 ตัน  

แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ได้สนับสนุน ส่งเสริมหา
ตลาดข้าวต่างประเทศ เช่น น้าผู้ประกอบการโรงสี สหกรณ์ออกไปแสดงสินค้าและจ้าหน่ายข้าวในจีน 
ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่ก็มีปัญหา เช่น บางสหกรณ์ที่ร่วมเดินทางไปเจรจาการค้า ปัญหาที่พบคือ
ผู้สนใจน้าเข้าข้าวจากจีนมีความต้องการข้าว 5,000 ตัน และขอทราบรายละเอียด เช่น ระยะเวลาท้า
การผลิต วันส่งมอบ วิธีการส่งมอบสินค้า เงื่อนไขการจ่ายเงิน ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถตอบค้าถามคู่ค้าได้
ชัดเจน เพราะข้อมูลที่เตรียมไปไม่พอ และไม่ได้คิดว่าจะมีค้าถามเหล่านั้น จึงตอบไม่ได้ ท้าให้คู่ค้าไม่
มั่นใจ และไม่สั่งซื้อข้าวจากสหกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ส่งออกบางรายที่สามารถส่งออกข้าวไปขาย
ที่ประเทศจีนได้ แต่ส่งได้ ปริมาณน้อย เช่น 1,000 ตันต่อครั้ง เพราะเป็นรายเล็ก ซึ่งผู้ต้องการน้าเข้า
ข้าวต้องการน้าเข้ามากกว่า 5,000 ตันขึ้นไป ก็ไม่สามารถท้าให้ได้ นอกจากนี้ ยังติดขัดเงื่อนไขที่
ก้าหนดของประเทศจีน เช่น ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ค้าข้าวต่างประเทศของจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มีผู้น้าเข้าจีนจ้านวนไม่น้อยไม่ทราบว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หรือ Organic Rice คืออะไร ดีกว่าข้าว
หอมทั่วไปอย่างไร ซึ่งจ้าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ ให้ผู้น้าเข้าข้าวจีนรู้จักหอมมะลิอินทรีย์
มากกว่านี้ 

ในการสนับสนับขอให้รัฐบาลเปิดโควตาส่งออกข้าวให้กับสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์หลายแห่งมีขีดความสามารถผลิตข้าวเพื่อส่งออกได้ 

8.2.4 หยง คือ ผู้รวบรวมข้าวให้กับผู้ส่งออก ความต่างระหว่างส่งข้าวให้หยง กับส่งข้าวให้ผู้
ส่งออก คือ ความสะดวกในการติดต่อ หยงมีลูกค้าอยู่มาก มีการประสานงานกับผู้ซื้อ ผู้ขาย และหยง
มีเครดิต จ่ายเงินให้โรงสีก่อน แต่ผู้ส่งออกอาจจ่ายเงินล่าช้า ส่วนใหญ่โรงสีที่ติดต่อหยงมีความคุ้นเคย
กันมานาน ปัจจุบันเริ่มมีการซื้อขายกันโดยตรงมากข้ึนเพราะการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้า ในช่วงที่ผ่าน
มาท่ีมีนโยบายจ้าน้าข้าว หยงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลเป็นผู้ส่งออกเอง  

8.2.5 ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิม และสมัยใหม่ ที่จ้าหน่ายข้าวหอม
มะลิ ตลาดในประเทศไทยมีสินค้าข้าวที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์กว่า 400 ราย ซึ่ง
หมายถึงมีข้าวที่จ้าหน่ายในประเทศกว่า 400 ตรายี่ห้อ ไม่นับรวมกับที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีมากกว่า 
ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพราะต้นทุนข้าว
บรรจุถุงต่้าไม่เกิน 30 บาท แต่ขายในราคาที่สูงมาก เพราะกระแสของการบริโภคเพ่ือสุขภาพและ
อนามัย ประกอบกับคุณภาพของข้าว ความสะอาด มาตรฐานการบรรจุถุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต
ขนาดเล็กอยู่ตามอ้าเภอต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐานในการบรรจุ หีบห่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบจากการ
ก้ากับดูแลได้ไม่ทั่วถึง ท้าให้คุณภาพของข้าวถุงที่ขายมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ข้าวบรรจุถุงที่ขายใน
ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ควรมีข้าวบรรจุถุงที่ผลิตได้ในพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือเปิดช่องทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และควรปรับปรุงเงื่อนไข เช่น การช้าระเงินค่าสินค้าให้
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เร็วขึ้นกว่าสินค้าท่ัวไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเพ่ิมโอกาสให้สินค้าในพ้ืนที่ได้เพ่ิมช่องทางจ้าหน่าย
ในร้านค้าได้ รวมถึงการลดค่าเช่าพื้นที่เพ่ือวางจ้าหน่ายสินค้า 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้บรรจุข้าวถุงจ้าหน่ายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งรายย่อย กลุ่ม
เกษตรกร ที่มีการลงทุนท้าบรรจุภัณฑ์ต้นทุนไม่สูงมากนัก เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP (One Tambol One Product : OTOP) และรายใหญ่ ที่มีการลงทุนใช้
เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่สูง  

ตัวอย่างข้าวบรรจุถุง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย โรงสีข้าวศรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น  

จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย โรงสีชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 
จ้ากัด ข้าวโซ่ทอง เป็นต้น 

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ เป็นต้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ้ากัด ข้าวกล้องอินทรีย์บ้านเฮา ห้าง

หุ้นส่วนโรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3 เป็นต้น 
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บทที่ 8 
ผลกระทบของการปลูกข้าวที่มีต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

 
ในบทที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าว ทั้งในส่วนของต้น

น้้า กลางน้้า และปลายน้้า และในบทนี้ได้น้าเสนอถึงผลของการปลูกข้าวที่มีต่อเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ  

8.1 ผลกระทบต่อเกษตรกร 
8.2 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 
 

8.1 ผลกระทบต่อเกษตรกร 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกร ซึ่ง
รายได้จากภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน จากตารางที่ 8.1 พบว่า ในปีที่ผ่านมา
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ มีรายได้เฉลี่ย 174,689 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั้งหมด 121,319 
บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไป 88,847 บาท และเป็นรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 
32,472 บาท พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไปสูงกว่าการขายข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวทั่วไปมีจ้านวนมากกว่า จึงท้าให้มีรายได้จากการขายข้าวที่มากกว่า หนี้สิน
เฉลี่ยของเกษตรกรเท่ากับ 133,346 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการลงทุนซื้อรถยนต์ ซื้อรถเกี่ยว 
ซื้อรถไถนานั่งขับ และการสร้าง/ต่อเติมบ้าน เงินออมของครัวเรือนเท่ากับ 46,014 บาท ส้าหรับ
รายจ่ายของครัวเรือน รายจ่ายส่วนใหญ่จ่ายเพ่ือการช้าระค่ารถยนต์ รถปักด้า และรถไถนานั่งขับ ด้วย
เหตุนี้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้พฤติกรรมการขายข้าวของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป คือเกี่ยวข้าว
แล้วขายทันที ไม่มีการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางเหมือนก่อน เพราะต้องการน้าเงินมาช้าระหนี้ 

ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีรายได้เฉลี่ย 207,151 บาทต่อครัวเรือน เป็น
รายได้จากการขายข้าวทั้งสิ้น 136,723 บาท หากพิจารณารายได้จากการขายข้าวหอมมะลิ พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวทั่วไป 117,729 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้จากการขายข้าว
อินทรีย์ 18,994 บาทต่อครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 184,304 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ซื้อ
รถยนต์ และรถเกี่ยวข้าว ในส่วนของหนี้ที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ท้านา เฉลี่ยเพียง 75,843 บาทต่อ
ครัวเรือน เกษตรกรมีเงินออม 57,621 บาท ส้าหรับรายจ่ายที่เกษตรกรใช้ในการผ่อนช้าระค่า
เครื่องจักรทางการเกษตร ได้แก่ ช้าระค่ารถไถนาเดินตาม เฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท ช้าระค่ารถไถนา
นั่งขับเฉลี่ยเดือนละ 10,950 บาท และผ่อนช้าระค่ารถเก่ียวเฉลี่ยเดือนละ 12,854 บาท  
 จังหวัดขอนแก่น ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 122,158 บาท เป็นรายได้เฉลี่ยจาก
การขายข้าวทั่วไปจ้านวน 25,636 บาท และรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวอินทรีย์ จ้านวน 46,213 
บาท หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 161,060 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มาจากการซื้อรถยนต์ ซื้อรถ
เกี่ยวข้าว และการสร้าง/ต่อเติมบ้าน หนี้ที่กู้ยืมมาเพ่ือใช้ในการท้านาเฉลี่ย 29,235 บาท เงินออมของ
ครัวเรือน ณ ปัจจุบัน 51,002 บาท ส้าหรับรายจ่ายที่ส้าคัญของครัวเรือนส่วนใหญ่ตกอยู่ที่การผ่อน
ช้าระค่ารถเก่ียว รถไถนานั่งขับ และรถยนต์  
 จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 188,474 บาทต่อปี เป็นรายได้เฉลี่ยจากการขาย
ข้าวทั่วไป 89,807 บาท และรายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวอินทรีย์ 43,307 บาท หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 
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141,346 บาท เป็นหนี้จากการซื้อรถไถนั่งขับจ้านวนค่อนข้างสูง เท่ากับ 340,000 บาท รายจ่ายส่วน
ใหญ่อยู่ที่การช้าระค่าผ่อนช้าระรถยนต์  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 125,136 บาทต่อครัวเรือน เป็นรายได้
จากการขายข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 93,696 บาท และรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 30,000 บาท 
หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 112,777 บาท เป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อรถยนต์ รถไถนานั่งขับ และ
รถเก่ียว เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เงินออมของครัวเรือเท่ากับ 33,458 บาท รายจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นส่วน
ของการผ่อนช้าระรถประเภทต่าง ๆ ที่ซื้อมาเพ่ือการเกษตร 
 
ตารางที่ 8.1 แสดงผลกระทบของการปลูกข้าวท่ีมตี่อเกษตรกร   

ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
(บาท/ปี) 

207,151 177,996 188,474 125,136 174,689 

   รายได้จากการขายข้าวทั้งหมด 136,723 121,750 133,108 93,696 121,319 
   รายได้จากการขายข้าวทั่วไป 117,729 84,156 89,807 63,696 88,847 
   รายได้จากการขายข้าวอินทรีย ์ 18,994 37,594 43,301 30,000 32,472 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 184,304 94,956 141,346 112,777 133,346 
ใช้ในครัวเรือน 57,597 58114 72,450 36,270 56,108 
ใช้ท้านา 75,843 46259 72,440 24,054 54,649 
ท้าเกษตรอื่นๆ 36,065 47245 112,500 28,241 56,013 
ค่าเล่าเรียนบตุร หลาน 18,569 24342 20,048 23,282 21,560 
สร้างบ้าน/ต่อเตมิบ้าน 107,685 97850 210,000 175,737 147,818 
ซื้อมอเตอรไ์ซค ์ 3,203 3022 5,333 4,460 4,005 
ซื้อรถยนต ์ 127,647 251122 332,500 212,600 230,967 
ซื้อรถไถนาเดินตาม 30,000 70000 0 45,714 36,429 
ซื้อรถไถนานั่งขับ 292,857 199000 321,428.57 340,000 288,321 
ซื้อรถเกี่ยว 420,125 350000 100,000 0 217,531 
ซื้อเครื่องสูบน้้า 3,333 3260 5,000 7,500 4,773 
อื่นๆ 258,500 27482 219,411 147,805 163,300 
เงินออมของครัวเรือน ณ ปัจจุบัน 
(บาท) 

57,621 53,726 39,252 33,458 46,014 

   เงินออมรายเดือนเฉลี่ย 890 287 408 399  496 
   เงินออมรายปีเฉลี่ย 8,641 1000 2572 6,004 4,554 
รายจ่ายของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา 
(บาท/เดือน) 

75,342 25321 48136 26,854 43,913 

   ค่าอาหารเครื่องดืม่ 4,461 4525 4651 4,083 4,430 
   ค่าน้้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 992 788 998 744  881 
   ค่าเครื่องนุ่งห่ม 414 393 465 144  354 
   ค่าสนับสนุนการเล่าเรียน 4,513 4281 3576 3,286 3,914 
   ค่ารักษาพยาบาล 923 750 639 168  620 
   ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี ่ 1,060 443 561 272  584 
   ค่าเล่นหวย 550 1258 561 445  704 
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ตารางที่ 8.1 แสดงผลกระทบของการปลูกข้าวท่ีมตี่อเกษตรกร   
ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 

   ค่าผ่อนช้าระมอเตอร์ไซค ์ 1,697 2955 1624 1,364 1,910 
   ค่าผ่อนช้าระรถยนต ์ 7,924 9925 9089 7,818 8,689 
   ค่าช้าระรถไถนาเดินตาม 3,500 0 6650 2,199 3,087 
   ค่าช้าระรถไถนานั่งขับ 10,950 14000 5320 6,325 9,149 
   ค่าช้าระรถปักด้า 25,500 4250 7500 0 9,313 
   ค่าผ่อนรถเกี่ยว 12,854 0 6500 0 4,839 
 
8.2 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 

8.2.1 ผู้ประกอบการโรงสี โดยภาพรวมแล้วผลกระทบจากโครงการรับจ้าน้าข้าวในระยะที่
ผ่านมาท้าให้มีข้าวคงค้างในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจ้าน้าข้าวแถลง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่รอการจ้าหน่ายออกไป 17.5 ล้านตัน 
ขณะที่ผลผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 2556/2557 ได้ออกสู่ตลาดตามกลไกราคาตลาด ปริมาณ 36.84 
ล้านตัน และพยากรณ์ผลผลิตที่ได้ในปี 2557/2558 จ้านวน 33.8 ล้านตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ปริมาณข้าวในประเทศจะคลี่คลายในอีก 
2-3 ปีข้างหน้า ท้าให้ผู้ประกอบการโรงสีต้องการเร่งระบายข้าวในสต็อกออกให้เร็วและมากที่สุด ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อราคาโดยรวมที่ลดลง 

ปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงสีประการหนึ่ง พบจากการขายข้าวให้กับผู้ส่งออก ซึ่งมีการส่ง
ตัวอย่างข้าวหอมมะลิไปตรวจสอบ DNA ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีการท้านาปรัง โรงสีท้าการตรวจสอบได้เพียง
แค่การหาอะไมโลส ไม่สามารถตรวจ DNA เพราะฉะนั้นหากมีการปลอมปนข้าวหอมปทุมธานีปนมา
กับข้าวขาวดอกมะลิ105 การคัดกรองเพ่ือตรวจสอบยากมาก 

8.2.2 ผู้ประกอบการแปรรูปจากข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวได้หลายประเภท การ
แปรรูปข้าวหอมมะลิสามารถแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบ ร้าหยาบ ร้าข้าวละเอียด 
เป็นผู้ประกอบการโรงสีทั่วไปทั้งของเอกชน กลุ่มสหกรณ์ การแปรรูปเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การแปรรูป เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก และต้นทุนไม่สูง ที่พบเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การท้าข้าวกล้อง
งอก น้้ามันร้าข้าว ขนมไทย เครื่องดื่มน้้านมข้าว อาหารเด็กอ่อน สบู่ แครกเกอร์ข้าว น้้ามันร้าข้าว 
น้้ามันร้าข้าวปราศจากไขมัน ข้าวแช่เย็นจนแห้ง เค้ก แป้งข้าว แป้งชุบทอด แป้งข้าวโปรตีนสูง แป้ง
ข้าวโปรตีนต่้า สตาร์ช ร้าข้าวแปรรูป น้้ามันสลัด น้้ามันส้าหรับทอด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสหกรณ์ หรือ
เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส่วนการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีต้นทุน
ที่สูงขึ้น เช่น เครื่องส้าอาง สบู่แคลเซียม กรดน้้ามัน ผงซิลิก้า กัม แป้งข้าวดัดแปร กรดน้้ามัน กรดเฟ
อริวลิก น้้ามันไฮโดรจีเนต สเทอรอล สเคอลีน สเคอเลน อินโซนิทอล เกซานิโคทิเนต กรดไดเมอร์ 
กรดไขมันเอสเทอร์ แคลเซียม ฟอสเฟตไดเบสิกซิมพลิไฟด์ เพอริวเลต ไอโซเมอร์ของอินโซนิทอล แอ
ลคิด เรซิน ไตรเทอร์พีน แอลกอฮอลล์ ทอโคไทรอีนอล ทอโคเฟอรอล กรดไฟติกไฟเทต อินโซนิทอล  

8.2.3 ผู้ประกอบการส่งออกข้าว ในปี 2557 ข้าวหอมมะลิของไทยส่งออกไปต่างประเทศ
จ้านวนกว่า 2.67 ล้านตัน ตลาดใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกจากกลุ่มจังหวัดไปยังประเทศหลัก 
ๆ ในทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เลบานอน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต คูเวต บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว ซาอุดิอาระเบีย 
จอร์แดน ทวีปยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน ลิทัวเนีย 
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ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโคสต์ ทวีป
ออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยราคาประมาณ 1,000-
1,200 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ข้าวหอมมะลิจากประเทศคู่แข่งที่ส้าคัญคือเวียดนามราคา
ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทางออกของการขายข้าวหอมมะลิที่ต้องเน้นคุณภาพและราคา
ต้องลดลงอีก การจดทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกข้าวกับกรมการค้าภายในแต่ละจังหวัด มีเงื่อนไข
ต้องส้ารองข้าวไว้ในสต็อก 500 ตัน  

แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ได้สนับสนุน ส่งเสริมหา
ตลาดข้าวต่างประเทศ เช่น น้าผู้ประกอบการโรงสี สหกรณ์ออกไปแสดงสินค้าและจ้าหน่ายข้าวในจีน 
ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่ก็มีปัญหา เช่น บางสหกรณ์ที่ร่วมเดินทางไปเจรจาการค้า ปัญหาที่พบคือ
ผู้สนใจน้าเข้าข้าวจากจีนมีความต้องการข้าว 5,000 ตัน และขอทราบรายละเอียด เช่น ระยะเวลาท้า
การผลิต วันส่งมอบ วิธีการส่งมอบสินค้า เงื่อนไขการจ่ายเงิน ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถตอบค้าถามคู่ค้าได้
ชัดเจน เพราะข้อมูลที่เตรียมไปไม่พอ และไม่ได้คิดว่าจะมีค้าถามเหล่านั้น จึงตอบไม่ได้ ท้าให้คู่ค้าไม่
มั่นใจ และไม่สั่งซื้อข้าวจากสหกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ส่งออกบางรายที่สามารถส่งออกข้าวไปขาย
ที่ประเทศจีนได้ แต่ส่งได้ ปริมาณน้อย เช่น 1,000 ตันต่อครั้ง เพราะเป็นรายเล็ก ซึ่งผู้ต้องการน้าเข้า
ข้าวต้องการน้าเข้ามากกว่า 5,000 ตันขึ้นไป ก็ไม่สามารถท้าให้ได้ นอกจากนี้ ยังติดขัดเงื่อนไขที่
ก้าหนดของประเทศจีน เช่น ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ค้าข้าวต่างประเทศของจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มีผู้น้าเข้าจีนจ้านวนไม่น้อยไม่ทราบว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หรือ Organic Rice คืออะไร ดีกว่าข้าว
หอมทั่วไปอย่างไร ซึ่งจ้าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ ให้ผู้น้าเข้าข้าวจีนรู้จักหอมมะลิอินทรีย์
มากกว่านี้ 

ในการสนับสนับขอให้รัฐบาลเปิดโควตาส่งออกข้าวให้กับสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์หลายแห่งมีขีดความสามารถผลิตข้าวเพื่อส่งออกได้ 

8.2.4 หยง คือ ผู้รวบรวมข้าวให้กับผู้ส่งออก ความต่างระหว่างส่งข้าวให้หยง กับส่งข้าวให้ผู้
ส่งออก คือ ความสะดวกในการติดต่อ หยงมีลูกค้าอยู่มาก มีการประสานงานกับผู้ซื้อ ผู้ขาย และหยง
มีเครดิต จ่ายเงินให้โรงสีก่อน แต่ผู้ส่งออกอาจจ่ายเงินล่าช้า ส่วนใหญ่โรงสีที่ติดต่อหยงมีความคุ้นเคย
กันมานาน ปัจจุบันเริ่มมีการซื้อขายกันโดยตรงมากข้ึนเพราะการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้า ในช่วงที่ผ่าน
มาท่ีมีนโยบายจ้าน้าข้าว หยงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลเป็นผู้ส่งออกเอง  

8.2.5 ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิม และสมัยใหม่ ที่จ้าหน่ายข้าวหอม
มะลิ ตลาดในประเทศไทยมีสินค้าข้าวที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์กว่า 400 ราย ซึ่ง
หมายถึงมีข้าวที่จ้าหน่ายในประเทศกว่า 400 ตรายี่ห้อ ไม่นับรวมกับที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีมากกว่า 
ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพราะต้นทุนข้าว
บรรจุถุงต่้าไม่เกิน 30 บาท แต่ขายในราคาที่สูงมาก เพราะกระแสของการบริโภคเพ่ือสุขภาพและ
อนามัย ประกอบกับคุณภาพของข้าว ความสะอาด มาตรฐานการบรรจุถุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต
ขนาดเล็กอยู่ตามอ้าเภอต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐานในการบรรจุ หีบห่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบจากการ
ก้ากับดูแลได้ไม่ทั่วถึง ท้าให้คุณภาพของข้าวถุงที่ขายมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ข้าวบรรจุถุงที่ขายใน
ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ควรมีข้าวบรรจุถุงที่ผลิตได้ในพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือเปิดช่องทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และควรปรับปรุงเงื่อนไข เช่น การช้าระเงินค่าสินค้าให้
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เร็วขึ้นกว่าสินค้าท่ัวไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเพ่ิมโอกาสให้สินค้าในพ้ืนที่ได้เพ่ิมช่องทางจ้าหน่าย
ในร้านค้าได้ รวมถึงการลดค่าเช่าพื้นที่เพ่ือวางจ้าหน่ายสินค้า 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้บรรจุข้าวถุงจ้าหน่ายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งรายย่อย กลุ่ม
เกษตรกร ที่มีการลงทุนท้าบรรจุภัณฑ์ต้นทุนไม่สูงมากนัก เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP (One Tambol One Product : OTOP) และรายใหญ่ ที่มีการลงทุนใช้
เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่สูง  

ตัวอย่างข้าวบรรจุถุง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย โรงสีข้าวศรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น  

จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย โรงสีชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร 
จ้ากัด ข้าวโซ่ทอง เป็นต้น 

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ เป็นต้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ้ากัด ข้าวกล้องอินทรีย์บ้านเฮา ห้าง

หุ้นส่วนโรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3 เป็นต้น 
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บทที่ 9 
ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวหอมมะลิในอนาคต 

 
ในบทนี้พิจารณาแนวโน้มความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวหอมมะลิในอนาคต โดยใช้

ข้อมูลจากการส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การผลิตและการบริโภค ซึ่งหัวข้อในการพิจารณามี ดังนี้ 

 
9.1 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดร้อยเอ็ด 
9.2 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดขอนแก่น 
9.3 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดมหาสารคาม 
9.4 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9.5 ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 

ผลการศึกษาน าเสนอในรูปร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
และในช่องรวม เป็นผลรวมของร้อยละของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กับร้อยละของผู้ปลูกข้าวทั่วไป รวมกัน
แล้วเฉลี่ยเป็นผู้ปลูกข้าวรวมของแต่ละตาราง 

 
9.1 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 9.1 แนวโน้มการปลูกข้าวในปีหน้าของจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ ข้าวอินทรีย์ ข้าว รวม 
แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป 
คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 100 100.00 
จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 0 0 
ไม่แน่นอน 0 0 0 
ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป 
จะลดพื้นท่ีการท านาลง  0 4.8 1.47 
จะเพิ่มพ้ืนท่ีการท านา 0 2.25 2.21 
เท่าเดิม 100 93.26 91.91 
ไม่แน่นอน 0 4.49 4.41 

 
          ตารางที่ 9.1 จากเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง มีเกษตรกรที่จะใช้วิธีการปลูกและพันธ์ข้าวเดิมใน
การปลูกปีต่อไปทั้งหมด และความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
ต้องการเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
มีแนวโน้มที่จะเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ข้าวและวิธีเดิม ส่วนความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปก็คงเดิม
เช่นเดียวกัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแนวโน้มจะเพาะปลูกในปีต่อไปโดยการคงวิธีการปลูก
และข้าวพันธุ์เดิม และส่วนใหญ่ต้องการจะผลิตข้าวในปริมาณเท่าเดิม 
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9.2 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางที่ 9.2 แนวโน้มการปลูกข้าวในปีหน้าของจังหวัดขอนแก่น 

รายการ ข้าวอินทรีย ์ ข้าวทั่วไป รวม 
แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป 
คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 99.32 97.67 
จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 0.68 0.66 
ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป 
จะลดพื้นท่ีการท านาลง  0 2.03 1.99 
จะเพิ่มพ้ืนท่ีการท านา 0 4.73 4.65 
เท่าเดิม 100 93.24 93.36 

 
ตารางที่ 9.2 จากเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง มีเกษตรกรที่จะใช้วิธีการปลูกและพันธ์ข้าวเดิมใน

การปลูกปีต่อไปทั้งหมด และความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
ต้องการเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
มีแนวโน้มที่จะเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ข้าวและวิธีเดิม ส่วนความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปก็คงเดิม
เช่นเดียวกัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแนวโน้มจะเพาะปลูกในปีต่อไปโดยการคงวิธีการปลูก
และข้าวพันธุ์เดิม และส่วนใหญ่ต้องการจะผลิตข้าวในปริมาณเท่าเดิม 
 
9.3 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 9.3 แนวโน้มการปลูกข้าวในปีหน้าของจังหวัดมหาสารคาม 

รายการ ข้าวอินทรีย์ 
 

ข้าว 
จ านวน 
ร้อยละ 

รวม 
จ านวน 
ร้อยละ 

แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป 
คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 98.11 98.15 
จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 1.42 1.39 
เปลี่ยนตามความต้องการของตลาด 0 0.47 0.46 
ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป 
จะลดพื้นท่ีการท านาลง 0 1.42 1.39 
จะเพิ่มพ้ืนท่ีการท านา 0 2.83 2.78 
เท่าเดิม 100 95.28 95.37 
ไม่แน่นอน 0 0.47 0.46 

 
ตารางที่ 9.3 จากเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง มีเกษตรกรที่จะใช้วิธีการปลูกและพันธ์ข้าวเดิมใน

การปลูกปีต่อไปทั้งหมด และความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
ต้องการเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 95.37 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
มีแนวโน้มที่จะเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ข้าวและวิธีเดิม ส่วนความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปก็คงเดิม
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เช่นเดียวกัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแนวโน้มจะเพาะปลูกในปีต่อไปโดยการคงวิธีการปลูก
และข้าวพันธุ์เดิม และส่วนใหญ่ต้องการจะผลิตข้าวในปริมาณเท่าเดิม 

 
9.4 ความต้องการผลิตและบริโภคข้าวหอมมะลิในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ตารางที่ 9.4 แนวโน้มการปลูกข้าวในปีหน้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายการ ข้าวอินทรีย์ ข้าวทั่วไป รวม 
แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป 
คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 99.09 99.12 
จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 0.00 0.00 
ไม่แน่นอน 0 0.91 0.88 
ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป 
จะลดพื้นท่ีการท านาลง  0 5.00 4.85 
จะเพิ่มพ้ืนท่ีการท านา 0 1.82 1.76 
เท่าเดิม 100 91.82 92.07 
ไม่แน่นอน 0 1.36 1.32 

 
ตารางที่ 9.4 จากเกษตรกรหน่วยตัวอย่าง มีเกษตรกรที่จะใช้วิธีการปลูกและพันธ์ข้าวเดิมใน

การปลูกปีต่อไปทั้งหมด และความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
ต้องการเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของเกษตรกรทั้งหมด เมื่อพิจารณาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
มีแนวโน้มที่จะเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ข้าวและวิธีเดิม ส่วนความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปก็คงเดิม
เช่นเดียวกัน ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วไปมีแนวโน้มจะเพาะปลูกในปีต่อไปโดยการคงวิธีการปลูก
และข้าวพันธุ์เดิม และส่วนใหญ่ต้องการจะผลิตข้าวในปริมาณเท่าเดิม 

 
9.5 ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าวหอมมะลขิองเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 903 คน จากทั้ง 4 จังหวัด
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

9.5.1 ความต้องการผลิตของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 9.5 ความต้องการผลิตของเกษตรกรในกลุม่จังหวัด 
 ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานล่าง 2 

ข้าวหอมมะลิทั่วไป      
(1) แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป      
     คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 99.32 98.11 99.09 99.13 
     จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 0.68 1.42 0.00 99.13   

 เปลี่ยนตามความต้องการของตลาด 0 0 0.47 0 0.24 

ไม่แน่นอน 0 0 0 0.91 0.46 
(2) ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป      
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ตารางที่ 9.5 ความต้องการผลิตของเกษตรกรในกลุม่จังหวัด 
 ข้อมูล ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานล่าง 2 

ข้าวหอมมะลิทั่วไป      
     ลดพื้นท่ีท านา 1.50 2.03 1.42 5.00 2.49 
     เพิ่มพื้นท่ีท านา 2.25 4.73 2.83 1.82 2.91 

เท่าเดิม 93.26 93.24 95.28 91.82 93.4 
     ไม่แน่นอน 4.49 0 0.47 1.36 0.92 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์      
(1) แนวโน้มการเพาะปลูกในปีต่อไป      
     คงวิธีการปลูก/พันธ์ุข้าวเดิม 100 100 100 100 100 
     จะเปลีย่นพันธุ์ข้าว 0 0 0 0 0 
     ไม่แน่นอน  0  0 0 0 
(2) ความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไป      
     ลดพื้นท่ีท านา 0 0 0 0 0 
     เพิ่มพื้นท่ีท านา 0 0 0 0 0 

เท่าเดิม 100 100 100 100 100 
     ไม่แน่นอน 0 0 0 0 0 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
ตารางที่ 9.5 แนวโน้มการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทั้งข้าวทั่วไปและข้าวอินทรีย์ เกษตรกรผู้

ปลูกข้าวส่วนใหญ่จะยังคงเลือกวิธีการปลูกเหมือนเดิม และยังคงเลือกปลูกข้าว พันธุ์เดิม อีกทั้งใน
อนาคตความต้องการผลิตข้าวในปีต่อไปก็ผลิตคงเดิมเช่นเดียวกัน และมีผลไม่แตกต่างกันระหว่าง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
 
9.5.2 การบริโภค 
1) การพยากรณ์ปริมาณการบริโภคข้าวในกลุ่มจังหวัด 

การพยากรณ์ปริมาณการบริโภคข้าวในกลุ่มจังหวัดด้วยการพยากรณ์แบบเส้นตรง  
 

ตารางที่ 9.6 จ านวนประชากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 

2555 2556 2557 
ประชากร 

 
(พันคน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ประชากร 
 

(พันคน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ประชากร 
 

(พันคน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ร้อยเอ็ด 1,308 0.27 1,308 0.03 1,308 -0.05 
ขอนแก่น 1,774 0.50 1,781 0.39 1,790 0.47 
มหาสารคาม 945 0.58 955 1.11 960 0.52 
กาฬสินธุ ์ 985 0.35 984 -0.11 984 0.09 
กลุ่มจังหวัด 5,012 0.43 5,028 0.36 5,042 0.26 
ที่มา : ระบบสถิติทางการระเบียน, กระทรวงมหาดไทย 
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การพยากรณ์ปริมาณการบริโภคข้าวในกลุ่มจังหวัดด้วยการพยากรณ์แบบเส้นตรง ได้ท าการ
ค านวณจากตัวแปรประชากร แนวโน้มอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร และปริมาณการบริโภคต่อหัว
รายปีเพ่ือหาปริมาณการบริโภคของข้าวในกลุ่มจังหวัด จากข้อมูลการส ารวจของ TDRI ได้ท าการ
วิเคราะห์และพยากรณ์การบริโภคข้าวของคนไทยในปี 2554 โดยเฉลี่ยคนไทยบริโภคข้าวในปริมาณ 
90 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคในปริมาณ 95 กิโลกรัมต่อปี โดยมีการบริโภค
ข้าวขาว 7 กิโลกรัม และข้าวหอม 88 กิโลกรัม ซึ่งแนวโน้มความต้องการการบริโภคข้าวในอนาคตใน
จ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.26 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้การ
บริโภคข้าวของประชากรมีความต้องการบริโภคข้าวมีเพ่ิมขึ้นตามระดับของประชากรในจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งผลการศึกษาต่อไปนี้คือการประมาณการบริโภคข้าวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จาก
ข้อมูลทุติยภูมิและการพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ  (Log Linear Smoothing 
Forecasting) ผลการศึกษามีดังนี้ 

 
ตารางที่ 9.7 การประมาณการปรมิาณการบริโภคข้าวของจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 

ปี พ.ศ. 
ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ กลุ่มจังหวัด 
(ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) 

2558 24,394.68   72,498.42   114,943.97     48,506.82  262,901.89 
2559    35,941.14   70,430.86   109,955.81     81,857.81  300,744.62 
2560    47,487.60   68,363.29   104,967.65   115,208.81  338,587.35 
2561    59,034.06   66,295.72     99,979.49   148,559.80  376,430.07 
2562    70,580.52   64,228.16     94,991.33   181,910.79  414,272.8 
2563    82,126.98   62,160.59     90,003.17   215,261.78  452,115.52 
2564    93,673.44   60,093.02     85,015.01   248,612.77  489,958.24 
2565  105,219.90   58,025.46     80,026.85   281,963.76  527,800.97 
2566  116,766.36   55,957.89     75,038.69   315,314.76  565,643.7 
2567  128,312.82   53,890.33     70,050.53   348,665.75  603,486.43 

 
จากตารางที่ 9.7 พบว่า ในปี 2558 มีการบริโภคข้าว ประมาณ 262,901.89 ตัน และในปี 

2567 มีการบริโภคข้าวที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประชากรในกลุ่ม
จังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ลดลงทุกปี จึงส่งผลให้การบริโภคข้าวในปี 2567 มีการบริโภคประมาณ 
603,486.43 ตัน 
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ตารางที่ 9.8 การประมาณการปรมิาณการบริโภคข้าวขาวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ปี พ.ศ. 
ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ กลุ่มจังหวัด 
(ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) 

2558  1,797.50     5,341.99      8,469.56      3,574.19  21,741.24 
2559     2,648.29     5,189.64      8,102.01      6,031.63  24,530.57 
2560     3,499.09     5,037.29      7,734.46      8,489.07  27,319.91 
2561     4,349.88     4,884.95      7,366.91     10,946.51  30,109.25 
2562     5,200.67     4,732.60      6,999.36     13,403.95  32,898.58 
2563     6,051.46     4,580.25      6,631.81     15,861.39  35,687.91 
2564     6,902.25     4,427.91      6,264.26     18,318.84  38,477.26 
2565     7,753.04     4,275.56      5,896.72     20,776.28  41,266.6 
2566     8,603.84     4,123.21      5,529.17     23,233.72  44,055.94 
2567     9,454.63     3,970.87      5,161.62     25,691.16  296,087.26 

 
จากตารางที่ 9.8 พบว่า ในปี 2558 มีการบริโภคข้าว ประมาณ 21,741.24 ตัน และในปี 

2567 มีการบริโภคข้าวที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประชากรในกลุ่ม
จังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ลดลงทุกปี จึงส่งผลให้การบริโภคข้าวในปี 2567 มีการบริโภคประมาณ 
296,087.26 ตัน 

 
ตารางที่ 9.9 การประมาณการปรมิาณการบริโภคข้าวหอมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ปี พ.ศ. 
ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ กลุ่มจังหวัด 
(ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) 

2558  22,597.17    106,474.42   44,932.64   67,156.43  243,718.66 
2559  33,292.84    101,853.81   75,826.19   65,241.21  278,773.05 
2560  43,988.51   97,233.19   106,719.74   63,325.99  313,827.43 
2561  54,684.18   92,612.58   137,613.29   61,410.77  348,881.82 
2562  65,379.85   87,991.97   168,506.84   59,495.56  383,936.22 
2563  76,075.51   83,371.36   199,400.39   57,580.34  418,990.6 
2564  86,771.18   78,750.75   230,293.94   55,665.12  454,044.99 
2565  97,466.85   74,130.14   261,187.49   53,749.90  489,099.38 
2566  108,162.52   69,509.53   292,081.04   51,834.68  524,153.77 
2567  118,858.19   64,888.91   322,974.59   49,919.46  559,208.15 

 
จากตารางที่ 9.9 พบว่า ในปี 2558 มีการบริโภคข้าว ประมาณ 243,718.66 ตัน และในปี 

2567 มีการบริโภคข้าวที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประชากรในกลุ่ม
จังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ลดลงทุกปี จึงส่งผลให้การบริโภคข้าวในปี 2567 มีการบริโภคประมาณ 
559,208.15 ตัน 
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บทที่ 10  
การวิเคราะห์การด าเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริมการตลาดและผลิตข้าวภายในกลุ่มจังหวัด 

 
 ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์จากแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2557-2560 ลงไปยังแผนพัฒนาจังหวัดของแต่ละจังหวัด รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ได้กล่าวถึง
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 และสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าวตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งหัวข้อใน
การพิจารณามีดังนี้ 
 10.1 แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 10.2 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 10.3 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น 
 10.4 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดมหาสารคาม 
 10.5 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 10.6 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 10.7 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
 10.8 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
 10.9 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี พ.ศ.2558-2562 
วิสัยทัศน์ 
ไทยเป็นผู้น าการค้าข้าวในตลาดโลก กลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสมดุล

ให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามี
ความเข้มแข็ง 

กลยุทธ์การผลิตข้าว ปี 2558-2562  
มุ่งเน้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการผลิต 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ

บริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว การ
ยกระดับคุณภาพและการเพ่ิมมูลค่าข้าว การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา 2) ด้าน
การตลาดข้าว 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผนพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ สร้าง
ความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าวส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้
มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าวสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว การสร้างนวัตกรรมข้าว 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
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1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด      พ.ศ. 2557–2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ฐานการผลิต การค้า การแปรรูปพืช
เศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ที่มีคุณภาพเพื่อความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน
ทดแทนสู่สากล” โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 
 เมื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับข้าวในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยแยกเป็นอุตสาหกรรมต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที่ 10.1 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ปี พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าท้ังในและนอกเขตชลประทาน โครงการชลประทานภายในกลุ่ม

จังหวัด 
2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่ม

จังหวัด 
3 โครงการพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 โครงการส่งเสริมการผลิตด้วยระบบที่ดีและเหมาะสม (GAP/ 

เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัด 

5 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักด้วยระบบ 
Zoning 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

6 โครงการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเตรยีมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนคณุภาพ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.1 พบว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา
ทั้งปัจจัยในการผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ คุณภาพดิน และแหล่งน้ า รวมถึงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวด้วยระบบที่ดีและเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีโครงการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรให้มีคุณภาพ 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.2 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการวิจัยการแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกษตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 
3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผู้ประกอบการ/ SME/ เครือข่าย

การแปรรปูสินค้า เกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

4 โครงการพัฒนาตราสินค้า/บรรจภุณัฑ ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.2 พบว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็นโครงการวิจัย
และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการแปรรูปสินค้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.3 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ปี พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการ Contact Farming  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทาง การเกษตร   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.3 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ Contact Farming 
และโครงการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
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2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “เป็นผู้น าการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่ตลาดโลก ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เป็น
จังหวัดที่มีความสุขที่สุดในภาคอีสาน” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดออกเป็น 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตและการตลาดข้าวหอม
มะลิ สินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
สนับสนุนการผลิต การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมแห่งความมั่นคง
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การอ านวยความ
เป็นธรรมภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข็มแข็งและ
ยั่งยืน 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวหอมมะลิ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตและการตลาด
ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว
หอมมะลิ ซึ่งแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.4 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลา

ร้องไห้ให้เป็น Smart Farm 
หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิใน
เขตชลประทาน (7 อ าเภอ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลินอก
เขตชลประทาน (13 อ าเภอ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวเหนียว 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (อบรม + จัดท าแปลง
เรียนรู้) 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

6 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว (อบรม + สาธิต) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ + ถ่ายทอดการผลิต

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

8 โครงการจัดอบรมการจัดไร่นาสวนผสม อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
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ตารางที่ 10.4 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
10 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ รณรงค์ไถกลบตอซัง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
11 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดรูปธรรมการผลิต

และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ, น้ าหมักชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรท านา) 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

12 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
13 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย

จากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

14 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
15 โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ครบวงจร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
16 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
17 โครงการอบรมเกษตรกรในการปลูกข้าวนาปีด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์

ชีวภาพ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

18 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิ
ให้มีคุณภาพดี 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

19 โครงการโรงเรียนชาวนาเพื่อส่งเสริมการเกษตรและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

20 โครงการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
21 โครงการกองทุนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
22 โครงการกองทุนไร่นาสวนผสมครบวงจร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
23 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
24 โครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ศูนย์

ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน) 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

25 โครงการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

26 โครงการจัดท าแปลงขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
27 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ (GAP) ส านักงานเกษตรจังหวัด 
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต

ข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
29 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว 

มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

30 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวดีในครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
31 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิชัย 
32 โครงการประกวดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
34 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
35 โครงการจัดซื้อรถสีข้าว เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
36 โครงการโรงเรียนชาวนา (ปลูกข้าวหอมมะลิ) เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
37 โครงการศูนย์พันธุ์ข้าวเหนียว กข.6, กข.8 พันธุ์ข้าวเจ้า กข.

15, มะลิ 105 
เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
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 จากตารางที่ 10.4 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 37 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตั้งแต่กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวดี กระบวนการปลูกข้าวหอม
มะลิปลอดภัย รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 

 
ตารางที ่10.5 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการข้าวหอมมะลิ

และสินค้าเกษตรได ้
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวเหนียว 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการส่งเสริมการแปรรปูแป้งข้าวหอมมะลิและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการขยายแหล่งแปรรูปข้าวหอมมะลเิป็นแป้งข้าวหอม
มะลเิพื่อทดแทนแป้งสาลีในการผลิตสินค้าและบริการอื่น 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

5 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์จากข้าวหอมมะลิ ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต

ข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิ

และสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการแปรรูปข้าวหอม
มะลิจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานอุตสาหกรรม 

9 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 โครงการธนาคารข้าวเปลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 โครงการลงสีข้าวบรรจุถุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
จากตารางที่ 10.5 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปข้าว 
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3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที ่10.6 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา

ร้องไห ้
หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

2 โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ข้าวหอมมะลิ
โลก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

5 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร หมู่ที่ 1-13 
ต าบลหนองแก้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 10.6 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดข้าวหอมมะลิ รวมถึงโครงการจัดเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก 
 
 นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เก่ียวกับข้าวเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.7 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 

จ านวน 22 แห่ง 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั งหวัด  และที่ ท า การปกครอง
จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บน้ าและคลองส่งน้ าเพื่อสนับสนุน
พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวน 12 แห่ง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 

3 โครงการขุดบ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 พัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
5 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวเหนียว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

6 โครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าว GAP ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 จากตารางที่ 10.7 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิง 
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ระบบกักเก็บน้ า คลองส่งน้ า รวมถึงการขุดบ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน และมีการพัฒนา
ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 
ตารางที่ 10.8 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวเหนียว 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (อบรม + จัดท าแปลง
เรียนรู้) 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว (อบรม + สาธิต) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ + ถ่ายทอดการผลิต

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ รณรงค์ไถกลบตอซัง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
8 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
9 โครงการกองทุนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
10 โครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
11 โครงการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชัวภาพเพื่อการพัฒนา

คุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

12 โครงการจัดท าแปลงขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
13 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว 

มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

14 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีในครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15 โครงการประกวดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
16 โครงการผลิตพันธ์ุข้าวคัดกรองข้าวและปรับปรุงดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19 โครงการธนาคารข้าวเปลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 โครงการสร้างฉางส ารองพันธุ์ข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
21 โครงการขุดสระน้ าในนาข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 10.8 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 21 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าว และการ
ปลูก รวมถึงปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ การขุดสระน้ าเพื่อใช้ในนาข้าว เป็นต้น 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.9 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพี่อ
สุขภาพและเครื่องส าอาง 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.9 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 
ตารางที่ 10.10 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมแปรรูปข้าวหอมมะลิและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 โครงการโรงสีข้าวบรรจุถุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
จากตารางที่ 10.10 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ ทั้งด้านแหล่งโรงสี และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.11 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.11 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการเพ่ิมศักยภาพด้าน
การตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดและเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก 
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ตารางที่ 10.12 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส า นั ก ง า น เ ก ษต ร จั ง ห วั ด แ ล ะ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตารางที่ 10.12 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการเทศกาลวันข้าวหอม
มะลิโลก และโครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร 
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3. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานคร
แห่งอาเซียน” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการ
แข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวหอมมะลิ  คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่งแบ่งตามอุตสาหกรรม
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที ่10.13 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา (สระน้ าประจ าไร่
นา) 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

2 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
3 โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกพนัธุ์ดีชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
4 โครงการพัฒนาพันธุ์พืช (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
5 โครงการ Pre Gap ข้าวหอมมะล ิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
6 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพือ่ตัดวงจรโรคใบขาวของ

อ้อย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการ GAP ข้าว และพืชผัก ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.13 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 7 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ผลิตตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ าในไร่นา การลดต้นทุนการผลิตข้าว การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
ส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพ 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.14 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

  
 จากตารางที่ 10.14 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแปรรูปผลผลิตจาก
ข้าว และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ไม่มีโครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรง 
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรในภาพรวม เช่น โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
อินทรีย์ เป็นต้น 
  

นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.15 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
2 โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกพันธ์ุดีชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
3 โครงการพัฒนาพันธุ์พืช (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
4 โครงการ Pre GAP ข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพื่อตัดวงจรโรคใบขาวของ

อ้อย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการ GAP ข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  
 จากตารางที่ 10.15 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การพัฒนาพันธุ์ข้าวและจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงโครงการเก่ียวกับการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP 
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ตารางที่ 10.16 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดขอนแก่น 
2 โครงการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว สถานีพัฒนาที่ดิน 
3 โครงการก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
5 โครงการขยายข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 

 
 จากตารางที่ 10.16 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ข้าวชุมชน การจัดการที่ดิน การก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา การขยายข้าวพันธุ์ดี รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.17 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.17 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว 
 ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้กล่าวถึงโครงการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าว 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้กล่าวถึง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว 
 

 

  



10-14 

 

4. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดมหาสารคาม 
 จังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวืตที่ดี” โดย
แบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง
กับข้าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่ง
แบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที ่10.18 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2559 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว อ าเภอเชียงยืน อ าเภอพยัคฆภูมิ

พิสัย 
3 โครงการสร้างห้องปฏิบตัิการคดัคณุภาพเมลด็พันธ์ุข้าว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
4 โครงการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจัดการผลผลติข้าวใน

สถาบันเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุด์ี องค์การบริหารส่วนต าบล 
6 โครงการผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวคณุภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล 
7 โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุด์ี องค์การบริหารส่วนต าบล 
8 โครงการสนับสนุนแปลงเรยีนรู้การเกษตร, แปลงขยายข้าว

พันธุ์ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

9 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
10 โครงการยกระดับการผลติข้าวหอมมะล ิ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
11 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัด 
12 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แกอ่งค์กรและชาวนา ส านักงานเกษตรจังหวัด 
13 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิใน

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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 จากตารางที่ 10.18 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 13 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวมะลิคุณภาพดี ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว กระบวนการปลูกข้าว จนถึงการ
สร้างลานตากข้าว อีกท้ังมีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.19 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมหาสารคามในกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.19 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร และสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที ่10.20 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างศูนยร์วบรวมเก็บรักษาและกระจายข้าวหอม

มะลิจังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลติภณัฑ์ข้าวชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการพัฒนาตลาดขา้วหอมมะลิและจัดงานแสดงสินค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

  
จากตารางที่ 10.20 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 

ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการสร้างศูนย์รวบรวมเก็บ
รักษาและกระจายข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาตลาด
ข้าวหอมมะลิ 

 
นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดมหาสารคามยังมี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตาม
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที่ 10.21 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิใน

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ (ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อยโรงงาน) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตข้าว อ าเภอยางสสีุราช 
7 โครงการก่อสร้างฉางข้าว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
8 โครงการลานตากข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
9 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด

มหาสารคามแบบครบวงจร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

10 โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพข้าวพันธุ์ดีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 

11 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอแกด า อ าเภอแกด า 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่อง ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
(Smart Farmer) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณา
การ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

13 โครงการก าหนดเขตพื้นที่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ  จั งหวัด
มหาสารคาม (ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อย) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

14 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
15 โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ

หมอกควัน 
สถานีควบคุมไฟป่า 

 
 จากตารางที่ 10.21 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 15 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิ รวมถึงการสร้างฉางข้าว ลานตากข้าว และสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
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ตารางที่ 10.22 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตข้าวใน
สถาบันเกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด
มหาสารคามแบบครบวงจน 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด และสถานี
พัฒนาท่ีดิน 

4 โครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตข้าว อ าเภอยางสีสุราช 
5 โครงการลานตากข้าวชุมชน อ าเภอยางสีสุราช 
6 โครงการก่อสร้างฉางข้าว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
7 โครงการลานตากข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่อง ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
(Smart Farmer) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณา
การ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.22 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ข้าวชุมชน การจัดการที่ดิน การก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา การขยายข้าวพันธุ์ดี รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.23 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ อ าเภอแกด า 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปข้าวกล้องให้ได้การ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.23 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการผลิตข้าวกล่อง
บรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปข้าวกล้องให้ได้การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 10.24 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ระบบสูญญากาศ อ าเภอแกด า 
2 โครงการผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตข้าวสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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 จากตารางที่ 10.24 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการผลิตข้าวกล่อง
บรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ และโครงการผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.25 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.25 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาตลาดข้าวหอม
มะลิจังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 10.26 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการพัฒนา

ระบบตลาด การรับรองคุณภาพสินค้าท่ีผ่านตลาดกลาง GAP 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.26 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันด้านการพัฒนาระบบตลาด การรับรองคุณภาพสินค้าที่ผ่านตลาดกลาง GAP 
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5. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ออกเป็น 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่ง
แบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.27 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างธนาคารข้าวพร้อมลานตากข้าวเปลือก  ที่ท าการปกครองอ าเภอร่องค า 
2 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าวทุกหมู่บ้าน เทศบาลต าบล 
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Niche Market) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

6 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
7 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-

GAP 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

8 โครงการพัฒนาระบบการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ด ี

กรมการข้าว 

9 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี 
อ าเภอยางตลาด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

10 โครงการส่งเสริมการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ องค์การบริหารส่วนต าบล 
11 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี เทศบาลต าบล 
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
13 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

14 โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
15 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์
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ตารางที่ 10.27 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรยี์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

17 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ในปัจจุบัน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

18 โครงการการผลิตปุ๋บชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ยางพารา เพื่อการส่งออกรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

 
 จากตารางที่ 10.27 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 18 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก การสร้าง
ธนาคารข้าว และลานตากข้าวภายในชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.28 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวดัร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย และ

การบริการจัดการสหกรณโ์รงสีข้าว ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
เขาวง สู่เชิงพาณิชย ์

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

2 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริการส่วนจังหวัด 
4 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

5 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ในปัจจุบัน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

6 โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว
เหนียวด าเพื่อเพ่ิมมลูค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

7 โครงการการตรวจสอบคณุภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 
 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

8 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าท้ิงที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือเพิ่มผลผลติข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

 
 จากตารางที่ 10.28 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 8 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว รวมถึงการสร้างและจัดการ
โรงสีข้าวภายในชุมชน 
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3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที่ 10.29 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมบริหารจดัการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง

กาฬสินธุ ์
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาการตลาดข้าว กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
 

 จากตารางที่ 10.29 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมบริหารจัดการ
ตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และโครงการพัฒนาการตลาดข้าว 
 นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตาม
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.30 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Niche Market) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการก่อสร้างธนาคารข้าวพร้อมลานตากข้าวเปลือก ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
4 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าว เทศบาลต าบล 
5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
8 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-

GAP 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

9 โครงการพัฒนาระบบการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ด ี

กรมการข้าว 

10 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี   กรมการข้าว 
11 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี

อ าเภอยางตลาด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
13 โครงการรณรงค์การไถกลบตอชังข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
14 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ตารางที่ 10.30 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

16 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

17 โครงการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพแลมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

18 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

 
 จากตารางที่ 10.30 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 18 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมถึงโครงการก่อสร้างธนาคารข้าว และ
ลานตากข้าวภายในชุมชน 
 
ตารางที่ 10.31 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและน าเข้าสู่ระบบการ
ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าว เทศบาลต าบล 
5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
9 โครงการรณรงค์การไถกลบตอชังข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
10 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

11 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

12 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 
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 จากตารางที่ 10.31 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 12 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงปัจจัยในการปลูกข้าว เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการน าน้ าทิ้งมาใช้
ประโยชน์ในการหมักขยะอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าว เป็นต้น 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.32 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย และการบริหาร
จัดการสหกรณ์โรงสีข้าวต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวงสู่เชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
4 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

และแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัด 
มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

5 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวด า
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

7 โครงการการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

 
 จากตารางที่ 10.32 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 7 โครงการ โดยเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปข้าว และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 

ตารางที่ 10.33 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหการปลอดภัย และการ
บริหารจัดการสหกรณ์โรงสีข้าวต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวงสู่เชิง
พาณิชย ์

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

และแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวด า
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

5 โครงการการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

6 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 
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 จากตารางที่ 10.33 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปข้าว และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากข้าว 

 
3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 

 
ตารางที่ 10.34 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง
กาฬสินธุ์ (GI) 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาการตลาดข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 จากตารางที่ 10.34 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมบริหาร
จัดการตลาดสินค้าข้าวและพัฒนาการตลาดข้าว 
 
ตารางที่ 10.35 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง

กาฬสินธุ์ (GI) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตารางที่ 10.35 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมบริหาร
จัดการตลาดสินค้าข้าวและพัฒนาการตลาดข้าว 
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6. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 6.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีเพียง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ า แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 10.36 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่ว

เหลือง) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
4 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
5 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน

พื้นที่ทุ่งกุลา 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

6 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ สถานีพัฒนาที่ดิน 
 

จากตารางที่ 10.36 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมผลผลิตข้าว 

 
 6.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.37 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วย  

GAP 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก สถานีพัฒนาที่ดิน 
3 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวหอมมะลิ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและ
ปานกลาง 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

5 โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2558 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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จากตารางที่ 10.37 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว รวมถึงการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน 
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7. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 7.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.38 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยชุมแพ 
2 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
3 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
5 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และ 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 

 
จากตารางที่ 10.38 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดขอนแก่น ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 
นอกจากนี้มีโครงการวิจัยและพัฒนาข้าวเพ่ือยกระดับการผลิตข้าว 

 
ตารางที่ 10.39 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าว (ปริมาณธุรกิจ
รวบรวม + แปรรูปข้าว) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
จากตารางที่ 10.39 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าว โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบ รับรองคุณภาพข้าวให้
ได้มาตรฐาน และโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าว 
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ตารางที่ 10.40 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ส า นั ก ง า น อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ

เกษตรกรเขต 10 ขอนแก่น 
 

จากตารางที่ 10.40 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

 
 7.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.41 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
3 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่

ดีขั้นพ้ืนฐาน (Pre GAP) 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 

5 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
7 โครงการจัดการดินและน้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจข้าว 

มัน อ้อย 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

8 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าว
ขอนแก่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขอนแก่น 

 
จากตารางที่ 10.41 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 8 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมถึงการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
ตารางที่ 10.42 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว (GAP) ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
 

จากตารางที่ 10.42 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว 
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ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
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8. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557 -2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 8.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.43 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ด้านข้าว 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด
มหาสารคาม 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัด ด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
จากตารางที่ 10.43 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็น
โครงการพัฒนาและผลิตพันธุ์ข้าว รวมถึงพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวด้วยระบบ GAP นอกจากนี้ยัง
มีโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวอีกด้วย 

 
ตารางที่ 10.44 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
 
จากตารางที่ 10.44 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน 
 

ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
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 8.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.45 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการศูนย์บริการชาวนา ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

5 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
6 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในครัวเรือน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
7 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด

มหาสารคามแบบครบวงจร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

8 โครงการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลิตข้าวในสถาบัน
เกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

10 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
11 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัด ด้วย

ระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

12 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานส าหรับข้าว (GAP) 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 

 
จากตารางที่ 10.45 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ โดย
ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
อีกท้ังโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวและบริการชาวนา 

 
ตารางที่ 10.46 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรองรับ
คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
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จากตารางที่ 10.46 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ
รองรับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 

 
ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 

2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
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9. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 9.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.47 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูข้าวแบบบูรณา ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มชีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
5 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ดินน้อยและปาน

กลาง 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

8 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
10 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
11 โครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน ปี 2557 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.47 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าว ทั้งการลด
ต้นทุน รวมถึงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการสร้างเครือข่ายการผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 

 
ตารางที่ 10.48 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
 

จากตารางที่ 10.48 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว 
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ตารางที่ 10.49 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.49 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
 9.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.50 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวสมาชิกกลุ่ ม

วิสาหกิจชุมชน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและน าเข้าสู่ระบบการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
4 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
5 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวในครัวเรือน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.50 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ทั้งการลดต้นทุน
การผลิคข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนและครัวเรือน 
 

ตารางที่ 10.51 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.51 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน 

 
ตารางที่ 10.52 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาด าเนินธุรกิจข้าว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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จากตารางที่ 10.52 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาด าเนินธุรกิจข้าว 

ในด้านการส่งเสริมปัจจัยการผลิตบางด้าน เช่น การท าปุ๋ยหมัก เป็นบทบาทของกรมพัฒนา
ที่ดิน แต่นโยบายก็ยังให้กรมส่งเสริมการเกษตรในการท าปุ๋ยหมัก โดยผ่านเกษตรอ าเภอ และเกษตร
ต าบล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งบริหารงานเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมมากกว่า  

ในภาพรวม ยังมีปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐ เช่น เกษตรจังหวัดที่อยู่ใน
กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่เกษตรในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด กรมส่งเสริม
การเกษตรไม่มีบทบาทเรื่องข้าวแต่ต้องมาท าเรื่องข้าว แต่เรื่องข้าวถูกโอนย้ายไปที่กรมการข้าว ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เมื่อมีนโยบายเกี่ยวกับข้าว หน้าที่ความรับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นของส านักงาน
เกษตรจังหวัด ซึ่งต้องดูแลเกษตรกรที่ปลูกพืชหลากหลายชนิด ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ต้องดูแล ถึงแม้มี
เจ้าหน้าที่ถึงระดับต าบล แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมประชาชนที่ท าอาชีพทางการเกษตรที่มีอยู่มากมาย 
ท าให้การบริหารจัดการไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งหมด ในด้านงบประมาณก็มีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ เช่น เรื่องข้าว ต้องรองบประมาณจากกรมการข้าวที่รับผิดชอบโดยตรงถ่ายโอนให้
เกษตรจังหวัดโดยผ่านส านักงบประมาณท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานเชิงพ้ืนที่  
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บทที่ 10  
การวิเคราะห์การด าเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริมการตลาดและผลิตข้าวภายในกลุ่มจังหวัด 

 
 ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์จากแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2557-2560 ลงไปยังแผนพัฒนาจังหวัดของแต่ละจังหวัด รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ได้กล่าวถึง
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 และสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าวตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งหัวข้อใน
การพิจารณามีดังนี้ 
 10.1 แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 10.2 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 10.3 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น 
 10.4 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดมหาสารคาม 
 10.5 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 10.6 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 10.7 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
 10.8 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
 10.9 แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี พ.ศ.2558-2562 
วิสัยทัศน์ 
ไทยเป็นผู้น าการค้าข้าวในตลาดโลก กลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสมดุล

ให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามี
ความเข้มแข็ง 

กลยุทธ์การผลิตข้าว ปี 2558-2562  
มุ่งเน้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการผลิต 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ

บริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว การ
ยกระดับคุณภาพและการเพ่ิมมูลค่าข้าว การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา 2) ด้าน
การตลาดข้าว 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผนพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ สร้าง
ความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าวส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้
มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าวสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว การสร้างนวัตกรรมข้าว 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
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1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด      พ.ศ. 2557–2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ฐานการผลิต การค้า การแปรรูปพืช
เศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ที่มีคุณภาพเพื่อความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน
ทดแทนสู่สากล” โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 
 เมื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับข้าวในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภา
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยแยกเป็นอุตสาหกรรมต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที่ 10.1 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ปี พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าท้ังในและนอกเขตชลประทาน โครงการชลประทานภายในกลุ่ม

จังหวัด 
2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ส่งเสริมการใช้พันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่ม

จังหวัด 
3 โครงการพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 โครงการส่งเสริมการผลิตด้วยระบบที่ดีและเหมาะสม (GAP/ 

เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัด 

5 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักด้วยระบบ 
Zoning 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

6 โครงการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเตรยีมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนคณุภาพ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.1 พบว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา
ทั้งปัจจัยในการผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ คุณภาพดิน และแหล่งน้ า รวมถึงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวด้วยระบบที่ดีและเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีโครงการพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรให้มีคุณภาพ 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.2 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการวิจัยการแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกษตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 
3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผู้ประกอบการ/ SME/ เครือข่าย

การแปรรปูสินค้า เกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

4 โครงการพัฒนาตราสินค้า/บรรจภุณัฑ ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.2 พบว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 
2557-2560 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็นโครงการวิจัย
และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตข้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการแปรรูปสินค้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.3 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ปี พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการ Contact Farming  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทาง การเกษตร   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.3 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการ Contact Farming 
และโครงการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
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2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “เป็นผู้น าการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่ตลาดโลก ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิต เพื่อให้เป็น
จังหวัดที่มีความสุขที่สุดในภาคอีสาน” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดออกเป็น 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตและการตลาดข้าวหอม
มะลิ สินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
สนับสนุนการผลิต การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมแห่งความมั่นคง
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การอ านวยความ
เป็นธรรมภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข็มแข็งและ
ยั่งยืน 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวหอมมะลิ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตและการตลาด
ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว
หอมมะลิ ซึ่งแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.4 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลา

ร้องไห้ให้เป็น Smart Farm 
หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิใน
เขตชลประทาน (7 อ าเภอ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลินอก
เขตชลประทาน (13 อ าเภอ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวเหนียว 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (อบรม + จัดท าแปลง
เรียนรู้) 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

6 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว (อบรม + สาธิต) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ + ถ่ายทอดการผลิต

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

8 โครงการจัดอบรมการจัดไร่นาสวนผสม อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 



10-5 

 

ตารางที่ 10.4 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
10 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ รณรงค์ไถกลบตอซัง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
11 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดรูปธรรมการผลิต

และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ, น้ าหมักชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรท านา) 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

12 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
13 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย

จากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

14 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
15 โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ครบวงจร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
16 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
17 โครงการอบรมเกษตรกรในการปลูกข้าวนาปีด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์

ชีวภาพ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

18 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิ
ให้มีคุณภาพดี 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

19 โครงการโรงเรียนชาวนาเพื่อส่งเสริมการเกษตรและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

20 โครงการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
21 โครงการกองทุนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
22 โครงการกองทุนไร่นาสวนผสมครบวงจร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
23 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
24 โครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ศูนย์

ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน) 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

25 โครงการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

26 โครงการจัดท าแปลงขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
27 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ (GAP) ส านักงานเกษตรจังหวัด 
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต

ข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
29 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว 

มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

30 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวดีในครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
31 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิชัย 
32 โครงการประกวดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
34 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
35 โครงการจัดซื้อรถสีข้าว เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
36 โครงการโรงเรียนชาวนา (ปลูกข้าวหอมมะลิ) เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
37 โครงการศูนย์พันธุ์ข้าวเหนียว กข.6, กข.8 พันธุ์ข้าวเจ้า กข.

15, มะลิ 105 
เทศบาลต าบลชัยวารี อ าเภอโพธิ์ชัย 
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 จากตารางที่ 10.4 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 37 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตั้งแต่กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวดี กระบวนการปลูกข้าวหอม
มะลิปลอดภัย รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 

 
ตารางที ่10.5 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการข้าวหอมมะลิ

และสินค้าเกษตรได ้
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวเหนียว 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการส่งเสริมการแปรรปูแป้งข้าวหอมมะลิและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการขยายแหล่งแปรรูปข้าวหอมมะลเิป็นแป้งข้าวหอม
มะลเิพื่อทดแทนแป้งสาลีในการผลิตสินค้าและบริการอื่น 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

5 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์จากข้าวหอมมะลิ ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต

ข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิ

และสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการแปรรูปข้าวหอม
มะลิจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานอุตสาหกรรม 

9 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 โครงการธนาคารข้าวเปลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 โครงการลงสีข้าวบรรจุถุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
จากตารางที่ 10.5 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปข้าว 
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3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที ่10.6 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา

ร้องไห ้
หน่วยงานส่วนภูมภิาค 

2 โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ข้าวหอมมะลิ
โลก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

5 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร หมู่ที่ 1-13 
ต าบลหนองแก้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 10.6 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดข้าวหอมมะลิ รวมถึงโครงการจัดเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก 
 
 นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เก่ียวกับข้าวเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.7 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิงในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 

จ านวน 22 แห่ง 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั งหวัด  และที่ ท า การปกครอง
จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บน้ าและคลองส่งน้ าเพื่อสนับสนุน
พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวน 12 แห่ง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 

3 โครงการขุดบ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 พัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตนิคมการเกษตรข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
5 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวเหนียว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

6 โครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าว GAP ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 จากตารางที่ 10.7 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิง 
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ระบบกักเก็บน้ า คลองส่งน้ า รวมถึงการขุดบ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน และมีการพัฒนา
ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 
ตารางที่ 10.8 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวเหนียว 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ (อบรม + จัดท าแปลง
เรียนรู้) 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว (อบรม + สาธิต) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ + ถ่ายทอดการผลิต

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ รณรงค์ไถกลบตอซัง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
7 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
8 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
9 โครงการกองทุนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
10 โครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
11 โครงการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชัวภาพเพื่อการพัฒนา

คุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

12 โครงการจัดท าแปลงขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
13 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว 

มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

14 โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีในครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15 โครงการประกวดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
16 โครงการผลิตพันธ์ุข้าวคัดกรองข้าวและปรับปรุงดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19 โครงการธนาคารข้าวเปลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 โครงการสร้างฉางส ารองพันธุ์ข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
21 โครงการขุดสระน้ าในนาข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 10.8 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 21 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าว และการ
ปลูก รวมถึงปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ การขุดสระน้ าเพื่อใช้ในนาข้าว เป็นต้น 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.9 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพี่อ
สุขภาพและเครื่องส าอาง 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.9 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 
ตารางที่ 10.10 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมแปรรูปข้าวหอมมะลิและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 โครงการโรงสีข้าวบรรจุถุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
จากตารางที่ 10.10 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ ทั้งด้านแหล่งโรงสี และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.11 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.11 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการเพ่ิมศักยภาพด้าน
การตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดและเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก 
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ตารางที่ 10.12 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ส า นั ก ง า น เ ก ษต ร จั ง ห วั ด แ ล ะ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตารางที่ 10.12 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการเทศกาลวันข้าวหอม
มะลิโลก และโครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร 
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3. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานคร
แห่งอาเซียน” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการ
แข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวหอมมะลิ  คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่งแบ่งตามอุตสาหกรรม
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที ่10.13 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา (สระน้ าประจ าไร่
นา) 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

2 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
3 โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกพนัธุ์ดีชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
4 โครงการพัฒนาพันธุ์พืช (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
5 โครงการ Pre Gap ข้าวหอมมะล ิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
6 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพือ่ตัดวงจรโรคใบขาวของ

อ้อย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการ GAP ข้าว และพืชผัก ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.13 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 7 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ผลิตตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ าในไร่นา การลดต้นทุนการผลิตข้าว การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
ส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพ 
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2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.14 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

  
 จากตารางที่ 10.14 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแปรรูปผลผลิตจาก
ข้าว และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ไม่มีโครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรง 
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรในภาพรวม เช่น โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
อินทรีย์ เป็นต้น 
  

นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.15 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
2 โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกพันธ์ุดีชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
3 โครงการพัฒนาพันธุ์พืช (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
4 โครงการ Pre GAP ข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพื่อตัดวงจรโรคใบขาวของ

อ้อย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการ GAP ข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  
 จากตารางที่ 10.15 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
การพัฒนาพันธุ์ข้าวและจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงโครงการเก่ียวกับการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP 
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ตารางที่ 10.16 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดขอนแก่น 
2 โครงการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว สถานีพัฒนาที่ดิน 
3 โครงการก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา สถานีพัฒนาที่ดิน 
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 
5 โครงการขยายข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 

 
 จากตารางที่ 10.16 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ข้าวชุมชน การจัดการที่ดิน การก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา การขยายข้าวพันธุ์ดี รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.17 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.17 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการแปรรูปผลผลิตจากข้าว 
 ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้กล่าวถึงโครงการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าว 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้กล่าวถึง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว 
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4. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดมหาสารคาม 
 จังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวืตที่ดี” โดย
แบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง
กับข้าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่ง
แบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที ่10.18 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2559 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว อ าเภอเชียงยืน อ าเภอพยัคฆภูมิ

พิสัย 
3 โครงการสร้างห้องปฏิบตัิการคดัคณุภาพเมลด็พันธ์ุข้าว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
4 โครงการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจัดการผลผลติข้าวใน

สถาบันเกษตรกร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุด์ี องค์การบริหารส่วนต าบล 
6 โครงการผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวคณุภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล 
7 โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุด์ี องค์การบริหารส่วนต าบล 
8 โครงการสนับสนุนแปลงเรยีนรู้การเกษตร, แปลงขยายข้าว

พันธุ์ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

9 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
10 โครงการยกระดับการผลติข้าวหอมมะล ิ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
11 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัด 
12 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แกอ่งค์กรและชาวนา ส านักงานเกษตรจังหวัด 
13 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิใน

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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 จากตารางที่ 10.18 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 13 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวมะลิคุณภาพดี ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว กระบวนการปลูกข้าว จนถึงการ
สร้างลานตากข้าว อีกท้ังมีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.19 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมหาสารคามในกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.19 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร และสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที ่10.20 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างศูนยร์วบรวมเก็บรักษาและกระจายข้าวหอม

มะลิจังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลติภณัฑ์ข้าวชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการพัฒนาตลาดขา้วหอมมะลิและจัดงานแสดงสินค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

  
จากตารางที่ 10.20 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 

ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการสร้างศูนย์รวบรวมเก็บ
รักษาและกระจายข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน รวมถึงโครงการพัฒนาตลาด
ข้าวหอมมะลิ 

 
นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดมหาสารคามยังมี

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตาม
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 

ตารางที่ 10.21 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิใน

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ (ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อยโรงงาน) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตข้าว อ าเภอยางสสีุราช 
7 โครงการก่อสร้างฉางข้าว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
8 โครงการลานตากข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
9 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด

มหาสารคามแบบครบวงจร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

10 โครงการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพข้าวพันธุ์ดีอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 

11 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ าเภอแกด า อ าเภอแกด า 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่อง ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
(Smart Farmer) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณา
การ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

13 โครงการก าหนดเขตพื้นที่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ  จั งหวัด
มหาสารคาม (ข้าว, มันส าปะหลัง, อ้อย) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

14 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
15 โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ

หมอกควัน 
สถานีควบคุมไฟป่า 

 
 จากตารางที่ 10.21 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 15 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิ รวมถึงการสร้างฉางข้าว ลานตากข้าว และสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
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ตารางที่ 10.22 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตข้าวใน
สถาบันเกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด
มหาสารคามแบบครบวงจน 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด และสถานี
พัฒนาท่ีดิน 

4 โครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตข้าว อ าเภอยางสีสุราช 
5 โครงการลานตากข้าวชุมชน อ าเภอยางสีสุราช 
6 โครงการก่อสร้างฉางข้าว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
7 โครงการลานตากข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่อง ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
(Smart Farmer) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณา
การ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.22 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
ข้าวชุมชน การจัดการที่ดิน การก่อสร้างขุดบ่อน้ าในไร่นา การขยายข้าวพันธุ์ดี รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.23 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ อ าเภอแกด า 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปข้าวกล้องให้ได้การ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.23 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการผลิตข้าวกล่อง
บรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปข้าวกล้องให้ได้การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 
ตารางที่ 10.24 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ระบบสูญญากาศ อ าเภอแกด า 
2 โครงการผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตข้าวสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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 จากตารางที่ 10.24 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการผลิตข้าวกล่อง
บรรจุภัณฑ์ระบบสุญญากาศ และโครงการผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์ 
 

3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 

ตารางที่ 10.25 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 
 จากตารางที่ 10.25 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาตลาดข้าวหอม
มะลิจังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางที่ 10.26 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการพัฒนา

ระบบตลาด การรับรองคุณภาพสินค้าท่ีผ่านตลาดกลาง GAP 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
 จากตารางที่ 10.26 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดมหาสารคาม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันด้านการพัฒนาระบบตลาด การรับรองคุณภาพสินค้าที่ผ่านตลาดกลาง GAP 
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5. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ออกเป็น 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร โดยสามารถสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าว ซึ่ง
แบ่งตามอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.27 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างธนาคารข้าวพร้อมลานตากข้าวเปลือก  ที่ท าการปกครองอ าเภอร่องค า 
2 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าวทุกหมู่บ้าน เทศบาลต าบล 
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Niche Market) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

6 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
7 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-

GAP 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

8 โครงการพัฒนาระบบการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ด ี

กรมการข้าว 

9 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี 
อ าเภอยางตลาด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

10 โครงการส่งเสริมการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ องค์การบริหารส่วนต าบล 
11 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี เทศบาลต าบล 
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
13 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

14 โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
15 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์
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ตารางที่ 10.27 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรยี์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

17 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ในปัจจุบัน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

18 โครงการการผลิตปุ๋บชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ยางพารา เพื่อการส่งออกรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

 
 จากตารางที่ 10.27 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 18 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก การสร้าง
ธนาคารข้าว และลานตากข้าวภายในชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
ตารางที่ 10.28 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนพัฒนาจังหวดัร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย และ

การบริการจัดการสหกรณโ์รงสีข้าว ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
เขาวง สู่เชิงพาณิชย ์

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

2 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริการส่วนจังหวัด 
4 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

5 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ในปัจจุบัน 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

6 โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว
เหนียวด าเพื่อเพ่ิมมลูค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

7 โครงการการตรวจสอบคณุภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 
 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

8 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าท้ิงที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือเพิ่มผลผลติข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ ์

 
 จากตารางที่ 10.28 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 8 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว รวมถึงการสร้างและจัดการ
โรงสีข้าวภายในชุมชน 
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3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
ตารางที่ 10.29 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมบริหารจดัการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง

กาฬสินธุ ์
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาการตลาดข้าว กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
 

 จากตารางที่ 10.29 พบว่า โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมบริหารจัดการ
ตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และโครงการพัฒนาการตลาดข้าว 
 นอกจากแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2557-2560 แล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด
โครงการที่เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งตาม
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ า 
 
ตารางที่ 10.30 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Niche Market) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการก่อสร้างธนาคารข้าวพร้อมลานตากข้าวเปลือก ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
4 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าว เทศบาลต าบล 
5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
8 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-

GAP 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

9 โครงการพัฒนาระบบการผลติและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
ด ี

กรมการข้าว 

10 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี   กรมการข้าว 
11 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดี

อ าเภอยางตลาด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
13 โครงการรณรงค์การไถกลบตอชังข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
14 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ตารางที่ 10.30 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

16 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

17 โครงการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพแลมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

18 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

 
 จากตารางที่ 10.30 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 18 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมถึงโครงการก่อสร้างธนาคารข้าว และ
ลานตากข้าวภายในชุมชน 
 
ตารางที่ 10.31 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและน าเข้าสู่ระบบการ
ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการลานเอนกประสงค์ ลานตากข้าว เทศบาลต าบล 
5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และน าเข้าสู่ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ส านักงานเกษตรจังหวัด 
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
9 โครงการรณรงค์การไถกลบตอชังข้าว ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
10 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงผลผลิตข้าวการใช้ปุ๋ยหมักและ

ปุ๋ยชีวภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

11 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
เหลือง 11 ที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

12 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งที่ได้จากการหมัก
ขยะอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวใน
แปลงสาธิต 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 
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 จากตารางที่ 10.31 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 12 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงปัจจัยในการปลูกข้าว เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการน าน้ าทิ้งมาใช้
ประโยชน์ในการหมักขยะอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าว เป็นต้น 
 

2. โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ า 
 

ตารางที่ 10.32 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย และการบริหาร
จัดการสหกรณ์โรงสีข้าวต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวงสู่เชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟางข้าว องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
4 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

และแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัด 
มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

5 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวด า
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

7 โครงการการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

 
 จากตารางที่ 10.32 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 7 โครงการ โดยเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปข้าว และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
 

ตารางที่ 10.33 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหการปลอดภัย และการ
บริหารจัดการสหกรณ์โรงสีข้าวต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวงสู่เชิง
พาณิชย ์

มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2 โครงการสร้างโรงสีข้าวชุมชนประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
3 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

และแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวด า
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

5 โครงการการตรวจสอบคุณภาพข้าวฮางงอกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเชิงพาณิชย์ 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 

6 โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวฮางอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ปัจจุบัน 

มทร.อีสาน วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ 
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 จากตารางที่ 10.33 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปข้าว และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากข้าว 

 
3. โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ า 

 
ตารางที่ 10.34 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง
กาฬสินธุ์ (GI) 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาการตลาดข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 จากตารางที่ 10.34 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมบริหาร
จัดการตลาดสินค้าข้าวและพัฒนาการตลาดข้าว 
 
ตารางที่ 10.35 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการตลาดสินค้าข้าวเหนียวเขาวง

กาฬสินธุ์ (GI) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2 โครงการส่งเสริมธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 จากตารางที่ 10.35 พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการส่งเสริมบริหาร
จัดการตลาดสินค้าข้าวและพัฒนาการตลาดข้าว 
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6. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 6.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีเพียง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ า แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 10.36 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการเร่งรัดการใช้เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร (ข้าวและถั่ว

เหลือง) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ส านักงานเกษตรจังหวัด 
4 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
5 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน

พื้นที่ทุ่งกุลา 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

6 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ สถานีพัฒนาที่ดิน 
 

จากตารางที่ 10.36 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณจ์ังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมผลผลิตข้าว 

 
 6.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.37 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วย  

GAP 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก สถานีพัฒนาที่ดิน 
3 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

ข้าวหอมมะลิ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและ
ปานกลาง 

สถานีพัฒนาที่ดิน 

5 โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2558 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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จากตารางที่ 10.37 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว รวมถึงการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน 
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7. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 7.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.38 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยชุมแพ 
2 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
3 โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
5 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และ 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 

 
จากตารางที่ 10.38 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดขอนแก่น ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 6 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 
นอกจากนี้มีโครงการวิจัยและพัฒนาข้าวเพ่ือยกระดับการผลิตข้าว 

 
ตารางที่ 10.39 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าว (ปริมาณธุรกิจ
รวบรวม + แปรรูปข้าว) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
จากตารางที่ 10.39 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 3 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าว โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบ รับรองคุณภาพข้าวให้
ได้มาตรฐาน และโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าว 
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ตารางที่ 10.40 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ส า นั ก ง า น อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ

เกษตรกรเขต 10 ขอนแก่น 
 

จากตารางที่ 10.40 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

 
 7.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.41 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
3 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่

ดีขั้นพ้ืนฐาน (Pre GAP) 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 

5 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 
7 โครงการจัดการดินและน้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจข้าว 

มัน อ้อย 
สถานีพัฒนาที่ดิน 

8 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าว
ขอนแก่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขอนแก่น 

 
จากตารางที่ 10.41 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 8 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมถึงการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
ตารางที่ 10.42 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว (GAP) ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น 
 

จากตารางที่ 10.42 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว 
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ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
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8. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557 -2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 8.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.43 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ด้านข้าว 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด
มหาสารคาม 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัด ด้วย
ระบบ GAP 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกร (ข้าวและถั่วเหลือง) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

 
จากตารางที่ 10.43 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 4 โครงการ โดยเป็น
โครงการพัฒนาและผลิตพันธุ์ข้าว รวมถึงพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวด้วยระบบ GAP นอกจากนี้ยัง
มีโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวอีกด้วย 

 
ตารางที่ 10.44 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
 
จากตารางที่ 10.44 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน 
 

ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
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 8.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.45 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการศูนย์บริการชาวนา ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

5 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
6 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในครัวเรือน ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
7 โครงการอนุรั กษ์และพัฒนาพันธุ์ ข้ าวพื้นบ้ านจั งหวัด

มหาสารคามแบบครบวงจร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

8 โครงการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลิตข้าวในสถาบัน
เกษตรกร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

10 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
11 โครงการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัด ด้วย

ระบบ GAP (ข้าวอินทรีย์) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

12 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานส าหรับข้าว (GAP) 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 

 
จากตารางที่ 10.45 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ โดย
ส่วนใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
อีกท้ังโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวและบริการชาวนา 

 
ตารางที่ 10.46 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิง
พาณิชย ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรองรับ
คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 
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จากตารางที่ 10.46 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ
รองรับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 

 
ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าว ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 

2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ได้ถูกกล่าวถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10-33 

 

9. แผนปฏิบัติการส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดโครงการเกี่ยวกับข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยแบ่งเป็นโครงการข้าวที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า แยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 9.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 10.47 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูข้าวแบบบูรณา ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มชีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
5 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
6 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
7 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ดินน้อยและปาน

กลาง 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

8 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
10 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
11 โครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน ปี 2557 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.47 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 11 โครงการ โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าว ทั้งการลด
ต้นทุน รวมถึงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการสร้างเครือข่ายการผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน 

 
ตารางที่ 10.48 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
 

จากตารางที่ 10.48 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว 
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ตารางที่ 10.49 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.49 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
 9.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ 10.50 โครงการอุตสาหกรรมต้นน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวสมาชิกกลุ่ ม

วิสาหกิจชุมชน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและน าเข้าสู่ระบบการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
4 โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 
5 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวในครัวเรือน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.50 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ าของข้าวมีจ านวน 5 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ทั้งการลดต้นทุน
การผลิคข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนและครัวเรือน 
 

ตารางที่ 10.51 โครงการอุตสาหกรรมกลางน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ 

 
จากตารางที่ 10.51 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลางน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวสู่มาตรฐาน 

 
ตารางที่ 10.52 โครงการอุตสาหกรรมปลายน้ าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาด าเนินธุรกิจข้าว ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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จากตารางที่ 10.52 พบว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลายน้ าของข้าวมีจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการพัฒนาด าเนินธุรกิจข้าว 

ในด้านการส่งเสริมปัจจัยการผลิตบางด้าน เช่น การท าปุ๋ยหมัก เป็นบทบาทของกรมพัฒนา
ที่ดิน แต่นโยบายก็ยังให้กรมส่งเสริมการเกษตรในการท าปุ๋ยหมัก โดยผ่านเกษตรอ าเภอ และเกษตร
ต าบล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งบริหารงานเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมมากกว่า  

ในภาพรวม ยังมีปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐ เช่น เกษตรจังหวัดที่อยู่ใน
กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่เกษตรในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด กรมส่งเสริม
การเกษตรไม่มีบทบาทเรื่องข้าวแต่ต้องมาท าเรื่องข้าว แต่เรื่องข้าวถูกโอนย้ายไปที่กรมการข้าว ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เมื่อมีนโยบายเกี่ยวกับข้าว หน้าที่ความรับผิดชอบในพ้ืนที่เป็นของส านักงาน
เกษตรจังหวัด ซึ่งต้องดูแลเกษตรกรที่ปลูกพืชหลากหลายชนิด ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ต้องดูแล ถึงแม้มี
เจ้าหน้าที่ถึงระดับต าบล แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมประชาชนที่ท าอาชีพทางการเกษตรที่มีอยู่มากมาย 
ท าให้การบริหารจัดการไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งหมด ในด้านงบประมาณก็มีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ เช่น เรื่องข้าว ต้องรองบประมาณจากกรมการข้าวที่รับผิดชอบโดยตรงถ่ายโอนให้
เกษตรจังหวัดโดยผ่านส านักงบประมาณท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานเชิงพ้ืนที่  
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บทที่ 11 
โครงการส าคัญ (Flagship) และโครงการอ่ืน ๆ ในการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ 
 

 โครงการส าคัญ (Flagship) และโครงการอ่ืน ๆ ในการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่ม รวมทั้งจากแบบสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ความถี่ จากข้อมูลตัวเลขร้อยละ
จากแบบสัมภาษณ์  

 
ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship) ในการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่ม รวมทั้ง
จากแบบสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ จากข้อมูลตัวเลขร้อยละจากแบบสัมภาษณ์ 
 

โครงการส าคัญ (Flagship) 
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ และโครงการย่อย 15 

โครงการ 
 
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 

1. โครงการการลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต 
 
1.1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน  

เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการ การรวมกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือ
ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดให้มากข้ึน กลุ่มจังหวัดมีศูนย์ข้าวชุมชน
ในพ้ืนทีท่ี่จัดตั้งโดยกรมการข้าว จ านวน 325 ศูนย์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 147 แห่ง ขอนแก่น 92 
แห่ง ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนการขยายศูนย์ข้าวชุมชน
เพ่ิมขึ้น เป็น 200 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ิมถึง 300 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 69 แห่ง และกาฬสินธุ์ 
17 แห่ง ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนส่วนน้อยที่มีความเข้มแข็ง โดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง แต่ความต้องการ
เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด มีการปลอมปน ผลิตได้ไม่เพียงพอ เกษตรกร
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาแพง ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มจังหวัดประมาณ 147,000 ตันต่อปี 
ในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ประมาณ 48,000 ตันต่อปี ขอนแก่น 
40,000 ตันต่อปี มหาสารคาม 35,000 ตันต่อปี และกาฬสินธุ์ 24,000 ตันต่อปี ในขณะที่ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมี 3 แห่ง คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกันประมาณปีละไม่เกิน 20,000 ตัน 
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1.2. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด  
โดยการแบ่งพ้ืนที่การปลูกข้าว แบ่งเป็นพื้นที่การปลูกข้าวข้าวคุณภาพดี และคุณภาพต่ า เพ่ือ

การบริโภค และการแปรรูป โดยการจัดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ 
 

1.3. โครงการปลูกปอเทีอง  
เพ่ือการปรับปรุงดิน และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ ส านักพัฒนาที่ดินจัดหาพันธุ์ปอเทีองให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการได้ผลผลิตจากการท านาแปลงนาที่มีการปลูกปอเทือง มีการรับซื้อผลผลิตข้าวในราคาสูง
กว่าราคาตลาด 

 
2. โครงการลดต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต 

 
2.1. โครงการส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กลางประจ าต าบล  

สาเหตุจากการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักรที่จ าเป็น ได้แก่ รถไถนา รถเกี่ยวนวด เพราะ
เมื่อถึงปลูกข้าว เกษตรกรมีความต้องการรถไถนามาก มีความเร่งรีบไถนาให้เสร็จ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว 
ระยะเวลาข้าวออกรวงไล่เลี่ยกัน เกิดการแย่งใช้รถเกี่ยวนวด เป็นปัญหาส่งผลต่อการที่เกษตรกรรีบ
เกี่ยวนวดแม้ข้าวยังไม่สุก ต้องเกี่ยวนวดก่อนเพราะนาใกล้เคียงว่าจ้างรถเกี่ยวนวดมาแล้วหากตนเอง
รอให้ข้าวถึงระยะเวลาเกรงว่าไม่มีรถเกี่ยวนวด หรือต้องจ้างในราคาที่สูงขึ้น โดยอุปกรณ์กลาง ได้แก่ 
รถไถ เครื่องหยอดข้าว รถเกี่ยวนวด เครื่องตรวจวัดความชื้น รถขนย้ายข้าวสู่โรงสี การก าหนดมี
ผู้รับผิดชอบ มีการบริหารจัดการเฉพาะ มีการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาเพ่ือการใช้งานที่ยาวนานและ
คุ้มค่า ให้มีหน่วยงานบริหารจัดการเครื่องจักรกลางต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในก ากับของ อบต.  สามารถ
บริหารงานด้วยตนเองได้ 

 
2.2. โครงการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับชาวนา  

จากสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ ชาวนามีอาชีพหลักท่ีมีอาชีพนอกภาคการเกษตร การดูแลใส่ใจในการ
ท านาน้อยลง และโดยเฉพาะชาวนาในหมู่บ้านที่ท างานแบบไปเช้า เย็นกลับ จ านวนร้อยละ 60.33 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการดูแลนาหลังเลิกงานประจ า ด้วย
การชักจูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปดูแล และแก้ปัญหาข้าวในนา เป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันโดยสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่เป็นชาวนาที่ให้เวลาในไร่นา สร้างแรงจูงใจด้วยการประกวด
จ านวนเวลาอยู่ดูแลนาหลังเลิกงาน 
 

2.3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น  
สาเหตุเพราะ รายได้จากการปลูกข้าวน้อย เกษตรกรถือครองที่นาน้อย ขนาดการถือครอง

ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดถือครองทีน่าน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 40.65 และ ถือครองที่นา 20-40 ไร่ 
ร้อยละ 40.44 เฉลี่ยถือครองที่นาประมาณ 23 ไร่ ผลผลิตที่ขายได้ราคาต่ า เพราะไม่มีการจัดการ
คุณภาพข้าวตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเก่ียว ผลิตข้าวพันธุ์เดียวกันมาก คุณภาพข้าวต่ า ราคาไม่แน่นอน 
บางปีสูง-ต่ า ตามนโยบายของรัฐ แต่ก็มีชาวนาบางส่วนยังคงอยู่ในพ้ืนที่นอกฤดูกาลผลิต การส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น  
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กรณีน้ าน้อย เช่น การเลี้ยงตุ๊กแก แมลงที่รับประทานได้ หรือตามฤดูกาล เช่น เลี้ ยงมดแดง
เพ่ือเป็นธุรกิจ หรือ กบ ในกรณีที่มีพ้ืนที่และมีน้ าอยู่บ้าง หรือการเลี้ยงปลาในนา โดยพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วม  

กรณีท่ีนาอยู่ในเขตชลประทาน มีน้ าเพียงพอสามารถเลี้ยงกุ้งในนาข้าว เป็นอีกอาชีพหนึ่ง 
 

2.4. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมอ่ืนเพิ่มเติมจากการท านา  
เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมเติมนอกจากการท านา ได้แก่ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ ที่ปัจจุบันลด

น้อยลงมาก การเร่งผสมเทียมเพ่ือขยายพันธุ์ ท าธนาคารโค กระบือ 
 

2.5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีวงจรสั้นตามคันนา  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการสร้างนิสัยขยันในการ

ท างานซึ่งอาจเป็นการประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากการท านา ได้แก่ ปลูกผักสวนครัวตามคันนา 
เช่น พริก แตง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะละกอ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะเขือเปาะ และมะเขือยาว 
เป็นต้น 

 
3. โครงการลดต้นทุนหลังการเก็บเกี่ยว 

 
3.1. โครงการลดต้นทุนการขนส่งข้าว 

3.1.1.โครงการจัดหารถส่วนกลางของต าบลช่วยขนข้าวจากแหล่งผลิตไปยังโรงสี  
 สาเหตุเพราะ เกษตรกรเมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้ว ส่วนใหญ่ขายสด คือขายให้โรงสี สหกรณ์ หรือ
ผู้รวบรวมข้าวเปลือกทันที จ านวนร้อยละ 73.80 ในการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การขนข้าวไปขายครั้งละ 300-600 บาท ในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ซึ่งบางครั้งขายข้าวเปลือก
ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ถูกกดราคา นอกจากนี้ ความไม่ใส่ใจร่วมรับรู้ในการผลิตข้าวของเกษตรกรจาก
เจ้าของโรงสีท าให้เกิดความแตกต่างในการรับซื้อคุณภาพข้าวของโรงสี อีกทั้งยังมีปัญหาชาวนาขาย
ข้าวให้พ่อค้าคนกลางก่อนขายให้กับโรงสี  

3.1.2.โครงการตลาดต้นทาง หรือโครงการตลาดในพื้นที่ผลิตข้าว  
 เป็นการให้โรงสีเข้ามารับซื้อข้าวในพ้ืนที่ที่ก าหนดซื้อ-ขาย ในแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล สามารถ
ลดต้นทุนเกษตรกรในการบรรทุกผลผลิตไปขายหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว 
 หรือ 

3.1.3.โครงการโรงสีรับภาระในการขนส่งข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตไปโรงสี  
       ก าหนดพ้ืนที่จุดขายของแต่ละต าบล มีคณะกรรมการก ากับดูแล ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากราชการ และ อบต. ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงสี จัดให้มี
เครื่องตรวจวัดความชื้น โดยก าหนดราคารับซื้อตามความเป็นจริง เมื่อตกลงซื้อขายแล้วโรงสีผู้รับซื้อ
และขนข้าวไปยังโรงสีเอง 
 

3.1.4.โครงการจัดตั้งกระดานราคาข้าวกลางที่เป็นปัจจุบันประจ าชุมชน  
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง ก่อนการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายยังโรงสีของเกษตรกร 

เมื่อมีการก าหนดจุดหรือมีกระดานบอกราคาในหมู่บ้านประกาศราคาขายข้าวให้เป็นปัจจุบันตลอด 
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สอดคล้องกับราคาที่โรงสีรับซื้อ และร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าถึงข้อมูลด้านราคา ปริมาณ คุณภาพของ
ข้าว ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลาในช่วงฤดูกาลผลิต และราคาที่รับซื้อในแต่
ละแหล่งก่อนการตัดสินใจบรรทุกผลผลิตไปขาย 
 

3.1.5.โครงการจัดตั้งเครื่องอบความชื้นขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ หรือจังหวัด  
โดยตั้งใกล้แหล่งชุมชนปัญหาการรีบขายข้าวเปลือกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะมี

ความรีบต้องการเงินสดใช้ ไม่มีลานตากข้าวเพ่ือลดความชื้น ไม่มีแรงงานในการเฝ้าและเก็บข้าวที่ตาก 
ร้อยละ 73.50 ไม่มีพ้ืนที่เก็บข้าวเปลือก 

 
3.1.6.โครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่าย  

ในปีการเพาะปลูก 2556/2557 ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มจังหวัดประมาณ 
147,000 ตันต่อปี ในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ประมาณ 48 ,000 
ตันต่อปี ขอนแก่น 40,000 ตันต่อปี มหาสารคาม 35,000 ตันต่อปี และกาฬสินธุ์ 24,000 ตันต่อปี 
ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีแห่งเดียว คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณปีละไม่เกิน 4,000  ตัน 

 
3.1.7.โครงการยุ้งฉางพลาสติกเพ่ือชะลอการขายข้าว ให้ข้าวราคาดี  

ส่งเสริมในระดับขนาดเล็ก และขนาดกลาง ส่วนขนาดใหญ่ให้ชาวนาสมทบเงินเพ่ิมเติม 
เกษตรกรไม่มียุ้งฉางจัดเก็บข้าว หลังจากมีโครงการรับจ าน าข้าวทุกเม็ดในระยะเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมา 
ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่รื้อถอนยุ้งฉางน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนแทน ร้อยละ 71.31 ไม่มีพ้ืนที่เก็บ
ข้าวเปลือกโดยเฉพาะ เก็บไว้ตามห้องครัว หรือพ้ืนที่ว่างในหรือใต้ถุนบ้าน 
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โครงการอ่ืน ๆ  
 

โครงการอื่น ๆ ประกอบด้วย โครงการหลัก 4 โครงการ 
1. โครงการแปรรูปข้าว ประกอบด้วยโครงการย่อย 48 โครงการ 
2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสมเพ่ือตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ประกอบด้วย

โครงการย่อย 8 โครงการ 
3. โครงการเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานเพื่อการปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด 
4. โครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่ยังไม่เข้มแข็ง  

 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการแปรรูปข้าว  
จากสาเหตุที่ข้าวสามารถแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้หลายประเภท การแปรรูปโดยใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูป เป็นเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก และต้นทุนไม่สูง ที่พบเห็นส่วน
ใหญ่ ได้แก่ แปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวหัก แกลบ ร าหยาบ ร าข้าวละเอียด การท าข้าว
กล้องงอก น้ ามันร าข้าว ขนมไทย เครื่องดื่มน้ านมข้าว อาหารเด็กอ่อน สบู่ แครกเกอร์ข้าว น้ ามัน
ร าข้าว น้ ามันร าข้าวปราศจากไขมัน ข้าวแช่เย็นจนแห้ง เค้ก แป้งข้าว แป้งชุบทอด แป้งข้าว
โปรตีนสูง แป้งข้าวโปรตีนต่ า สตาร์ช ร าข้าวแปรรูป น้ ามันสลัด น้ ามันส าหรับทอด ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มสหกรณ์ หรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส่วนการแปรรูปที่ใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น เครื่องส าอาง สบู่แคลเซียม กรดน้ ามัน ผงซิลิก้า กัม 
แป้งข้าวดัดแปร กรดน้ ามัน กรดเฟอริวลิก น้ ามันไฮโดรจีเนต สเทอรอล สเคอลีน สเคอเลน อินโซ
นิทอล เกซานิโคทิเนต กรดไดเมอร์ กรดไขมันเอสเทอร์ แคลเซียม ฟอสเฟตไดเบสิกซิมพลิไฟด์ เพ
อริวเลต ไอโซเมอร์ของอินโซนิทอล แอลคิด เรซิน ไตรเทอร์พีน แอล กอฮอลล์ ทอโคไทรอีนอล 
ทอโคเฟอรอล กรดไฟติกไฟเทต อินโซนิทอล ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีผู้ประกอบการหลายระดับ ทั้งที่มี
ความรู้สูง และไม่มีความรู้สูง และที่มีเงินทุนมาก และไม่มีเงินทุนมากพร้อมด าเนินการในการแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงขึ้น นอกเหนือจากแปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวสารบรรจุถุง จ าหน่ายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 
1.1. โครงการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก  

ได้แก่ โครงการ 1.การท าข้าวกล้องงอก 2.น้ ามันร าข้าว 3.ขนมไทย 4.เครื่องดื่ม
น้ านมข้าว 5.อาหารเด็กอ่อน 6.สบู่ 7.แครกเกอร์ข้าว 8.น้ ามันร าข้าว 9.น้ ามันร าข้าว
ปราศจากไขมัน 10.ข้าวแช่เย็นจนแห้ง 11.เค้ก 12.แป้งข้าว 13.แป้งชุบทอด 14.แป้งข้าว
โปรตีนสูง 15.แป้งข้าวโปรตีนต่ า 16.สตาร์ช 17.ร าข้าวแปรรูป 18.น้ ามันสลัด 19.น้ ามัน
ส าหรับทอด 

 
1.2. โครงการแปรรูปข้าวที่ใช้เทคโนโลยีที่สูง  

ได้แก่ โครงการ 1.การท าเครื่องส าอาง 2.แคลเซียม 3.กรดน้ ามัน 4.ผงซิลิก้า 5.กัม 6.
แป้งข้าวดัดแปร 7.กรดน้ ามัน 8.กรดเฟอริวลิก 9.น้ ามันไฮโดรจีเนต 10.สเทอรอล 11.สเคอ
ลีน 12.สเคอเลน 13.อินโซนิทอล 14.เกซานิโคทิเนต 15.กรดไดเมอร์ 16.กรดไขมันเอสเทอร์ 
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17.แคลเซียม 18.ฟอสเฟตไดเบสิก 19.ซิมพลิไฟด์ 20.เพอริวเลต 21.ไอโซเมอร์ของอินโซนิ
ทอล 22.แอลคิด 23.เรซิน 24.ไตรเทอร์พีน 25.แอลกอฮอลล์ 26.ทอโคไทรอีนอล 27.ทอ
โคเฟอรอล 28.กรดไฟติกไฟเทต 29.อินโซนิทอล 

 
2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสมเพื่อตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  

2.1. โครงการก าหนดประเภทและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉพาะของแต่ละต าบล   
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกัน และความเหมาะสมของ

การปลูกข้าวชนิดพันธุ์ที่แตกต่างกัน การก าหนดประเภทและเมล็ดพันธุ์เพ่ือผลผลิตที่ดี ตรง
กับตลาดต้องการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตข้าว 

 
2.2. โครงการแปรรูปข้าวพันธุ์เฉพาะ เช่นข้าว GI ข้าวพันธุ์พื้นเมือง  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโดยการผลิตที่มีเอกลักษณ์ 
มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ผลิตที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และมี
ลักษณะจ าเพาะที่เป็นความพิเศษในตัวสินค้า (Geographical Indications : GI) ได้แก่ ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ ข้าวเหนียวเขาวง 

 
2.3. โครงการแปรรูปข้าวตามกลุ่มอายุ  

จากสาเหตุที่การใช้ชีวิตที่รีบเร่งในสังคมเมือง และไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง ครอบครัวที่มี
เด็กเล็กมีเวลาดูแลลูกน้อยลง โลกมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งในประเทศไทย อาเซียน 
และประเทศที่เจริญแล้วที่ทานข้าวเป็นอาหารหลักมีมากขึ้น มีคนพิการมากขึ้นด้วยเหตุจากโดย
ก าเนิด และจากอุบัติเหตุ และโรคภัยต่าง ๆ นอกจากนี้ วัยแรงงานที่ดื่มยาบ ารุงก าลังเป็นประจ า 
และผู้อยู่ในวัยเรียน คนท างานที่ใช้สมอง มักดื่มเครื่องดื่มบ ารุงสมองที่มีราคาแพง ได้แก่  

1). โครงการแปรรูปข้าวส าหรับเด็ก  
2).โครงการแปรรูปข้าวที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  
3). โครงการบรรจุภัณฑ์และแปรรูปข้าวที่เหมาะสมกับผู้พิการ  
4). โครงการแปรรูปข้าวส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วในสังคมเมือง เช่น คนโสด 

คนท างาน  
5). โครงการแปรรูปข้าวส าเร็จรูปพร้อมทานที่ผสมสารวิตามินเพ่ือบ ารุงก าลัง  
6). โครงการแปรรูปข้าวส าเร็จรูปพร้อมทานที่ผสมสารวิตามินเพ่ือบ ารุงสมอง 
 

3. โครงการเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานเพื่อการปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด 
ในปีเพาะปลูก 2556/2557 กลุ่มจังหวัดมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน 961,281 

ไร่ หรือประมาณร้อยละ 12.28 เป็นเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน  8,255,858 ไร่ หรือ
ประมาณ ร้อยละ 87.72 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานมากสุด จ านวน 
379,896 ไร่ จ านวนร้อยละ 25.60 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 241,933 ไร่ 
หรือร้อยละ 11.21 จังหวัดขอนแก่น จ านวน 169,953 ไร่ หรือร้อยละ 6.83 และจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 169,499 หรือร้อยละ 5.49 ตามล าดับ ท าให้ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการท านา 
หากฝนแล้งก็ไม่มีน้ าส าหรับท านา ท าให้ได้ผลผลิตน้อย โดยนาที่ใช้น้ าฝนในการท านาในกลุ่ม
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จังหวัด จ านวนร้อยละ 66.91 จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการปลูกข้าวในกลุ่ม
จังหวัด  

การท าชลประทานระบบท่อ เลียบตามถนน ท้องนา โดยการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยใช้
ระบบท่อ ร่วมกับ Pumping กับแหล่งน้ าระหว่าง แม่น้ าสายหลัก สายรอง อ่างเก็บน้ า ฝาย ใน
กลุ่มจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีแม่น้ าสายหลัก และสายรอง อ่างเก็บน้ า ฝายคอนกรีต สระ หนอง 
บึง ดังนี้ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าชี ล าน้ าเตา ล าน้ าพลับพลา ล าน้ า
ยัง ล าน้ าเสียว มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 11 แห่ง ขนาดเล็ก 225 แห่ง และฝายคอนกรีต 66 แห่ง 
ท านบ 7 แห่ง สระ หนอง บึง อีกจ านวน 347 แห่ง  

จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี ลุ่มน้ าห้วยแอก ลุ่มน้ าล าสะแทด ลุ่มน้ า
พังชู ลุ่มน้ าล าห้วยสามหมอ ลุ่มน้ าพอง ลุ่มน้ าล าปาว ลุ่มน้ าเชิญ และลุ่มน้ าห้วยสายบาตร 

จังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี ห้วยสายบาตร ล าพังชู ล าเตา ล า
พลับพลา มีโครงการชลประทานขนาดเล็กจ านวน 367 โครงการ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
1 โครงการ ขนาดกลาง 18 โครงการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 152 
โครงการ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ล าน้ าชี ล าน้ ายัง ล าน้ าพาน และล าน้ าปาว มีแหล่งน้ าประมาณ 735 
แหล่ง แยกเป็น อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 18 แหล่ง อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 120 แหล่ง ฝายคอนกรีต 
71 แหล่ง และสระ หนอง บึง 526 แหล่ง   

เครือข่ายชลประทานระบบท่อ เชื่อมต่อจากแหล่งน้ าในต าบล หมู่บ้าน เช่น ฝาย วางระบบ
ท่อเข้าไปยังที่นาในหมู่บ้าน 

 
4. โครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่ยังไม่เข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์ให้กับ

กลุ่มที่จะตั้ งสหกรณ์ก่อนที่จะตั้ งสหกรณ์ และพัฒนากลุ่ มสหกรณ์การเกษตรที่ ไม่มีขีด
ความสามารถให้มีขีดความสามารถมากขึ้นทั้งด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การเป็นผู้น า  

จากข้อมูลสหกรณ์ในกลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 611 แห่ง อยู่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 137 แห่ง ขอนแก่น 233 แห่ง มหาสารคาม 143 แห่ง และกาฬสินธุ์ 98 แห่ง 
สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่เริ่มด าเนินการจ านวน 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 7 แห่ง 
ขอนแก่น 2 แห่ง และมหาสารคาม 1 แห่ง มีสหกรณ์ที่เลิกกิจการอยู่ระหว่างรอช าระบัญชี 72 
แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 14 แห่ง ขอนแก่น 28 แห่ง มหาสารคาม 13 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 
แห่ง ยังคงเหลือสหกรณ์ท่ีด าเนินการอยู่ 519 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 116 แห่ง ขอนแก่น 193 
แห่ง มหาสารคาม 129 แห่ง และกาฬสินธุ์ 81 แห่ง สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดที่ด าเนินธุรกิจในการ
รวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ าหน่ายปุ๋ย ให้กับสมาชิก ในกลุ่มจังหวัดมี
จ านวน 67 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 15 แห่ง ขอนแก่น 23 แห่ง มหาสารคาม 19 แห่ง และ
กาฬสินธุ์ 10 แห่ง 
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บทที่ 12 
สรุป 

 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่

ตลาดภายใน และต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างการผลิตข้าว จ านวนผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ ปริมาณผลผลิต ในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัด ปีเพาะปลูก 2556/2557 จ านวน 533,371 ครัวเรือน 
โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสูงสุด 161,393 ครัวเรือน ขอนแก่น 161,147 
ครัวเรือน มหาสารคาม 114,204 ครัวเรือน และกาฬสินธุ์ 96,627 ครัวเรือน ตามล าดับ เนื้อที่เพาะปลูก
ข้าวนาปี 9,217,139 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่เพาะปลูกมากสุดจ านวน 3,086,657 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
33.49 รองลงมา เป็นจังหวัดขอนแก่น 2,487,781 ไร่ หรือร้อยละ 26.99 จังหวัดมหาสารคาม 2,158,657 
ไร่ หรือร้อยละ 23.42 และจังหวัดกาฬสินธุ์ 1,484,044 ไร่ หรือร้อยละ 16.10 ของกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ 
มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในปี พ.ศ.2557 จ านวน 1,051,739 ไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 335 ,439 ไร่ 
ขอนแก่น 289,630 ไร่ ร้อยเอ็ด 216,925 ไร่ และมหาสารคาม  209,745 ไร่ ตามล าดับ มีเนื้อที่เพาะปลูก
ข้าวนาปีในเขตชลประทาน 961,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.28 เป็นเนื้อที่นอกเขตชลประทาน 8,255,858 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.72 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานมากสุด จ านวน 
379,896 ไร่ จ านวนร้อยละ 25.60 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่
เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน จ านวนร้อยละ 11.21, 6.83 และ 5.49 ตามล าดับ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว
เจ้า 4,238,185 ไร่ จ านวนร้อยละ 45.98 น้อยกว่าเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียว 4,978,954 ไร่ จ านวนร้อยละ 
54.02  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ปลูกข้าวเหนียวมากสุด ร้อยละ 75.49 รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จ านวนร้อยละ 74.59, 44.50 และ 33.77 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีที่นาเป็นของ
ตนเอง โดยผู้ปลูกข้าวนาทั่วไปมีนาเป็นของตนเอง ร้อยละ 94.55 นาอินทรีย์ ร้อยละ 86.88 การถือครอง
ที่นาของผู้ปลูกข้าวนาทั่วไปน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 40.65 ขนาด 20-40 ไร่ ร้อยละ 40.44 นาอินทรีย์มี
การถือครองที่ดิน น้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 53.22  

พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ ชนิดขาวดอก
มะลิ105 ปทุมธานี ชัยนาท และ กข.6 โดยผู้ปลูกข้าวนาทั่วไป ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 47.69 
ข้าวเหนียว กข.6 ร้อยละ 47.56 นาอินทรีย์ ร้อยละ 77.50 ข้าวเหนียว กข6 ร้อยละ 22.5 ความต้องการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ 147,000 ตันต่อปี จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 48,000 ตันต่อปี ขอนแก่น 40,000 ตันต่อปี 
มหาสารคาม 35,000 ตันต่อปี และกาฬสินธุ์ 24,000 ตันต่อปี ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดมี 3 แห่ง คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกัน
ประมาณปีละไม่เกิน 20,000 ตัน 

ผลผลิตข้าวนาปีปีเพาะปลูก 2556/2557 ของกลุ่มจังหวัด 3,019,875 ตัน โดยผลผลิตของ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลผลิตข้าวนาปีมากที่สุด ร้อยละ 34.99 รองลงมาเป็นจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น 
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และกาฬสินธุ์ ร้อยละ 23.79, 23.48 และ 17.74 ของผลผลิตในกลุ่มจังหวัด เป็นผลผลิตข้าวเจ้า 
1,412,590 ตัน จังหวัดร้อยเอ็ดมากสุด 695,016 ตัน น้อยสุดคือขอนแก่น 183,301 ตัน ส่วนผลผลิตข้าว
เหนียวในกลุ่มจังหวัด มีมากกว่าข้าวเจ้า มีปริมาณผลผลิตจ านวน 1 ,607,285 ตัน จังหวัดขอนแก่นมีมาก
สุด 525,827 ตัน และมหาสารคามมีน้อยสุด 315,868 ตัน  
 
2. พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าว 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวใน
ฤดูกาลนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เพาะพันธุ์เอง ร้อยละ 73.93 และส่วนใหญ่ใช้หมดในปี
เดียว ร้อยละ 37.5 มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ร้อยละ 67.85 ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับเกษตรกรในระยะ
ปรับเปลี่ยน ร้อยละ 23.58 ส่วนใหญ่ให้น้ าตลอดฤดูกาล ร้อยละ 53.39 และมีการดูแลนาตามช่วง
ระยะเวลา ร้อยละ 60.54 มีการใช้รถเกี่ยวนวด ร้อยละ 82.14 ในการจ้างรถเกี่ยวนวด ท าให้ต้นทุนในการ
เก็บเกี่ยวของชาวนาเพิ่มขึ้น นอกจากปัญหาค่าจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวสูง ท าให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อีกท้ัง
มีไม่เพียงพอ เมื่อถึงเวลาเกี่ยวนวด เกษตรกรต้องการลัดคิวรถเกี่ยวนวดต้องเพิ่มเงินให้เจ้าของรถเกี่ยวนวด
เพิ่มขึ้นอีก เพราะข้าวสุกพร้อมกัน เจ้าของรถเกี่ยวนวดนั้นมีการแจกคิวให้เกษตรกรท่ีต้องการใช้บริการ  การ
ท าการเกี่ยวนวดมีท้ังเกี่ยวนวดแปลงนาข้าวเหนียว กับแปลงนาข้าวเจ้าสลับกันตามพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้กันท าให้มี
ข้าวปนอยู่ในเครื่อง ท้ังข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพ และชนิดของข้าว เมื่อน าไปขาย 
เกษตรกรถูกเจ้าของโรงสีกล่าวหาว่ามีการปลอมปนข้าว ท้ังท่ีชาวนานั้นไม่ได้มีเจตนา ผลผลิตที่ได้เมื่อเกี่ยว
นวดแล้วส่วนใหญ่เทกองบรรทุกใส่รถบรรทุก/ปิคอัพ ร้อยละ 67.14 พาหนะรถบรรทุกที่ใช้ขนข้าวไปขาย
ส่วนใหญ่เป็นรถอีแต๋น ร้อยละ 48.39 ไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บข้าวเปลือกโดยเฉพาะ ร้อยละ 75 ในขณะที่ผู้
ปลูกนาข้าวทั่วไป ไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวในฤดูกาลนี้ คิดเป็นร้อยละ 98.83 พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เพาะพันธุ์เอง 
ร้อยละ 54.76 และส่วนใหญ่เก็บไว้ใช้ใน 1 ปี ร้อยละ 37.82 การปลอมปนของพันธุ์ข้าวอย่างหนึ่ง คือ 
เกษตรกรไม่ได้คัดแยกพันธุ์ข้าวท่ีเก็บไว้ในยุ้งฉางเมื่อถึงฤดูท านาก็เอาไปลงแปลงนาเลย เหตุท่ี ไม่คัดแยก 
เพราะการคัดแยกยุ่งยาก เมล็ดข้าวมีมาก และต้องรีบเพาะพันธุ์ข้าวให้ทันกับน้ าฝนซึ่งมีช่วงของการตกท่ี
สามารถเพาะพันธุ์ข้าวได้เป็นระยะ และคิดว่าพันธุ์ข้าวไหนไม่มีความแตกต่างกันเมื่อใช้ในการบริโภคใน
ครัวเรือน แต่ไม่ค่อยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นมาน าไปขาย ท าให้ไม่ได้ราคาตามท่ีก าหนด เพราะมีการ
ปลอมปนต้ังแต่เมล็ดพันธุ์ท่ีตนไม่คัดแยก มีการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 63.77 ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้น้ าตลอดฤดูกาล 
ร้อยละ 63.41 และมีการดูแลนาตามช่วงระยะเวลา ร้อยละ 57.38 มีการใช้รถเกี่ยวนวด ร้อยละ 72.61 
ผลผลิตที่ได้เทกองบรรทุกใส่รถบรรทุก/ปิคอัพ ร้อยละ 50.40 พาหนะรถบรรทุกที่ใช้ขนข้าวไปขายส่วน
ใหญ่เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ร้อยละ 33.52 ไม่มีแหล่งพ้ืนที่เก็บข้าวเปลือกโดยเฉพาะ ร้อยละ 71.31  

การท่ีเกษตรกรไม่เปลี่ยนวิธีการ เพราะความเคยชินท่ีได้ท ามาและเคยท ามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ปู่ย่า 
ตายาย พ่อ แม่ ท่ีตนเองเคยเห็นและเคยช่วยท านามา เป็นความเคยชินท่ีท าการผลิตอย่างนี้แล้วท าให้ได้ผล
ผลิตมาใช้บริโภคในครัวเรือน ท าให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนตนเอง เห็นว่า ถ้าเปลี่ยน
วิธีการปลูก หรือเปลี่ยนพันธุ์ข้าวก็เกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะไม่เคยเห็น หรือ
เคนเห็นผู้อานท าแล้วก็ยังไม่มั่นใจท่ีจะท าตาม ซึ่งเกิดจากทิฐิ หรือไม่มีเวลาในการไปเพาะปลูกด้วยวิธีอื่นซึ่งใช้
เวลามากกว่า เพราะมีอาชีพอื่นรองรับ นอกจากนี้ เกษตรกรท่ีมีท่ีท ากินน้อย ก็ปลูกข้าวไว้เพื่อการบริโภค ซึ่ง
อาจจะไม่เพียงพอต้องซื้อเพิ่มเติมในต้นฤดูกาลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิตต่อไป จึงไม่มีความคิดท่ีจะไปปลูกพืช



12-3 
 

อื่นและความรู้ในการท่ีจะไปปลูกพืชชนิดอื่นก็ไม่มี รวมท้ัง ความรู้ในเรื่องตลาดการขาย ความเหมาะสมของ
ดินว่าจะปลูกพืชชนิดไหน 
 
3. การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
การรวมกลุ่มของเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ ศูนย์ข้าวชุมชน และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส าหรับศูนย์
ข้าวชุมชน คือ กลุ่มของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง เป็น
ตัวแทนของหน่วยงานราชการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายเกษตรกรในหมู่บ้านและในต าบล โดยรับ
เมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในกลุ่มจังหวัดฯ มีศูนย์ข้าวชุมชนทั้งสิ้น 325 ศูนย์ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 147 แห่ง ขอนแก่น 92 แห่ง ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุน
การขยายศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ิมข้ึน เป็น 200 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ิมถึง 300 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม 69 
แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีน้อยที่ต้องไปก ากับติดตามดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง จึงท าให้ศูนย์ข้าวชุมชนบางแห่งสามารถท าตามวัตถุประสงค์ของส านักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ แต่
ส่วนใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแต่ละศูนย์ข้าวชุมชนไม่ได้รับความร่วมมือจาก
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นท่ี เพราะ ความรู้ความเข้าใจความสามารถของเกษตรกร ผู้น า ความร่วมมือจาก
สมาชิก ความขัดแย้งในกลุ่ม การไม่ยอมรับระหว่างเกษตรกรด้วยกัน การจัดเก็บข้าวไม่ได้มาตรฐาน พันธุ์
ข้าวที่เก็บไว้เกิน 3 ปี ท าให้ข้าวกลายพันธุ์ เป็นต้น กรณีตัวอย่างศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเล้า ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสอง
ห้อง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ข้าวบ้านหนองแซงทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลสาวัตถี จังหวัด
ขอนแก่น เครือข่ายข้าวชุมชน ตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเครือข่ายบ้านแพง 
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเต่าน้อย มหาสารคาม ศูนย์ข้าว
ชุมชนยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ในการรวมกลุ่มสหกรณ์ในกลุ่มจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 611 แห่ง อยู่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 137 แห่ง ขอนแก่น 233 แห่ง มหาสารคาม 143 แห่ง และกาฬสินธุ์ 98 แห่ง สหกรณ์ใน
กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่เริ่มด าเนินการจ านวน 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 7 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และ
มหาสารคาม 1 แห่ง มีสหกรณ์ที่เลิกกิจการอยู่ระหว่างรอช าระบัญชี 72 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 1 4 
แห่ง ขอนแก่น 28 แห่ง มหาสารคาม 13 แห่ง และกาฬสินธุ์ 17 แห่ง ยังคงเหลือสหกรณ์ที่ด าเนินการอยู่ 
519 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 116 แห่ง ขอนแก่น 193 แห่ง มหาสารคาม 129 แห่ง และกาฬสินธุ์ 81 
แห่ง สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดที่ด าเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือก จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
จ าหน่ายปุ๋ย ให้กับสมาชิก ในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 67 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 15 แห่ง ขอนแก่น 23 
แห่ง มหาสารคาม 19 แห่ง และกาฬสินธุ์ 10 แห่ง กรณีตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรที่ด าเนินงานในการรับ
ซื้อข้าวจากสมาชิก แปรรูป และขาย เช่น สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด มี
สมาชิกท่ีท าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่กว่า 400 ไร่ มีการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้าวเจ้าหอม
มะลิกับข้าวเหนียวในเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น เช่นสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแลกเปลี่ยนข้าวกับสหกรณ์บรบือ จังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรจังหวัด
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มหาสารคาม เป็นต้น และมีการส่งข้าวไปขายที่จังหวัดพัทลุง และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
กัน ถ้าภาคใต้ผลไม้ล้นตลาดก็น าข้าวหอมมะลิไปแลกเปลี่ยน ในทางกลับกันถ้าข้าวหอมมะลิราคาตกต่ าก็
น าไปแลกผลไม้ที่ภาคใต้ ในกรณีของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกปลูก
ข้าว GAP แต่สมาชิกยังเข้าร่วมไม่มาก สหกรณ์ก าหนดมาตรการเริ่มตั้งแต่หาเมล็ดพันธุ์ วัสดุการเกษตร 
ปุ๋ย เงินลงทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ปลอดดอกเบี้ยส าหรับชาวนา การรับซื้อคืนในราคาที่ยุติธรรม ข้าว GAP 
สหกรณ์รับซื้อราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2 บาท ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ ากัด 
ได้รับโรงสีข้าวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 
6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสี แปรรูปข้าวสารถุงจ าหน่าย  

การรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกรมการข้าว ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองส าราญ 
ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บ้านโนนสวรรค์ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ บ้าน
หนองดู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี และจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ บ้านโนนรัง ต าบลสาวัตถี อ าเภอเมือง 

 
4. โครงสร้างการตลาดตามชนิด (ข้าวนึ่ง/ข้าวสวย) และคุณภาพข้าว ในเรื่องแหล่งรับซื้อ และโรงสี 

ต้นทุน ราคา ปริมาณขาย รายได้และก าไร การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป การส่งออก 
การ สต็อกสิ้นปี รูปแบบการค้าข้าวแบบดั้งเดิม/สมัยใหม่ ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดเมื่อปลูกข้าวแล้ว ผลผลิตที่ได้เป็นข้าวเปลือก ส่วน
ใหญ่ไม่จัดคุณภาพข้าวเปลือก จ านวนร้อยละ 59.14 การจัดคุณภาพข้าวเปลือก เช่น การตากแดด 2-3 
แดด การเก็บเศษหิน เศษวัชพืชออก เป็นการขายหมดทันที ร้อยละ 73.50 ไม่มีการแปรรูปร้อยละ 98.82 
การขายส่วนใหญ่ขายให้ผู้รับซื้อสหกรณ์ โรงสี ที่เป็นรายเดิมเป็นส่วนใหญ่เพราะพ่อค้าให้ราคาดี คิดเป็น
ร้อยละ 50.20 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสืบราคาข้าวเปลือกก่อนขาย ร้อยละ 81.69 แหล่งสืบราคา ได้แก่ 
เพ่ือนบ้าน กลุ่มเกษตรกร และจากสหกรณ์ ร้อยละ 61.06 การขายขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาของผู้ซื้อทั้ง
โรงสี สหกรณ์ หรือพ่อค้าคนกลาง ราคาขายข้าวเปลือกโดยเฉลี่ย ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ105 ข้าวทั่วไป 
กิโลกรัมละ 15.50 บาท ข้าวอินทรีย์ ประมาณ 18.60 บาท ราคาข้าวเปลือกเหนียวทั่วไป กิโลกรัมละ
เฉลี่ย 12.8 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวของครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดประมาณ 121,319 บาท ไม่มี
การแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 98.92  
 เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ท าการลดต้นทุนการผลิต จ านวนร้อยละ 70.55 ในขณะที่
ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 6,085 บาท โดยมีต้นทุนประกอบด้วย 1). ค่าวัตถุดิบ ร้อย
ละ 15.85 ได้แก่ ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าว และต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามล าดับ 2). ต้นทุนค่าแรงงานคน ร้อยละ 27.66 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการปักด า หว่าน ไถ ค่าจ้าง
เก็บเก่ียว ใส่ปุ๋ย และแรงงานตนเอง 3). ต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร ร้อยละ 27.55 ได้แก่ ค่าจ้างรถไถนา 
ค่าจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และค่าจ้างรถขนไปขาย และ 4). ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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ร้อยละ 28.95 ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา ค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษีที่ดิน เห็นได้ว่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีค่าสูงสุด  

ผลผลิตข้าวเจ้า และข้าวเหนียว เมื่อมีการแปรรูปเป็นข้าวสารและใช้บริโภคหุงสุกเป็นข้าวสวย 
และข้าวนึ่ง โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่ปลูกในพ้ืนที่การผลิตที่มีเอกลักษณ์ มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) มีคุณภาพ ชื่อเสียง มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ได้แก่ข้าว
เหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง และข้าวพันธุ์ กข.6 เป็นข้าวเหนียว
ที่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ เฉพาะต าบล
นาโก และต าบลหนองห้าง อ าเภอนาคู เฉพาะต าบลนาคู และต าบลบ่อแก้ว ซึ่งข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
มีความเฉพาะเมื่อนึ่งสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ ข้าวที่นึ่งเมื่อเก็บในภาชนะที่ปิดหลายชั่วโมงจนข้าว
เย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้นาน ไม่แข็ง ส่วนข้าวเจ้า GI ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้  ข้าว
กล้องและข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อแสงคือ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ
พันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอม 

รูปแบบการค้าข้าว เช่น ผู้ประกอบการที่ได้บรรจุข้าวถุงจ าหน่ายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีทั้งราย
ย่อย กลุ่มเกษตรกร ที่มีการลงทุนท าบรรจุภัณฑ์ต้นทุนไม่สูงมากนัก เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP (One Tambol One Product : OTOP) และรายใหญ่ ที่มีการลงทุนใช้
เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่สูง กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ บรรจุข้าวถุงขายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย โรงสีข้าวศรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย  โรงสีชัย
มงคลรุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด ข้าวโซ่ทอง เป็นต้น จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ 
เป็นต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จ ากัด ข้าวกล้องอินทรีย์บ้านเฮา ห้ างหุ้นส่วน
โรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3 เป็นต้น มีการวางจ าหน่ายตามร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่นท็อปส์
ซุปเปอร์มาเก็ต เทสโกโลตัส บิกซี เป็นต้น และการวางจ าหน่ายในรูปแบบดั้งเดิม การตักแบ่งขายเป็น
กิโลกรัม ตามร้านโชวห่วย  

ส าหรับการส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออกที่จดทะเบียนการค้าและเป็นผู้
ส่งออกต้องมีสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 10–15 ล้านบาท 
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5. โลจิสติกส์ข้าว จากแหล่งผลิตของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จนถึงตลาดผู้ส่งออก และตลาด
ต่างประเทศ และห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของข้าว 
 
ภาพที่ 12.1 แสดงต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของข้าว กระบวนการต้นน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก 

ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สาร เคมี แรงงานคน 
เครื่องจักรการเกษตร เป็นขั้นตอนการผลิตเพ่ือให้ได้ข้าวเปลือก เริ่มจากการเตรียมดิน การไถดะ ไถแปร 
ไถคราด แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รถไถหน้าดิน แล้วปั่นแห้ง หรือปั่นน้ าตมถ้านามีน้ า แล้วหว่านข้าว เพ่ือ
ความประหยัด การน าน้ าเข้านาเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องสูบน้ า ซึ่งนาส่วนใหญ่ใช้น้ าฝน หากฝนไม่ตกในช่วงที่
การปลูกข้าวต้องการน้ าอาจต้องหาน้ าจากหนอง บึง ล าคลอง แม่น้ า สูบเข้านา การหว่านกล้า ปักด า หรือ
ท านาหว่าน การใส่ปุ๋ยบ ารุงดินในระยะข้าวงอก ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน หรือก าเนิดช่อ ระยะข้าวตั้งท้อง 
การเก็บเกี่ยว และการนวดข้าว โลจิสติกส์การขนส่งใช้พาหนะมีทั้งล้อเข็น รถไถนาเดินตามพ่วงกระบะ รถ
อีแต๋น รถกระบะ/ปิกอัพ รถหกล้อ และรถสิบล้อ ไปสู่กระบวนการกลางน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้รวบรวม ผู้จัดหา
ข้าวเปลือก ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิต
ข้าวสาร ประกอบด้วย โรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตร ท าการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารการบรรจุ
ภัณฑ์ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงสีขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
จ าพวกที่ 3 ตามนิยมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 120 แห่ง อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 31 แห่ ง 
ขอนแก่น 34 แห่ง มหาสารคาม 16 แห่ง และกาฬสินธุ์ 39 แห่ง การสีข้าวนั้น ข้าวเปลือก 1 ตันได้
ข้าวสารประมาณร้อยละ 64 โดยน้ าหนัก ข้าวสาร 100 กรัม ได้ข้าวสารตั้งแต่เต็มเมล็ดจนถึงปลายข้าว 64 
กรัม แกลบ ร้อยละ 25 ร าอ่อน ร้อยละ 9 ที่เหลือคือสิ่งปลอมปน เช่น  ข้าวลีบ เศษไม้ ฟาง วัชพืช โลจิ
สติกส์ที่เกิดข้ึน เป็นการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ทั้งหกล้อ สิบล้อ และรถพ่วง บรรทุกข้าวเปลือกไปยังโรงสี 
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เมื่อสีข้าวสารแล้ว การกระจายข้าวสารไปยังขั้นปลายน้ า เป็นการใช้รถบรรทุกทั้งหกล้อ สิบล้อ และรถ
พ่วง ขนส่งต่อไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ ส่งออก เมื่อแปรรูปแล้วเข้าสู่กระบวนการปลายน้ า 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้จ าหน่ายข้าวสาร ได้แก่ พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าส่ง พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค 
อาจเป็นการส่งต่อโดยตรงจากโรงสี หรือสหกรณ์ที่มีโรงสีไปยังผู้ส่งออกและผู้ขายส่ง หรืออาจส่งผ่านหยง 
ในขณะที่ผู้ค้าส่ง ด าเนินการบรรจุข้าวสารเป็นถุง หรือวัสดุอ่ืนในขนาดน้ าหนักต่าง ๆ ได้แก่ น้ าหนัก 1 
กิโลกรัม 2 กิโลกรัม หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น ส่งกระจายข้าวสารถุงไปยังผู้ขายปลีกทั้งแบบดั้งเดิม และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขายข้าวสารให้กับผู้บริโภคภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด 
ส าหรับการส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออกที่จดทะเบียนการค้าและเป็นผู้ส่งออกต้องมี
สต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 10–15 ล้านบาท 
 
6. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และผู้ประกอบการขายปลีก และขายส่ง 

รวมถึงผู้ประกอบการส่งออกข้าวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ มีรายได้เฉลี่ย 174,689 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั้งหมด 

121,319 บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไป 88,847 บาท และเป็นรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์
เฉลี่ย 32,472 บาท พบว่า รายได้เฉลี่ยจากการขายข้าวทั่วไปสูงกว่าการขายข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั่วไปมีจ านวนมากกว่า จึงท าให้มีรายได้จากการขายข้าวที่มากกว่า หนี้สิน
เฉลี่ยของเกษตรกรเท่ากับ 133,346 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการลงทุนซื้อรถยนต์ ซื้อรถเกี่ยว ซื้อรถ
ไถนานั่งขับ และการสร้าง หรือต่อเติมบ้าน เงินออมของครัวเรือนเท่ากับ 46,014 บาท ส าหรับรายจ่าย
ของครัวเรือน รายจ่ายส่วนใหญ่จ่ายเพ่ือการช าระค่ารถยนต์ รถปักด า และรถไถนานั่งขับ ด้วยเหตุนี้ อาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พฤติกรรมการขายข้าวของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป คือเกี่ยวข้าวแล้วขายทันที ไม่
มีการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางเหมือนก่อน เพราะต้องการน าเงินมาช าระหนี้ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ส่งออกจากราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยราคาประมาณ 1 ,000-
1,200 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ข้าวหอมมะลิจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญคือเวียดนามราคาประมาณ 
500 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทางออกของการขายข้าวหอมมะลิที่ต้องเน้นคุณภาพและราคาต้องลดลงอีก ผู้
ส่งออกนั้นต้องสต็อกข้าวไว้ 500 ตัน  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิม และสมัยใหม่ ที่
จ าหน่ายข้าวหอมมะลิ ตลาดในประเทศไทยมีสินค้าข้าวที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์กว่า 400 
ราย ซึ่งหมายถึงมีข้าวที่จ าหน่ายในประเทศกว่า 400 ตรายี่ห้อ ไม่นับรวมกับที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมี
มากกว่า ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

 
7. ความต้องการผลิตและการบริโภคข้าว ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 

การบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคในปริมาณ 95 กิโลกรัมต่อปี 
แนวโน้มความต้องการการบริโภคข้าวในอนาคตในจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 ที่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.28 โดยในปี 2558 มีการบริโภคข้าว ประมาณ 397 ,349.4 ตัน 
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ประมาณการในปี 2567 มีการบริโภคประมาณ 408,971.9 ตัน มีการบริโภคข้าวที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เป็นผล
เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประชากรภายในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนที่ลดลงทุกปี 

การเก็บข้าวไว้บริ โภคของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด โดยเฉลี่ย ประมาณ 734 กิโลกรัม 
เปรียบเทียบกับอัตราการบริโภคข้าวต่อปีของคนภาคตะวนออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 95 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น
ข้าวที่เก็บไว้บริโภคเพียงพอส าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่มีสมาชิกประมาณ 7 คน ซึ่งข้าวที่เก็บไว้นี้ 
นอกจากเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังมีการแบ่งปันให้กับลูก หลาน ญาติพ่ีน้อง ที่ไม่ได้ท านา ไป
ท างานนอกภาคการเกษตร หรือไปท างานในกรุงเทพ หรือนอกพ้ืนที่ที่ไม่สามารถกลับมาอยู่บ้านประจ าได้ 
เมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลก็แบ่งปันข้าวกลับไปบริโภค ประกอบกับการถือครองที่ดินของเกษตรกร
น้อย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 23.31 ไร่ แล้วยังต้องแบ่งมรดกที่นากัน และเจ้าของที่นาไม่ได้ท านาให้
ญาติพ่ีน้องท านาแทน ในช่วงวันหยุดเทศกาลกลับบ้านก็ได้รับการแบ่งปันข้าวไปบริโภค 

จากผลการศึกษาดังที่ได้กล่าวข้าวต้น การเสนอโครงการส าคัญ (Flagship) ในการพัฒนาข้าวของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การประชุมกลุ่ม รวมทั้งจากแบบสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ความถี่ จากข้อมูลตัวเลขร้อยละ
จากแบบสัมภาษณ์ เสนอโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ และ
โครงการย่อย 15 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการการลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต  

1.1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ ง การบริหาร
จัดการ การรวมกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดให้มากข้ึน  

1.2. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยการแบ่ง
พ้ืนที่การปลูกข้าว แบ่งเป็นพ้ืนที่การปลูกข้าวข้าวคุณภาพดี  และคุณภาพต่ า เพ่ือการบริโภค 
และการแปรรูป โดยการจัดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ 

1.3. โครงการปลูกปอเทือง เพ่ือการปรับปรุงดิน และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการรับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส านักพัฒนาที่ดินจัดหาพันธุ์ปอเทีองให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ผลผลิตจากการท านาแปลงนาที่มีการปลูกปอ
เทือง มีการรับซื้อผลผลิตข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด 

2. โครงการลดต้นทุนระหว่างกระบวนการผลิต 
2.1. โครงการส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กลางประจ าต าบล สาเหตุจากการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักรที่

จ าเป็น ได้แก่ รถไถนา รถเกี่ยวนวด เพราะเมื่อถึงปลูกข้าว เกษตรกรมีความต้องการรถไถนามาก 
มีความเร่งรีบไถนาให้เสร็จ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ระยะเวลาข้าวออกรวงไล่เลี่ยกัน เกิดการแย่งใช้
รถเกี่ยวนวด โดยอุปกรณ์กลาง ได้แก่ รถไถ เครื่องหยอดข้าว รถเกี่ยวนวด เครื่องตรวจวั ด
ความชื้น รถขนย้ายข้าวสู่โรงสี การก าหนดมีผู้รับผิดชอบ มีการบริหารจัดการเฉพาะ มีการซ่อม
บ ารุงตามระยะเวลาเพ่ือการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า ให้มีหน่วยงานบริหารจัดการเครื่องจักร
กลางต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในก ากับของ อบต. สามารถบริหารงานด้วยตนเองได้ 
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2.2. โครงการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับชาวนา จากสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ ชาวนามีอาชีพหลักที่มีอาชีพ
นอกภาคการเกษตร การดูแลใส่ใจในการท านาน้อยลง และโดยเฉพาะชาวนาในหมู่บ้านที่ท างาน
แบบไปเช้า เย็นกลับ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการดูแล
นาหลังเลิกงานประจ า ด้วยการชักจูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปดูแล และแก้ปัญหาข้าวใน
นา เป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติร่วมกันโดยสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่เป็นชาวนาที่ให้เวลาในไร่
นา สร้างแรงจูงใจด้วยการประกวดจ านวนเวลาอยู่ดูแลนาหลังเลิกงาน 

2.3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น สาเหตุเพราะ รายได้จากการปลูกข้าวน้อย 
เกษตรกรถือครองที่นาน้อย กรณีน้ าน้อย เช่น การเลี้ยงตุ๊กแก แมลงที่รับประทานได้ หรือตาม
ฤดูกาล เช่น เลี้ยงมดแดงเพ่ือเป็นธุรกิจ หรือ กบ ในกรณีที่มีพ้ืนที่และมีน้ าอยู่บ้าง หรือการเลี้ยง
ปลาในนา โดยพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วม กรณีที่นาอยู่ในเขตชลประทาน มีน้ า
เพียงพอสามารถเลี้ยงกุ้งในนาข้าว เป็นอีกอาชีพหนึ่ง 

2.4. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมอ่ืนเพิ่มเติมจากการท านา เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมเติมนอกจากการท านา 
ได้แก่ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ ที่ปัจจุบันลดน้อยลงมาก การเร่งผสมเทียมเพ่ือขยายพันธุ์ ท า
ธนาคารโค กระบือ 

2.5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีวงจรสั้นตามคันนา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารใน
ครัวเรือน  

3. โครงการลดต้นทุนหลังการเก็บเก่ียว 
3.1. โครงการลดต้นทุนการขนส่งข้าว 

3.1.1.โครงการจัดหารถส่วนกลางของต าบลช่วยขนข้าวจากแหล่งผลิตไปยังโรงสี สาเหตุ เพราะ 
เกษตรกรเมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้ว ส่วนใหญ่ขายสด คือขายให้โรงสี สหกรณ์ หรือผู้รวบรวม
ข้าวเปลือกทันที ในการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนข้าวไปขายครั้ง
ละ 300-600 บาท ในระยะทางไม่เกิน 30 กม.  

3.1.2.โครงการตลาดต้นทาง หรือโครงการตลาดในพ้ืนที่ผลิตข้าว เป็นการให้โรงสีเข้ามารับซื้อ
ข้าวในพ้ืนที่ที่ก าหนดซื้อ-ขาย ในแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล สามารถลดต้นทุนเกษตรกรในการ
บรรทุกผลผลิตไปขายหลังจากการเก็บเก่ียวแล้ว หรือ 

3.1.3.โครงการโรงสีรับภาระในการขนส่งข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตไปโรงสี เป็นการก าหนดพ้ืนที่
จุดขายของแต่ละต าบล มีคณะกรรมการก ากับดูแล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ราชการ และ อบต. ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงสี จัดให้มีเครื่องตรวจวัด
ความชื้น โดยก าหนดราคารับซื้อตามความเป็นจริง เมื่อตกลงซื้อขายแล้วโรงสีผู้รับซื้อและ
ขนข้าวไปยังโรงสีเอง 

3.1.4.โครงการจัดตั้งกระดานราคาข้าวกลางที่เป็นปัจจุบันประจ าชุมชน เพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การขนส่ง ก่อนการบรรทุกข้าวเปลือกไปขายยังโรงสีของเกษตรกร เมื่อมีการก าหนดจุด
หรือมีกระดานบอกราคาในหมู่บ้านประกาศราคาขายข้าวให้เป็นปัจจุบันตลอด สอดคล้อง
กับราคาที่โรงสีรับซื้อ และร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าถึงข้อมูลด้านราคา ปริมาณ คุณภาพของ
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ข้าว ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือทราบข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลาในช่วงฤดูกาลผลิต และราคาที่
รับซื้อในแต่ละแหล่งก่อนการตัดสินใจบรรทุกผลผลิตไปขาย 

3.1.5.โครงการจัดตั้งเครื่องอบความชื้นขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ หรือจังหวัด โดยตั้งใกล้แหล่ง
ชุมชนปัญหาการรีบขายข้าวเปลือกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะมีความรีบต้องการเงินสด
ใช้ ไม่มีลานตากข้าวเพ่ือลดความชื้น ไม่มีแรงงานในการเฝ้าและเก็บข้าวที่ตาก  

3.1.6.โครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่าย ในกลุ่มจังหวัดแต่ละปีมีความ
ต้องการเมล็ดพันธุ์ประมาณ 147,000 ตันต่อปี ในขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดมี 3 แห่ง คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
รวมกันประมาณปีละไม่เกิน 20,000 ตัน 

3.1.7.โครงการยุ้งฉางพลาสติกเพ่ือชะลอการขายข้าว ให้ข้าวราคาดี ส่งเสริมในระดับขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ส่วนขนาดใหญ่ให้ชาวนาสมทบเงินเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มียุ้งฉาง
จัดเก็บข้าว หลังจากมีโครงการรับจ าน าข้าวทุกเม็ดในระยะเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่รื้อถอนยุ้งฉางน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนแทน 
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คณะผู้ศึกษา 
 

คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ประธานที่ปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท      ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี       ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์      ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ       ที่ปรึกษา 
อาจารย์วีระ ภาคอุทัย        ที่ปรึกษา 
อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ที่ปรึกษา 
 
คณะผู้ศึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี      หัวหน้าโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม         นักวิจัย 
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์        นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ       นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย์        นักวิจัย 
ว่าที่ ร.ต.หญิง น้ าฟ้า ทิพย์เนตร       นักวิจัย  
นางสาวกิตติยา สุขสกล ผู้ช่วยวิจัย 
นางสาววิมลวรรณ ทิพย์วัน ผู้ช่วยวิจัย 
นางสาวข้าวขวัญ  คุณวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย 
 
 
งบประมาณ 
 ส่วนงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และส านักบริหารยุทธศาส ตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
จัดท าโดย 
 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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