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การผลิตข้าวปิ่นเกษตร1 
 การบริหารจดัการตามแนวทางของโมเดลข้าวก�าแพงแสน มคีวามเชือ่มโยงอย่าง

เป็นระบบและใช้หลักการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดังนี้ การท�านารวม เกษตรกรร่วม

บริหารจัดการนาของกลุ่มโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน ใช้องค์ความรู้ร่วมกับประสบการณ์

จัดการพื้นที่นา ระบบน�้า เทคนิคการปลูกข้าวปิ่นเกษตรคุณภาพสลับการปลูกพืชหลังนา 

สร้างอาชพีเสรมิ เพือ่เพิม่รายได้โดยใช้พืน้ทีบ่รเิวณบ้าน คนันา เช่น เหด็เศรษฐกจิ พชืผกั

ปลอดภัย/ไม้บนคันนา การเลี้ยงปลา ฯลฯ การบริหารจัดการทรัพยากร ให้คุ้มค่าและได้

รับประโยชน์สูงสุด เช่น การท�าปุ๋ยหมักก้อนเห็ด การใช้โคนเห็ด/ปลายข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยง

ปลา การไถกลบตอซังข้าว/ตอซังถั่วเขียวฯลฯ ตลาดน�าการผลิต พัฒนาอย่างเป็นระบบ

ตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน วางแผนพฒันาร่วมกนับรหิารจดัการในการผลติแปรรปูเพิม่มลูค่า

และการตลาด การสร้างเครือข่าย มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม สร้างกลุ่มและเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้ การจัดการและเครือข่ายการตลาด ให้ความส�าคัญกับทุก

ส่วนทั้งระบบ ยึดหลักความยุติธรรมและค�านึงถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้นในการ

ขับเคลื่อนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้ม

แขง็ของเกษตรกร ธุรกจิข้าวป่ินเกษตร1 การผลติข้าวป่ินเกษตร1และพชืหลงันาคู่นาสร้าง

รายได้ และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและตลาดข้าวปิ่นเกษตร

หลักการบริหารจัดการ

ข้าวปิ่นเกษตร1
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1.1 การรวมกลุ่ม
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร1 พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และ

ภาคใต้ 7 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี เพชรบุรี และ
นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน 
มีการรวมกลุ่มในการเรียนรู้พัฒนาร่วมกันจ�านวนกว่า 150 คน ผลิตข้าวปิ่นเกษตร1 ใน
พื้นที่กว่า 1,500 ไร่/ปี ผลผลิตเฉลี่ยกว่า 1,500 ตัน/ปี 

 -
 -
 -

/ -
  -

/ -
 -

1. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างคำวามเข้มแข็งของเกษตรกร

ชัย
นา

ท

สิงห์บุรี

อุทัยธานี

เพชรบุรี นครศรีธรรมราช

นครปฐม

ราชบุรี
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1.2 จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่ม
 เกษตรกรทีเ่ข้ารวมกลุม่ต้องการเรยีนรูแ้ละพฒันาอาชีพท�านาทีม่ต้ีนทนุการผลติ

ต�า่สามารถท�าได้ง่าย ผลผลิตข้าวมคีณุภาพ ราคาสงู/มีตลาดรบัซือ้แน่นอน มข้ีาวคณุภาพ

ดีไว้รับประทานเองและมีขายในชุมชน รวมทั้งการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์           

มกีารสร้างเครือข่ายและการเปิดโลกทศัน์ (ผลงานวจิยัปี 2561) จดุมุง่หมายร่วมกนัในการ

พฒันากลุม่ คอื สร้างการมส่ีวนร่วมในการท�างาน ร่วมก�าหนดเป้าหมายและวางเส้นทางใน

การพัฒนากลุ่มร่วมกัน ร่วมจัดการการผลิตและการตลาดข้าวปิ่นเกษตรคุณภาพในเชิง

ธุรกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่อไป เป้าหมายของธุรกิจกลุ่มมีความแตกต่างกัน

ในแต่ละพื้นที่ ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจกลุ่ม/ชุมชน และธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์

15การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



1.3 บทบาทหนำ้าที่ของกลุ่ม
การมีผู้น�าที่ดี สมาชิกให้ความร่วมมือ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด วิเคราะห์ และร่วมด�าเนินการท�างานและพัฒนา  

ด้วยกัน ร่วมตัดสินใจและรับผิดชอบ น�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 

ประธานกลุม่/เครอืข่าย เป็นศนูย์กลางของกลุม่ ประสานงานและ

อ�านวยการในการจัดกจิกรรมต่างๆ เป็นผู้น�าทางความคดิ น�าปฏบิตัิ 

เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิก และสร้างเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง

สมาชกิกลุม่ ให้ความร่วมมอืในกระบวนการ/กจิกรรมต่างๆ ของกลุม่ 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตส�านึกที่ดีในการพัฒนากลุ่มสู่ความเข้มแข็ง

คณะผูน้�ากลุ่ม เป็นแกนน�าในการขบัเคลือ่น

การผลิต เป็นคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อน

การท�ากิจกรรมและการจัดการต่างๆ

ผูน้�าทางธรุกจิ/การตลาด เป็นผูม้คีวามรู ้มปีระสบการณ์ เรยีน

รูแ้ละปรบัตัว มีความทนัสมยั เข้าใจธรุกจิ ประสานแผนการผลติ

และการตลาด วางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ น�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้
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1.4 กิจกรรมการขับเคำลื่อนำของกลุ่ม (กระบวนการมีสำ่วนร่วม PAR)

1. มีการจัดท�าแผนกิจกรรมและการประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมและ
ร่วมวางเป้าหมายกลุ่มผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม PAR

2. ร ่วมวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ ่ม (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค                         
การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย) ระดมข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน

3. ร่วมจดัท�าแนวทางในการพฒันาการผลติ การบรหิารจดัการเชงิธรุกจิ (ศกัยภาพ
ของกลุ่มจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่เป้า)

4. การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวปิ ่นเกษตร 1 (การจัดการ            
การแปรรูปและการตลาด การสร้างความเข้มแข็งของกลุ ่ม เครือข่าย            
ความร่วมมือ ฯลฯ) 

5. จัดกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย
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2. ธุรกิจข้าวปิ่นำเกษตร 1

2.1 หนำ่วยธุรกิจ
- ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตร 1 
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- ธุรกิจข้าวเปลือกคุณภาพ 

- ธุรกิจข้าวสาร 
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2.2 เส้นำทางธุรกิจ  

การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ มีเส้นทางในการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ 

การตลาดและลูกค้า การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจ�าเป็นต้องใส่ใจ  

ในทุกกระบวนการขั้นตอน เป้าหมายคือความคุ้มทุนการมีรายได้/ก�าไร 

20 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



2.3 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้อง

กับตลาด โดยตลาดรบัซือ้หลกัจากความร่วมมอืกบัโรงสกีจิธนาทีจ่งัหวดันครปฐมสามารถ
รบัผลผลิตข้าวเปลอืกได้ก�าหนด 1,500 ไร่/ปี การส่งผลผลติกลุม่เกษตรกรจะต้องประสาน
แผนรวมกับทางโครงการวิจัยก่อน ส่วนเส้นทางอื่นๆ แต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์ร่วมกัน
ในการวางแผนการผลิตและการตลาด การจัดการเพื่อสร้างความส�าเร็จ และจะต้องมี   
การวิเคราะห์ความคุม้ทนุโดยทีป่รกึษาทางธรุกจิ จะมกีระบวนการให้ความรูเ้กษตรกรใน
การคดิต้นทนุต่อหน่วย การก�าหนดราคารบัซือ้ผลผลติข้าวของกลุม่ ต้นทุนในการแปรรปู 
และการแปรรูปทีม่คีณุภาพ การต้ังราคาในการขายส่ง ขายปลกี ต้นทุนการประชาสมัพนัธ์

แผนธุรกิจ (Business plan) และ แผนการตลาด (Marketing plan)

21การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



3. การผลิตข้าวปิ่นำเกษตร1 และพืชหลังนำาคำู่นำาสร้างรายได้

3.1 จุดเด่นำของข้าวปิ่นำเกษตร1
ข้าวปิ ่นเกษตร1 พัฒนาพันธุ ์ข้าวโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าวโลก
ในปี 2547 เป็นข้าวหอมนิ่มนวล เมล็ดเรียวยาว
คล้ายข้าวหอมมะลิเป็นที่ต ้องการของตลาด    
แตกกอดี สีเป็นข้าวสารได้สูง มีธาตุเหล็กและ     
มีคุณค่าทางโภชนาการ 

22 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



3.2 ขั้นำตอนำในำการผลิตข้าวปิ่นำเกษตร1

23การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



3.3 เทคำนิำคำในำการผลิตข้าวปิ่นำเกษตร1  
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร1 จะต้องมีความตั้งใจจริงในการผลิตข้าวคุณภาพ        

ควรท�านาเพียง 1-2 ครั้งต่อปีและมีอาชีพเสริมปลูกพืชหลังนาและพืชคู่นาด้วย และท�านาโดยมี
เทคนิคต่างๆ ดังนี้

1. การเตรียมดิน ควรไถหมักดินกลบตอซังหมักฟาง/วัชพืช เพื่อก�าจัดพันธุ์ปน/การ
ปน และไถปั่นดินท�าเทือกปรับพื้นนาพร้อมหว่าน 

2. ควรมีการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยถั่วเขียวพืชหลังนาช่วงหลังนาปี เพื่อลดต้นทุนใน
การใช้ปุ๋ย และมีรายได้จากพืชหลังนา

3. การหว่าน/ด�านา ควรแช่เมลด็พนัธุข้์าวก่อนหว่าน 2 คนื และใช้ปรมิาณเมลด็พนัธุ์ 
10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ 

4. ขัน้ตอนการดแูลนาข้าวใช้หลกัการเปียกสลบัแห้งตลอดฤดกูาล (เปียกคอืน�า้ขงัใน
นาประมาณ 10 ซม.)

5. การให้ปุ๋ยประมาณ 2 ครั้งต่อฤดูกาล หรือขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ดิน และสภาพ
พื้นที่แต่ละจังหวัด เช่น อุทัยธานีใช้ปุ๋ยหมักขี้หมูอัดเม็ด ชัยนาทใช้ปุ๋ยขี้ไก่ สิงห์บุรี
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

6. มีการก�าจัดวัชพืชและเก็บพันธุ์ปนอย่างเหมาะสม
7. มีส�ารวจระบบนิเวศในนาข้าว (โรค แมลง) และจัดการอย่างถูกต้อง
8. ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ช่วงอายุ 115-120 วัน (ระยะพลับพลึง) ซึ่งจะมีความชื้น      

24 - 26 % (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
9. ควรวางแผนการผลิตโดยหลีกเลี่ยงการท�านาในช่วงอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา 

เนือ่งจากข้าวจะแห้งและไม่ผสมเกสรท�าให้อตัราการตดิเมลด็ลดลง ให้ข้าวลบีและ
ผลผลิตจะลดลง

ภาพ 9 เทคำนำิคำ

24 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



3.4 การปลูกพืชหลังนำา พืชคำู่นำาของเกษตรกร
พืชหลังนา การปลูกถั่วเขียวพันธุ์ก�าแพงแสน 2 และ KUML4 หลังการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตข้าวนาปี ใช้เวลา 60 - 65 วัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

พืชคู่นา ส่งเสริมเกษตรกรท�าอาชีพเสริมคู่ขนาน โดยใช้เวลาว่างจากการท�านา
ปลกูพชืสร้างรายได้ของเกษตรกรใช้พ้ืนทีว่่างบรเิวณรอบบ้านให้เกดิประโยชน์ เช่น มะนาว 
มะละกอ มะระ ชะพลู ต�าลึง เห็ด พืชผักใบต่างๆ 

25การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



4. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจและตลาดข้าวปิ่นำเกษตร

4.1 การบริหารแผนำการผลิตและแผนำการตลาด
ขั้นตอนในการจัดท�าและการบริหารจัดการแผน

1. การรวบรวมข้อมลูสมาชกิ ข้อมลูการผลิตข้าวป่ินเกษตร ศกัยภาพและความ
ต้องการในการผลิต การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนการตลาด      
(เพิ่มสมาชิก เพิ่ม/ลดพื้นที่ตามแผนการตลาด)

2. กระบวนการในการวิเคราะห์เส้นทางผลผลิตเดิม เครือข่ายตลาด ความเป็น
ไปได้ของเส้นทางการตลาดใหม่เพิ่มเติม 

3. การวางแผนการผลติทีเ่หมาะสมกบัช่วงเวลา และการบรหิารจดัการผลผลติ 
การขนส่ง การแปรรูป และการตลาด

4. การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ การส่งข้อมูลและการท�าสัญญา       
ร่วมกับตลาดในการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

5. การประสานแผนการผลิตและการตลาด (วิเคราะห์ วางแผน สร้างกลยุทธ์)
6. การด�าเนินการตามแผน การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายของ      

แต่ละกลุ่ม

26 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



4.2 ผลผลิต ผลิตภัณฑ์
การจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความโดดเด่นของ

ผลติภัณฑ์และบรกิารของกลุ่ม เช่น การใส่ข้อมลูความรู/้ความเฉพาะตวัของข้าวป่ิน
เกษตร วิธีการในการหุงข้าว เป็นต้น การสร้างแบรนด์และความเฉพาะของสินค้าที่
มอีตัลกัษณ์เฉพาะแต่ละพืน้ที ่การวเิคราะห์ต้นทนุ ความคุม้ทนุก�าไรและรายได้แต่ละ
กลุ่ม และการส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด

27การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



4.3 การตลาด
การบริหารจัดการในการสร้างความร่วมมือด้านการตลาด การสร้างเครือข่าย

ตลาด/ลูกค้า ที่แน่นอน เช่น โรงพยาบาล โรงงาน การประชาสัมพันธ์และหาลูกค้ามุ่งเป้า
การสร้างความร่วมมือในการจัดการด้านการตลาดข้าวปิ ่นเกษตร/ธุรกิจข้าว เช่น        
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน

การวิเคราะห์ตลาดในอนาคต ใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์ตลาดเชิงรุก 
เพือ่สร้างแนวทางในการพฒันาการตลาด ตลาดในชมุชน ตลาดในจงัหวดั ตลาดในประเทศ 
ตลาดต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย

28 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



บทเรียนจากธุรกิจรายย่อยกลุ่มเกษตรกรไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ผลิตข้าวปิ่น

เกษตรและขายให้กับโรงสข้ีาวชมุชนแปรรปูข้าวป่ินเกษตรขายในชุมชน ธรุกจิกลุม่/ชมุชน

กลุ่มข้าวหอมแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ผลิตข้าวปิ่นเกษตรอินทรีย์ บริหารจัดการร่วมกันใน

กลุ่ม แปรรูป จัดการเชิงธุรกิจขายในชุมชน/ร้านค้า โรงพยาบาล และบริษัทต่างๆ และ

ธุรกิจรูปแบบสหกรณ์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บริหาร

จดัการร่วมกัน แปรรูปข้าวสามลาว/ของขวญั/ของฝาก ขายในชมุชน ขายส่ง ขายออนไลน์ 

และจดัการลดความชืน้และขายข้าวเปลอืกให้กบัโรงสกีจิธนา มีการจดัการอย่างเป็นระบบ

และใช้ตลาดน�าการผลิตเช่นเดียวกัน

ถอดบทเรียนำการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นำเกษตร

29การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



30 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



31การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน



แหล่งอ้างอิง

-สัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ การผลิตและ         
การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผลิตข้าวปิ่นเกษตรภายใต้โมเดลข้าวก�าแพงแสน      
กลุม่ไร่ขงิ จงัหวัดนครปฐม กลุม่ข้าวหอมแม่ลาจงัหวดัสงิห์บรุ ีกลุม่เพชรบรุ ีและกลุม่เมลด็
พันธุ์ข้าวราชบุรี

-รายงานผลการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต      
ข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา ปี 2561

-ถอดบทเรียนประสบการณ์คณะท�างานโครงการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

32 การผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร 
ภายใต้โมเดลข้าวก�แพงแสน


