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การผลิตขาวอินทรีย  ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
 

พิสุทธิ์  ศาลากิจ1 
 
บทคัดยอ 

ขาวหอมมะลิ 105 ไดรับการยอมรับในตลาดโลกในนามของขาวหอมไทย (Thai fragrant rice or jasmine 
rice) และมีแนวโนมการสงออกไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป แหลงปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยูในเขตทุง
กุลารองไห สภาพภูมิประเทศเปนแองกระทะใหญ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ รอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ 
มหาสารคาม และ ยโสธร ทุงกุลารองไหถือวาเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของประเทศ เอกสารฉบับนี้
มีวัตถุประสงคที่จะทบทวนถึงการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ทุงกุลารองไห การพัฒนา อุปสรรค และ โครงการที่
เกี่ยวของในปจจุบัน 

ขาวหอมมะลิ 105 มีพื้นที่ปลูกในเขตทุงกุลารองไห 1,276,103  ไร หรือราวรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด 
การเปลี่ยนแปลงมาเปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีคุณภาพของประเทศในปจจุบันเริ่มมาต้ังแต ป 2520 โดย 4 แผนงานบูรณา
การหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปจจุบันไดจัดตั้ง โครงการผลิตขาวหอม
มะลิมาตรฐานเพื่อสงออกในทุงกุลารองไห (2547-2550) เพื่อยกระดับผลผลิตตอไรจาก 322 กิโลกรัมตอไร ในป 
2546 เปน 470 กิโลกรัมตอไร ในป 2550 และเปาหมายรวมในการเพิ่มปริมาณการสงออกขาวเปลือกจาก 406,400 
ตัน ในป 2546 เปน 569,900 ตัน ในป 2550 จาก 3 แหลงผลิตที่สําคัญคือ 1) เขตลุมน้ําลําพลับพลา 2) กลุม
เกษตรกรทํานาศรีสวาง ต.ศรีสวาง อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด และ 3) สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด อ.เกษตร
วิสัย จ.รอยเอ็ด นอกจากนั้นสวนหนึ่งยังมีเปาหมายเปนการผลิตและการแปรรูปขาวอินทรียเพื่อการสงออก มูลคา 
1,238.66 ลานบาท ในป 2551 แตตองแกไขอุปสรรคในดานปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม สารพิษตกคาง 
และ ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยนําเสนอรูปแบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (good 
agricultural practice: GAP) และเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก  
 
ทุงกุลารองไห 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ 
ทุงกุลารองไห  มีพื้นที่ประมาณ  2.1  ลานไร  สภาพภูมิประเทศเปนแองกระทะขนาดใหญ

รอบๆ ขอบเขตจะเปนพื้นที่สูงและคอย ๆ ลาดต่ําลงสูตอนกลางของพื้นที่  โดยครอบคลุมพื้นที่  5  
จังหวัด  คือ รอยเอ็ด  สุรินทร  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  และยโสธร  ลักษณะพื้นที่ทอดวางไปตามลํา
น้ํามูล  โดยความยาวสุดของพื้นที่วัดได  ประมาณ  150  กิโลเมตร  และสวนกวางสุดของพื้นที่วัดได  
ประมาณ   50  กิโลเมตร  มีแมน้ําสําคัญหลายสาย  ดังนี้ 

แมน้ํามูล อยูทางทิศใตของทุงกุลารองไหเปนแนวเสนเขตตลอดจนความยาวของพื้นที่ 
ลําพังชู อยูทางทิศตะวันตกเปนเสนแนวเขต 
ลําพลับพลา อยูตอนกลางของทุงกุลารองไห 
ลําเสียวใหญ  ตนกําเนิดจากอําเภอระบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ไหลผานตอนบนของทุงกุลารองไห 
ลําเสียวนอย อยูทางตอนเหนือของทุงกุลารองไห  ไหลมาบรรจบกับลําเสียวใหญ 
ลําเตา มาจากทางตะวันตกของทุงกุลารองไห  ไหลมาบรรจบกับลําเสียวใหญ 

                                                 
1 สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด 
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ตารางที่ 1   แสดงพื้นที่ทุงกุลารองไห  
 

พื้นที ่จังหวัด อําเภอ 
ไร % 

รอยเอ็ด เกษตรวิสัย  สุวรรณภูมิ  ปทุมรัตน  โพนทราย    986,807   46.8 
สุรินทร ทาตูม  ชุมพลบุรี    575,993   27.3 
ศรีสะเกษ ราษีไศล  กิ่งอ.ศิลาลาด    287,000   13.6 
มหาสารคาม  พยัคฆภูมิพิสัย    193,890     9.2 
ยโสธร มหาชนะชัย  คอวัง      64,000     3.1 

รวม 2,107,690 100.0 
 

สภาพปญหาในอดีต 
โครงสรางปญหาในอดีต กอนเริ่มการพัฒนา (พ.ศ. 2520)  สรุปไดดังนี้ 
-  การเพิ่มของประชากรรุนแรง กลาวคือมีการหลั่งไหลบุกรุกเขาจับจองพื้นที่เฉล่ีย 

ประชากรเพิ่ม  ปละ 14.21% 
-  การถือครองที่ดินไมมีกรรมสิทธิ์ 47.27% ของพื้นที่ทั้งหมด 
-  ดินขาดความอุดมสมบูรณ  บางสวนเปนทรายจัด บางสวนเปนดินกรดและคายพิษ

อลูมิเนียมเมื่อขาดน้ํา 
-  น้ําไมสามารถควบคุมได  ขาดน้ํา  น้ําทวม  นาปรัง  ทําไมได-ไมมีน้ํา  แหงแลง 
-  การผลิตขาวที่ใชขาวพันธุพื้นเมือง  ผลผลิตจึงต่ําเพียง  10-15  ถัง/ไร 
-  ฐานการผลิตแคบ  (ทํานา  80%) เศรษฐกิจจึงตกต่ําตอเนื่อง การวางงานตามฤดูกาลสูง   
-  การเลี้ยงโค  กระบือ  มีนอยและจํานวนลดนอยลง 
-  ขาดแคลนทุงหญาเลี้ยงสัตว 
-  ขาดแคลนเสนทางสัญจรในทุกระดับ  น้ําทวมเสนทางคมนาคมในฤดูฝนเปนสวนใหญ 
-  ระบบนิเวศนวิทยาขาดความสมดุล  ปาโคกถูกทําลาย  ดินเค็มแพรกระจายจาก  17% 

เปน 27% ของพื้นที่ 
 
ผลการพัฒนาทุงกุลารองไห 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนา
ทุงกุลารองไหเมื่อป  2520  และโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาอยางจริงจังเมื่อ
ปงบประมาณ  2524  เปนตนมา โดยมีเปาหมายหลักที่จะยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร
ในเขตทุงกุลารองไหใหสูงขึ้น  ซึ่งมีการพัฒนาทุงกุลารองไหระยะแรกอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับที่  4  และฉบับที่  5  ซึ่งไดดําเนินตามแผนมาเรื่อย ๆ หลายระยะดวยกันและสามารถแกไขปญหา
พื้นฐานไดหลายอยาง  ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ  ดินและน้ํา  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การประมง  
การปศุสัตว  ใหดีขึ้นกวาเดิม  การพัฒนาทุงกุลารองไหเปนลักษณะโครงการผสมผสานของสวนราชการ
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทุงกุลารองไห  โดยแบงแผนงานการพัฒนา
ทุงกุลารองไหออกเปน  4  แผนงาน  คือ 

1.  แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 2.  แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
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3.  แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 4.  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.  แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
เรงการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุงกุลารองไห  โดยเฉพาะ

ทรัพยากรที่ดิน  แหลงน้ํา  และปาไม  โดยการขยายการดําเนินงานใหเพิ่มมากขึ้น  และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน  เพื่อปองกันแกไขความเสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรดังกลาวให
เกิดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตใหมากที่สุด 

ดานที่ดิน  การปรับปรุงพื้นที่นา  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินยังไม
สามารถดําเนินการไดครบตามเปาหมายที่กําหนดในพื้นที่ประมาณ  800,000  ไร  ดินขาดความ
อุดมสมบูรณและเปนดินเค็มบางสวน  ซึ่งทุงกุลารองไหมีพื้นที่ดินเค็มประมาณ  363,384  ไร  หรือ  
17% ของพื้นที่ทั้งหมด 

ดานน้ํา  การขาดแคลนน้ําในตนฤดูเพาะปลูกอันเกิดจากฝนทิ้งชวง  ขาดแคลนน้ําใน
การเพาะปลูก  อุปโภคบริโภค  และปญหาน้ําทวม 

ดานปาไม  ขาดความสมดุลทางธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ปาไมยังไมเพียงพอ  
จําเปนตองเพิ่มการปลูกไมยืนตนใหมากขึ้น 

2.  แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
มุงเนนการบํารุงดูแลรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยูในเขตทุงกุลารองไห 

ไดแก  ระบบการคมนาคม  ไฟฟา  ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออํานวยการพัฒนาตามแผนงานตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิผล  ตลอดจนการขยายเสนทางคมนาคมเพิ่มเติมความเหมาะสมในระดับการ
พัฒนาปกติ 

3.  แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
มุงขยายการผลิตของเกษตรกรใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น  ทั้งดานพืชหลัก  พืชรอง  การ

ประมง  การปศุสัตว  และอาชีพเสริมหลาย ๆ ดานดังกลาว  ตลอดจนใหความสําคัญตอการคนควา
ทดลองวิจัย  เพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมตอบสนองกับนโยบายและ
สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

ดานการเพาะปลูกพืช  การจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
พืช  โดยเฉพาะการผลิตขาวหอมมะลิ  ประกอบดวย  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของขาวหอมมะลิ  
นอกจากการใชเทคโนโลยีในการผลิต  ซึ่งประกอบดวยการปรับปรุงพันธุ  การเพิ่มผลผลิต  และลด
ปจจัยการผลิตแลวควรพิจารณาการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย  ซึ่งสามารถดําเนินการไดทุกพื้นที่  
ผลผลิตตามศักยภาพของการปรับปรุงบํารุงดิน 

ดานประมง  ปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณลง เกิดจากโครงสราง
พื้นฐานที่ปองกันน้ําหลากในฤดูฝน  ทําใหพื้นที่ไมเสียหายจากน้ําทวมเปนเหตุหนึ่งที่ปองกันใหปลา
ตามธรรมชาติเขาสูพื้นที่ทุงกุลารองไหลดนอยลงกวาปกติ  จึงตองใหมีการเพาะพันธุปลาหลากชนิด
ที่สามารถเติบโตไดในทองถิ่นและนํามาปลอยตามแหลงน้ําธรรมชาติใหมากขึ้น  รวมทั้งการสงเสริม
การเลี้ยงปลาในนาขาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
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ดานปศุสัตว  อาหารสัตวในฤดูแลงมีปริมาณไมเพียงพอ  จํานวนประชากรโค -  
กระบือ มีจํานวนนอยตองมีบริการผสมเทียมเพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหมีการเลี้ยงโค - กระบือ ใหเปน
อาชีพ รวมทั้งสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขายเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 

อาชีพเสริมอื่น ๆ  เชน  การทอผาไหม  การปลูกหมอนเล้ียงไหม  งานหัตถกรรมอื่น ๆ  
เชน  หมอนขวาน  การแปรรูปอาหาร  รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

4.  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดําเนินการมุงพัฒนาองคกรในระดับหมูบานใหเกิดความสามัคคีและมีสวนรวมในการ

พัฒนากับภาครัฐฯ  ดังนี้ 
4.1  สาขาพัฒนาชุมชนและสาขาสงเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได 
สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณ  ใหเกษตรกรมีหลักประกันที่ม่ันคง

ทั้งนี้อาจรวมกับภาคเอกชนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและแปรรูปผลิตผล  ตลาดจนการ
ประกันราคาพืชผลหลัก 

4.2  สาขาพัฒนาการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 - 8  ดานการศึกษา  กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน   ไดจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยการจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐานจัดการศึกษา
ทางวิทยุและไปรษณีย  246  คน  จัดกลุมสนใจ  137  กลุม  หองสมุด  35  กลุมโครงการ  อบรมวิชาชีพ
เยาวชนนอกโรงเรียน  100 คน 

 
การปลูกขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห 

ขาวหอมมะลิ  105  เปนพันธุขาวน้ําฝนและไวตอชวงแสง  มีลักษณะมีกล่ินหอม  ออนนุม 
ทนตอสภาพแลง  ดินเปรี้ยวและดินเค็ม  คุณภาพการสีดี  เมล็ดขาวสารใส  มีทองไขนอย  ขาวหอม
มะลิ  105  ไดรับการยอมรับในตลาดโลกในนามของขาวหอมไทย (Thai  Fragrant  Rice  หรือ  
Jasmine  Rice) โดยมีแนวโนมในการเพิ่มขึ้นของการสงออกไปยังตางประเทศมากขึ้นทุกป  พื้นที่
ปลูกอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  สวนใหญจะอยูในเขตทุงกุลารองไห  ซึ่ง
เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ  โดยมีการนําเขาพันธุขาวหอมมะลิเขามาใน
พื้นที่ทุงกุลารองไห ชวงเริ่มตนของการพัฒนาทุงกุลารองไหในปจจุบันมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ รวม  
1,276,103  ไร กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่นาแลว (Land  
Remodeling) ประมาณ  761,480  ไร  คงเหลือพื้นที่ที่มีปญหาทางกายภาพ  650,560   ไร  ซึ่งมี
เปาหมายที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จในป  2550  การปลูกขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห ป 2546   
ไดผลผลิตรวม  411,493  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  322  กิโลกรัมตอไร    
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ตารางที่ 2   แสดงพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกทุงกุลารองไห 
 

พื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
จังหวัด เนื้อที่ (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ผลผลิตรวม 

รอยเอ็ด    572,984 280 160,584 
สุรินทร    403,104 363 146,647 
ศรีสะเกษ    111,697 327   36,470 
มหาสารคาม      82,077 360   29,550 
ยโสธร    106,241 359   38,242 

รวม 1,276,103 322 411,493 
 

ปจจุบัน รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดตระหนักถึงความสําคัญและมี
นโยบายในการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห   โดยไดจัดตั้ง โครงการผลิตขาวหอม
มะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในทุงกุลารองไห (2547-2550)  มีเปาหมายในการยกระดับผลิตขาว
หอมมะลิใหเพิ่มขึ้นเปน  470  กิโลกรัมตอไรในป  2550  และมีเปาหมายรวมในการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออก  โดยขาวเปลือกจาก  406,400  ตัน  ในป  2546  
เปน  569,900  ตัน  ในป  2550  และขาวสาร  จาก  268,220  ตัน  ในป   2546  เปน  393,950  ตัน  
ในป  2550                                                                                                                                                         
 
การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไห 

การผลิตขาวในระบบเกษตรอินทรียเปนการผลิตขาวโดยไมใชสารเคมีในการเพาะปลูกเปน
ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม  โดยนําเอาภูมิปญญา
ชาวบานมาใชประโยชนในการลดตนทุนการผลิต  ทําใหผลผลิตมีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยตอ
ผูผลิต  ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรขาวอินทรียและพืชไร
อินทรีย  ไดจัดทํารางยุทธศาสตรขาวอินทรีย  โดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาเพิ่มจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑขาวอินทรียเปน  722.55  ลานบาทและเพิ่มมูลคาการสงออกขาวอินทรียป  2551  เปน  
1,238.66  ลานบาท  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  ดานการผลิต  ดานการแปร
รูปและดานการตลาด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ดานการผลิต  ประกอบดวย 
-   กําหนดเขตผลิตขาวอินทรียใหเปนศูนยขาวหอมมะลิอินทรียโลก 
-   สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรเปนผูประกอบการผลิตขาวอินทรียเพื่อการสงออก 
-   พัฒนาแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐานอินทรีย 
-   สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน  ปจจัยการผลิตขาวอินทรีย 
-   พัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
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-   จัดทํามาตรฐานขาวอินทรียใหเปนระบบสากล 
2.  ดานการแปรรูปและบรรจุภัณฑ  ประกอบดวย 

- วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑขาวอินทรีย 
 - พัฒนาการออกแบบและบรรจุภัณฑ 

3.  ดานการตลาด  ประกอบดวย 
-  สรางภาพลักษณของขาวหอมมะลิอินทรียในตลาดโลก 
-  เพิ่มการสงออกในตลาดเดิม/ขยายตลาดใหม  และบริโภคภายในประเทศ 
-  เจรจามาตรฐานขาวอินทรียกับประเทศผูนําเขา 

การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในเขตทุงกุลารองไห   
มีแหลงผลิตที่สําคัญ   3  แหลง  คือ 
1.  ในเขตลุมน้ําลําพลับพลา    มีพื้นที่เปาหมายการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย  จํานวน 

505,000  ไร  ซึ่งอยูในเขตลุมน้ําลําพลับพลา   ในเขตพื้นที่  3  จังหวัด  ประกอบดวย  จังหวัด
สุรินทร  จังหวัดรอยเอ็ด  และจังหวัดมหาสารคาม  รวมจํานวน  5  อําเภอ  20  ตาํบล    ดังนี้ 

จังหวัดมหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย มี 8 ตําบล คือ ต.เวียงชัย ต.เม็กดํา            
ต.เวียงสะอาด  ต.ปะหลาน  ต.ราษฎรพัฒนา  ต.เมืองเสือ  ต.เมืองเตา  และ ต.ราษฎรเจริญ 

จังหวัดสุรินทร อ.ชุมพลบุรี มี 4 ตําบล คือ ต.กระเบื้อง ต.ชุมพลบุรี ต.ไพรขลา       
ต.นาหนองใน  และ อ.ทาตูม  มี  2  ตําบล  คือ  ต.ทุงกุลา  ต.โพนครก 

จังหวัดรอยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย มี 4 ตําบล คือ ต.กาแพง ต.ทุงทอง ต.ดงครั่งใหญ    
ต.ดงครั่งนอย  และ อ.สุวรรณภูมิ  มี  2  ตําบล  คือ  ต.ทุงหลวง  ต.ทุงกุลา 

2.  กลุมเกษตรกรทํานาศรีสวาง  ต.ศรีสวาง   อ.โพนทราย  จ.รอยเอ็ด    
กลุมเกษตรกรทํานาศรีสวาง เปนกลุมเกษตรกรทํานาดีเดนระดับชาติ  ป  2536  มี

ประวัติการพฒันาอยางตอเนื่องพรอมกับการพัฒนาทุงกุลารองไห    เปนกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพ   
มีโรงสีขนาด  60  เกวียน  สีขาวหอมมะลิ แปรรูปเปนขาวกลอง  และขาวสารหอมมะลิ   ตราทุงกุลา
รองไห   จําหนายใหกับผูบริโภคทั้งในประเทศและมีการสงออกขาวหอมมะลิไปจําหนายตางประเทศ    
กลุมเกษตรทํานาศรีสวางไดรวบรวมเครือขายและริเริ่มดําเนินการจัดตั้งโครงการเพิ่มศักยภาพ
เครือขายผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียและพัฒนาหนุนเสริมแบบพึ่งพาตนเองของเกษตรกรทุงกุลา
รองไห   ซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย   จํานวน   33,400 ไร  มีเกษตรกรเขารวมโครงการ  
จํานวน  3,764  ครัวเรือน  โดยเครือขายไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการผลิตขาวหอม
มะลิที่มีคุณภาพของสมาชิกเอง 

โครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียและพัฒนาหนุนเสริมแบบ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรทุงกุลารองไห  เปนโครงการหนึ่งที่มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพขาวอินทรียไปสูมาตรฐานสากลเพื่อการสงออก  ชวยสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
อินทรีย  สงเสริมแปรรูปผลิตภัณฑขาวอินทรียใหหลากหลาย  ขยายตลาดขาวอินทรียเพื่อการ
สงออกและสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ  สรางระบบผลิตและกลไกการตลาดขาวอินทรียให
เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ  ทั้งในดานกระบวนการผลิต  การแปรรูป และการตลาด 
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3.  สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย  จํากัด  อ.เกษตรวิสัย  จ.รอยเอ็ด   
มีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย   5,000  ไร  จํานวนสมาชิกเกษตรกรรวมโครงการ

จํานวน  252  ครัวเรือน  สมาชิกไดกําหนดวิธีการและหลักเกณฑการประเมินการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียของสมาชิกสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด  ดังนี้ 

3.1  ดูพ้ืนที่ปลูก  ควรอยูหางไกลโรงงานหรือแหลงน้ําเสีย  มีคันนาลอมรอบ   
3.2 ดูลักษณะภายนอกของขาว  เชน  ลําตนแข็งแรงไมออนโนม  มีสีเขียว

ธรรมชาติ  การแตกกอของขาว  ลักษณะของราก  (ถาใชปุยเคมีรากจะฟูขึ้นมาเหนือดิน) 
3.3  ดูคน (เกษตรกร)  โดยสังเกตพื้นที่นาขางเคียงวามีการใชสารเคมีหรือไม  พรอม

ทั้งสังเกตการทํางานของเกษตรกรในพื้นที่ขางเคียงวามีความจริงใจในการทํางาน ในอาชีพหรือไม 
3.4 ดูแหลงน้ํา  ควรอยูหางไกลแหลงที่ มีสารเคมี เชน  โรงงานอุตสาหกรรม  

โรงพยาบาล 
3.5  ดูระบบนิเวศน  โดยตรวจสภาพความสมดุลยของระบบนิเวศวายังอยูในระดับที่

เหมาะสม   
3.6  ดูดิน  สังเกตลักษณะทางกายภาพของดิน เชน สี อินทรียวัตถุ การอุมน้ํา เปนตน 
3.7  ดูรวงขาว  มีเมล็ดตอรวงมาก มีเมล็ดเรียวยาว กนงอน สีฟาง เมล็ดใหญ     

อวบ หอม เมล็ดเต็ม คุณภาพการสีดี มีเมล็ดขาวสารใส 
3.8  ดูโรคและ แมลง  การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยดูการแพรขยายปริมาณ

ของแมลงที่มีประโยชนและศัตรูธรรมชาติ ซึ่งจะมีประโยชนในการควบคุมแมลงและศัตรูขาว  การ
วัชพชื  กําจัดเศษซากพืชที่เปนโรค ออกจากแปลงนา 
 
GAP ขาวหอมมะลิและระบบเกษตรอินทรียทุงกุลารองไห  

การทํานาขาวหอมมะลิของเกษตรกรในพื้นที่ทุงกุลารองไห  ในปจจุบันเกษตรกรยังไมมี
กระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  ขาดการจัดการที่ดีไมมีการปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกตอง  
เนื่องจากมีปญหาในเรื่องส่ิงแวดลอม  สารพิษตกคาง   จึงไดมีการนําเสนอรูปแบบและเทคโนโลยี
การผลิตที่ดีและเหมาะสม  (GAP)  สําหรับขาวหอมมะลิและระบบเกษตรอินทรียในเขตทุงกุลา
รองไห ซึ่งเปนแหลงพื้นที่ที่ มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนแหลงผลิตขาวในระบบ
การเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา และประสิทธิภาพการผลิตให
ไดผลผลิตตอบแทนสูงและปลอดภัยไมกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม รวมถึงการจัดการและการ
ปรับปรุงบํารุงดินที่มุงเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในทองถิ่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนตอไป 
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ตารางที่ 3  ตนทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกขาวตอพื้นที่  1  ไร  นาป : ทุงกุลารองไห 
                 (กรมพัฒนาที่ดิน : มิถุนายน 2547) 
 

รายการ (1) แปลงที่ใชปุยเคมีและ
สารเคมี(2) 

แปลงที่ใชสารอินทรีย
และปุยเคมี(3) 

+เพิ่มขึ้น / - ลดลง(4) 
(4) = (3) –(2) 

ผลผลิต 
   ปริมาณ(กก.) 
   ราคาผลผลิต(บาท/กก.) 
   มูลคาผลผลิต(บาท/ไร) 

 
336.00             

9.21               
3,094.56 

 
430.08 

9.21 
3,961.04 

 
+94.08             
+865.48 

ตนทุนการผลิต(บาท) 
1.คาแรงงาน 
 - คาไถ 
 - ปลูก 
 - ใสปุย 
 - ปราบวัชพืชและศัตรูพืช 
 - เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 
 

300.00 
25.20 
50.40 

105.60 
370.00 

 
 

450.00 
25.20 

174.00 
105.60 
370.00 

 
 

+150.00 
0.00 

 
+123.60 

0.00 
2.คาวัสดุ 
 - พันธุ 
 - ปุยอินทรีย  1/ 
- สารอินทรีย  2/ 
- ปุยเคมี  3/ 
- สารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

รวมตนทุนทั้งสิ้น 

 
300.00 

- 
- 

500.00 
284.58 

1,935.78 

 
300.00 
145.00 
54.00 

250.00 
- 

1,873.80 

 
0.00 

+145.00 
+54.00 
-250.00 
-284.58 
-61.98 

รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 1,158.78 2,087.24 +928.46 
หมายเหตุ  :  1/  ปุยอินทรีย  ประกอบดวย 

 ปุยอินทรียน้ํา  (ผลิตจากสารเรง  พด.2) 
 ปุยพืชสด  (โสนอัฟริกัน  5กก./ไร  กก. ละ  25  บาท) 

       2/  สารอินทรีย  (ราคาลิตรละ  3  บาท)  ประกอบดวย 
 สารกําจัดวัชพืช(ผลิตจากสารเรง  พด.5) 
 สารปองกันแมลงศัตรูพืช  (ผลิตจากสารเรง  พด.7) 

       3/  ปุยเคมีสูตร  16-16-8  (ดินทราย)  หรือ  16-20-0  (ดินเหนียว)  อัตรา  50  กก./ไร 
            สําหรับชอง  (2)  และอัตรา  25  กก./ไร  สําหรับชอง (3)  (ปุยเคมี  กก. ละ  10  บาท) 
 


