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 ศิริรัตน ฤาเดช : การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ตําบลงิ้วราย อําเภอ
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การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพือ่ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ตําบล
งิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาการตลาดเมล็ดพันธุขาวปลูกของเกษตรกร
ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตร 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามระเบียบวิธีวิทยาของการ
สรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Approach) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณระดับลึก 
(In-depth interview) โดยผูใหขอมูลหลัก คือ รองประธานและเหรัญญิกของวิสาหกิจชุมชนผูผลิต
และขยายพันธุขาวชุมชน และเกษตรกรในกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสง ตําบล
งิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ผลการวิจัยพบวา การผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรไดเพาะปลูกปละ 2 ครั้ง แบง
ออกเปน 1) ขาวนาป การเพาะปลูกในฤดูฝน 2) ขาวนาปรัง เพาะปลูกนอกฤดูทํานาปกติ เมล็ดพันธุ
หลัก ท่ีเกษตรกรใชเพาะปลูกไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สําหรับวิธีการเพาะปลูกการเพาะปลูกแบงออกเปน 9 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การเตรียมเมล็ดพันธุ 2) การ
เตรียมดิน 3) การตกกลา 4) การปกดํา 5) การใสปุย 6) การฉีดฮอรโมน 7) การดูแลรักษา วัชพืชและ
ศัตรูพืช 8) การตัดพันธุปน 9) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ เกษตรกรไดดูแลเอาใจใสใหความสําคัญทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะการตัดพันธุปนและการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ สงผลให        วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีไดคุณภาพตามพระราชบัญญัติพันธุ
พืช พ.ศ. 2518 

ดานการตลาดเมล็ดพันธุขาว พบวา บริหารจัดการในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน โดยกลุม
ไดรับซ้ือผลิตคืนจากเกษตรกรที่เปนสมาชิก ในราคาที่สูงกวาท องตลาด 10%-15% ของราคา
ปจจุบันจากนั้นนําเมล็ดพันธุเขาสู กระบวนการทําความสะอาดและบรรจุภัณฑ เพื่อจัดจําหนาย
ใหกับสมาชิก หลังจากเหลือจากขายใหกับสมาชิก จึงจําหนายใหกับเกษตรกรชุมชนอ่ืนและพอคา
คนกลาง  

ปญหาและอุปสรรคการผลิตและการตลาดของเมล็ดพันธุขาว  ของเกษตรกรท่ีพบมาก
คือ ปญหาการระบาดของศัตรูขาวและวัชพืช และเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกภายในกลุม ไมลดการใช
สารเคมีเพื่อหยุดการระบาดของศัตรูขาว อีกทั้งเนนการใชสารเคมีและปุยเพื่อใหไดผลผลิต    
จํานวนมาก เปนการเพิ่มปญหาและตนทุนเพิ่มสูงขึ้น ดานการตลาดกลุมฯขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใชรับซ้ือผลผลิตคืนจากสมาชิก สงผลใหสมาชิกนําเมล็ดพันธุคุณภาพดีขายใหพอคาคนกลาง       
ซ่ึงขายไดราคาเทากับขาวเปลือกจาว  และกลุมยังขาดความรูความเขาใจดานการตลาด                 
ดานระบบบัญชีสงผลตอการขาดทุนภายในกลุม  
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The purposes of this study were (1) to study the rice seed production of community 

groups enterprises, in Taphan Hin district Phichit. (2) To study the marketing on rice seeds of 
Taphan Hin district Phichit (3) To study the problems and solutions regarding the production and 
marketing of agriculture products. 

This research is qualitative research which was studied by using Grounded Theory 
Approach. Data was collected by in-depth interviews from the master, vice president and 
treasurer of the enterprises and farmers in the communities. 

The results showed that farmers have planted 2 times a year for rice seed production    
(1) Yearly rice crop which cultivated during the rainy season (2) The off-season rice cope which 
the farmers have been supported rice seed by the Rice Research Center, Bangalore Phitsanulok. 
The cultivation can be divided into 9 steps (A) Preparation of seed (2) Soil Preparation (3) 
seeding transplanting (4) of black lace   (5) fertilizer (6) giving hormone (7) get rid of weeds and 
pests (8) cut off unwanted species (9) harvest the seeds, farmers take care in every step, 
especially the 8th step. So they can produce a standard quality rice seeds under the plant law 
2518  

About the marketing management, the enterprise group will buy product from 
members at the price of 10-15% higher than market price. After that of rice seeds will be sent into 
the cleaning process, packaging, distribution to members, and sell to other community, orderly. 

Problem and Obstacle that often found were; the spread of rice pests and weeds, 
group’s members. Which dangerous and course the increasing of cost, lack of capital to purchase 
products  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาว ของเกษตรกรตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตรในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ ท่ีไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําขอคิดเห็น ถึงประเด็นตาง ๆ ใน
การศึกษาและชี้แนวทางในการแกปญหา การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม และไดกรุณาตรวจสอบแกไข 
ขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนในการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา รวมท้ังการแกไขงานให
สมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู เพื่อเปน
พื้นฐานในการวิจัย คร้ังนี้เปนอยางดียิ่ง 

ขอกราบขอบคุณคณาจารยและคณะเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอบคุณผู
ดําเนินงานโครงการและเจาหนาท่ี  MBA ทุกทานท่ีใหความดูแลชวยเหลือมาตลอดหลักสูตร
การศึกษา ขอบคุณเจาหนาที่หองสมุด ซ่ึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการเรียนและทํางานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณรองประธานกรรมการ เหรัญญิก เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสง ใหขอมูลและใหความรวมมือ สนับสนุนอํานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ หากงานวิจัยฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับผูที่สนใจในการศึกษาผลิตและ
การตลาด  เมล็ดพันธุขาว ทั้งเพ่ือนําไปใชประโยชนทางธุรกิจ หรือเพื่อสรางความเขาใจใน
กระบวนการดังกลาว  นับเปนความปติอยางย่ิงท่ีไดทํางานวิจัยฉบับนี้ขึ้นและหากมีขอผิดพลาด
ประการใด ผูวิจัยขออภัยไว ณ ที่นี้ 
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