
 

 สัมมาชีพต้นแบบ 
เรื่อง  ต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

  นายนิธิโรจน์ วันดี อยู่บ้านเลขที่ 302/1  

หมู่ 2  บ้านป่าบง  ต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50110   

  เป็นบุตรนายตาล  วันดี และนางหล้า  วันดี มีพ่ีน้องร่วม
บิดา - มารดาจ านวน 8 คน  เกิดเม่ือวันที่  5  เมษายน  2509  ปัจจุบัน

อายุ  48  ปี   ได้สมรสกับนางสมพร  วันดี  มีบุตรด้วยกัน 2 คน   

การศึกษา 

  มัธยมศึกษาปีที่  6  ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ 

  ใส่ใจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือชาวไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ผู้บริโภคปลอดภัย 

แนวคิดในการท างาน 

1. ช่างคิดและใฝ่รู้ตลอดเวลา 
2. น าองค์ความรู้ที่มีอยู่น ามาปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและ

ประเทศชาติมากที่สุด 

3. คิด วิเคราะห์  วางแผน ก่อนเริ่มด าเนินการ  

เกียรติประวัติ 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ต้นแบบด้านการผลิตข้าว  
  กรมการข้าว ปี พ.ศ.2557 
 

 



 

2.  บทน า 

2.1  การประกอบอาชีพแต่ด้ังเดิม 

  นายนิธิโรจน์  วันดี  เริ่มเรียนรู้และได้รู้จักชีวิตชาวนาต้ังแต่อายุ 4-5 ขวบ  จากการที่เป็นเด็กบ้าน
นอก  ไม่รู้ค าว่าโรงเรียนอนุบาล จึงได้ติดตามบิดามารดาไปอยู่ กับท้องนา ท าให้เกิดความผูกพันและได้รับความรู้
เรื่องการท านาจากบิดาและมารดา  โดยมีแปลงนาข้าวจ านวน 21 ไร่ (เป็นของตนเองจ านวน 9 ไร่ เช่าจ านวน 12 
ไร่) มีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  และได้พบเจอกับปัญหาเรื่องหนี้สิน  ต้นทุนการผลิตสูง  การตลาด  
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  

2.2 การเปล่ียนแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ 

  นายนิธิโรจน์  วันดี  ได้เก็บเอาปัญหาที่ได้พอเจอมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  โดย
ได้เจอกับเหตุการณ์ที่โรงสีกดราคารับซ้ือข้าวจากเกษตรท่านหนึ่ง  เพราะทางโรงสีได้ตรวจข้าวของเกษตรพบว่า      
มีข้าวปนจ านวนมากและโรงสีจะไม่รับซ้ือ  จึงท าให้นายนิธิโรจน์  วันดี  ได้สะท้อนถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในขณะนั้น และ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่จะตามมาอีกในวันข้างหน้า คิดว่าถ้ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีมีคุณภาพพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว คงจะไม่
ถูกกดราคาและจะท าให้ข้าวไทยมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

  จึงมีความพยายามในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตโดยน าองค์ความรู้ที่มีอยู่น ามาปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ  เริ่มต้ังแต่การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  แช่กับถังบรรจุน้ าแล้วเติมเกลือลงไปพอประมาณ  น าไข่เป็ดใหม่มา
หนึ่งฟองวางลงไปในถังน้ าที่มีเกลือผสมอยู่  แล้วเติมเกลือลงไปในน้ าจนกว่าไข่เป็ดที่ มีในน้ ามีการทรงตัวเอียง 45 
องศา  จึงน าไข่ออกแล้วเทเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในถังน้ าที่มีเกลือผสมอยู่   แนวคิดของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วย  
น้ าเกลือจะท าให้เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นง่ายต่อการก าจัดและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะลดต้นทุนการผลิตในขั้นตอนการปลูก  โดยใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอก ที่ได้หาข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ท น ามาพัฒนาลองผิดลองถูกหลายครั้ง  จนสามารถผลิตอุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวงอก ที่ท าให้ต้นข้าว
ที่หยอดเมล็ดงอกออกมามีลักษณะคล้ายการปลูกข้าวด้วยวิธีปักด า แต่ประหยัดเวลาและใช้แรงงานน้อยกว่า คือใช้
แรงงาน 1 คน สามารถหยอดได้ 5-7 ไร่ต่อวัน อีกทั้งยังสามารถลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าวแทนวิธีการหว่านลงได้  
โดยใช้จ านวนเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 5-6 กิโลกรัม/ไร่  จากเดิมการหว่านเมล็ดที่ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20-25 
กิโลกรัม/ไร่  ผลผลิตที่ออกมาเฉลี่ย 1,266 กิโลกรัม/ไร่ เป็นที่สนใจของเกษตรกรในอ าเภอฝางและกลุ่มเกษตรกร
ในอ าเภอใกล้เคียง  ตลอดจนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานจากแปลงนา

ของตนเองและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ ศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี 

 



 

2.3  การพัฒนาสัมมาชีพต่อยอดหลังเรียนรู้ เพ่ิมเติมจากโครงการ 

  จากการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัดเชียงใหม่และ
พนักงาน ส านั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างวันที่  19-23 พฤษภาคม 2556  ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา,
จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรี  โดยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม่  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  การวางแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรและการบริหารที่ ดี  และได้น าเอาตัวอย่างหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม  น าไปสู่ความพออยู่พอกินมีความม่ันคงของเกษตรกรมาวางแผนในการ
พัฒนาการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ บ้านจ ารุง ต้ังอยู่หมู่  ที่ 7 ต าบลเนิน
ฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน เน้นการพ่ึงพาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ ดี 
มีผู้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้ งปี หมู่บ้านจ ารุง ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน ได้น าผักพ้ืนบ้านมาเป็นอาหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน ยอดมะระ ขม้ินชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ 
และกะปิบ้านจ ารุง มาใช้ประกอบเป็นเมนูน้ าพริกกระปิผักพ้ืนบ้าน เป็นเมนูอาหารหลักที่ทุกคณะศึกษาดูงานจะต้องได้รับ
ประทาน จนกระทั่งได้เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ที่นักท่องเที่ยวรู้จักและคุ้นเคย กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจ ารุงเป็นตัวอย่างของ
การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย อาทิ ปลูกผักพ้ืนบ้านส่งกลุ่มแม่บ้าน ผลิตข้าวซ้อมมือบรรจุถุง
จ าหน่ายในร้านค้าของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ชุมชนมีการลงหุ้นท าโรงสีข้าวชุมชนเองสามารถผลิต
ข้าวซ้อมมือได้อย่างต่อเนื่อง และน าเศษแกลบร าส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรพ้ืนบ้านท าปุ๋ยชีวภาพ และน าปลายข้าวขายให้กับ
กลุ่มผู้เลี้ยงตะพาบน้ า นอกจากนี้บ้านจ ารุงยังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านจ ารุง ก่อต้ัง กลุ่มธนาคารขยะ ผู้คนในชุมชนได้
เห็นคุณค่าของเศษของที่เหลือใช้ แม้แต่ขยะมีการรวมกลุ่มกันจัดต้ังกลุ่มธนาคารขยะและสิ่งแวดล้อมรับซ้ือขยะทุกประเภท
มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ถึงขยะสิ่งของเหลือใช้ปลูกฝังค่านิยม 
ทัศนคติในการรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กต้ังวงดนตรีเยาวชนบ้านจ ารุงแสดงต้อนรับแขกที่มาศึกษาดูงาน 
นอกจากนี้บ้านจ ารุง ยังมีการส่งเสริมให้จัดบ้านเรือนในชุมชนที่มีความพร้อมรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มบ้านพักชุมชนให้บริการ
ที่พักแบบโฮมสเตย์ ให้กับผู้ ศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจในวิถีชีวิตที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง ได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน และเม่ือท ากิจกรรมครบตามที่กล่าวมาจะได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าได้จบหลักสูตรมหาวิทยาลัยบ้านนอก 
กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา คือศึกษาดูงาน 1 วัน 1 คืน ทางหมู่บ้านคิดค่าใช้จ่ายรายละ 800 บาทต่อคนจึงท าให้ทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการจัดการและได้รับผลตอบแทนทุกกลุ่ม ทั้งนี้การบริหารจัดการชุมชน โดยมีแกนน าที่ มีศักยภาพ สามารถ
พัฒนาสังคมชุมชนที่พร้อมต่อการเรียนรู้ จึงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง จากการที่ได้เรียนรู้ 
และพบเจอกับผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งท าให้นายนิธิโรจน์  วันดี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอ าเภอฝาง ได้
น าข้อมูลและสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาปรับปรุงและต่อยอดให้แหล่งเรียนรู้ ต้นแบบการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว เป็นที่สนใจและเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ครบวงจรอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ 
 



 

3. ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบสัมมาชีพให้ประสพผลส าเร็จ  
 ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในเกิดความส าเร็จ  มีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

1. การสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์ การศึกษาดูงาน การแลก เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่
สนใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตตลอดเวลา 

2. การใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท าการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. การวางแผนการผลิตและการตลาด  โดยใช้ตลาดน าการผลิต สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้า

เกษตร 
4. การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ในแปลงนา 

5. ต่อยอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใ 

4. ปัจจัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพให้ประสพผลส าเร็จ 

1.  สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก 
2.  สภาพภูมิอากาศ 
3.  ดินที่มีสภาพเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวไวแสง 
4. แหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ 
5.  ระบบการขนส่งที่รวดเร็ว 

 5. ขั้นตอนการด าเนินงาน และ กระบวนการผลิต 
1.  วางแผนการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  การจัดเตรียมเมล็ดพันธ์ุท่ีจะใช้ในการปลูก โดยมีการแช่เมล็ดพันธ์ุข้าว (แช่ 1 วัน หุ้ม  
 
2) เพ่ือเตรียมหยอด ก่อนแช่ข้าวมีการคัดแยกข้าวด้วยน้ าเกลือ 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

3.  การเตรียมดินท า 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กตีจอบหมุน ครั้งท่ี 2 ใช้รถไถเดินตา
คราดหรือท าเทือก  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.  เตรียมอุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าว ท าการหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยเครื่องหยอดท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาเอง 

โดยจะปลูกพันธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกสันป่าตอง 1 จ านวน 17 ไร่  พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 จ านวน 2 ไร่  
     และ กข.6 จ านวน 2 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

5.  ด าเนินการตรวจแปลงและตัดพันธ์ุข้าวท่ีปน 
 
 
 
 

 

 

6. สุ่มตัวอย่างข้าวเพ่ือส่งตรวจ 
 
 
 
 

 

 

7. การเก็บเก่ียว การท าความสะอาดถุงบรรจุ การรวบรวมผลผลิต 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

   

  

    



 

6. ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 

  ระยะเวลาการเก็บเก่ียวตามชนิดของพันธุ์ข้าว และ ฤดูการเพาะปลูก  อาทิเช่น  ข้าวไม่ไวต่อแสง

อายุในการเก็บเก่ียว 100-135 วัน  และข้าวท่ีไวต่อแสงระยะเวลาการเก็บเก่ียวเป็นไปตามฤดูกาลผลิต 

7. ตลาด/การจ าหน่าย 

  การวางแผนการจ าหน่ายและการตลาด กลุ่มสมาชิกแหล่งเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว มีการ
ประชุมกลุ่มและระดมหุ้น  เพ่ือน ามาเป็นทุนเพ่ือรับซ้ือผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม  และน ามารวบรวมไว้ด้วยกันเพ่ือ
จะได้ท าการจ าหน่าย โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น อง ค์การบริหารส่วนต าบล   ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล  สหกรณ์การเกษตร  เม่ือมีการสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว คณะกรรมการกลุ่มฯจะด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงการซ้ือขายล่วงหน้า จากนั้นจะประชุมสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพ่ือหารือ วางแผนการผลิให้ได้ตามจ านวน
ที่สั่ง จอง ท าให้ กลุ่ม ไม่มีปัญหาเรื่ องผลผลิ ตคงค้าง ยั งสามารถก าหนดราคาได้ ในปี ฤดูการ ผลิตที่ผ่ ามา
(2556/2557)กลุ่มไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวได้ตามความต้องการของผู้สั่งจองเนื่องจากมีผู้สั่งจองขอเพ่ิม
ปริมาณภายหลัง และมีผู้สนใจรายใหม่เข้ามาติดต่อเพ่ิมขึ้น จึงท าให้กลุ่มมีแนวคิดขยายสมาชิก และยกระดับศูนย์
เมล็ดพันธ์ข้าวเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายเม็ดพันธุ์(ตลาดกลางเม็ดพันธ์ข้าว) ด้วยการเชื่อมเครือข่ายกับศูนย์ข้าว
ชุมชนในอ าเภอรอบข้าง โดยมีข้อก าหนดให้กลุ่มฯเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

8. ต้นทุนและผลตอบแทน 

    ต้นทุนการผลิต/ไร่ ประมาณ 2,215 บาท ประกอบด้วย 

ค่าเมล็ดพันธ์ 5 กก./ไร่ กก.ละ 24 บาท 120 บาท/ไร่ 

ค่าเตรียมดิน 556 บาท/ไร่ 

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ 550 บาท/ไร่ 

ค่าปุ๋ย 450 บาท/ไร่ 

ค่าสารก าจัดศัตรูพืช 426 บาท/ไร่ 

ค่าเชื้อเพลิง 113 บาท/ไร่ 

รวม 2,215 บาท/ไร่ 
 

 
 
 

 



 

      ผลตอบแทนท่ีสมาชิกได้รับ 
1. ราคาที่แหล่งเรียนรู้รับซ้ือเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิก  กิโลกรัมละ 17 บาท 
2. ราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่ม  กิโลกรัมละ 24 บาท ท าให้มีส่วนต่างก าไร 7 บาท/กิโลกรัม     

      จัดสรรแบ่งเป็น 
2.1 ส่วนกลางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ร้อยละ 40 
2.2 ค่าการจัดการของคณะกรรมการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 40 
2.3 ปันผลให้สมาชิกในกลุ่มตามจ านวนหุ้น ร้อยละ 20  

9. การถ่ายทอดความรู้จากสัมมาชีพต้นแบบแก่เกษตรกรรายอ่ืน 

  ด าเนินการอบรม  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และเกษตรกรผู้ที่สนใจ  กลุ่ม

เกษตรกรที่ประสานงานผ่านภาครัฐและสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 

10. แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพ 

  1. ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว  โดยจัดต้ังเป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้
เรื่องการปลูกข้าวแก่เกษตรกรที่สนใจ  
  2. ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวไปยังอ าเภอที่สนใจ 
  3. เพ่ิมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว 
  4. เพ่ิมสมาชิกในกลุ่มเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

 

 


