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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตนทุน ผลตอบแทนและ
กําไรของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 2. วิถีการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย ตนทุนการตลาดและสวนเหลื่อม
การตลาดของผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 3. ปญหา และอุปสรรคในการผลิตและการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรีย 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียทั้งหมด 30 ราย และกลุม
ตัวอยางคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน 6 ราย ซึ่งจากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียมีอายุเฉลี่ย 48.76 ป มีจํานวนสมาชิกที่เปนแรงงานในการทํานาขาวเฉลี่ย 2.16 คน จํานวนที่ดินที่ถือครอง
เฉลี่ย 30.70 ไร ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเฉลี่ย 500 กิโลกรัมตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2492.45 บาทตอไร สวน
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยรวมตอกิโลกรัม จะเทากับกิโลกรัมละ 4.98 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.91 บาทตอกิโลกรัม 
สวนผลตอบแทนเทากับ 7484.16 บาทตอไร เมื่อหักตนทุนทั้งหมดแลวไดกําไรสุทธิเทากับ 4991.71 บาทตอไร สวน
กําไรสุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 9.93 บาท โรงสีหรือบริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรียมีตนทุนทางการตลาดเฉลี่ยเทากับ 
27.75 บาทตอกิโลกรัม ผูคาปลีกมีตนทุนทางการตลาดเฉลี่ยเทากับ 44.91 บาทตอกิโลกรัม ทางดานผลตอบแทน
และสวนเหลื่อมทางการตลาดของคนกลาง พบวา เมื่อขาวหอมมะลิอินทรียออกจากนาขาวไปจนถึงมือผูบริโภคมี
ตนทุนการตลาดรวมรอยละ 79.10 ของราคาขายปลีก โดยเกษตรกรไดรับสวนแบงรอยละ 20.90 ตนทุนทาง
การตลาดคิดเปนรอยละ 10.97 สวนโรงสีหรือบริษัทคาขาวและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 31.09 
และ 37.04 ตามลําดับ ปญหาในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่เกษตรกรสวนมากพบ คือ การขาดแคลนน้ํา ปญหา
ในการจําหนายขาวที่พบมากที่สุด คือ ปญหาราคาขาวไมมีราคามาตรฐานที่แนนอน สวนปญหาดานการตลาดของ
คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรียที่พบ คือ ปญหาในเรื่องคาใชจายในการขนสงสูงและขาดการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับขาวหอมมะลิอินทรียทําใหผูบริโภคสวนมากไมรับรูถึงความสําคัญของขาวหอมมะลิอินทรีย ผูบริโภคจึงบริโภค
ขาวหอมมะลิอินทรียนอยและไมเปนที่แพรหลาย 
 
คําสําคัญ :  ขาวหอมมะลิอินทรีย  ตนทุนการผลิต  การตลาด 
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Abstract 
 The research of Production and marketing of Organic Jasmine Rice in Thailand: case study of  
Surin Chiangrai and Suphanburi provinces has objectives in area of study: 1. to study Economic/Social 
situation, Cost, Benefit and Profit of the agriculturists/farmers 2. to study the way of market of Jasmine 
rice, Cost of market and Market margin of Jasmine rice vendor and 3. to study Problem and obstacle of 
Production/Marketing of Organic Jasmine Rice by interviewing 30 farmers and 6 traders.. From research 
we found that the agriculturists/farmers had an average age around 48.76 years. There are 2.16 
members in farm averagely.  They owned the land about 30.70 rais.  The Production output of Organic 
Jasmine Rice was around 500 kg/rai. In term of Cost and Benefit of Organic Jasmine Rice Production, 
we found that the average cost was 2,492.24 baht/rai.  The average cost per kg was 4.98 baht. The 
benefit of Organic Jasmine Rice Production was 14.91 baht/kg.  So, the benefit of that per rai was 
around 7,484.16 baht. Gross profit per rai was 4,991.71 baht. Net profit per kg was 9.93 baht. 
Mill/Trading company had an average Marketing Cost around 27.75 baht/kg. Reseller had got 
Marketing cost average 44.91 baht/kg. In term of Benefit and Marketing Margin for Traders, when the 
rice was dispatched from farm to consumers, the overall Marketing cost was 79.10% of Reseller price. 
The agriculturists/farmers got 20.90%. Marketing cost was 10.97%. Mill/Trading company and Reseller 
had gained Marketing Margin 31.09% and 37.04%, respectively. For the problem of Production, most 
agriculturists /farmers (66.67%)   had the problem of drought. However, the problem of sales was that 
there was not a Standard price (70%).In area of Marketing, traders faced with i) high cost of logistics  ii) 
lack of communication to promote the benefit of Organic Jasmine Rice. The number of consumer 
therefore was pretty low and limit. 
 
Keywords :  Organic Jasmine rice, Production Cost, Marketing  
E-mail : anyamanee2000@hotmail.com 
 

คํานํา 
จากการที่ประเทศตางๆ ไดนําวิธีการทําการเกษตรแบบเกษตรสมัยใหมมาใช เพื่อชวยเพิ่มปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรเพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการใชสารเคมีชนิดตางๆ เชน 
ปุยเคมี สารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช สารปองกันกําจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เปนตน ซึ่งผล
จากการทําการเกษตรสมัยใหมโดยใชสารเคมีชนิดตางๆเหลานี้ มีผลทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางมาก 
นอกจากนั้นสารเคมีที่ใชในการทําการเกษตรแบบเกษตรสมัยใหมยังตกคางและปนเปอนในอาหาร และสงผล
กระทบตอผูบริโภคกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ตามมาจนอาจทําใหถึงขั้นทําใหเสียชีวิตได (กองระบาดวิทยา กรม
อนามัย , 2544)  ซึ่งวิกฤตการณทางดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของเกษตรกร และผูบริโภคก็ไดชี้ชัดใหเห็น
วาการทําการเกษตรแผนใหมโดยการใชสารเคมีไดเดินทางมาถึงจุดวิกฤต การใชปุยเคมีและยาฆาแมลงตลอดเวลา 
30 ปที่ผานมาไดทําใหดินเสื่อมสภาพ ระบบนิเวศนเสีย ผลผลิตตกตํ่าลง แมลงดื้อยาขึ้น ผลักดันใหชาวนาตองใช
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สารเคมีมากยิ่งขึ้น จึงตองใชตนทุนสูงขึ้น ขาดทุนมากขึ้น ดินและสภาพแวดลอมก็เสื่อมสภาพยิ่งขึ้น (กองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2544) การปนเปอนของสารเคมีไดทําใหชาวนา และผูบริโภคปวยและตาย
มากขึ้นทุกปจากรายงานของกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบวาการเพิ่มปริมาณของ
สารเคมีเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก สารกําจัดแมลง 
(Insecticides) สารกําจัดโรคพืช (Fungicides) และสารกําจัดวัชพืช (Herbicides) สารทั้งสามประเภทจัดเปนสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีการนําเขาสูงสุด 3 อันดับแรก และการนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีปริมาณและมูลคา
การนําเขาเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตป พ.ศ.2537 ถึงป พ.ศ.2543 โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาสารปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ในป พ.ศ.2537 เทากับ 19,879 ตัน และ 1,960 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเปน 50,272 ตัน และ 7,634 
ลานบาท ตามลําดับ ในป พ.ศ.2543 (กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2544) สําหรับการ
เพิ่มขึ้นของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกิดการสะสมหรือตกคางของสารพิษ ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพผูผลิตซึ่งมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรง จากการรายงานขอมูลของกองระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข (2544) เกี่ยวกับการเกิดโรคจากการทํางาน พบวา ผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 
4,853 ราย สวนใหญเปนการปวยจากสารกําจัดศัตรูพืชถึง 4,427 ราย คิดเปนรอยละ 91.22 ของทั้งหมด (กอง
ระบาดวิทยา กรมอนามัย , 2544) 
 การเกษตรอินทรีย (Organic Agriculture)    เปนระบบหนึ่งของการผลิตทางการเกษตรที่อยูในทางเลือก
ของเกษตรแบบยั่งยืนเปนระบบการเกษตรที่นําเอาสิ่งที่มีอยูในธรรมชาต ิเชน เศษเหลือจากการเกษตรตางๆ กลับมา
ใชประโยชน ในบางครั้งอาจนําเอาสิ่งมีชีวิต เชน จุลินทรียบางชนิดเขามาชวยในกิจกรรมทางการเกษตร    
การเกษตรอินทรียจะไมมีการใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหโดยกรรมวิธีทางเคมีตางๆ ซึ่งรวมถึงการใชปุยเคมีในการ
ปรับปรุงบํารุงดินและการใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินจะใหความสําคัญแก
ปุยธรรมชาติ และปุย อินทรียเปนหลัก และในกรณีที่เกิดปญหาการระบาดของศัตรูพืชก็จะปลอยใหศัตรูธรรมชาต ิ
(Natural Enemies) ควบคุมศัตรูพืช (Pests) เอง หรือควบคุมโดยวิธีชีวภาพ (Biological Control) หรืออาจใชสาร
สกัดจากพืช (Plant Extracts) ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งการเกษตรอินทรียจึงถือเปนจุดเริ่มของความพยายาม 
ที่จะสงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตหันมาทําการเกษตรอินทรีย (โสภณ ศรีบาง, 2544 ) 

ระบบเกษตรอินทรียจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกูวิกฤติของประเทศไทย   เนื่องจากเปนระบบการผลิต     
ที่ตองใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูภายในประเทศสูงมากจนมิตองนําเขาปจจัยการผลิตอยาง เชน 
เมล็ดพันธุลกูผสม ปุยเคม ีสารเคมีปราบศัตรูพืช อีกทั้งยังชวยฟนฟูความสมบูรณของแผนดินที่เปนปจจัยสําคัญของ
การเกษตรประหยัดเงินตราในประเทศ สามารถสงออกผลผลิตไดราคาสูงกวาสินคาเกษตรธรรมดาทั่วไป ทั้งให
สุขภาพที่ดีแกเกษตรกรผูผลิตใหผลผลิตที่เปนอาหารที่ดีแกสุขภาพของผูบริโภค  

แมวาประเทศไทยจะมีนโยบายดานการผลิต และการตลาดสินคาเกษตรอินทรียอยางชัดเจน แตเกษตรกร
สวนใหญเคยชินตอการผลิต ดวยวิธีการทําการเกษตรแบบเกษตรสมัยใหมโดยใชปุยและสารเคมีมาเปนเวลานาน
โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย และสภาพแวดลอม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรมาใช
ปุยอินทรียและสารชีวภาพ รวมถึงการเกษตรที่คํานึงถึงสุขภาพของมนุษยและสภาพแวดลอม ยอมเปนการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการผลิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปลี่ยนทําใหผล
ผลิตลดลงมากถึงประมาณรอยละ 25-50 ของผลผลิตเดิมในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิต สงผลใหรายได
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ของเกษตรกรลดลง ประกอบกับการที่เกษตรกรไทยยังคอนขางขาดแคลนเทคโนโลยี ในการทําเกษตรอินทรียที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย เพราะที่ผานมามีเพียงเกษตรกรบางกลุมที่ทํางานรวมกับองคกร
พัฒนาเอกชน ที่พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรียลงสูการปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องมากกวา 10 ป แตก็เปนเพียง
เกษตรกรกลุมเล็กๆที่มิไดเนนการผลิตเปนการคาหรือสงออกเปนหลัก (บุญดิษฐ วรินทรรักษ, 2547)  สวน
บริษัทเอกชนที่ทํางานรวมกับเกษตรกรเฉพาะกลุม มิไดพัฒนาหรือเผยแพรเทคโนโลยีการเกษตรอินทรียเกษตรกร
ทั่วไป ทําใหการผลิตสินคาเกษตรอินทรียทําไดในกลุมเกษตรกรสวนนอย และไมขยายตัวตามความตองการของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว (บุญดิษฐ วรินทรรักษ, 2547)  

 ทําใหเห็นวาการที่เกษตรกรที่พึ่งตัวเองเพียงอยางเดียว โดยไมสนใจดานการตลาดดวยนั้นเปนขอดอย 
เพราะหลังจากการ ผลิตจะมีผลผลิตออกมามาก แตไมมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเห็นไดวา
นโยบายสงเสริมเกษตรอินทรียจะไมเกิดผลถาหากขาดตลาดรองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของขาวหอมมะลิ
อินทรียที่ตองเอาใจใสในกระบวนการดูแลตลอดระยะเวลาการผลิต และหลังการเก็บเกี่ยวเปนอยางดี ไมเชนนั้นจะ
เกิดการเสียหายไดงาย จึงควรมีการสนับสนุนทางดานการผลิตและการตลาดใหกับเกษตรกร  เพื่อรองรับผลผลิต
เกษตรอินทรียที่จะออกสูตลาดตามนโยบายการสงเสริมของรัฐบาล การศึกษาการผลิตและการตลาดของขาว
อินทรียนี้เกิดจากฐานคิดที่วา การผลิตและการตลาดเปนปจจัยสําคัญ ในการสนับสนุนใหเกษตรกรผลิตขาวหอม
มะลิเขาสูระบบเกษตรอินทรีย การสนับสนุนใหเกษตรกรทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรียจะไมบังเกิดผล หากไม
สนับสนุนใหเกิดตลาดรองรับ      งานวิจัยเรื่องการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย จึงเกิดขึ้นดวยความ
คาดหวังวาการศึกษาจะไดแนวทาง ในการจัดการดานการผลิตและการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรีย ที่เหมาะสม
กับระบบเกษตรอินทรียในประเทศไทยเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ โดยแบงแบบสอบถามขอมูลออกเปน 2 
ชุด ตามกลุมตัวอยาง คือ กลุมเกษตรกร และ กลุมคนกลาง  

วิธีการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงคมากที่สุด   ผูวิจัยได
แบงกลุมเปาหมายไวดังนี ้

1. กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ไดจากการสุมเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผู
ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ในจังหวัดที่เปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิอินทรียที่สําคัญไดแก จังหวัดสุรินทร จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชระยะเวลา 1 เดือน (30 วัน) ไดกลุมตัวอยางที่มีขอมูลครบถวนทั้งหมด 30 
คน 

2. กลุมตัวอยางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ใน
จังหวัดที่เปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิอินทรียที่สําคัญ ไดแก จังหวัดสุรินทร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุร ี
ไดกลุมตัวอยางที่ยอมเปดเผยขอมูลทั้งหมด 6 แหง 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ผานแบบสัมภาษณ โดยมีประเด็นใน
การศึกษา ดังนี ้ 
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• สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีและผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
• สภาพการผลติขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
• สภาพตนทุนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
• สภาพการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย 
• โครงสรางตนทุนการผลิต ผลตอบแทน และกําไรที่ไดจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกร

ผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
• วิถีการตลาด ตนทุนทางการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด ของผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
• ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตาลดขาวหอมมะลิอินทรีย 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลวทําการตรวจสอบความสมบูรณและความครบถวนของขอมูล แลวนําไป

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for windows นําเสนอโดยตาราง กราฟ แผนภูมิ ประกอบการบรรยาย 
โดยใชสถิติตอไปนี ้

1) ขอมูลของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย  
• ขอมูลสภาพทั่วไปทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลอิินทรีย วิเคราะห

โดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)   

• ขอมูลแบบแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลอิินทรีย วิเคราะหโดยใช
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)   

• ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย วิเคราะหโดยใชคาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)    

•   ขอมูลปญหาทางดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลอิินทรีย วิเคราะห
โดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)   

2) ขอมูลผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย  
• ขอมูลสภาพทั่วไปของผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage)  และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
• ขอมูลการจัดการดานการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)   
• ขอมูลตนทุนการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)   
• ขอมูลปญหาในการดําเนินงานและขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการตลาดของผูคาขาวหอม

มะลิอินทรีย วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean)   
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ผลและวิจารณ 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีและผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 

1) สถานภาพทั่วไปของเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุนอยกวา 46 ป (รอยละ 33.33) และอายุระหวาง 51 – 

55 ป (รอยละ 30.00) มีอายุเฉลี่ย 48.76 ป สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับประถมตน (รอยละ 40.00) และมัธยม
ปลาย/ ปวช. (รอยละ 26.67) มีสมาชิกในครัวเรือนนอยกวา 4 คน (รอยละ 53.33) มีจํานวนเฉลี่ย 3.76 คน ใน
ครอบครัวมีสมาชิกที่เปนแรงงานในการทํานาขาวหอมมะลิอินทรียจํานวน 2 คน (รอยละ 83.33) มีจํานวนเฉลี่ย 
2.16 คน เกษตรกรสวนใหญมีที่ดินถือครองเปนของตนเอง (รอยละ 76.67) ที่เหลือมีที่ดินถือครองเปนของตนเอง
และเชาที่ดินดวยบางสวน (รอยละ 23.33) จําแนกออกเปนที่ดินของตนเอง จํานวนที่ถือครองนอยกวา 21 ไร (รอย
ละ 33.33) และ 21 – 30 ไร (รอยละ 26.67) มีที่ดินเฉลี่ย 30.70 ไร และที่ดินที่เปนที่ดินเช จํานวนที่ถือครอง 11 – 20 
ไร มากที่สุด (รอยละ 57.14) มีที่ดินเฉลี่ย 16 ไร โดยมีจํานวนที่ดินที่ถือครองรวม 21 – 30 ไร (รอยละ 33.33) และ 
31 – 40 ไร (รอยละ 26.67) มีที่ดินเฉลี่ย 34.43 ไร เกษตรกรเสียภาษีที่ดินของตนเองในราคา 5 บาท/ไร สวนที่ดิน
เชาเสียคาเชามากกวา 2,000 บาท/ไร (รอยละ 42.86) และนอยกวา 1,001 บาท/ไร มีคาเชาเฉลี่ย1,593.57 บาท/ไร 
เมื่อคํานวณเปนคาใชจายที่ดินทั้งหมด/ป พบวา เกษตรกรมีคาใชจายนอยกวา 1,5001 บาท/ป (รอยละ 76.67) มี
คาใชจายเฉลี่ย 6,171.16 บาท/ป เมื่อคํานวณเปนคาใชจายที่ดินทั้งหมด/ไร พบวา เกษตรกรมีคาใชจาย 5 บาท/ไร 
(รอยละ76.67) มีคาใชจายเฉลี่ย 177.22 บาท/ไร 

เกษตรกรมีการปลูกพืชรองนอกจากการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ไดแก ขาวโพด (รอยละ 23.33) 
โดยมีพื้นที่ปลูกขาวโพดนอยกวา 6 ไร (รอยละ 71.73) มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 6.57 ไร ผลผลิตขาวโพดที่ปลูกไดทั้งหมด/ป
มีจํานวน 2,501 กิโลกรัมขึ้นไป/ป (รอยละ 57.14) มีจํานวนผลผลิตเฉลี่ย  3,114.28 กิโลกรัม/ป สามารถจําหนายได
ในราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 71.43) มีราคาเฉลี่ย 4.78 บาท/กิโลกรัม โดยมีรถมารับซื้อถึงที่ไรทั้งหมด 
เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายขาวโพด/ปนอยกวา 10,001 บาท/ป (รอยละ 42.86) และ 10,001 – 20,000 
บาท/ป มีรายไดเฉลี่ย 17,142.85 บาท/ป นอกจากนั้น เกษตรกรยังปลูกลําไย (รอยละ 10.00) โดยมีพื้นที่ปลูกลําไย 
5 ไร 10 ไร และ 14 ไร (รอยละ 33.33 เทากัน) มีพื้นที่เฉลี่ย 9.66 ไร มีผลผลิตลําไยทั้งหมด/ป 2,000 กิโลกรัม/ป 
(รอยละ 66.67) มีผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ป สามารถจําหนายไดในราคา 10บาท/กิโลกรัม โดยมีรถมารับซื้อถึง
ที่สวนทั้งหมด เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายลําไย/ป 20,000 บาท/ป มากที่สุด (รอยละ 66.67) มีรายไดเฉลี่ย 
15,000 บาท/ป 

เกษตรกรสวนใหญมีรายไดนอกภาคเกษตร (รอยละ 53.33) ซึ่งสวนใหญมาจาก การรับจาง (รอยละ 
81.25)  และการคาขาย (รอยละ 18.75) โดยรับจางไดรับคาแรง 101 – 150 บาท/วัน (รอยละ 61.54) มีคาแรงเฉลี่ย 
128.69 บาท/วัน เมื่อคํานวณเปนรายปจะมีรายไดนอยกวา 5,001 บาท/ป (รอยละ 46.15) และ 5,001 – 10,000 
บาท/ป (รอยละ 38.46) มีรายไดเฉลี่ย 7,383.07 บาท/ป สวนรายไดจากการคาขาย เกษตรกรมีรายได 4,000 บาท/
ป 25,000 บาท/ป และ35,000 บาท/ป (รอยละ 33.33 เทากัน) มีรายไดเฉลี่ย 21,333.33 บาท/ป ทําใหเกษตรกรมี
รายไดรวมนอกภาคเกษตรทั้งหมด/ปนอยกวา 5,000 บาท/ป (รอยละ 43.75) และ 5,001 – 10,000 บาท/ป (รอยละ 
31.25) มีรายไดรวมเฉลี่ย 9,998.75 บาท/ป 
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 เกษตรกรสวนใหญมีภาระหนี้สิน (รอยละ 86.67) โดยเกษตรกรมีภาระหนีสินจากการกูธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (รอยละ 100.00) กูเงินกองทุนหมูบาน (รอยละ 11.54) และกูกองทุนเงินลาน 
(รอยละ 7.69) มีจํานวนรวมเงินกูทั้งหมด 50,001 – 100,000 บาท (รอยละ 30.77) และ 15,001 – 200,000 บาท 
(รอยละ 26.92) มีจํานวนเงินกูเฉลี่ย 162,884.62 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 7.00 – 7.99 (รอยละ 69.23) มี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 7.32 ซึ่งเงินที่กูเกษตรกรนําไปใชทําการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย (รอยละ 92.31) ใช
จายในครัวเรือน (รอยละ 23.08) คาขาย (รอยละ 15.38) ทําการเกษตรอื่นๆ (รอยละ 11.54) คาเลาเรียนลูก (รอย
ละ 11.54) ปลูกบาน (รอยละ 11.54) และซื้อรถยนต (รอยละ 3.85) ตามลําดับ 

2) สภาพทั่วไปของคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรียสวนใหญประกอบกิจการเปนรานคาปลีก (รอยละ 50.00) และโรงส ี

(รอยละ 33.33) เริ่มดําเนินกิจการหลังป พ.ศ. 2540 (รอยละ 50.00) และกอนป พ.ศ. 2535 (รอยละ 33.33) มีทุนที่
ใชในการดําเนินกิจการเริ่มแรกนอยกวา 5,000,001 บาท (รอยละ 66.67) มีทุนเฉลี่ย 11,183,333.33 บาท ไดจากผู
ถือหุนทั้งหมด (รอยละ 100.00) โดยมีคนงานนอยกวา 21 คน (รอยละ 50.00) และ 21 – 40 คน (รอยละ 33.33) มี
คนงานเฉลี่ย 32.17 คน 
 
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามทุกคนผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพราะมีสาเหตุที่สําคัญ คือ การผลิตขาว
หอมมะลิอินทรียปลอดสารพิษในการผลิต (รอยละ 50.00) มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน (รอยละ 36.67) ตองการ
ใหผูบริโภคปลอดภัย สุขภาพดีและไมไดรับสารพิษจากการบริโภคขาว (รอยละ 30.00) ราคาผลผลิตสูงกวาขาวที่
ผลิตแบบใชสารเคม ี(รอยละ 23.33) ผูปลูกเองมีปญหาดานสุขภาพ (รอยละ 20.00) และตนทุนถูกกวาการผลิตขาว
แบบใชสารเคมี (รอยละ 16..67) โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (รอยละ 50.00) บริษัทผูมารับซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรีย (รอยละ 26.67) และเพื่อนเกษตรกร/กลุมเกษตรกร (รอยละ 23.33) เปนผูชักสวนและสงเสริมใหปลูกปลูก 
ความตองการความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการไดรับจากทางราชการ คือ การประกันราคาผลผลิต (รอยละ 
86.67) การจัดหาตลาดที่แนนอน (รอยละ 63.33) การขยายกลุมผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย (รอยละ 60.00) การ
สงเสริมดานปจจัยการผลิต (รอยละ 46.67) การอบรมใหความรูดานการผลิต และจัดการ (รอยละ 30.00) และการ
ทัศนศึกษา/ดูงาน (รอยละ 26.67)  

เกษตรกรมีพื้นที่ผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 21 – 30 ไร (รอยละ 40.00) และนอยกวา 21 ไร (รอยละ 30.00) 
มีพื้นที่เฉลี่ย 28.73 ไร มีการการปรับสภาพดินกอนทําการปลูกโดยใชปุยคอก (รอยละ 80.00) ปุยหมัก (รอยละ 
56.67) และปุยพืชสด (รอยละ 26.67) เกษตรกรปลูกตนกลาดวยวิธีการหวานขาวแหง (รอยละ 80.00) ใชวิธีการปก
ดํา (รอยละ 13.33) และทั้งหวานขาวแหงและแบบปกดํา (รอยละ 6.67) มีการใชปุยธรรมชาติในการบํารุงขาว (รอย
ละ 93.33) มีการกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 86.68) ดวยสารสกัดชีวภาพ (รอยละ 80.77) มีการปองกันกําจัดโรคพืช 
(รอยละ 53.33) ดวยสารสกัดชีวภาพ (รอยละ 87.50) ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตดวยรถเก็บเกี่ยว (รอยละ 86.67)  

เกษตรกรมีการเก็บขาวหอมมะลิอินทรียที่เก็บเกี่ยวไดไวเปนเก็บเมล็ดพันธุ ในปริมาณนอยกวา 501 
กิโลกรัม และ501 – 1,000 กิโลกรัม มากที่สุด (รอยละ 26.67 เทากัน) มีปริมาณเฉลี่ย 1,571.50 กิโลกรัม ผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวไดทั้งหมด/ปมีจํานวน 10,001 – 15,000 กิโลกรัม/ป (รอยละ 40.00) และ นอยกวา 10,001 กิโลกรัม/ป 
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(รอยละ 26.67) มีผลผลิตเฉลี่ย 14,316.66 กิโลกรัม/ป เมื่อคํานวณเปนผลผลิต/ไรแลวมีจํานวน 500 กิโลกรัม/ไร 
(รอยละ 90.00) มีผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร เกษตรกร (รอยละ 96.67) เกษตรกรมีแผนที่จะทํานาตอไปในพื้นที่
เทาเดิม นอกจากนั้นมีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ทํานา (รอยละ 3.33) เพราะแนวโนมขาวหอมมะลิอินทรียมีราคาด ี(รอยละ 
100.00)  
 
ตอนที่ 3 สภาพตนทุนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามมีตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย/กิโลกรัมนอยกวา 3.01 บาท/กิโลกรัม 
และ4.01 – 5.00 บาท/กิโลกรัม มากที่สุด (รอยละ 23.33 เทากัน) และ 6.01 – 7.00 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 20.00) 
มีตนทุนเฉลี่ย 5.00 บาท/กิโลกรัม เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ไร พบวา มีตนทุนนอยกวา 2,001 บาท/ไร (รอยละ 33.33) 
และ 2,001 – 2,500 บาท/ไร (รอยละ 23.33) มีตนทุนเฉลี่ย 2,492.45 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ป พบวา มี
ตนทุนนอยกวา 50,001 บาท/ป (รอยละ 33.33) และ 50,001 – 75,000 บาท/ป (รอยละ 30.00) มีตนทุนเฉลี่ย 
74,361.16 บาท/ป ซึ่งสามารถแยกประเภทของตนทุนเปนรายประเภทไดดังนี ้

1) ตนทุนพื้นที่ที่ใชผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา เกษตรกรมีตนทุนพื้นที่ที่ใชผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรีย/ปนอยกวา 15,001 บาท/ป (รอยละ 76.67) มีตนทุนพื้นที่เฉลี่ย 6,039.50 บาท/ป เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ไร 
พบวา มีตนทุนนอยกวา 101 บาท/ไร (รอยละ 76.67) มีตนทุนพื้นที่เฉลี่ย 195.30 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนตนทุน
พื้นที่/กิโลกรัม พบวา มีตนทุนพื้นที่นอยกวา 50 สตางค/กิโลกรัม (รอยละ 76.67) มีตนทุนพื้นที่เฉลี่ย 41 สตางค/
กิโลกรัม  

2) ตนทุนทรัพยสินทางการเกษตรที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา เกษตรกรมีทรัพยสินทาง
การเกษตรที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย คือ ยุง-ฉาง (รอยละ 100.00) รถไถเดินตาม (รอยละ 73.33) เครื่อง
สูบน้ํา (รอยละ 50.00) รถปคอัพ (รอยละ 43.33) เครื่องฉีดยา (รอยละ 33.33) รถอีแตน (รอยละ 33.33) และรถ
แทรคเตอร (รอยละ 10.00) ซึ่งสามารถคํานวณเปนตนทุน/กิโลกรัม พบวา มีตนทุนนอยกวา 1 บาท/กิโลกรัม (รอย
ละ 43.33) และ 1 - 2 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 30.00) มีตนทุนเฉลี่ย 1.63 บาท/กิโลกรัม เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ไร 
พบวา มีตนทุนนอยกวา 501 บาท/ไร (รอยละ 43.33) และ 501 – 1,000 บาท/ไร (รอยละ 30.00) มีตนทุนเฉลี่ย 
821.28 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ป พบวา มีตนทุนนอยกวา 10,001 บาท/ป และ10,001 – 20,000 บาท/ป 
มากที่สุด (รอยละ 33.33 เทากัน) มีตนทุนเฉลี่ย 750.00 บาท/ป 

3) ตนทุนปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา เกษตรกรมีปจจัยที่ใชในการผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรีย คือ ปุยธรรมชาติ (รอยละ 93.33) เมล็ดพันธุขาว (รอยละ 90.00) ปุยชีวภาพ (รอยละ 90.00) 
ปูนขาว (รอยละ 80.00) สารชีวภาพปองกันกําจัดโรคพืช (รอยละ 53.33) และพันธุพืชตระกูลถั่ว (รอยละ 50.00) ซึ่ง
สามารถคํานวณเปนตนทุน/ป พบวา มีตนทุน 5,000 – 10,000 บาท/ป และมากกวา 15,000 บาท/ป มากที่สุด (รอย
ละ 36.67 เทากัน) มีตนทุนเฉลี่ย 12,133.16 บาท/ป เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ไร พบวา มีตนทุนนอยกวา 301บาท/ไร 
(รอยละ 30.00) และ 301 - 400 บาท/ไร (รอยละ 20.00) มีตนทุนเฉลี่ย 448.32 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนตนทุน/
กิโลกรัม พบวา มีตนทุน 51 สตางค - 1 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 43.33) และมากกวา 1 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 
36.67) มีตนทุนเฉลี่ย 89 สตางค/กิโลกรัม 

4) ตนทุนแรงงานที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีการใชแรงงานใน
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การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย คือ การไถ การหวานเมล็ดพันธุขาว การใสปุยธรรมชาต/ิครั้ง (ชวงปลูก) และการเก็บ
เกี่ยว (รอยละ 96.67) การตากขาว (รอยละ 93.33) การขนสงไปขาย (รอยละ 90.00) การใสปุยธรรมชาติ (รอยละ 
80.00) การใสปูนขาว (รอยละ 76.67) การปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยสารสกัดชีวภาพ (รอยละ 53.33) และการใช
ฮอรโมน (รอยละ 50.00) ซึ่งสามารถคํานวณเปนตนทุน/ป พบวา มีตนทุน 20,001 – 25,000 บาท/ป (รอยละ 23.33) 
นอยกวา 20,000 บาท/ป และ 25,001 – 30,000 บาท/ป (รอยละ 20.00 เทากัน) มีตนทุนเฉลี่ย 28,289.00 บาท/ป 
เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ไร พบวา มีตนทุน 1,001 – 1,100 บาท/ไร (รอยละ 36.67) และนอยกวา 1,001 บาท/ไร 
(รอยละ 33.33) มีตนทุนเฉลี่ย 1,027.55 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนตนทุน/ป พบวา มีตนทุน 2.01 – 2.50 บาท/ป 
(รอยละ 46.67) และนอยกวา 2.01 บาท/ป (รอยละ 40.00) มีตนทุนเฉลี่ย 2.05 บาท/ป 
 
ตอนที่ 4 สภาพการตลาดขาวหอมมะลอิินทรีย 

เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามทุกคนจําหนายผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่เก็บเกี่ยวไดใหแก กลุม
เกษตรกรเกษตรอินทรีย (รอยละ 70.00) บริษัทคาขาว (รอยละ 26.67) และโรงสี (รอยละ 3.33) โดยจําหนายใน
รูปแบบของขาวหอมมะลิอินทรีย (รอยละ 93.33) และในรูปแบบของขาวปลอดสารพิษ (รอยละ 6.67) โดยมีผูซื้อ
เปนผูกําหนดราคาขาย (รอยละ 96.67) โดยราคาที่จําหนาย/กิโลกรัม คือ 14.50 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 50.00) และ 
15.50 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 33.33) มีราคาเฉลี่ย 14.91 บาท/กิโลกรัม เมื่อคํานวณเปนราคา/ไร พบวา จําหนายใน
ราคา 7,250 บาท/ไร (รอยละ 40.00) และ 7,750 บาท/ไร (รอยละ 30.00) มีราคาเฉลี่ย 7,484.16 บาท/ไร เมื่อ
คํานวณเปนรายไดจากการจําหนาย/ป พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย 150,001 – 
200,000 บาท/ป (รอยละ 30.00) และนอยกวา 150,001 บาท/ป (รอยละ 23.33) มีรายไดเฉลี่ย 214,100.00 บาท/ป 
เมื่อนําราคาที่ขายไดมาคํานวณกับตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกรมีกําไรจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย/
กิโลกรัม 11.01 – 12.00 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 26.67) และ 8.01 – 9.00 บาท/กิโลกรัม (รอยละ 23.33) มีกําไร
เฉลี่ย 9.95 บาท/กิโลกรมั เมื่อคํานวณเปนกําไร/ไร พบวา มีกําไร 4,001 – 5,000 บาท/ไร และ 5,001 – 6,000 บาท/
ไร มากที่สุด (รอยละ 36.67 เทากัน) มีกําไรเฉลี่ย 4,991.70 บาท/ไร เมื่อคํานวณเปนกําไร/ป พบวา มีกําไรนอยกวา 
100,001 บาท/ป (รอยละ 33.33)  และ 100,001 – 150,000 บาท/ป (รอยละ 26.67) มีกําไรเฉลี่ย 139,738.83 
บาท/ป 

ในสวนของคนกลางผูรับซื้อขาวหอมมะลิอินทรียผูตอบแบบสอบถาม รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผูผลิต
โดยตรง (รอยละ 50.00) และรับซื้อจากโรงสี (รอยละ 33.33) โดยการออกไปซื้อถึงแหลงและผูขายนํามาสงใหใน
ปริมาณ 201 – 400 ตัน (รอยละ 50.00) มีปริมาณการรับซื้อเฉลี่ย 663.67 ตัน ซึ่งมีการรับซื้อผลผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียตลอดป (รอยละ 50.00) และชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ (รอยละ 33.33) ชวงที่ขาดแคลนผลผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรีย คือ ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (รอยละ 100.00) คุณภาพขาวหอมมะลิอินทรียที่รับซื้อ
อยูในระดับดีมาก (รอยละ 66.67) การขนสงผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียใชรถบรรทุก 10 ลอ (รอยละ 50.00) 
ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียบรรจุหีบหอในถุงสุญญากาศ และถุงสุญญากาศและกระสอบ (รอยละ 50.00 เทากัน) 
แหลงที่นําผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียไปจําหนายตอ คือ รานคาปลีกและสงออก และผูบริโภคโดยตรง (รอยละ 
50.00 เทากัน) โดยกําหนดราคาที่ขายตามตนทุน (รอยละ 50.00) และ กําหนดตามราคาขาวที่ซื้อมา (รอยละ 
33.33) มีการรับขาวสารทางการตลาดมากที่สุดจากสื่อสิ่งพิมพและนิตยสาร โทรทัศน โปสเตอรและใบปลิว และ
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นักวิชาการเกษตร (รอยละ 83.33 เทากัน) Internet (รอยละ 33.33) ปายโฆษณาและวิทยุ (รอยละ 16.67 เทากัน) 
ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 5 โครงสรางตนทุนการผลิต ผลตอบแทน และกําไรที่ไดจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของ
เกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
 จากการศึกษาตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียซึ่งประกอบดวย ตนทุนพื้นที่ที่ใชในการผลิตขาวหอม
มะลิอินทรีย ตนทุนทรัพยสินทางการเกษตร ตนทุนปจจัยที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย และตนทุนแรงงานที่
ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ซึ่งคํานวณจากตนทุนการผลิตของเกษตรกรจํานวน 30 ราย จากการศึกษา
พบวา ตนทุนพื้นที่ที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเทากับ 195.30 บาทตอไร ตนทุนทรัพยสินทางการเกษตร
เทากับ 821.28 บาทตอไร ตนทุนปจจัยที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเทากับ 448.32 บาทตอไร ตนทุน
แรงงานที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลอิินทรียเทากับ 1027.55 บาทตอไร รวมตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตอ
ไรเทากับ 2,492.45 บาท เหลือเปนกําไรสุทธิ 4991.71 บาทตอไร เมื่อคิดเปนกิโลกรัมเกษตรกรจะมีตนทุนการผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรียกิโลกรัมละ 4.98 บาท ราคาขายขาวหอมมะลิอินทรียกิโลกรัมละ 14.91 บาท คงเหลือเปนกําไร
สุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 9.93 บาท  และตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตอปเทากับ 72,422.49 บาท เกษตรกร
มีรายไดจากการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียตอปเทากับ 214,100 บาท คงเหลือเปนกําไรสุทธิตอปเทากับ 
141,677.51 บาท (ตารางที ่1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงโครงสรางตนทุนการผลิต ผลตอบแทน และกําไรที่ไดจากการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 

รายการ บาท/ไร บาท/กก. บาท/ป 
ตนทุนพื้นที่ที่ใชผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 195.30 0.41 6039.50 
ตนทุนทรัพยสินทางการเกษตร 821.28 1.63 25,960.83 
ตนทุนปจจัยที่ใชในการผลติขาวหอมมะลิอินทรีย 448.32 0.89 12,133.16 
ตนทุนแรงงานที่ใชในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 1,027.55 2.05 28,289.00 
ตนทุนรวมทั้งหมด 2492.45 4.98 72,422.49 
ผลตอบแทนตอไร 7484.16 - - 
กําไรสุทธิตอไร 4991.71 - - 
ราคาขายตอกิโลกรัม - 14.91 - 
กําไรสุทธิตอกิโลกรัม - 9.93 - 
รายไดจากการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียตอป - - 214,100.00 
กําไรสุทธิตอป - - 141,677.51 
 
ตอนที่ 6 วิถีการตลาด ตนทุนทางการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด ของผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
 การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกการศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาวิถีการตลาด ตนทุนทางการตลาด สวน
เหลื่อมการตลาด ของคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย โดยศึกษาจากผูคาขาวหอมมะลิอินทรียที่มารับซื้อขาวหอม
มะลิจากเกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษามาในสวนที ่1 จํานวน 6 รายโดยเปนผูคาตั้งแตผูรวบรวมผลผลิต
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จากนาขาวของเกษตรกร มาจนถึงผูคาที่นําผลผลิตขาวมาจําหนายใหกับผูบริโภค ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี ้
 
6.1 วิถีการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย 
 วิถีการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรียที่ทําการศึกษา พบวา ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่เกษตรกรผลิต
ไดสวนใหญ รอยละ 70 จะถูกรวบรวมโดยประธานกลุมเกษตรกรเกษตรอินทรียกอนจําหนายใหกับโรงส/ีบริษัทคา
ขาวหอมมะลิอินทรีย สวนผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่เหลือ รอยละ 30 เกษตรกรจะจําหนายใหกับโรงส/ีบริษัทคา
ขาวโดยตรงโดยไมผานกลุมเกษตรกรเกษตรอินทรีย โรงสี/บริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรียจะแปรรูปผลผลิตขาวหอม
มะลิอินทรียจากขาวเปลือกใหเปนขาวสาร โดยผลผลิตขาวสารสวนหนึ่งโรงส/ีบริษัทคาขาวจะจําหนายใหกับรานคา
ขาวหอมมะลิอินทรียเพื่อจําหนายตอใหกับผูบริโภคภายในประเทศ สวนผลผลิตขาวสารที่เหลือโรงส/ีบริษัทคาขาว
จะสงออกเพื่อจําหนายในตางประเทศ (ภาพที่ 1) 

 
 

ภาพที่ 1  วิถีการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย 
 
6.2 ตนทุนทางการตลาด 

จากการศึกษาตนทุนทางการตลาดโดยการคํานวณตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการขนยาย
ผลผลิตผลขาวหอมมะลิอินทรียจากนาขาวของเกษตรกรมายังผูบริโภคสามารถรวบรวมตนทุนการผลิตไดดังนี ้

6.2.1 ตนทุนทางการตลาดของโรงสี/บริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
ตนทุนการตลาดของโรงสี/บริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรีย ไดแก คาซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย คาขนสง 

คาแรงงาน คาใชจายในการสีขาว คาภาชนะบรรจุ คาประกันภัย คาสูญเสียน้ําหนัก และคาน้ําคาไฟ จากการศึกษา

เกษตรกร 
(30 ราย) 

ผูบริโภค 

กลุมเกษตรกรเกษตรอินทรีย 

โรงสี/บริษัทคาขาว 
(3ราย) 

รานคาขาว 
(3 ราย) 

สงออก 
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พบวาตนทุนการตลาดทั้งหมดของโรงสีโรงส/ีบริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรียเทากับ  27.75 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนที่
สูงที่สุดเปนตนทุนคาซื้อขาว ซึ่งเทากับ 15.00 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 54.05 ของตนทุนทางการตลาด
ทั้งหมด สวนตนทุนที่รองลงมา ไดแก คาแรงงาน ซึ่งเทากับ 3.62 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13.05 ของตนทุน
ทางการตลาดทั้งหมด สวนตนทุนคาขนสง คาใชจายในการสีขาว คาภาชนะบรรจุ คาประกันภัย คาสูญเสียน้ําหนัก 
และคาน้ําคาไฟ เทากับ 1.92, 0.75, 3.14, 0.39, 2.59 และ 0.34 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 6.92, 2.70, 
11.32, 1.41, 9.33 และ 1.23 ของตนทุนรวมทางการตลาดตามลําดับ (ตารางที ่2) 
 
ตารางที่ 2 แสดงตนทุนทางการตลาดของโรงส/ีบริษัทคาขาวหอมมะลิอินทรีย 

รายการ บาทตอกิโลกรัม รอยละ 
1. คาซื้อขาวหอมมะลิอินทรยี 15.00 54.05 
2. คาขนสง 1.92 6.92 
3. คาแรงงาน 3.62 13.05 
4. คาใชจายในการสีขาว 0.75 2.70 
5. คาภาชนะบรรจ ุ 3.14 11.32 
6. คาประกันภัย 0.39 1.41 
7. คาสูญเสียน้ําหนัก 2.59 9.33 
8. คาน้ําคาไฟ 0.34 1.23 
รวมตนทุนทางการตลาด 27.75 100 
 

6.2.2 ตนทุนทางการตลาดของรานคาขาวหอมมะลิอินทรีย (ผูคาปลีก) 
ตนทุนการตลาดของรานคาขาวหอมมะลิอินทรีย ไดแก คาซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย คาขนสง คาแรงงาน คา

ภาชนะบรรจุ คาประกันภัย คาสูญเสียน้ําหนัก และคาน้ําคาไฟ จากการศึกษาพบวาตนทุนการตลาดทั้งหมดของ
รานคาขาวหอมมะลิอินทรียเทากับ  44.91 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนที่สูงที่สุดเปนตนทุนคาซื้อขาว ซึ่งเทากับ 40.27
บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 89.67 ของตนทุนทางการตลาดทั้งหมด สวนตนทุนที่รองลงมา ไดแก คาแรงงาน ซึ่ง
เทากับ 3.73 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 8.31 ของตนทุนทางการตลาดทั้งหมด สวนตนทุนคาขนสง คาภาชนะ
บรรจุ คาประกันภัย คาสูญเสียน้ําหนัก และคาน้ําคาไฟ เทากับ 0.53, 0.22, 0.04, 0.03 และ 0.09 บาทตอกิโลกรัม 
คิดเปนรอยละ 1.18, 0.49, 0.09, 0.07 และ 0.20 ของตนทุนรวมทางการตลาดตามลําดับ (ตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3 แสดงตนทุนทางการตลาดของรานคาขาวหอมมะลิอินทรีย (ผูคาปลีก) 
รายการ บาทตอกิโลกรัม รอยละ 

1. คาซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย 40.27 89.67 
2. คาขนสง 0.53 1.18 
3. คาแรงงาน 3.73 8.31 
4. คาภาชนะบรรจ ุ 0.22 0.49 
5. คาประกันภัย 0.04 0.09 
6. คาสญูเสียน้ําหนัก 0.03 0.07 
7. คาน้ําคาไฟ 0.09 0.20 
รวมตนทุนทางการตลาด 44.91 100 
 

6.3 ผลตอบแทน และสวนเหลื่อมทางการตลาด 
เมื่อผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียถูกสงออกจากนาขาวเพื่อนําไปจําหนายใหกับผูบริโภคจะเกิดคาใชจาย

ทางการตลาดหรือตนทุนทางการตลาดที่เกิดจากการดําเนินการของผูคาในแตละระดับ และกําไรของผูคาแตละ
ระดับ ซึ่งรวมกันเรียกวาสวนเหลื่อมการตลาด 
 จากการศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดของผูคาขาวหอมมะลิอินทรียในครั้งนี ้พบวา เมื่อขาวหอมมะลิอินทรีย
ออกจากนาขาวไปจนถึงมือผูบริโภคจะมีตนทุนการตลาดรวมรอยละ 79.10 ของราคาขายปลีก โดยเกษตรกรจะ
ไดรับสวนแบงรอยละ 20.90   ตนทุนทางการตลาดคิดเปนรอยละ 10.97   สวนโรงสี/บริษัทคาขาวและผูคาปลีกจะ
ไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 31.09 และ 37.04 ตามลําดับ (แผนภูมิที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1   สวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรีย 
 

ตอนที่ 7 ปญหาอุปสรรคในการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย 
 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียทําการศึกษาจากเกษตรกรผู
ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย จํานวน 30 ราย และคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย จํานวน 6 ราย โดยในเกษตรกรจะ
ทําการศึกษาปญหาทางดานการผลิต และการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย สวนคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย
จะทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานการตลาด ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

 

Percentage 

Marketing  margin 
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 7.1 ปญหาทางดานการผลิตและการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรผูผลิตขาวหอม
มะลิอินทรีย 

ปญหาในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกรรอยละ 66.67 มีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
น้ําในการเพาะปลูก รองลงมารอยละ 63.33 พบปญหาในเรื่องตนทุนการผลิตสูง สวนเกษตรกรรอยละ 56.67 มี
ปญหาในเรื่องผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณนอยไมเพียงพอตอความตองการของตลาดเกษตรกร
รอยละ 46.67 มีปญหาในเรื่องพบโรคและแมลงรบกวน เกษตรกรรอยละ 36.67 มีปญหาในเรื่องราคาของปจจัยการ
ผลิตมีราคาแพง เกษตรกรรอยละ 33.33 มีปญหาในเรื่องขาดแคลนทุนในการผลิต เกษตรกรรอยละ 20 มีปญหาใน
เรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมีความยุงยาก เกษตรกรรอยละ 10 มีปญหาในเรื่องดินขาดความอุดม
สมบูรณ  และมีปญหาในเรื่องขาดแรงงานในการดูแล และเกษตรกรรอยละ 3.33 มีปญหาเกี่ยวกับปุยอินทรียและ
สารสกัดจากธรรมชาติหาไดยาก  

ทางดานปญหาในการจําหนายผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียของเกษตรกร พบวา  เกษตรกรรอยละ 
70 มีปญหาในเรื่องราคาขาวหอมมะลิอินทรียไมมีราคามาตรฐานที่แนนอน รองลงมารอยละ 50 เกษตรกรมีปญหา
ในเรือ่งกลุมผูซื้อมีจํานวนนอย ไมมีการประกันราคาผลผลิต และถูกพอคากดราคา เกษตรกรรอยละ36.67 มีปญหา
ในเรื่องไมมีความรูดานการตลาดทําใหไมสามารถเจรจาตอรองกับพอคาที่มารับซื้อได เกษตรกรรอยละ 26.67 
ประสบปญหาในเรื่องปริมาณผลผลิตไมสม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตที่จะสงขายไดเกษตรกร
รอยละ 10  มีปญหาในเรื่องไมมีตลาดรับซื้อที่แนนอนและระบบการผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด 
สุดทายเกษตรกรรอยละ 3.33 ถูกพอคาหักราคา  (ตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงปญหาดานการผลิตและการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย 

รายการ Nรวม จํานวน รอยละ 
ปญหาดานการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 30   

ราคาของปจจัยการผลิตมีราคาแพง   11 36.67 
โรคและแมลงรบกวน  14 46.67 
ขาดแคลนทุนในการผลิต     10 33.33 
ปญหาเรื่องน้ํา  20 66.67 
ผลผลิตที่ไดนอย   17 56.67 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ  3 10.00 
ตนทุนการผลิตสูง   19 63.33 
ขาดแคลนแรงงานในการดูแล  3 10.00 
ปุยอินทรีย/สารสกัดจากธรรมชาติหาไดยาก  1 3.33 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียมีความยุงยาก  6 20.00 

ปญหาดานการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย (ตอบมากกวา 1ขอ) 30   
ไมมีตลาดรับซื้อที่แนนอน   3 10.00 
มีกลุมผูซื้อนอย  15 50.00 
ไมมีการประกันราคา     15 30.00 
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รายการ Nรวม จํานวน รอยละ 
ไมมีราคามาตรฐาน  21 70.00 
พอคากดราคา   15 50.00 
ไมมีความรูดานการตลาด  11 36.67 
ปริมาณผลผลิตไมสม่ําเสมอ  8 26.67 
ระบบการผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด  3 10.00 
พอคา/โรงส/ีบริษัทหักราคา  1 3.33 
7.2 ปญหาดานการตลาดและอุปสรรคในการดําเนินงานดานการตลาดคนกลางผูคาขาวหอมมะลิ

อินทรีย 
จากการศึกษารวบรวมขอมูลพบวาปญหาทางดานการตลาดที่สําคัญของคนกลางผูคาขาวหอมมะลิ

อินทรียในพื้นที่ที่ทําการศึกษา มีดังนี ้
1) สถานที่จําหนายขาวหอมมะลิอินทรียอยูหางไกลพื้นที่ผลิตทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง 

(รอยละ 100.00)  
2) ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวหอมมะลิอินทรียทําใหผูบริโภคสวนมากไมรับรูถึง

ความสําคัญของขาวหอมมะลิอินทรีย ผูบริโภคจึงบริโภคขาวหอมมะลิอินทรียนอยและไมเปนที่แพรหลาย (รอยละ 
100.00)  

3) เกิดความเสียหายและสูญเสียน้ําหนักมาก เนื่องจากตองมีการขนสงผลผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียมาจําหนายในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนระยะทางที่ไกลทําใหขาวหอมมะลิอินทรียเกิดตวามเสียหายจากการ
ขนสงและเกิดการสูญเสียน้ําหนัก (รอยละ 66.67)  

4) ขาวหอมมะลิอินทรียมีราคาสูงทําใหผูบริโภคสวนหนึ่งไมนิยมที่จะบริโภคขาวหอมมะลิอินทรีย 
(รอยละ 66.67)  

5) คาแรงงานสูงและขาดแคลนแรงงาน (รอยละ 33.33) 
6) ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียนอยทําใหไมสามารถขยายตลาดผูซื้อใหกวางขวางได (รอยละ 

33.33) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังนี้  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเทากับ 2492.45 บาทตอไร ตนทุนการผลิต
เฉลี่ยรวมตอกิโลกรัมเทากับ 4.98 บาท และผลตอบแทนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตอกิโลกรัมเทากับ 14.91 
บาท สวนผลตอบแทนตอไรเทากับ 7484.16 บาท เมื่อหักตนทุนแลวไดกําไรสุทธิเทากับ 4991.71 บาทตอไร กําไร
สุทธิตอกิโลกรัมเทากับ 9.93 บาท  

โรงสี/บริษัทที่ทําการคาขาวหอมมะลิอินทรียมีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 27.75 บาทตอกิโลกรัม สวนผูคาปลีกมี
ตนทุนเฉลี่ยเทากับ 44.91 บาทตอกิโลกรัม ทางดานผลตอบแทนและสวนเหลื่อมทางการตลาดของคนกลางพบวา
เมื่อขาวหอมมะลิอินทรียออกจากนาขาวไปจนถึงมือผูบริโภค จะมีตนทุนการตลาดรวมจะคิดเปนรอยละ 79.10 ของ
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ราคาปลีก โดยเกษตรกรไดรับสวนแบงรอยละ 20.90 ตนทุนทางการตลาดคิดเปนรอยละ 10.97 สวนโรงสี/บริษัทคา
ขาวและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 31.09 และ 37.04 ตามลําดับ   

สวนปญหาในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา เกษตรกรสวนมาก (รอยละ 66.67) มีปญหาเรื่องขาด
แคลนน้ํา สวนปญหาในการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา เกษตรกรสวนมาก (รอยละ 70) ประสบกับปญหา
ราคาขาวไมมีราคามาตรฐานที่แนนอน สวนปญหาทางดานการตลาดของคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย พบวา 
ผูคาขาวหอมมะลิอินทรียจะพบกับปญหาในเรื่องคาใชจายในการขนสงสูง และขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาว
หอมมะลิอินทรียทําใหผูบริโภคสวนมากไมรับรูถึงความสําคัญของขาวหอมมะลิอินทรีย ผูบริโภคจึงบริโภคขาวหอม
มะลิอินทรียนอยและไมเปนที่แพรหลาย 

จากการศึกษาจะเห็นไดวาการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิอินทรียของประเทศไทยในปจจุบันนั้นยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากยังมีผูผลิตและผูบริโภคจํานวนนอย และผลผลิตสวนมากไดสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศ ตลาดในประเทศยังเปนตลาดเฉพาะกลุม ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคเห็น
คุณคาและความสําคัญของผลิตผลเกษตรอินทรียที่มีตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาวิจัยตอ
เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการสงเสริมผลผลิตเกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย 

อยางไรก็ด ีจากผลของการวิจัยพบขอสําคัญที่มีประโยชนตอการผลิต และการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย 
หรือการเกษตรอินทรียประเภทอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะไดดังนี ้

1) เสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
• รัฐบาลควรเห็นความสําคัญและประโยชน รวมทั้งกําหนดนโยบายเพิ่มพื้นที่ผลิตผลขาวหอมมะลิ

อินทรียใหมากขึ้น  
• รัฐบาลควรมีมาตรการหรือนโยบายตอเนื่อง ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาปลูกขาว

หอมมะลิอินทรียใหมากขึ้น  
• รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการสรางฝายหรืออางเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูกขาวหอมมะลิ

อินทรีย  
• รัฐบาลควรโดยกรมวิชาการเกษตร ควรเรงศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการ

ผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
• รัฐบาลโดยเฉพาะหนวยงานสงเสริมการเกษตรในทองถิ่น ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับตลาด

กลางการคาขาวหอมมะลิอินทรียในพื้นที่เพื่อใหประชาชนทราบ     
• รัฐบาลควรเรงดําเนินการกําหนดมาตรฐาน หรือตรารับรองคุณภาพของขาวหอมมะลิอินทรีย 

เชนเดียวกับสินคาประเภทอื่นๆ  
• รัฐบาลควรสงเสริมใหสถาบันการเงินในกํากับใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําพิเศษ แกเกษตรกรผูผลิตขาวหอม

มะลิอินทรีย 
• รัฐบาลควรมีมาตรการประกันราคาผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียใหกับเกษตรกร 
• รัฐบาลควรเนนประชาสัมพันธสงเสริมการขายตามสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภคทั่วไปรับรูถึงประโยชนของ

ขาวหอมมะลิอินทรียที่มีตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม  
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• รัฐบาลโดยกรมสงเสริมการเกษตร ควรใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปุยชีวภาพ และสารสกัดธรรมชาติ
กําจัดศัตรูพืช เพื่อสรางองคความรูและชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

• รัฐบาลโดยกรมสงเสริมสหกรณ ควรเรงจัดตั้งกลุมสหกรณเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย รวมทั้ง
ชวยเหลือ กํากับ ดูแล และใหความรูในกระบวนการบริหารจัดการกลุมสหกรณ อยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง 

• รัฐบาลโดยกรมการคาภายใน ควรจัดตั้งหรือจัดหาตลาดเพื่อเปนชองทางในการรับรองและกระจาย
ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียไดอยางทั่วถึง 

• รัฐบาลโดยกรมการคาภายใน ควรจัดมหกรรมหรืองานสงเสริมการขายขาวหอมมะลิอินทรีย เพื่อให
สินคาขาวหอมมะลิอินทรียเปนที่รูจัก และยอมรับของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรียมากขึ้น  

2) เสนอแนะตอเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย 
• เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันเพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการผลิต และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการถายทอด

เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและลดตนทุนในการผลิต  
• เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันเพื่อการรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ผลิต ใหเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด ผลผลิตไมกระจัดกระจาย และสามารถตอรองราคาปจจัยการผลิตใหอยูในราคาที่เหมาะสมได 
• เกษตรกรควรมีความซื่อสัตยและจริงใจในการปลูก/การผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย (ไมแอบใชสารเคม)ี 
• เกษตรกรควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียใหดีสม่ําเสมอตลอดเวลา 

3) เสนอแนะตอคนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
• คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ควรมีการแบงจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียเพื่อจําหนายในทองที ่

โดยใหมีมาตรฐานเดียวกันกับขาวหอมมะลิอินทรียที่จะนํามาสงผูคาในกรุงเทพมหานคร    
• คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ควรขยายหรือเพิ่มจํานวนรานคาหรือตัวแทนจําหนายขาวหอมมะลิ

อินทรียใหมีมากยิ่งขึ้น และกระจายครอบคลุมอยูทั่วทุกพื้นที ่
• คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ควรรับซื้อผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียจากเกษตรกรดวยความเปน

ธรรมทั้งผูซื้อและผูขาย (ไมกดราคา) 
• คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ควรมีการสงเสริมการขาย เชน การแจก แถม หรือลดราคาขาวหอม

มะลิอินทรียในบางโอกาสเพื่อกระตุนยอดขาย และเพื่อใหผูบริโภคสนใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรียมาก
ยิ่งขึ้น 

• คนกลางผูคาขาวหอมมะลิอินทรีย ควรทําการโฆษณา ประชาสัมพันธทางการตลาดตามสื่อตางๆ 
อยางตอเนื่อง 

4) เสนอแนะตอผูบริโภคขาวหอมมะลิอินทรีย 
• ผูบริโภคขาวหอมมะลิอินทรีย ควรบริโภคขาวหอมมะลิอินทรียเปนประจํา และอยางตอเนื่อง เพื่อ

สุขภาพที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
• ผูบริโภคขาวหอมมะลิอินทรีย ควรใหความรู แนะนํา และชักชวนผูใกลชิดใหหันมาบริโภคขาวหอม

มะลิอินทรีย เพื่อแสดงความรักและความหวงใยแกผูใกลชิดทุกคน 
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