
ยนิดีต้อนรับ

 สู่เส้นทางเกษตรอนิทรีย์...สุขที�ยั�งยืน 



            สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าว สุรินทร์            สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าว สุรินทร์



ภูมิใจในวถิอีนิทรีย์ ใส่ใจสุขภาพคนปลูก คนกนิ และสิ$งแวดล้อม

 สู่ความสุข และศักดิ(ศรี ด้วยการค้าที$เป็นธรรม สู่ความสุข และศักดิ(ศรี ด้วยการค้าที$เป็นธรรม

 จากมอืถงึมอืด้วยความรัก และมิตรภาพที$ยั$งยนื



 องค์กรของ
เกษตรกร

 องค์กรของ
เกษตรกร



กรรมการกองทุนขา้ว



สมาชิกกองทุนขา้ว



สิทธิประโยชน์ที�สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ที�สมาชิกจะได้รับ
1. มีตลาดขายข้าวอินทรีย์แน่นอนและยั�งยืน 1. มีตลาดขายข้าวอินทรีย์แน่นอนและยั�งยืน 
2. สมาชิกจะขายข้าวในราคาประกันที�เป็นธรรมสูงกว่าราคาตลาดและ
ราคาประกันของรัฐบาล
3.  สมาชิกจะได้รับเงนิพเิศษอุดหนุนการทาํข้าวอินทรีย์ตั 2งแต่ปีแรก 
1.00- 2.00 บาท/กก.ข้าวเปลือก
4.  สมาชิกจะได้รับเงนิทนัทใีนวันที�มาขายข้าวเปลือก4.  สมาชิกจะได้รับเงนิทนัทใีนวันที�มาขายข้าวเปลือก
5.  สมาชิกจะได้รับเงนิช่วยเหลือค่าขนส่งข้าวเปลือกและค่าแรงลงข้าวที�
สหกรณ์กองทุนข้าว
6.  สิทธิในการมีส่วนร่วมกาํหนดราคารับซื 2อข้าวเปลือกในแต่ละปี
7.  สิทธิในการกู้ยืมเงนิปัจจัยการผลิตในแต่ละปี
8.  สิทธิในการซื 2อสินค้าจากสหกรณ์ฯกองทุนข้าวในราคาสมาชิก (ได้รับ
ส่วนลดเฉพาะสมาชิก)
9.  รับเงนิปันผลหรือเฉลี�ยคืนเมื�อกองทนุข้าวมีผลกาํไร





เกษตรอินทรีย์ & 

การค้าที�เป็นธรรม

ผู้ ซื �อ ผู้ นําผู้ ซื �อ/ ผู้ นํา
เข้า

เกษตรกร

ผู้บริโภค
เกษตรอินทรีย์ 
การค้าที�เป็นธรรม เข้าผู้บริโภค

ธรรมชาติ



เกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย์ (Farmers plant organic rice)



ปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร (Organic Fertilizer by farmers)



การทาํปุ๋ยหมักของสมาชิกกลุ่ม



มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์& การคา้ที�เป็นธรรม
(Organic agriculture standards & Fair Trade)



สมาชิกกลุม่เยี�ยมแปลงนาข้าวอินทรีย์สมาชิกกลุม่เยี�ยมแปลงนาข้าวอินทรีย์



Farmers transfer paddy to Rice Fund’s mill





เกษตรกรส่งขา้วเปลือกมาที�โรงสีของกองทุนขา้ว



บรรจภุณัฑ์ (Packaging)



ตลาด
ฝรั� งเศสฝรั� งเศส

ออสเตรเลียออสเตรเลีย

สวสิเซอร์แลนด์

อเมริกาอเมริกา

ไทยไทย ออสเตรเลียไทยไทย

อติาลีอติาลีสิงค์โปร์สิงค์โปร์
ฮ่องกงฮ่องกง



มาตรฐาน เกษตรอนิทรีย์&การค้าที$เป็นธรรม



การทาํสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า

ผู้ซื 2อกับกลุ่มจะมีการทาํสัญญาซื 2อ
ขายกันล่วงหน้าเป็นเวลา 3-5 ปี 



การจ่ายเงนิล่วงหน้า

ผู้ซื 2อ มีการจ่ายเงนิล่วงหน้า 60-100 % ผู้ซื 2อ มีการจ่ายเงนิล่วงหน้า 60-100 % 
ของยอดรวมการสั�งซื 2อทั 2งปีให้กลุ่มผู้ผลิต



ราคาข้าวเปลือกอนิทรีย์

รายการ ราคา/กก. ข้าวเปลอืก

กองทุนข้าว (ข้าวอนิทรีย์) 20.25-21.25 บาท  + เงนิพรีเมี$ยมอนิทรีย์1.00 บาท / กกกองทุนข้าว (ข้าวอนิทรีย์) 20.25-21.25 บาท  + เงนิพรีเมี$ยมอนิทรีย์1.00 บาท / กก

รัฐบาล (ข้าวทั$วไป) 20.00 บาท

ตลาดทั$วไป (ข้าวทั$วไป) 13.00-15.00 บาท

แฟร์เทรด (ข้าวอนิทรีย์) 15.66  บาท



เงนิพรีเมี�ยมอนิทรีย์ 
1,000.-2,000 บาท/ตัน 1,000.-2,000 บาท/ตัน 



พรีเมียมอินทรีย์ 2555-2557พรีเมียมอินทรีย์ 2555-2557

   สมาชิกนําเงนินี?ไปใช้
จ่ายในครอบครัว ลงทุน
การทาํนาฤดูกาลใหม่  และ
เป็นขวญักาํลงัใจของ
เกษตรกรที$ทาํอนิทรีย์



การทาํสัญญาซื 2อขายล่วงหน้าการทาํสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า

ผู้ซื 2อกับกลุ่มจะมีการทาํสัญญาซื 2อ
ขายกันล่วงหน้าเป็นเวลา 3-5 ปี 



เงนิพรีเมียมการค้าที�เป็นธรรม

เงนิที�ผู้บริโภคยนิดจี่ายเพิ�มจากราคาเงนิที�ผู้บริโภคยนิดจี่ายเพิ�มจากราคา
ข้าว เพื�อเป็นกองทุนงานพัฒนาของ

กลุ่มผู้ผลิต



พรีเมยีมแฟร์เทรด ปี2555 - ต่อเตมิฉาง



พรีเมยีมแฟร์เทรด ปี2555 - ต่อเตมิฉาง



พรีเมยีมแฟร์เทรด ปี2556 - ลานตากข้าว



พรีเมียมแฟร์เทรด ปี2556 -2557



โครงการข้าวยั�งยืนโครงการข้าวยั�งยืน

 โครงการที�ผู้ซื 2อทาํเพื�อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต

เป้าหมาย    
   คุณภาพชีวติเกษตรกร ความเข้มแขง็ของกลุ่ม
ผู้ผลติผู้ผลติ
 กจิกรรม
- ตลาดข้าวอนิทรีย์ และการค้าที$เป็นธรรม
- การพฒันาเทคนิคแบบมีส่วนร่วม (PTD )
- การเพิ$มความหลากหลายทางการผลติ เช่น พชื

หลงันา 
- การรักษาสิ$งแวดล้อม  การจัดการนํ?า โลกร้อน 





ความสมัพนัธ์ของกลุม่กบัผู้ ซื �อ

การมาเยี�ยมเยียนอย่างต่อเนื�องทกุปี













แนวทางของกองทุนข้าวแนวทางของกองทุนข้าว



เกษตรยั�งยนื เกษตรแห่งความหลากหลาย พึ�งตนเอง





ผลผลิตพชืหลังนา ปีการผลิต 57ผลผลิตพชืหลังนา ปีการผลิต 57





คาํตอบเศรษฐกจิครอบครัวชาวนา คาํตอบเศรษฐกจิครอบครัวชาวนา 

• ตลาดข้าวอนิทรีย์ รายได้หลกัรายปี (มากกว่าตลาดทั$วไป 20-30 %)

• ตลาดนัดสีเขยีว   รายได้รายสัปดาห์ รายเดอืน
* 3,500.00 – 6,500.00 บาท / สัปดาห์



ร้านค้าทางเลอืก  “ข้าวหอม”

เปิดดําเนินการเมื�อปี พ.ศ. 
2537 โดยหลกัแล้วขายข้าวอินทรีย์
จากกองทนุข้าว และสนิค้า
สมนุไพรจากเครือข่ายตา่งๆให้กบั
ผู้บริโภคใน จ.สรุินทร์ และเป็นผู้บริโภคใน จ.สรุินทร์ และเป็น
สื�อกลางสร้างความเข้าใจระหวา่ง
ผู้ผลติและผู้บริโภค ซึ�งเปิด
ดําเนินการมากวา่ 10 ปีแล้ว 
ภายใต้การบริหารจดัการของ 
มลูนิธิชมุชนเกษตรนิเวศน์ สรุินทร์



ตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์

ตลาดในพื �นที�เขตเมืองจดัทกุวนัเสาร์เริ�ม
ดําเนินงานมาตั �งแตเ่มื�อวนัที� 19 เมษายน 2546







ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐในระดบัท้องถิ$น



หลักการเกษตรอนิทรีย์ & การค้าที�เป็นธรรมหลักการเกษตรอนิทรีย์ & การค้าที�เป็นธรรม

       
 *  คน  ความเป็นธรรมต่อ เกษตรกรผู้ผลติ คนงาน  ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ

*สุขภาพปลอดภัย *รักษาสิ�งแวดล้อม
 
*สุขภาพปลอดภัย *รักษาสิ�งแวดล้อม

           *ราคาเป็นธรรม
             *ตลาดที�ยั� งยืน
           *ความโปร่งใสทางการค้า
                               *กลุ่มผู้ผลติเข้มแขง็

                  



ข้อคดิเห็นข้อคดิเห็น

• เกษตรอนิทรีย์เป็นทางเลอืก ดตี่อคน ต่อสิ$งแวดล้อม

• ตลาดข้าวอนิทรีย์ ยงัมีตลาดต่างประเทศเป็นหลกั• ตลาดข้าวอนิทรีย์ ยงัมีตลาดต่างประเทศเป็นหลกั

• ราคาที$เป็นธรรมของข้าวอนิทรีย์ ต่อเกษตรกร และผู้บริโภค

• แนวคดิเรื$องการค้าที$เป็นธรรม เราเป็นแบบเห็นอกเห็นใจ



พึ�งตนเองและพึ�งพากันเองพึ�งตนเองและพึ�งพากันเอง



สวัสดี


