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การส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษโดยชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
Production enhancement of organic rice by the Boon Niyom Ratchathani Asoke
Community Warin Chamrab district, Ubon Ratchthani province.
ธารงค์ แสงสุริยจันทร์, 2อรนุช แสงสุริยจันทร์
วัชพืช ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่กําจัดแมลง ชาวชุมชนบุญ
เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุง่ เน้นเพิ่ม นิยมราชธานีอโศกจึงนํามาเป็นแนวทางการปลูก
พืชผลแบบไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมี
ผลผลิตข้าวเพื่อการค้าเป็นหลัก โดยใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์ทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัด
วัชพืชและศัตรูพชื ฮอร์โมนจากสารเคมีที่เร่งการ
ระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและ
เจริญเติบโตของพืช ตลอดจนไม่ใช้พชื หรือสัตว์ที่มีการ
ผู้บริโภคข้าว กลุ่มผู้ปฏิบัตธิ รรมตามแนวทางพุทธ
ศาสนาที่เรียกตนเองว่า ชาวอโศก ได้รวมกลุม่ สร้างที่ ตัดต่อพันธุกรรม ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษใน
พักอาศัยอยูร่ วมกันเป็นชุมชนเรียกว่า ชุมชนบุญนิยม สภาพแวดล้อม มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และ
หมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ราชธานีอโศก ได้พยายามแสวงหาวิธีการผลิต
ทางการเกษตรที่จะมาตอบโจทย์เรื่องการผลิตอาหาร เน้นการใช้อนิ ทรียวัตถุ เช่น ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุย๋ พืช
สําหรับคนมีศลี เป็นการผลิตที่ผู้ทําได้ฝึกฝนตนเองใน สดและปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ถือคติว่า ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่งที่ปลูก แต่ชาวชุมชนบุญ
ด้านการผลิตและปฏิบัตธิ รรมไปด้วย โดยไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ไม่ทําลายสัตว์มี นิยมราชธานีอโศกไม่ได้ยดึ หลักการห้ามไถพรวน ถือ
ว่าอนุโลมได้ตามความจําเป็น ถ้าเลี่ยงได้ก็ถือว่าดีมาก
ชีวติ อื่นๆ เป็นไปเพื่อการมีสุขภาพที่ดที ั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ชาวชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้พบแนว เพราะปัจจัยด้านพืน้ ที่ยังไม่เอื้ออํานวย ในระยะแรก
ชาวชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกเรียกการทําเกษตร
ทางการทําเกษตรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาขึน้ มา
แบบนี้ว่า “กสิกรรมธรรมชาติ ”
ต่อมาเพื่อให้
จากเกษตรกรญี่ปุนชื่อ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ซึ่งเป็น
ครอบคลุมความหมายในการผลิตพืชผลที่ผู้ผลิตได้
การทําเกษตรแบบไม่รบกวนธรรมชาติ โดยมีวิธีการ
ฝึกฝนตนเองในด้านการผลิตและปฏิบัตธิ รรมไปด้วย
ไม่กระทํา 4 ประการ คือ ไม่ไถพรวนดิน ไม่กําจัด
บทนา

[266]
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 มกราคม-เมษายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
ซึ่งเป็นการไร้สารพิษทั้งจิตวิญญาณของผู้ผลิตและ
ผลผลิต จึงเรียกว่า “กสิกรรมไร้สารพิษ ” สําหรับ
ผลผลิตข้าว เรียกว่า “ข้าวไร้สารพิษ” มีเกษตรกรและ
ผู้สนใจจากหลายพืน้ ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้และนําไป
ทําจนประสบความสําเร็จ ได้รับผลดีและมีความ
เป็นอยูท่ ี่ผาสุกจํานวนมากขึ้นในท้องที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศ (นาวิน โสภาภูม,ิ 2547)
ในช่วงแรก ผลผลิตข้าวไร้สารพิษมีปริมาณ
น้อยมาก และหาแหล่งผลิตได้คอ่ นข้างยาก แต่
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคข้าวไร้สารพิษมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรได้นําความรู้
จากการศึกษาเรียนรู้ไปปลูกข้าวไร้สารพิษ มีรายได้
เพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าเดิม และ
สุขภาพแข็งแรง
บทความนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษโดยชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใน
ปีการผลิต พ.ศ. 2557
วิธีการศึกษา
ใช้วธิ ีศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ขอ้ มูล
สําคัญ พร้อมกับการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม ใน
กิจกรรมของการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษ ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ มีดังนี้

1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบไร้สารพิษและนํา
ข้าวเปลือกมาขายให้แก่โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศก จํานวน 34 ราย แบ่งการรวบรวมข้อมูลเป็น 2
ช่วง คือ
1.1) ช่วงที่เกษตรกรกําลังปลูกข้าว โดย
การไปเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สัมภาษณ์เกษตรกรจํานวน 17 ราย พร้อมกับการ
สังเกตกิจกรรมการผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกร
1.2) ช่วงที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาขาย
ให้แก่โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก สัมภาษณ์
เกษตรกรจํานวน 17 ราย พร้อมกับการสังเกต
กิจกรรมการรวบรวมและเก็บรักษาข้าวเปลือกของ
โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก
2) สมาชิกชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ที่ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษ
สัมภาษณ์จํานวน 3 ราย พร้อมกับการสังเกต
กิจกรรมการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร การ
บรรจุหีบห่อ และการจัดการระบบโลจิสติกส์
3) พนักงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจําหน่าย
ข้าวสารไร้สารพิษของ บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม)
จํากัด ซึ่งเป็นร้านค้าอยู่ในความดูแลของชุมชนบุญ
นิยมสันติอโศก กรุงเทพมหานคร และเป็นร้านค้าหลัก
ในการจําหน่ายข้าวสารไร้สารพิษจากโรงสีชุมชนบุญ
นิยมราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณ์
จํานวน 1 ราย พร้อมกับการสังเกตกิจกรรมการ
จําหน่ายข้าวสารไร้สารพิษของ บริษัท พลังบุญ (บุญ
นิยม) จํากัด
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ผลการศึกษา
ความหมายของข้าวไร้สารพิษ
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
(2555, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของ กสิกรรมไร้
สารพิษ หมายถึง ระบบการผลิตพืชผลที่ไม่มกี ารใช้
ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด หรือที่
มีการตัดต่อสารพันธุกรรม เน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย จะต้องมีทิศทาง
รักษาศีล 5 เป็นเบือ้ งต้น ลด ละ เลิก อบายมุข
นาวิน โสภาภูมิ (2547, หน้า 154) ได้
กล่าวถึง กสิกรรมไร้สารพิษว่า เป็นระบบการผลิต
พืชผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองการบริโภค
และการแลกเปลี่ยนที่มีมิติคุณค่าทางศีลธรรมเข้ามา
กํากับด้วย เป็นการฝึกฝนทางกายและใจให้ลด ละ
เลิก การคิดเบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
รวมถึงการเอาเปรียบผู้บริโภค คนที่จะทําการเกษตร
แบบนี้ได้ตอ้ งเป็นคนปฏิบัตธิ รรม ละอบายมุข หรือถือ
ศีลเป็นวัตรปฏิบัตใิ นการเพาะปลูก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้าวไร้สารพิษ หมายถึง
ข้าวที่ผลิตตามระบบกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งเป็นระบบ
การผลิตพืชผลซึ่งผู้ผลิตมีความตัง้ ใจไม่ให้เกิดสารพิษ
ทั้งด้านผลผลิตและจิตวิญญาณของตนเอง ด้วยการ

ถือศีลเป็นวัตร ลด ละ เลิก อบายมุข และสิ่งเสพติด
ต่างๆ เช่น สุรา บุหรี่ การพนัน เป็นต้น
การผลิตข้าวไร้สารพิษมีระบบการผลิต
คล้ายคลึงกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ต่างกันที่การผลิต
ข้าวไร้สารพิษมีมติ คิ ุณค่าทางศีลธรรมเข้ามากํากับ
ด้วย หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่จัด
ให้มีการอบรมรวมทั้งผลิตเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตข้าวไร้สารพิษมีค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์
อาทิ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (2548) ได้จัดทํา
เอกสารเรื่อง เทคนิค และวิธีการผลิตข้าวไร้สารพิษ
เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ของ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สํานักพัฒนาสินค้าเกษตร
สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2557) ได้
จัดทําเอกสารเรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ เผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ท
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก
1) ลักษณะทางกายภาพ ชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ได้รับอนุมัตจิ ากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านในปีพ.ศ. 2539 ชื่อว่า หมู่บ้านชุมชนราช
ธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกหมูบ่ ้านคํากลางใหม่ หมู่
ที่ 6 ตําบลบุ่งไหม ตัง้ อยู่หา่ งจากตัวเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 6
กิโลเมตร อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับแม่นํา้ มูล อีก
ฝั่งแม่นํา้ เป็นหมู่บ้านดงเจริญ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
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หมูบ่ ้านคํากลางใหม่ ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านกุดระงุม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมูบ่ ้านท่ากกเสียว สภาพพื้นที่
เป็นที่ลมุ่ มีลักษณะเป็นก้นกระทะและเป็นดินทาม คือ
ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่นํา้ เป็น
เวลานาน มีนํา้ ท่วมเป็นครั้งคราวในฤดูฝนที่มนี ํา้ มาก
ส่วนฤดูหนาวและฤดูรอ้ นสามารถเพาะปลูกพืชผัก
และไม้ล้มลุกได้ ผืนดินระหว่างหมูบ่ ้านจนจรดแม่นํา้
มูล มีลักษณะคล้ายคลื่น มีพ้นื ที่สูงๆ ต่ําๆ ขนานกับ
แม่นํา้ มูล ส่วนที่เป็นสันคลื่นจะเป็นปุา ปกคลุมด้วยไม้
พุม่ และไม้เลื้อย ส่วนที่เป็นท้องคลื่น จะเป็นคลองน้ํา
ธรรมชาติ ภาษาอีสานเรียกว่า บุง่ บางบุ่งมีน้ําขัง
ตลอดปี บางบุ่งไม่มีน้ําขัง ริมแม่นํา้ มูลเป็นปุาละเมาะ
ปุาไม้ทาม เช่น ต้นตะแบกน้ํา กระโดนน้ํา ฯลฯ
2) ประชากรและสังคม ข้อมูลจากสํานักงาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตําบลบุ่งไหม เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 จํานวนประชากรในหมูท่ ี่ 10
หมูบ่ ้านชุมชนราชธานีอโศก มีผู้อยูอ่ าศัย 119 หลังคา
เรือน ประชากร 396 คน เป็นเพศชาย 188 คน เพศ
หญิง 208 คน พืน้ ที่ดนิ ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนเป็น
กรรมสิทธิ์ของกองทั พธรรมมูลนิธิมีเนื้อที่ประมาณ
1,000 ไร่ จัดสรรพื้นที่สําหรับก่อสร้างบ้านเรือน
ประมาณ 100 ไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยละ
ประมาณ 50 ตารางวา ส่วนที่เหลือสําหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ผู้อยูอ่ าศัยไม่มีสทิ ธิในที่ดนิ เป็น
ของส่วนตน การขายต่อและการโอนสิทธิ์เข้าพักอาศัย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมี
ข้อกําหนดพื้นฐานสําหรับคุณสมบัตขิ องผู้ที่สร้าง

บ้านเรือนและอยูอ่ าศัยในชุมชนได้คือ จะต้องถือศีล 5
ละอบายมุข และรับประทานอาหารมังสวิรัติ ดําเนินชีวิต
ตามแนวทาง “บุญนิยม” และใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ
“สาธารณโภคี”คือการกินอยู่ร่วมกันเป็นส่วนกลาง เป็น
แนวทางในการอยูร่ ่วมกันของชาวชุมชน
3) การประกอบกิจการงาน กิจการงานที่
สําคัญมี 12 ด้าน โดยบูรณาการกิจการงานทั้ง 12
ด้าน สนับสนุนซึ่งกันและกันในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน ได้แก่ (1) ศาสนา (2) การเมืองการ
ปกครอง (3) การสื่อสาร (4) กสิกรรม (5) ขยะวิทยา
(6) อุตสาหกรรมชุมชน (7) การพาณิชย์ (8) การเงิน
การคลัง (9) การบริโภค (10) สุขภาพ (11) การศึกษา
และ (12) ศิลปวัฒนธรรม
4) การเป็นแหล่งเรียนรู้ มีผู้สนใจมาศึกษาดู
งานและเข้าฝึกอบรม ทัง้ ที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่จาก
อาชีพต่างๆอยูเ่ สมอ เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 คน
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้จัดหลักสูตรการอบรม
ให้เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ เช่น หลักสูตร
เยาวชนคนสร้างชาติ หลักสูตรสัจธรรมชีวิต หลักสูตร
กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดย
บูรณาการฐานงานกิจการ 12 ด้าน รวมกับ สภาพ
ความเป็นอยูข่ องชาวชุมชน และสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เป็นองค์ประกอบรวมของกระบวนการ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีแนวทางบุญนิยมเป็นพืน้ ฐาน
ในปี พ.ศ. 2544-2547 ชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

[269]
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 มกราคม-เมษายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
การเกษตร (ธกส.) จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร “สัจธรรมชีวิต ” ให้แก่เกษตรกรในโครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส.
ระหว่างพักการชําระหนี้ของรัฐบาล ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2544 ถึง เดือนมีนาคม 2547 รุ่นละ
ประมาณ 100 คน ปรากฏว่า มีเกษตรกรผ่านการอบรม
รวม 47 รุ่น ประมาณ 5,000 คน (เครือข่ายกสิกรรมไร้
สารพิษแห่งประเทศไทย, 2547ก)
ในปี พ.ศ. 2546 - 2549 ชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ได้เข้าร่วมโครงการ “พลังกู้ดินฟูา ประชา
เป็นสุข” ซึ่งสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรม 12
แผนงาน เป็นการออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรตาม
หมูบ่ ้านต่างๆที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “สัจธรรม
ชีวติ ” จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกําลังใจ ใน
การพัฒนาตนเองและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้
สามารถพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ ซึ่งทําให้ผู้
ผ่านการอบรมจํานวนหนึ่งมีความมั่นใจในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ผ่าน
กิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 5,300 คน (เครือข่ายกสิ
กรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย, 2547ข; 2550)
ในปี พ.ศ. 2550 - 2551 ชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ชุมชนฯได้รับเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้านแห่งหนึ่งในจํานวน 150 แห่งของศูนย์การ
เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศ เปิดรับเกษตรกร
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “กสิกรรมไร้

สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ” ระยะเวลาการอบรมรุ่น
ละ 5 วัน 4 คืน ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) ปรากฏว่า มี
เกษตรกรเข้าอบรมในปี พ.ศ. 2550 จํานวน 1 ,000
คน และในปีพ.ศ. 2551 จํานวน 700 คน โดยในปีพ.ศ.
2551 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี ได้ขอนําเกษตรกรที่
ประสงค์กู้เงินจาก ธ.ก.ส. เข้ารับการอบรมสมทบด้วย
อีกจํานวนประมาณ 4,000 คน
การส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษ
หลังจากเกษตรกรจํานวนหนึ่งได้มาเรียนรู้
การทํากสิกรรมไร้สารพิษจากชาวชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ส่วนหนึ่งได้นําไปปฏิบัตจิ นได้ผลดี เพื่อเป็น
การส่งเสริมด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้
สารพิษ ให้สามารถขายข้าวเปลือกไร้สารพิษได้ใน
ราคาที่เหมาะสม มีการชั่งน้ําหนัก การวัดความชืน้
ของข้าว การวัดปริมาณข้าวสารจากการนํา
ข้าวเปลือกมาสี (อัตราร้อยละของข้าวต้น) ความสวย
ของเมล็ด ความเก่าใหม่ของข้าวและสิ่งเจือปน อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม โรงสีของชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกไร้สารพิษจากเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวแบบไร้สารพิษ 3 ปีขนึ้ ไป โดยสามารถรับ
ซื้อได้จํานวนหนึ่งตามที่มีงบประมาณและสถานที่เก็บ
รักษาข้าวเปลือก แล้วนําไปสีเป็นข้าวกล้องส่งให้
ร้านค้าของชุมชนบุญนิยมซึ่งมีอยูห่ ลายแห่งจําหน่าย
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แก่ผู้บริโภคในราคาต่ํากว่าท้องตลาดในข้าวประเภท
เดียวกัน
สําหรับในปีการผลิต พ.ศ. 2557 ชุมชนบุญ
นิยมราชธานีอโศกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต
ข้าวไร้สารพิษ ดังนี้
การจัดหาและการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษ
1) การไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามผล
หลังการฝึกอบรม ตัวแทนชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกได้ไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลหลังการฝึกอบรม
เกษตรกรเกี่ยวกับการทํากสิกรรมไร้สารพิษตามที่
โอกาสอํานวย พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกษตรกรไปร่วม
กิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่ชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกจัดขึ้น เช่น งานปีใหม่ตลาดอาริยะ วันที่ 13-15
เมษายน และงานเพื่อฟูาดิน เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริม
ความรู้ในการทํากสิกรรมไร้สารพิษ รวมทั้งสร้าง
ความคุ้นเคยและความไว้วางใจต่อกัน
2) การให้สิทธิบุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้
สารพิษสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสัมมาสิกขาของ
ชุมชนบุญนิยมชาวอโศก โดยผ่านการทดสอบตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองมีโอกาส
ได้ไปเยี่ยมบุตรที่เป็นนักเรียนสัมมาสิกขาและเข้าร่วม
กิจกรรมที่ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกจัดขึน้
3) การจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสวันสําคัญ
ชาวชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวไร้สารพิษในหมู่บ้านต่างๆ จัดกิจกรรมโรงบุญแจก
อาหารมังสวิรัติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว วันที5่ ธันวาคม ของทุก
ปี สําหรับในปี พ.ศ.2557 ได้ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ไร้สารพิษจัดกิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัต5ิ จุด
คือ (1) โรงเรียนหนองสนมพะลาน อําเภอทุ่งศรีอุดม2)(
บ้านโนนค้อ ตําบลจิกดู่ อําเภอหัวตะพาน (3) บ้านศรี
อุดม อําเภอเดชอุดม (4) บ้านหนองแต้ อําเภอเดชอุดม
5) บ้านหนองสําราญ อําเภอเดชอุดม (มูลนิธิธรรมสันติ,
2557)
การส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือกไร้
สารพิษ
1) จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษ
ก่อนฤดูการผลิตเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
ส่งเสริมการผลิตสําหรับในปีการผลิต พ.ศ. 2557
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้จัดประชุมเกษตรกรที่
ปลูกข้าวแบบไร้สารพิษและนําข้าวเปลือกมาขายให้แก่
โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ในวันพุธที่ 7
พฤษภาคม 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้
ลงทะเบียนเข้าประชุม 60 คน เปิดการประชุมโดย
นักบวชชาวอโศก (สมณะ) ได้กล่าวถึงการทํานาแบบ
ไร้สารพิษ เป็นการทํานาที่มคี ุณธรรม เงินไม่ใช่คําตอบ
ชีวติ ที่ได้เสียสละ คือชีวติ ที่มีคุณค่า เมื่อปลูกข้าวไร้
สารพิษ คนปลูกก็ควรมีทิศทางในการดําเนินชีวติ แบบ
ไร้สารพิษ เช่น การถือศีลเป็นวัตร มีการลด ละ เลิก
อบายมุขต่างๆ
ในการประชุมครั้งนี้ คณะทํางานส่งเสริม
การผลิตข้าวไร้สารพิษของชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกได้นําเสนอโครงการทดลองร่วมกันระหว่าง
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เกษตรกรกับโรงปุ๋ย “พลังชีวิต ” ของชุมชนบุญนิยม
ราชธานีอโศก โดยโรงปุ๋ย “พลังชีวิต ” จะมอบปุ๋ย
อินทรีย์ ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม จํานวน
4 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่
คิดค่าใช้จา่ ยใดๆ เพื่อใช้ในการทดลองปลูกข้าวพื้นที่ 1
ไร่ ในฤดูการเพาะปลูกข้าวปี พ.ศ.2557 วัดผลว่าจะได้
ข้าวเปลือกปริมาณเท่าใด ผลผลิตที่ได้เป็นของ
เกษตรกร ปรากฎว่า มีเกษตรกรลงชื่อเข้าร่วม
โครงการ 55 ราย โดยตัวแทนคณะทํางานฯได้นําปุ๋ย
ไปส่งมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับ
การไปเยี่ยมเยียนที่หมู่บ้านของเกษตรกรในเวลาต่อมา
2) การสนับสนุนปัจจัยในการผลิต โรงปุ๋ย
“พลังชีวิต ” ของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก มีกําลัง
ผลิตวันละประมาณ 100 ตัน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตรา
“งอกงาม” จําหน่ายในราคาต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไป
ในโอกาสวันสําคัญของชาติ โรงปุ๋ย “พลังชีวิต ” ได้ลด
ราคาปุ๋ยอินทรีย์ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม
จากราคาปกติกระสอบละ 280 บาท คงเหลือราคา
กระสอบละ 180-200 บาท โดยเกษตรกรซือ้ ได้
ครอบครัวละไม่เกิน 100 กระสอบ หรือ 5,000
กิโลกรัม ช่วงเวลาในการลดราคาปุ๋ยสําหรับปี พ.ศ.
2557 ได้แก่ วันสงกรานต์ จําหน่ายในวันที่ 11-13
เมษายน 2557 วันพืชมงคล จําหน่ายในวันที่ 9-12
พฤษภาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ (วันแม่แห่งชาติ)
จําหน่ายในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2557 วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (วันพ่อ
แห่งชาติ) จําหน่ายในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557
3) การตรวจสอบและรับรองผลผลิต ในช่วง
ที่มีการปลูกข้าว ตัวแทนคณะทํางานการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวไร้สารพิษของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก
ได้ออกไปเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษ
เป็นระยะ เป็นการสุ่มตรวจและรับรองผลผลิตว่าปลูก
แบบไร้สารพิษ แต่ไม่มขี ้อผูกพันว่าโรงสีของชุมชนบุญ
นิยมราชธานีอโศกจะต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
ทั้งหมด เนื่องจากโรงสีของชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ สถานที่เก็บ
ข้าวเปลือก และการตลาด
การร่วมเดินทางไปเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 3 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ตัวแทน
คณะทํางานการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษของ
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้เดินทางไปเยี่ยมแปลง
นาของกลุม่ เกษตรกรปุ๋ยชีวภาพบ้านม่วง ตําบลสม
สะอาด อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก
จํานวน 30 ครัวเรือน ทํานาแบบไร้สารพิษรวม
ประมาณ 1,000 ไร่ เยี่ยมแปลงนาสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ที่ผลิตโดยโรงปุ๋ยพลังชีวิต 8 ราย นายบุญจันทร์ ต้น
สิน ประธานกลุม่ เกษตรกรปุ๋ยชีวภาพบ้านม่วง ได้
กล่าวถึงปัญหาของเกษตรกรที่นําข้าวไปขายให้โรงสี
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ส่วนใหญ่ทํานาหว่าน ใช้
รถเกี่ยวข้าว ลานตากข้าวมีไม่เพียงพอ ขาดแคลน

[272]
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 มกราคม-เมษายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
แรงงานและเครื่องมือที่จะตากข้าว อยากให้โรงสีมี
เครื่องอบข้าวจะช่วยลดภาระของชาวนาได้มาก
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ตัวแทนคณะทํางานการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้
สารพิษฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแปลงนาของกลุ่ม
เกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์บ้านเม็กน้อย ตําบลกลาง อําเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกจํานวน 51
ครัวเรือน ทํานาแบบไร้สารพิษรวมประมาณ 1,000 ไร่
ไปเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกร 4 ราย นายคําเขียน ขํา
ตา ประธานกลุม่ เกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์บ้านเม็กน้อย ได้
เล่าถึงการไปอบรมการทําเกษตรอินทรีย์ที่ปุาดงนา
ทาม ในปี พ.ศ. 2543 กลับมาตั้งกลุม่ เกษตรกรทําปุย๋
อินทรีย์บ้านเม็กน้อยมีสมาชิกเริ่มต้น 19 คน ปัจจุบันมี
51 คน ตนเองทํานา 35 ไร่ ปลูกข้าวเจ้ามะลิแดง
ทั้งหมด ส่วนใหญ่ทํานาดํา ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยทําเอง
จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ใช้ร่วมกันผสมกับปุ๋ย
อินทรีย์ที่ซอื้ มา ต้นข้าวไม่สูง ทําให้ข้าวไม่ลม้ ทํานา
อินทรีย์ประหยัดต้นทุน กบ เขียด ปู ปลา ในนามีมาก
ขึน้ มีความมั่นใจในการทํานาอินทรีย์ ปัญหาคือหอย
เชอรี่กัดกินต้นข้าว แก้ปัญหาโดยเก็บใส่ถังหมักไว้
แล้วนํามาผสมน้ําฉีดใส่ต้นข้าว ผลผลิตที่ได้จะเอาไป
ขายให้โรงสีชุมชนราชธานีอโศกทั้งหมด ทํานาช่วยกัน
2 คน คือ สามีและภรรยา ทําเสร็จก็ไปช่วยเพื่อน
เพื่อนเสร็จก่อนก็มาช่วยเรา ไม่จ้างแรงงาน ตอนเกี่ยว
ข้าวก็ใช้ระบบรวมแรงช่วยกัน ทํานาอย่างเดียวไม่ได้
ปลูกพืชอื่น เลี้ยงวัวควายเอามูลสัตว์มาทําปุย๋ ดํานา

ใช้ตน้ ข้าวต้นเดียว ปรากฏว่าหลังจากปักดําระยะเวลา
1 เดือน แตกกอนับได้ 17 ต้น
ครัง้ ที่ 3 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ตัวแทนคณะทํางานการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้
สารพิษฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกรที่
บ้านหนองสนม ตําบลโคกชําแระ อําเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 ครัวเรือน แม่ตมิ๋ วัน
เลิศ เกษตรกรบ้านหนองสนม ได้กล่าวถึงการเรียนรู้
วิธีทํานาไร้สารพิษจากชุมชนบุญนิยมศีรษะอโศก ทํา
นาไร้สารพิษตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2532 ปีน้ที ํานา 28 ไร่ ทํา
ทั้งแบบนาดําและนาหว่าน นาดําใช้คนเกี่ยวข้าว นา
หว่านใช้รถเกี่ยวข้าว ในนามีหอยเชอรีมาก เก็บหอย
เอามาหมักทําน้ําจุลินทรีย์เอาไปฉีดต้นข้าว ทําให้ตน้
ข้าวงอกงามดี
การปลูกข้าวเไร้สารพิษ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษพักอาศัยอยู่
กระจายกันในหลายอําเภอ แปลงนาอยู่กระจัด
กระจายกัน ทํานาแบบไร้สารพิษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3
ปี ส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทํากสิกรรมไร้
สารพิษจากชุมชนบุญนิยมชาวอโศก ส่วนหนึ่งได้รับ
ความรู้จากหน่วยทหารในโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงเฉพาะพืน้ ที่ปุาดงนาทามอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี
ในบางพื้นที่เกษตรกรมีการรวมกลุม่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน กลุ่มเกษตรกรใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานีที่นําข้าวเปลือกไร้สารพิษมา
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ขายให้โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกรวม 30 ตัน
ขึน้ ไป มีดังนี้
(1) กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านม่วง ตําบลสมสะอาด
อําเภอเดชอุดม
(2) กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเม็กน้อย ตําบลกลาง
อําเภอเดชอุดม
(3) กลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านดอนหมู ตําบล
ขามเปี้ย อําเภอตระการพืชผล
(4) กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านสมพรรัตน์
ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก
เหตุผลสําคัญที่ปลูกข้าวแบบไร้สารพิษ
เกษตรกรกล่าวว่า ต้องการมีสุขภาพดี ลดต้นทุนการ
ผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วดินแข็ง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดนิ ร่วนซุยขึ้น
เป็นลําดับทําให้ดํานาง่าย ปลูกข้าวแบบไร้สารพิษทําได้
ง่ายและปลอดภัยกว่าแบบใช้สารเคมี สิ่งแวดล้อมดีข้นึ
ทํานาแบบใช้เคมี ลงทุนมาก ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นทุกปี
นายทวี วิมลสุข เกษตรกรบ้านแสนถาวร
อําเภอน้ําขุ่น ได้กล่าวถึงการอยากเลิกการใช้สารเคมี
เมื่อได้รับคําแนะนําก็เปลี่ยนมาทํานาแบบไร้สารพิษทันที
วิธีการปลูกข้าว เกษตรกรที่ทํานามากกว่า
10 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีทํานาหว่าน เพราะขาดแคลน
แรงงาน เกษตรกรที่ทํานาน้อยกว่า 10 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้
วิธีทํานาดํา พันธุ์ขา้ วปลูกได้จากการเก็บไว้เองจากปีที่
แล้ว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามผสมกับปุ๋ยคอก ใบไม้
ปริมาณปุย๋ ที่ใช้ในปีน้ลี ดลงกว่าปีที่แล้วในพืน้ ที่ทํานา
เท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม นาย
บุญจันทร์ ต้นสิน ประธานกลุม่ เกษตรกรปุ๋ยชีวภาพ

บ้านม่วง ตําบลสมสะอาด อําเภอเดชอุดม ได้กล่าวถึง
ผลผลิต ข้าวเปลือกปีที่แล้วของกลุม่ รวมกันได้
ประมาณ 500 ตัน ปีนไี้ ด้ขา้ วเปลือกรวมกันประมาณ
600 ถึง 700 ตัน ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชและแมลง
ศัตรูพชื มีน้อย โดยให้เหตุผลว่า การปลูกข้าวแบบไร้
สารพิษ ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย บางรายมีเพลี้ย
กระโดดก็ใช้นํา้ จุลินทรีย์ที่ทําเองฉีดพ่น บางรายบอก
ว่าในนามีหอยเชอรี่แต่ไม่กัดกินต้นข้าว นายธนดล อิน
ตะ เกษตรกรบ้านราษฎร์สําราญ อําเภอเดชอุดม ได้
กล่าวถึงเพลี้ยไฟลง ใบข้าวไหม้เป็นหย่อมๆ แต่ไม่มาก
ไม่ได้ทําอะไร ปล่อยให้หายไปเอง มันหนีไปเอง นาย
ทวี วิมลสุข เกษตรกรบ้านแสนถาวร อําเภอน้ําขุ่น ได้
กล่าวถึงปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว ปล่อยให้มัน
กิน ปล่อยไปตามธรรมชาติ หอยก็หายไปเอง
การเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรที่ทํานาหว่าน
ส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวข้าว เกษตรกรที่ทํานาดําส่วนใหญ่
ใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าว สภาพน้ําฝนปีน้โี ดยทั่วไปฝน
ตกดี มีบางพื้นที่ฝนตกน้อย ทําให้ได้ขา้ วน้อย นาย
อ่อนศรี เพ็งสอน เกษตรกรบ้านคําไหล ตําบลคํา
เจริญ อําเภอตระการพืชผล ได้เล่าถึงฝนทิง้ ช่วงในปีน้ี
ทําให้ได้ขา้ วน้อย แต่ปริมาณใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
การรวบรวมและเก็บรักษาข้าวเปลือก
ก่อนที่จะเริ่มรวบรวมข้าวเปลือก ได้มีการ
ประชุมคณะทํางานจัดหาข้าวเปลือกไร้สารพิษของ
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2557 สรุปได้ว่า ในปีการผลิต พ.ศ. 2556 โรงสีชุมชน
บุญนิยมราชธานีอโศก รวบรวมข้าวเปลือกได้
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ประมาณ 950 ตัน ทําการแปรรูปสีเป็นข้าวสารจนถึง
เดือนธันวาคม 2557 มีข้าวเปลือกคงเหลือในโรงเก็บ
ข้าวจํานวนประมาณ 250 ตัน จะสามารถสีเป็น
ข้าวสาร (ข้าวกล้อง) ได้ประมาณ 150 ตัน การระบาย
ข้าวเปลือกที่เหลือโดยสีเป็นข้าวสาร (ข้าวกล้อง) คาด
ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนก็สีหมด ซึ่งจะสอดรับ
กับการรับซื้อข้าวเปลือกรุ่นใหม่เข้ามาเก็บในคลังเก็บ
ข้าวได้พอดี โดยมีแหล่งระบายข้าวสาร ดังนี้
(1) บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม) จํากัด
กรุงเทพมหานคร เดือนละประมาณ 40 ตัน
(2) ร้านค้าชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก จังหวัด
นครปฐม เดือนละประมาณ 8 ตัน
(3) กลุ่มสมาชิกแพทย์วถิ ีธรรม เดือนละ
ประมาณ 10 ตัน
(4) บริโภคในชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกและ
จําหน่ายในร้านค้าชุมชน เดือนละประมาณ10 ตัน
ข้อมูลจากการที่คณะทํางานการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวไร้สารพิษของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้
ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่าย
ผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ คาดว่า
ผลผลิตข้าวเปลือกไร้สารพิษในปีการผลิต พ.ศ. 2557
จะมีประมาณ 3,000 ตัน คณะทํางานฯ จึง
ตัง้ เปูาหมายว่า จะรวบรวมข้าวเปลือกไร้สารพิษได้
ประมาณ 950 ตัน โดยเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 600 ตัน จากกลุ่ม
เกษตรกรข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร ประมาณ 250

ตัน จากกลุ่มเกษตรกรข้าวสัจธรรมชีวิต จังหวัด
อํานาจเจริญ ประมาณ 100 ตัน
ปัจจัยคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการกําหนด
ราคาในการรับซื้อข้าวเปลือกไร้สารพิษที่โรงสีของ
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกกําหนดในปีการผลิต
พ.ศ. 2557 ดังนี้
(1) ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15
(2) อัตราร้อยละของการสีขา้ วต้น (ปริมาณ
ข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือก 100 กรัม) ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60 ถ้าอัตราการการสีข้าวต้นน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ราคารับซื้อจะลดลงในอัตรา 20 สตางค์
ต่อการลดลงของอัตราการสีขา้ วต้นร้อยละ 1
(3) สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2
(4) ความสวยของเมล็ด และความเก่าใหม่
ของข้าว
โดยผู้ที่นําข้าวเปลือกมาขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการขนส่งเอง ในกรณีที่เกษตรกรต้องการให้โรงสีฯ
นํารถไปรับข้าวเปลือกจากหมูบ่ ้านมาส่งให้โรงสีฯ การ
ขนส่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จะคิดค่าขนส่ง
กิโลกรัมละ 0.30 บาท กําหนดราคารับซื้อข้าวเปลือก
ไร้สารพิษ ดังนี้ (ก) ข้าวหอมมะลิขาว กิโลกรัมละ
13.50 บาท (ข) ข้าวหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 14.50
บาท เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกในวันที่ 6 ธันวาคม 2557
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวไร้สารพิษบ้านม่วง และบ้านเม็กน้อย อําเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าว
ไร้สารพิษที่มีปริมาณข้าวเปลือกไร้สารพิษมากกว่า
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กลุ่มอื่นๆ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมปรึกษาหารือกับ
คณะทํางานจัดหาข้าวเปลือกฯของชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศก ขอให้ปรับราคารับซื้อข้าวเปลือกฯ
คณะทํางานจัดหาข้าวเปลือกฯ จึงกําหนดราคารับซื้อ
ใหม่เป็นดังนี้ (ก) ข้าวหอมมะลิขาว กิโลกรัมละ 14
บาท (ข) ข้าวหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 15 บาท
โรงสีของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศกได้
รวบรวมข้าวเปลือกไร้สารพิษได้ประมาณ 629 ตัน ต่ํา
กว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ 950 ตัน โดยรวบรวมจาก
แหล่งผลิต ดังนี้
(1) รวบรวมจากเกษตรกรในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี เริ่มรับซื้อเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557
สิน้ สุดถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวบรวม
ข้าวเปลือกไร้สารพิษแบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิขาว
จํานวนประมาณ 380 ตัน ข้าวหอมมะลิแดง จํานวน
ประมาณ 92 ตัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 472 ตัน
(2) รวบรวมจากเกษตรกรกลุม่ ข้าวสัจธรรม
ชีวติ จังหวัดอํานาจเจริญ และกลุ่มข้าวคุณธรรม
จังหวัดยโสธร เริ่มรับซื้อเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557
สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 รวบรวม
ข้าวเปลือกไร้สารพิษได้ดังนี้ ข้าวหอมมะลิขาว จํานวน
ประมาณ 98 ตัน ข้าวพันธุ์ กข. 15 จํานวนประมาณ 6
ตัน ข้าวพันธุ์เวสสันตระ จํานวนประมาณ 53 ตัน รวม
ข้าวเปลือก 3 ชนิด จํานวนประมาณ 157 ตัน
วิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือก โดยการบรรจุ
ถุงขนาดใหญ่ความจุข้าวเปลือกถุงละประมาณ 700
กิโลกรัม ตั้งซ้อนกัน 3 ชั้นในโรงเก็บข้าวของโรงสี ซึ่งมี

พื้นที่สามารถเก็บข้าวได้ประมาณ 1,000 ตัน แต่ละ
กระสอบติดปูายแสดงข้อมูลของข้าวเปลือก ได้แก่ ชื่อ
ของผู้ปลูกข้าว ความชื้น อัตราร้อยละของข้าวต้น
เหตุผลที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาขายให้
โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก เพราะว่า มี
ความคุ้นเคยกันมาก่อน มีความไว้วางใจ มีความเป็นพี่
น้อง เชื่อถือผู้มศี ลี ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อ
ข้าวเปลือก นายสมหวัง หงส์วิเศษ เกษตรกรกลุม่ ปุ๋ย
ชีวภาพบ้านม่วง ตําบลสมสะอาด อําเภอเดชอุดม ได้
กล่าวถึงการขายข้าวเปลือกให้ราชธานีอโศก บริการดี
ต่างคนต่างให้กันและกัน ช่วยกันทั้งผู้ซือ้ และผู้ขาย ชั่ง
น้ําหนักข้าวเปลือก น้ําหนักรถเปล่า ออกใบรับให้ไป
รับเงินค่าขายข้าวสดๆ เลย ประทับใจมาก นายเสริม
เกษตรกรบ้านสวนวัว ตําบลหนองเมือง อําเภอม่วง
สามสิบ ได้กล่าวถึงการได้รับพันธุ์ขา้ วจากชุมชนบุญ
นิยมราชธานีอโศก เมื่อผลิตของดีแล้ว อยากให้คนดีๆ
เอาไปทําประโยชน์ตอ่
การแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
โรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก มีกําลัง
การผลิตสามารถสีขา้ วเปลือกจํานวน 80 ตัน ให้เป็น
ข้าวสาร (ข้าวกล้อง) ใช้เวลา 24 ชั่วโมง โดยสามารถสี
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร (ข้าวกล้อง) ได้ในอัตราร้อยละ
55-65 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือก ปริมาณ
ข้าวเปลือกที่นํามาสีแต่ละครัง้ ขึน้ อยูก่ ับปริมาณ
ข้าวสารตามใบสั่งซือ้ โดยเฉลี่ยจะสีขา้ วเปลือกวันละ
ประมาณ 7,000-8,000 กิโลกรัม ใช้เวลาในการสี
ข้าวประมาณวันละ 3-4 ชั่วโมง
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ต้นทุนในการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็น
ข้าวสาร (ข้าวกล้อง) มีวธิ ีการคํานวณ ดังนี้
(1)
ค่าไฟฟูาเดือนละ 12,000 บาท สี
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้ 40,000 กิโลกรัม คิดเป็น
ราคาต้นทุนการผลิตข้าวสารกิโลกรัมละ 0.30 บาท
(2) ค่าลงทุนเครื่องจักร 5,000,000 บาท
อายุเครื่องจักร 5 ปี สีขา้ วเปลือกให้เป็นข้าวสารได้
2,500,000 กิโลกรัม คิดเป็นราคาต้นทุนการผลิต
ข้าวสารกิโลกรัมละ 2.00 บาท
(3) ค่าลงทุนอาคาร 3,000,000 บาท อายุ
อาคาร 10 ปี สีขา้ วเปลือกให้เป็นข้าวสารได้
5,000,000 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนการผลิตข้าวสาร
กิโลกรัมละ 0.60 บาท
(4) ค่าถุงขนาดใหญ่สําหรับเก็บข้าวเปลือก
บรรจุได้ 700 กิโลกรัม ราคาถุงละ 400 บาท คิดเป็น
ต้นทุนการผลิตข้าวสารกิโลกรัมละ 0.57 บาท
(5) ค่าถุงสําหรับเก็บข้าวสารขนาดบรรจุ 25
กิโลกรัม ราคาถุงละ 6 บาท คิดเป็นต้นทุนการผลิต
ข้าวสาร กิโลกรัมละ 0.24 บาท
(6) ค่าแรงงาน ค่าน้ํามันรถในโรงสี และค่า
สึกหรอซ่อมบํารุง 30,000 บาท ต่อการผลิตข้าวสาร
40,000 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนการผลิตข้าวสาร
กิโลกรัมละ 0.75 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ คิดเป็นราคาต้นทุนการ
ผลิตข้าวสาร กิโลกรัมละ 1.0 บาท
รวมต้นทุนในการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็น
ข้าวสาร กิโลกรัมละ 5.46 บาท

การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุหีบห่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก
การสีข้าว สถานที่บรรจุหีบห่อเป็นอาคารชัน้ เดียวอยู่
ติดกับโรงสี โดยบรรจุข้าวสารในถุง 3 ขนาด ได้แก่
ขนาด 2 กิโลกรัม ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 25
กิโลกรัม สําหรับถุงขนาดบรรจุ 2 และ 5 กิโลกรัม
เป็นถุงพลาสติกใสที่มนี ํา้ หนัก 15 กรัม และ 25 กรัม
ตามลําดับ เมื่อบรรจุข้าวสารลงถุงและปิดปากถุงแล้ว
ต้องใช้เข็มเจาะให้ถุงสามารถระบายอากาศได้เพื่อ
ไม่ให้ถุงแตกง่ายในระหว่างขนส่ง ส่วนถุงขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม เป็นกระสอบพลาสติกสีขาว
บุคลากรเป็นอาสาสมัครและสมาชิกชุมชนฯ
ทํางานโดยไม่รับค่าตอบแทน จํานวน 6-7 คน ใช้เวลา
ในการทํางานวันละประมาณ 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา
6.30-9.30 น. และช่วงเวลา 13.00-18.00 น.
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนสัมมาสิกขาราช
ธานีอโศกจํานวนประมาณ 10-15 คน ที่มาเรียนรู้
กิจกรรมในฐานงานโรงสี ในช่วงเวลา 6.30-8.30 น.
และช่วงเวลา 14.00-16.00 น. ทําหน้าที่ช่วยบรรจุถุง
ด้วย ในสภาวะปกติความสามารถในการบรรจุ
ข้าวสารลงถุงได้วันละประมาณ 7,000 กิโลกรัม ถ้ามี
ใบสั่งซือ้ เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน แรงงานในการ
ปฏิบัตงิ านมีจํานวนไม่เพียงพอ จะประกาศเสียงตาม
สายในชุมชนฯขออาสาสมัครช่วยงานเพิ่มเติม
การคัดคุณภาพของข้าวสารก่อนการบรรจุ
ถุง เครื่องสีขา้ วจะทําการคัดสิ่งเจือปนที่มากับข้าวสาร
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เช่น เม็ดหิน เศษพืชอื่น เป็นต้น ข้าวสารที่ผ่านการสี
จากเครื่องสีขา้ วสามารถนําไปบรรจุถุงได้เลย
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุถุง ถุงขนาด 2 กิโลกรัม
ถุงละ 3 บาท ถุงขนาด 5 กิโลกรัม ถุงละ 5 บาท
การจัดการระบบโลจีสติกส์
การบริหารสินค้าคงคลัง โรงสีเก็บสินค้าคง
คลังเป็นข้าวเปลือกให้มปี ริมาณเพียงพอที่จะนํามาแปร
รูปเป็นข้าวสารส่งให้ร้านค้าชุมชนบุญนิยมจําหน่ายใน
ราคาคงที่ได้ตลอดปี มีพนื้ ที่สามารถเก็บข้าวเปลือกได้
ประมาณ 1,200 ตัน โดยจะสีขา้ วเปลือกเป็นข้าวสาร
(ข้าวกล้อง) พร้อมกับการบรรจุถุงเมื่อมีใบสั่งซื้อ จึงไม่มี
ข้าวสารเก็บเป็นสินค้าคงคลัง
การขนส่งข้าวสารออกสูต่ ลาดใช้ยานพาหนะ
ของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก เป็นรถบรรทุก 10
ล้อ ชนิดตูท้ ึบ ใช้งานมาแล้วประมาณ 1 ปี ปริมาณ
ข้าวสารในการขนส่งแต่ละครัง้ จํานวนประมาณ 1015 ตัน โดยขนสินค้าอื่นไปด้วย ขากลับก็ขนสินค้าอื่น
กลับมาด้วย ความถี่ในการขนส่ง โดยเฉลี่ย 10 วันต่อ
ครัง้ ตลาดหลักจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนส่งต่อครัง้ จากชุมชน
บุญนิยมราชธานีอโศกไปกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
(1) ค่าน้ํามันรถบรรทุก ไปและกลับ รวม
ประมาณ 10,000 บาท
(2) ค่าสึกหรอ ค่าอาหารผู้ปฏิบัตงิ าน
ประมาณ 5,000 บาท
(3) ค่าแรงงานไม่มี เนื่องจากพนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน คนขนข้าวสารขึน้ และลงจาก

รถ เป็นอาสาสมัครและสมาชิกชุมชนที่ทํางานโดยไม่
รับค่าตอบแทน
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 15,000 บาท
ต่อการขนส่งข้าวสาร 15,000 กิโลกรัม คิดเป็นค่า
ขนส่งกิโลกรัมละ 1.00 บาท
ร้านค้าที่รับข้าวสารไร้สารพิษไปจําหน่าย
เป็นประจํา มีดังนี้
(1) บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม) จํากัด
กรุงเทพมหานคร เป็นร้านค้าของชุมชนบุญนิยมสันติ
อโศก รับเดือนละ 3 ครัง้ ครั้งละประมาณ 7-15 ตัน
(2) ร้านค้าชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก จังหวัด
นครปฐม รับเดือนละ 1 ครัง้ ครั้งละประมาณ 5-8
ตัน โดยรวมขนส่งพร้อมกับข้าวสารที่สง่ ให้ บริษัท
พลังบุญ (บุญนิยม) จํากัด
(3) ร้านค้าของชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก
3 แห่ง คือ ก) ห้านปันบุญ (ร้านปันบุญ) ตัง้ อยู่ใน
ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ข) สหกรณ์บุญนิยม
จํากัด ตั้งอยูท่ ี่ย่านตลาดอําเภอวารินชําราบ ค)
อุทยานบุญนิยม ตั้งอยูท่ ี่ส่แี ยกถนนศรีณรงค์ตัดกับ
ถนนเทพโยธี ตรงข้ามสถานฟื้นฟูฝึกอาชีพคนพิการ
อําเภอเมือง รวมทั้งบริโภคในชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศก รวมกันทั้งหมดเดือนละประมาณ 10 ตัน
การส่งมอบข้าวสาร โรงสีชุมชนบุญนิยมราช
ธานีอโศกจะส่งมอบข้าวสารให้ร้านค้าชุมชนบุญนิยมที่
รับข้าวสารไปจําหน่าย ในการกําหนดราคาส่งมอบ
ข้าวสารเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
คณะทํางานด้านการจัดหาและจัดจําหน่ายของชุมชน
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บุญนิยมราชธานีอโศกกับตัวแทนร้านค้าชุมชนบุญ
นิยม โดยคํานวณจากต้นทุนในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ต้นทุนจากการรับซื้อข้าวเปลือก
ในปีการผลิต พ.ศ. 2557 โรงสีรับซื้อ
ข้าวเปลือกจํานวน 478,167 กิโลกรัม ใช้งบประมาณ
เป็นเงิน 6,500,000.00 บาท คิดเป็นราคาต้นทุน
ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 13.59 บาท เมื่อนํามาสี
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร คิดจากอัตราข้าวต้นร้อยละ 55
คิดเป็นราคาต้นทุนข้าวสาร กิโลกรัมละ 24.70 บาท
(2) ต้นทุนจากการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็น
ข้าวสาร กิโลกรัมละ 5.46 บาท
(3) ต้นทุนจากการจัดการระบบโลจิสติกส์
กิโลกรัมละ 1.00 บาท
รวมต้นทุนในการดําเนินงาน กิโลกรัมละ
31.16 บาท
กําหนดราคาส่งมอบข้าวสารบรรจุกระสอบ
ละ 25 กิโลกรัม ที่ร้านค้าชุมชนบุญนิยมสันติอโศก ใน
ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
ข้าวกล้องหอมมะลิขาว กิโลกรัมละ 32.00
บาท
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิขาว กิโลกรัมละ 33.00
บาท
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 34.00
บาท
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง กิโลกรัมละ 35.00
บาท

ในกรณีบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม บวกเพิ่ม
ถุงละ 3.00 บาท
ในกรณีบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม บวกเพิ่ม
ถุงละ 5.00 บาท
การจาหน่ายข้าวสารไร้สารพิษของ
ร้านค้าชุมชนบุญนิยม
ปริมาณการจําหน่าย ร้านค้าหลักในการ
จําหน่ายข้าวสารไร้สารพิษ คือ บริษัท พลังบุญ (บุญ
นิยม) จํากัด กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานโดยชุมชน
บุญนิยมสันติอโศก ในรอบปี พ.ศ. 2557 ข้าวสารไร้
สารพิษที่จําหน่ายใน บริษัท พลังบุญ ฯ มี 36 ชนิด มา
จากแหล่งผลิตหลายแห่ง ปริมาณการขายทั้งปี
ประมาณ 420 ตัน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 35 ตัน
เป็นข้าวสารที่สง่ มาจากโรงสีชุมชนบุญนิยมราชธานี
อโศกประมาณ 303 ตัน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 25
ตัน คิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณการขายทั้งหมด
บทสรุป
ในการส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษ ชุมชน
บุญนิยมราชธานีอโศกได้จัดกิจกรรมแบบครบวงจร
เริ่มตัง้ แต่การให้ความรู้แก่เกษตรกรจนถึงการส่งมอบ
ข้าวไร้สารพิษให้ร้านค้านําไปจําหน่าย โดยแบ่ง
กิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การจัดหาข้าวเปลือกไร้สารพิษ
กิจกรรมประกอบด้วย (1) การจัดหาและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปลูกข้าวไร้สารพิษ (2) การ
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ส่งเสริมการผลิตข้าวไร้สารพิษ (3) การปลูกข้าวไร้
วิถีบุญนิยมและหลักธรรมสัมมาอาชีวะ 5 ได้แก่ (1)
สารพิษ (4) การรวบรวมและเก็บรักษาข้าวเปลือกไร้ การไม่โกง (2) การไม่ลอ่ ลวง (3) การไม่ตลบตะแลง
สารพิษ
(4) การไม่มอบตนในทางที่ผิด และ(5) การทํางานโดย
ส่วนที่ 2 การจัดจําหน่ายข้าวสารไร้สารพิษ ไม่รับค่าตอบแทน (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง,
กิจกรรมประกอบด้วย (1) การแปรรูปจากข้าวเปลือก 2525. มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. เล่มที่ 14 หน้า 149
เป็นข้าวสาร (2) การบรรจุหีบห่อ (3) การจัดการระบบโล ข้อ 275) ทําให้สามารถมีข้าวสารไร้สารพิษจําหน่าย
จิสติกส์ ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่การบริหารสินค้าคงคลัง ในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไปได้ตลอดปี
การขนส่ง การตลาด จนถึงการส่งมอบสินค้า (4) การ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวไร้
จําหน่ายข้าวสารไร้สารพิษของร้านค้าชุมชนบุญนิยม สารพิษ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค
การคํานวณต้นทุนการผลิตช้าวไร้สารพิษ
ไปพร้อมกัน โดยผู้ผลิตได้รัยผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ไม่ได้รวมค่าแรงงาน เพราะการดําเนินงานทุก
และมีสุขภาพดี ส่วนผู้บริโภคสามารถมีข้าวสารไร้
กิจกรรม แรงงานเป็นอาสาสมัครและสมาชิกชุมชนฯที่ สารพิษบริโภคในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไปได้
ทํางานโดยไม่รับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการปฏิบัตติ าม
ตลอดปี
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