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บทคัดยอ 

 

การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรจากการผลิตขาวหอมมะลิ วิถีการตลาด สวนเหลื่อม

การตลาด และตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการท่ีเก่ียวของตลอดโซอุปทานของขาวหอมมะลิ โดยสัมภาษณ

เกษตรกร ผูประกอบการทาขาว ผูจัดการสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการโรงสี ผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก 

และผูประกอบการสงออกขาวไปตางประเทศ ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา รอยเอ็ด 

บุรีรัมย และกรุงเทพฯ โดยใชขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท้ังดานการผลิตและดานการตลาดขาวหอมมะล ิ 

ปเพาะปลูก 2560/61 และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีปลูกขาวหอมมะลิมีตนทุนการผลิตไรละ 4,342 บาท (หรือตันละ 13,855 

บาท) ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยไรละ 4,327 บาท สงผลใหเกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยไรละ 15 บาท แตเม่ือพิจารณา

เฉพาะตนทุนเงินสด เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 1,457 บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวายังสามารถลงทุน

ตอเนื่องได สวนวิถีการตลาด เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลว สวนใหญจะจําหนายยังโรงสีรอยละ 76.19 

สวนท่ีเหลือรอยละ 23.81 จําหนายยังทาขาวและพอคาผูรวบรวม สําหรับสวนเหลื่อมการตลาด กรณีจําหนาย

ขาวสารภายในประเทศ มีผูเก่ียวของ คือ เกษตรกร ทาขาว โรงสี และรานคาขาวสารสง/ปลีก มีมูลคาสวนเหลื่อม

รวม 4,478 บาทตอตันขาวเปลือก และกรณีจําหนายขาวสารเพ่ือการสงออก มีผูเก่ียวของ คือ เกษตรกร ทาขาว 

โรงสี และผูประกอบการสงออก มีมูลคาสวนเหลื่อมรวม 5,192 บาทตอตันขาวเปลือก จากท้ังสองกรณี พบวาโรงสี

มีมูลคาสวนเหลื่อมการตลาดมากท่ีสุด เนื่องจากมีรายไดเพ่ิมจากการจําหนายผลพลอยได คือ รําขาว และแกลบ 

ประมาณ 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก สําหรับตนทุนโลจิสติกสตลอดโซอุปทานนั้น มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 

ดานการจัดซ้ือ ดานการจัดเก็บสินคาและบรรจุภัณฑ และดานการกระจายสินคาและการขนสง พบวาตนทุนดาน

การกระจายและการขนสงสินคาเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุด มีตนทุนอยูท่ี 2,336.25 บาทตอตันขาวเปลือก 

หรือรอยละ 48.34 ของตนทุนโลจิสติกสรวม 4,833 บาทตอตันขาวเปลือก เนื่องจากสวนใหญเปนการขนสง

ขาวเปลือกและ/หรือขาวสารทางถนน โดยใชรถบรรทุกเปนหลัก เชน เกษตรกรใชรถบรรทุก 4 ลอ ในลักษณะ

ทยอยขนผลผลิตไปจําหนาย สวนผูประกอบการคาขาวใชรถบรรทุกพวง 22 ลอ หรือพวง 24 ลอ ซ่ึงสามารถ

บรรทุกผลผลิตขาวไดครั้งละประมาณ 30-33 ตันตอหนึ่งเท่ียวเทานั้น ทําใหผูประกอบการคาขาวตองใช

รถบรรทุกพวงเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ขอคิดเห็นจากการศึกษา พบวา เกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง และไมสามารถเขาถึงพันธุขาว

คุณภาพดี ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความรูในเรื่องการเพ่ิมผลผลิตตอไร การตรวจวิเคราะหดินกอนปลูก 

และใหเกษตรกรรวมกลุมกันผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีในชุมชน รวมท้ังสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นขาวเปลือก

ใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ เพ่ือจะไดรองรับผลผลิตจากเกษตรกรไดมากข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีทางเลือก

ในการนําผลผลิตไปจําหนาย และไดรับความเปนธรรมในเรื่องของราคารับซ้ือขาวเปลือกยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ: ขาวหอมมะลิ, โซอุปทาน, วิถีการตลาด, สวนเหลื่อมการตลาด 
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Abstract 

 

The study of Thai Hom Mali Rice Supply Chain in the Northeastern Thailand: Crop year 

2017/18, aims to examine the cost and return Hom Mali rice production, marketing channel, 

marketing margin, and logistics cost of related traders throughout the supply chain. This study 

interviewed farmers, rice traders, managers of the farmer institution, rice millers, rice wholesalers 

and retailers, as well as rice exporters in 6 provinces, namely Sri Saket, Surin, Nakhon Ratchasima, 

Roi-Et, Buriram, and Bangkok. The study analyzed both primary and secondary of production  

and marketing during crop year 2017/18 using quantitative approaches with descriptive statistics. 

The study is revealed that cost of production were 4,342 baht per rai (or equivalent to 

13,855 baht per ton), average returns were 4,327 baht per rai, which caused deficit at 15 baht  

per rai. On the contrary, as considering only cash basis cost, the average net return was 1,457 

baht per rai, which indicated possibility of more investment. In terms of marketing channel,  

76.19 percent of the products were sold to the rice millers and 23.81 percent were sold to  

the rice traders and middlemen. There were four related groups in domestic selling, namely; 

farmers, rice traders, rice millers, and rice wholesalers/retailers, with 4,478 baht per ton (paddy) 

marketing margin. In case of export, there were four groups, farmers, rice traders, rice millers,  

and rice export traders, involved, with 5,192 baht per ton ( paddy)  marketing margin.  

As considering bout cases, rice millers gained the highest value marketing margin due to  

the additional income from selling by-products, which were rice bran and husks, about 1,070 

baht per ton (paddy). There were 3 components of logistics cost throughout the supply chain 

including purchasing, storage and packaging, and distribution and transportation. This study 

shown that distribution and transportation cost were the most important component, about 

2,336.25 baht per ton (paddy) or 48.34 percent of the total logistics cost. The majority mode of 

transportation was road transport using trucks such as 4-wheel truck in form of gradually sell 

for farmers and 22 or 24-wheel truck for rice traders. The carry capacity was about 30-33 tons a round; 

therefore, rice traders need to use a lot of tow trucks. 

However, it found that farmers had high production cost and could not access good 

quality rice varieties, so related agencies should disseminate knowledge about increasing 

productivity soil analysis, and support farmer groups to produce good quality seeds in the community 

including support paddy dehumidifier equipment to the potential farmers institute to acquire 

higher production, as a result, farmers had more options to sell their products and got more fair price. 

Key Words: Hom Mali Rice, Supply Chain, Marketing Channel, Marketing Margin 
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คํานํา 

 

การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 เพ่ือใหทราบถึง

ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับจากการผลิตขาวหอมมะลิ วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด 

และตนทุนโลจิสติกสตลอดโซอุปทานของขาวหอมมะลิ โดยนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการแกไขปญหา

ไดถูกตอง ตรงจุด และสามารถนํามาสรางความเปนธรรมดานราคาใหกับเกษตรกร รวมท้ังเปนแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย/มาตรการ ในการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้  ไดรับความรวมมือและไดรับความอนุเคราะหขอมูลท่ีเปนประโยชน

อยางดียิ่ง ท้ังจากเกษตรกร ผูประกอบการทาขาว ผูประกอบการโรงสี ผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก และ

ผูประกอบการสงออก ในการนี้ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงใคร

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้  จะเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และ

ผูสนใจท่ัวไป 
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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

ขาวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice) เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ และสรางรายไดใหกับประเทศไทย 

โดยไดรับการยกยองวาเปนขาวคุณภาพดี (Premium Rice) ท่ีเพาะปลูกไดจากขาว 2 สายพันธุ ไดแก พันธุ 

ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข15 ภูมิภาคท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกไดปละครั้ง

เพราะเปนพันธุท่ีไวตอชวงแสง ทําใหขาวหอมมะลิเปนสินคาจําเพาะ (Niche Product) ราคาจึงสูงกวาขาวเจา

พันธุอ่ืนๆ และมีสวนแบงการตลาดเพ่ือการบริโภคในประเทศรอยละ 60 สวนท่ีเหลือรอยละ 40 สงออก

จําหนายตางประเทศ ทํารายไดใหแกประเทศถึงปละ 6 หม่ืนลานบาท ตลาดสงออกท่ีสําคัญ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง ไอวอรี่โคสต และสิงคโปร 

ขาวหอมมะลิเปนขาวคุณภาพดีท่ีตลาดยังคงมีความตองการตอเนื่อง โดยในปการผลิต 2559/60  

มีผลผลิตออกสูตลาด 9.28 ลานตันขาวเปลือก เพ่ิมข้ึนจาก 8.78 ลานตันขาวเปลือก ในปการผลิต 2558/59 

รอยละ 5.69 เนื่องจากปริมาณน้ําฝนมีเพียงพอและฝนตกกระจายในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรจึงกลับมาปลูกขาว

ในพ้ืนท่ีนาเดิมท่ีเคยปลอยวาง ประกอบกับราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายไดในชวง 2 ปท่ีผานมา  

(ป 2557-2558) ราคาเฉลี่ยอยูท่ีตันละ 12,448 บาท จึงจูงใจใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกขาวหอมมะลิเพ่ิมข้ึน 

แตเม่ือป 2559 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายไดไมมีเสถียรภาพ ราคาปรับลดลงเฉลี่ยอยูท่ีตันละ 

8,795 บาท หรือลดลงมากถึงตันละ 3,653 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก รวมท้ังยังคงมีขาว

อยูในคลังของรัฐบาลเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหเกิดปญหาราคาขาวตกตํ่า กระทบตอรายไดและคาครองชีพ

ของเกษตรกรตลอดจนผูประกอบการระดับตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในตลาด ประกอบกับขาวของไทยถูกกําหนดราคา

โดยตลาดโลก ตลาดเปนของผูซ้ือ ขณะท่ีผูประกอบการสงออกบางรายตองการแขงขันดานการสงออกขาว  

ไดเสนอขายขาวใหตางประเทศในราคาท่ีต่ํากวาคูแขง จึงสงผลกระทบกลับมายังตนทางคือรับซ้ือขาวเปลือก

จากเกษตรกรในราคาท่ีต่ํา  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษาโครงสรางสินคาขาวหอมมะลิตลอดโซอุปทาน เพ่ือ

จะไดนํามาแกไขปญหาไดถูกตอง ตรงจุด และสามารถสรางความเปนธรรมดานราคาใหกับเกษตรกรตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาตนทุนการผลิต และผลตอบแทนของเกษตรกรจากการผลิตขาวหอมมะลิ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิ  

1.2.3 เพ่ือศึกษาตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการท่ีเก่ียวของตลอดโซอุปทานของขาวหอมมะลิ 

 

 



2 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ครอบคลุมจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ จํานวน 5 จังหวัด 

ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา รอยเอ็ด และบุรีรัมย คิดเปนพ้ืนท่ีรอยละ 60 ของจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิต

ขาวหอมมะลิ คุณภาพ สําหรับดานการสงออก ทําการสัมภาษณผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ 

ท่ีจังหวัดกรุงเทพฯ 
1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ ผูจัดการสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ

โรงสีขาว ผูประกอบการคาสง/คาปลีก และผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ 

1.3.3 ระยะเวลาขอมูล ใชขอมูลการผลิต และการตลาดขาวหอมมะลิ ในปเพาะปลูก 2560/61  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

โซอุปทานสินคาเกษตร หมายถึง การเชื่อมตอของกิจกรรมในการผลิตและสงมอบสินคาเกษตร โดยจะ

เริ่มตนจากวัตถุดิบในการผลิตไปยังผูบริโภค ซ่ึงจะประกอบดวยตนทาง คือ เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร  

กลางทาง คือ ผูรวบรวมสินคา ผูแปรรูปสินคา ผูประกอบการคาสงและคาปลีก ผูประกอบการสงออกสินคา 

และปลายทาง คือ ผูบริโภคสินคาเกษตร 

1.5 วิธีการวิจัย 

1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการเก็บขอมูลจะเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือเพ่ือสอบถามกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีท้ังขอคําถามท่ีเปนท้ังคําถามปลายปด (Closed - 

Ended Question) คือ ขอคําถามท่ีผูวิจัยเตรียมคําตอบใหกลุมเปาหมายไดเลือกตอบ และคําถามปลายเปด 

(Open - Ended Question) คือ ขอคําถามท่ีผูวิจัยตองการใหกลุมเปาหมายตอบดวยตนเองอยางอิสระ 

1.1) เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ เปนการสัมภาษณเกษตรกรท้ังดานการผลิต และชองทาง

การจําหนายขาวหอมมะลิ โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิกลุมตัวอยาง 

10 ครัวเรือน ตอจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ 1 แสนครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ 

กรมสงเสริมการเกษตร ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา รอยเอ็ด และ

บุรีรัมย ไดจํานวนครัวเรือนเกษตรตัวอยางรวม 107 ครัวเรือน โดยกระจายจํานวนตัวอยางไปตามสัดสวน

ครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิในแตละจังหวัด แลวทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

แบบไมใสคืน (Simple Random Sampling without Replacement)  

จังหวัด ครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ (ครัวเรือน) จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 

ศรีสะเกษ 209,260 23 

สุรินทร 187,580 22 

นครราชสีมา 184,809 22 

รอยเอ็ด 176,545 20 

บุรีรัมย 172,356 20 

รวม 930,550 107 
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1.2) ผูประกอบการโรงสี เปนการสัมภาษณผูประกอบการโรงสีเอกชน และผูจัดการสถาบัน

เกษตรกร (โรงสีสหกรณการเกษตร) เพ่ือสอบถามวิถีการตลาดขาวหอมมะลิ และตนทุนทางการตลาด ทําการ

สัมภาษณผูประกอบการไมนอยกวา 2 รายตอจังหวัด ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากประชากรโรงสี 40 แหง ท่ีกระทรวงพาณิชย โดย สํานักงานมาตรฐานสินคา กรมการคาตางประเทศ 

(2560) ไดรับรองวาเปนโรงสีผูผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิไทยท่ีไดมาตรฐาน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 จังหวัด 

1.3) ผูประกอบการคาสงและคาปลีก จะทําการสัมภาษณเพ่ือสอบถามวิถีการตลาดขาว 

หอมมะลิ และตนทุนทางการตลาดท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยทําการสุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

1.4) ผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ จะทําการสัมภาษณเพ่ือสอบถามวิถีการตลาด 

ขาวหอมมะลิ และตนทุนทางการตลาดท่ีเก่ียวของ โดยทําการสุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการ และ

เอกชน ท้ังเอกสารวิชาการเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา ผลงานวิจัย วารสาร และขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตในเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

1.5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะห เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ท่ีได

จากการผลิตขาวหอมมะลิ โดยการคํานวณหาผลรวม คาเฉลี่ย และคารอยละ 

2) การวิเคราะหวิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด ตนทุนการตลาด และตนทุนโลจิสติกส 

ในประเทศของผูประกอบการท่ีเก่ียวของตลอดโซอุปทานของขาวหอมมะลิ เปนการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ

ทางสถิติอยางงายในการอธิบาย ในรูปแบบของการหาคาสัดสวน คารอยละ และคาเฉลี่ย 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย/มาตรการ ในการพัฒนาระบบการผลิตและ

การตลาดขาวหอมมะลิใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 2  

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 

2.1 การตรวจเอกสาร 

เนื่องจากขาวหอมมะลิเปนท่ีนิยมบริโภคของคนไทย และเปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศ จึงมี

การศึกษาเรื่องขาวหอมมะลิอยางกวางขวาง จากการคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขาวหอมมะลิ ผูวิจัยสามารถ

จําแนกงานวิจัยท่ีเก่ียวของออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานการผลิต และดานการตลาด ดังนี ้

2.1.1 ดานการผลิตขาวหอมมะลิ 

อัทธ พิศาลวานิช (2558) ทําการประมวลความรูเรื่องการผลิตขาวของไทย พบวาการปลูกขาว

ในแตละภูมิภาคมีลักษณะท่ีแตกตางกัน โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพของพ้ืนท่ีนาเปนท่ีราบ มีความ

แหงแลงและพ่ึงพิงน้ําฝนในการทํานาเปนหลัก จึงเรียกพ้ืนท่ีนาสวนใหญในภูมิภาคนี้วา นาน้ําฝน ซ่ึงทาง

ตอนบนของภาคจะปลูกขาวเหนียว ไดแก พันธุสันปาตอง กข6 และ กข8 และทางตอนลางของภาคจะเปน

แหลงปลูกขาวหอมมะลิท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ แตความอุดมสมบูรณของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนอยกวา

ภาคอ่ืนๆ เปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็ม ซ่ึงการปลูกขาวในพ้ืนท่ีดินเค็ม มักไดผลผลิตต่ํา เนื่องจากตนขาวเจริญเติบโตได

ไมดีเทาท่ีควร ใบของตนขาวซีด และเมล็ดขาวลีบ โดยพันธุขาวท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณแนะนําใหใชใน

เขตท่ีมีดินเค็ม ไดแก พันธุขาวดอกมะลิ 105 กข15 ขาวเหนียวสันปาตอง กข6 และ กข8 อยางไรก็ตาม ขาวพันธุ

ขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวคุณภาพดี และใหผลตอบแทนสูง ราคาท่ีเกษตรกรไดรับจึงชดเชยกับผลผลิตท่ีต่ําได 

กรมวิชาการเกษตร (2547) การเก็บเก่ียวขาวเม่ือเมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ียอมไดเมล็ดท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

เปอรเซ็นตความชื้นประมาณ 22 – 25 ท้ังนี้ จะตองปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวท่ีถูกตองเหมาะสม เมล็ดไดรับการ

ลดความชื้นทันทีเพ่ือใหเมล็ดมีความชื้นอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอการเก็บรักษา การเก็บเก่ียวขาวลาชามาก

เทาใด เมล็ดก็จะเสื่อมคุณภาพมากยิ่งข้ึน การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะคอยๆ เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาและ

สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน สภาพอากาศ ฝนตก น้ําคาง เปนตน 

ดานตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550) ศึกษาตนทุนขาวหอมมะลิ

เฉลี่ยตอไรของท้ังประเทศ พบวา ในปการเพาะปลูก 2549 ตนทุนขาวหอมมะลิเฉลี่ยตอไรของท้ังประเทศ

เทากับ 2,546.36 บาท หรือกิโลกรัมละ 7.58 บาท แยกเปนตนทุนผันแปรไรละ 2,325.89 บาท และตนทุนคงท่ี

ไรละ 220.47 บาท โดยตนทุนการผลิตสวนใหญจะเปนคาแรงงาน คิดเปนรอยละ 63.87 ของตนทุนการผลิต

ท้ังหมด เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวาภาคกลางมีตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิสูงท่ีสุดอยูท่ีไรละ 2,934.21 บาท 

รองลงมา ไดแก ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตนทุนการผลิต

ตอกิโลกรัม พบวา ภาคกลางมีตนทุนตอกิโลกรัมสูงท่ีสุดอยูท่ี 8.89 บาท รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต และภาคเหนือ ตามลําดับ ซ่ึงการท่ีภาคเหนือมีตนทุนตอกิโลกรัมต่ํากวาภาคอ่ืนๆ เพราะมีผลผลิตตอไร

สูงกวาภาคอ่ืนๆ ท่ีเฉลี่ยไรละ 459 กิโลกรัม  
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2.1.2 ดานการตลาดขาวหอมมะลิ  

สํานั กงาน เศรษฐกิจการเกษตร (2548) ได ศึกษาวิ ถีการตลาดสินค าข าวหอมมะล ิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบวา หลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลวจะกระจายไปสูพอคาแตละ

ระดับ ตั้งแตพอคารวบรวมในทองท่ี โรงสีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ พอคาทองถ่ิน (ตัวแทนเกษตรกร) สถาบัน

การเกษตรตางๆ ท่ีตั้งอยูในเขตบริเวณใกลเคียงท่ีเกษตรกรสามารถขนผลผลิตไปขายเองไดสะดวก โดยจะมี

รถบรรทุกตามหมูบานท่ีรับจางขนผลผลิตไปสงยังจุดหมายปลายทาง สําหรับพอคาทองท่ี เม่ือรับซ้ือผลผลิตจาก

เกษตรกร แลวจะรวบรวมขายใหกับพอคาทองถ่ินมากท่ีสุด รองลงมาไดแก โรงสี และพอคาทองถ่ินนอกเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สําหรับพอคาทองถ่ิน เม่ือรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรและพอคา

ทองท่ีแลว จะนําผลผลิตท่ีรวบรวมไดขายให กับโรงสีมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก โรงสีนอกเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในสวนของสถาบันเกษตรกรหลังจากรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในกลุมตางๆ แลว 

จะขายใหกับโรงสีมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก พอคาทองถ่ินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโรงสี

นอกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สําหรับโรงสีหลังจากรับซ้ือผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิจากชองทาง

ตางๆ แลว เกือบท้ังหมดจะนําขาวเปลือกท่ีไดไปสีแปรรูปเอง โดยสวนใหญจะสีเปนขาวสาร และขายใหกับ

พอคาทองถ่ินนอกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และโรงสีนอกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ขณะท่ีการศึกษาการตลาดขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของธนาคารแหงประเทศไทย 

(2549) พบวาวิถีการตลาดขาวหอมมะลิเริ่มจากเกษตรกรขายผลผลิตใหโรงสีและพอคาคนกลาง ในสัดสวน

ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 43.4 และรอยละ 41.9 ตามลําดับ เม่ือโรงสีรวบรวมขาวเปลือกจากเกษตรกรและ

พอคาคนกลางแลว จะสีเปนขาวสารขายใหพอคาสงออกมากท่ีสุดรอยละ 28.8 รองลงมาคือ ขายผานหยง 

สงออกตางประเทศ พอคาขายสง และพอคาขายปลีก คิดเปนรอยละ 26.0 รอยละ 23.8 รอยละ13.9 และรอยละ 

0.4 ตามลําดับ รวมท้ังสถาบันเกษตรกรท่ีมีโรงสี จะมีการแปรสภาพขาวสารและขายใหพอคาสงออกมากท่ีสุด

เชนกัน ท้ังนี้ ป 2546 ขาวสารหอมมะลิท่ีผลิตไดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 ลานตัน ไดสงไปขาย

ยังตางประเทศถึงรอยละ 79.7 (ประมาณ 1.6 ลานตัน) หรือคิดเปนรอยละ 71.5 ของขาวสารหอมมะล ิ

ท้ังประเทศท่ีสงออก สําหรับดานราคาท่ีเกษตรกรไดรับ จากการศึกษาพฤติกรรมการสงผานราคาขาวไทย  

ป 2546 -2550 ของศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์ (2552) พบวาราคาท่ีเกษตรกรไดรับจะแบงตามการกําหนดราคารับซ้ือ

ขาวเปลือกจากรูปแบบการคา ดังนี้ 1) เกษตรกรเปนผูขนผลผลิตไปขายเอง ณ จุดรับซ้ือ ลานขาว หรือโรงสี 

ราคาขาวเปลือกท่ีขายไดจะเปนราคาท่ีจุดรับซ้ือ โดยเกษตรกรจะมีตนทุนคาขนสงรวมอยูดวย 2) ตัวแทนโรงสี

หรือพอคาคนกลางเปนผูออกไปรับซ้ือขาวเปลือกเองถึงไรนา ลานขาว หรือยุงฉางของเกษตรกร ซ่ึงจะมีตนทุน

การตลาด คือ คาขนสงขาว และความเสียหายของขาวท่ีเกิดข้ึน โดยราคาขาวเปลือกในท่ีนี้จะเปนราคาท่ี

เกษตรกรไดรับท่ีไรนา ท่ีพอคาผูรวบรวมหรือโรงสีจะหักคาขนสงออกจากราคาท่ีกําหนดไว ในสวนของ 

สวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิ รวิสสาข สุชาโต และคณะ (2556) ศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดของ

ขาวเปลือกและขาวสารหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาโรงสีนอกจากมีบทบาทเปนผูรับซ้ือวตัถุดิบ

ขาวเปลือก เพ่ือนํามาแปรรูปเปนขาวสารแลว บางรายยังเปนผูประกอบการขาวถุงอีกดวย โดยโรงสีท่ีเปน

ผูประกอบการขาวถุง จะมีขอไดเปรียบในเรื่องคุณภาพขาวสารท่ีสามารถคัดเลือกคุณภาพขาวเปลือกกอนสีได 



7 

ในสวนของโรงสีสหกรณการเกษตรนั้น สวนใหญจะเปนโรงสีท่ีมีขนาดเล็ก ทําใหการเปนผูประกอบการขาวถุง 

มีขอจํากัดดานการจําหนายขาวบรรจุถุงใหกับรานคาสมัยใหม ผูประกอบการขาวถุงจะตองเปนผูเสนอราคาตอ

รานคาสมัยใหม สวนรานคาสมัยใหมจะกําหนดราคาขายจากกําไรข้ันตน จากโซอุปทาน เกษตรกรจะไดรับกําไร 

ตอหนวยสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก โรงสี และผูประกอบการขาวถุง ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาสวนเหลื่อม

การตลาด พบวา เกษตรกรมีสวนเหลื่อมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ผูประกอบการขาวถุง และโรงสี 

ตามลําดับ ดานตลาดขาวหอมมะลิบรรจุถุง มีโครงสรางการตลาดแบบผูขายนอยรายท่ีมีการแขงขันสูง 

ผูประกอบการแตละรายเนนการแขงขันกันดานราคาเปนหลัก 

โดยในดานของตนทุนการจัดการโซอุปทานขาวหอมมะลินั้น สนั่น เถาชารี และคณะ (2555) 

กลาววา เกษตรกรจะมีตนทุนการเคลื่อนยายวัสดุมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตนทุนการขนสง พอคาคนกลาง 

มีตนทุนการจัดซ้ือจัดหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ตนทุนการเคลื่อนยายวัสดุ กลุมเกษตรกรมีตนทุนการขนสง

มากท่ีสุด สวนท่ีเหลือ คือ ตนทุนการเคลื่อนยายวัสดุ ในตลาดกลางขาวเปลือกท้ังผูขายและผูซ้ือขาวเปลือก  

มีตนทุนการเคลื่อนยายวัสดุมากท่ีสุด โรงสีขาวและสหกรณการเกษตร มีตนทุนการขายสงมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการ

ขายสงทางถนนโดยใชรถบรรทุกเปนหลัก รองลงมา คือ ตนทุนการจัดการสินคาคงคลังโดยเฉพาะขาวเปลือก 

เนื่องจากตองใชจํานวนพนักงานและตองใชเวลาในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษา และตรวจสอบคุณภาพ

ขาวเปลือก พอคาสงออก มีตนทุนการขนสงมากท่ีสุด โดยนิยมขนสงไปยังทาเรือดวยการใชรถหัวลาก รองลงมา

เปนตนทุนดานการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ สําหรับหยงตองแบกรับภาระตนทุนการสื่อสารดานโลจิสติกส 

สวนพอคาขายสง/ขายปลีก มีตนทุนการขนสง และตนทุนการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บเปนหลัก 

การปลอมปนของขาวหอมมะลิ มีท้ังการปลอมปนในประเทศแลวสงออก และการปลอมปนท่ี

ตางประเทศโดยพอคาขาวในประเทศนั้นๆ เปนผูดําเนินการ เชน ตลาดขาวหอมมะลิไทยในประเทศจีน พอคา

ชาวจีนจะนําขาวหอมจีนมาปนกับขาวหอมมะลิไทยเพ่ือขายในราคาท่ีสูง เปนตน สวนการปลอมปน 

ขาวหอมมะลิในประเทศ สวนใหญจะใชขาวพันธุปทุมธานี และชันนาท มาปลอมปนกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 

และ กข15 โดยขาวพันธุปทุมธานีถึงแมวาจะมีความหอมคลายกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และมีปริมาณ 

แอมิโลสท่ีใกลเคียงกันก็ไมจัดเปนขาวหอมมะลิ อยางไรก็ตาม จากคุณสมบัติท่ีคลายคลึงกันดังท่ีกลาวมา ทําให

มีการปลอมปนขาวหอมมะลดิวยขาวปทุมธาน ีสงผลใหคุณภาพขาวเปลี่ยนไปจากเดิม 

สําหรับปญหาดานการตลาดของขาวหอมมะลิ ท่ีสวนใหญมีการปลอมปนผลผลิตท้ังขาวเปลือก

และขาวสาร โดยใชขาวพันธุอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกันเพ่ือลดตนทุนการตลาด เนื่องจากขาวหอมมะล ิ

มีราคาสูงกวาขาวท่ัวไป ธนาธิป ทาปลัด (2555) กลาววา ในการจําหนาย กระทวงพาณิชยไดแบงเปอรเซ็นต

การผสมของขาวสายพันธุและความบริสุทธิ์ของสายพันธุไว เนื่องจากขาวหอมมะลิไทยเปนขาวท่ีมีราคาสูงเปนท่ี

ตองการของตลาด จึงมีการผสมขาวหอมสายพันธุอ่ืน เชน ปทุมธานี และชัยนาท เขากับขาวคุณภาพดีพันธุ 

ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ทําใหคุณภาพและมาตรฐานของขาวหอมมะลิไทยลดลง สงผลใหความนาเชื่อถือ

ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขาวหอมมะลิไทยเปลี่ยนแปลงไป และยังเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซ่ึงเปนปญหา 

ท่ีสําคัญของตลาดขาวหอมมะลิในปจจุบัน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.2.1 ทฤษฎีตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิต (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ 

โดยการวิเคราะหตนทุนสามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนทางบัญชี (ตนทุนท่ีเปนเงินสด) และตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร (ตนทุนท่ีเปนเงินสด และตนทุนท่ีไมเปนเงินสด) กลาวคือ ตนทุนทางบัญชีนั้นจะสามารถวัด

คาใชจายท่ีเสียไปเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวหรือเรียกไดวาเปนตนทุนท่ีเห็นแจงชัด (Explicit Cost) แตสําหรับ

ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) นั้น จะรวมไปถึงคาใชจายท่ีเสียไปท้ังท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินได 

และวัดเปนตัวเงินไมได นั่นก็คือตนทุนท่ีเห็นแจงชัด (Explicit Cost) และตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) 

ในทางเศรษฐศาสตรจะเรียกตนทุนท่ีมองไมเห็นอีกอยางหนึ่งวา “ตนทุนคาเสียโอกาส” (Opportunity Cost) 

และจะเปนตนทุนอีกตัวหนึ่งท่ีตองมีการประเมิน ดังนั้นจะเห็นไดวาตนทุนทางเศรษฐศาสตรประกอบดวยตนทุน

แจงชัดกับตนทุนไมแจงชัดรวมกัน ตนทุนทางบัญชีจะมีคานอยกวาตนทุนทางเศรษฐศาสตร และมีผลทําใหกําไร

ทางบัญชีมีคาสูงกวากําไรทางเศรษฐศาสตร (นราทิพย ชุติวงศ, 2547) ซ่ึงองคประกอบตนทุนการผลิต แบงเปน 

2 ประเภท คือ ตนทุนผันแปรรวม และตนทุนคงท่ีรวม (อรวรรณ ศรีโสมพันธ, 2557) 

1) ตนทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) หมายถึง ตนทุนการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไปตามปริมาณของผลผลิตซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิต คือ เปนปจจัยการผลิตท่ี

ผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวงเวลาการผลิตหนึ่งๆ ซ่ึงคาใชจายสวนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิต ถามีการผลิตผลผลิตจํานวนมากตนทุนประเภทนี้จะสูง แตถามีการผลิตจํานวนนอยตนทุนสวนนี้

จะตํ่า โดยตนทุนการผลิตผันแปรสวนใหญจะเปนคาใชจายเก่ียวกับปจจัยการผลิตทางตรง เชน คาใชจาย

เก่ียวกับเมล็ดพันธุ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน โดยการวิเคราะหตนทุนผันแปร

สามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด และตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด 

1.1) ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายผันแปรท่ีผูผลิตจายออกไปจริงเปนเงินสด

ในการซ้ือหรือเชาปจจัยการผลิตผันแปร เชน คาใชจายท่ีเก่ียวกับวัสดุทางตรงท่ีใชเก่ียวกับการผลิต (คาพันธุขาว 

คาปุยเคมี คาสารเคมี คาน้ํามันเชื้อเพลิง) คาจางเก่ียวกับแรงงานหรือคาเชาเครื่องจักร (เตรียมดิน เก็บเก่ียว 

ดูแลรักษา คาอาหารสําหรับแรงงาน) คาวัสดุอ่ืนๆ (รองเทายาง ถุงมือ และหนากากปองกันสารเคมี) คาใชจายอ่ืนๆ 

(คาซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ คาโสหุย) เปนตน บางครั้งคาใชจายเหลานั้นอาจจะอยูในรูปของเงินเชื่อ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตก็ตองชําระใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปหรือหนึ่งฤดูการผลิต ซ่ึงในกรณีนี้การคํานวณ

ตนทุนจะคํานวณเปนตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด 

1.2) ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายท่ีผูผลิตไมไดจายออกไปจริงเปนเงินสด

ในการใชปจจัยการผลิตผันแปรนั้นๆ ซ่ึงเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ ท้ังท่ีเปนของผูผลิตเอง เชน คาเสียโอกาสของ

แรงงานเจาของฟารม คาแรงงานในครัวเรือนหรอืแรงงานแลกเปลี่ยน คาเสียโอกาสเงินลงทุนของเจาของฟารม

ท่ีนํามาจายในการผลิต คาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตท่ีฟารมผลิตข้ึนเอง (คาพันธุขาว ปุยชีวภาพ ปุยคอก  

ปุยพืชสด) และคาเสียหายอันเนื่องจากการเนาเสียของผลผลิต เปนตน 
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2) ตนทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost : TFC) หมายถึง ตนทุนการผลิตท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ปริมาณของผลผลิต ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปจจัยคงท่ีในการผลิต หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการใชไดในชวงระยะเวลาของการผลิต ไมวาจะผลิตใหไดผลผลิตเปนปริมาณมากนอยเทาใดก็ตาม 

ผูผลิตตองเสียตนทุนในจํานวนเทาเดิม ปจจัยคงท่ี ไดแก ท่ีดิน ทรัพยสินคงท่ีตางๆ เชน รถแทรกเตอร เครื่องสูบน้ํา 

โรงเรือน เปนตน ตนทุนคงท่ีจัดเปนคาใชจายท่ีมีอยูแลวในฟารม แมวาปจจัยคงท่ีดังกลาวจะไมถูกใชในชวงเวลา

ของการผลิตนั้นๆ ซ่ึงสามารถแบงตนทุนคงท่ีเปน 2 ชนิด คือ ตนทุนการผลิตคงท่ีท่ีเปนเงินสด และตนทุนการผลิต

คงท่ีท่ีไมเปนเงินสด 

2.1) ตนทุนการผลิตคงท่ีท่ีเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายท่ีผูผลิตจะตองจายในรูปของเงินสด 

เก่ียวกับปจจัยการผลิตคงท่ี เชน คาเชาท่ีดิน คาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว คาภาษีท่ีดิน คาประกันภัยของฟารม 

คาภาษีโรงเรือน คาคนควาวิจัยผลผลิต คาสงเสริมการขาย คาเงินเดือนของฝายบริหารฟารม เปนตน 

2.2) ตนทุนการผลิตคงท่ีท่ีไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายจํานวนคงท่ีท่ีผูผลิตไมไดจาย

ออกไปจริงในรูปของเงินสด หรือเปนคาใชจายท่ีประเมินจากคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตคงท่ีในแตละ 

ฤดูการผลิต เชน คาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตรท่ีมีอายุการใชงาน คาเสื่อมราคาของ

โรงเรือนหรือท่ีเก็บผลผลิตของฟารม และคาใชท่ีดินกรณีเปนท่ีดินของตนเองแตประเมินตามอัตราคาเชาท่ีดิน

ในทองถ่ินนั้น เปนตน 

3) ตนทุนท้ังหมด (Total Cost : TC) หมายถึง ตนทุนซ่ึงเปนผลรวมของตนทุนผันแปรและ

ตนทุนคงท่ีท้ังหมด การคํานวณหาตนทุนท้ังหมดนิยมคํานวณออกมาในรูปตนทุนการผลิตตอหนวย  

ตนทุนท้ังหมด = ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี 

       TC       =        TVC      +     TFC 

ตนทุนท้ังหมด = (ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด + ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด) 

+ (ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด + ตนทุนคงท่ีท่ีไมเปนเงินสด) 

2.2.2 แนวคิดผลตอบแทนการผลิต 

ผลตอบแทนการผลิต (Revenue) คือ ผลประโยชนท่ีไดรับจากผลผลิตท่ีทําการผลิต หรือคือ

สวนตางของรายไดรวมจากการขายผลผลิตกับตนทุนการผลิตท้ังหมด 

ผลผลิต หมายถึง จํานวนผลผลิตท้ังหมดท่ีผูผลิตผลิตไดตอหนึ่งรอบการผลิต 

ผลผลิตตอไร หมายถึง จํานวนผลผลิตท้ังหมดท่ีผูผลิตผลิตไดตอหนึ่งรอบการผลิตคิดเฉลี่ยตอ

พ้ืนท่ีผลิต 

ราคาของผลผลิต หมายถึง ราคาท่ีผูผลิตขายไดหรือไดรับจากการขายผลผลิตท่ีฟารม 

รายได หมายถึง รายไดท้ังหมดท่ีผูผลิตไดรับจากการผลิตตอหนึ่งรอบการผลิต ซ่ึงเทากับจํานวน

ผลผลิตท้ังหมดคูณดวยราคาของผลผลิตตอหนวยท่ีเกษตรกรขายได 
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รายไดตอไร หมายถึง รายไดท้ังหมดของผูผลิตท่ีไดรับจากการผลิตตอหนึ่งรอบการผลิต คิดเฉลี่ย

ตอพ้ืนท่ีผลิตหนึ่งไร 

ผลตอบแทนสุทธิ (Net Return) หมายถึง ผลตางระหวางรายไดท้ังหมดกับตนทุนท้ังหมด 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนท่ีเปนเงินสด หมายถึง ผลตางระหวางรายไดท้ังหมดกับตนทุนท้ังหมด 

ท่ีเปนเงินสด 

2.2.3 การวิเคราะหดานการตลาด 

1) หนาท่ีการตลาด (Marketing Function) กิจกรรมท่ีเกิดจากการกระทําของนักการตลาด 

ในกระบวนการตลาด เพ่ือทําใหสินคานั้นมีลักษณะรูปราง อยูในชวงเวลาและสถานท่ีท่ีผูบริโภคหรือผูใช

ประโยชนตองการ เปนบทบาทการตลาดท่ีเชื่อมโยงความขัดแยงระหวางความตองการของผูผลิตกับความ

ตองการของผูบริโภคหรือผูใชเขาดวยกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตลาด หนาท่ีการตลาดมี 9 อยาง 

แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2548) 

1.1) หนาท่ีในการแลกเปลี่ยน (Exchange Function) เปนหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการโอนยาย

กรรมสิทธิ์ในตัวสินคา สามารถทําใหทุกคนผลิตหรือธุรกิจเฉพาะท่ีชอบหรือท่ีถนัดได เปนจุดเริ่มตนของการ

กําหนดราคาสินคาท่ีเขาสูตลาด หนาท่ีในการแลกเปลี่ยนท่ี 2 อยาง คือ 

(1) การซ้ือ (Buying) เปนกิจกรรมเพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงในสิ่งท่ีผู ซ้ือตองการ หนาท่ี 

ในการซ้ือจึงตองรวมถึงการทราบหรือการหาแหลงท่ีผลิต แหลงท่ีจําหนายสินคา ฤดูกาลท่ีมีการซ้ือขาย เง่ือนไข

และกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการซ้ือสินคานั้น 

(2) การขาย (Selling) เปนกิจกรรมในการขาย ท่ีไดรวมเอาหลายสิ่งหลายอยาง 

เขาดวยกัน ไมใชวาผูขายเพียงแตยอบรับราคาท่ีเสนอขายเทานั้น ยังรวมถึงกิจกรรมโฆษณา การสงเสริมการขาย 

การจัดแสดงสินคา และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการขายสินคานั้น 

1.2) หนาท่ีทางกายภาพ (Physical Function) เปนกิจกรรมท่ีนักการตลาดตองกระทํากับ

ตัวสินคา ในขณะท่ีกําลังครอบครองสินคานั้นอยู เพ่ือใหสินคานั้นอยูในลักษณะตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคหรือผูใช หนาท่ีทางกายภาพแบงออกเปน 3 อยาง คือ 

(1) การแปรรูป (Processing) เปนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปรางสินคาใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภคหรือผูใช เปนการตอบคําถามวาผูบริโภคหรือผูใชตองการสินคาลักษณะใด (What) 

เปนการสรางอรรถประโยชนในตัวสินคาทางดานรูปราง และเพ่ิมมูลคาใหกับตัวสินคาดวย ยิ่งกวานั้นสินคา

เกษตรทุกชนิดจะตองมีการแปรรูปอยางนอยข้ันตน กอนท่ีจะนําไปบริโภคหรือใชประโยชนได 

(2) การเก็บรักษา (Storage) เปนกิจกรรมในการเก็บรักษาสินคาไว ในเวลาท่ีผูแปรรูป

ตองการใชในการแปรรูป และในเวลาท่ีผูบริโภคตองการบริโภค เปนการตอบคําถามผูแปรรูป ผูบริโภคและผูใช

ประโยชนสินคาวา ตองการสินคานั้นเม่ือใด (When) เปนการสรางอรรถประโยชนทางดานเวลา ท้ังนี้เพราะ 

การผลิตสินคาเกษตรสวนใหญเปนฤดูกาล การแปรรูปอาจใชเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสินคาเกษตร

ในแตละฤดูกาล หรือตามความตองการของตลาดได แตการบริโภคสินคาเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะท่ีเปน
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อาหารหลักซ่ึงตองบริโภคตลอดป จึงจําเปนตองเก็บรักษาสินคาเกษตรเหลานั้นเอาไว ใหเพียงพอกับ 

ความตองการตลอดท้ังป 

(3) การขนสง (Transportation) เปนกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาเกษตร จาก

แหลงผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชประโยชน เปนการตอบคําถามวาการบริโภคหรือการใชประโยชนสินคาชนิดนั้น

อยูท่ีใด (Where) เปนการสรางประโยชนดานสถานท่ี ท้ังนี้เพราะการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอยูในชนบท 

ในขณะท่ีแหลงบริโภคอยูในตัวเมือง หรือตางประเทศสําหรับสินคาเกษตรท่ีมีการสงออก จึงจําเปนตองมีการ

ขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสินคาเกษตรสวนใหญเนาเสียงาย 

1.3) หนา ท่ี อํานวยความสะดวก (Facilitating Function) เปนกิจกรรมท่ีชวยทําให

อรรถประโยชนการตลาด ท้ังในดานกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา การแปรรูปการเก็บรักษาและการขนสง หรือหนาท่ี

การตลาดท้ังดานการแลกเปลี่ยน และดานกายภาพดําเนินการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หนาท่ี

อํานวยความสะดวกมี 4 อยาง คือ 

(1) มาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคา (Standardization and Grading) 

เปนกิจกรรมในการวัดความเปนเอกภาพของสินคา ท้ังในดานปริมาณ เชน โดยน้ําหนัก การตวงและการวัด

ขนาด และดานคุณภาพ เชน ขนาดของสินคา (เมล็ด ผล) ความสะอาด สิ่งเจือปน ความชื้น สี ความแกออน

และอ่ืนๆ ท่ีใชระบุคุณภาพสินคานั้น ถามาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคาเปนท่ียอมรับของผูทําธุรกิจ  

การกําหนดและการตกลงราคาก็จะเปนไปไดอยางงายและทําไดอยางรวดเร็ว ท้ังๆ ท่ีไมตองดูสินคา ทําใหตลาด

ของสินคาชนิดนั้นกวางขวางข้ึน ยิ่งกวานั้นสินคาชนิดเดียวกันและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ยอมทําให 

การแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน จะเปนสินคาท่ีตลาดยอมรับมากข้ึน การเก็บรักษา และ 

การขนสงก็ทําไดงาย และสะดวกยิ่งข้ึน ไมจําเปนตองแยกสินคาตามการเปนเจาของ ทําใหคาใชจาย 

ในการตลาดลดลง ระบบตลาดยอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(2) การเงิน (Financing) เงินทุนเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะผูทําธุรกิจ 

มีเงินของตัวเองจํากัด แตการทําธุรกิจตองการปริมาณเงินมากกวาท่ีมีอยู เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใด

อยางหนึ่ง เชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ใหปริมาณธุรกิจเปนไปตามท่ีลูกคาตองการหรืออ่ืนๆ 

ผูทําธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเงินกูยืม ซ่ึงสวนใหญไดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงชวยทําใหระบบ

การตลาดมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

(3) การยอมรับความเสี่ยงภัย (Risk - Bearing) ความเสี่ยงในท่ีนี้ หมายถึง ความเสี่ยง

ตอการขาดทุนจากการทําธุรกิจซ่ึงเกิดข้ึนไดเสมอ โดยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเกิดข้ึนได 2 แบบ คือ ความเสี่ยง

ทางกายภาพ (Physical Risk) ท่ีเกิดจากการเนาเสียและการสูญเสียตัวสินคาท่ีทําธุรกิจในขณะท่ีครอบครอง

สินคานั้น เชน การสูญเสียคุณภาพ สูญเสียน้ําหนัก หรือเกิดจากไฟไหม/ภัยธรรมชาติอ่ืน และความเสี่ยงดาน

การตลาด (Market Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคานั้นเม่ือขาย เกิดข้ึนเนื่องจากรสนิยมของผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการดําเนินงานของคูแขงเปลี่ยนแปลงไป หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เปลี่ยนแปลงไป (กรณีท่ีมีการคาระหวางประเทศหรือกูยืมเงินทุนจากตางประเทศเขามาลงทุน) ผูทําธุรกิจ

จะตองติดตามสิ่งแวดลอมภายนอกตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถปรับตัวตามสถานการณไดทัน 
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(4) ขาวสารการตลาด (Market Intelligence) เปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับทุกๆ คน 

ไมวาจะเปนผูผลิต นักการตลาดหรือผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดทราบวาอุปทานอยูท่ีใด 

ความเคลื่อนไหวทางดานปริมาณและราคาเปนอยางไร แหลงอุปสงคอยูท่ีใด และความเคลื่อนไหวดานราคา

และปริมาณท่ีอุปสงคเปนอยางไร หากปราศจากขาวสารการตลาด นักการตลาดไมสามารถดําเนินธุรกิจได 

นักการตลาดจึงตองติดตามความเคลื่อนไหวของขาวสารการตลาดตลอดเวลา เพ่ือการปรับตัวของธุรกิจใหเขากับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2) พฤติกรรมตลาด คือ แบบแผนพฤติกรรมการวางนโยบายของหนวยธุรกิจท่ีปรับเปลี่ยน

ไปตามลักษณะตลาด โดยการวางนโยบายนี้จะมีอิทธิพลตอสินคาของคูแขงและของหนวยธุรกิจเอง การเสนอ

นโยบายการตลาดในรูปแบบตางๆ นั้นเปนการสรางพฤติกรรมตลาด (Market Conduct) ซ่ึงในอุตสาหกรรม 

แตละประเภทก็จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป โดยหนวยธุรกิจจะมีแบบแผนพฤติกรรมในการวางนโยบาย 

2 ดานใหญๆ คือ นโยบายดานราคา (Pricing Policy) และนโยบายท่ีไมเก่ียวของดานราคา (Non-Pricing Policy) 

2.1) นโยบายดานราคา (Pricing Policy) หนวยธุรกิจท่ีอยูในลักษณะตลาดท่ีแตกตางกัน

จะมีพฤติกรรมการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะแบงนโยบายดานราคาแตกตางกันตามลักษณะตลาด 

(1) ตลาดแขงขันสมบูรณ พฤติกรรมของหนวยธุรกิจท่ีอยูในลักษณะนี้ แตละ

หนวยธุรกิจจะไมมีอิสระในการเลือกรูปแบบการดําเนินงาน ราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด 

ซ่ึงหนวยธุรกิจจะไมสามารถขายสินคาของตนใหมีราคาแตกตางจากท่ีตลาดกําหนดได 

(2) ตลาดผูขายมากราย จากการท่ีในตลาดนี้มีหนวยผลิตเปนจํานวนมาก และ 

มีการสรางความแตกตางกันในตัวสินคา ทําใหหนวยผลิตแตละรายมีความรูสึกวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตน

จะไมมีผลตอหนวยผลิตอ่ืน ดังนั้นหากทําการเพ่ิมหรือลดราคาสินคาหนวยผลิตรายอ่ืนๆ ยอมไมสามารถ

สังเกตเห็นไดและทําตาม อยางไรก็ตามหากหนวยผลิตแตละรายดําเนินการเชนนี้ หนวยผลิตรายอ่ืนๆ ก็จะ

ดําเนินนโยบายเหมือนกันหมดเพราะตางก็เผชิญสถานการณเดียวกัน 

(3) ตลาดผูขายนอยราย ผูขายแตละรายกําหนดราคาของตนเอง และจะปรับ

ราคาเพ่ือสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงขัน โดยหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจะสามารถ

แบงพฤติกรรมการกําหนดราคาออกเปน 3 ประเภท คือ 

- การกําหนดราคาแบบ Non - Collusive จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีสินคามีลักษณะ

เหมือนกัน โดยการดําเนินการของหนวยธุรกิจในตลาดลักษณะนี้ แมวาจะเปนอิสระตอกันในทางปฏิบัติ แตการ

ตัดสินใจจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงขันประกอบดวย เชน การลดราคาสินคา หากผูผลิตลดราคา

สินคาของตนเองลง ผูผลิตรายอ่ืนก็จะลดราคาตามดวย แตหากผูผลิตเพ่ิมราคาสินคากลับกลายเปนผลดีตอ 

คูแขงขันท่ีจะขายสินคาอยางเดียวกัน เพราะจะไมข้ึนราคาตาม แตจะตรึงราคาไวเพ่ือดึงดูดลูกคาจากการข้ึนราคา

ของคูแขง ฉะนั้นจึงกลาวไดวาไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร เชน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนหรือต่ําลง ผูขายสินคาในตลาด

ลักษณะนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา ซ่ึงเรียกวาราคาตายตัว และการตั้งราคาในลักษณะดังกลาวจะดําเนินไป

จนกวาจะมีการตกลงกันระหวางกลุมผูผลิตเม่ือเห็นถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นหนวยธุรกิจ

ในตลาดลักษณะนี้จะไมนิยมใชนโยบายดานราคา แตจะใชนโยบายท่ีไมใชราคาแทน 
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- การกําหนดราคาแบบ Quasi - Collusive Pricing เปนการกําหนดราคา

กรณีท่ีผูผลิตรวมตัวกันในลักษณะท่ีไมเปดเผยและไมเครงครัด และมักจะอยูในรูปแบบการมีหนวยธุรกิจหนวยใด

หนวยหนึ่งในตลาดเปนผูนําในการกําหนดราคา ซ่ึงการเปนผูนําราคาอาจจะเกิดจาก ผูผลิตท่ีมีตนทุนต่ําสุด  

มีกําลังการผลิตหรือเปนผูผลิตรายใหญ หรือมีประสบการณมากท่ีสุด 

- การกําหนดราคาแบบ Collusive Pricing เกิดข้ึนจากการตกลงกันเองในกลุม

ผูผลิต ซ่ึงเปนการรวมตัวของผูผลิตเขาดวยกันอยางสมบูรณ เปนท่ีรูจักกันในนาม คารเทล (Cartel) ซ่ึงนิยาม

คารเทล คือ “กลุมของบรรดาผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ท่ีรวมตัวเขาดวยกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะ

โยกยายอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจจากแตละหนวยธุรกิจมารวมไวท่ีสวนกลาง โดยคาดหมายวา 

การกระทําดังกลาว จะทําใหกําไรของแตละหนวยธุรกิจเพ่ิมข้ึนได” หรืออีกนัยหนึ่งคือ การรวมกลุมกันอยาง

เปนทางการเกิดข้ึนจากการท่ีหนวยผลิตตางๆ ตองการมีสวนแบงในตลาดและมีอิทธิพลในการกําหนดราคา

สินคารวมกัน มีความตองการลดการแขงขัน และมีความตองการนําเอาความสามารถในการผลิตสวนเกินมาใช 

แตผลของการรวมกลุมในลักษณะดังกลาว จะไมประสบผลสําเร็จหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งไมปฏิบัติตาม

ขอตกลง โดยอาจจะมีการตัดราคากันอยางลับๆ กับผูซ้ือ หรือมีการกระทําอ่ืนๆ ท่ีขัดกับขอตกลงท่ีใหไวกับกลุม 

เปนตน 

(4) ตลาดผูกขาด ผูผูกขาดเปนผูกําหนดราคาตามระดับกําไรท่ีตองการ 

2.2) นโยบายแขงขันโดยไมใชราคา (Non-Pricing Policy) เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรม

ตลาด ซ่ึงนโยบายแขงขันโดยไมใชราคานั้นมีไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับแตละหนวยผลิตจะเลือกใชวิธีการใด  

เพ่ือจูงใจใหลูกคาซ้ือผลผลิตของตนไดมากข้ึน เชน 

(1) นโยบายดานการพัฒนาผลิตภัณฑหรือลักษณะสินคาใหแตกตางจากสินคา 

ของผูผลิตรายอ่ืนๆ โดยการปรับปรุงคุณสมบัติตัวสินคา เชน รูปแบบ สีหรือสวนประกอบของสินคา การบรรจุภัณฑ 

โดยท่ีผูผลิตจะตองสามารถชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางสินคาของตนกับสินคาของผูผลิตรายอ่ืนๆ ตอลูกคาไดดวย 

(2) นโยบายดานคุณภาพ ผูผลิตจะตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอและ

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

(3) นโยบายดานสงเสริมการขาย เชน การบรรจุภัณฑ การโฆษณาในรูปแบบตางๆ 

การสงพนักงานขายออกชักชวนผูซ้ือ  

(4) นโยบายดานบริการ เชน การใหเครดิตลูกคาหรือการใหบริการท่ีดีกวา  

3) วิถีการตลาดหรือชองทางการตลาด หมายถึง การแสดงใหทราบวาสินคาชนิดใด 

ชนิดหนึ่งเม่ือเคลื่อนยายจากผูผลิตแลวไปสูคนกลางประเภทใดบาง คนกลางแตละประเภทไดรับในปริมาณเทาใด 

กอนสินคานั้นไปสูมือผูบริโภคคนสุดทาย โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิดกอนเคลื่อนยาย

จากผูผลิตอาจมีรูปรางอยางหนึ่งแตเม่ือถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหนึ่ง สินคาบางชนิดอาจเกิด 

ความสูญเสียระหวางการเคลื่อนยาย ดังนั้นในการวิเคราะหวิถีการตลาด จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

เปนหลัก แลวเทียบลักษณะท่ีไมเหมือนกันใหเปนหนวยเดียวกันกับลักษณะท่ียึดเปนหลัก จึงทําการวิเคราะหได 

(สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2546) 
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4) สวนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margin) หมายถึง ความแตกตางระหวางราคาท่ี

ผูบริโภคจายหรือราคาขายปลีก (Retail Price: Pr) กับราคาท่ีผูผลิตหรือเกษตรกรไดรับ (Farm Price: Pf) 

เนื่องจากในระบบตลาดสินคาเกษตรโดยท่ัวไปผูผลิตและผูบริโภคมิไดซ้ือขายกันโดยตรง ผูผลิตและผูบริโภค 

อยูกันคนละแหง ประกอบกับลักษณะสินคาเกษตรท่ีผูผลิตผลิตไดสวนใหญไมไดอยูในลักษณะท่ีผูบริโภค

ตองการ จึงตองมีคนกลางทางการตลาดประเภทตางๆ เขามาเก่ียวของ 

สูตรท่ีเก่ียวของกับสวนเหลื่อมการตลาด มีดังนี้ 

สวนเหลื่อมการตลาด =  ราคาท่ีผูบริโภคจาย - ราคาท่ีเกษตรกรไดรับ 

กําไรท่ีพอคาคนกลางไดรับ =  ราคาท่ีผูบริโภคจาย - (คาใชจายทางการตลาด +  

        ราคาท่ีเกษตรกรไดรับ) 

เม่ือพิจารณาสวนประกอบของสวนเหลื่อมการตลาด จะเห็นวาสวนเหลื่อมการตลาด 

จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยในการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินการของระบบการตลาดของสินคานั้นๆ โดยสามารถ

ชี้ใหเห็นวา เงินท่ีผูบริโภคจายไปในการซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะตกไปถึงมือผูท่ีเก่ียวของตั้งแตผูผลิต ผูแปรรูป 

พอคาในระดับตลาดตางๆ เปนสัดสวนเทาใด ผูใดและในตลาดระดับใดมีคาใชจายอะไรบางมากนอยเพียงใด 

ตลอดจนพอคาในระดับใดไดรับผลตอบแทนเปนสัดสวนมากนอยเพียงใด ท้ังยังชวยในการวิเคราะหการตลาด

ของสินคานั้นดวย เม่ือพิจารณาวาสวนเหลื่อมการตลาดมีแนวโนมไปในทิศทางใดในชวงเวลาหนึ่งแลว อาจจะ

สามารถศึกษาและวิเคราะหไดวาเหตุใดสวนเหลื่อมการตลาดของสินคานั้นๆ มีแนวโนมไปในลักษณะเชนนั้น 

พฤติกรรมสวนใดในระบบตลาดท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้น เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสวนเหลื่อมการตลาด (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2546) 

ไดแก 

(1) ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปเปลี่ยนแปลง จะทําใหราคาสินคาและคาใชจาย

การตลาดเปลี่ยนแปลง ซ่ึงก็จะสงผลใหสวนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลง 

(2) ปริมาณสินคาท่ีเขาสูตลาด สินคาเกษตรสวนใหญจะออกเปนฤดูกาล อุปทาน

จะไมสมํ่าเสมอตลอดป ชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก และมีผลผลิตสวนเกินเขาตลาดมากข้ึน จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพทางการตลาดสูงข้ึน ตนทุนการตลาดตอหนวยผลผลิตลดลง ระดับราคาขายปลีกก็จะลดลง  

เปนผลทําใหสวนเหลื่อมการตลาดลดลง 

(3) การปรับปรุงเทคโนโลยีของคนกลางทางการตลาดประเภทตางๆ หากเทคโนโลยี

ดีข้ึน ตนทุนการตลาดจะลดลง สวนเหลื่อมการตลาดก็จะลดลง 

(4) การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค เชน ตองการสินคาใดในลักษณะ

สินคาสําเร็จรูปมากข้ึน คนกลางก็ตองเพ่ิมบริการการตลาดมากข้ึน และใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทําใหสวนเหลื่อมการตลาดเพ่ิมข้ึน 
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(5) ลักษณะตลาด ในตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ ระบบขาวสารไมดี พอคา 

จะไดเปรียบทางการคา จะสามารถตั้งราคาขายไดสูงกวาท่ีควร พอคาจะไดรับผลตอบแทนหรือกําไรเบื้องตนสูง

เกินควร ทําใหสวนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน 

(6) การเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยการผลิต เชน การเพ่ิมข้ึนของอัตราคาจางแรงงาน 

คาวัสดุอุปกรณ คาธรรมเนียม คาภาษีอากร ยอมมีผลกระทบตอตนทุนและทําใหสวนเหลื่อมการตลาด

เปลี่ยนแปลง 

2.2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับโซอุปทาน 

1) การจัดการโซอุปทาน เปนกระบวนการในการบูรณาการเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ 

(Relationship) ระหวางคูคา (Suppliers) และลูกคาตั้งแตตนน้ํา ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดของสินคา-วัตถุดิบ 

(Origin Upstream) จนสินคาหรือวัตถุดิบนั้นไดมีการเคลื่อนยาย จัดเก็บและสงมอบในแตละชวงของ 

โซอุปทานจนสินคาไดสงมอบไปถึงผูรับคนสุดทาย (Customers Downstream) ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท้ังในเชิงตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบ (ธนิต โสรัตน, 2550) 

2) องคประกอบของความหมายของการจัดการโซอุปทาน 

2.1) การจัดการความสัมพันธ  (Relationship Management) เปนการจัดการ

ปฏิสัมพันธระหวางตัวบริษัท (Firm) กับคูคาท่ีเปน Sources of Suppliers และลูกคาท่ีเปน End Consumers 

โดยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการโซอุปทาน อยูท่ีการจัดความสมดุลในการพ่ึงพาระหวาง

หนวยงานธุรกิจในโซอุปทาน ในสวนท่ีเก่ียวของกับอุปสงคและอุปทาน การจัดการความสัมพันธท่ี มี

ประสิทธิภาพจะตองพัฒนาไปสูวัฒนธรรมขององคกรกับองคกรมากกวาการสรางความสัมพันธในลักษณะ 

ท่ีเปนบุคคลท่ีเปน Personal Relationship การจัดความสัมพันธไมใชแคเปน “Good Customer” แตตองพัฒนา

ไปสูระดับท่ีเปน “Good Partnership” ท่ีมีความยุติธรรมทางธุรกิจตอกัน รวมถึงการไววางใจและเชือ่ถือตอกัน 

2.2) การจัดการความรวมมือ (Chain Collaborate Management) ระหวางองคกร

หรือระหวางหนวยงานตางบริษัท (Firm) เพ่ือใหเกิดการประสานภารกิจ (Co-Ordination) ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการไหลลื่นของขอมูลขาวสารในโซอุปทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส  

ซ่ึงประสบความลมเหลว ปจจัยสําคัญเกิดจากการขาดประสิทธิภาพของการประสานประโยชนและความ

รวมมือในการดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกสรวมกันในการกระจายสินคาและสงมอบสินคาระหวางองคการตางๆ 

ภายในโซอุปทานในลักษณะท่ีเปนบูรณาการทางธุรกิจ (Business Integration) ซ่ึงผลกระทบจากการ 

ขาดประสิทธิภาพหนวยงานใดหรือองคกรใดในโซอุปทาน จะสงผลตอตนทุนรวมและสงผลตอขีดความสามารถ

ในการแขงขันของทุกธุรกิจในโซอุปทาน 

2.3) การจัดการความนาเชื่อถือ (Reliability Value Management) การเพ่ิมระดับ

ของความเชื่อม่ันท่ีมีตอการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา ไปสูความไววางใจและความนาเชื่อถือในการท่ีจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการจัดการความไหลลื่นของสินคาในโซอุปทานภายใตเง่ือนไขของขอจํากัดของสถานท่ีตอ

เง่ือนไขของเวลา (Place and Time Utility) จําเปนท่ีตางฝายจะตองมีการปฏิบัติการอยางเปน Best Practice 
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จนนําไปสูการเชื่อม่ันท่ีเปน Reliability Value ซ่ึงเปนปจจัยในการลดตนทุนสินคาคงคลังสวนเกินหรือเรียกวา 

Buffer Inventory 

2.4) การรวมพลังทางธุรกิจ (Business Synergy) ความรวมมือทางธุรกิจในกลุมของ 

Suppliers ในโซอุปทาน ท้ังท่ีมาจากกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเปน Support Industries เชน ผูผลิตกลอง 

ผูผลิตสลาก ผูผลิตวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณท่ีใชการผลิต บรรจุ ผสม และประกอบ รวมตลอดไปจนถึงธุรกิจ

ใหบริการโลจิสติกส โดยบริษัทจะตองมียุทธศาสตรในการจัดการความสมดุลของความสัมพันธของคูคา 

(Suppliers Relationship Management: SRM) กับความสัม พันธของคู ค า ท่ี เป นลู กค า  (Customers 

Relationship Management: CRM) ท้ั งระบบการสื่อสาร การประสานผลประโยชน ท่ี เปน Win-Win 

Advantage และการใชยทุธศาสตรรวมกัน ภายใตลูกคาคนสุดทายเดียวกัน 

3) ความแตกตางของโลจิสติกสและโซอุปทาน 

โลจิสติกสเปนกระบวนการท่ีเนนกิจกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ  

การกระจายสินคาและบริการ การวางแผนการผลิตและการสงมอบสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในขณะท่ี 

โซอุปทานจะเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการปฏิสัมพันธของกระบวนการตางๆ ของหนวยงานตางๆ  

ท้ังภายในองคกรและระหวางองคกรตางๆ ใหมีความสอดคลองสอดประสานในการทํางานรวมกันใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการสงมอบสินคา ภายใตตนทุนท่ีสามารถแขงขันได โดยความแตกตางท่ี

ชัดเจนนั้น เห็นไดจากโลจิสติกสจะเนนพันธกิจเก่ียวกับการเคลื่อนยายสินคาและบริการรวมท้ังขอมูลขาวสาร 

สวนโซอุปทานจะเนนบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธและความรวมมือระหวางองคกรเพ่ือใหโซอุปทานมีความ

บูรณาการ โดยกิจกรรมของโลจิสติกสจะดําเนินอยูภายในโซอุปทาน ดังนั้นโลจิสติกสและโซอุปทานจึงเปน

กิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนบูรณาการ ยากท่ีจะแยกแยะ 

จากท่ีกลาวมาขางตน ในการศึกษาหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรในการศึกษาครั้งนี้

จะเปนการศึกษาดวยการเชื่อมตอของกิจกรรมในการผลิตและสงมอบสินคาเกษตร โดยจะเริ่มตนจากวัตถุดิบ 

ในการผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงจะประกอบดวยผูสงมอบสินคาท้ังวัตถุดิบและสินคาเกษตร เกษตรกร

ผูผลิตสินคาเกษตร ผูรวบรวมสินคา ผูแปรรูปสินคา รานคาสงและรานคาปลีก 

2.2.5 ตนทุนโลจิสติกส 

Stock และ Lambert (Stock และ Lambert, 2001 อางถึงใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2556) ไดชี้ใหเห็นวาตนทุนดานโลจิสติกสมีความสําคัญสําหรับการจัดการโลจิสติกส ท่ีควรมุงเนนการลด

ตนทุนโลจิสติกสโดยรวมมากกวาท่ีจะลดตนทุนในแตละกิจกรรม เนื่องจากการท่ีมุงลดตนทุนเพียงกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนของกิจกรรมอ่ืนใหสูงข้ึนได เชน การมีศูนยกระจายสินคาจํานวนนอย

สามารถชวยลดตนทุนในการเก็บสินคาและตนทุนคลังสินคา แตจะสงผลใหมีคาใชจายในการขนสงเพ่ิมมากข้ึน 

หรืออาจกระทบตอยอดขายเนื่องจากระดับการบริการลูกคาท่ีลดลง ในทํานองเดียวกันการลดคาใชจายในการ

จัดซ้ือสินคาเปนจํานวนมากในแตละครั้งก็จะทําใหตนทุนการดูแลสินคาเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ตนทุนโลจิสติกสนั้นจะ

เกิดข้ึนในแตละกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส โดยสามารถแบงตนทุนออกเปน 6 หมวด ดังนี้ 
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 1) ตนทุนการใหบริการลูกคา (Customer Service Levels) ประกอบดวย ตนทุนในการ

เติมเต็มตามคําสั่งซ้ือ ตนทุนการจัดเตรียมชิ้นสวน อะไหล และบริการหลังการขาย ตนทุนในการจัดการสินคา 

ท่ีถูกสงคืน เพ่ือใหลูกคาเกิดความรับรูและเขาใจในระดับความสามารถในการบริการของบริษัทและความพึงพอใจ

ของลูกคา นอกจากนี้ประเด็นในการตัดสินใจเลือก (Trade-Off) ระหวางตนทุนท่ีบริษัทตองการควบคุมใหมี

ความเหมาะสมกับระดับการใหบริการลูกคา ก็คือตนทุนจากการสูญเสียลูกคา (Cost of Lost Sales) ซ่ึงไม

เพียงแตเปนตนทุนท่ีเสียลูกคาในปจจุบันเทานั้น แตยังเปนตนทุนท่ีเกิดจากการสูญเสียผู ท่ีอาจเปนลูกคา 

ในอนาคต เนื่องจากการพูดแบบปากตอปากของลูกคาท่ีไมไดรับความพึงพอใจ ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงระดับ

ความตองการของลูกคาและคาใชจายท่ีเหมาะสมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

2) ตนทุนการขนสง (Transportation Costs) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการขนสงจะพิจารณา

แตกตางกันไปตามสิ่งท่ีใชในการวิเคราะห ตนทุนการขนสงอาจเกิดจากความตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน 

ผลิตภัณฑท่ีขนสง ชองทางในการกระจายสินคา พาหนะท่ีใชในการขนสง ปริมาณในการขนสง และระยะทาง

จากจุดกําเนิดสินคาจนกระท่ังถึงมือลูกคา 

3) ตนทุนคลังสินคา (Warehousing Costs) เกิดจากกิจกรรมในคลังสินคา เชน การตรวจรับ

สินคา จัดเก็บ การตรวจคําสั่งซ้ือท่ีเขามา การประกอบชิ้นสวน การติดฉลาก การแยกหรือรวมสินคา และ

กระบวนการคัดเลือกท่ีตั้งคลังสินคา รวมถึงจํานวนคลังสินคาท่ีมี 

4) ตนทุนในกระบวนการจัดการคําสั่งซ้ือและระบบขอมูลขาวสาร (Order Processing/ 

Information System Costs) เปนตนทุนท่ีเก่ียวเนื่องกับกระบวนการจัดการคําสั่งซ้ือของลูกคา การสื่อสาร 

ท้ังภายในและภายนอกองคกร และการพยากรณความตองการ โดยการลงทุนดานระบบจัดการคําสั่งซ้ือ และ

ระบบฐานขอมูลนั้น จะเปนการชวยสนับสนุนใหมีการบริการลูกคาท่ีดี ข้ึนและสามารถควบคุมตนทุน 

การดําเนินงานได ท้ังนี้กระบวนการจัดการคําสั่งซ้ือนั้นจะรวมถึงการถายทอดคําสั่งซ้ือใหกับฝายตางๆ  

การรับคําสั่งซ้ือ ตรวจสอบคําสั่งซ้ือ การติดตอผูขนสงและขอมูลลูกคาปลายทาง และความสามารถในการหา

ผลิตภัณฑ ในสวนของระบบการจัดการขอมูลขาวสารมีการปรับปรุงเปนอยางมาก เชน ระบบบารโคด ระบบ 

Electronic Data Interchange (EDI) เปนตน 

5) ตนทุนขนาดหรือปริมาณในการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต (Lot Quantity Costs) เปนตนทุน 

ท่ีเกิดจากการดําเนินงานในสวนการผลิตและการจัดซ้ือ ตนทุนในแตละรุนของสินคาท่ีเก่ียวกับการผลิต และ

การจัดซ้ือนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เนื่องจากปริมาณการผลิตหรือปริมาณคําสั่งซ้ือหรือความถ่ีในการ

สั่งซ้ือท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง นอกจากนี้ยังรวมถึงตนทุนตางๆ ไดแก (1) ตนทุนการตั้งคาเครื่องจักร 

ซ่ึงเก่ียวกับเวลาท่ีใชในการตั้งคาเครื่องกอนการผลิต เศษเหลือท่ีเกิดจากการตั้งคาเครื่องจักรในสายการผลิต 

และการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิภาพขณะท่ีเริ่มการผลิต (2) การสูญเสียกําลังการผลิตจากการท่ีเครื่องจักร

เสียระหวางการผลิต หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูสงวัตถุดิบซ่ึงทําใหเกิดการปรับคาท่ีตั้งไวใหม (3) ตนทุนจากการ

จัดการวัสดุ การวางแผนการใชวัสดุ และการผลิตใหไดตามแผนท่ีวางไว และ (4) ตนทุนจากราคาซ้ือท่ีแตกตางกัน

เนื่องจากปริมาณในการสั่งซ้ือท่ีแตกตางกัน 
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6) ตนทุนในการดูแลสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Costs) เปนตนทุนท่ีเกิดจากการ

ดูแลสินคาคงคลัง ท้ังในเรื่องการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม บรรจุภัณฑท่ีจัดเก็บไวรวมถึงของเสีย

หรือเศษเหลือ ซ่ึงสามารถแบงเปน 4 กลุม ไดแก (1) ตนทุนคาเสียโอกาสจากการท่ีไมสามารถนําเงินท่ีใชในการ

ดูแลสินคาคงคลังไปลงทุนในสวนอ่ืนๆ ได (2) ตนทุนการบริการสินคาคงคลัง เชน คาภาษีและคาประกันของ

สินคาคงคลัง (3) ตนทุนพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ เชน ตนทุนท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีจัดเก็บในคลังสินคาและ 

การเปลี่ยนแปลงระดับสินคาคงคลัง และ (4) ตนทุนจากความเสี่ยงในสินคาคงคลัง เชน ตนทุนจากการท่ีสินคา

หมดอายุ การลักขโมย หรือการเสียหายจากระบบการเคลื่อนยายภายใน 
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บทท่ี 3  

ขอมูลท่ัวไป 
 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีทําการศึกษา 

จากการสัมภาษณเกษตรกรท่ีทํานาปลูกขาวหอมมะลิ 107 ราย ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากกวา  

1 ลานไร ไดแก ศรีสะเกษ สุรินทร นครราชสีมา รอยเอ็ด และบุรีรัมย พบวา 

3.1.1 สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร 

ครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.79 ราย จําแนกเปน

สมาชิกท่ีทํานาเฉลี่ย 2.23 ราย หรือรอยละ 46.59 ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสมาชิกท่ีเหลือเฉลี่ย 

2.56 ราย หรือรอยละ 53.41 ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ทํางานนอกภาคเกษตร ไดแก ทํางานบริษัท/โรงงาน 

และไมไดทํางาน (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร 

หนวย : รายตอครัวเรือน  

รายการ 
เกษตรกร 

ราย รอยละ 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.79    100.00 

เกษตรกรท่ีทํานา 2.23 46.59 (100.00) 

วัยแรงงาน (15 – 60 ป) 1.58           (70.71) 

ไมอยูในวัยแรงงาน (มากกวา 60 ป) 0.65           (29.29) 

ทํางานนอกภาคเกษตร/ไมไดทํางาน  2.56     53.41 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ รอยละของเกษตรกรท่ีทํานา 

3.1.2 ชวงอายุของเกษตรกร 

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 38.32 มีอายุระหวาง 51 - 60 ป รองลงมารอยละ 36.45 มีอายุมากกวา 

60 ป และรอยละ 21.49 มีอายุระหวาง 41 - 50 ป สวนท่ีเหลือรอยละ 3.74 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป  

(ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2  ชวงอายุของเกษตรกร 

รายการ 
เกษตรกร 

ราย รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 0 0.00 

31 – 40 ป 4 3.74 

41 – 50 ป 23 21.49 

51 – 60 ป 41 38.32 

มากกวา 60 ป 39 36.45 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

3.1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 61.68 จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 รองลงมารอยละ 

17.76 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และรอยละ 15.89 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนท่ีเหลือ

รอยละ 4.67 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3  ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

รายการ 
เกษตรกร 

ราย รอยละ 

ไมจบประถมศึกษา 66 61.68 

จบประถมศึกษา 19 17.76 

มัธยมศึกษาตอนตน  5 4.67 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 17 15.89 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ท้ังนี้ จากขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีสัดสวนของจํานวนสมาชิกทํานานอยกวาทํางาน 

นอกภาคเกษตร อายุของเกษตรกรท่ีสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป และไมจบการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น  

ไดสงผลใหครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโนมจะขาดแคลนแรงงานทํานา การทํานาจะอาศัยประสบการณและ 

การปฏิบัติดวยความเคยชินมากกวาการเรียนรูวิธีการทํานาแบบใหมๆ ท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตหรือเพ่ิม

ผลผลิตตอไรได และจากการท่ีแรงงานรุนใหมเขาสูภาคเกษตรหรือทํานานอยลง ไดสงผลใหอายุเฉลี่ยของเกษตรกร

ท่ีทํานาสูงข้ึน ทําใหในอนาคตประสิทธิภาพการทํานาอาจจะลดลง เนื่องจากปญหาสุขภาพของเกษตรกรท่ีสูงอาย ุ

รวมท้ังมีขอจํากัดในการท่ีจะเรียนรูเทคโนโลยีใหม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ขาวหอมมะลใิหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 



21 

3.2 ขอมูลดานการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกร 

3.2.1 ขนาดเนื้อท่ีนาท่ีเกษตรกรถือครอง 

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกขาวหอมมะลิ สวนใหญรอยละ 47.66 ถือครองท่ีนาไมเกิน 10 ไร 

รองลงมารอยละ 39.25 ถือครองท่ีนา 11 - 20 ไร และรอยละ 9.35 ถือครองท่ีนา 21 - 30 ไร สวนท่ีเหลือรอยละ 

3.74 ถือครองท่ีนามากกวา 30 ไร ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรถือครองท่ีนาครัวเรือนละ 13.18 ไร  (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4  ขนาดเนื้อท่ีนาท่ีเกษตรกรถือครอง 

รายการ 
เกษตรกร 

ครัวเรือน  รอยละ 

ไมเกิน 10 ไร 51 47.66 

11 – 20 ไร 42 39.25 

21 – 30 ไร 10 9.35 

มากกวา 30 ไร 4 3.74 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

3.2.2 ลักษณะการถือครองท่ีนาของเกษตรกร 

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกขาวหอมมะลิ สวนใหญรอยละ 84.11 ทํานาในท่ีของตนเอง รองลงมา 

รอยละ 7.48 เชาท่ีทํานา รอยละ 5.61 ทํานาท้ังในท่ีของตนเองและเชาท่ีทํานา สวนท่ีเหลือรอยละ 2.80 ทํานา 

ในท่ีนาของญาติ เชน ท่ีนาของบิดา มารดา และญาติพ่ีนอง เปนตน  

สําหรับจํานวนเนื้อท่ีนาท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกร มีจํานวน 1,409.82 ไร จําแนกเปน ท่ีนาของ

ตนเองรอยละ 85.18 ของท่ีนาท้ังหมด รองลงมารอยละ 6.45 เปนท่ีนาเชา รอยละ 5.89 เปนท่ีนาของตนเอง

และนาเชา สวนท่ีเหลือรอยละ 2.48 เปนท่ีนาท่ีไดทําฟรี (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5  ลักษณะการถือครองท่ีนาของเกษตรกร 

รายการ 
เกษตรกร เนื้อท่ีนา 

ครัวเรือน รอยละ ไร รอยละ 

ของตนเอง 90 84.11 1,200.82 85.18 

เชา 8 7.48   91.00 6.45 

ของตนเองและเชา 6 5.61   83.00* 5.89 

ไดทําฟรี 3 2.80    35.00 2.48 

รวม 107 100.00 1,409.82 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: * ในจํานวนน้ี เปนท่ีนาของตนเอง 12.99 ไร  เปนท่ีนาเชา 70.01 ไร  
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3.2.3 เอกสารสิทธิ์ในท่ีนาของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีมีท่ีนาเปนของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีนาเปนโฉนดมากท่ีสุด รอยละ 65.02 รองลงมา

เปน ส.ป.ก.4-01 รอยละ 20.88 และเปน นส.3 รอยละ 2.14 (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6  เอกสารสิทธิ์ในท่ีนาของเกษตรกร 

รายการ 
เนื้อท่ีนา 

ไร รอยละ 

โฉนด 784.81 65.02 

ส.ป.ก.4-01 253.50 20.88 

นส.3 26.00 2.14 

ภบท.5 89.00 7.33 

โฉนดและ ส.ป.ก. 20.75 1.71 

โฉนดและ นส.3 16.00 1.32 

โฉนดและ ภบท.5 17.00 1.40 

ส.ป.ก.และ ภบท.5 6.75 0.56 

รวม 1,213.81 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

3.2.4 พันธุขาวหอมมะลิท่ีเกษตรกรปลูก 

พันธุขาวท่ีเกษตรกรปลูก มี 2 พันธุ คือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 จากการสัมภาษณเกษตรกร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญรอยละ 89.72 จะเลือกใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 

โดยใหเหตุผลวา คุณภาพของเมล็ดขาวดี เม่ือหุงแลวจะมีความนุมและหอม และเกษตรกรจะแบงขาวเปลือก

พันธุนี้ ไวเพ่ือทยอยสีบริโภคในครัวเรือน รองลงมารอยละ 5.61 จะใชพันธุ  กข15 ท่ีเนนเก็บเก่ียวเร็ว 

เพ่ือจําหนาย และสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 4.67 จะแบงเนื้อท่ีนาเพ่ือปลูกขาวหอมมะลิท้ัง 2 พันธุดังกลาว เพ่ือนํา

ผลผลิตไปจําหนายในชวงตนฤดูเก็บเก่ียว และทยอยสีเพ่ือบริโภคในครัวเรือน (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางท่ี 3.7  ชนิดของพันธุขาวหอมมะลิท่ีเกษตรกรปลูก 

รายการ 
เกษตรกร เนื้อท่ีนา 

ครัวเรือน รอยละ ไร รอยละ 

ขาวดอกมะลิ 105 96 89.72       1,213.57  86.08 

กข.15 6 5.61       76.50  5.43 

ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 5 4.67       119.75   8.49 

รวม 107 100.00     1,409.82  100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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3.2.5 ชวงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ปเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกรเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตขาวหอมมะลิ ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

2560 โดยเก็บเก่ียวมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน รอยละ 51.71 รองลงมาคือเดือนธันวาคม รอยละ 30.79 

และเดือนตุลาคม รอยละ 17.50 ซ่ึงในชวงเดือนตุลาคมนี้ เปนการเก็บเก่ียวขาวหอมมะลิพันธุ กข15 ท่ีเปนขาว

พันธุเบา ผลผลิตจึงเก็บเก่ียวไดเร็วกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 1 เดือน (ตารางท่ี 3.8) 

ตารางท่ี 3.8  การเก็บเกี่ยวผลผลิตรายเดือนของเกษตรกร 

รายการ 

เดือน 

ส.ค. 

60 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 

ธ.ค. ม.ค. 

61 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม 

เนื้อท่ี 

 (ไร) 

- - 235.00 734.20 440.62 - - - - - - - 1,409.82 

รอยละ - - 16.67 52.08 31.25 - - - - - - - 100.00 

ผลผลิต 

 (ก.ก.) 

- - 77,319.83 228,441.85 136,013.32 - - - - - - - 441,775 

รอยละ - - 17.50 51.71 30.79 - - - - - - - 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

3.2.6 แหลงเงินทุน  

แหลงเงินทุนในการทํานาของเกษตรกรท่ีปลูกขาวหอมมะลิ พบวาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 53.27 

ใชเงินทุนของตนเอง รองลงมารอยละ 32.71 กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เชน ธ.ก.ส. รอยละ 5.61 กูยมืเงินจาก

กองทุนหมูบาน และญาติพ่ีนอง นอกจากนี้มีครัวเรือนรอยละ 8.41 ท่ีมีแหลงเงินทุนมากกวา 1 แหลง (ตารางท่ี 3.9) 

ตารางท่ี 3.9  แหลงเงินทุนของครัวเรือนเกษตรกร 

แหลงเงินทุน 
เกษตรกร 

ครัวเรือน  รอยละ 

เงินตนเอง 57 53.27 

สถาบันการเงิน 35 32.71 

กองทุนหมูบาน 2 1.87 

อ่ืนๆ (เชน ญาติ นายทุน) 4 3.74 

เงินตนเอง และสถาบันการเงิน 3 2.80 

เงินตนเอง สถาบันการเงิน และกองทุนหมูบาน 3 2.80 

เงินตนเอง และอ่ืนๆ 2 1.87 

สถาบันการเงิน และกองทุนหมูบาน 1 0.94 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.3 ขอมูลดานการตลาดขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.1 ระบบการตลาด (Marketing System) แบงเปน 2 ระบบ คือ ระบบการตลาดแบบเขาสูศูนยกลาง 

และระบบการตลาดแบบกระจายออกจากศูนยกลาง 

1) ระบบการตลาดแบบเขาสูศูนยกลาง (Centralize System) ไดแก ระบบตลาดสินคาเกษตรท่ีมี

แหลงผลิตกระจายในชนบทหรือภูมิภาค แลวเคลื่อนยายผลผลิตเขาสูตลาดกลางเพ่ือรวบรวมสงโรงงานแปรรูป 

จําหนายไปยังแหลงบริโภคท้ังในประเทศ และตางประเทศ เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และ

ยางพารา เปนตน 

2) ระบบการตลาดแบบกระจายออกจากศูนยกลาง (Decentralize System) ไดแก ระบบตลาด

สินคาเกษตรท่ีมีแหลงผลิตเฉพาะแหง เชน ลําไยจากลําพูน ลองกองจากตันหยงมัส สมโอนครชัยศรี โดยท่ี

ผลผลิตถูกกระจายไปยังผูบริโภคตางถ่ินท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

ดังนั้น ตลาดขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนตลาดแบบรวมสินคาเขาสูศูนยกลาง 

(Centralization of Market) สามารถจําแนกตลาดในรูปแบบนี้ไดเปน 2 ระดับ คือ ตลาดระดับทองถ่ิน และ

ตลาดปลายทาง ดังนี ้

ตลาดระดับทองถ่ิน หมายถึง ตลาดระดับหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ ซ่ึงเปนแหลงจําหนาย

ผลผลิตท่ีสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยตลาดประเภทนี้จะมีสถานท่ีตั้ง

กระจายตามเสนทางคมนาคมใกลๆ กับแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิ เชน สถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตร) 

โรงสี และทาขาว ท่ีทําหนาท่ีเปนสถานท่ีนัดซ้ือขายขาวเปลือกท่ีมีผูซ้ือและผูขายจํานวนมากเขามาทําการซ้ือขาย

โดยตรง ดวยวิธีการตกลงราคาท่ีเปนธรรมและเปดเผย นอกจากนี้ ไดมีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 

คลังเก็บรักษาสินคา อุปกรณชั่ง ตวง วัด และคัดเกรดสินคาท่ีไดมาตรฐาน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารทางการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือขายขาวเปลือก 

ตลาดปลายทาง หมายถึง ตลาดท่ีรวบรวมขาวสารหอมมะลิจากจังหวัดตางๆ ในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แลวทําการจัดชั้นคุณภาพขาว และบรรจุในบรรจุภัณฑตามคําสั่งซ้ือ ซ่ึงสวนใหญจะเปน

ตลาดปลายทางท่ีอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล  

3.1.2 การกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิ จากการสอบถามผูประกอบการโรงสีถึงลําดับ

ความสําคัญ ในการพิจารณากําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร พบวา ปจจัยท่ีโรงสีให

ความสําคัญและสงผลกระทบตอราคารับซ้ือขาวเปลือก ประกอบดวย ความชื้นของเมล็ดขาว เปอรเซ็นตตนขาว 

ชนิดของพันธุขาว สีของเมล็ดขาว ความเกา/ใหมของเมล็ดขาว คุณภาพของเมล็ดขาว ใบรับรองจากแหลงปลูก/

มาตรฐานตางๆ และสิ่งเจือปน โดยปจจัยท่ีโรงสีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ คุณภาพของเมล็ดขาว ท่ีคาคะแนน 

2.83 รองลงมา ไดแก ความชื้นของเมล็ดขาว และสิ่งเจือปน ท่ีคาคะแนนเทากัน คือ 2.67 นอกจากนี้ ยังให

ความสําคัญกับเปอรเซ็นตตนขาวท่ีคาคะแนน 2.58 (ตารางท่ี 3.10) 
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ตารางท่ี 3.10 ลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปจจัยกําหนดราคาขาวเปลือกหอมมะลิ คาคะแนน 

1. คุณภาพของเมล็ดขาว (เชน ความปนของเมล็ดขาว) 2.83 

2. ความชื้น 2.67 

3. สิ่งเจือปน (เชน ขาวเหนียว ขาวเมล็ดแดง เมล็ดหญา) 2.67 

4. เปอรเซ็นตตนขาว 2.58 

5. สีของเมล็ดขาว 1.84 

6. ความเกา/ใหมของเมล็ดขาว 1.74 

7. ไดรับรองแหลงปลูก/มาตรฐาน (เชน แปลงใหญ ขาวอินทรีย ขาว GAP) 1.59 

8. ชนิดของพันธุขาว (กข 15, ขาวดอกมะลิ 105) 1.17 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: กําหนดชวงคาคะแนนของการใหความสําคัญ ดังน้ี 

สําคัญมาก คือ 2.36 - 3.00 ปานกลาง คือ 2.35 - 1.68 และนอย คือ 1.00 - 1.67 

3.4 นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสินคาขาวหอมมะลิ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ดานการผลิต การตลาด และการเงิน 

ปการผลิต 2560/61 รวมจํานวน 13 โครงการ แตในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของกับขาวหอมมะลิ 

จํานวน 8 โครงการ ดังนี้ 

3.4.1 ดานการผลิต 

1) โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 

เปาหมาย : พ้ืนท่ี 300,000 ไร ในพ้ืนท่ี 21 จังหวัด กลุมเกษตรกร 2,000 กลุม กลุมละ 30 

ครวัเรือน รวม 60,000 ครัวเรือน       

วิธีการดําเนินงาน : กรมการขาวจําหนายเมล็ดพันธุคุณภาพดีราคาถูก 10 บาทตอกิโลกรัม 

รัฐบาลสมทบอีก 12 บาทตอกิโลกรัม ใหกับเกษตรกรรายละไมเกิน 5 ไร ไรละ 15 กิโลกรัม รวมท้ังสิ้น 4,500 ตัน 

และมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง เพ่ือใหมีการเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป 

ระยะเวลาโครงการ : มีนาคม – ตุลาคม 2560 

งบประมาณ : วงเงิน 57 ลานบาท แบงเปน คาจัดซ้ือเมล็ดพันธุ 54 ลานบาท (4,500 ตัน)  

งบดําเนินงาน 3 ลานบาท 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการขาว 
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2) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ หลักเกณฑใหม) 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 

เปาหมาย : พ้ืนท่ี 19.38 ลานไร จํานวน 70 จังหวัด เกษตรกร 1,504,000 ราย ดําเนินการ

ครบภายในป 2564  

วิธีการดําเนินงาน : วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาแปลง เกษตรกรไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ 

เครื่องจักรกล และการปรับระดับพ้ืนท่ีนา รวมท้ังสงเสริมการใชปุยอินทรียและชีวภาพ บริหารการจัดการศัตรูขาว 

และมีการถายทอดความรูดานการผลิตและการจัดการแปลง สงเสริมระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุม 

ระยะเวลาโครงการ : 5 ป (ป 2560 – 2564) 

งบประมาณ : วงเงิน 16,117.62 ลานบาท แบงเปน งบลงทุน 1,378.25 ลานบาท งบดําเนินงาน 

14,739.37 ลานบาท 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการขาว 

3) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 

เปาหมาย : พ้ืนท่ี 1 ลานไร เกษตรกร 66,700 ราย ดําเนินการครบภายในป 2564  

วิธีการดําเนินงาน : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองรวมกลุม 5 คนข้ึนไป และมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 

100 ไร ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ 15 กิโลกรัมตอไร และไดรับเงินชดเชยรายละไมเกิน 15 ไร ไรละ 9,000 บาท 

(แบงจาย 3 ป ปท่ี 1 : 2,000 บาท ปท่ี 2 : 3,000 บาท ปท่ี 3 : 4,000 บาท) มีการถายทอดความรูตั้งแตดานการผลิต

ไปถึงการเชื่อมโยงตลาด 

ระยะเวลาโครงการ : 5 ป (ป 2560 – 2564) 

งบประมาณ : วงเงิน 9,696.522 ลานบาท แบงเปน งบอุดหนุน 9,000 ลานบาท งบดําเนินงาน 

696.522 ลานบาท 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการขาว 

3.4.2 ดานการตลาด 

1) โครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

เปาหมาย : ในปการผลิต 2560-2564 เกษตรกรขายขาวอินทรีย และขาวเปลือกท่ีไดรับรอง 

GAP ไดในราคาดีตามคุณภาพ ไมนอยกวา 594,000 ตันขาวเปลือก และไมนอยกวา 10.30 ลานตันขาวเปลือก 

ตามลําดับ 

วิธีการดําเนินงาน : รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการคาขาวเขารวมโครงการฯ แลวจับคู

กลุมชาวนาผูผลิตขาวอินทรีย และขาว GAP กับผูประกอบการคาขาว มีการทํา MOU ซ้ือขายผลผลิตขาวจาก

โครงการฯ โดยผูประกอบการคาขาวไดรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) จากธนาคารท่ีรวม

โครงการฯ ซ่ึงรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 3 ป สําหรับผูประกอบการคาขาวอินทรีย และ

ระยะเวลา 1 ป  สําหรับผูประกอบการคาขาว GAP นอกจากนี้  สนับสนุนให มีการสงออกขาวไป  EU  
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โดยกระทรวงพาณิชยจัดสรรโควตาขาวในโครงการฯ รอยละ 10 ของโควตาการสงออกขาวไป EU จํานวน 2,000 

ตันตอป และสนับสนุนคาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียขาวและผลิตภัณฑจากขาว เพ่ือการสงออกตาม

มาตรฐานของประเทศผูซ้ือ ซ่ึงกระทรวงพาณิชยเปนผูทําการตลาด และประชาสัมพันธสรางการรับรู รณรงค 

ใหมีการบริโภคขาวอินทรียและขาว GAP มากข้ึน 

ระยะเวลาโครงการ : 5 ป (ป 2560 – 2564) 

งบประมาณ : วงเงิน 2,873.2764 ลานบาท แบงเปน คาชดเชยดอกเบี้ย 2,483.72 ลานบาท 

(ขาวอินทรีย 154 ลานบาท และขาว GAP 2,330 ลานบาท) คาบริหารจัดการ 389.5564 ลานบาท (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 178.1864 ลานบาท และกระทรวงพาณิชย 211.37 ลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการขาว และกระทรวงพาณิชย 

2) โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาว และสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 

เปาหมาย : รวบรวมผลผลิตประมาณ 2.5 ลานตันขาวเปลือก 

วิธีการดําเนินงาน : สนับสนุนสินเชื่อแกสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ กลุมเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือรวบรวมขาวเปลือกเพ่ือนํามาจําหนาย และ/หรือแปรรูป รวมวงเงิน

สินเชื่อท้ังสิ้นไมเกิน 12,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 หรือ รอยละ 4 ตอป (ปจจุบัน MLR=5 ตอป) 

โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป 

ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 12 เดือน 

ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

งบประมาณ : วงเงิน 12,906.25 ลานบาท แบงเปน วงเงินสินเชื่อ 12,500 ลานบาท วงเงิน

จายขาด 406.25 ลานบาท 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ธ.ก.ส. 

3) โครงการสินเช่ือเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป และการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและ

ปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 

3.1) โครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป และการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและ

ปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป 

เปาหมาย : ผลผลิต 2 ลานตันขาวเปลือก 

วิธีการดําเนินงาน : สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ 

กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปท่ัวประเทศ โดยกําหนด

อัตราสินเชื่อขาวเปลือก (ณ ความชื้นไมเกิน 15%) ในอัตรารอยละ 90 ของราคาขาวเปลือกแตละชนิด ท่ีราคา

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2560) ดังนี้ ขาวเปลือกหอมมะลิ และขาวเปลือกเหนียว ตันละ 

10,800 บาท ขาวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท ขาวเปลือกเจา ตันละ 7,200 บาท นอกจากนี้
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เกษตรกรจะไดรับเงินคาฝากเก็บตันละ 1,500 บาท ระยะเวลาจัดทําสัญญาเงินกูตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 - 

28 กุมภาพันธ 2561 กําหนดชําระคืนเงินกูไมเกิน 5 เดือนนับจากวันทําสัญญา 

ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจกิายน 2560 – 30 ธันวาคม 2561 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ธ.ก.ส. 

3.2) การชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว 

เปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2560/61 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

วิธีการดําเนินงาน : ชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอย

ผูปลูกขาวนาป โดยเกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ขาวเจา และขาวปทุมธานี 1 จะไดรับเงินชวยเหลือ

ในอัตราไรละ 1,200 บาท ตามพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริงไมเกิน 10 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 12,000 บาท 

ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจกิายน 2560 – 30 ธันวาคม 2561 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ธ.ก.ส. 

งบประมาณรวม : วงเงิน 73,369.92 ลานบาท แบงเปน วงเงินสินเชื่อ 21,010 ลานบาท 

วงเงินจายขาด 52,359.92 ลานบาท 

4) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหแกผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 

เปาหมาย : ผลผลิต 8 ลานตันขาวเปลือก 

วิธีการดําเนินงาน : รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหแกผูประกอบการคาขาวท่ีจะเขารวมโครงการฯ 

ผานธนาคารพาณิชยหรือธนาคารของรัฐท่ีผูประกอบการคาขาวเปนลูกคาอยู ตามมูลคาขาวเปลือก ท่ีผูเขารวม

โครงการเก็บสต็อกไว ในระยะเวลา 60 - 120 วัน นับตั้งแตวันท่ีรับซ้ือ ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลาการ

รับซ้ือขาวจากเกษตรกรเพ่ือเก็บสต็อก 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 จําแนกเปน ฤดูกาลผลิตนาป 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ภาคใต 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 ฤดูกาลผลิตนาปรัง 

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2561 ภาคใต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาการเก็บ

สต็อกขาว ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 เมษายน 2562 

ระยะเวลาโครงการ : 1 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2562 

งบประมาณ : วงเงิน 940 ลานบาท  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

3.4.3 ดานการเงิน 

โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2560 

มติคณะรัฐมนตรี : เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

เปาหมาย : พ้ืนท่ีปลูกขาว 25 - 30 ลานไร (ข้ันต่ํา 25 ลานไร สําหรับลูกคาสินเชื่อ ขาวนาป 

2560 ของ ธ.ก.ส. และไมเกิน 8 แสนไร สําหรับลูกคา ธ.ก.ส. ท่ีประสงคจะขอความคุมครองเพ่ิม และเกษตรกร

ท่ีไมใชลูกคา ธ.ก.ส.) 
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วิธีการดําเนินงาน : อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทตอไร (ไมรวม VATและอากรแสตมป) โดย

รัฐบาลสนับสนุน 54 บาทตอไร (ถารวม VAT และอากรแสตมป คือ 61.37 บาทตอไร) เกษตรกรจาย 36 

บาทตอไร (ธ.ก.ส. สนับสนุนคาเบี้ยสําหรับลูกคา ธ.ก.ส.) วงเงินคุมครอง 1,260 บาทตอไร สําหรับภัยทาง

ธรรมชาติ 6 ประเภท ไดแก น้ําทวม ภัยแลง ลมพายุ ภัยหนาว ลูกเห็บ และไฟไหม (ป 2559 คุมครอง 1,111 

บาทตอไร) และ 630 บาทตอไร สําหรับภัยศัตรพืูชหรือโรคระบาด (ป 2559 คุมครอง 555 บาทตอไร) 

ระยะเวลาโครงการ : 1 ป 

งบประมาณ : วงเงิน 1,841.10 ลานบาท 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ธ.ก.ส. 
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 ประกอบดวย ตนทุนการผลิต

และผลตอบแทน วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด และตนทุนโลจิสติกส ของผูประกอบการทุกประเภท  

มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน ปเพาะปลูก 2560/61 พบวา เกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ

รวมไรละ 4,341.67 บาท จําแนกเปน ตนทุนท่ีเปนเงินสด 2,869.70 บาท คิดเปนรอยละ 66.10 ของตนทุนรวม 

ตอไร และตนทุนท่ีไมเปนเงินสด 1,471.97 บาท คิดเปนรอยละ 33.90 ของตนทุนรวมตอไร และเม่ือพิจารณา

ตามประเภทของตนทุน คือ ตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ี พบวา 

ตนทุนผันแปร (คาแรงงาน คาวัสดุ และคาเสียโอกาสเงินลงทุน) เฉลี่ยไรละ 3,671.67 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 84.57 ของตนทุนรวมตอไร จําแนกเปน ตนทุนคาแรงงานในสวนของคาเตรียมดิน คาเตรียมพันธุและปลูก 

คาดูแลรักษา และคาเก็บเก่ียวผลผลิต รวมไรละ 2,216.88 บาท หรือคิดเปนรอยละ 51.06 ของตนทุนรวมตอไร 

สวนตนทุนท่ีเปนคาวัสดุ ไดแก คาพันธุ ปุย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุ

การเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร รวมไรละ 1,330.63 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

30.65 ของตนทุนรวมตอไร นอกจากนี้ ยังมีคาเสียโอกาสเงินลงทุนตอไรอยูท่ี 124.16 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

2.86 ของตนทุนรวมตอไร 

ตนทุนคงท่ี (คาเชาท่ีดิน คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร) 

เฉลี่ยไรละ 670 บาท หรือคิดเปนรอยละ 15.43 ของตนทุนรวมตอไร ซ่ึงสวนใหญจะเปนตนทุนคาเชาท่ีดินไรละ 

649.71 บาท หรือคิดเปนรอยละ 14.96 ของตนทุนรวมตอไร 

เม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทน พบวา จากการท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตขาวหอมมะลิไดเฉลี่ยไรละ 

313.36 กิโลกรัม สามารถจําหนายได ณ ไรนา ท่ีราคาเฉลี่ยตันละ 13,806.97 บาท (หรือประมาณกิโลกรัมละ 

13.81 บาท) สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอไร 4,326.55 บาท และเม่ือหักตนทุนการผลิตตอไรแลว ปรากฏวา

เกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยไรละ 15.12 บาท แตเม่ือพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด เกษตรกรมีกําไร

เฉลี่ยไรละ 1,456.85 บาท และมีอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเงินสดท้ังสิ้น 1.51 ซ่ึงหมายความวา เม่ือลงทุน 1 บาท 

จะไดกําไร 0.51 บาท นั้นแสดงใหเห็นวา การลงทุนปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงมีความคุมคาตอการลงทุน (ตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 ตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ และผลตอบแทน ปเพาะปลูก 25560/61 

  หนวย: บาทตอไร 
รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 2,834.26 837.41 3,671.67 84.57 

1.1 คาแรงงาน 1,914.70 302.18 2,216.88 51.06 

เตรียมดิน 567.57 67.35 634.92 14.62 

คาเตรียมพันธุและปลูก 249.17 50.36 299.53 6.90 

ดูแลรักษา 265.40 123.60 389.00 8.96 

เก็บเกี่ยว 832.56 60.87 893.43 20.58 

1.2 คาวัสด ุ 919.56 411.07 1,330.63 30.65 

คาพันธุ 76.34 331.17 407.51 9.39 

คาปุย 614.41 79.90 694.31 15.99 

คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 30.19 0.00 30.19 0.70 

คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 179.55 0.00 179.55 4.14 

คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 13.75 0.00 13.75 0.32 

คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 5.32 0.00 5.32 0.12 

1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 124.16 124.16 2.86 

2. ตนทุนคงท่ี 35.44 634.56 670.00 15.43 

คาเชาท่ีดิน 35.44 614.27 649.71 14.96 

คาเส่ือมอุปกรณการเกษตร 0.00 14.31 14.31 0.33 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 0.00 5.98 5.98 0.14 

3. ตนทุนรวมตอไร 2,869.70 1,471.97 4,341.67 100.00 

4. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)   313.36  

5. ตนทุนรวมตอตัน [(3)/(4) x 1000]   13,855.21  

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา (บาทตอตัน)   13,806.97  

7. ผลตอบแทนตอไร (บาท) [(6)/1000 x (4)]    4,326.55  

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร [(7) - (3)]   -15.12  

9. ผลตอบแทนสุทธิตอตัน [(6) - (5)]   -48.24  

10.ผลตอบแทนเตอไรเหนือตนทุนเงินสด [(7) - (3 เงินสด)] 1,456.85  

11.อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเงินสด [(7)/(3 เงินสด)]  1.51  

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ภาพท่ี 4.1 ตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ ปเพาะปลูก 2560/61 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.2 วิถีการตลาดขาวหอมมะลิ 

ปเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกรท่ีทําการสัมภาษณจะเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตขาวหอมมะลิ ตั้งแตชวง

กลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ป 2560 โดยในชวงวันท่ี 15 ถึงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเก็บเก่ียวขาว

พันธุ กข15 กอน เพราะเปนขาวพันธุเบาท่ีมีชวงเก็บเก่ียวเร็ว และในชวงวันท่ี 15 พฤศจิกายนถึงปลายเดือน

ธันวาคม เปนชวงท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลวจะเก็บไว

ทําพันธุรอยละ 10.66 เก็บไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนรอยละ 24.51 เก็บไวเพ่ือรอราคาท่ีสูงข้ึนแลวจําหนาย

ภายหลังและ/หรือเปนขาวเปลือกท่ีเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปของ ธ.ก.ส.รอยละ 

26.42 สวนท่ีเหลือรอยละ 38.41 ของผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด เกษตรกรไดนําผลผลิตไปจําหนาย (ภาพท่ี 4.2) 

แหลงจําหนายผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนายท่ีโรงสีมากท่ีสุดรอยละ 76.19 

รองลงมาไปจําหนายท่ีทาขาวรอยละ 14.29 ท่ีเหลือรอยละ 9.52 เกษตรกรจําหนายใหกับพอคารวบรวมท่ีมา

รับซ้ือท่ีหมูบาน ซ่ึงท้ังทาขาวและพอคารวบรวมไดนําผลผลิตท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรไปจําหนายตอใหกับโรงสี

ท้ังของสถาบันเกษตรกร (โรงสีสหกรณการเกษตร) และโรงสีเอกชน เพ่ือนําไปสีแปรรูปเปนขาวสารตอไป เม่ือโรงสี

แปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวสารแลว จะจําหนายไปยังรานคาขาวสารจําหนายสง/ปลีก มากท่ีสุดรอยละ 60.45 

รองลงมาจําหนายผานรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) รอยละ 20.85 และจําหนายผานผูประกอบการ

สงออกรอยละ 18.70 ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเขาโรงสี (ภาพท่ี 4.2) 

ท้ังนี้ จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงสี ถึงการสีแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสาร พบวา 

ขาวเปลือก 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) เม่ือสีแปรสภาพจะไดขาวสารประมาณ 647 กิโลกรัม จําแนกเปนตนขาว 

432 กิโลกรัม ขาวหักใหญ 26 กิโลกรัม ขาวหักกลาง 33 กิโลกรัม ขาวหักเล็ก 119 กิโลกรัม และขาวหัก

ละเอียด 37 กิโลกรัม ไดผลพลอยไดเปนรําละเอียด 74 กิโลกรัม รําหยาบ 19 กิโลกรัม แกลบและสิ่งเจือปน 

260 กิโลกรัม โดยตนขาว ขาวหักใหญ และขาวหักกลาง จะจําหนายไปยังรานคาสง/คาปลีกเพ่ือการบริโภค 

และจําหนายผานผูประกอบการสงออกไปยังตางประเทศ สวนขาวหักเล็กและขาวหักละเอียด จําหนายใหกับ

โรงงานแปรรูปอาหารสัตว รําขาว จําหนายใหกับโรงงานสกัดน้ํามันรําขาว โรงงานแปรรูปอาหารสัตว และ

ฟารมเลี้ยงสัตว สําหรับแกลบและสิ่งเจือปน นําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงใชในโรงสีของตนเอง และจําหนายใหกับ

โรงสีท่ีมารับซ้ือ รวมท้ังยังจําหนายใหโรงงานผลิตไฟฟาเพ่ือนําไปทําเชื้อเพลิง 
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ภาพท่ี 4.2 วิถีการตลาดขาวหอมมะลิ ปเพาะปลูก 2560/61 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.3 การวิเคราะหสวนเหล่ือมการตลาดขาวหอมมะลิ 

สวนเหล่ือมการตลาด (Marketing Margin) หมายถึง ผลตางระหวางราคาท่ีเกษตรกรไดรับกับ

ราคาท่ีผูประกอบการประเภทตางๆ ไดรับ โดยสวนเหลื่อมการตลาดประกอบดวย ตนทุนการตลาดท้ังหมดท่ีใช

ประกอบการพิจารณาการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงกําไรของผูประกอบการประเภทตางๆ ท้ังนี้  

สวนเหลื่อมการตลาดท่ีสูงมาก อาจมีสาเหตุมาจากตนทุนการตลาดท่ีสูง ซ่ึงเปนผลมาจากข้ันตอนและกิจกรรม

การตลาดท่ีมีจํานวนมากของผูประกอบการประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตนทุนการตลาด (Marketing Cost) หมายถึง ตนทุนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการประกอบกิจการ

รวมถึงกําไรของผูประกอบการประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน คาใชจายในการผลิต คาขนสง คาแรงงาน และ

คาใชจายในการบริหารจัดการ เปนตน  

ท้ังนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหสวนเหลื่อมการตลาด ตนทุนและกําไร ของผูท่ีเก่ียวของ

ตลอดโซอุปทานขาวหอมมะลิใน 2 ปลายทาง ท่ีสอดคลองกับวิถีการตลาดขาวหอมมะลิ ไดแก การจําหนาย

ขาวสารหอมมะลิภายในประเทศ และการจําหนายขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก รายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 การจําหนายขาวสารหอมมะลิภายในประเทศ  

การวิเคราะหสวนเหลื่อมการตลาด ตนทุนและกําไร ของเสนทางการจําหนายขาวสารหอมมะลิ

ภายในประเทศ ท่ีมีผูเก่ียวของตั้งแตตนทาง คือ เกษตรกรผูปลูกขาวสารหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูเก่ียวของกลางทาง คือ ผูประกอบการทาขาว และผูประกอบการโรงสีขาว และผูเก่ียวของปลายทาง คือ 

ผูประกอบการคาขาวสารหอมมะลิสง/ปลีก (ตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3) 

1) สวนเหล่ือมการตลาด 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีเกษตรกรไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ 

ท่ีตันละ 293 บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.57 ของราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับกับราคาท่ีโรงสีไดรับ  

ท่ีตันละ 2,415 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.95 ของราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรบั 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีโรงสีไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ 

ท่ีตันละ 1,770 บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.49 ของราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ 

2) ตนทุนและกําไร 

ตนทุนและกําไรสุทธิของเกษตรกร พบวาราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรไดรับจาก

การจําหนายผลผลิตใหผูประกอบการทาขาวเทากับ 14,167 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุน

การผลิต ณ ไรนา เทากับ 13,855.21 บาทตอตันขาวเปลือก (คํานวณจากตนทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร) 

รวมท้ังคาขนสงผลผลิตไปจําหนาย 360 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นเกษตรกรขาดทุนจากการจําหนายผลผลิต

ใหผูประกอบการทาขาวเทากับ 48.21 บาทตอตันขาวเปลือก หรือติดลบคิดเปนรอยละ 0.26 ของราคาท่ี

ผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ 
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ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการทาขาว พบวาราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ

จากการจําหนายขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสีเทากับ 14,460 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีผูประกอบการ 

ทาขาวมีตนทุนเทากับ 14,318 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับจากการจําหนาย

ขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสีเทากับ 142 บาทตอตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 0.76 ของราคาท่ีผูประกอบการ 

คาสง/ปลีกไดรับ 

ตนทุนและกําไรสุทธิของโรงสี พบวาราคาท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิ

ใหกับผูประกอบการคาสง/ปลีกเทากับ 16,875 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีโรงสีมีตนทุนเทากับ 16,683.75 

บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการคาสง/ปลีก 

เทากับ 191.25 บาทตอตันขาวเปลือก (ไมรวมรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก รําขาว และแกลบ 

จํานวน 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก) คิดเปนรอยละ 1.03 ของราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ 

ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการคาสง/ปลีก พบวาราคาขาวสารหอมมะลิท่ี

ผูประกอบการคาสง/ปลีกจําหนายใหกับผูบริโภคเทากับ 18,645 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีผูประกอบการ 

คาสง/ปลีก มีตนทุนเทากับ 17,666 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับจากการ

จําหนายขาวสารหอมมะลิเทากับ 979 บาทตอตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 5.25 ของราคาท่ีผูประกอบการ 

คาสง/ปลีกไดรับ 

ตารางท่ี 4.2 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิภายในประเทศ 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน  รอยละ 

- ตนทุนการผลิต ณ ไรนา (1) 13,855.21 74.31 

กําไรของเกษตรกร ณ ไรนา (2)-(1) -48.24 -0.26 

ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับ ณ ไรนา (2) 13,806.97 74.05 

- คาขนสงผลผลิตไปจําหนาย (3) 360.00 1.93 

กําไรของเกษตรกร ณ ทาขาว (4)-[(1)+(3)] -48.21 -0.26 

ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรบั ณ ทาขาว (4) 14,167.00 75.98 

- คาบริการทาขาว 100.00 0.54 

- คาดอกเบี้ย 7.50 0.04 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสง (ไป-กลับ 100 กิโลเมตร) 23.00 0.12 

- คาจางคนขับรถ 10.00 0.05 

- คาเสื่อมรถบรรทุก 6.00 0.03 

- คาสูญเสียน้ําหนักขณะขนสง 1.50 0.01 

- คาเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก 3.00 0.02 

รวมคาใชจายทางการตลาด (5) 151.00 0.81 
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ตารางท่ี 4.2 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิภายในประเทศ (ตอ) 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

กําไรของผูประกอบการทาขาว (6)-[(4)+(5)] 142.00 0.76 

สวนเหลื่อม (6)-(4) 293.00 1.57 

ราคาเฉล่ียท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ (6) 14,460.00 77.55 

- คาไฟฟา (รวมการอบขาวเปลือก) 350.00 1.88 

- คาแรงงาน 185.00 0.99 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงพาหนะใชภายในโรงสี 110.00 0.59 

- คาบํารุงรักษาอุปกรณ และคาเสื่อม 190.00 1.02 

รวมคาใชจายในการสีแปรสภาพขาว (7) 835.00 4.48 

- คาใชจายในการรับซ้ือขาวเปลือก 13.25 0.07 

- คาบรรจุภัณฑ (กระสอบขนาดบรรจ ุ50 กิโลกรัม) 413.00 2.22 

- คาใชจายในการบรรจุ และปรับปรุงคุณภาพขาวสาร 170.00 0.91 

- คาใชจายในการบริหารจัดการ 100.00 0.54 

- คาดอกเบี้ย 105.00 0.56 

- คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 32.50 0.17 

- คาขนสง (จางรถบรรทุก ปลายทาง: กรุงเทพฯ) 485.00 2.60 

- คาจางแรงงานยกกระสอบขาวข้ึนรถ 60.00 0.32 

- คาใชจายอ่ืนๆ1/ 10.00 0.05 

รวมคาใชจายทางการตลาด (8) 1,388.75 7.45 

กําไรของโรงสี2/ (9)-[(6)+(7)+(8)] 191.25 1.03 

สวนเหลื่อม (9)-(6) 2,415.00 12.95 

ราคาเฉล่ียท่ีโรงสีไดรับ (9) 16,875.00 90.51 

- คาเชารานคา 284.00 1.52 

- คาไฟฟา/คาน้ํา 96.00 0.51 

- คาโทรศัพท 58.00 0.31 

- คาจางแรงงานในรานคา 260.00 1.39 

หมายเหตุ:  1/ คาใชจายอ่ืนๆ หมายถึง คาภาษีเงินได คาใชจายในดานเอกสารตางๆ เปนตน 
      2/ กําไรของโรงสี หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานของโรงสี ยังไมรวมรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก 

รําขาว และแกลบ จํานวน 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก 
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ตารางท่ี 4.2 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิภายในประเทศ (ตอ) 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

- คาจางกรรมกรยกขาวลงจากรถบรรทุก 83.00 0.45 

- คาใชจายอ่ืนๆ  10.00 0.05 

รวมคาใชจายทางการตลาด (10) 791.00 4.23 

กําไรของผูประกอบการคาสง/ปลีก (11)-[(9)+(10)] 979.00 5.25 

สวนเหลื่อม (11)-(9) 1,770.00 9.49 

ราคาเฉล่ียท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับ (11) 18,645.00 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ตารางท่ี 4.3 กําไรสุทธิ และรอยละของกําไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนท้ังหมดของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  

ในแตละระดับตั้งแตเกษตรกรถึงผูประกอบการคาสง/ปลีก 

หนวย: บาทตอตนัขาวเปลือก  

ผูมีสวนเกี่ยวของ ราคาที่ไดรับ ตนทุนทั้งหมด 

กําไรสุทธ ิ

สวนเหลื่อม 
บาท/ตัน 

รอยละของ

ตนทุน 

1. เกษตรกร 14,167.001/ 14,215.21   -48.21 -0.34 - 

2. ผูประกอบการทาขาว 14,460.00 14,318.00   142.00 0.99   293.00 

3. โรงสี 17,945.002/ 16,683.75 1,261.25 7.56 3,485.00 

4. ผูประกอบการคาสง/ปลีก 18,645.00 17,666.00   979.00 5.54   700.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ:  1/ คือ ราคาขาวเปลือกท่ีเกษตรกรไดรับจากการจําหนายผลผลิตท่ีทาขาว 

     2/ คือ ราคาท่ีโรงสีไดรับรวมกับรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก รําขาว และแกลบ จํานวน 1,070 บาท

ตอตันขาวเปลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

4.3.2 การจําหนายขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก 

การวิเคราะหสวนเหลือ่มการตลาด ตนทุนและกําไร ของเสนทางการจําหนายขาวสารหอมมะลิ

เพ่ือการสงออก ท่ีมีผูเก่ียวของตั้งแตตนทาง คือ เกษตรกรผูปลูกขาวสารหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูเก่ียวของกลางทาง คือ ผูประกอบการทาขาว และผูประกอบการโรงสีขาว และผูเก่ียวของปลายทาง คือ 

ผูประกอบการสงออกขาวสารหอมมะลิ (ตารางท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.5) 

1) สวนเหล่ือมการตลาด 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีเกษตรกรไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ 

ท่ีตันละ 293 บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.51 ของราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับกับราคาท่ีโรงสีไดรับ  

ท่ีตันละ 2,325 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.01 ของราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีโรงสีไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ 

ท่ีตันละ 2,574 บาท หรือคิดเปนรอยละ 13.30 ของราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ 

2) ตนทุนและกําไร 

ตนทุนและกําไรสุทธิของเกษตรกร พบวาราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรไดรับจาก

การจําหนายผลผลิตใหผูประกอบการทาขาวเทากับ 14,167 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุน

การผลิต ณ ไรนา เทากับ 13,855.21 บาทตอตันขาวเปลือก (คํานวณจากตนทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร) 

รวมท้ังคาขนสงผลผลิตไปจําหนาย 360 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นเกษตรกรขาดทุนจากการจําหนายผลผลิต

ใหผูประกอบการทาขาวเทากับ 48.21 บาทตอตันขาวเปลือก หรือติดลบคิดเปนรอยละ 0.25 ของราคาท่ี

ผูประกอบการสงออกไดรับ 

ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการทาขาว พบวาราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ

จากการจําหนายขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสีเทากับ 14,460 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีผูประกอบการ 

ทาขาวมีตนทุนเทากับ 14,318 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับจากการจําหนาย

ขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสีเทากับ 142 บาทตอตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 0.73 ของราคาท่ี

ผูประกอบการสงออกไดรับ 

ตนทุนและกําไรสุทธิของโรงสี พบวาราคาท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิ

ใหกับผูประกอบการสงออกเทากับ 16,785 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีโรงสีมีตนทุนเทากับ 16,626.75 บาท

ตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการสงออกเทากับ 

158.25 บาทตอตันขาวเปลือก (ไมรวมรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก รําขาว และแกลบ จํานวน 

1,070 บาทตอตันขาวเปลือก) คิดเปนรอยละ 0.82 ของราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ 
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ตน ทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการส งออก  พบวาราคาขาวสารหอมมะล ิ

ท่ีผูประกอบการสงออกไดรับจากการสงออกขาวไปตางประเทศเทากับ 19,359 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ี

ผูประกอบการสงออกมีตนทุนเทากับ 18,822 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นกําไรท่ีผูประกอบการสงออกไดรับ

จากการสงออกขาวสารหอมมะลิเทากับ 537 บาทตอตันขาวเปลือก คิดเปนรอยละ 2.77 ของราคาท่ี

ผูประกอบการสงออกไดรับ 

ตารางท่ี 4.4 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน  รอยละ 

- ตนทุนการผลิต ณ ไรนา (1) 13,855.21 71.57 

กําไรของเกษตรกร ณ ไรนา (2)-(1) -48.24 -0.25 

ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรับ ณ ไรนา (2) 13,806.97 71.32 

- คาขนสงผลผลิตไปจําหนาย (3) 360.00 1.86 

กําไรของเกษตรกร ณ ทาขาว (4)-[(1)+(3)] -48.21 -0.25 

ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรไดรบั ณ ทาขาว (4) 14,167.00 73.18 

- คาบริการทาขาว 100.00 0.52 

- คาดอกเบี้ย 7.50 0.04 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสง (ไป-กลับ 100 กิโลเมตร) 23.00 0.12 

- คาจางคนขับรถ 10.00 0.05 

- คาเสื่อมรถบรรทุก 6.00 0.03 

- คาสูญเสียน้ําหนักขณะขนสง 1.50 0.01 

- คาเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก 3.00 0.02 

รวมคาใชจายทางการตลาด (5) 151.00 0.78 

กําไรของผูประกอบการทาขาว (6)-[(4)+(5)] 142.00 0.73 

สวนเหลือ่ม (6)-(4) 293.00 1.51 

ราคาเฉล่ียท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ (6) 14,460.00 74.69 

- คาไฟฟา (รวมการอบขาวเปลือก) 350.00 1.81 

- คาแรงงาน 185.00 0.96 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงพาหนะใชภายในโรงสี 110.00 0.57 

- คาบํารุงรักษาอุปกรณ และคาเสื่อม 190.00 0.98 

รวมคาใชจายในการสีแปรสภาพขาว (7) 835.00 4.31 
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ตารางท่ี 4.4 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก (ตอ) 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

- คาใชจายในการรับซ้ือขาวเปลือก 13.25 0.07 

- คาบรรจุภัณฑ (กระสอบจัมโบขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม) 275.00 1.42 

- คาใชจายในการบรหิารจัดการ 100.00 0.52 

- คาดอกเบี้ย 105.00 0.54 

- คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 32.50 0.17 

- คาขนสง (จางรถบรรทุก ปลายทาง: กรุงเทพฯ) 485.00 2.51 

- คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง 31.00 0.16 

- คานายหนา 280.00 1.45 

- คาใชจายอ่ืน ๆ1/ 10.00 0.05 

รวมคาใชจายทางการตลาด (8) 1,331.75 6.88 

กําไรของโรงสี2/ (9)-[(6)+(7)+(8)] 158.25 0.82 

สวนเหลื่อม (9)-(6) 2,325.00 12.01 

ราคาเฉล่ียท่ีโรงสีไดรับ (9) 16,785.00 86.70 

- คาแรงงานนําสนิคาเขาโกดัง 40.00 0.21 

- คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพขาว 650.00 3.36 

- คาแรงงานจัดเรียงขาวสารในตูคอนเทรนเนอร 50.00 0.26 

- คาใชจายในการบริหารจัดการ 100.00 0.52 

- คาขนสงสินคาไปยังทาเรือ 100.00 0.52 

- คา CFS: ContainerFreight Station Charge 520.00 2.69 

- คา THC: Terminal handling Charge 135.00 0.70 

- คาซีน/ปดตู CONTAINER 20.00 0.10 

- คาดอกเบี้ย 77.00 0.40 

 

หมายเหตุ:  1/ คาใชจายอ่ืนๆ หมายถึง คาภาษีเงินได คาใชจายในดานเอกสารตางๆ เปนตน 
      2/ กําไรของโรงสี หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานของโรงสี ยังไมรวมรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก 

รําขาว และแกลบ จํานวน 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก 
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ตารางท่ี 4.4 สวนเหล่ือมและคาใชจายทางการตลาดของการจําหนายขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก (ตอ) 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

- คาประกันภัยการขนสง 40.00 0.21 

- คาธรรมเนียมตรวจสอบขาวและรมยา 40.00 0.21 

- คากระสอบ 240.00 1.24 

- คาใชจายอ่ืน ๆ 25.00 0.13 

รวมคาใชจายทางการตลาด (10) 2,037.00 10.52 

กําไรของผูประกอบการสงออก (11)-[(9)+(10)] 537.00 2.77 

สวนเหลื่อม (11)-(9) 2,574.00 13.30 

ราคาเฉล่ียท่ีผูประกอบการสงออกไดรบั (11) 19,359.00 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ตารางท่ี 4.5 กําไรสุทธิ และรอยละของกําไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนท้ังหมดของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  

ในแตละระดับตั้งแตเกษตรกรถึงผูประกอบการสงออก 

หนวย: บาทตอตนัขาวเปลือก 

ผูมีสวนเกี่ยวของ ราคาที่ไดรับ ตนทุนทั้งหมด 

กําไรสุทธ ิ

สวนเหลื่อม 
บาท/ตัน 

รอยละของ

ตนทุน 

1. เกษตรกร 14,167.001/ 14,215.21   -48.21 -0.34 - 

2. ผูประกอบการทาขาว 14,460.00 14,318.00 142.00 0.99   293.00 

3. โรงสี 17,855.002/ 16,626.75 1,228.25 7.39 3,395.00 

4. ผูประกอบการสงออก 19,359.00 18,822.00 537.00 2.85   1,504.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ:  1/ คือ ราคาขาวเปลือกท่ีเกษตรกรไดรับจากการจําหนายผลผลิตท่ีทาขาว 
     2/ คือ ราคาท่ีโรงสีไดรับรวมกับรายไดจากการจําหนายผลพลอยได ไดแก รําขาว และแกลบ จํานวน 1,070 บาท

ตอตันขาวเปลือก 
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4.4 โครงสรางและตนทุนโลจิสติกสตลอดโซอุปทานขาวหอมมะลิ 

โครงสรางโลจิสติกสตลอดโซอุปทานขาวหอมมะลิท่ีทําการศึกษา จะนําเสนอกิจกรรมในกระบวนการผลิต

ตั้งแตตนทางในระดับของเกษตรกรจนถึงปลายทางท่ีผูประกอบการโรงสีจําหนายขาวสารใหผูประกอบการคา

ขาวสารสง/ปลีกสําหรับตลาดในประเทศ และจําหนายผานผูประกอบการสงออกเพ่ือไปยังตางประเทศ โดย

กิจกรรมโลจิสติกสในกระบวนการผลิต ประกอบดวย ระยะเวลาดําเนินการ การจัดซ้ือวัตถุดิบ การเก็บรักษา

สินคาและบรรจุภัณฑ การกระจายสินคา และตนทุนการขนสง รายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 การจัดการโลจิสติกสของเกษตรกร 

เกษตรกรมีการเตรียมตัวกอนถึงฤดูการเพาะปลูกขาว โดยเกษตรกรรอยละ 19.63 ไดวางแผน

ลวงหนากอนการเพาะปลูกประมาณ 30 - 60 วัน เชน วางแผนในเรื่องของการแบงพ้ืนท่ีและพันธุขาวท่ีจะปลูก

ระหวางพันธุ กข15 และขาวดอกมะลิ 105 รวมท้ังพันธุขาวเหนียว กข6 ซ่ึงปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจของเกษตรกร คือ ราคาผลผลิตเม่ือปท่ีแลว และปจจัยรองลงมา คือ ปริมาณผลผลิตท่ีคงเหลือในยุงฉาง

ระหวางขาวหอมมะลิกับขาวเหนียว ถาผลผลิตขาวเหนียวยังมีเพียงพอตอการบริโภค เกษตรกรจะตัดสินใจปลูก

ขาวหอมมะลิเต็มพ้ืนท่ี สวนเกษตรกรรอยละ 80.37 ไมไดวางแผน เนื่องจากมีความเคยชินจากการปลูกขาว

หอมมะลิพันธุเดิมๆ ทุกป ไดแก พันธุขาวดอกมะลิ 105 (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 การวางแผนการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกร 

การเตรียมการผลิตขาว 
เกษตรกร 

ครัวเรือน รอยละ 

 วางแผนลวงหนา 21 19.63 

 ไมไดวางแผน 86 80.37 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

การปลูกขาวของเกษตรกรจะเริ่มจากการเตรียมดินและจัดหาปจจัยการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุ ปุย 

และยาปราบศัตรูพืช ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 85.05 จะเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง 

โดยจะเก็บไวปลูกไมเกิน 3 ฤดูการผลิต แลวจะซ้ือเมล็ดพันธุใหมในการทํานาครั้งตอไป สวนท่ีเหลือรอยละ 

14.95 เกษตรกรจะซ้ือจากรานคาในอําเภอ สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) และศูนย

เมล็ดพันธุขาว สําหรับการขนสงเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิท่ีบรรจุอยูในกระสอบ เกษตรกรสวนใหญจะจาง

รถบรรทุก 4 ลอ ขนสงมายังบาน โดยคิดคาบริการแบบเหมาจาย 200 บาทตอครั้ง หรือคิดเปน 10.54 บาทตอ

กิโลเมตร หรือ 0.40 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเกษตรกรท่ีซ้ือเมล็ดพันธุขาวรอยละ 50 จะซ้ือลวงหนากอนท่ีจะใช

ประมาณ 11 วัน สวนเกษตรกรท่ีเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง จะเก็บขาวเปลือกเพ่ือเปนเมล็ดพันธุหลังจากเก็บเก่ียว

ประมาณ 120-180 วัน กอนเริ่มการเพาะปลูกฤดูกาลตอไป ซ่ึงลักษณะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวมี 2 รูปแบบ 

คือ บรรจุกระสอบกอนนําไปเก็บในยุงฉาง และการเทกองในยุงฉาง (ตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.7 การจัดหาและการขนสงเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร 

รายการ 
เกษตรกร เมล็ดพันธุ 

ครัวเรือน รอยละ (ก.ก.) 

 เมล็ดพันธุขาว 107 100.00 44,137 

- เก็บไวเอง 91 85.05 37,527 

- ซ้ือ 16 14.95 6,610 

 การขนสง (กรณีซ้ือ) 16 100.00 6,610 

- จางขนสง 10 62.50 3,685 

- ขนสงเอง 6 37.50 2,925 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

การจัดหาปุย และยาปราบศัตรูพืช เกษตรกรรอยละ 79.44 จะซ้ือปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืชจาก

รานคาในตําบล/อําเภอ และสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 18.69 จะซ้ือ

ปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืช รวมท้ังใชปุยคอกท่ีไดจากมูลโคท่ีเลี้ยง สวนท่ีเหลือรอยละ 1.87 เกษตรกรจะใช 

ปุยคอกจากมูลโคท่ีเลี้ยงเพียงอยางเดียว สําหรับการขนสงปุย และยาปราบศัตรูพืช เกษตรกรรอยละ 82.86  

จะจางรถบรรทุก 4 ลอ ขนสงปุยมายังบาน โดยคิดคาบริการกระสอบละ 15-20 บาท หรือคิดเปนระยะทางเฉลี่ย

กิโลเมตรละ 6.14 บาท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.40 บาท สวนเรื่องการเก็บรักษาปุย มีเกษตรกรรอยละ 57.71 

ซ้ือปุยแลวนําไปใชในวันเดียวกัน และท่ีเหลือรอยละ 42.29 เกษตรกรจะซ้ือมาเก็บไว เพ่ือเตรียมไวลวงหนา

กอนท่ีจะใชประมาณ 22.20 วัน ซ่ึงลักษณะการเก็บรักษาปุย เกษตรกรจะเก็บไวท่ีใตถุนบาน หรือโรงรถ 

(ตารางท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.8 การจัดหาและการขนสงปุย และยาปราบศัตรูพืช 

รายการ 
เกษตรกร 

ครัวเรือน รอยละ 

 ปุย ยาปราบศัตรูพืช 107 100.00 

- ซ้ือ 85 79.44 

- ซ้ือ และผลิตเอง 20 18.69 

- ผลิตเอง (จากมูลสัตวท่ีเลี้ยง) 2 1.87 

 การขนสง (กรณีซ้ือ) 105 100.00 

- จางขนสง 87 82.86 

- ขนสงเอง 18 17.14 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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การวางแผนจําหนายผลผลิต พบวาเกษตรกรรอยละ 57.94 ไดวางแผนจําหนายขาวเปลือกดวยการ

สืบถามราคารับซ้ือจากแหลงตางๆ กอนท่ีจะตัดสินใจขนสงขาวไปจําหนาย โดยสอบถามจากเพ่ือนบาน โรงสี 

สถาบันเกษตรกร ทาขาว และจากพอคาท่ีมารับซ้ือท่ีหมูบาน สวนท่ีเหลือรอยละ 42.06 เกษตรกรไมไดวางแผน 

โดยจะนําขาวไปจําหนายยังสถานท่ีท่ีเคยไปทุกป และจากระยะทางขนสงท่ีใกลท่ีสุด (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การวางแผนจําหนายผลผลิต 

รายการ 
เกษตรกร 

ครัวเรือน รอยละ 

 สืบถามราคากอนจําหนาย 62 57.94 

 ไมไดสืบราคา 45 42.06 

รวม 107 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

การจําหนายผลผลิต เกษตรกรจะนําขาวเปลือกไปจําหนายท่ีโรงสีมากท่ีสุดรอยละ 76.19 รองลงมา

ไปจําหนายท่ีทาขาวรอยละ 14.29 และท่ีเหลือรอยละ 9.52 เกษตรกรจําหนายใหกับพอคารวบรวมท่ีมารับซ้ือท่ี

หมูบาน สําหรับการขนสงขาวเปลือกไปจําหนาย มีเกษตรกรรอยละ 81.58 จางรถบรรทุก 4 ลอ หรือรถบรรทุก 

6 ลอ ขนสงขาวเปลือกไปจําหนายยังโรงสีของสถาบันเกษตรกร/เอกชน และทาขาว โดยรถบรรทุก 4 ลอ จะคิด

คาบริการเฉลี่ยกิโลเมตรละ 0.04 บาท หรือเฉลี่ยตันละ 360 บาท (กิโลกรัมละ 0.36 บาท) สวนรถบรรทุก 6 ลอ 

จะคิดคาบริการเฉลี่ยกิโลเมตรละ 0.02 บาท หรือเฉลี่ยตันละ 260 บาท (กิโลกรัมละ 0.26 บาท) สวนท่ีเหลือ

รอยละ 18.42 เกษตรกรจะใชรถบรรทุก 4 ลอ ของตนเองขนสงขาวเปลือกไปจําหนาย (ตารางท่ี 4.10 และ

ภาพท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.10 การจําหนาย และการขนสงผลผลิตไปจําหนาย 

รายการ 
เกษตรกร 

ครัวเรือน รอยละ 

 การจําหนาย 84 100.00 

- โรงส ี 64 76.19 

- ทาขาว 12 14.29 

- พอคารวบรวม 8 9.52 

 การขนสงไปจําหนาย 76 100.00 

- จางขนสง 62 81.58 

- ขนสงเอง 14 18.42 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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4.4.2 การจัดการโลจิสติกสของทาขาว 

ปจจุบันทาขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ เปนเจาของสถานท่ีและ

เปนผูรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิเอง หรือใหเชาลานรับซ้ือ โดยจะมีเครื่องชั่งน้ําหนักและรถตักบริการ ทาขาว 

มีท้ังท่ีเปนของสถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตร) และของเอกชน กิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการทาขาว 

เริ่มจากการรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร เม่ือเกษตรกรนําขาวเปลือกบรรทุกรถมาขายท่ีทาขาว  

รถจะจอดเทียบท่ีจุดรอคอย จากนั้นผูประกอบการทาขาวจะทําการตรวจสอบคุณภาพจากตัวอยางขาวเปลือก 

ท่ีสุมเก็บมาจากรถบรรทุก แลวทําการประมูลราคาขาวเพ่ือทําการตกลงซ้ือขายกับเกษตรกร เม่ือตกลงราคากันไดแลว 

เกษตรกรจะนํารถบรรทุกผลผลิตข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขาบนตราชั่ง จากนั้นนําผลผลิตไปเทกองบนลานปูน ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีท่ีทาขาวเตรียมไว จากนั้นจึงนํารถบรรทุกข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก น้ําหนักสุทธิของขาวเปลือกหอมมะลิจะถูก

นําไปคูณกับราคาผลผลิตตอหนวยท่ีทาขาวและเกษตรกรไดทําการตกลงกันไว ท้ังนี้ชวงเวลาระหวางท่ีเทกอง

ขาวเปลือกหอมมะลิไวบนลานเท จะเกิดการสูญเสียน้ําหนักเกิดข้ึน เนื่องจากแสงแดดและลม อาจทําใหบนพ้ืนผิว

ของกองขาวแหงข้ึน ประกอบกับการสูญเสียน้ําหนักจากสัตว เชน นก เปนตน 

เม่ือผูประกอบการทาขาวรับซ้ือผลผลิตจํานวนมากแลว จะทําการเคลื่อนยายขาวเปลือกหอมมะลิ

จากลานเทข้ึนรถบรรทุก โดยใชรถตักขาวท่ีทางทาขาวมีบริการ ซ่ึงคาบริการรถตักจะรวมอยูในคาเชาลานเท

ท้ังหมดของทาขาว และเม่ือตักขาวเปลือกข้ึนรถบรรทุกแลวจะทําการขนสงไปจําหนายตอใหกับโรงสี สําหรับ

น้ําหนักบรรทุกสินคาข้ึนอยูกับประเภทของรถบรรทุกตามท่ีกฎหมายกําหนด  

จากการสํารวจพบวา ผูประกอบการทาขาวทุกรายใชรถบรรทุกพวงของตนเองในการขนสงขาวไปยัง

โรงสี โดยโรงสีปลายทางจะตั้งอยูในเขตอําเภอเดียวกัน หรืออําเภอใกลเคียง ท่ีอยูในรัศมีระยะทางไป-กลับ 

ไมเกิน 100 กิโลเมตร โดยเวลาท่ีใชในการเดินทางเฉลี่ยไป-กลับ ประมาณ 1.15 ชั่วโมง (ไมรวมระยะเวลาในโรงสี) 

สําหรับการขายขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสี ผูประกอบการทาขาวจะใชวิธีการเจรจาผานทางโทรศัพทกับ

โรงสีเพ่ือตกลงราคาขาย หลังจากท่ีโรงสีไดทําการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกท่ีขนสงไปยังโรงสี เพ่ือตีราคา

ตามข้ันตอนแลว ท้ังนี้ผูประกอบการทาขาวจะขนสงขาวเปลือกท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรใหเสร็จภายใน 1 วัน 

เนื่องจากการเทกองขาวเปลือกหอมมะลิท้ิงไวจะทําใหคุณภาพและกลิ่นหอมของขาวหอมมะลิลดลง 

ดังนั้นกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนของทาขาวจาก 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดซ้ือ และ

กิจกรรมการขนสง จะมีระยะเวลา และตนทุนดําเนินการ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส 

1.1) กิจกรรมการจัดซ้ือ ใชระยะเวลารวมประมาณ 20 นาที ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพขาว 

การตกลงราคาข าวกับเกษตรกร การนํารถบรรทุก ข้ึนชั่ งน้ํ าหนักขาเขา การนํ าผลผลิตไปเทกอง  

ณ ลานเทขาวเปลือก และการนํารถบรรทุกเบาข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก  

1.2) กิจกรรมการขนสง ใชระยะเวลารวมประมาณ 2.20 ชั่วโมง ตั้งแตการนํารถบรรทุกเบาข้ึนชั่ง

น้ําหนักขาเขา การนํารถบรรทุกมาจอดท่ีจุดเทกองขาวเปลือกเพ่ือตักขาวเปลือกข้ึนรถ การนํารถบรรทุกหนัก 

ชั่งน้ําหนักขาออก การเดินทางออกจากทาขาวเพ่ือเดินทางไปยังโรงสีปลายทาง และการเดินทางกลับมายังทาขาว 
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2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการทาขาว โดยรวมจะมีคาใชจายประมาณ 

151 บาทตอตันขาวเปลือก สวนใหญเปนคาใชจายในกิจกรรมการจัดซ้ือ คือ คาบริการทาขาว 100 บาทตอตัน

ขาวเปลือก สวนคาใชจายในกิจกรรมการขนสง สวนใหญจะเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 23 บาทตอตันขาวเปลือก 

และคาจางคนขับรถบรรทุก 10 บาทตอตันขาวเปลือก (ตารางท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.11 ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกสของทาขาว 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

กิจกรรม รายการ ตนทุน 

1. การจัดซ้ือ - คาบริการทาขาว 100.00 

 - ดอกเบี้ย   7.50 

2. การขนสง* 

    

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- คาจางคนขับรถ 

23.00 

10.00 

 - คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง  1.50 

 - คาเสื่อมรถบรรทุก  6.00 

 - คาเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก  3.00 

 รวม           151.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ:  * คํานวณจากระยะทางไป-กลับ 100 กิโลเมตร 

4.4.3 การจัดการโลจิสติกสของโรงสี 

กิจกรรมโลจิสติกสของโรงสี ในข้ันตอนแรกจะคลายกับทาขาว โดยเริ่มจากการรับซ้ือท้ังผลผลิตจาก

เกษตรกรและขาวเปลือกจากผูประกอบการทาขาว มีการตรวจสอบคุณภาพขาวเพ่ือตีราคา จากนั้น 

นํารถบรรทุกขาวเปลือกข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา แลวนําขาวเปลือกไปเทกองในโกดังพักขาว นํารถบรรทุกกลับมา 

ชั่งน้ําหนักขาออก ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีโรงสีรับซ้ือมาจะถูกสงตอเขาสูกิจกรรมการจัดเก็บขาวเปลือกเพ่ือรอ

การสีขาว โดยท่ัวไปการจัดเก็บขาวเปลือกหอมมะลิของโรงสีจะแบงเปน 1) การเก็บในโกดังโดยบรรจุใส

กระสอบจัมโบท่ีมีขนาดบรรจุประมาณ 700 - 800 กิโลกรัมขาวเปลือก (ใชบรรจุขาวเปลือกซํ้าไดประมาณ 5 ครั้ง) 

ในกรณีท่ีเก็บขาวเปลือกไวประมาณ 4 - 6 เดือน และ 2) การจัดเก็บขาวเปลือกในไซโลในกรณีท่ีเก็บขาวเปลือก

ไวประมาณ 6 - 12 เดือน เม่ือมีคําสั่งซ้ีอเขามาจากผูประกอบการสงออก รานคาสมัยใหม (Modern Trade) 

หรอืรานคาจําหนายขาวสารสง/ปลีก โรงสีจะทยอยนําขาวเปลือกท่ีจัดเก็บไวออกมาสีแปรสภาพ เม่ือสีแปรสภาพแลว 

ขาวสารท่ีไดจะถูกบรรจุใสบรรจุภัณฑขนาดตางๆ ตามคําสั่งซ้ือ โดยสวนมากขาวสารหอมมะลิท่ีสงไปยัง 

ผูประกอบการสงออกจะบรรจุใสกระสอบจัมโบขนาด 1,000 กิโลกรัม ขาวสารท่ีสงไปยังผูประกอบการคาปลีก/สง 

สวนใหญจะบรรจุในกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม สวนขาวสารท่ีสงไปยัง Modern Trade สวนใหญจะบรรจุใน

ถุงพลาสติกขนาด 5 กิโลกรัม 
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กิจกรรมถัดไปหลังจากท่ีแปรรูปขาวเปลือกหอมมะลิเปนขาวสารแลว คือการกระจายสินคา ซ่ึงจาก

การสํารวจพบวา โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชองทางการกระจายสินคา 3 ลักษณะ ดังนี้  

- การกระจายขาวสารหอมมะลิไปยังผูประกอบการสงออก โรงสีบางแหงท่ีมีกําลังการผลิตไมมาก 

จะทําการติดตอเพ่ือจําหนายขาวสารผานคนกลางท่ีเรียกวา “หยง” ซ่ึงผูประกอบการสงออกจะแจงความตองการ

สินคาใหกับหยง โดยระบุชนิดและคุณภาพของสินคาท่ีตองการ หยงจะเปนผูทําหนาท่ีติดตอประสานงาน

ระหวางผูประกอบการสงออกกับโรงสี โดยจัดสงคําสั่งซ้ือจากผูประกอบการสงออกไปท่ีโรงสี หลังจากนั้นโรงส ี

มีหนาท่ีจัดหาสินคาท่ีหยงติดตอมา และจัดสงสินคาตามคําสั่งซ้ือ โดยโรงสีเปนผูจัดการเรื่องการขนสง และเปน

ผูชําระคาบริการใหกับหยงในรูปแบบคานายหนา แตผูประกอบการสงออกบางรายอาจเปนผูชําระคาใชจาย

สวนนี้เอง ข้ึนอยูกับการตกลงกันระหวางโรงสีและผูประกอบการสงออก หยงจึงมีหนาท่ีเปนเพียงคนกลาง 

ในการติดตอสื่อสารเทานั้น ไมมีกรรมสิทธิ์ในสินคา สําหรับโรงสีท่ีมีกําลังการผลิตมาก หรือมีเครือขายโดยตรง

กับผูประกอบการสงออกจะไมมีคาใชจายในการติดตอจําหนายขาวสารผานหยง 

- การกระจายขาวสารหอมมะลิไปยังรานคาจําหนายขาวสารสง/ปลีก สวนใหญจะเปนการติดตอโดยตรง 

ไมมีคนกลาง โดยโรงสีจะเปนผูรับคําสั่งซ้ือจากผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก รวมถึงเปนผูจัดสงขาวสาร

ใหกับลูกคาหรือรานคาจําหนายขาวสารสง/ปลีก โดยขาวสารท่ีโรงสีสงถึงรานคาจะคิดราคาท่ีรวมคาขนสงแลว 

- การกระจายขาวสารหอมมะลิไปยัง Modern Trade จากการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ พบขอจํากัด 

ในการเขาถึงขอมูลเชิงปริมาณ ท้ังในเรื่องของระยะเวลา และตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส โดยพบวาโรงสี 

ท่ีจําหนายขาวสารหอมมะลิผานชองทางนี้ สวนใหญจะเปนโรงสีขนาดใหญท่ีมีศักยภาพ เพราะการจําหนายผาน

ชองทางนี้จะมีคาใชจายทางการตลาดสูง มีภาระดานการจัดการเพ่ิมข้ึน และการตอรองรวมท้ังเง่ือนไขในการวาง

สินคาท่ีชั้นวางสินคาท่ีไมยืดหยุน ตองเปนไปตามระบบท่ี Modern Trade กําหนดไวเทานั้น ดังนั้นจึงมีโรงส ี

ท่ีไมนิยมสงขาวจําหนายผานชองทางนี้โดยตรง แตจะจําหนายผานผูประกอบการขาวถุง ซ่ึงจะเปนผูรับภาระ

การจัดการในสวนนี้ สําหรับการรับซ้ือขาวสารหอมมะลิของ Modern Trade จะรับซ้ือขาวสารหอมมะลิหลายระดับ

คุณภาพ ท้ังขาวสารหอมมะลิเพ่ือการสงออก คือ ขาวหอมมะลิ 100% ขาวกลองหอมมะลิ และขาวหอมมะลิ

อินทรีย ซ่ึงเปนท่ีนิยมของผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง สวนขาวหอมมะลิ 5% เปนท่ีนิยมของผูบริโภคกลุมรายไดปานกลาง

หรือกลุมท่ีไมชอบขาวนิ่มมากนัก 

สําหรับกิจกรรมการขนสง โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญจะขนสงขาวสารหอมมะล ิ

โดยใชรถบรรทุกพวงไปยังจุดหมาย ไดแก โกดังสินคาของผูประกอบการสงออก และโกดังสินคาของ

ผูประกอบการคาสง/ปลีก ซ่ึงโรงสีสวนใหญนิยมใชรถบรรทุกรับจาง เนื่องจากการลงขาวสารท่ีโกดังสินคาของ 

ผูประกอบการสงออกบางราย อาจจะตองมีการรอการสงมอบสินคาเปนเวลานานมากกวา 1 วัน (คางคืน) ทําให

การจางรถบรรทุกรับจางมีความสะดวกกวา 

ดังนั้นกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนของโรงสีจาก 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการจัดซ้ือ กิจกรรม 

การจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ และกิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสง จะมีระยะเวลา และตนทุนดําเนินการ 

ดังนี้ 
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1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส 

1.1) กิจกรรมการจัดซ้ือ ใชระยะเวลารวมประมาณ 1.30 ชั่วโมง ต้ังแตการตรวจสอบคุณภาพ

ขาวเปลือกเพ่ือตีราคา การนํารถบรรทุกข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา การลงขาวเปลือกท่ีโกดังพักขาวเปลือก และการนํา

รถบรรทุกข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก  

1.2) กิจกรรมการจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ กิจกรรมการจัดเก็บขาวเปลือกใชระยะเวลารวม

ประมาณ 3 วัน ตั้งแตการรวบรวมขาวเปลือก การแยกชั้นคุณภาพขาวเปลือก การบรรจุขาวเปลือก 

ใสกระสอบจัมโบ และการขนยายกระสอบขาวเปลือกเขาโกดัง จากการสํารวจพบวา โรงสีสวนใหญจะนํา

ขาวเปลือกออกมาสีก็ตอเม่ือมีคําสั่งซ้ือ และจะเก็บขาวเปลือกหอมมะลิในกระสอบจัมโบไวไมเกิน 6 เดือน  

แตหากเปนขาวเปลือกท่ีเก็บไวในไซโลจะสามารถเก็บไวไดนานประมาณ 1 ป 

1.3) กิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสง  

(1) การสงมอบขาวสารจากโรงสีไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก 

เริ่มจากโรงสีไดรับคําสั่งซ้ือจากผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีกแลว โรงสีและผูสั่งซ้ือจะทําการตกลงเง่ือนไข

การสงมอบขาว ตามราคา ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีตกลงกันลวงหนา เม่ือระยะเวลาการสงมอบมาถึงโรงสีจะใช

เวลารวมท้ังสิ้นประมาณ 22 ชั่วโมง ในการสงมอบสินคา ตั้งแตการนํารถบรรทุกสินคาข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา  

การเคลื่อนยายขาวสารข้ึนรถบรรทุก การนํารถบรรทุกสินคาข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก การเดินทางออกจากโรงสีไปยัง

โกดังสินคาของผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก การขนถายสินคาลงจากรถบรรทุก และการเดินทางกลับมายัง

โรงสี จะสังเกตไดวาไมมีข้ันตอนการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกสินคาท้ังขาเขา – ออกท่ีโกดังของผูประกอบการคา

ขาวสารสง/ปลีก เพราะจะใชวิธีการตรวจสอบปริมาณขาวสารท่ีสั่งซ้ือจากการตรวจนับจํานวนกระสอบขาวสาร

คูณกับปริมาณน้ําหนักท่ีระบุไวท่ีกระสอบขาวสาร 

(2) การสงมอบขาวสารจากโรงสีไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการสงออก เริ่มจาก

โรงสีไดรับคําสั่งซ้ือจากผูประกอบการสงออกหรือหยงแลว โรงสีและผูสั่งซ้ือจะทําการตกลงเง่ือนไขการสงมอบขาว 

ตามราคา ระยะเวลา และสถานท่ีท่ีตกลงกันลวงหนา เม่ือระยะเวลาการสงมอบมาถึงโรงสีจะใชเวลารวมท้ังสิ้น

ประมาณ 2 วัน ตั้งแตการนํารถบรรทุกสินคาข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา การเคลื่อนยายขาวสารข้ึนรถบรรทุก การนํา

รถบรรทุกสินคาข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก การเดินทางออกจากโรงสีไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการสงออก  

ซ่ึงสวนใหญจะตั้งอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขาเขา การรอเวลาเพ่ือลงสินคา 

ท่ีโกดังผูประกอบการสงออก การลงสินคา การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขาออก และการเดินทางกลับมายังโรงสี 

2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกสของโรงสี แบงออกเปน 2 ปลายทาง คือ 

2.1) การสงมอบขาวสารไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก โดยรวมจะมี

คาใชจายประมาณ 1,246.25 บาทตอตันขาวเปลือก ซ่ึงนอยกวาคาใชจายในการสงมอบขาวสารหอมมะลิเพ่ือ

การสงออก เพราะไมมีคาใชจายเก่ียวกับคานายหนา และคาสูญเสียน้ําหนักระหวางขนสง เนื่องจากจะยึดตาม

ปริมาณน้ําหนักท่ีระบุไวท่ีบรรจุภัณฑไมมีการชั่งน้ําหนักบรรทุก ทําใหในสวนของกิจกรรมการกระจายสินคา

และการขนสง โรงสีมีเพียงคาใชจายในการจางรถขนสง 485 บาทตอตันขาวเปลือกเทานั้น รองลงมาจะเปน 
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คาใชจายในกิจกรรมการจัดเก็บขาวเปลือกและการบรรจุภัณฑขาวสาร เชน คาบรรจุภัณฑขาวสาร 358 บาท

ตอตันขาวเปลือก คาบรรจุและปรับปรุงคุณภาพขาวสาร 170 บาทตอตันขาวเปลือก และคาดอกเบี้ย 105 บาท

ตอตันขาวเปลือก เปนตน สวนกิจกรรมการจัดซ้ือ เปนคาใชจายในการรับซ้ือขาวเปลือก 13.25 บาทตอ 

ตันขาวเปลือก (ตารางท่ี 4.12) 

2.2) การสงมอบขาวสารไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการสงออก โดยรวมจะมีคาใชจาย

ประมาณ 1,221 บาทตอตันขาวเปลือก ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจายในกิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสง 

เชน คาจางรถขนสง 485 บาทตอตันขาวเปลือก และคานายหนา 280 บาทตอตันขาวเปลือก เปนตน รองลงมา

เปนคาใชจายในกิจกรรมการจัดเก็บขาวเปลือกและการบรรจุภัณฑขาวสาร เชน คาบรรจุภัณฑขาวสาร 220 

บาทตอตันขาวเปลือก และคาดอกเบี้ย 105 บาทตอตันขาวเปลือก เปนตน สวนกิจกรรมการจัดซ้ือเปน

คาใชจายในการรับซ้ือขาวเปลือก 13.25 บาทตอตันขาวเปลือก (ตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.6)  

ตารางท่ี 4.12 ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกสของโรงสี 

หนวย: บาทตอตนัขาวเปลือก  

กิจกรรม รายการ 
ตนทุน 

ผูคาสง/ปลีก ผูสงออก 

1. การจัดซื้อ   คาใชจายในการรับซื้อขาวเปลอืก 13.25 13.25 

2. การจัดเก็บขาวเปลือกและ

การบรรจุภัณฑขาวสาร 

- คาแรงงานในการจัดเก็บขาว 

- คาบรรจุภัณฑเพื่อจัดเก็บขาวเปลือก (จัมโบ) 

- คาบรรจุภัณฑขาวสาร 

- คาบรรจุและปรับปรุงคุณภาพขาวสาร 

- ดอกเบี้ย 

60.00 

55.00 

358.00 

170.00 

105.00 

60.00 

55.00 

220.00 

- 1/ 

105.00 

3. การกระจายสินคาและ

การขนสง 

   (ปลายทาง : กรุงเทพฯ) 

- คานายหนา 

- คาจางรถขนสง 

- คาสูญเสียน้าํหนักระหวางการขนสง 

- 

485.00 

- 

280.00 

485.00 

2.75 

 รวม     1,246.25     1,221.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  

หมายเหตุ:  1/ กรณีท่ีโรงสีจําหนายขาวสารใหกับผูสงออก โรงสีจะไมมีตนทุนท่ีเปนคาใชจายในการบรรจุและปรับปรุงคุณภาพ

ขาวสาร เพราะตนทุนในสวนน้ี ผูประกอบการสงออกจะเปนผูดําเนินการเองตามความตองการของประเทศคูคา  

4.4.4 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการคาสง/ปลีก 

กิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก เริ่มจากการจัดซ้ือสินคา โดยผูประกอบการ

คาสง/ปลีกสวนใหญจะรับซ้ือขาวสารหอมมะลิจากโรงสโีดยตรง มีเพียงสวนนอยท่ีจะรับซ้ือผานคนกลางอีกทอดหนึ่ง 

เม่ือทําการสั่งซ้ือขาวสารแลว การสงมอบขาวสารจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขการขนสงท่ีตกลงกันวาใครจะเปนผูขนสงขาว 

จากการสํารวจพบวา โรงสีขาวสวนใหญจะเปนผูดําเนินการขนสงขาวสารหอมมะลิไปยังรานคาจําหนายขาวสาร

สง/ปลีก หรือไปยังโกดั งของผูประกอบการค าส ง/ปลีกตามท่ีตกลงกัน โดยโรงสีจะบวกคาขนส งรวม 
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ไปก ับราคาสินคา เม่ือไดรับสินคาแลว ผูประกอบการคาสง/ปลีกจะใหแรงงานกรรมกรของตนเปนผูขนถาย

สินคาลงจากรถบรรทุกแลวนํากระสอบไปวางเรียงซอนกันอยางเปนระเบียบ ซ่ึงคาใชจายสวนนี้ผูประกอบการคา

สง/ปลีก จะเปนผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค ผูประกอบการคาสง/ปลีก จะเปดรานจําหนายขาวสาร 

และมีบริการขนสงสินคาถึงบาน หรือรานอาหารของลูกคาท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงโดยไมคิดคาบริการ โดย

ลูกคาสวนใหญจะเปนรานอาหาร และจะสั่งซ้ือขาวสารหอมมะลิท่ีบรรจุในกระสอบขนาด 50 กิโลกรัม สวนการ

จําหนายปลีกหนารานจะเปนรูปแบบการตักแบงขายเปนกิโลกรัมจนถึงจําหนายยกระสอบท่ีมีขนาดบรรจุ 10 

กิโลกรัม 

ดังนั้นกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนของผูประกอบการคาขาวสารหอมมะลิสง/ปลีก จาก 3 กิจกรรม 

ไดแก กิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือ กิจกรรมการจัดเก็บขาวสาร และการกระจายสินคา จะมีระยะเวลา และตนทุน

ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส 

1.1) กิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือ ใชระยะเวลาท้ังสิ้นประมาณ 2 วัน เริ่มจากการจัดซ้ือขาวสาร

หอมมะลิจากโรงสี การตกลงเง่ือนไขการสงมอบและการชําระเงิน การขนสงสินคาไปยังสถานท่ีท่ีผูประกอบการคา

สง/ปลีกเปนผูกําหนด (ปลายทางกรุงเทพฯ) และการขนถายสินคาลงท่ีรานคาหรือโกดัง 

1.2) กิจกรรมการจัดเก็บขาวสาร ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวสารข้ึนอยูกับความตองการซ้ือ

ขาวสารของผูบริโภค ณ ชวงเวลานั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการขนถายขาวสารลงท่ีรานคาหรือโกดังของ

ผูประกอบการคาสง/ปลีกเรียบรอยแลว 

1.3) กิจกรรมการกระจายสินคา ระยะเวลาในการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคข้ึนอยูกับความถ่ี

ในการสัง่ซ้ือของผูบริโภค และระดับราคาขาวหอมมะลิ ณ ชวงเวลานั้นๆ โดยหากเปนชวงท่ีขาวหอมมะลิราคาสูง 

ความถ่ีในการจําหนายไดจะนอยลง เนื่องจากผูบริโภคจะเปลี่ยนไปซ้ือขาวชนิดอ่ืนท่ีมีราคาต่ํากวาแทน ดังนั้นจึง

ไมสามารถระบุเวลาท่ีแนชัดในการกระจายสินคาสูผูบริโภคได 

2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการคาขาวสารหอมมะลิสง/ปลีก โดยรวม 

จะมีคาใชจายประมาณ 781 บาทตอตันขาวเปลือก สวนใหญเปนคาใชจายในกิจกรรมการจัดเก็บขาวสาร ไดแก  

คาเชารานคา 284 บาทตอตันขาวเปลือก และคาไฟฟา-คาน้ํา 96 บาทตอตันขาวเปลือก รองลงมาเปน

คาใชจายในกิจกรรมการกระจายสินคา ไดแก คาจางแรงงานภายในราน 260 บาทตอตันขาวเปลือก สวนกิจกรรม

การจัดการคําสั่งซ้ือ มีคาใชจายในการจางกรรมกรยกขาวสารลงจากรถบรรทุก 83 บาทตอตันขาวเปลือก และ

คาโทรศัพท 58 บาทตอตันขาวเปลือก (ตารางท่ี 4.13 และภาพท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.13 ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการคาขาวสารหอมมะลิสง/ปลีก 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก  

กิจกรรม รายการ ตนทุน 

1. การจัดการคําสั่งซ้ือ - คาจางกรรมกรยกขาวสารลงจากรถบรรทุก 

- คาโทรศัพท 

  83.00 

  58.00 

2. การจัดเก็บขาวสาร - คาเชารานคา 

- คาไฟฟา-คาน้ํา 

284.00 

  96.00 

3. การกระจายสินคา - คาจางแรงงานภายในรานคา 260.00 

 รวม  781.00 

ท่ีมา จากการสํารวจ 

4.4.5 การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการสงออก 

กิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการสงออก เริ่มตั้งแตการติดตอซ้ือขายขาวกับตางประเทศ  

(รับคําสั่งซ้ือ) โดยอาจเปนการรับคําสั่งซ้ือเองโดยตรง หรือผานคนกลาง (นายหนา) จากนั้นผูประกอบการสงออก

และผูสั่งซ้ือจากตางประเทศตองตกลงกันเรื่องปริมาณขาวสารท่ีจะสงมอบ คุณภาพขาว ขนาดกระสอบบรรจุ 

ราคา ชวงเวลาการสงมอบ และเง่ือนไขตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการชําระเงิน นอกจากนี้ การซ้ือขายตองชัดเจนวา

จะซ้ือขายกันแบบ CIF หรือ FOB ถาเปนการซ้ือขายแบบ FOB ผูสั่งซ้ือขาวสารจะเปนผูเชาระวางเรือเดินทะเล

เพ่ือมาขนสงสินคาเอง โดยจะกําหนดวนัมารับสินคา ณ ทาเรือ เม่ือผูประกอบการสงออกรับทราบรายละเอียด

จากผูสั่งซ้ือแลว จะทําการจัดหาขาวสารหอมมะลิตามคําสั่งซ้ือท่ีไดรับ โดยจะทําการติดตอโรงสีโดยตรง หรือ

ติดตอผานหยงเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมขาวสารให ท้ังนี้ผูประกอบการสงออกบางรายอาจจะมีขาวสารเก็บรักษาไว

ในสต็อกของตนเองจํานวนหนึ่งแลว เนื่องจากไดทําการสั่งซ้ือขาวสารมาเก็บรักษาไวกอนท่ีจะมีคําสั่งซ้ือจาก

ตางประเทศ 

การสั่งซ้ือขาวสารหอมมะลิของผูประกอบการสงออก สวนใหญจะสั่งขาวสารในรูปแบบท่ีบรรจุมาใน

กระสอบจัมโบขนาด 1,000 กิโลกรัม เม่ือขาวสารหอมมะลิ ถูกขนสงจากโรงสีมาถึงโกดังสินคาของ

ผูประกอบการสงออก ผูประกอบการสงออกจะทําการขนถายสินคาเขาโกดัง เพ่ือทยอยนําขาวสารดังกลาว 

มาปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุลงในกระสอบท่ีมีขนาดยอมลงมาตามขนาดท่ีตกลงกันตามคําสั่งซ้ือ  

เม่ือเตรียมขาวสารไดครบตามปริมาณคําสั่งซ้ือแลว จะทําการขนสงขาวสารหอมมะลิจากโกดังสินคาไปยังทาเรือ 

ไดแก ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือพาณิชยเชียงแสน จังหวัดเชียงแสน และทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการขนสงขาวสารหอมมะลิไปยังทาเรือกรุงเทพ และซ้ือขาย

แบบ FOB ซ่ึงเม่ือสินคาถึงทาเรือแลว กิจกรรมถัดมาคือการขนถายสินคาเขาตูคอนเทนเนอร โดยสายเรือของ

ทาเรือจะยกตูคอนเทนเนอรเปลามาท่ีลานโหลดตูคอนเทนเนอร เพ่ือขนถายสินคาจากรถบรรทุกของผูประกอบการ

สงออกมาบรรจุสินคาในตูคอนเทนเนอรเปลา หรือท่ีเรียกวา “การบรรจุสินคาหนาตู” โดยการขนถายสินคาเขา 

ตูคอนเทนเนอรจะมีคาใชจายท่ีเรียกวา คาเขาตู (CFS Charge: Container Freight Station Charge) เปน
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คาแรงงานในการจัดเรียงขาวในตูคอนเทนเนอร ท้ังนี้ผูประกอบการสงออกสามารถเลือกไดวาจะจางแรงงาน 

ท่ีทาเรือ (พรอมอุปกรณ) หรือใชแรงงานจางของผูประกอบการสงออกเองได หลังจากท่ีบรรจุสินคาเขา 

ตูคอนเทนเนอรแลว เจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบความเรียบรอย และทําการปดตูคอนเทนเนอรเพ่ือ

เตรียมการยกตู โดยการยกตูจะมีคาใชจายท่ีเรียกวา คายกตู (THC Charge : Terminal Handling Charge) 

ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกตูคอนเทนเนอรข้ึนหรือลงจากเรือ 

กอนท่ีขาวสารหอมมะลิจะถูกสงออกไปยังประเทศปลายทาง ขาวสารจะไดรับการตรวจสอบ

คุณภาพ รวมถึงไดรับการรมสารกําจัดแมลงในขาวสาร ซ่ึงข้ึนอยูกับผูสั่งซ้ือปลายทางเปนผูกําหนดวาจะให 

รมสารกําจัดแมลงหรือไม รวมท้ังจัดหาบริษัทผูตรวจสอบคุณภาพขาว (Surveyor) เพ่ือทําการตรวจสอบขาว

จากผูประกอบการสงออก ท้ังนี้ คาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบคุณภาพขาว ข้ึนอยูกับการตกลงกัน

ของ 2 ฝาย วาใครจะเปนผูรับผิดชอบ สําหรับการทําประกันภัย ผูประกอบการสงออกสวนใหญจะทําประกันภัย

การขนสงสินคา เพ่ือบรรเทาภัยหรือความเสี่ยงตอตัวสินคาจากอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการขนสง  

การจัดเก็บหรือการพักสินคาระหวางการขนสง เชน สินคาสูญหาย สินคาไดรับความเสียหายจากการกระแทก  

แตก หรือเปยกน้ํา เปนตน ซ่ึงจะไมรวมถึงการเสื่อมสภาพตามปกติของสินคา 

ดังนั้นกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนของผูประกอบการสงออกจาก 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม 

การจัดการคําสั่งซ้ือและการจัดซ้ือ กิจกรรมการจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ และกิจกรรมการกระจายสินคาและ

การขนสงสินคาเพ่ือการสงออก จะมีระยะเวลา และตนทุนทําเนินการ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส 

1.1) กิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือและการจัดซ้ือ สําหรับคําสั่งซ้ือและการจัดซ้ือขาวสารหอมมะลิ

ของผูประกอบการสงออก ไมสามารถระบุระยะเวลาท่ีชัดเจนไดวาใชระยะเวลาในการดําเนินการเทาใด ข้ึนอยูกับ

การตกลงระยะเวลาการสงมอบสินคาท่ีผูสั่งซ้ือปลายทาง และผูประกอบการสงออกแตละรายตกลงกัน ท้ังนี้ 

หากผูประกอบการสงออกดําเนินการสั่งซ้ือขาวสารหอมมะลิจากโรงสีกอนไดรับคําสั่งซ้ือเพ่ือมาเก็บเปนสต็อก 

ไวกอน ผูประกอบการสงออกจะมีตนทุนในการถือครองสินคาเกิดข้ึน เปนคาดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาท่ีมีการ

จัดเก็บ  

1.2) กิจกรรมการจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ เม่ือผูประกอบการสงออกไดรับคําสั่งซ้ือจาก

ตางประเทศ และจัดซ้ือขาวสารหอมมะลิตามปริมาณและคุณภาพท่ีผูสั่งซ้ือตองการแลว ขาวสารหอมมะลิจะถูก

ขนสงมายังโกดังสินคาของผูประกอบการสงออก ผูประกอบการสงออกจะดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ และ

บรรจุหีบหอตามคําสั่งซ้ือท่ีไดรับ 

1.3) กิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสงสินคาเพ่ือการสงออก เริ่มตั้งแตการขนสงขาวสาร

หอมมะลิโดยรถบรรทุกจากโกดังสินคาของผูประกอบการสงออกไปยังลานโหลดตูคอนเทนเนอรท่ีทาเรือ เพ่ือ

ขนถายกระสอบขาวสารหอมมะลิจากรถบรรทุกมาจัดเรียงเขาตูคอนเทนเนอร เตรียมโหลดลงเรือเดินสมุทร  

ซ่ึงผูประกอบการสงออกจะตองคํานวณเวลาใหพอดีกับเรือเดินสมุทรท่ีจะเขามาเทียบทาเพ่ือรับสินคาดวย 

เนื่องจากหากไมสามารถนําสินคาลงเรือไดทันเวลาจะตองเสียคาปรับสูง 
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สําหรับข้ันตอนท่ีตองจัดการดานเอกสารเพ่ือการสงออกขาวหอมมะลินั้น ผูประกอบการสงออก

จะตองขอใบอนุญาตสงออกและเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย โดยตองระบุชนิดขาว พิกัดอัตราศุลกากร 

และรหัสสถิติ 14 หลัก พรอมท้ังยื่นคํารองใหบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินคาท่ีไดรับอนุญาต ตรวจสอบ

มาตรฐานสินคากอนสงออก ดําเนินการขอใบรับรองมาตรฐานสินคา และหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ี

กรมการคาตางประเทศ หลังจากนั้นดําเนินการตามข้ันตอนพิธีการศุลกากร และเม่ือสงออกขาวหอมมะลิแลว  

ใหยื่นแบบรายงานการสงออกขาวหอมมะลิภายใน 15 วนันับตั้งแตวันสงออก โดยจะยื่นผานระบบอินเตอรเน็ต

หรือท่ีกรมการคาตางประเทศ โดยรวมแลวจะใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 วัน (ภาพท่ี 4.3) 

2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ โดยรวมจะมี

คาใชจายประมาณ 2,012 บาทตอตันขาวเปลือก สวนใหญเปนคาใชจายในกิจกรรมการจัดเก็บขาวสารและ 

การบรรจุภัณฑขาวสาร เชน คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพขาว 650 บาทตอตันขาวเปลือก คาบรรจุภัณฑขาวสาร 

240 บาทตอตันขาวเปลือก เปนตน รองลงมาเปนคาใชจายในกิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสงสินคา 

เพ่ือการสงออก เชน คาเขาตู 520 บาทตอตันขาวเปลือก คายกตู 135 บาทตอตันขาวเปลือก และคาขนสงสินคา

ไปยังทาเรือ 100 บาทตอตันขาวเปลือก เปนตน สวนคาใชจายในกิจกรรมการประมวลคําสั่งซ้ือและการจัดซ้ือ 

ไดแก คาบริหารจัดการดานการตลาด 100 บาทตอตันขาวเปลือก (ตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.14 ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการสงออกขาวสารหอมมะลิ 

หนวย: บาทตอตนัขาวเปลือก  

กิจกรรม รายการ ตนทุน 

1. การประมวลคําสัง่ซื้อและการจัดซื้อ - คาบริหารจัดการดานการตลาด 100.00 

2. การจัดเก็บขาวสารและ 

การบรรจุภัณฑขาวสาร 

- คาแรงงานนําสินคาเขาโกดัง 

- คาบรรจุภัณฑขาวสาร 

- คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพขาว 

- ดอกเบี้ย 

  40.00 

240.00 

650.00 

 77.00 

3. การกระจายสินคาและการขนสงสินคา 

เพื่อการสงออก 

(ปลายทาง : ทาเรือ) 

- คาขนสงสินคาไปยังทาเรือ 

- คาแรงงานจัดเรียงสินคาในตูคอนเทนเนอร 

- คาเขาตู (CFS: Container Freight Station) 

100.00 

  50.00 

520.00 

 - คายกตู (THC: Terminal Handling Charge) 135.00 

 - คาซีน/ ปดตู Container   20.00 

 - คาประกันภัยการขนสง   40.00 

 - คาธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพขาว และรมยา   40.00 

 รวม 2,012.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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ภาพท่ี 4.3 กระบวนการสงออกขาวหอมมะลิไปนอกราชอาณาจักร 

เอกสารประกอบ 

การสงออก 

ใบรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสินคา 

Fumigation  

ใบกําจัดศัตรูพืช 

Phytosanitary  

ใบรับรองสขุอนามัยพืช 

Health Certificate 

ใบรับรองแหลง

อาหารปลอดโรค 

Certificate of Origin 

ใบรับรองแหลงกําเนิด

สินคา 

หนวยงานที่รับชอบ 
สํานักงาน

มาตรฐานขาว 
บริษัทรมยา/

ตรวจสอบคุณภาพขาว 
กรมวิชาการเกษตร 

กรมควบคุมโรค  

สภาหอการคา/บริษัท

ตรวจสอบคุณภาพขาว 

สภาหอการคา/ 

กรมการคาตางประเทศ 

ความถ่ี 
บริษัทตรวจสอบ 

คุณภาพขาวตรวจ

ทุกคร้ัง 
ผูซ้ือปลายทางกาํหนด ผูซ้ือปลายทางกาํหนด ผูซ้ือปลายทางกาํหนด ผูซ้ือปลายทางกาํหนด 

ระยะเวลา 1 วัน 
ตามกําหนด 

เวลามาตรฐาน 
2 ชั่วโมงหลังรมยา 30 นาที 30 นาที 

 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 

 

ขั้นตอน 1-4 ใชระยะเวลา 

รวมประมาณ 4 วัน สงออกขาวสารหอมมะล ิ

รายงานการสงออกตอ สํานักมาตรฐานสินคานําเขาสงออก 

กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีทําการสงออก 

 

ผูประกอบการสงออกขาว 

1. กระบวนการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออก 

(ใชเวลาในการขอ 2 วัน) 

หนวยงาน: กรมการคาภายใน และกรมการคา

ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

1.1) การขออนุญาต และข้ึนทะเบียนเปน    

ผูสงออกขาวไปยังตางประเทศ 

1.2) การข้ึนทะเบียนระบบพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส 

2. การขออนุญาตสงออก (อ.2) 

(30 นาที) 

หนวยงาน: สํานักมาตรฐานสินคา

นําเขาสงออก กรมการคาตางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย 

 

3. กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการสงออก (1 วัน) 

4. พิธีการสงออกและการตรวจปลอยสินคาของกรมศุลการกร (1 วัน) 

เอกสาร 

ประกอบการสงออก 
ใบขนสินคาขาออก 

ในกํากับ 

การขนยายสินคา 
บัญชรีายละเอียดสินคา/

บรรจุ/รบับรรทุก 
ความถ่ี ทุกคร้ัง ทุกคร้ัง ทุกคร้ัง 

ระยะเวลา 30 นาท ี 30 นาที 2 ชั่วโมง 

 

ติดตอครั้งเดียว 

 มีอายุการใชงาน  

1 ป 

ติดตอ    

ทุกครั้ง  

เม่ือทําการ

สงออก 
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4.4.6 ภาพรวมตนทุนโลจิสติกส 

ตนทุนโลจิสติกสท่ีทําการศึกษาจากผูมีสวนเก่ียวของในโซอุปทานขาวหอมมะลิ ประกอบดวย 

เกษตรกร ผูประกอบการทาขาว ผูประกอบการโรงสี ผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก และผูประกอบการ

สงออก สามารถจําแนกตนทุนออกเปน 3 ดาน ไดแก ตนทุนดานการจัดซ้ือ ตนทุนดานการจัดเก็บสินคาและ

บรรจุภัณฑ และตนทุนดานการกระจายสินคาและการขนสง โดยเม่ือรวมตนทุนโลจิสติกสทุกดานจากผู ท่ีมี 

สวนเก่ียวของเขาดวยกันแลว มีตนทุนรวมอยูท่ี 4,833 บาทตอตันขาวเปลือก และเม่ือพิจารณาตนทุนแตละดาน 

พบวา ตนทุนดานการกระจายและการขนสงสินคาเปนองคประกอบใหญท่ีสุด มีตนทุนอยูท่ี 2,336.25 บาทตอตัน

ขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 48.34 ของตนทุนโลจิสติกสรวม ท่ีสวนใหญจะเปนคาจางรถขนสงสินคา และ

คาจางแรงงาน รองลงมาเปนตนทุนดานการจัดเก็บสินคาและบรรจุภัณฑ มีตนทุนอยูท่ี 2,135 บาทตอตัน

ขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 44.18 ของตนทุนโลจิสติกสรวม ท่ีสวนใหญจะเปนคาบรรจุภัณฑขาวเปลือกและ

ปรับปรุงคุณภาพขาว สําหรับตนทุนดานการจัดซ้ือ มีตนทุนอยูท่ี 361.75 บาทตอตันขาวเปลือก หรือคิดเปน

รอยละ 7.48 ของตนทุนโลจิสติกสรวม ท่ีสวนใหญจะเปนคาบริการทาขาว และคาใชจายในการรับซ้ือ

ขาวเปลือกของโรงสี (ภาพท่ี 4.4 ภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.6) 

ท้ังนี้ เม่ือวิเคราะหถึงผลท่ีทําใหตนทุนดานการกระจายและการขนสงสินคามีคาใชจายสูงท่ีสุด 

เนื่องจากสวนใหญมีการขนสงสินคาขาวเปลือกและขาวสารทางถนน โดยใชรถบรรทุกเปนหลัก สําหรับในสวน

ของเกษตรกร สวนใหญจะขนสงขาวเปลือกโดยใชรถบรรทุก 4 ลอ และจางขนสงผลผลิตครั้งละไมมาก 

ในลักษณะทยอยนําไปจําหนาย โดยในหนึ่งฤดูกาลเกษตรกรมีการขนสงขาวเปลือกไปจําหนายประมาณ 1-3 ครั้ง 

สําหรับผูประกอบการคาขาวสวนใหญจะนิยมบรรทุกขาวเปลือกและ/หรือขาวสาร โดยใชรถบรรทุกพวง 22 ลอ 

และรถบรรทุกพวง 24 ลอ ซ่ึงสามารถบรรทุกผลผลิตขาวไดครั้งละประมาณ 30-33 ตันตอหนึ่งเท่ียวเทานั้น 

และโดยเฉลี่ยแลวถาจุดหมายมีระยะทาง 100 กิโลเมตร จะขนสงไดวันละ 3 เท่ียวตอรถบรรทุกพวงหนึ่งคัน ทําให

ผูประกอบการคาขาวตองใชรถบรรทุกพวงมากกวาหนึ่งคันในการขนสงหนึ่งวัน 
 

2,336.25

48.34%

361.75

7.48%

2,135.00

44.18%

ตนทุนการจัดซื้อ ตนทุนการจัดเก็บและบรรจุภัณฑ ตนทุนการกระจายสินคาและขนสง
 

 

ภาพท่ี 4.4 ตนทุนโลจิสติกสในแตละดานของโซอุปทานขาวหอมมะลิ 

หนวย: บาทตอตันขาวเปลือก 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 

5.1.1 ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

จากการศึกษาตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

พบวามีตนทุนรวมตอไร 4,341.67 บาท (หรือตันละ 13,855.21 บาท) แบงเปน ตนทุนผันแปร (คาแรงงาน คาวัสดุ 

และคาเสียโอกาสเงินลงทุน) เฉลี่ยไรละ 3,671.67 บาท คิดเปนรอยละ 84.57 ของตนทุนรวมตอไร และตนทุนคงท่ี 

(คาเชาท่ีดิน คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร) เฉลี่ยไรละ 670 บาท 

คิดเปนรอยละ 15.43 ของตนทุนรวมตอไร  

สําหรับผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิ พบวาเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไดเฉลี่ยไรละ 313.36 

กิโลกรัม จําหนายราคา ณ ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.81 สงผลใหเกษตรกรมีรายไดไรละ 4,326.55 บาท เม่ือหัก

ตนทุนการผลิตตอไร พบวาเกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยไรละ 15.12 บาท อยางไรก็ตาม เกษตรกรไดรับกําไรเหนือ

ตนทุนเงินสดเฉลี่ยไรละ 1,456.85 บาท และมีอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเงินสดท้ังหมด 1.51 แสดงวาการลงทุน

ปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีความคุมคาตอการลงทุน  

5.1.2 วิถีการตลาด 

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตชวงกลางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวเกษตรกรจะ

แบงไวทําพันธุรอยละ 10.66 เก็บไวบริโภคในครัวเรือนรอยละ 24.51 เก็บไวเพ่ือรอราคาท่ีสูงข้ึนแลวจําหนาย

และ/หรือเปนขาวเปลือกท่ีเขารวมโครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการจําหนายขาวเปลือกนาปของ ธ.ก.ส.รอยละ 

26.42 สวนท่ีเหลือรอยละ 38.41 นําผลผลิตไปจําหนาย โดยเกษตรกรจําหนายผลผลิตใหโรงสีมากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 76.19 ของผลผลิตท้ังหมดท่ีจําหนาย สําหรับโรงสีเม่ือแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารแลว จะจําหนาย

ผานรานคาขาวสารจําหนายสง/ปลีกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.45 ของผลผลิตขาวเปลือกท่ีเขาโรงสี 

5.1.3 การวิเคราะหสวนเหล่ือมการตลาด ตนทุนและกําไร จากการจําหนายขาวสารหอมมะลิ 

1) สวนเหล่ือมการตลาดขาวหอมมะลิจําหนายภายในประเทศ พบวา สวนเหลื่อมการตลาด

ระหวางราคาท่ีเกษตรกรไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับอยูท่ีตันละ 293 บาท สวนเหลื่อมการตลาด

ระหวางราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการโรงสีไดรับอยูท่ีตันละ 2,415 บาท และ 

สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาท่ีผูประกอบการโรงสีไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกขาวสารไดรับ

อยูท่ีตันละ 1,770 บาท  

2) สวนเหล่ือมการตลาดขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก พบวา สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคา

ท่ีเกษตรกรไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับอยูท่ีตันละ 293 บาท สวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคา

ท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการโรงสีไดรับอยูท่ีตันละ 2,325 บาท และสวนเหลื่อม

การตลาดระหวางราคาท่ีผูประกอบการโรงสีไดรับกับราคาท่ีผูประกอบการสงออกไดรับอยูท่ีตันละ 2,574 บาท  

 



62 

3) ตนทุนการตลาดขาวหอมมะลิจําหนายในประเทศ และเพ่ือการสงออก 

3.1) ตนทุนและกําไรสุทธิของเกษตรกร พบวา ราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรไดรับจาก

การจําหนายผลผลิตใหผูประกอบการทาขาวเทากับ 14,167 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุน 

การผลิต เทากับ 13,855 บาทตอตันขาวเปลือก และคาขนสงผลผลิตไปจําหนายอีก 360 บาทตอตันขาวเปลือก 

ดังนั้นเกษตรกรขาดทุนจากการจําหนายผลผลิตใหผูประกอบการทาขาว 48 บาทตอตันขาวเปลือก  

3.2) ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการทาขาว พบวา ราคาท่ีผูประกอบการทาขาวไดรับ

จากการจําหนายขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสีเทากับ 14,460 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีผูประกอบการ 

ทาขาวมีตนทุนเทากับ 14,318 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นผูประกอบการทาขาวไดรับกําไรจากการจําหนาย

ขาวเปลือกหอมมะลิใหกับโรงสี 142 บาทตอตันขาวเปลือก  

3.3) ตนทุนและกําไรสุทธิของโรงสี กรณีจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการคาสง/ปลีก 

พบวา ราคาท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการคาสง/ปลีก เทากับ 16,875 บาท

ตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีโรงสีมีตนทุนเทากับ 16,683.75 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นโรงสีไดรับกําไรจากการ

จําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการคาสง/ปลีก 191.25 บาทตอตันขาวเปลือก (ไมรวมรายไดจาก

การจําหนายรําขาวและแกลบ จํานวน 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก)  

สําหรับตนทุนและกําไรสุทธิของโรงสี  กรณีจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการ

สงออก พบวา ราคาท่ีโรงสีไดรับจากการจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการสงออกเทากับ 16,785 

บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีโรงสีมีตนทุนเทากับ 16,626.75 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นโรงสีไดรับกําไรจาก

การจําหนายขาวสารหอมมะลิใหกับผูประกอบการสงออก คือ 158.25 บาทตอตันขาวเปลือก (ไมรวมรายได

จากการจําหนายรําขาว และแกลบ จํานวน 1,070 บาทตอตันขาวเปลือก)  

3.4) ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการคาสง/ปลีก พบวา ราคาขาวสารหอมมะล ิ

ท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกจําหนายใหกับผูบริโภค คือ 18,645 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ีผูประกอบการ 

คาสง/ปลีก มีตนทุนเทากับ 17,666 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นผูประกอบการคาสง/ปลีกไดรับกําไรจากการ

จําหนายขาวสารหอมมะลิ 979 บาทตอตันขาวเปลือก  

3.5) ตนทุนและกําไรสุทธิของผูประกอบการสงออก  พบวา ราคาขาวสารหอมมะลิ 

ท่ีผูประกอบการสงออกไดรับจากการสงออกขาวไปตางประเทศ เทากับ 19,359 บาทตอตันขาวเปลือก ขณะท่ี

ผูประกอบการสงออกมีตนทุนเทากับ 18,822 บาทตอตันขาวเปลือก ดังนั้นผูประกอบการสงออกไดรับกําไร

จากการสงออกขาวสารหอมมะลิ คือ 537 บาทตอตันขาวเปลือก  

5.1.4 โครงสรางและตนทุนโลจิสติกสตลอดโซอุปทานขาวหอมมะลิ 

1) การจัดการโลจิสติกสของเกษตรกร 

1.1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส เกษตรกรมีการวางแผนลวงหนากอนท่ีจะเพาะปลูกขาว

หอมมะลิประมาณ 30 – 60 วัน  และจะซ้ือเมล็ดพันธุลวงหนากอนท่ีจะใชประมาณ 11 วัน สําหรับเกษตรกร 

ท่ีซ้ือปุยสวนใหญเม่ือซ้ือแลวนําไปหวานในแปลงนาทันทีไมเก็บไว แตมีเกษตรกรบางสวนจะซ้ือมาเตรียมไว
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ลวงหนาประมาณ 22 วัน สําหรับการวางแผนกอนท่ีนําผลผลิตไปจําหนาย เกษตรกรจะสอบถามราคารับซ้ือ

ผลผลิตจากแหลงตางๆ กอนท่ีจะขนสงไปจําหนาย โดยเกษตรกรกรกวารอยละ 76 นําผลผลิตไปจําหนายท่ีโรงสี 

1.2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส เกษตรกรท่ีซ้ือเมล็ดพันธุจะจางรถบรรทุก 4 ลอ ขนมาท่ีบาน 

ในอัตราเหมาจาย 200 บาทตอครั้ง (400 บาทตอตันเมล็ดพันธุ) สวนเกษตรกรท่ีซ้ือปุยจะจางรถบรรทุก 4 ลอ

เชนกันในอัตรากระสอบละ 15-20 บาท (40 บาทตอตันปุย) สําหรับการขนสงผลผลิตไปจําหนาย เกษตรกรจาง

รถบรรทุก 4 ลอ คิดคาบริการ 360 บาทตอตันขาวเปลือก หรือรถบรรทุก 6 ลอ คิดคาบริการ 260 บาทตอตัน

ขาวเปลือก ซ่ึงโดยรวมแลวเกษตรกรมีตนทุนโลจิสติกสหลังการเก็บเก่ียวท่ี 360 บาทตอตันขาวเปลือก  

2) การจัดการโลจิสติกสของทาขาว 

2.1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส จําแนกเปน 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมการจัดซ้ือ  

ใชระยะเวลารวม 20 นาที ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพขาว การตกลงราคาขาวกับเกษตรกร การนํารถบรรทุก

ข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา การนําผลผลิตไปเทกอง ณ ลานเทขาวเปลือก และการนํารถบรรทุกเบาข้ึนชั่งน้ําหนัก 

ขาออก และ (2) กิจกรรมการขนสง ใชระยะเวลารวม 2.20 ชั่วโมง ตั้งแตการนํารถบรรทุกเบาข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา 

การนํารถบรรทุกมาจอดเพ่ือตักขาวเปลือกข้ึนรถ การนํารถบรรทุกหนักชั่งน้ําหนักขาออก การเดินทางออกจาก

ทาขาวไปยังโรงสีปลายทาง และกลับมายังทาขาว 

2.2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส มีคาใชจายรวม 151 บาทตอตันขาวเปลือก ประกอบดวย

คาใชจายในกิจกรรมจัดซ้ือ 107.50 บาทตอตันขาวเปลือก และคาใชจายในกิจกรรมขนสง  43.50 บาทตอตัน

ขาวเปลือก  

3) การจัดการโลจิสติกสของโรงสี 

3.1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส จําแนกเปน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมการจัดซ้ือ ใชระยะเวลา

รวม 1.30 ชั่วโมง ตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกเพ่ือตีราคา การนํารถบรรทุกข้ึนชั่งน้ําหนักขาเขา  

การลงขาวเปลือกท่ีโกดัง และการนํารถบรรทุกข้ึนชั่งน้ําหนักขาออก (2) กิจกรรมการจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ 

กิจกรรมการจัดเก็บขาวเปลือกใชระยะเวลารวม 3 วัน ต้ังแตการรวบรวมขาวเปลือก การแยกชั้นคุณภาพ

ขาวเปลือก การบรรจุขาวเปลือกใสกระสอบจัมโบ และการขนยายกระสอบขาวเปลือกเขาโกดัง ท้ังนี้โรงสีสวนใหญ

จะนําขาวเปลือกออกมาสีก็ตอเม่ือมีคําสั่งซ้ือ และจะเก็บขาวเปลือกหอมมะลิในกระสอบจัมโบไวไมเกิน 6 เดือน 

แตถาเก็บขาวเปลือกไวในไซโลจะเก็บไวไดนานประมาณ 1 ป และ (3) กิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสง 

โดยโรงสีมีการกระจายสินคา 2 ปลายทาง ไดแก การสงมอบขาวสารไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการคา

ขาวสารสง/ปลีก โรงสีจะใชระยะเวลาในการสงมอบขาวประมาณ 22 ชั่วโมง และการสงมอบขาวสารไปยังโกดัง

สินคาของผูประกอบการสงออก จะใชเวลาสงมอบประมาณ 2 วัน 

3.2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกสของโรงสี แบงออกเปน 2 

ปลายทาง คือ 

(1) การสงมอบขาวสารไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการคาขาวสารสง/ปลีก มีคาใชจาย

รวม 1,246.25 บาทตอตันขาวเปลือก ประกอบดวยคาใชจายในกิจกรรมจัดซ้ือ 13.25 บาทตอตันขาวเปลือก 
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คาใชจายในกิจกรรมจัดเก็บขาวเปลือกและการบรรจุภัณฑขาวสาร 748 บาทตอตันขาวเปลือก และคาใชจาย

ในกิจกรรมกระจายสินคาและขนสง 485 บาทตอตันขาวเปลือก 

(2) การสงมอบขาวสารไปยังโกดังสินคาของผูประกอบการสงออก มีคาใชจายรวม 1,221 

บาทตอตันขาวเปลือก ประกอบดวยคาใชจายในกิจกรรมจัดซ้ือ 13.25 บาทตอตันขาวเปลือก คาใชจายในกิจกรรม

จัดเก็บขาวเปลือกและการบรรจุภัณฑขาวสาร 440 บาทตอตันขาวเปลือก และคาใชจายในกิจกรรมกระจายสินคา

และขนสง 767.75 บาทตอตันขาวเปลือก 

4) การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการคาสง/ปลีก 

4.1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส จําแนกเปน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือ 

ใชระยะเวลารวมประมาณ 2 วัน เริ่มจากการจัดซ้ือขาวสารหอมมะลิจากโรงสี การตกลงเง่ือนไขการสงมอบและ

การชําระเงิน การขนสงสินคาไปยังสถานท่ีท่ีผูประกอบการคาสง/ปลีกเปนผูกําหนด (ปลายทางกรุงเทพฯ) และ

การขนถายสินคาลงท่ีรานคาหรือโกดัง (2) กิจกรรมการจัดเก็บขาวสาร ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวสารข้ึนอยูกับ

ความตองการซ้ือขาวสารของผูบริโภค ณ ชวงเวลานั้นๆ ท่ีเกิดหลังจากมีการขนถายขาวสารลงท่ีรานคาหรือ

โกดังของผูประกอบการคาสง/ปลีกเรียบรอยแลว และ (3) กิจกรรมการกระจายสินคา ระยะเวลาในการกระจาย

สินคาไปยังผูบริโภคข้ึนอยูกับความถ่ีในการสั่งซ้ือของผูบริโภค และระดับราคาขาวหอมมะลิ ณ ชวงเวลานั้นๆ  

4.2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส  มีคาใชจายรวม 781 บาทตอตันขาวเปลือก ประกอบดวย

คาใชจายในกิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือ 141 บาทตอตันขาวเปลือก คาใชจายในกิจกรรมจัดเก็บขาวสาร 380 

บาทตอตันขาวเปลือก และคาใชจายในกิจกรรมกระจายสินคา 260 บาทตอตันขาวเปลือก 

5) การจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการสงออก 

5.1) ระยะเวลาในกิจกรรมโลจิสติกส จําแนกเปน 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมการจัดการคําสั่งซ้ือ

และการจัดซ้ือ ข้ึนอยูกับการตกลงระยะเวลาการสงมอบสินคาท่ีผูสั่งซ้ือปลายทางและผูประกอบการสงออก 

ตกลงกัน (2) กิจกรรมการจัดเก็บและการบรรจุภัณฑ ผูประกอบการสงออกจะปรับปรุงคุณภาพขาวสาร และ

บรรจุหีบหอตามคําสั่งซ้ือท่ีไดรับ และ (3) กิจกรรมการกระจายสินคาและการขนสงสินคาเพ่ือการสงออก  

การขนสงขาวสารหอมมะลิจะใชรถบรรทุกจากโกดังสินคาของผูประกอบการสงออกไปยังลานโหลดตูคอนเทนเนอร

ท่ีทาเรือเพ่ือขนถายสินคาลงเรือเดินสมุทร ซ่ึงผูประกอบการสงออกตองคํานวณเวลาใหพอดีกับเรือเดินสมุทร 

ท่ีจะเขามาเทียบทาเพ่ือรับสินคา ไมเชนนั้นจะตองเสียคาปรับมูลคาสูง สําหรับการจัดการดานเอกสารเพ่ือ

สงออกขาวหอมมะลิ จะใชระยะเวลาประมาณ 4 วัน 

5.2) ตนทุนในกิจกรรมโลจิสติกส มีคาใชจายรวม 2,012 บาทตอตันขาวเปลือก ประกอบดวย

คาใชจายในกิจกรรมประมวลคําสั่งซ้ือและการจัดซ้ือ 100 บาทตอตันขาวเปลือก คาใชจายในกิจกรรมจัดเก็บ

ขาวสารและการบรรจุภัณฑขาวสาร 1,007 บาทตอตันขาวเปลือก และคาใชจายในกิจกรรมกระจายสินคาและ

ขนสงสินคาเพ่ือสงออก 905 บาทตอตันขาวเปลือก 
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6) ภาพรวมตนทุนโลจิสติกส 

ตนทุนโลจิสติกสจากผูมีสวนเก่ียวของในโซอุปทานขาวหอมมะลิ พบวา มีตนทุนรวมอยูท่ี 4,833 

บาทตอตันขาวเปลือก สวนใหญเปนตนทุนดานการกระจายและการขนสงสินคา 2,336.25 บาทตอตัน

ขาวเปลือก รองลงมาเปนตนทุนดานการจัดเก็บสินคาและบรรจุภัณฑ 2,135 บาทตอตันขาวเปลือก และตนทุน

ดานการจัดซ้ือ 361.75 บาทตอตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 48.34 รอยละ 44.18 และรอยละ 7.48 ของ

ตนทุนโลจิสติกสรวม ตามลําดับ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัย 

1) ดานการผลิต 

1.1) จากการศึกษาพบวาตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกรสูง โดยเฉพาะราคาปุยเคมี 

และคาจางรถไถนา/รถเก่ียวขาว จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรทํานาแบบลดตนทุน เนนการเพ่ิมผลผลิตตอไร  

โดยใหเกษตรกรวิเคราะหคาดินกอนการเพาะปลูก เพ่ือจะไดทราบถึงธาตุอาหารในดินแลวใสปุยเฉพาะสูตรท่ี

เหมาะสมเทานั้น สําหรับคาจางรถไถนา/รถเก่ียวขาว เกษตรกรควรรวมกลุมกันวาจาง จะไดมีอํานาจการ

ตอรองใหคาจางลดลง 

1.2) การเขาถึงแหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาว หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมการขาว และ

หนวยงานในจังหวัด ควรดําเนินการสงเสริมดวยการถายทอดความรู มีแปลงตัวอยางใหเกษตรกรในชุมชนท่ีมี

ศักยภาพ รวมกลุมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี จําหนายใหกับเกษตรกรในชุมชนตนเอง และชุมชน

ใกลเคียง เปนการลดปญหาในเรื่องของคาใชจาย และระยะทางการเขาถึงแหลงจําหนาย รวมท้ังการขาดแคลน

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ท้ังนี้ หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตองสุมตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวดวย 

2) การเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

2.1) บางพ้ืนท่ีมีรถเก่ียวขาวเขาไปใหบริการไมเพียงพอ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ เกษตรกร และ

ชมรม/ผูประกอบการรถเก่ียวขาว ควรดําเนินการในลักษณะบูรณาการงานรวมกันเพ่ือใหการแกไขปญหาเกิด

ประสิทธิภาพ โดยอาจจะใหเกษตรกรแจงเจาหนาท่ีรัฐทราบ เพ่ือจะไดประสานงานกับผูประกอบการรถเก่ียวขาว

ใหเขาไปใหบริการไดท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และเม่ือมีรถเก่ียวขาวในพ้ืนท่ีจํานวนมากพอ อาจจะสงผลใหคาบริการ

ลดลงได  

2.2) กรมสงเสริมสหกรณ กลุมจังหวัด/จังหวัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรพิจารณาใหการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องอบลดความชื้นใหกับสหกรณการเกษตร ซ่ึงเปนสถาบันเกษตรกร 

ขนาดใหญ ใหสามารถรับซ้ือ/รวบรวมผลผลิตขาวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

3) ดานการตลาด 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริม

สหกรณ) และ ธ.ก.ส. ควรดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อและ/หรือชดเชยดอกเบี้ยใหกับสถาบันเกษตรกร 

และผูประกอบการคาขาวอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือขาวเปลือกจาก

เกษตรกร 
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4) ดานการขนสง 

ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสขาว ดวยการเพ่ิมชองทางการขนสง 

ใหมากกวาเดิม โดยการใชชองทางการขนสงทางราง หรือทางน้ําเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดตนทุนการขนสง และเพ่ิมความ

ปลอดภัยขณะขนสงสินคาใหมากยิ่งข้ึน 

5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

1) ปจจุบันตลาดขาวหอมมะลิใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐาน เชน การเพาะปลูกควรปฏิบัติตาม

หลักการทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

เปนตน ดังนั้นหากมีการวิจัยเรื่องขาวหอมมะลิในโอกาสตอไป ควรศึกษาขาวหอมมะลิท่ีไดรับมาตรฐานการผลิต 

ท่ีจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2) ดวยสถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอความเสี่ยงในการผลิต

สินคาเกษตร ดังนั้นการวิจัยในโอกาสตอไป อาจจะวิจัยเรื่องผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตอการผลิตขาวหอมมะล ิ

3) จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา ตนทุนในกิจกรรมการขนสงผลผลิตขาวหอมมะลิมีสัดสวนท่ีสูง 

เม่ือเทียบกับตนทุนโลจิสติกสท้ังหมด ดังนั้นการวิจัยในโอกาสตอไป ควรจะศึกษาระบบการขนสงท่ีเหมาะสมกับ

สินคาเกษตร 
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แบบสัมภาษณ เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ 

งานวิจัย การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

ตําบล .................................... อําเภอ .................................... จังหวัด ....................................... 

ผูสัมภาษณ .............................. ว/ด/ป ...../......../....... เชาบาย 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป                                            

1.1  ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ อายุ ........... ป เบอรโทรศัพท .......................................... 

1.2 ท่ีอยู เลขท่ี ............... หมูท่ี ......... บาน ....................... ตําบล ...............................  อําเภอ .............................. จังหวัด .............................. 

1.3 ระดับการศึกษา (1) ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6  (2) ประถมศึกษาปท่ี 6   (3) มัธยมศึกษาตอนตน 

 (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (5) อนุปริญญา/ปวส.   (6) ปริญญาตรี 

 (7) ปริญญาโท    (8) อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

1.4 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพท่ีใชเวลาในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด) (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

   (1) ทํานา   (2) รับจางในภาคการเกษตร   (3) รับจางนอกภาคเกษตร 

   (4) คาขาย   (5) รับราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (6) ทํางานเอกชน  (7) อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................  

1.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน .................................... ราย (รวมผูตอบดวย) 

1.5.1 วัยแรงงานท่ีทํานา .................................. ราย (อายุระหวาง 15 – 60 ป) 

1.5.2 ไมไดอยูในวัยแรงงานแตทํานา ................................. ราย 

1.5.3 สมาชิกในครัวเรือนท่ีไมไดทําการเกษตร ................................. ราย 

1.6 ในปเพาะปลูก 2560/61 ทานทํานาท้ังหมด (ปลูกขาวทุกชนิด) จํานวน ................................ ไร 

1.7 ทานปลูกขาวพันธุอะไรบาง  

  (1) พันธุขาวดอกมะลิ 105    (2) พันธุ กข.15   (3) อ่ืนๆ พันธุ ................................................ 
1.8 แหลงเงินทุนท่ีทานใชในการปลูกขาว  

  (1) เงินของตนเอง   (2) ธ.ก.ส. ดอกเบ้ียรอยละ ....................  (3) สหกรณการเกษตร ดอกเบ้ียรอยละ ....................   

 (4) กองทุนหมูบาน ดอกเบ้ียรอยละ ....................  (5) อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................  ดอกเบ้ียรอยละ ..................... 

สวนท่ี  2  การบริหารจัดการดานการผลิตขาวหอมมะลิ ในปเพาะปลูก 2560/61                                            

2.1 ทานปลูกขาวหอมมะลิ จํานวน ................................ ไร รวมผลผลิต ............................... กิโลกรัม เฉลี่ยไรละ ................... กิโลกรัม 

2.2 การทํานาขาวหอมมะลิ (พันธุขาวดอกมะลิ และ กข.15) ลักษณะการถือครอง และกรรมสิทธิ์ในท่ีนา ปเพาะปลูก 2560/61 
 

แปลงท่ี เนื้อท่ีนา 

(ไร) 

วิธีการปลูกขาว 

(นาหวาน/ นาดํา/อินทรีย/ 

อ่ืนๆ (ระบุ) .................. ) 

ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

ลักษณะการ 

ถือครองท่ีนา 

เอกสารสิทธิ ์

ในท่ีนา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

หมายเหตุ :  (5) ไดแก 1.ท่ีนาของตนเอง 2.เชา 3.ไดทําฟรี (6) ไดแก 1.โฉนด 2.ส.ป.ก.4-01 3.นส.3 4.ส.ค.1  5.อ่ืนๆ ระบุ... 

รหัส     
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2.3 ทานมีการเตรียมการ/ วางแผนการเพาะปลูกขาวหอมมะลิลวงหนา กอนท่ีจะเร่ิมปการเพาะปลูกหรือไม 

 (1) ไมมี เน่ืองจาก  ปลูกขาวหอมมะลิทุกป  ปลูกวิธีการเดิมๆ  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

 (2) มีการวางแผนลวงหนากอนปลูก  จํานวน .................... วัน 

เรื่องท่ีวางแผน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  พันธุขาวท่ีจะปลูก  จํานวนพ้ืนท่ีปลูก  วิธีการ/รูปแบบการปลูก 

 สถานท่ีนําผลผลิตไปจําหนาย         อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................  

2.4 การจัดหาปจจัยการผลิต ในฤดูกาลเพาะปลูก ป 2560/61 (ปริมาณปจจัยการผลิตท่ีซื้อ ใน 1 ฤดูกาลเพาะปลูก) 

รายการ 

ปริมาณ 

(ก.ก.) 

มูลคา 

(บาท) 

สถานท่ีซ้ือ1/ ระยะทาง 

จากรานคา

ถึง

ปลายทาง 

(ก.ม.) 

พาหนะท่ีใช

บรรทุก 

คาขนสง 

(บาท) 

หมายเหตุ : 
ถารถของตนเอง 

ถามคาน้ํามันรถ 

ปลายทาง2/ 

 

1. เมล็ดพันธุ        

2. ปุย         

สูตร .........................        

สูตร .........................        

สูตร .........................        

3. ยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช        

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................        

............................................        

หมายเหตุ :  1/ เชน ศูนยเมล็ดพันธุฯ, รานคาในตําบล/อําเภอ  2/ เชน โรงเรือน, บาน, แปลงนา   

2.5 การเก็บรักษาปจจัยการผลิต กอนนําไปใชในแปลงนา 

รายการ ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) สถานท่ีเก็บ 

1. เมล็ดพันธุ   

2. ปุย    

สูตร .........................   

สูตร .........................   

สูตร .........................   

3. ยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช   

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................   

............................................   

2.6 ทานเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมมะลิชวงเดือนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) สิงหาคม รอยละ ........... (2) กันยายน รอยละ ........... (3) ตุลาคม รอยละ ...........     (4) พฤศจิกายน รอยละ ........... 

 (5) ธันวาคม รอยละ ........... (6) มกราคม รอยละ ........... (7) กุมภาพันธ รอยละ ........... (8) มีนาคม รอยละ ........... 

2.7 รูปแบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมมะลิในแปลงนาของทานดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) แรงงานในครัวเรือน จํานวน .................... คน  จํานวน .................... ไร  จํานวน.................... วัน 

 (2) จางคนเกี่ยวขาว จํานวน .................... คน  จํานวน .................... ไร 

การจายคาจาง :   รายวัน คาจางวันละ.................... บาท/คน  จํานวนวัน ...................... วัน รวมคาจาง .................... บาท   

 เหมาเปนไร รวมคาจาง .......................... บาท  เฉลี่ย ......................... บาท/ไร 
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 (3) จางรถเกี่ยวขาว มาจาก  ในพ้ืนท่ี อําเภอเดียวกัน   ในพ้ืนท่ี จังหวัดเดียวกัน  

  ตางพ้ืนท่ี มาจากจังหวัด ............................................................................................... 

การรอคิวรถเก่ียวขาว :  จํานวน .................................... วัน  

                                          ทันชวงเวลาเก็บเก่ียวท่ีดีหรือไม   ไมทัน เลยไปประมาณ ......... วัน     ทันเวลา 

การจายคาจาง :   จางเหมารถเก่ียว จํานวน ................ ไร รวมคาจาง .................... บาท  เฉลี่ย ................... บาท/ไร 

 

 (4) แรงงานครัวเรือน + แรงงานจาง + จางรถเกี่ยวขาว  

- แรงงานครัวเรือน : จํานวน .................... คน  จํานวน .................... ไร จํานวน.................... วัน 

- จางคนเกี่ยวขาว : จํานวน .................... คน  จํานวน .................... ไร  

       การจายคาจาง :  รายวัน จางวันละ.................... บาท/คน  จํานวนวัน .............. วัน รวมคาจาง .................... บาท   

                                                เหมาเปนไร รวมคาจาง .......................... บาท  เฉลี่ย ......................... บาท/ไร 

- จางรถเกี่ยวขาว : มาจาก  ในพ้ืนท่ี อําเภอเดียวกัน   ในพ้ืนท่ี จังหวัดเดียวกัน  

       ตางพ้ืนท่ี มาจากจังหวัด ......................................................... 

       การรอคิวรถเก่ียวขาว :  จํานวน .................................... วัน 

                                                        ทันชวงเวลาเก็บเก่ียวท่ีดีหรือไม    ไมทัน เลยไปประมาณ ......... วัน    ทันเวลา 

       การจายคาจาง :  จางเหมารถเก่ียว จํานวน ................ ไร รวมคาจาง .................... บาท  เฉลี่ย ................... บาท/ไร 

2.8 การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว 

หมายเหตุ :  1/รูปแบบเก็บ (1) เมล็ดพันธุ เชน ใสกระสอบ  (2) บริโภค เชน เทกอง, ใสกระสอบ  (4) ทยอยจําหนาย เชน เทกอง, ใสกระสอบ   

                                 (5) เขาโครงการ เชน เทกอง, ใสกระสอบ 
                     2/ สถานท่ี เก็บ (1) เมล็ดพันธุ เชน ยุงฉาง, โรงเรือน  (2) บริโภค เชน ยุงฉาง  (5) เขาโครงการ เชน ยุงฉางตนเอง, สหกรณ                                   
                     2/ สถานท่ี จําหนาย (3) จําหนาย และ (4) ทยอยจําหนาย เชน โรงสี, สหกรณรวบรวม, ทาขาว 

รายการ 

ปริมาณ

ขาวเปลือก 

(กิโลกรัม) 

รูปแบบ/วิธีการ 

เก็บรักษา 1/ 

 

ระยะเวลาการ

เก็บรักษา 

สถานท่ี 

เก็บ/จําหนาย 2/ 

ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได (จากขอ 2.1)     

(1) เก็บไวทําพันธุ     

     (ตากแดด ........... วัน พลิกกอง ............. ครั้ง)     

(2) บริโภค (รวมท่ีเก็บไวใหลูกหลาน)     

     (ตากแดด ........... วัน พลิกกอง ............. ครั้ง)     

(3) จําหนายทันที (เก่ียวสด)     

(4) เก็บไวแลวทยอยจําหนาย      

ชวงเดือนใดบาง ................................................     

(5) เขาโครงการ (ระบุ)  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

    

    (ตากแดด ........... วัน พลิกกอง ............. ครั้ง)     

การดูแลขาวโครงการฯ .......................................     

……………………………………………….……………………     

(6) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………… 

 ............................................................................ 
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สวนท่ี  4  การบริหารจัดการดานการตลาดของเกษตรกร  

4.1 ทานไดสืบถามราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิ จากท่ีใดกอนจะนําผลผลิตไปจําหนายหรือไม 

 (1) ไมไดสืบถามราคากอน เน่ืองจาก  สถานท่ีจําหนายดูจากระยะทางการขนสงท่ีใกลท่ีสุด  เคยจําหนายท่ีน่ีทุกป 

 (2) สืบถามราคากอน ดวยวิธีการ/จากแหลงขอมูล  

 ถามจากโรงสี/ทาขาวเอกชน   ถามจากสถาบันเกษตรกร/สหกรณ   ถามจากเพ่ือนบาน  

         อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................ 

4.2 สถานท่ีจําหนาย และการจําหนายขาวเปลือกหอมมะลิ ในปการผลิต 2560/61 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

สถานท่ีจําหนาย 

ปริมาณ*

ขาวเปลือก

(กิโลกรัม) 

ราคาจําหนาย

ขาวเปลือก 

(บาท/ตัน) 

% ความชื้น

ของ

ขาวเปลือก 

ประเภทของ

พาหนะขนสง

ไปจําหนาย 

ระยะทาง 

ไปและกลับ 

(กิโลเมตร) 

(1) โรงสีเอกชน      

(2) โรงสีสหกรณ      

(3) สหกรณรวบรวม      

(4) ทาขาว      

(5) พอคาเปดจุดรับซื้อในชุมชน      

(6) อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................      

หมายเหตุ :  * ปริมาณขาวเปลือก ในชองน้ี จะตองสอดคลองกับขอ 2.8 ขอยอยท่ี (3) จําหนายทนที + (4) ทยอยจําหนาย ดวย 

4.3 คาขนสงขาวเปลือกไปจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) คําตอบตองสอดคลองกับขอ 3.2 

สถานท่ี/พาหนะขนสง 

ปริมาณ

ขนสง

(ก.ก./คร้ัง) 

รถของตนเอง รถรับจาง 

จํานวน

คร้ังท่ี

ขนสง 

(คร้ัง) 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงตอคร้ัง  

(ไปและกลับ) 

คาจาง

คนขับรถ/ 

ขนผลผลิต 

(บาท/คร้ัง) 

จํานวน

คร้ังท่ี

ขนสง 

(คร้ัง) 

คาจาง

ขนสง 

(บาท/คร้ัง) ปริมาณ 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

รวมเงิน 

(บาท) 

(1) โรงสีเอกชน         

- รถอีแตน         

- รถบรรทุก 4 ลอ         

- รถบรรทุก 6 ลอ         

- รถบรรทุก 10 ลอ         

- อ่ืนๆ(ระบุ).....................         

(2) โรงสสีหกรณ         

- รถอีแตน         

- รถบรรทุก 4 ลอ         

- รถบรรทุก 6 ลอ         

- รถบรรทุก 10 ลอ         

- อ่ืนๆ(ระบุ).....................         
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4.3 คาขนสง (ตอ) 

สถานท่ี/พาหนะขนสง 

ปริมาณ

ขนสง

(ก.ก./คร้ัง) 

 

รถของตนเอง รถรับจาง 

จํานวน

คร้ังท่ี

ขนสง 

(คร้ัง) 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงตอคร้ัง  

(ไปและกลับ) 

คาจาง

คนขับรถ/ 

ขนผลผลิต 

(บาท/คร้ัง) 

จํานวน

คร้ังท่ี

ขนสง 

(คร้ัง) 

คาจาง

ขนสง 

(บาท/คร้ัง) ปริมาณ 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

รวมเงิน 

(บาท) 

 (3) สหกรณรวบรวม         

- รถอีแตน         

- รถบรรทุก 4 ลอ         

- รถบรรทุก 6 ลอ         

- รถบรรทุก 10 ลอ         

- อ่ืนๆ(ระบุ).....................         

(4) ทาขาว         

- รถอีแตน         

- รถบรรทุก 4 ลอ         

- รถบรรทุก 6 ลอ         

- รถบรรทุก 10 ลอ         

- อ่ืนๆ(ระบุ).....................         

(5) พอคาเปดจุดรับซ้ือ 

     ในชุมชน 

        

- รถอีแตน         

- รถบรรทุก 4 ลอ         

- รถบรรทุก 6 ลอ         

- รถบรรทุก 10 ลอ         

- อ่ืนๆ(ระบุ).....................         

         

สวนท่ี  5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

5.1 ขาวเปลือกหอมมะลิท่ีทานปลูก ไดรับการรับรองมาตรฐานใดบางหรือไม 

 (1) ไมได 

 (2) ไดรับการรับรอง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ขาวหอมมะลิ GI (สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร) คือ ขาวหอมมะลิท่ีปลูกในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 5 จังหวัด  

 มาตรฐานขาวอินทรีย จากหนวยงาน ...................................................................................................................................... 

 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดแีละเหมาะสม (GAP) 

 การผลิตขาวปลอดภยั 

 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................................................. 
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5.2 ทานเขารวมโครงการของภาครัฐหรือไม  

 (1) ไมไดเขารวม เพราะ ......................................................................................................................................................................... 

 (2) เขารวมโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โครงการสงเสริมการใชเมลด็พันธุขาวหอมมะลิคณุภาพด ี   โครงการสงเสริมระบบเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ 

 โครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร  โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 

 โครงการสินเช่ือเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป  

(เกษตรกร : คาเก็บเก่ียว 1,200 บ./ไร ไมเกิน 10 ไร เปนเงิน 12,000 บ. สินเช่ือ ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ตันละ 10,800 บ.  

และคาฝากเก็บ ตันละ 1,500 บ. 

สถาบันเกษตรกร : สินเช่ือ ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ตันละ 10,800 บ. และคาฝากเก็บ ตันละ 1,500 บ.) 

 โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2560/61 

 อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................. 

5.3 ทานเคยเขารับการอบรม/ถายทอดความรูดานการผลิต ในเร่ืองใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ไมเคย  

 (2) เคยเขารับการอบรม เรื่อง... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 การคัดเลือกเมลด็พันธุ/แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ  อัตราการใชเมลด็พันธุตอพ้ืนท่ี 1 ไร คือใชไมเกิน .......... ก.ก./ไร 

 การปรับปรุงบํารุงดิน  การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

 การกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี  ใหรูจักแมลงท่ีเปนศัตรูขาวและแมลงท่ีเปนประโยชนตอตนขาว 

 การใสปุยเคมีอยางถูกวิธี คือใสไมเกิน ............ ก.ก./ไร  ใหใชปุยอินทรีย / ปุยชีวภาพ / นํ้าหมัก 

 ลดการจางแรงงานคน โดยใชแรงงานในครัวเรือนแทน  อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................. 

5.4 ทานมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวหอมมะลิจากเดิมหรือไม 

 (1) ไมสนใจ เพราะ   

 ปลูกแบบเดิม ก็จําหนายไดราคาไมแตกตาง 

 ไดผลผลิตตอไรนอย 

 ไมมีเวลาดูแลแปลงนาตามข้ันตอนเกษตรอินทรีย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................... 

 (2) มีความสนใจ และไดปรับเปลี่ยนโดยการ  

 ลดตนทุนการผลิต ดวยวิธีการ .............................................................................................................................................................. 

 เริ่มปรับเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย จํานวนปท่ีดําเนินการมาแลว ................. ป 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี  6  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

6.1 ปญหา อุปสรรค 

6.1.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

6.1.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  
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6.1.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

6.1.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................  

6.2.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

6.2.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

6.2.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 2 

แบบสัมภาษณผูประกอบการทาขาว 
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แบบสัมภาษณ ผูประกอบการทาขาว (เอกชน/สถาบันเกษตรกร) 

งานวิจัย การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

ตําบล .................................... อําเภอ .................................... จังหวัด ....................................... 

ผูสัมภาษณ .............................. ว/ด/ป ...../......../.......  เชา บาย 

สวนท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐาน                                           

1.1 ชื่อ-สกุล ผูตอบแบบฯ ................................................................................................. ตําแหนง .................................................................. 

เบอรโทรศัพท .................................................................. อีเมล ................................................................................................................... 

1.2 ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................................................. ปเริ่มกิจการ .............................................. 

ท่ีอยู เลขท่ี ............... หมูท่ี ......... ตําบล ........................................  อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ....................................... จังหวัด ........................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. โทรสาร ....................................................... อีเมล .................................................. 

1.3 ปนี้ (ปการผลิต 2560/61) ทาขาวของทานรับซ้ือขาวชนิดใดบาง 

 (1) ขาวเปลือกหอมมะลิ ไดแก พันธุ ................................................................................................................................. 

ปริมาณ .......................................... ตัน มูลคา ........................................ บาท (ราคารับซ้ือตันละ ................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซ้ือขาวเปลือกทุกพันธุ 

 (2) ขาวเปลือกเหนียว ไดแก พันธุ ............................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวเปลือกทุกพันธุ 

 (3) ขาวเปลือกเจา ไดแก พันธุ ..................................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวเปลือกทุกพันธุ 

สวนท่ี  2  การจัดซ้ือ/จัดหา การกําหนดราคารับซ้ือ และจัดเก็บวัตถุดิบ (ขาวหอมมะลิ)                                         

2.1 ชวงเดือนใดบาง ท่ีทานรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ม.ค.   (2) ก.พ.  (3) มี.ค.  (4) เม.ย.  (5) พ.ค.  (6) มิ.ย. 

 (7) ก.ค.   (8) ส.ค.  (9) ก.ย.  (10) ต.ค.  (11) พ.ย.  (12) ธ.ค. 

ชวงเดือนท่ีรับซื้อมาก เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

ชวงเดือนท่ีรับซื้อนอย เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

2.2 ทานซ้ือขาวเปลือกหอมมะลจิากแหลงใดบาง 

 (1) ในจังหวัด (ระบุอําเภอ) ........................................................................................................................................................ 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลท่ีิรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  เกษตรกร รอยละ .............  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  ทาขาว รอยละ ............. 

 พอคาผูรวบรวม รอยละ ............. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................... รอยละ ............. 

 (2) นอกจังหวัด (ระบุจังหวัด) ....................................................................................................................................................... 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  เกษตรกร รอยละ .............  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  ทาขาว รอยละ ............. 

 พอคาผูรวบรวม รอยละ ............. โรงสี รอยละ .............  

 

 

รหัส     
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2.3 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีทานรับซ้ือมาจากแหลงตางๆ นั้น มีราคาเทาใดบาง (สิ่งเจือปนไมเกิน รอยละ 2 ) 

 (1) จากเกษตรกร  เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (2) จากสหกรณการเกษตร เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (3) จากทาขาว  เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

 (4) จากพอคาผูรวบรวม เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิ ( มาก = 3, ปานกลาง = 2, นอย = 1) 

รายการ 
ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือก 

1 2 3 

1. ความชื้น    

2. ชนดิของพันธุขาวท่ีนํามาจําหนาย     

3. สีของเมล็ดขาว    

4. ความเกา/ใหมของเมล็ดขาว    

5. ไดรับการรับรองแหลงปลูก/มาตรฐาน  

(เชน แปลงใหญ ขาวอินทรีย ขาวปลอดภัย) 

   

6. สิ่งเจือปน    

 

2.5 การจายเงินซ้ือขาวเปลือกจากกลุมเปาหมาย เปนลักษณะใด  

2.5.1 เกษตรกร 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

2.5.2 ผูประกอบการ (พอคาผูรวบรวม/ ทาขาว / สหกรณการเกษตร) 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

2.6 วิธีการเก็บรักษาขาวเปลือก 

 (1) โกดัง จํานวน .......................... หลัง 1) ความจุ ................... ตัน 2) ความจุ ................... ตัน 3) ความจุ ................... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวเปลือก  เทกอง     กระสอบ ขนาด ................ ก.ก. 

 (2) ไซโล  ไซโลเก็บ           จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน            

                  ไซโล มีเครื่องอบ  จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน 

 (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สวนท่ี  3  ตนทุนการตลาดของทาขาว  

3.1 ทาขาวของทานสามารถรองรับผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลไิดปริมาณเทาใด  

3.1.1 ความจุของโกดัง/พ้ืนท่ีลานรับซื้อ (เต็มตามศักยภาพโกดัง/พ้ืนท่ีลาน) ปริมาณ..................................... ตัน/วัน 

3.1.2 ปริมาณผลผลิตท่ีรับซื้อไดจริง จํานวน .......................... ตัน/วัน  

3.1.3 ชวงเดือนท่ีดําเนินการรับซื้อขาวหอมมะล ิ เดือน ............................................... ถึง ............................................... 

3.2 คาใชจายในการรับซ้ือขาวเปลือกหอมมะลขิองทาขาว ประกอบดวย 

รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมตนทุนท้ังหมด 
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สวนท่ี  4 การจําหนายขาวหอมมะลิ 

4.1 ทานจําหนายขาวเปลือกหอมมะลไิปท่ีใดบาง 

 (1) ขายใหโรงสี รอยละ ...............................  ในจังหวัด นอกจังหวัด (ระบุ) ........................................................................... 

ราคาขายขาวเปลือกตันละ .............................................. บาท 

 (2) ขายให (ระบุ) ..................................... รอยละ ................  ในจังหวัด นอกจังหวัด (ระบุ) ................................................... 

ราคาขายขาวเปลือกตันละ .............................................. บาท 

4.2 รูปแบบการรับเงินหลังจากการจําหนายขาวเปลือกใหกับกลุมเปาหมาย 

4.2.1 โรงสี 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีนําขาวเปลือกมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการโรงสีไดรับสินคาแลว 

4.2.2 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................. 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีนําขาวเปลือกมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการ (ระบุ) ..................................... ไดรับสินคาแลว 

สวนท่ี  5  การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และความพึงพอใจตอแหลงผลิตวัตถุดิบ 

5.1 แหลงขอมูลขาวสารดานราคาขาวหอมมะลิ ท่ีทานใชเปนเกณฑในการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือก มาจากแหลงใดบาง 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 (1) ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพ  (2) ราคาสงออก เอฟ โอ บี  (2) ราคาจากโรงสีอ่ืนในจังหวัด 

 (4) สมาคมผูสงออกขาวไทย   (5) สมาคมโรงสีขาวไทย   (6) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................... 

5.2 ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพของวัตถุดิบจากแหลงใด 

แหลงวัตถุดิบ 
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพของวัตถุดิบ 

เหตุผล เพราะ ... 
1 2 3 

1. เกษตรกร     

2. ผูรวบรวมขาวเปลือก     

3. ทาขาวเอกชน     

4. ทาขาวสหกรณ     
 

สวนท่ี  8  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

8.1 ปญหา อุปสรรค 

8.1.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

8.1.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... . 
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8.1.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

8.1.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  
 

8.2 ขอเสนอแนะ 

8.2.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.2.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.2.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.2.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวกที่ 3 

แบบสัมภาษณผูประกอบการโรงส ี
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แบบสัมภาษณ ผูประกอบการโรงสี (เอกชน/สถาบันเกษตรกร) 

งานวิจัย การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

ตําบล .................................... อําเภอ .................................... จังหวัด ....................................... 

ผูสัมภาษณ .............................. ว/ด/ป ...../......../.......  เชา บาย 

สวนท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐาน                                           

1.1 ชื่อ-สกุล ผูตอบแบบฯ ................................................................................................. ตําแหนง .................................................................. 

เบอรโทรศัพท .................................................................. อีเมล ................................................................................................................... 

1.2 ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................................................. ปเริ่มกิจการ .............................................. 

ท่ีอยู เลขท่ี ............... หมูท่ี ......... ตําบล ........................................  อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ....................................... จังหวัด ........................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. โทรสาร ....................................................... อีเมล .................................................. 

1.3 ปนี้ (ปการผลิต 2560/61) โรงสีของทานรับซ้ือขาวชนิดใดบาง 

1.3.1 ขาวเปลือก 

 (1) ขาวเปลือกหอมมะลิ ไดแก พันธุ ................................................................................................................................. 

ปริมาณ .......................................... ตัน มูลคา ........................................ บาท (ราคารับซ้ือตันละ ................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซ้ือขาวเปลือกทุกพันธุ 

 (2) ขาวเปลือกเหนียว ไดแก พันธุ ............................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวเปลือกทุกพันธุ 

 (3) ขาวเปลือกเจา ไดแก พันธุ ..................................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวเปลือกทุกพันธุ 

1.3.2 ขาวสาร 

 (1) ขาวหอมมะลิ ไดแก พันธุ ...................................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารทุกพันธุ 

 (2) ขาวเหนียว ไดแก พันธุ .......................................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารทุกพันธุ 

 (3) ขาวเจา ไดแก พันธุ ............................................................................................................................................................... 

ปริมาณ ............................................. ตัน มูลคา ........................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ...................... บาท) 

คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารทุกพันธุ 

สวนท่ี  2  การจัดซ้ือ/จัดหา การกําหนดราคารับซ้ือ และจัดเก็บวัตถุดิบ (ขาวหอมมะลิ)                                         

2.1 ชวงเดือนใดบาง ท่ีทานรับซ้ือขาวหอมมะลิ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ม.ค.  (2) ก.พ.  (3) มี.ค.  (4) เม.ย.  (5) พ.ค.  (6) มิ.ย. 

 (7) ก.ค.   (8) ส.ค.  (9) ก.ย.  (10) ต.ค.  (11) พ.ย.  (12) ธ.ค. 

ชวงเดือนท่ีรับซื้อมาก เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

ชวงเดือนท่ีรับซื้อนอย เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

รหัส     
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2.2 ทานซ้ือขาวหอมมะลจิากแหลงใดบาง 

2.2.1 ขาวเปลือกหอมมะล ิ

 (1) ในจังหวัด (ระบุอําเภอ) ........................................................................................................................................................ 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลท่ีิรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  เกษตรกร รอยละ .............  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  ทาขาว รอยละ ............. 

 พอคาผูรวบรวม รอยละ ............. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................... รอยละ ............. 

 (2) นอกจงัหวัด (ระบุจังหวัด) ....................................................................................................................................................... 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  เกษตรกร รอยละ .............  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  ทาขาว รอยละ ............. 

 พอคาผูรวบรวม รอยละ ............. โรงสี รอยละ .............  

2.2.2 ขาวสารหอมมะล ิ

 (1) ในจังหวัด (ระบุอําเภอ) ........................................................................................................................................................ 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  โรงสี รอยละ .............  พอคาผูรวบรวม รอยละ ......... 

 (2) นอกจังหวัด (ระบุ) ................................................................................................................................................................. 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  โรงสี รอยละ .............  พอคาผูรวบรวม รอยละ ......... 

2.3 ราคาขาวหอมมะลิท่ีทานรับซ้ือจากแหลงตางๆ 

2.3.1 ขาวเปลือกหอมมะล ิ(*** สิ่งเจือปนไมเกิน รอยละ 2 ) รับซื้อจาก  

 (1) เกษตรกร  เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (2) สหกรณการเกษตร เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (3) ทาขาว   เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

 (4) โรงส ี   เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (5) พอคาผูรวบรวม  เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

2.3.2 ขาวสารหอมมะล ิรับซื้อจาก 

 (1) สหกรณการเกษตร เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (2) โรงส ี   เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (3) พอคาผูรวบรวม  เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือกหอมมะล ิ( มาก = 3, ปานกลาง = 2, นอย = 1) 

รายการ 
ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือก 

1 2 3 

1. ความชื้น    

2. เปอรเซ็นตตนขาว    

3. ชนิดของพันธุขาวท่ีนํามาจําหนาย     

4. สีของเมล็ดขาว    

5. ความเกา/ใหมของเมล็ดขาว    

6. คุณภาพของเมล็ดขาว (ความปนของขาว)    

7. ไดรับการรับรองแหลงปลูก/มาตรฐาน  

(เชน แปลงใหญ ขาวอินทรีย ขาวปลอดภัย) 

   

8. สิ่งเจือปน    
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2.5 รูปแบบการจายเงินซ้ือผลผลิต (ขาวเปลือก/ขาวสาร) ใหกับกลุมเปาหมาย 

2.5.1 เกษตรกร 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

2.5.2 ผูประกอบการ (พอคาผูรวบรวม/ ทาขาว / สหกรณการเกษตร/ โรงสี) 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

2.6 วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบ 

2.6.1 ขาวเปลือก 

 (1) โกดัง จํานวน .......................... หลัง 1) ความจุ ................... ตัน 2) ความจุ ................... ตัน 3) ความจุ ................... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวเปลือก  เทกอง     กระสอบ ขนาด ................ ก.ก. 

 (2) ไซโล  ไซโลเก็บ           จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน            

                  ไซโล มีเครื่องอบ  จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน 

 (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.6.2 ขาวสาร (ท่ีซ้ือมา) 

 (1) โกดัง จํานวน .......................... หลัง 1) ความจุ ................... ตัน 2) ความจุ ................... ตัน 3) ความจุ ................... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวสาร  กระสอบ ขนาด ................ ก.ก.   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ ขนาด ................ ก.ก. 

 (2) ไซโล  ไซโลเก็บ           จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน            

                  ไซโล มีเครื่องอบ  จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน 

 (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สวนท่ี  3  กระบวนการสีแปรสภาพขาว และผลพลอยไดจากการสีขาว                                         

3.1 การสีแปรสภาพขาวเปลือกหอมมะลิ ปริมาณ 1 ตัน (1,000 กโิลกรัม) ไดรับผลพลอยได ประกอบดวย 

รายการ 
อัตราการสี 

(กิโลกรัม) 

ราคาขาย  

(บาท/กิโลกรัม) 
แหลงจําหนาย 

ขาวสาร    

ตนขาว    

ขาวหักใหญ    

ขาวหักกลาง    

ขาวหักเล็ก    

ขาวหักละเอียด    

ผลพลอยได    

รําละเอียด    

รําหยาบ    

แกลบ    

สิ่งเจือปน    

รวม (ขาวเปลือก) 1,000 -  
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สวนท่ี  4  ตนทุนการตลาดของโรงสีขาว  

4.1 โรงสีของทานมีกําลังการผลิต (เฉพาะสีขาวเปลือกหอมมะลิ)  

4.1.1 กําลังการผลิต (ตามศักยภาพเครื่อง)  ปริมาณ.......................... ตัน/วัน 

4.1.2 ผลิตไดจริง  ปริมาณ.......................... ตัน/วัน   เดินเครื่อง ................ ช่ัวโมง/วัน   จํานวน ...................... วัน/รอบการผลิต 

4.1.3 ชวงเดือนท่ีดําเนินการสีขาวหอมมะลิ (เดินเครื่องสีขาว) เดือน ............................................... ถึง ............................................... 

4.2  โรงสีขาวมีตนทุนการผลิตขาวหอมมะล ิประกอบดวย 

รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

1. กรณีรับซ้ือนอกสถานท่ี  ตัน    

1.1 คาเชาสถานท่ีรับซ้ือขาวเปลือก (รวมคาช่ัง

สินคา) 

ตัน    

1.2 คาจางซ้ือ (จางคนไปรับซื้อขาว) ตัน    

1.3 คาขนสงขาวเปลือกกลับโรงสี  

ตัน 

   

      - กรณีรถรับจาง    

      - กรณีใชรถของโรงสีเอง (+ คาเท่ียวคนขับ)    

1.4 คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการบรรทุก (เฉลี่ย)     

1.5 คาฝากจัดเก็บขาวเปลือกเพ่ือทยอยขนสง

กลับมายังโรงสภีายหลัง 

ตัน    

1.6 ..........................................................................     

1.7 ..........................................................................     

1.8 ..........................................................................     

2. กรณีรับซ้ือขาวท่ีโรงสี ตัน    

2.1 คาใชจายในการบริหารจัดการโรงส ี     

1) คาแรงงานท่ีใชในกระบวนการผลิต (เชน คาจาง

ขนขาวลงหลุมสี คาจางขนสงขาวสาร คาจางข้ึน-ลง

กระสอบขาวสาร เปนตน) จํานวน ........... คน 

(เพ่ิมเติม)..................................................................

.................................................................................

................................................................................. 

เดือน    

2) คาใชจายในการลดความช้ืนขาว (กรณีจาง)   

ตัน 

   

- ลานตากขาว    

- เครื่องอบลดความช้ืน    

3) คาใชจายในข้ันตอนการสีขาว เชน คาไฟฟา คา

นํ้า เปนตน (ท่ีไมใชคาแรงงาน)  

ไดแก ...................................................................... 

................................................................................. 

 

เดือน 

   

4) คานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชสําหรับพาหนะใน

กระบวนการผลติ (เชน รถตัก รถยก รถดันขาว) 

(เพ่ิมเติม)..................................................................

................................................................................. 

เดือน    
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รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

5) คาบํารุงรักษาอุปกรณ ท่ีใชในการผลิต (เชน 

พาหนะ เครื่องสีขาว) 

บาท/ป    

6) คาเก็บรักษาขาว (เชน สารรมยามอด คาเชา

โกดัง เปนตน) 

ตัน    

7) ค าเสื่ อมราคาป จจัยการผลิต  (เชน  โกดั ง 

เครื่องจักร พาหนะท่ีใชในกระบวนการผลิต) 

ตัน    

8) .........................................................................     

9) .........................................................................     

10) ........................................................................     

2.2 คาภาชนะบรรจ ุ     

1) คากระสอบบรรจุขาวสาร  

 

กระสอบ 

   

(1) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(2) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(3) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(4) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(5) ขนาดบรรจุ .......................................................    

2) คาถุงพลาสติกบรรจุขาวสาร  

 

ถุง 

   

(1) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(2) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(3) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(4) ขนาดบรรจุ .......................................................    

(5) ขนาดบรรจุ .......................................................    

2.3 คาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน     

1) คาจางพนักงานในออฟฟศ      

- ระดับบริหาร  จํานวน .................... คน เดือน    

- ระดับพนักงาน  จํานวน .................... คน เดือน    

2) คาสาธารณูปโภคในสํานักงาน (ไฟฟา นํ้าประปา 

อาหาร ฯลฯ) 

เดือน    

3) คาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน บาท    

4) ..............................................................     

5) ..............................................................     

6) ..............................................................     

2.4 คาดอกเบ้ีย รอยละ ..................... คิดเปนเงิน บาท/ป    

2.5 คาประกันอัคคีภัย เบ้ียประกัน บาท/ป    

..............................................................     

..............................................................     

..............................................................     
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รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

3. การผลิตขาวบรรจุถุงจําหนาย (ขาวสาร) ตัน    

3.1 คาปรับปรุงคุณภาพขาว 

(คัดแยกคุณภาพขาว เชน แยกสี แยกขนาดเมล็ด

ขาว แยกสิ่งเจือปน และขัดมัน) 

 

ตัน 

   

3.2 คาแรงงาน     

3.3 คาใชจายในการบรรจุถุงขาวสาร     

3.4 คาถุงบรรจุ     

3.5 คาใชจายในการบริหาร     

3.6 คาสูญเสียน้ําหนัก     

3.7 คาใชจายทางการตลาด     

4. การขนสง เพ่ือจําหนายในประเทศ      

4.1 คาขนสงขาวสารรูปแบบตางๆ ออกจากโรงส ี     

1) ขนสงขาวสาร (เทกอง)   จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครั้ง   

    ขนสงดวยรถ ............................................................... นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

2) ขนสงขาวสาร (กระสอบ)     จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครั้ง   

    ขนสงดวยรถ ............................................................ นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

3) ขนสงขาวถุง                    จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครัง้   

    ขนสงดวยรถ ................................................................................ นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

4.2 คาสูญเสียน้ําหนักจากการขนสง ก.ก./ตัน    

4.3 คาใชจายอ่ืนๆ     

1) ..............................................................     

2) ..............................................................     

3) ..............................................................     

4) ..............................................................     

5) ..............................................................     

 

 

 

 



97 

 

รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

5. การขนสง เพ่ือการสงออก     

5.1 คาขนสงขาวสารรูปแบบตางๆ ออกจากโรงส ี     

1) ขนสงขาวสาร (เทกอง)   จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครั้ง   

    ขนสงดวยรถ ............................................................... นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

2) ขนสงขาวสาร (กระสอบ)     จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครั้ง   

    ขนสงดวยรถ ............................................................ นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

3) ขนสงขาวถุง                    จางขนสง   ขนสงเอง คาจางคนขับ ......................... บาท/เดือน คานํ้ามันฯ .........................บาท/ครั้ง   

    ขนสงดวยรถ ................................................................................ นํ้าหนักบรรทุกตอเท่ียว ............................................... 

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

จ. ............................. ระยะทาง ............. ก.ม./ครั้ง ครั้ง/ป    

5.2 คาสูญเสียน้ําหนักจากการขนสง ก.ก./เท่ียว    

5.3 คาใชจายอ่ืนๆ     

1) ..............................................................     

2) ..............................................................     

3) ..............................................................     

รวมตนทุนท้ังหมด 
    

สวนท่ี  5 การจําหนายขาวหอมมะลิ 

5.1 ทานจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑขาวไปท่ีใดบาง 

5.1.1 ขาวเปลือกหอมมะลิ สัดสวนรอยละ ............................... 

 (1) ขายใหโรงสี รอยละ ...............................  ในจังหวัด  นอกจังหวัด (ระบุ) ............................................................... 

ราคาขายขาวเปลือกตันละ .............................................. บาท 

5.1.2 ขาวสารหอมมะลิ สัดสวนรอยละ ............................... 

 (1) สงออกเอง รอยละ ...........................  สงไปยงัประเทศ (ระบุ) ................................................................................................ 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ................................................. บาท) 

 (2) สงออกผานผูรวบรวมขาวสาร รอยละ ..................................         ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

 (3) ขายใหผูประกอบการขาวสารบรรจุถุง รอยละ ................................ ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

 (4) ขายใหผูประกอบการคาสง รอยละ ..............................................   ราคาขายตันละ .............................................. บาท 
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5.1.3 ขาวสารบรรจุถุง (โรงสีผลิตเอง) สัดสวนรอยละ ............................... 

 (1) บรรจุถุงสงออกเอง รอยละ ..............  สงไปยังประเทศ (ระบุ) ................................................................................................ 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ............................................ บาท) 

 (2) ขายใหรานคาสมัยใหม (Modern Trade) รอยละ ............................. ราคาขายตันละ .......................................... บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท  5 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคาขาย ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (3) ขายใหผูประกอบการคาสง รอยละ .............................................. ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท  5 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคาขาย ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (4) ขายใหผูประกอบการคาปลีก รอยละ .............................................. ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท  5 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคาขาย ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (4) ขายใหผูบริโภค (ลูกคาท่ัวไป / สมาชิกสหกรณ) รอยละ........................ ราคาขายกิโลกรัมละ ............................ บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคา ............... บาท  5 ก.ก. ราคา ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคา ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

5.2 รูปแบบการรับเงินหลังจากการจําหนายผลผลิต (ขาวเปลือก/ขาวสาร) จากกลุมเปาหมาย 

5.2.1 ผูประกอบการสงออก 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการไดรับสินคาแลว 

5.2.2 รานคาสมัยใหม (Modern Trade) 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการไดรับสินคาแลว 

5.2.3 ผูประกอบการขาวถุง 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการไดรับสินคาแลว 

5.2.4 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................. 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนาย 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการไดรับสินคาแลว 

สวนท่ี  6  การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และความพึงพอใจตอแหลงผลิตวัตถุดิบ 

6.1 แหลงขอมูลขาวสารดานราคาขาวหอมมะลิ ท่ีทานใชเปนเกณฑในการกําหนดราคารับซ้ือขาวเปลือก มาจากแหลงใดบาง 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 (1) ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพ  (2) ราคาสงออก เอฟ โอ บี  (2) ราคาจากโรงสีอ่ืนในจังหวัด 

 (4) สมาคมผูสงออกขาวไทย   (5) สมาคมโรงสีขาวไทย   (6) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................... 
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6.2 ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพของวัตถุดิบ (ขาวเปลือก/ขาวสาร) จากแหลงผลิตใด 

แหลงวัตถุดิบ 
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพของวัตถุดิบ 

เหตุผล เพราะ ... 
1 2 3 

1. เกษตรกร     

2. ทาขาวเอกชน     

3. ทาขาวสหกรณ     

4. โรงส ี     

5. ผูรวบรวมขาวสาร     
 

สวนท่ี  7  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

7.1 โรงสีของทาน ไดรับการรับรองมาตรฐานใดบางหรือไม 

 (1) ไมได 

 (2) ไดรับการรับรอง 

 มาตรฐานโรงสีขาว GMP   โรงสีท่ีผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิไทยท่ีไดมาตรฐาน 

 มาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ (เครื่องหมายรับรอง รูปพนมมือ) 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 

7.2 ทานเขารวมโครงการของภาครัฐหรือไม  

 (1) ไมไดเขารวม เพราะ ......................................................................................................................................................................... 

 (2) เขารวมโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โครงการเช่ือมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร 

 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวและสรางมลูคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 

 โครงการสินเช่ือเพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป (เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร) 

 โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหแกผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก 

 อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................. 

7.3 ทานไดแนะนํา/ถายทอดความรูใหเกษตรกรบางหรือไม  

 (1) ไมเคยแนะนํา 

 (2) แนะนํา เชิญชวน ในเรื่อง ... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ดวยวิธีการ ........................................................................................................ 

 สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวอินทรีย 

 สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลติหลังเก็บเก่ียว 

 แนะนําเกษตรกรใหนําขาวเปลือกไปจําหนายยังแหลงรับซื้อท่ีมีเครื่องวัดความช้ืน และเครื่องช่ังนํ้าหนักท่ีไดมาตรฐาน 

 แนะนําพันธุขาว/ชนิดขาว ใหเกษตรกรปลูกในฤดูกาลหนา เน่ืองจากตลาดมีความตองการ 

 ทําสัญญาซื้อขายผลผลติลวงหนากับเกษตรกร (Contract Farming) 

 อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................. 
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สวนท่ี  8  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

8.1 ปญหา อุปสรรค 

8.1.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

8.1.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.1.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.1.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  
 

8.2 ขอเสนอแนะ 

8.2.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

8.2.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

8.2.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

8.2.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบสัมภาษณผูประกอบการรานคาขาวสาร 
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แบบสัมภาษณ ผูประกอบการรานคาขาวสารจําหนายสง/ปลีก 

งานวิจัย การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

ตําบล .................................... อําเภอ .................................... จังหวัด ....................................... 

ผูสัมภาษณ .............................. ว/ด/ป ...../......../.......  เชา บาย 

สวนท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐาน                                           

1.1 ชื่อ-สกุล ผูตอบแบบฯ ................................................................................................. ตําแหนง .................................................................. 

เบอรโทรศัพท .................................................................. อีเมล ................................................................................................................... 

1.2 ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................................................. ปเริ่มกิจการ .............................................. 

ท่ีอยู เลขท่ี ............... หมูท่ี ......... ตําบล ........................................  อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ....................................... จังหวัด ........................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. โทรสาร ....................................................... อีเมล .................................................. 

สวนท่ี  2  การจัดซ้ือ/จัดหา การกําหนดราคาซ้ือ และจัดเก็บวัตถุดิบ (ขาวหอมมะลิ) 

2.1 ทานซ้ือขาวสารชนิดใดบาง มาจําหนายในแตละเดือน (ชวงปการผลิต 2560/61) 

 2.1.1 ขาวหอมมะล ิ 

(1) ระดับคุณภาพขาว .................................................................................................................................................................  

ซ้ือจากโรงสี/ รานคา : ในจังหวัด ไดแก อ. ................................................................................................................  

ตางจังหวัด ไดแก จ. .............................................................................................................. 
 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารหอมมะลิ 

(2) ระดับคุณภาพขาว .................................................................................................................................................................  

ซ้ือจากโรงสี/ รานคา : ในจังหวัด ไดแก อ. ................................................................................................................  

ตางจังหวัด ไดแก จ. .............................................................................................................. 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารหอมมะลิ 

(3) ระดับคุณภาพขาว .................................................................................................................................................................  

ซ้ือจากโรงสี/ รานคา : ในจังหวัด ไดแก อ. ................................................................................................................  

ตางจังหวัด ไดแก จ. .............................................................................................................. 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารหอมมะลิ 

(4) ระดับคุณภาพขาว .................................................................................................................................................................  

ซ้ือจากโรงสี/ รานคา : ในจังหวัด ไดแก อ. ................................................................................................................  

ตางจังหวัด ไดแก จ. .............................................................................................................. 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารหอมมะลิ 

 

รหัส     
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(5) ระดับคุณภาพขาว .................................................................................................................................................................  

ซ้ือจากโรงสี/ รานคา : ในจังหวัด ไดแก อ. ................................................................................................................  

ตางจังหวัด ไดแก จ. .............................................................................................................. 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสารหอมมะลิ 

 2.1.2  ขาวเหนียว ไดแก พันธุ ........................................................ซือ้จากโรงสี/ รานคา..................................................................... 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสาร 

 2.1.3  ขาวเจา ไดแก พันธุ ..............................................................ซื้อจากโรงส/ี รานคา..................................................................... 

ปริมาณซื้อเฉลี่ย .................................... ตัน/เดือน หรือปริมาณ ................................. กระสอบ (ขนาด.......... ก.ก.)/เดือน 

มูลคา .................................... บาท (ราคารับซื้อตันละ ............... บาท) 

ทานซื้อขาวชนิดน้ี เฉลี่ย .............................. ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ ....................... ของมูลคาท่ีรับซื้อขาวสาร 

2.2 รูปแบบการจายเงินซ้ือขาวสารมาจําหนาย 

2.2.1 กรณีซ้ือจากโรงส ี(เอกชน/สหกรณ) จายเปน... 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

2.2.2 ซ้ือจากรานคาจําหนายขาวสาร จายเปน... 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

2.3 ทานมีการเตรียมการเกี่ยวกับการสต็อกวัตถดิุบ (ขาวสาร) เพ่ือรอการจําหนายอยางไร  

ระยะเวลา ท่ีใชในการจัดหา/สั่งซื้อสินคา (ขาวสาร) ลวงหนา เพ่ือมีสต็อกรอจําหนาย (ระบุหนวย) ระยะเวลา ..................... วัน, เดือน, ป 

ปริมาณ ของสินคา (ขาวสาร) ท่ีตองมีคงคลัง รอจําหนาย (ระบุหนวย) ปริมาณ ................................................................ ก.ก, ตันขาวสาร 

2.4 วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบ (ขาวสาร) เพ่ือรอจําหนาย 

 (1) โกดัง จํานวน .......................... หลัง 1) ความจุ ................... ตัน 2) ความจุ ................... ตัน 3) ความจุ ................... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวสาร  กระสอบ ขนาด ................ ก.ก.   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ ขนาด ................ ก.ก. 

 (2) อาคารพาณิชย จํานวน ..................... หอง 1) ความจุ .................. ตัน 2) ความจุ ................. ตัน 3) ความจุ ............... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวสาร  กระสอบ ขนาด ................ ก.ก.   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ ขนาด ................ ก.ก. 

 (3) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          รูปแบบการเก็บขาวสาร  กระสอบ ขนาด ................ ก.ก.   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ ขนาด ................ ก.ก. 
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สวนท่ี  3  ตนทุนการตลาดของรานคาขาวสารจําหนายสง/ปลีก 
  

รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมตนทุนท้ังหมด 
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สวนท่ี  4 การจําหนายขาวสารหอมมะลิ 

4.1 ทานจําหนายขาวสารหอมมะลิไปท่ีใดบาง 

 (1) รานคาขาวสารจําหนายปลีก รอยละ .............................................. ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท  5 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคาขาย ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

ความถ่ีในการจําหนาย 

 (2) รานอาหาร รอยละ .............................................. ราคาขายตันละ .............................................. บาท 

ขนาดถุงบรรจ ุ 10 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท  5 ก.ก. ราคาขาย ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคาขาย ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (3) ขายใหผูบริโภค (ลูกคาท่ัวไป) รอยละ........................ ราคาขายกิโลกรัมละ ............................ บาท 

ขนาดถุงบรรจุ  10 ก.ก. ราคา ............... บาท  5 ก.ก. ราคา ............... บาท 

 2 ก.ก. ราคา ................. บาท  อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................... 

4.2 รูปแบบการรับเงินหลังจากจําหนายขาวสาร ใหกบักลุมเปาหมาย 

 (1) รานคาขาวสารจําหนายปลีก  

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีจําหนายขาวสาร 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีรานคาไดรับสินคาแลว 

 (2) รานอาหาร  

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีจําหนายขาวสาร 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีรานอาหารไดรับสินคาแลว 

 (3) ขายใหผูบริโภค (ลูกคาท่ัวไป)  

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีจําหนายขาวสาร 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูบรโิภคไดรับสินคาแลว 

สวนท่ี  5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหา อุปสรรค 

5.1.1 ดานการจัดซ้ือ/จัดหาวัตถุดิบ ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

5.1.2 ดานการตลาด ..................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  
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5.1.3 ดานการขนสง ..................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................. 

5.1.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ ........................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ดานการจัดซ้ือ/จัดหาวัตถุดิบ ............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................. 

5.2.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

5.2.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

5.2.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 5 

แบบสัมภาษณผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ 
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แบบสัมภาษณ ผูประกอบการสงออกขาวสารหอมมะลิ 

งานวิจัย การศึกษาโซอุปทานขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปเพาะปลูก 2560/61 

ตําบล .................................... อําเภอ .................................... จังหวัด ....................................... 

ผูสัมภาษณ .............................. ว/ด/ป ...../......../.......  เชา บาย 

สวนท่ี  1  ขอมูลพ้ืนฐาน                                           

1.1 ชื่อ-สกุล ผูตอบแบบฯ ................................................................................................. ตําแหนง .................................................................. 

เบอรโทรศัพท .................................................................. อีเมล ................................................................................................................... 

1.2 ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................................................. ปเริ่มกิจการ .............................................. 

ท่ีอยู เลขท่ี ............... หมูท่ี ......... ตําบล ........................................  อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ....................................... จังหวัด ........................... 

เบอรโทรศัพท ............................................................. โทรสาร ....................................................... อีเมล .................................................. 

สวนท่ี  2  การจัดซ้ือ/จัดหา การกําหนดราคารับซ้ือ และจัดเก็บวัตถุดิบ (ขาวหอมมะลิ)                                         

2.1 ในปการผลิต 2560/61 ทานสั่งซ้ือขาวสารหอมมะลชิวงเดือนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ม.ค.  (2) ก.พ.  (3) มี.ค.  (4) เม.ย.  (5) พ.ค.  (6) มิ.ย. 

 (7) ก.ค.   (8) ส.ค.  (9) ก.ย.  (10) ต.ค.  (11) พ.ย.  (12) ธ.ค. 

ชวงเดือนท่ีสั่งซื้อมาก เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

ชวงเดือนท่ีสั่งซื้อนอย เดือน ........................................................... ประมาณ รอยละ .......................................... ของปริมาณรับซื้อท้ังป 

2.2 ทานซ้ือขาวสารหอมมะลเิพ่ือสงออกจากแหลงใดบาง 

 (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด .................................................................................................................................................... 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวสารหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  โรงสี รอยละ .............  หยง รอยละ ........................ 

 (2) ภาคเหนือ (3 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม พะเยา) จังหวัด .............................................................................................................. 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวสารหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  โรงสี รอยละ .............  หยง รอยละ ........................ 

 (3) ภาคอ่ืนๆ ไดแก จังหวัด .................................................................................................................................................................... 

คิดเปนรอยละ ............................ ของปริมาณขาวเปลือกหอมมะลิท่ีรับซื้อ 

รับซื้อจากแหลงผลิต  สหกรณการเกษตร รอยละ .............  โรงสี รอยละ .............  หยง รอยละ ........................ 

2.3 ราคาขาวสารหอมมะลิท่ีทานรับซ้ือจากแหลงตางๆ 

 (1) สหกรณการเกษตร เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (2) โรงส ี   เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซนต 

 (3) หยง หรือพอคาผูรวบรวม เฉลี่ยตันละ ……………………………. บาท   ความช้ืน ........................... เปอรเซ็นต 

2.4 รูปแบบการจายเงินซ้ือขาวสารเพ่ือสงออก 

2.4.1 กรณีสั่งซ้ือขาวจากโรงสี (เอกชน/สหกรณ) จายเปน... 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

2.4.2 กรณีสั่งซ้ือขาวจากหยง จายเปน... 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีไดรับสินคา 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีไดรับสินคา 

รหัส     
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2.5 ทานมีการเตรียมการเกี่ยวกับการสต็อกวัตถุดิบ (ขาวสาร) เพ่ือรอการสงออกอยางไร  

ระยะเวลา ท่ีใชในการจัดหา/สั่งซื้อสินคา (ขาวสาร) ลวงหนา เพ่ือมีสต็อกรอจําหนาย (ระบุหนวย) ระยะเวลา ..................... วัน, เดือน, ป 

ปริมาณ ของสินคา (ขาวสาร) ท่ีตองมีคงคลัง รอจําหนาย (ระบุหนวย) ปริมาณ ................................................................ ก.ก, ตันขาวสาร 

2.6 ทานมีวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบ (ขาวสาร) ท่ีสั่งซ้ือมาลวงหนา เพ่ือเตรียมการสงออกอยางไร 

 (1) โกดัง จํานวน .......................... หลัง 1) ความจุ ................... ตัน 2) ความจุ ................... ตัน 3) ความจุ ................... ตัน 

          รูปแบบการเก็บขาวสาร  กระสอบ ขนาด ................ ก.ก.   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ ขนาด ................ ก.ก. 

 (2) ไซโล  ไซโลเก็บ           จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน            

                  ไซโล มีเครื่องอบ  จํานวน ............. ถัง 1) ความจุ ............ ตัน 2) ความจุ ............ ตัน 3) ความจุ ............ ตัน 

 (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สวนท่ี  3  ตนทุนการตลาดของผูประกอบการสงออกขาวหอมมะลิ  
 

รายการ หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท/หนวย) 

รวมรายจาย 

(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมตนทุนท้ังหมด 
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สวนท่ี  4 การสงออกขาวสารหอมมะลิ 

4.1 ทานสงออกขาวสารหอมมะลิไปยังทวีป/ประเทศใดบาง 

4.1.1 เอเชีย ไดแก ประเทศ ........................................................................................................................ รอยละ....................................  

ปริมาณการสงออก ............................................. ตัน/ป 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ............................................ บาท) 

ตองผาน กฎ/ระเบียบการสงออก .......................................................................................................................................................  

ไดรับ เครื่องหมาย/มาตรฐานการสงออก ……………………………………………………………………………………………………………… 

4.1.2 ยุโรป ไดแก ประเทศ ........................................................................................................................ รอยละ.................................... 

ปริมาณการสงออก ............................................. ตัน/ป 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ............................................ บาท) 

ตองผาน กฎ/ระเบียบการสงออก .......................................................................................................................................................  

ไดรับ เครื่องหมาย/มาตรฐานการสงออก ……………………………………………………………………………………………………………. 

4.1.3 อเมริกา ไดแก ประเทศ .................................................................................................................... รอยละ.................................... 

ปริมาณการสงออก ............................................. ตัน/ป 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ............................................ บาท) 

ตองผาน กฎ/ระเบียบการสงออก ....................................................................................................................................................... 

ไดรับ เครื่องหมาย/มาตรฐานการสงออก ……………………………………………………………………………………………………………. 

4.1.4 อ่ืนๆ ไดแก ประเทศ ......................................................................................................................... รอยละ.................................... 

ปริมาณการสงออก ............................................. ตัน/ป 

ราคาสงออกตันละ .............................................. เหรียญสหรัฐฯ (ราคาสงออกตันละ ............................................ บาท) 

ตองผาน กฎ/ระเบียบการสงออก .......................................................................................................................................................  

ไดรับ เครื่องหมาย/มาตรฐานการสงออก ……………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 รูปแบบการรับเงินหลังจากสงออกขาวสารไปจําหนายยังตางประเทศ 

4.2.1 ขาวหอมมะล ิ

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีสงออกขาว 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการนําเขาจากตางประเทศไดรับสินคาแลว 

4.2.2 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................. 

 (1) เงินสด   (2) เช็ค/เครดิต ลวงหนา .................. วัน  (3) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 

ระยะเวลาการจาย  ภายในวันท่ีสงออกขาว 

 ภายใน .......................วัน นับจากวันถัดไปท่ีผูประกอบการไดรับสินคาแลว 
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สวนท่ี  5  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหา อุปสรรค 

5.1.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................. .......... 

5.1.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

5.1.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................ 

5.1.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ดานการผลิต ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

5.2.2 ดานการตลาด .................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

5.2.3 ดานการขนสง .................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

5.2.4 ดานอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 
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