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กลุมยอย กับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง)
กลุ  ม ส ง เสริ ม เกษตรกรบ า นตาลลู ก อ อ น (อํ า เภออู  ท อง) และกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม เ ศรษฐกิ จ โตเร็ ว
(อําเภอดานชาง) ผลการวิจัย พบ ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง
ยั่งยืน ไดแก ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม ปญหาอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจ พบปญหา
แนวกันชน การจัดการนํา้ การขาดองคความรูด า นเกษตรอินทรีย และมีการกําหนดแนวทางหนุนเสริมและขยายผล
ไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่น คือ หาความรูจากการศึกษาดูงานกับกลุมที่ประสบความสําเร็จ ทําบันทึกบัญชี
และออกรานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย

คําสําคัญ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม เกษตรอินทรีย การลดตนทุน
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน

Abstract
The purposes of this thesis were to study the key success factors for management of
Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group to reduce the organic rice cost of production,
management problem, to set the enhancing operational management guidelines and to study
the results of the enhancing operational management guidelines employed into other communities
in Suphan Buri province. This was a qualitative research employed the in-depth interviews and
focused group for collecting data from key informants of Tung Thong community enterprise group,
government and private sectors. Further group were selected including Tahling Chan community
enterprise (in Amphoe Mueang), Ban Than louk On community enterprise (in Amphoe U-Thong),
and the Mai To Raew community enterprise (in Amphoe Dan Chang). Findings that the key success
factors for management of Suphan Buri, Tung Thong community enterprise group such as group
leader, group member, group management etc. Management outcome and problem of
community enterprise found buffer zone problem, water management, shortage of knowledge etc.
To determine a group management supporting guideline to the community enterprise seeked for
the other knowledge and had the educational visit at other successful projects, record of income/
expenses, and participate in public events for network formation to share knowledge.

Keywords
Group Management Accomplishment, Organic Farming, Decrease the Operation Cost,
Tung Thong Organic Rice Group Community Enterprise

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

71

บทนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 มาสูก ารจัดทําแผนยุทธศาสตร
เกษตรอินทรียระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรีจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ขึ้น จากความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานดานเกษตรอินทรียของจังหวัดสุพรรณบุรีใหบรรลุตามวิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วา “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนํา ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บานเมือง
สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” (Thailand Rice Science
Institute, 2017)
จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ปลูกขาวทั้งหมด 3,348,755 ไร จากขอมูลของสถาบันวิทยาศาสตรขาว
แหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี (สวช.) (13 มิถุนายน พ.ศ. 2560) พบวา พื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรียมปี ระมาณ
250-300 ไร ขาวอินทรีย เปนขาวที่ใชกระบวนการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติที่ไมพึ่งสารเคมี ปจจุบัน
พบวา การทําเกษตรอินทรียนั้นสามารถตอบโจทยผูบริโภคในบางกลุมที่ดูแลสุขภาพ (Health Conscious)
และมีกระแสตอบรับพืชผลเกษตรอินทรียท งั้ ในและตางประเทศ ขาวอินทรียเ ปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ รางมูลคา
เพิ่ม (Value-added) ใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามแมวาระบบเกษตรอินทรียจะมีปญหาและอุปสรรค
จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในทีส่ ง ผลใหเกษตรกรบางกลุม ทีย่ งั คงพึง่ พาสารเคมีซงึ่ มีอนั ตรายทีเ่ กิดจาก
การตกคางและสงผลตอสุขภาพในทีส่ ดุ แตในขณะเดียวกันก็มกี ลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน
ซึง่ บริหารจัดการกลุม มากวา 10 ป (ป พ.ศ. 2550) ทีป่ ระสบความสําเร็จในดานตางๆ ไดแก ดานคน ดานตลาด
ดานตนทุนและดานการผลิต เปนตน (Thailand Rice Science Institute, 2017) และจากตัวอยางความสําเร็จ
ในการปลูกขาวอินทรียใ นกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน จึงเปนเปาหมายเพือ่ นํากระบวนการ
และขั้ น ตอนในการบริ ห ารจั ด การของกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทอง มาเป น ต น แบบด า น
การลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียไปหนุนเสริมและขยายผลกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอื่นที่อยู
ในระยะปรับเปลีย่ นในจังหวัดสุพรรณบุรี และรายงานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการกลุม ฯ เพือ่ นําเสนอ
ระดับนโยบายกับหนวยงานสนับสนุนและหนวยงานรองรับ อาทิ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตร
ข า วแห ง ชาติ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ฯลฯ ตลอดจนกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอื่ น ที่ อ ยู  ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย นใน
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี อั น จะส ง ผลให เ กษตรกรเกิ ด การตื่ น ตั ว ในการรวมกลุ  ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  แ ละ
จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตขาวอินทรีย
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม เพือ่ ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย
ของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาปญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุมอื่นที่อยูในระยะปรับเปลี่ยนในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
จากขอมูลของกรมการขาว ป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตขาวอินทรีย
ที่สูงมาก เนื่องจากมีปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ดี ไดแก ทรัพยากรนํ้า พื้นที่ที่อุดมสมบรูณ ความพรอมใน
ดานทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม โดยเกษตรกรตองมีการจัดการ ดังนี้ การเลือกพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ
ที่มีขนาดติดตอกัน วิเคราะหคุณสมบัติของดิน รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมแปลงนากอนการไถแปร
สายพันธุขาวที่ไดรับการดูแลมาอยางดีและไมเคยมีการใชสารเคมีสังเคราะหมากอน สามารถตานทานโรค
และแมลงไดดี ปลูกขาวแบบปกดํา ใชปยุ อินทรียจ ากธรรมชาติอยางตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอ เลือกปลูกในชวงเวลา
ที่ เ หมาะสมของข า วแต ล ะสายพั น ธุ  มี ก ารควบคุ ม วั ช พื ช ปลู ก พื ช หมุ น เวี ย นในตระกู ล ถั่ ว ทั้ ง ก อ นและ
หลังการปลูก มีการจัดระดับนํา้ ใหสมั พันธกบั การเจริญเติบโตของลําตนในระยะปกดําจนถึงระยะแตกกอ นอกจากนี้
เกษตรกรตองควบคุมการเก็บรักษาขาวโดยใหมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 14 (Department of Rice, 2016)
ตนทุน (Cost) เปนมูลคาของทรัพยากรที่องคกรใชประโยชนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามทีก่ าํ หนดไว เชน ตนทุนของวัตถุดบิ และแรงงานทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ผลิตสินคาหรือบริการ เปนตน ตนทุนมักจะถูกวัด
มูลคาเปนจํานวนเงินที่จะตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยอาจเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
หรือที่เรียกวาตนทุนในอดีต และตนทุนประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเปนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยทั่วไปแลวนักบัญชีอาจจะกําหนดตนทุนที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมเดียวกันซึ่งเรียกวา
กลุมตนทุน (Cost Pools) อาทิ วัตถุดิบ คาแรงงาน คาไถปรับที่เตรียมปลูก คาเมล็ดพันธุ การบํารุงรักษา
เครื่องจักร นอกจากนี้ยังตองพิจารณา ตนทุนตามกิจกรรมของผลิตภัณฑ ไดแก วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทาง
ออม คาแรงทางตรง คาแรงทางออม และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Ketpirut, 2013)
ปจจัยที่ทําใหประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการผลิตขาวก็คือ การที่เกษตรกรหรือชาวนา
ในประเทศญี่ปุนมีการรวมตัวกันซึ่งการรวมตัวกันนั้นนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตร
มีอํานาจในการตอรองทั้งในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซึ่งความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม
อีกทั้งยังไดมีการพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลง
เงินทุนและการไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016)
การตลาดเปนปจจัยความสําเร็จอันดับแรกของธุรกิจเกษตรอินทรีย (Nastase, Stoian & Ion,
2011) ในขณะที่การบริโภคขาวอินทรียเกิดจากแรงจูงใจเรื่องสุขภาวะ ราคาขาวเปลือกอินทรียจะขายได
ราคาสูงกวาราคาขาวเปลือกทั่วไปประมาณรอยละ 10 และขาวอินทรียที่จําหนายแบงออกเปน 2 ตลาด คือ
ตลาดสะดวกซื้อ (Modern Trade) และชองทางขายตรง (Direct Market) ซึ่งราคาคอนขางสูง เพราะเปน
ขาวที่ไดรับมาตรฐานเดียวกับขาวสงออก และตลาดที่จําหนายโดยเกษตรกรวางจําหนายในชุมชนที่เปน
แหลงผลิตและรานจําหนายสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ ราคาจะตํ่ากวาขาวอินทรียตลาดแรก แตราคา
ก็ยังสูงกวาราคาขาวสารปกติ (Yotkaew, 2017)
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2. ปญหาและอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ไดแก สมาชิกในกลุม
มีการรวมตัวกันนอยมาก สวนใหญผลิตเพื่อการยังชีพ จําหนายในรูปวัตถุดิบ และเหลือนํามาแปรรูป ทําให
ขาดการบริหารจัดการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ หากแยกกันผลิตหรืออยูในลักษณะตัวใครตัวมันทําให
โอกาสที่จะพัฒนาใหเขมแข็งคอนขางยาก ขาดเครือขาย อัตลักษณ และตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย
ขาดความเชื่อมโยง (Linkage) การประสานงานกับภาครัฐเปนแบบหลวม ๆ ขาดการสนับสนุนดานความรู
ทักษะ การเปนพี่เลี้ยงดานวิธีคิด รวมถึงขาดการประสานงานการทํางานที่เชื่อมตอระหวางกลุมกับภาครัฐ
สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานสนั บ สนุ น อื่ น ขณะเดี ย วกั น ภาครั ฐ ขาดการติ ด ตามประเมิ น ผล
ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน (Yotkaew, 2017)
นอกจากนีป้ ญ
 หาและอุปสรรคของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียย งั ประกอบดวยรายละเอียด
ดังตอไปนี้ คือ
2.1 ปญหาดานการผลิต คือ การขาดความรูดานเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาพัฒนาการผลิต
(Praphattanphisut Intiviro, 2014 ; Srigiofun et al., 2012 ; Klinchan, 2014) ในขณะที่ Bacenetti, Fusi,
Negri, Bocchi & Fial (2016) ที่ศึกษา การผลิตระบบอินทรียอยางยั่งยืน กรณีศึกษา การตรวจสอบการปลูก
ขาวในอิตาลี พบวา การผลิตขาว อินทรียจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบ 11 รายการ อาทิ ปจจัยการผลิต
เชน ปุย การเก็บขอมูลการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหสภาพอากาศ พื้นที่ นํ้าสะอาด เครื่องจักร รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Bacenetti et al., 2016) ซึ่งสอดคลองกับ Rattanawilai (2014) ที่พบ
วา จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดีในฟารม (ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียนานาชาติ IFOAM) การเก็บเกี่ยวเฉพาะที่ใชประโยชนได การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มีคณ
ุ ภาพตรงตามความตองการของผูซ อื้ มีความตอเนือ่ งและมีความสัมพันธกนั ในระบบโซอปุ ทาน (Supply
Chain)
2.2 ปญหาดานการตลาด คือ ราคาขาวตกตํ่า การถูกกดดันราคาจากพอคาคนกลาง
มีแหลงรับซื้อจํานวนนอย ขาดความรูเกี่ยวกับดานการตลาด การจัดจําหนายยังมีการกระจายตัวไดนอย
เพราะลูกคามีเฉพาะกลุมและการสงเสริมการตลาดมีนอยมาก ไมมีแหลงจําหนายขาวอินทรียที่เพียงพอตอ
ความตองการของตลาด บรรจุภณ
ั ฑของขาวอินทรียย งั ไมมีการติดฉลากทีใ่ หขอ มูลทีช่ ดั เจน (Yotkaew, 2017
; Klinchan, 2014)
2.3 ปญหาดานตนทุน จากการศึกษาตนทุนการทํานา ของ Isavilanont (2015) พบวา ตนทุน
การทํานาของไทยในป พ.ศ. 2558 อยูท ี่ 9,266 บาท/ตันในขณะที่ Luanjiraphan (2010) และ Ketpirut (2013)
ที่ศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวอินทรียและการปลูกขาวใชสารเคมี พบวา
การผลิตขาวอินทรียม ตี น ทุนทัง้ หมดเฉลีย่ ตอไรตาํ่ กวาการผลิตขาวใชสารเคมี และการปลูกขาวอินทรียม กี าํ ไร
สุทธิสงู กวาการปลูกขาวใชสารเคมีอยางมีนยั สําคัญทางสถิตซิ งึ่ สอดคลองกับ Chancharoen, Wasontiwong
& Srithongkerd (2015) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบคาใชจา ยในการปลูกขาวอินทรียก บั การปลูกขาวแบบเกษตรเคมี
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พบวา คาใชจายในการปลูกขาวอินทรียมีคาใชจายทั้งสิ้น 2,480 บาท/ไร ในขณะที่ คาใชจายในการปลูกขาว
แบบเกษตรเคมี มีคาใชจายอยูที่ 5,477 บาท/ไร
2.4 ปญหาดานคน คือ การรวมกลุม เปนสิง่ สําคัญตอการพัฒนาและเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน การรวมกลุมนั้นจะทําใหเกษตรมีอํานาจ
ในการตอรองทัง้ ในดานการผลิตและการตลาดและนํามาซึง่ ความรวมมือกันของสมาชิกในกลุม อีกทัง้ ยังไดมี
การพัฒนาการทํางานเปนกลุม มีการวางแผนการจัดการซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการหาแหลงเงินทุนและ
การไดรบั การสนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก (Kusuntia, 2016) ตัวอยาง กลุม วิสาหกิจชุมชน ศูนยขา วชุมชน
บานอุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ มีการสรางเครือขายพึ่งพากันและกัน เชนเดียวกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมปลูกขาวอินทรียตําบลเชียงเพง อําเภออุมแสง จังหวัดยโสธร ไดมีการจัดตั้งทีมประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกกลุมเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน (Department of Rice, 2016)
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอมูลการสัมภาษณนายปญญา ใครครวญ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทอง
ยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดกอตั้งกลุมฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 มีสมาชิก 39 ครัวเรือน ที่ปลูกขาว
ผักและผลไมอนิ ทรีย จํานวน 250 ไร โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมคนรวมคิด แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นแนวทางเกษตร
อินทรียในหลักทฤษฎีใหมใหเกิดรูปธรรมเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
และตลาด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียที่ไดรับการสงเสริมจากภาคีเครือขายที่เปนทั้งภาครัฐและ
เอกชน หนวยงานรองรับ ไดแก สถาบันวิจยั ขาวแหงชาติจงั หวัดสุพรรณบุรี (สวช.) เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ
และเกษตรตําบลจากโครงการนาแปลงใหญ สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย ลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ โดยกรมการขาวเปนผูรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานสนับสนุนจากมูลนิธขิ า วขวัญ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) พัฒนาชุมชน
จังหวัด ผูจัดจําหนายจากภาคเอกชน (บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด และบริษัทไทย ออกานิคฟูด จํากัด)
ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุม ตลอดจนสรางเครือขายการตลาดที่แสวงหาความรวมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนใหเปนศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และถายทอดประสบการณการใหแกประชาชนและ
องคกรอื่น ๆ ปจจุบันสมาชิกกลุมทุงทองยั่งยืนไดรับการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ”ชุมชนรวมรับรอง”
(PGS: Participatory Guarantee System) ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในมาตรฐานของ Organic Thailand และ IFOAM
และเป น กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Lemon Farm ORGANIC PGS ปลู ก ข า วสายพั น ธุ 
ทีต่ ลาดอินทรียต อ งการ อาทิ ขาวหอมปทุม ขาวไรซเบอรรี่ ขาวหอมมะลิแดง ขาวหอมนิล ขาวหอมธรรมศาสตร
และขาวทับทิมชุมแพ สงขายบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) บริษัทซองเดอรไทยออแกนิคฟูด
และตลาดทองถิ่น
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วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ ดังนี้
1. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1
ประชากรกลุมแรก คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนที่ปลูกขาวอินทรีย จํานวน 8 คน ประชากรกลุมที่สอง
คือ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับขาวอินทรีย ไดแก มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหาร
ซองเดอร สุม กลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
ที่เปนเจาหนาที่เกษตรชํานาญการ จํานวน 7 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชการสัมภาษณตามแนวแบบสัมภาษณดวยคําถามปลาย
เปดเพื่อคนหาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชากรกลุ  ม ที่ ส าม คื อ สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ  ม อื่ น ที่ อ ยู  ใ นระยะปรั บ เปลี่ ย นใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) กลุมสงเสริมเกษตรกร
บานตาลลูกออน (อําเภออูท อง) และกลุม วิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจโตเร็ว (อําเภอดานชาง) สุม กลุม ตัวอยาง
ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
จากกรมสงเสริมการเกษตร กลุม ชุมชนละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณ
เชิงลึกตามแบบสัมภาษณซึ่งมีกรอบแนวคําถามเกี่ยวกับดานการผลิต ดานตนทุน ดานตลาด และดานคน
และการจั ด ประชุ ม กลุ  ม ย อ ย (Focus Group) เป น รายกลุ  ม ชุ ม ชนเพื่ อ สํ า รวจการบริ ห ารจั ด การและ
ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุมสําหรับการผลิตขาวอินทรีย
2. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2
ประชากรกลุม แรก คือ หัวหนากลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืนทีป่ ลูกขาวอินทรีย
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จํานวน 8 คน หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียตลิ่งชัน (อําเภอเมือง) จํานวน 1 คน หัวหนากลุม
สงเสริมเกษตรกรบานตาลลูกออน (อําเภออูทอง) จํานวน 1 คน และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจ
โตเร็ว (อําเภอดานชาง) จํานวน 1 คน รวมจํานวน 11 คน
ประชากรกลุม ทีส่ อง คือ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับขาวอินทรีย ไดแก
มูลนิธิขาวขวัญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล
ผูบริหารเลมอนฟารม และผูบริหารซองเดอร จํานวน 7 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการจัดประชุม
กลุมยอย (Focus Group) เพื่อกําหนดแนวทางหนุนเสริมการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3 กลุมที่อยูในระยะปรับเปลี่ยน (1 - 2 ป) จากเคมีเปนอินทรีย
เพื่อนําไปขยายผลในกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 และขอ 2
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกมาถอดความ แจกแจงความถี่ และประมวลผลเปนคาความถี่และคารอยละ สวนขอมูล
ทีไ่ ดจากการประชุมกลุม ยอยไดนาํ มาถอดความ ใหรหัสตามประเด็นทีส่ นใจ วิเคราะห สังเคราะห และตีความ
จากนั้น นําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปเพื่อเปนแนวทางการบริหารการจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
สําหรับการผลิตขาวอินทรียข องกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุม อืน่ ทีอ่ ยูใ นระยะปรับเปลีย่ น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
1.1 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิต
ขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรีย
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 4 ดาน คือ
ดานคน ดานตนทุน ดานตลาด และดานการผลิต ดังนี้
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ตารางที่ 1
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
´ ´¥¸ÉÎµÅ¼nªµ¤ÎµÁ¦È
(Key Success Factors)
o µ
1.¼oÎµ¨»n¤
2.¤µ·¨»n¤
3.µ¦¦·®µ¦´µ¦¨»n¤¸É¸
4.Åo¦´µ¦´»µ®nª¥µ£µ¥°
5.» £µ¡Â¨³ªµ¤¨°£´¥
o µo »
1.µ¦´µ¦o»Â¨³Á·»
o µ¨µ
1.n°µµ¦´Îµ®nµ¥
2.µ¦¦oµÁ¦º° nµ¥Â¨³µ¦¦ª¤¨»n¤
3.µ¦¨µ¸É¸ (µ¦ÎµÁ¬¦¡´³´µ)
4.¦µµ¨µ oµª°·¦¸¥r
o µµ¦¨·
1.¡ºÊ¸É¨¼Â¨³£µ¡Âª¨o°¤¦°Â¨

Îµª
(ªµ¤¸É)

¦o °¥¨³

14
13
10
6
3

93.33
86.67
66.67
40.00
20.00

4

26.67

8
7
5
2

53.33
46.67
33.33
13.33

1

6.67

จากตารางที่ 1 พบวา 5 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ใหความสําคัญปจจัยดานคน ประเด็น
ผูน าํ กลุม คิดเปนรอยละ 93.33 ลําดับที่ 2 คือ ประเด็นสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 86.67 ลําดับที่ 3 คือ ประเด็น
การบริหารจัดการกลุมที่ดี คิดเปนรอยละ 66.67 ลําดับที่ 4 คือ ประเด็นการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
คิดเปนรอยละ 40 และลําดับที่ 5 คือ ประเด็นการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 20
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ตารางที่ 2
โครงสรางตนทุนการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
o »µ¦¨¼ o µª
1. nµÁ¦¸¥¤·
2. nµÁ¤¨È¡´»r
3. nµoµ®ªnµ/Îµ
4. nµ»l¥/µ¦Îµ´ª´¡º
5. nµÊÎµ¤´ÁºÊ°Á¡¨·
6. nµÁÈÁ¸É¥ª/¸ oµª
7. nµÄoµn ¥°ºÉ Ç
8. nµn°¤Â¤°»¦r
o »¦ª¤ (µ)

o »Á¨¸É¥n °Å¦n
500.08
292.20
277.12
237.12
278.73
637.54
134.07
86.86
2,443.73

´n ª (¦o °¥¨³)
20.46
11.96
11.34
9.70
11.41
26.09
5.49
3.55
100.00

จากตารางที่ 2 ซึ่งเปนผลจากการสัมภาษณเชิงลึกในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 – กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนที่เกิดจากการปลูกขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
มีดังนี้ คาเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ คาจางหวาน/ดํา คาปุยและสารกําจัดวัชพืช คาดูแลรักษา (คานํ้ามัน
ขับรถไปนา) คาเกี่ยวขาวและสีขาว (รวมคาขนสง) คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ
เชน คาเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ทั้งนี้ไดนําขอมูลของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
จํานวน 8 คน พื้นที่ปลูก 118 ไร คิดเปนตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉลี่ยตอไร ประมาณ 2,443.73 บาท
ทั้งนี้ไมรวมคาเชาที่นา คาภาษีที่ดิน และคาเสื่อมราคา
นอกจากนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ดานตลาด ไดแก มีตลาดที่ดีจากการทําเกษตร
พันธะสัญญา (Contact Farming) กับบริษัท ไทยออรกานิคฟูดจํากัด (ซองเดอร) และบริษัทสังคมสุขภาพ
จํากัด (เลมอนฟารม) ดานการผลิตไดแก มีการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวสําหรับเพาะกลาในรอบการผลิตตอไป
เพือ่ เปนการประหยัดตนทุน และมีการรับรองเกษตรอินทรีย PGS โดยชุมชนตามหลักการและมาตรฐานเกษตร
อินทรียสากล
1.2 การจัดการและปญหาอุปสรรคในการจัดการกลุม ชุมชนอืน่ ทีอ่ ยูใ นระยะปรับเปลีย่ น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
ปญหาหลัก ไดแก
ดานการผลิต คือ ปญหาแนวกันชนซึง่ เกษตรกรมีความเห็นวา ตนเองตองเสียคาใชจา ยเพิม่ ขึน้
และสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก ปญหาการจัดการนํ้าในชวงฤดูแลงมีจํานวนไมเพียงพอตอการปลูก ดานคน คือ
การขาดองคความรูที่จําเปนตอการผลิตขาวอินทรีย และการขอใบรับรองมาตรฐานซึ่งเกษตรกรพบวา
มีระบบที่ซับซอน และดานทุน คือ คาใชจายสูง
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ปญหารอง ไดแก
ดานคน คือ ปญหาดานการวางแผนและกําลังการผลิต (Productivity) ซึ่งจะทําให
การคํานวณตัวเลขตนทุนมีความคลาดเคลื่อน ดานการผลิต คือ ปญหาวัชพืช เกษตรกรบางรายไมทราบ
วิธีการกําจัดวัชพืชที่ถูกตองและเหมาะสม ปญหาการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ และเครื่องจักร เนื่องจาก
การปลูกขาวอินทรียน นั้ เกษตรกรไมสามารถนําอุปกรณทเี่ คยทํานาเคมีมาใชไดอกี จึงตองจัดหาอุปกรณใหม
ทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องดินมีความเปนกรด/ดาง การซื้อเมล็ดพันธุขาว
การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ดานทุน คือ การบันทึกบัญชี ภาระหนี้สินและดานตลาด คือ ขาดชองทาง
การจัดจําหนาย
2. แนวทางหนุนเสริมการจัดการกลุม เพือ่ ลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียข องกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อนําไปขยายผลกับกลุมชุมชนอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปแนวทางการหนุนเสริมเปน
4 ดาน คือ ดานการผลิต ดานตลาด ดานคน และดานตนทุน ดังนี้
2.1 ดานการผลิต ขอมูลจากการจัดประชุมกลุม ยอย (Focus Group) ทีป่ ระชุมไดมกี ารเสนอวา
ควรใหความรูด า นการปลูกขาวอินทรียแ กเกษตรกรเพือ่ นําไปปฏิบตั ติ อ ไป เชน มีการใหความรูแ ละขอแนะนํา
แกเกษตรกรในการศึกษาการทําเกษตรอินทรีย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความรูค วามเขาใจอยางละเอียดตัง้ แตครัง้ แรก
กอนลงมือปลูก ศึกษาหาความรูแ ละดูงานจากกรมวิชาการในโครงการเกษตรยัง่ ยืน หรือไปดูงานจากสถานที่
ตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งมีการแนะนําผูปลูกรายใหมใหรูจักกับผูที่ประสบความสําเร็จเพื่อให
เกษตรกรสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากผูม ปี ระสบการณจริง ควรมีการแนะนําใหเกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตนเองสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ควรมีการแนะนํา
ใหเกษตรกรปลูกขาวอินทรียต ามลําดับขัน้ ตอน โดยตองมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจทํางานรวมกัน ตลอดจนควรมีการ
ใหคาํ แนะนําแกเกษตรกรในการเลือกใชเมล็ดพันธุท เี่ หมาะสมกับพืน้ ทีข่ องตนเอง และเกษตรกรควรทราบถึง
ขอดีของการมีระบบแนวกันชนในการทําเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังไดมกี ารเสนอวา ควรใหความรูด า นการจัดการผลิตโดยควรแนะนํา
ใหผรู เิ ริม่ ใหมทกุ ทานรวมกลุม กันในการผลิตขาว ไมควรทําเพียงลําพัง เพราะการรวมกลุม กันก็จะทําใหสมาชิก
เกิดการเรียนรูร ะหวางกันและกัน สมาชิกในกลุม ทุกทานตองทราบวัตถุประสงคของกลุม ใหชดั เจน กลุม สมาชิก
ทุกทานตองซื่อสัตย หากสัญญาวาจะทําอะไร ตองดําเนินการทําในสิ่งที่กลาวไว นอกจากนี้ควรแนะนําให
กลุม สมาชิกรูจ กั การสรางเครือขายกับบุคคลอืน่ หรือองคกรภายนอก และหากเกษตรกรมีปญ
 หาในการปลูกขาว
ควรแนะนําเกษตรกรวา ไมควรหลบปญหา แตควรแกไขไปทีละเรื่อง นอกจากนี้ เกษตรกรควรขอคําแนะนํา
กับผูตรวจประเมินในกรณีที่พบปญหา
2.2 ดานตลาด จากวิธีการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูเขารวมประชุมไดเสนอ
แนวคิด ความเห็น และประสบการณ รวมทัง้ ขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วของในการแกปญ
 หาดานตลาดของทัง้ 3 กลุม
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นแนวทางการหนุนเสริมดานตลาด คือ ผูนํากลุมฯ ตองนําตัวเองเขารวมในการอบรม/
ออกงาน/ออกราน เพราะการอบรมคือหนึง่ ในสถานะของการสรางเครือขาย ในเรือ่ งของการแลกเปลีย่ นเรียนรู
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รูเ ขา รูเ รา ออกราน รวมทํากิจกรรมตางๆ เพือ่ เปนการแนะนํา โฆษณา ประชาสัมพันธใหทราบวา ไดทาํ เกษตรอินทรีย
ทั้งกายและใจ ไมชาไมนานก็จะมีตลาดเขามาเอง เปนการสรางตนทุนความคิด ความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ที่เปนตนทุนที่ใหญมาก คือ พลังของกลุมที่รวมตัวกัน เกษตรกรตองเชื่อในตัวเราเองกอนแลวคนอื่นจะเชื่อ
ตามเพราะว า อิ น ทรี ย  มั น ดี สุ ข ภาพมั น ดี และความเชื่ อ เหล า นี้ มั น เป น ตั ว บอกของคุ ณ ภาพและราคา
เปนการทําตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) พรอมกับประชาสัมพันธเรื่องราวที่ใกลตัวเรา
2.3 ดานคน ผูเ ขารวมวิธกี ารจัดประชุมกลุม ยอยไดใหขอ เสนอเกีย่ วกับแนวคิด ขอคิดเห็นและ
ประเด็นขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาแนวการบริหารจัดการดานคน ไดดังนี้ รวมตัวกันการตรวจแปลง
(นาแปลงใหญ) เพื่อขอรับรองมาตรฐานใหองคความรูในการทําเกษตรอินทรีย อาทิ ความรูดานการบริหาร
จัดการ การนําเทคโนโลยีมาใช การออกรานในตลาดเกษตรอินทรีย มีการตัง้ เปาหมายหรือแนวทางในการผลิต
ขาวอินทรียอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการผลิตขาวอินทรีย วางแผนดานกําลังคนตามความถนัดของสมาชิกแตละคน
ในกลุมใหเหมาะสมกับงานที่ตองรับผิดชอบ จัดสรรคนใหตรงกับความสามารถ ลดความขัดแยง แบงปน
ความรู และพัฒนาภาวะผูนําของบุคคล
ขอมูลการหนุนเสริมดานคนนั้น มีองคประกอบที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตามประเด็น
ที่ไดกลาวขางตน มีความสอดคลองกับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
ทุง ทองยัง่ ยืน อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ตารางที่ 1) ถานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบตั จิ ะประสบความสําเร็จ
เชนกัน
2.4 ดานตนทุน ผลจากวิธกี ารจัดประชุมกลุม ยอย (Focus Group) ทีป่ ระชุมไดมกี ารเสนอวา
ควรมีการใหความรูดานการลดตนทุนในการผลิตขาวอินทรียแกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 3 กลุม ดังนี้
การลดตนทุนไมไดเกิดจากการใชปุยอินทรียหรือเก็บเมล็ดพันธุไวใชแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลดตนทุน
ทั้งกระบวนการ ไดแก ปจจัยคาเก็บเกี่ยวที่มาจากคาเชื้อเพลิงที่ผันผวนอาจทําใหคาใชจายจากการเก็บเกี่ยว
สูงขึน้ แตถา เกษตรกรรวมตัวกันตอรองคาเก็บเกีย่ วก็จะลดลง นอกจากนีเ้ กษตรกรยังสามารถลดตนทุนไดจาก
การเก็บเมล็ดพันธุไวใชในรอบการผลิตตอไป หรือคาแรงงานจางหวาน/ดํา เกษตรกรสามารถลดตนทุน
ดวยการใชแรงงานในครอบครัวได จากการสัมภาษณ นางรัชนี วิเศษสิงห พบวา คาปุย/สารกําจัดวัชพืชนั้น
ถาเกษตรกรผลิตเองจะลดคาใชจา ยไปไดมาก และคาใชจา ยทีล่ ดลงสามารถนําไปเปนคาใชจา ยดานการศึกษา
ใหกบั สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคารักษาพยาบาล สอดคลองกับนายเดชา จันทรบริบรู ณ. ไดใหความเห็น
เพิ่มเติมวา คาใชจายที่ลดลงคือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจนสามารถนํามาซื้อที่นาแปลงใหมเพิ่ม ซึ่งตัวเกษตรกร
ยอมเปนหนีก้ บั ภาระทีเ่ กิดขึน้ นี้ จะเห็นไดวา การปลูกขาวอินทรียถ อื เปนทางออกหนึง่ ของเกษตรกร เนือ่ งจาก
การปลูกขาวอินทรียนั้น มีตนทุนการปลูกขาวอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนการปลูกขาวแบบเคมี
รวมทัง้ ราคาขายขาวอินทรียก ย็ งั มีราคาขายทีส่ งู กวาราคาขายของขาวทีป่ ลูกแบบเคมีดว ย สําหรับแนวหนุนเสริม
ดานตนทุนที่เกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน (การปลูกพืชหรือตนไมเพื่อปองกัน
การปนเปอนสารเคมีจากแปลงใกลเคียง) และการขุดบอนํ้าของเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาว
อินทรีย ทําใหไมสามารถผานเกณฑในการรับรองมาตรฐานนั้น ที่ประชุมไดเสนอแนวทางหนุนเสริม ดังนี้

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

81

2.4.1 ขอใหนาํ เสนอขอมูลตอภาครัฐเพือ่ พิจารณาทบทวนแนวทางการใหเงินทุนสนับสนุน
แกเกษตรกร โดยขอใหพิจารณาปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการใหเงินทุนสนับสนุนจากเดิมที่มีการใหเงินทุน
สนับสนุนหลังจากที่ผานเกณฑรับรองมาตรฐานแลว ควรจะเปลี่ยนมาเปนการใหเงินทุนสนับสนุนใน
ระยะเริ่มตนเพื่อใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า ซึ่งนาจะสอดคลองกับความตองการ
ใช เ งิ น ทุ น ของเกษตรกร อย า งไรก็ ต ามแนวทางดั ง กล า วเกี่ ย วข อ งกั บ กฎเกณฑ แ ละข อ บั ง คั บ ต า งๆ
ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานรับผิดชอบควรหารือรวมกันเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดตอไป
2.4.2 พิจารณาแนวทางการสนับสนุนขอมูล แหลงเงินทุนรวมทั้งการจัดหาแหลงเงินทุน
ในการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐและหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ นํามาใชเปนเงินทุนในการจัดทําแนวกันชน
และขุดบอนํ้า สําหรับเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยน เชน จัดหาจากกองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาหมูบาน
เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวอินทรียกันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ที่ใชในการดําเนินการผลิตและ
การบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนนั้น
สามารถจําแนกออกเปนปจจัยตามหลักแนวทางการบริหารจัดการได 4 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยดานคนและบริหารจัดการภาพรวม ผูนํากลุม สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุมที่ดี
การสรางเครือขายและการรวมกลุม การไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก สุขภาพและความปลอดภัย
ดังนี้ ผูนํากลุม (นายปญญา ใครครวญ) มีภาวะผูนํา มีทุนทางปญญาที่เปนภูมิปญญาชาวบาน (การทํา
ปุย อินทรีย) มีวฒ
ุ ภิ าวะทางสังคมและใจกวาง ชวยเหลือ แบงปนขอมูลใหกบั เพือ่ นสมาชิก ฯ มีแรงจูงใจภายใน
ที่เกี่ยวกับสุขภาพของตน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ Vitayaudom (2011) ที่กลาววา ในโลก
ที่มีการแขงขันสมบูรณ การพัฒนาในดานตางๆ ขององคกรเปนเรื่องที่จําเปน แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนสิง่ ทีม่ คี วามจําเปนมากกวาเพราะทรัพยากรมนุษยนนั้ เปนสิง่ ทีม่ คี า ทีส่ ดุ ดังนัน้ สมาชิกกลุม ฯ จึงมีจติ สํานึก
ที่จะพึ่งตนเอง ตองการมีสุขภาพดีจากการเลิกใชสารเคมีและยาฆาแมลง และลดตนทุนการทํานาไปดวย
เพราะการทําเกษตรอินทรียเปนลักษณะและวิถีการดําเนินการตามจิตสํานึก มีแนวคิด มีอุดมการณอินทรีย
อยางแทจริงที่จะตองรวมมือกัน ชวยเหลือกัน ดวยคุณธรรมที่รักตนเอง รักเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติและ
รักษสิ่งแวดลอม มีความปรารถนาที่ดีตอกัน ทั้งนี้คณะผูวิจัยมีความเห็นวา การบริหารจัดการกลุมเพื่อ
ลดต น ทุ น การผลิ ต ข า วอิ น ทรี ย  ข องกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทองยั่ ง ยื น อํ า เภออู  ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรนี นั้ การลดตนทุนไมไดมาจากการลดการใชสารเคมีแลวปรับเปลีย่ นมาใชปยุ อินทรียเ ทานัน้
แตตอ งปฏิบตั ทิ งั้ กระบวนการตามทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมด ไมวา จะเปนปจจัยดานคน ดานตลาด ดานตนทุนและ
ดานการผลิต ทั้งนี้การลดตนทุน เกษตรกรไมไดลดเพื่อตัวเองหรือปฏิบัติตามภาครัฐ เมื่อลดตนทุนไดแลว
สิ่งที่เห็นและประจักษชัดคือ สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีความสุขไมมีความกังวลเรื่องความไมปลอดภัย
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ดินมีความอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมดีมีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ไดรับอีกประการ คือ
สังคมรับรูวาเปนอินทรีย ใหการยอมรับ เกิดการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Yotkaew (2017) ทีพ่ บวา ตองพัฒนาชาวนาใหมจี ติ วิญญาณเกษตรอินทรีย มีความรูค วามเชีย่ วชาญสามารถ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพื่อการทองเที่ยว เนนผลผลิตที่เนนคุณภาพใหดึงคุณคาตอความคิดสรางสรรค
ตามวิถีสังคมไทย
2. ปจจัยดานตลาด การจัดจําหนาย การตลาดที่ดีและราคาขาวอินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอิ น ทรี ย  ทุ  ง ทองยั่ ง ยื น ทํ า เกษตรพั น ธะสั ญ ญา (Contact Farming) กั บ เครื อ ข า ยซองเดอร แ ละ
เลมอนฟารม เปนการทําตลาดแบบ B2B (Business to Business) ซึ่ง Bublitz & Peracchio (2015) แนะนํา
วา การใหขอมูลโภชนาการผานการโฆษณา มุงเนนคุณคาและประโยชนที่สุขภาพจะไดรับกอใหเกิดการรับรู
ทําใหเกิดการตระหนักรู การทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้งหาผานสิ่งที่ปรากฏ
(Appearance) รูปลักษณ (Overall) สี (Color) กลิ่น (Odor) รสชาติ (Flavor) ความนุม (Mouthfeel)
จึงควรมีฉลาก คําแนะนําที่ชัดเจนถึงคุณคาและคุณประโยชนจะทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่ไดรับและสุดทายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไดรับขอมูลยืนยัน (Recommend) เกิดความเชื่อมั่น
และปรับเปลี่ยนเปนการซื้อประจํา (Menezes, Deliza, Chan & Guinard, 2011) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Iyambo & Otubanjo (2013) ที่ชี้ใหเห็นวา การทําตลาดและการใชสวนประสมทางการตลาดเปน
ความสําเร็จในการแขงขันทีจ่ ะตอสูก บั คูแ ขงขันในตลาด ซึง่ เปนระดับของการจัดการและเปนองครวมทีจ่ ะนํา
ไปสูโ ปรแกรมทางการตลาดทีจ่ าํ เปนกอนทีจ่ ะปลอยสินคาออกสูต ลาด นักการตลาดจะตองทราบความตองการ
(Demand) และมีการตอบสนองดวยการใชสว นประสมทางการตลาดทีห่ ลากหลายเพือ่ นํามาปรับแผนการตลาด
(Luan & Sudhir, 2010 ; O’Connor & Rice, 2013) การทําธุรกิจเกษตรอินทรียเปนการทําตลาดที่มุงเนน
ลูกคา(Market Orientation) ทําใหองคกรทราบความตองการของลูกคาและสนองความตองการนั้นดวย
การผลิตสินคาและบริการตอบสนอง (Kumar, Subramanian & Strandholm, 2011; Liao, Chang, Wu &
Katrichis, 2011; Nastase, Stoian & Ion, 2011)
3. ปจจัยดานตนทุน การจัดการตนทุนและเงินทุน พบวา ปญหาดานตนทุนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่อยูในระยะปรับเปลี่ยนนั้น เปนเรื่องตนทุนคาใชจายในการจัดทําแนวกันชนและการขุดบอนํ้า
ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญที่ตองการปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวอินทรีย ตองเผชิญกับ
ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ทําใหไมสามารถผานเกณฑรบั รองมาตรฐานได ซึง่ ปญหาดังกลาวถือเปนปญหา
หลักของเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การสงเสริม
การทําเกษตรอินทรียและการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรในชวงการปรับเปลี่ยนนั้น
เปนปญหาที่พบเห็นไดอยูเสมอ สําหรับเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน ตนทุนการปลูกขาวอินทรียของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน จากตารางที่ 2 พบวา คาเก็บเกี่ยวและคาสีขา ว ถือเปนตนทุน
หลักในการปลูกขาวอินทรียซึ่งคิดเปนรอยละ 26.09 รองลงมาเปนตนทุนคาเตรียมดิน คิดเปนรอยละ 20.46
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ตนทุนคาเมล็ดพันธุ คานํ้ามันเชื้อเพลิง และคาจางหวานและดํา ซึ่งมีสัดสวนตนทุนที่ใกลเคียงกัน นอกจาก
นั้นเปนตนทุนคาปุย คาสารกําจัดวัชพืช คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาซอมแซมอุปกรณ แตตนทุนการปลูกขาว
อินทรียรวมเฉลี่ยตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชนทุงทองยั่งยืน ประมาณ 2,443.73 บาท ซึ่ง Chancharoen,
Wasontiwong & Srithongkerd (2015) ไดสรุปตนทุนคาใชจายในการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียเฉลี่ยตอ
ไร เทากับ 2,480 บาท ดังนั้นจะเห็นไดวา ตนทุนการปลูกขาวอินทรียรวมเฉลี่ยตอไรของกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนมีคาตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรตํ่ากวา 36.27 บาท
4. ปจจัยดานการผลิต พืน้ ทีป่ ลูกขาวและสภาพแวดลอมรอบแปลงนา แนวทางการจัดการพืน้ ทีป่ ลูก
และสภาพแวดลอมรอบแปลงถือเปนปจจัยสําคัญตอกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืน
(ตารางที่ 1) ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ Praphattanphisut Intiviro (2014) เรื่องการ
ทํานาขาวอินทรียต ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี กลาววา การบริหาร
จัดการเกษตรอินทรียน นั้ จะใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมเปนสําคัญ เนือ่ งจากวาพืน้ ฐานของเกษตรอินทรีย
เปนระบบที่ปฏิเสธสารเคมีทุกประเภท เนนการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ หันมาใชปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุย พืชสด นอกจากนีย้ งั พบวา ระบบเกษตรอินทรียย งั เปนระบบทีม่ กี ารปองกันสารเคมีจากพืน้ ทีแ่ ปลงนาทีอ่ ยู
บริเวณใกลเคียง เชน ระบบกันชนทางนํ้า ระบบกันชนทางอากาศ และการปลูกพืชคลุมดิน เปนตน
ระบบดังกลาวนี้จะสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว สอดคลองกับ Srigiofun et al. (2012)
ที่พบวา เกษตรอินทรียนั้นยังใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งระบบนิเวศที่เกี่ยวกับ
การเกษตร และใหความสําคัญตอความสมบูรณของพื้นที่ปลูก แหลงนํ้า และดิน เปนตน ซึ่งการผลิต
ระบบอินทรียอ ยางยัง่ ยืนนัน้ จะตองมีการวิเคราะหผลกระทบปจจัยการผลิต เชน ปุย การเก็บขอมูล การเก็บเกีย่ ว
การวิเคราะหสภาพอากาศ พืน้ ที่ นํา้ สะอาด เครือ่ งจักร รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน
(Bacenetti et al., 2016) คือ จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ มีการปฏิบัติที่ดี
ในฟารม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูซื้อ มีความตอเนื่องและ
มีความสัมพันธกันในระบบสายโซอุปทาน (Supply Chain) (Rattanawilai, 2014)

สรุป
คณะผูว จิ ยั ไดสรุปแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ของกลุม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียท งุ ทองยัง่ ยืน
4 ดาน คือ ดานคนและการบริหารจัดการในภาพรวม ดานตลาด ดานตนทุนและดานการไดแก ผูนํากลุม
สมาชิกกลุม การบริหารจัดการกลุม สวนปญหาอุปสรรคในการจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ยังอยูใน
ระยะปรับเปลี่ยน คือ การทําแนวกันชน การบริหารจัดการนํ้า องคความรูดานเกษตรอินทรีย การบันทึกบัญชี
ภาระหนี้สิน ชองทางการจัดจําหนายและบรรจุภัณฑ การใหแนวทางหนุนเสริม คือ การใหความรูดานเกษตร
อินทรีย เพื่อใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณ มีพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรรวมกลุม
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูร ะหวางกัน ดานตลาด ควรศึกษาดูงาน อบรม รวมกิจกรรมออกราน เปนการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู  บ ริ โ ภคทราบ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ด า นคุ ณ ภาพและราคา
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ดานคน ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เขาถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัย และการประสานงาน นอกจากนี้
ควรรวมแปลงใหญเพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน เพิม่ ความรูด า นการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี ดานการตลาด
เกษตรอินทรีย บริหารจัดการคน มีความมุงมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจน ลดความขัดแยง สมาชิกทุกคนจะตอง
บันทึกขอมูล รายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหแนวทาง
ในการแกไขปญหาในรอบการผลิตตอไปและเปนการพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
สําหรับขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป ไดแก 1) ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
ของเกษตรกรอยูในระยะปรับเปลี่ยน และ 2) ควรศึกษาโซอุปทาน (Supply Chain) ขาวอินทรียใน
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาและยกระดับเปนโซคุณคา (Value Chain)
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