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การพัฒนาแบบจ�าลองโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน
ประเทศไทย

 Organic jasmine rice supply chain development in Thailand model
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า 
ศึกษาต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์  พัฒนาแบบจ�าลองโซ่อุปทานอ้างอิงข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มีลักษณะขั้นตอนที่สั้นกว่าห่วงโซ่อุปทานข้าว
ทั่วไป ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน  คือ เกษตรกรจะให้ความส�าคัญกับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยเฉพาะเรื่อง 
การปรับปรุงดิน  เกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์รวม 2.31 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 43.42 ของต้นทุนการผลิต โรงส ี
มีต้นทุนโลจิสติกส์ 3.55 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 16.06 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในระดับโรงสีผู้ประกอบการ
บรรจุถุงมีต้นทุนการตลาดมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 51.04  เกษตรกรได้ก�าไรต่อหน่วยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 64.88   
เมื่อพิจารณาถึงส่วนเหลื่อมการตลาดระหว่างราคาขายกับราคาซื้อ เกษตรกรมีส่วนเหลื่อมการตลาดมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 46.67  ข้าวหอมมะลอินิทรย์ีมปัีญหาในการเชือ่มโยงข้อมลูคณุภาพข้าวเปลอืกและข้าวสาร คอื ในแต่ละระดบัของ
โซ่อปุทานจะให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพข้าวทีแ่ตกต่างกนั  แบบจ�าลองโซ่อปุทานอ้างองิในการด�าเนนิงานนัน้  ทกุระดบั
ควรยึดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด  เพื่อให้การบริหารจัดการวางแผนการด�าเนินงาน  การจัดจ�าหน่าย  และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทาน   
ค�ำส�ำคัญ:  แบบจ�าลองอ้างอิง, โซ่อุปทาน, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ABSTRACT:  The objective of this study was to investigate logistics and supply chain system of organic jasmine rice 
from upstream to downstream, marketing cost  and marketing margin  by organic jasmine rice, to develop a supply 
chain reference organic jasmine rice model. The results revealed that organic jasmine rice supply chain contributed 
more shorter than that of others. Farmer-linked supply chain pay attention to planting in particular of soil  improvement,  
representing 2.31 baht/kg of total logistics cost which is accounted for 43.42% of production cost. Following this, 
rice mill represented 3.55 baht/kg of total logistics cost (16.06% of production cost). The highest marketing cost 
was observed in packaging at the level of 51.04% and the greatest profit per unit attributed by farmer (64.88%).  
In accordance to marketing margin between selling price  and  purchase  price, farmer had the highest market margin 
of 46.67%. The problem observed for organic jasmine rice was the lack of connection between quality information 
of paddy and rice. The various interest is being paid in different level of supply chain. Therefore, a supply chain  
reference model for each level should provide the best practice in order to suitable for management,  operation  
planning, distribution  and value-adding process for organic jasmine rice. 
Keywords: Reference model, supply chain, organic Jasmine rice 
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บทน�ำ

ปัจจบุนัพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวอนิทรย์ีของไทยร้อยละ 

80 จะอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดข้าว

อนิทรย์ีอยูท่ีก่ารส่งออกเป็นส�าคญัข้าวอนิทรย์ีทีผ่ลติได้

ส่วนใหญ่ร้อยละ 96 จะส่งไปจ�าหน่ายยังตลาดต่าง

ประเทศ  จากการศึกษาตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ

พบว่า มาตรฐานและความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้ามี

ความส�าคัญ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญมากกว่าการใช้แรงผลักดันจากราคา  

จ�าเป็นต้องพฒันาระบบตลาดสนิค้าอนิทรย์ีเพือ่รองรบั

ข้าวอินทรีย์ที่ยังอยู่ในระบบ ปรับเปลี่ยนจากการผลิต

แบบปกติเป็นอินทรีย์ เพื่อให้ตลาดสินค้าอินทรีย์ใน

ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  การพัฒนาระบบการ

จัดการทางการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์นั้น  ควรมี

การสนับสนุนทางด้านการผลิตและการตลาดให้กับ

เกษตรกร  ซึ่งพลวัตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้การผลิต  

การตลาดและการค้าข้าวเปลี่ยนแปลงไป  และมีผลก

ระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับของโซ่

อปุทาน  กดดนัให้ภาคการเกษตรมต้ีนทนุค่าใช้จ่ายเพิม่

มากขึ้นและส่งผลท�าให้โครงสร้างต้นทุนการผลิตมาก

ขึ้น (สมพร  และคณะ, 2553)  การวิเคราะห์ต้นทุน

ทางการตลาดของข้าวอินทรีย์นี้เกิดจากฐานคิดที่ว่า 

การผลิตและการตลาดเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เข้าสู่

ระบบเกษตรอนิทรย์ี และได้รบัมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี  

โลจสิตกิส์เป็นการด�าเนนิงานทีร่วบรวมเอากจิกรรมทีม่ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาการเคลื่อนย้าย  

การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าทั้งหมด ที่ท�าการผลิต 

โดยมกีารบรหิารข้อมลู เป็นปัจจยัสนบัสนนุทีช่่วยท�าให้

การด�าเนนิงานต่างๆ ดงักล่าว  สามารถบรรลเุป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่         โลจิสติกส์

เข้าไปมบีทบาทนัน้  เริม่ต้นจากผูจ้ดัส่งวตัถดุบิไปสูก่าร

ผลิต  ผ่านผู้แปรรูป  ผู้กระจายสินค้าและผู้ขาย จน

กระทั่งถึงลูกค้าซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตัว

ผลิตภัณฑ์ (วิทยา, 2546) อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์ที่มีการไหลของวัตถุดิบจากต้นน�า้ สู่ปลายน�้า 

ซึง่ในระบบโซ่อปุทานได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งตาม

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของคนไทย  การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อม

การผลิตทางการเกษตร  ท�าให้เป้าหมายการปลูกข้าว

หอมมะลอินิทรย์ีเปลีย่นแปลงไป คอื ระบบการผลติไม่

ได ้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์  ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ความ

ห่วงใยด้านสขุภาพ  กระแสความปลอดภยัด้านอาหาร 

โดยเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค มีความ

จ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิอินทรีย์

และความปลอดภัยตลอดโซ่การผลิต ซึ่งจะท�าให้

บทบาทของผู ้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานแต่ละระดับ

เปลีย่นแปลง  ส่งผลกระทบต่อชาวนาผูผ้ลติข้าวอนิทรย์ี

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  จากการศกึษาการจดัการโลจสิติ

กส์และโซ่อปุทานข้าวในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบ

ว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ ่มของโซ่

อุปทานข้าวมีความแตกต่างกัน  ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มี

มลูค่ามากทีส่ดุเกอืบทกุกลุม่ คอื ต้นทนุการขนส่ง (สนัน่ 

และระพีพันธ์, 2555) ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาระบบโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์   ต้นทุนการตลาด ก�าไร และส่วนเหลื่อมการ

ตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และพัฒนาสร้างแบบ

จ�าลองโซ่อปุทานอ้างองิของข้าวหอมมะลอินิทรย์ี  เพือ่

ให้ได้ข้อมูลส�าหรับใช้ในการวางแผนและนโยบายการ

ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  การจ�าหน่าย และการส่ง

ออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยในอนาคต

วิธีกำรศึกษำ

กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประกอบด้วย กลุม่เกษตร

ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์  ยโสธร 

ร ้อยเอ็ด  อ�านาจเจริญ มหาสารคาม ศรีสะเกษ  

อุบลราชธานี  และบุรีรัมย์  จ�านวน  81  ตัวอย่าง  กลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรข้าวหอมมะลิอินทรีย์/โรงสี  จ�านวน 
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11 สหกรณ์   ร้านค้า/โมเดร์ินเทรด ผูป้ระกอบการบรรจุ

ถงุ  จ�านวน 4 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 96 ตวัอย่าง  ใช้แบบ

สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน  บทบาทของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ความเชื่อมโยงในแต่ละ

ระดับเพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

แต่ละระดับจากต้นน�้าไปสู่ปลายน�้า วิเคราะห์ความ

เชือ่มโยงในแต่ละระดบั การกระจายผลติภณัฑ์ การเงนิ 

ข้อมูลและความรู้ในแต่ละระดับของโซ่อุปทาน  แบบ

จ�าลองวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่

อปุทานใช้แบบจ�าลองของ Supply Chain Operations 

Reference Model (SCOR  Model)  ดังแสดง Figure 

1 ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้วิธีต้นทุน

ฐานกิจกรรม มาพัฒนาตัวแบบใช้วัดประสิทธิภาพใน

แต่ละระดับ  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพผลการ

ด�าเนินงาน  วัดต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อม

ทางการตลาดตลอดห่วงโซ่อปุทาน  โดยมกีรอบแนวคดิ

ดังแสดงใน Figure 2
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บทบาทของผู้ที�เกี�ยวข้องในแต่ละระดบั ความเชื�อมโยงในแต่ละระดับเพื�อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ กิจกรรมที�เกิดขึ �นในแต่ละ

ระดบัจากต้นนํ �าไปสูป่ลายนํ �า วิเคราะห์ความเชื�อมโยงในแต่ละระดบั การกระจายผลิตภัณฑ์ การเงิน ข้อมูลและความรู้ใน

แต่ละระดับของโซ่อุปทาน  แบบจําลองวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใช้แบบจําลองของ Supply 

Chain Operations Reference Model (SCOR  Model)  ดังแสดง Figure 1 ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้วิธี

ต้นทนุฐานกิจกรรม มาพฒันาตัวแบบใช้วัดประสิทธิภาพในแต่ละระดับ  เพื�อให้ทราบถึงประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน  

วดัต้นทนุการตลาดและสว่นเหลื�อมทางการตลาดตลอดห่วงโซ่อปุทาน  โดยมีกรอบแนวคิดดงัแสดงใน Figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Supply chain operations reference model 
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Figure 2  Conceptual framework 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะมีขั �นตอนที�สั �นกว่าห่วงโซ่อุปทานข้าวทั�วไป  ทั �งนี �ในการผลิตและการ    

แปรรูปต้องเป็นตามมาตรฐานของหน่วยงานที�รับรองอย่างเคร่งครัด ซึ�งจะเห็นได้ว่าผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องในการผลิตข้าว    

หอมมะลอิินทรีย์  ในห่วงโซ่อปุทานได้พบกันหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีอยู่ 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ  มีกลุม่ใหญ่ที�สดุคือกลุม่เกษตรกรที�มีสญัญากบับริษัทสง่ออก  เช่น กลุม่เกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี

จังหวัดอุบลราชธานี ผลิตได้สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 46.10 ของกลุ่มเกษตรที�ทําการสํารวจ รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกรที�มี

สญัญากับสหกรณ์การเกษตรที�มีการสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์อิสระ (NGO) เช่น สหกรณ์การเกษตร

อินทรีย์กองทุนข้าวจังหวัดสุรินทร์  สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ  กลุ่ม

เกษตรกรทํานานาโส ่ จงัหวดัยโสธร คิดเป็นร้อยละ 33.60  และกลุม่สดุท้ายคือ กลุม่เกษตรกรโครงการของรัฐแต่ละจังหวัด   

คิดเป็นร้อย 20.30 เมื�อพิจารณาการให้ความสาํคญัของเกษตรกรในการจัดการปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบว่า เกษตรกร

Farmer Cooperative/ Mill   Modern trade Consumer Packaging 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ห่วงโซ่อปุทานข้าวหอมมะลอินิทรย์ีจะมขีัน้ตอนที่

สั้นกว่าห่วงโซ่อุปทานข้าวทั่วไป  ทั้งนี้ในการผลิตและ

การ    แปรรูปต้องเป็นตามมาตรฐานของหน่วยงานที่

รับรองอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการผลิตข้าว    หอมมะลิอินทรีย์  ในห่วงโซ่อุปทาน

ได้พบกันหมดตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เกษตรกรผู้ผลิต

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆ  มีกลุ่มใหญ่

ทีส่ดุคอืกลุม่เกษตรกรทีม่สีญัญากบับรษิทัส่งออก  เช่น 

กลุม่เกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมจีงัหวดั

อุบลราชธานี ผลิตได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46.10 ของ

กลุม่เกษตรทีท่�าการส�ารวจ รองลงมาคอืกลุม่เกษตรกร

ทีม่สีญัญากบัสหกรณ์การเกษตรทีม่กีารสนบัสนนุโดย
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องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์อิสระ (NGO) เช่น 

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวจังหวัดสุรินทร์  

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ กลุ่ม

เกษตรกรท�านาบากเรือ  กลุ่มเกษตรกรท�านานาโส่  

จังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 33.60  และกลุ่มสุดท้าย

คือ กลุ่มเกษตรกรโครงการของรัฐแต่ละจังหวัด   คิด

เป็นร้อย 20.30 เมื่อพิจารณาการให้ความส�าคัญของ

เกษตรกรในการจัดการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบ

ว่า เกษตรกรให้ความส�าคัญในเรื่องของการปรับปรุง

ดนิ  การบ�ารงุรกัษาดนิ   รองลงมาคอื การคดัเลอืกพนัธุ์

ข้าว และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การตากข้าว  การ

จัดการโรคแมลงและวัชพืช  และการบริหารจัดการน�้า

ในแปลงนาตามล�าดับ

ประสทิธภิำพต้นทนุโลจสิตกิส์  คณุภำพข้ำว  เวลำ

ในกำรปลูกข้ำวของเกษตรกร

เกษตรกรจะท�าการปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม 

ถงึมถินุายน และช่วงการเกบ็เกีย่วช่วง เดอืนพฤศจกิายน 

ถึงเดือนธันวาคม เวลาปลูกประมาณ 200 วัน  และ

เกษตรกรส่วนใหญ่จะท�าการจ�าหน่ายข้าวโดยรักษา

ความชื้นส่วนมากอยู่ที่     14 % เกษตรกรมีต้นทุนโลจิ

สติกส์รวมทั้งหมด 2.31 บาท/กิโลกรัม คิดรวมเป็นร้อย

ละ 43.42 ของต้นทนุการผลติ สามารถแยกจ�าแนกต้น

ทุนโลจิสติกส์ได้ 3 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งต้นทุนกิจกรรมการ

เคลื่อนย้ายในแปลงนามีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 19.17 รองลงมาคือ  ต้นทุนกิจกรรมการขนส่งและ

หาปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 15.79 และล�าดับ

สดุท้ายคอื ต้นทนุกจิกรรมการจดัการสนิค้าคงคลงั คดิ

เป็นร้อยละ 8.46  เมือ่น�าต้นทนุโลจสิตกิส์เทยีบกบัราย

ได้ พบว่า ต้นทุนโลจิส   ติกส์รวมคิดเป็นร้อยละ 12.78 

จากการขายข้าวเปลือกในราคา กิโลกรัมละ 18.08 

บาท  

ประสทิธภิำพต้นทนุโลจสิตกิส์  คณุภำพข้ำว  เวลำ  

และต้นทุนกำรตลำดตลอดโซ่อุปทำนของโรงส ี 

โรงสีของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นผู้รวบรวมและ

รับซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกร  ส่วนใหญ่โรงสีจะรับซื้อ

ข้าวเปลือกโดยก�าหนดราคาเองตามราคามาตรฐาน

คุณภาพข้าวเปลือก  ส่วนค่าความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 

14 จะบรรจกุระสอบป่านเพือ่จดัเกบ็ในคลงัข้าวเปลอืก  

กระบวนการสีข้าวส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวอยู่ที่

ร้อยละ 50.2 จากนั้นขนส่งข้าวสารไปยังพ่อค้า หรือผู้

จ�าหน่ายข้าวสาร นิยมใช้รถบรรทุก ช่วงเวลาใน

การขนส่ง 1-3 วัน โรงสีมีต้นทุนโลจิสติกส์รวมทั้งหมด 

3.55 บาท/กิโลกรัม คิดรวมเป็นร้อยละ 16.06 ของ

ต้นทุนการผลิตระดับโรงสี  สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 

กลุม่  พบว่า กจิกรรมการบรหิารคลงัสนิค้ามต้ีนทนุทีส่งู

ที่สุด  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.96 ของต้นทุนการผลิต 

รองลงมาต้นทุนการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 5.57 และ

ต้นทนุการตดิต่อสือ่สารและบรหิารจดัการ  คดิเป็นร้อย

ละ 2.53  เมื่อน�าต้นทุนโลจิสติกส์เทียบกับรายได้นั้น มี

สัดส่วนร้อยละ 9.46 ของรายได้ในการขายข้าวสารที่ 

37.54 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนทางการตลาดทั้งหมดของ

โรงสี เท่ากับ 6.79 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนสูงสุดเป็นต้น

ทุนค่าสีข้าวซึ่งเท่ากับ 2.59 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นร้อย

ละ 42.56 ส่วนต้นทุนที่รองลงมา ได้แก่  ต้นทุนค่า

ดอกเบี้ย 1.40 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.62 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 0.99 บาท/

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.87 ต้นทุนค่าขนส่ง เท่ากับ 

0.40 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.89 ต้นทุนค่า

ภาชนะบรรจุ เท่ากับ 0.21 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อย

ละ 3.09 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 0.18 บาท/

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.65 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนค่า

สญูเสยีน�า้หนกัเท่ากบั 0.10 บาท/กโิลกรมั คดิเป็นร้อย

ละ 1.47  และต้นทุนค่าประกันภัยเท่ากับ 0.03  บาท/

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.44 ตามล�าดับ

ผู้ประกอบกำรบรรจุถุง

ในด้านผู้ประกอบการท�าหน้าที่คัดและปรับปรุง

คุณภาพข้าวสารเพื่อน�ามาจ�าหน่ายให้ตรงใจผู้บริโภค  

ปัจจบุนัผูป้ระกอบการได้ท�าการบรรจตุัง้แต่ 1 กโิลกรมั

ถึง 100 กิโลกรัม ตามความสะดวกและขนาดความ

ต้องการของลูกค้าภายใต้เครื่องหมายของตนเอง 

ต้นทนุการบรรจถุงุข้าวหอมมะลอินิทรย์ีทัง้หมด คดิเป็น 
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9.74 บาท/กโิลกรมั ต้นทนุทัง้หมดเกดิจากต้นทนุต่างๆ 

ดังนี้คือ ต้นทุนที่มากที่สุดคือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

บรรจุข้าวสารและค่าถุง ต้นทุนทั้งสองเท่ากับ 4.72 

บาท/กิโลกรัม คิดรวมเป็นร้อยละ 48.46 รองลงมา

เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 1.95 บาท/

กโิลกรมั  คดิเป็นร้อยละ 20.12 ต้นทนุค่าใช้จ่ายค่าแรง

งานอยู่ที่ 1.19 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 12.21 

ต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอยูท่ี ่0.89 บาท/กโิลกรมั  

คิดเป็นร้อยละ 9.14 ต้นทุนค่าปรับปรุงคุณภาพอยู่ที่ 

0.61  บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.26 และต้นทุน

น้อยที่สุดคือ ค่าสูญเสียน�้าหนักอยู ่ที่ 0.13 บาท/

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.33  

ก�ำไร และส่วนเหลื่อมกำรตลำดตลอดห่วงโซ่

อุปทำน

ผูป้ระกอบการบรรจถุงุมต้ีนทนุทางการตลาดมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมาคือ โรงสี  และพบ

ว่า เกษตรกรได้ก�าไรต่อหน่วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

64.88 โดยพจิารณาถงึส่วนแบ่งก�าไรทัง้หมด รองลงมา 

ได้แก่  โรงสี  คิดเป็นร้อยละ 29.43 และผู้ประกอบการ

บรรจถุงุ คดิเป็นร้อยละ 5.68  และเมือ่พจิารณาถงึส่วน

เหลื่อมการตลาดระหว่างราคาขายกับราคาซื้อ พบว่า 

เกษตรกรมีส่วนเหลื่อมการตลาดมากที่สุดคิดเป็นร้อย

ละ 46.67 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 

28.02 และโรงสีมีส่วนเหลื่อมทางการตลาดน้อยที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 25.31 ตามล�าดับ  

โซ่อุปทำนอ้ำงอิงของข้ำวหอมมะลิอินทรีย์

จากการศกึษาระบบโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ มีการไหลของวัตถุดิบจากต้นน�้าถึงผู้

บรโิภคและการไหลย้อนกลบัจากปลายน�า้สูต้่นน�า้ รวม

ถึงการวัดประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนมูลค่า

เพิ่มในระดับต่างๆ ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

วิเคราะห์โครงสร้างตลาด ก�าไร  ส่วนเหลื่อมการตลาด 

ตลอดโซ่อุปทานนั้น ซึ่งในการสร้างและพัฒนาแบบ

จ�าลองโซ่อุทานอ้างอิงของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน

ประเทศไทยนั้น ควรยึดหลัก ดังแสดงใน Figure 3  
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กําไร และส่วนเหลื�อมการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ผู้ประกอบการบรรจุถุงมีต้นทุนทางการตลาดมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมาคือ โรงสี  และพบว่า 

เกษตรกรได้กําไรต่อหน่วยมากที�สดุ คิดเป็นร้อยละ 64.88 โดยพิจารณาถึงส่วนแบ่งกําไรทั �งหมด รองลงมา ได้แก่  โรงส ี 

คิดเป็นร้อยละ 29.43 และผู้ประกอบการบรรจถุงุ คิดเป็นร้อยละ 5.68  และเมื�อพิจารณาถึงส่วนเหลื�อมการตลาดระหว่าง

ราคาขายกบัราคาซื �อ พบว่า เกษตรกรมีสว่นเหลื�อมการตลาดมากที�สดุคิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ 

คิดเป็นร้อยละ 28.02 และโรงสมีีสว่นเหลื�อมทางการตลาดน้อยที�สดุ คิดเป็นร้อยละ 25.31 ตามลาํดบั   

โซ่อุปทานอ้างอิงของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

 จากการศกึษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุทานข้าวหอมมะลอิินทรีย์ มีการไหลของวัตถุดิบจากต้นนํ �าถึงผู้บริโภค

และการไหลย้อนกลบัจากปลายนํ �าสูต้่นนํ �า รวมถงึการวดัประสทิธิภาพต้นทนุโลจิสติกส์ ต้นทุนมูลค่าเพิ�มในระดับต่างๆ ใน

การบริหารจดัการโซ่อปุทาน วิเคราะห์โครงสร้างตลาด กําไร  สว่นเหลื�อมการตลาด ตลอดโซ่อปุทานนั �น ซึ�งในการสร้างและ

พฒันาแบบจําลองโซ่อทุานอ้างอิงของข้าวหอมมะลอิินทรีย์ในประเทศไทยนั �น ควรยดึหลกั ดงัแสดงใน Figure 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 Supply chain overview organic jasmine rice 

 

 หลกัการปฏิบติัที�ดีที�สดุซึ�งประกอบด้วย การวางแผน การจดัซื �อ-จดัหา การผลิต  การส่งมอบ และผลการศึกษา

ชี �ให้เห็นว่า การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรที�นําระบบการผลิตและการตลาดด้วยวิธีการของรูปแบบสหกรณ์มา

วางแผนดําเนินการ การจัดจําหน่าย มีการสร้างมูลค่าเพิ�มในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลกูค้าและผู้ บริโภคผู้ ผลิตทุกฝ่ายได้ผลตอบแทนที�เหมาะสมภายใต้การค้าที�เป็นธรรม ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน       

จะสง่ผลให้เกิดประโยชน์มากที�สดุ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้องทราบต้นทุนการผลิตที�แท้จริง โรงสี

เป็นตวัเชื�อมให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสาร การไหลเวียนของข้อมลูของผู้บริโภคไปสูเ่กษตรกร จนทําให้เกิดการวางแผนในการ

ผลติในระดบัต้นนํ �า การประสานงานในการจดัซื �อ-จดัหา รวมถงึความเป็นธรรมในการซื �อขาย ซึ�งกระบวนการของกลุ่มควร

มีการดําเนินงานต่อไปนี � 

 1. กลุม่เกษตรกร (ต้นนํ �า) เมื�อพิจารณาถงึปัจจยัและวิธีการปลกูที�แตกต่างจากข้าวหอมมะลิธรรมดา พื �นที�การ

ปลูก แหล่งพันธุ์ ข้าว การจัดการแปลงปลูก วิธีการเก็บเกี�ยว การใช้ปุ๋ ย การจํากัดวัชพืชเพื�อลดต้นทุนการผลิต และ

กระบวนการจําหน่ายให้กับสหกรณ์เพียงรายเดียว คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เกษตรอินทรีย์  ซึ�งเป็นการรักษา
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หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งประกอบด้วย การ

วางแผน การจัดซื้อ-จัดหา การผลิต  การส่งมอบ และ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการของกลุ่ม

เกษตรกรทีน่�าระบบการผลติและการตลาดด้วยวธิกีาร

ของรูปแบบสหกรณ์มาวางแผนด�าเนินการ การจัด

จ�าหน่าย มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการโซ่

อุปทาน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้

บรโิภคผูผ้ลติทกุฝ่ายได้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมภายใต้

การค้าที่เป็นธรรม ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน       

จะส่งผลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้องทราบต้นทุนการผลิต

ที่แท้จริง โรงสีเป็นตัวเชื่อมให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสาร 

การไหลเวียนของข้อมูลของผู้บริโภคไปสู่เกษตรกร จน

ท�าให้เกิดการวางแผนในการผลิตในระดับต้นน�า้ การ

ประสานงานในการจดัซือ้-จดัหา รวมถงึความเป็นธรรม

ในการซือ้ขาย ซึง่กระบวนการของกลุม่ควรมกีารด�าเนนิ

งานต่อไปนี้

1.  กลุม่เกษตรกร (ต้นน�า้) เมือ่พจิารณาถงึปัจจยั

และวิธีการปลูกที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิธรรมดา 

พืน้ทีก่ารปลกู แหล่งพนัธุข้์าว การจดัการแปลงปลกู วธิี

การเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ย การจ�ากัดวัชพืชเพื่อลดต้นทุน

การผลติ และกระบวนการจ�าหน่ายให้กบัสหกรณ์เพยีง

รายเดยีว คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เกษตรอนิทรย์ี  

ซึง่เป็นการรกัษามาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี และจากประ

สิทธิภาพโลจิสติกส์จะมีแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติ

กส์ และการพัฒนาการบริหารห่วงโซ่อุทานข้าวหอม

มะลิอินทรีย์  เช่น การลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งและ

หาปัจจยัการผลติ  สามารถท�าได้โดย  เกษตรกรจะต้อง

มีการวางแผนการสั่งซื้อและการหาปัจจัยในการผลิต

ร่วมกันของกลุ ่มเกษตรกร  การรวมกลุ ่มเพื่อการ

วางแผนเลือกใช้ยานพาหนะร่วมกันและให้เหมาะสม

กับการขนส่ง รวมถึงการวางแผนเลือกเส้นทางการ

ขนส่ง  และการรวมกลุ่มในการเคลื่อนย้ายการขนส่ง

ข้าวไปจุดต่างๆ  

2.  กลุม่สหกรณ์การเกษตร/โรงส ี(กลางน�้า) กลุม่

นี้มีหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือกและน�าข้าวเปลือกแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร  การรับซื้อเฉพาะข้าว

เปลือกแห้งจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีระบบ

สัญญาอยู่แล้ว การเก็บข้าวเปลือกจะเก็บประมาณ 

10-12 เดือน โดยให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 และ

การก�าหนดราคาซือ้จะพจิารณาเปอร์เซน็ต์ของต้นข้าว

แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโรงสี  ได้แก่ 

กจิกรรมการขนส่ง  ซึง่การขนส่งของโรงสโีดยส่วนใหญ่

จะมีการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกจะมีปัจจัยในเรื่องของ

ราคาน�า้มนัทีเ่พิม่มากขึน้  จะต้องมกีารวางแผนการใช้

เส ้นทางการขนส่ง  และการจ้างบริษัทรับเหมา

การขนส่ง

3.  กลุ่มผู้ประกอบการบรรจุถุงและจ�าหน่ายให้

แก่ผู้บริโภค (ปลายน�้า) กลุ่มนี้จะท�าการบรรจุถุงเพื่อ

จ�าหน่ายและส่งออกโดยตรง มีโรงบรรจุถุงเอง การรับ

ซื้อข้าวเปลือกจะรับซื้อจากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น มกท. EU, BIO 

SUISSE, NOP ซึ่งผู ้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับ

มาตรฐานการผลติข้าวอนิทรย์ี ความสะอาด และความ

ปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต  ความหลากหลาย

และทันสมัยของผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะหาซื้อได้ง่าย

และสะดวก  และปัจจัยความต้องการหรือทัศนคติต่อ

การบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ

อนิทรยี ์ประกอบดว้ยกลุม่เกษตรกร กลุม่นี้จะให้ความ

ส�าคญัของกระบวนการปลกูข้าว โดยเกษตรกรให้ความ

ส�าคัญอันดับแรกคือ การปรับปรุงดิน การบ�ารุงรักษา

ดิน  รองลงมาคือ การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การเก็บเกี่ยว

ผลผลิต การตากข้าว การจัดการโรคแมลงและวัชพืช

และการจดัการน�า้ในแปลงนาตามล�าดบั เพือ่ให้ได้ข้าว

ที่ดีและมีคุณภาพ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 415 

กิโลกรัม เกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์รวมทั้งหมดอยู่ที่ 

2.31 บาท/กิโลกรัม กลุ ่มผู ้รวบรวมข้าว/สหกรณ์

การเกษตร กลุ ่มนี้จะท�าการรวบรวมจากสมาชิก

เกษตรกร โดยมีการท�าทะเบียนการรับซื้อข้าวเปลือก 

ตั้งแต่ วัน เดือน ปี ที่รับซื้อ รหัสสมาชิก และตรวจสอบ
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ที่มาของข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว เพื่อ

สะดวกต่อการจัดการข้าวเปลือกและการแปรรูปเป็น

ข้าวสาร โดยโรงสีของสหกรณ์การเกษตรที่ต้นทุน  โลจิ

สติกส์รวมทั้งหมดอยู่ที่ 3.55 บาท/กิโลกรัม และมี

ต้นทุนทางการตลาดอยู่ที่ 6,794 บาท/ตันข้าวเปลือก 

กลุม่ผูป้ระกอบการบรรจถุงุ กลุม่นีท้�าหน้าทีซ่ือ้ข้าวสาร

มาบรรจุถุงโดยใช้แบรนด์เป็นของตนเองและจัด

จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมี

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มในการบรรจุถุงอยู่ที่ 9,740 บาท/ตัน

ปัญหาส�าคัญของโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ได้แก่ การไหลเวยีนของข้อมลูทีไ่ม่สมบรูณ์ โดยเฉพาะ

ข้อมูลคุณภาพของข้าว ซึ่งมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตข้าวตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ไม่ทราบความชื้นของข้าว

เปลือกก่อนน�าไปขาย อาศัยการสังเกตเมล็ดข้าวและ

เครื่องวัดความชื้นของโรงสีเป็นมาตรฐานเท่านั้น และ

ไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ของต้นข้าว  ปัจจุบันปัญหาการใช้

เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวแทนแรงงานคนท�าให้เมล็ด

ข้าวที่ได้ เกิดการปลอมปนของเมล็ดข้าวพันธุ ์อื่น  

ปัญหาจากภัยธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูข้าว ท�าให้

เมล็ดข้าวที่ได้ไม่สมบูรณ์  ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อราคา

ข้าวเปลือกของเกษตรกรท�าให้เกษตรกรบริหารจัดการ

ปลูกข้าวไม่ถูกวิธี ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะให้ความ

ส�าคญักบัการตากข้าวน้อย ส่งผลให้ข้าวของเกษตรกร

มรีะดบัความชืน้ไม่ได้มาตรฐาน  การไหลเวยีนทางการ

เงินมีทั้งระบบเงินสดและระบบเครดิต ในส่วนของ

เครดิตจะมีระยะเวลาประมาณ 15-30 วัน หลังการซื้อ

ขายแล้ว เมือ่พจิารณาส่วนผูร้วบรวมข้าว/กลุม่สหกรณ์

การเกษตร/ โรงส ีปัญหาทีเ่กดิขึน้คอื ขาดการตรวจสอบ

ข้าวในขัน้ตอนการรบัซือ้ทีไ่ม่เข้มงวด  ระบบการจดัเกบ็

ที่มีคุณภาพต�่า ต้นทุนการก�าจัดแมลงในโรงเก็บสูง  

ขาดเทคโนโลยีการสีที่มีประสิทธิภาพ ขาดเงิน

ทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงานส่งผลต่อการส่งมอบไม่

สม�่าเสมอ ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการถุง  ปัญหาที่

เกิดขึ้นคืออ�านาจการต่อรองกับร้านค้าทั้งภายในและ

ต่างประเทศต�่า ค่าขนส่งสูง และขาดเงินทุนหมุนเวียน

ในการด�าเนินงาน ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรหันมาส่งเสริมความรู้จัดการการ

ผลติและการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วตลอดโซ่อปุทาน

ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์

ให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของข้าวหอม

มะลิอินทรีย์ นอกจากนี้แล้วรัฐบาลควรส่งเสริมและให้

ความส�าคัญโดยการเพิ่มบทบาทให้กับกลุ่มเกษตรกร/ 

สหกรณ์การเกษตร/โรงสี พัฒนาสหกรณ์ในเรื่องการ

จัดการคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อให้เชื่อมโยงกับโรงสีได้

อย่างสมบูรณ์ส่วนผู้ประกอบการถุงเพิ่มโอกาสในการ

เจราจาและลดค่าใช้จ่ายการตลาดลง 

ค�ำขอบคุณ

งานวจิยันีส้�าเรจ็ด้วยด ีเนือ่งจากผูว้จิยัได้รบัความ

อนุเคราะห์อย่างสูงจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม

มะลอินิทรย์ีกลุม่สหกรณ์การเกษตรในพืน้ทีภ่าคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื  และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทีไ่ม่

ได้กล่าวนามขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่

ให ้การสนับสนุนทุนวิจัย โดยความเห็นชอบของ

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิขอขอบพระคณุ

บคุคลทกุท่านและทกุฝ่ายทีใ่ห้ความช่วยเหลอื แนะน�า  

ท�าให้งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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