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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  
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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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 พันธุขาวท่ีใชเพาะปลูกในปจจุบันพัฒนามาจากขาวปาในตระกูล Oryza gramineae 
สันนิษฐานวา พืชสกุล Oryza มีถ่ินกําเนิดในเขตรอนชื้นของทวีปกอนดวานา (Gondwanaland) 
กอนผืนดินจะเคล่ือนตัวและเคล่ือนออกจากกันเปนทวีปตางๆ เมื่อ 230-600 ลานปมาแลว จากน้ัน
กระจายจากเขตรอนช้ืนของแอฟริกา เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกากลาง
และใต ขาวสามารถเจริญเติบโตไดตั้งแตความสูงระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร หรือมากกวา ทั้งใน
เขตรอนและเขตอบอุน ทั้งในที่ราบลุมจนถึงท่ีสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแตเสนรุงท่ี 53 องศาเหนือถึง 
35 องศาใต มนุษยไดคัดเลือกขาวปาชนิดตางๆ ตามความตองการของตน เพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบนิเวศน มีการผสมพันธุขามระหวางขาวที่ปลูกกับวัชพืชที่เกี่ยวของ เกิดขาวพ้ืนเมืองมากมาย
หลายสายพันธุ ซ่ึงสามารถใหผลผลิตสูง ปลูกไดตลอดป กอใหเกิดพันธุขาวปลูกที่เรียกวา ขาว
ลูกผสมซ่ึงมีปริมาณ 120,000 พันธุทั่วโลก ขาวที่ปลูกในปจจุบันแบงออกเปนขาวแอฟริกาและขาว
เอเชีย 
 ขาวแอฟริกา (Oryza glaberrima) แพรกระจายอยูเฉพาะบริเวณเขตรอนของแอฟริกา
เทาน้ัน สันนิษฐานวาขาวแอฟริกาอาจเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 1,500 ป กอนคริสตศักราช 

 ขาวเอเชีย เปนขาวลูกผสมท่ีเกิดจากพันธุ Oryza sativa กับขาวปา มีถ่ินกําเนิดบริเวณ
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปลูกกันอยางแพรหลาย ตั้งแตอินเดีย ตอน
เหนือของบังคลาเทศ บริเวณดินแดนสามเหล่ียมระหวางพมา ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต  

 ขาวเอเชียแบงออกเปน 3 สายพันธุ ดังนี้  
 1. ขาวสายพันธุแรกเรียกวาสายพันธุ เซนิกา (Senica) หรือจาปอนิกา (Japonica) ปลูก
บริเวณแมน้ําเหลืองของจีนแพรไปยังเกาหลีและญ่ีปุน เม่ือประมาณ 300 ป กอนคริสตศตวรรษ เปน
ขาวเมล็ดปอม  
 2. ขาวสายพันธุที่สอง เรียกวา อินดิกา (Indica) เปนขาวเมล็ดยาวปลูกในเขตรอนแพร
สูตอนใตของอินเดีย ศรีลังกา แหลมมลายู หมูเกาะตางๆ และลุมแมน้ําแยงซีของประเทศจีน
ประมาณ คริสตศักราช 200 
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3. ขาวสายพันธุที่สาม คือ ขาวชวา จาวานิกา (Javanica) ปลูกในอินโดนิเชีย ประมาณ 
1,084 ป กอนคริสตศักราช จากน้ันแพรไปยังฟลิปปนสและญ่ีปุน ในขาวเอเชียแพรเขาไปในยุโรป
และแอฟริกา สูอเมริกาใต อเมริกากลาง เขาสูสหรัฐอเมริกาครั้งแรกประมาณคริสตศตวรรษท่ี 17 
โดยนําเมล็ดพันธุไปจากหมูเกาะมาดากัสกา (กรมวิชาการเกษตร 2547) 
 ในประเทศไทยเมล็ดขาวท่ีเกาแกที่สุดท่ีพบมีลักษณะคลายขาวปลูกของชุมชน
สมัยกอนประวัติศาสตร อายุราว 3,500-3,000 ปกอนคริสตศักราช ไดแก รอยแกลบขาวซ่ึงเปน
สวนผสมของดินท่ีใชปนภาชนะดินเผาท่ีโนนนกทา ตําบลบานโคก อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
เปนหลักฐานที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาเกาแกที่สุด คือประมาณ 3,500 ปกอนคริสตศักราช หลักฐาน
อ่ืนๆที่แสดงใหเห็นวาสยามประเทศเปนแหลงปลูกขาวมาแตโบราณ อาทิเชน เมล็ดขาวท่ีขุดพบที่
ถํ้าปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอน  แสดงวามีการปลูกขาวในบริเวณนี้ เม่ือ 3,500-3,000 ปกอน
คริสตศักราช หรือราว 5,400 ปมาแลว แกลบขาวท่ีพบที่ถํ้าปุงฮุง มีทั้งลักษณะของขาวเหนียวเมล็ด
ใหญที่เจริญงอกงามอยูในท่ีสูงเปนขาวไรและขาวเจา แตไมพบลักษณะของขาวเหนียวเมล็ดปอม 
หรือขาวพวก Japonica เลย 
 แหลงโบราณคดีที่บานเชียงจังหวัดอุดรธานีพบรอยแกลบขาวผสมอยูกับดินที่นํามาปน
ภาชนะดินเผากําหนดอายุไดใกลเคียงกับแกลบขาวท่ีถํ้าปุงฮุง  คือประมาณ 3,500-2,000 ปกอน
คริสตศักราช ลักษณะเปนขาวเอเชีย (Oryza sativa) พวกเมล็ดปอมพันธุ Japonica หลักฐานการ
คนพบเมล็ดขาว เถาถานในดินและรอยแกลบบนเครื่องปนดินเผาท่ีโคกพนมดี  อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี แสดงใหเห็นถึงชุมชนปลูกขาวสมัยกอนประวัติศาสตรชายฝงทะเล นอกจากนี้ยังพบ
หลักฐานคลายดอกขาวปาเมืองไทยท่ีถํ้าเขาทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี  อายุประมาณ 2,800 ป (อาจจะ
กอนหนาหรือหลังจากนั้นประมาณ 300 ป) ซ่ึงเปนชวงรอยตอยุคหินใหมตอนปลายกับยุคโลหะ
ตอนตน สวนหลักฐานภาพเขียนบนผนังถํ้าหรือผนังหินอายุไมนอยกวา  2,000 ป ที่ผาหมอนนอย 
บานตากุม ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  บันทึกการปลูกธัญพืชอยางหนึ่ง มี
ลักษณะเหมือนขาว ภาพควายแปลงพืชคลายขาวอาจตีความไดวามนุษยสมัยนั้นรูจักขาวหรือการ
เพาะปลูกขาวแลวศาสตราจารยชิน อยูดี สรุปไวเมื่อ ป พ.ศ. 2535 วาประเทศไทยทํานาปลูกขาว
มาแลวประมาณ 5,471 ป (นับถึง ป พ.ศ. 2514) กอนการปลูกขาวในประเทศจีนหรืออินเดียราว 
1,000 ป ผลของการขุดคนที่โนนนกทาสนับสนุนสมมติฐานท่ีวาขาวเริ่มปลูกในทวีปเอเชียอาคเนย
ในสมัยหินใหม จากน้ันแพรขึ้นไปที่ประเทศอินเดียประเทศจีน ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี 
(กรมวิชาการเกษตร 2547) 

ลักษณะของขาวเปนพืชตระกลูหญา จัดอยูในวงศ Poaceae หรือ Gramineae เปนพืชใบ
เล้ียงเด่ียวในสกุล Oryza มีระบบรากเปนรากฝอย ลําตนมีรูปรางเปนทรงกระบอกภายในกลวง 
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ประกอบไปดวยลักษณะที่เปนขอปลอง มีตาอยูตามขอ โดยปกติตาท่ีอยูตามขอสวนลางบริเวณใต
ผิวดินหรือเหนือผิวดินเล็กนอยจะสามารถพัฒนาเปนตนใหมไดขาวอีกตนหนึ่งๆแตกหนอได 5-15
หนอ ในขาวมีลักษณะเรียวยาวเหมือนใบหญามีกาบใบหอหุมตาและลําตนไว กาบใบและแผนใบ
เชื่อตอกันดวยขอตอใบ ดานบนของขอตอใบมีแผนบางๆ รูปสามเหล่ียม ปลายแหลม เรียกกวาล้ิน
ใบ และดานนอกของขอตอใบมีสวนที่ยื่นออกมาคลายหางกระรอก เรียกกวาหูใบ ซ่ึงเปนลักษณะ
ของขาวที่แตกตางจากพืชตระกูลหญาอ่ืนๆ ดอกของขาวมีลักษณะเปนชอเกิดตรงสวนปลายยอดสุด
ของลําตน ประกอบดวยดอกยอย (spikelet) เปนจํานวนมากแตละดอกหลังจากผสมเกสรแลวจะ
พัฒนาเปนเมล็ดขาว ซ่ึงชอดอกนี้จะกลายเปนรวงขาว เมล็ดขาวจะสุกแกและเก็บเกี่ ยวไดภายใน
ระยะเวลา 25-30 วัน หลังจากผสมเกสร เปลือกหุมเมล็ดขาวมีสีแตกตางกันตามพันธุ ตั้งแตสีเหลือง
ออนถึงสีเหลืองเขม สีฟาง มวงเขม หรือ ดํา ถาแกะเปลือกหุมเมล็ดออกจะไดเมล็ดขาวท่ีเรียกวาขาว
กลอง (สมัคร ยิ่งยง, ลือชัย อารยะรังสฤษดิ์ และสมทรง โชติชืน่ ม.ป.ป) 
 ขาวท่ีผลิตโดยชาวนาไทย แมเม่ือไทยกาวตามโลกดวยการพยายามเปนประเทศ
อุตสาหกรรม ขาวไทยยังมีบทบาทชวยประคับประคองเศรษฐกิจของชาติ ครองอันดับสินคาสงออก
ลําดับตนๆของประเทศ และยังคงฐานะเปนอาหารหลักที่คนไทยและชาวโลกนิยมรับประทาน จาก
การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ พัฒนาสูการผลิตเพ่ือจําหนาย ตอยอดดวยการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจการ
สงเสริมการคาขายอยางเปนระบบทั้งภายในและตางประเทศ ทําใหวันนี้ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญและเปนหลักประกันใหกับประเทศไทย ในฐานะอาหารจานหลักที่ใหพลังงานตอชีวิตคน
ไทยท้ังยากดีมีจนอีกทั้งเปนสินคาสงออกที่สําคัญ เนื่องดวยเรามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมกับการเพาะปลูกรวมกับความชํานาญของคนไทย ทําใหเรามีขาวไทยที่มีคุณภาพดีเปนที่
ตองการของคนท่ัวโลก (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 2554) อยางไรก็ตามถึงแมขาวจะเปนพืช
เศรษฐกิจที่ทํารายไดในการสงออก แตแหลงท่ีมาหรือชนิดพันธุขาวแตละชนิดท่ีนํามาเพาะปลูกนั้น
ยอมมีความแตกตางและมีความสําคัญไมตางกัน 

ดังนั้นพันธุขาวเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอันดับแรกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตขาว โดยไมตองเพิ่มตนทุนการผลิต หากมีพันธุขาวท่ีใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งขาว
คุณภาพดี ขาวคุณภาพปานกลาง ขาวคุณภาพตํ่าและขาวคุณภาพพิเศษ ที่ตรงกับความตองการของ
ตลาดและเพื่อทําผลิตภัณฑมีความตานทานตอโรคแมลงและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
แตละทองถ่ินแลวจะเปนการลดคาใชจายในการผลิตขาวหรือเปนการลดตนทุนการผลิตขาวไดเปน
อยางดีและจากอดีตถึงปจจุบัน (ป 2551) สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว  ไดดําเนินงาน
ปรับปรุงพันธุขาวมาอยางตอเน่ืองจนไดขาวพันธุรับรอง พันธุแนะนําและพันธุทั่วไปใหเกษตรกร
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ปลูกในระบบนิเวศนตางๆ ซ่ึงมีทั้งพันธุขาวนาสวน  ขาวไร ขาวขึ้นน้ํา ขาวนํ้าลึก ขาวญ่ีปุนและ
ธัญพืชเมืองหนาว จํานวน 105 พันธุ ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 ชนิดพันธุขาวเจา ขาวเหนียว และขาวหอม 

 
ชนิดพนัธขาว จํานวน (พันธุ) 

พันธุขาวนาสวนไวตอชวงแสง 
พันธุขาวนาสวนไมไวตอชวงแสง 
พันธุขาวขึ้นน้ําไวตอชวงแสง 
พันธุขาวน้ําลึกไวตอชวงแสง 
พันธุขาวน้ําลึกไมไวตอชวงแสง 
พันธุขาวไรไวตอชวงแสง 
พันธุขาวไรไมไวตอชวงแสง 
พันธุขาวแดงไวตอชวงแสง 
พันธุขาวแดงไมไวตอชวงแสง 
พันธุขาวญี่ปุน  
พันธุขาวสาลี 
พันธุขาวบารเลย  

39 
35 
5 
5 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
4 
2 

รวม 105 
ที่มา: กรมการขาว, พันธุขาว, เขาถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 2554, เขาถึงไดจาก http://www.brrd.in.th/rkb/ 
data_003/rice_xx2- 03_ricetech_index.html 
 
 พันธุขาวเหลานี้มีท้ังชนิดขาวเจาและขาวเหนียว มีทั้งพันธุที่ปลูกเฉพาะนาปและปลูก
ไดตลอดปและมีบางพันธุเปนขาวหอม พันธุขาวสวนใหญเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง มีความตานทาน
ตอโรคและแมลงท่ีสําคัญ มีคุณภาพการหุงตมตามความตองการของผูบริโภค ตลอดจนทนทานตอ
สภาพแวดลอมท่ีเปนปญหาสําคัญ อยางไรก็ตามงานปรับปรุงพันธุขาวยังคงตองดําเนินการตอไป
อยางตอเน่ืองเพราะพันธุที่ออกแนะนําแลวปจจุบันบางพันธุเกษตรกรอาจจะยังคงนิยมปลูกอยู  แต
บางพันธุเกษตรกรอาจเลิกปลูก เนื่องจากมีขอดอยบางประการ  การนําเอาพันธุขาวเหลาน้ันไปใช
ของเกษตรกรจึงเปนไปในลักษณะของการแกปญหาเฉพาะหนาในระยะที่ออกพันธุขาวน้ันเทาน้ัน 
รวมทั้งบางพันธุเมื่อแนะนําใหปลูกไปในชวงระยะเวลาหน่ึงแลวอาจไมมีความเหมาะสมใน
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ระยะเวลาตอมา เนื่องจากสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงหรือโรค แมลงศัตรูขาวมีการเปล่ียนแปลง 
รวมท้ังตองหาพันธุที่มีคุณภาพดีตามความตองการของตลาดโลกและมีศักยภาพในการแขงขันกับ
ตลาดโลกได จึงตองดําเนินงานปรับปรุงพันธุโดยไมมีที่ส้ินสุด (สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 2551) 

สําหรับจังหวัดพิจิตรเปนจังหวัด ที่มีการทําการเกษตรเปนอาชีพหลักของคนจังหวัด 
โดยมีพ้ืนที่การเกษตรท้ังหมด 2,296,972 ไร คิดเปนพื้นที่นาสําหรับปลูกขาว 1,941,118 ไร คิดเปน 
68.55 ของพ้ืนที่ท้ังจังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,831,883 ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 2554)
ซ่ึงพันธุขาวที่จําหนายในจังหวัดพิจติรมีท้ังส้ิน 28 พันธุ เปนพันธุรับรอง 11 พันธุ ไดแก พิษณุโลก 2 
สุพรรณบุรี 3 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข 29 ปทุมธานี 1 (หอมปทุม) สุพรรณบุรี 60 กข 31 
(ปทุมธานี 80 หรือ ปทุม CEO) ขาวดอกมะลิ 105 สุพรรณบุรี 2 และชัยนาท 2 พันธุขาวท่ีไมไดรับ
การรับรอง 17 พันธุ ไดแก 75 วัน ราชินี 039 มาเลย ขาวปทุม เบอร17 พวงทอง สุพรรณ 35 พวง
เงิน-พวงทอง พวงแกว สุพรรณ 4 สุพรรณดก อาบรังสี สุพรรณ 50 OC-6 ขาวคลองหลวง และพวง
เงิน เปนพันธุที่ไมไดผานการรับรองแตไดรับความนิยมจากเกษตรกรมาก โดยพันธุที่มีอายุส้ันไม
เกิน 90 วัน เชน พันธุ 75 วัน ราชินี 039 และมาเลย เปนตน เมล็ดพันธุขาวท่ีนํามาจําหนายท้ังหมด 
64 ตรา แหลงผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดชัยนาท และสุพรรณบุรี คุณภาพเมล็ดพันธุผานมาตรฐาน
ชั้นพันธุจําหนาย 32 เปอรเซ็นต (ไมผานมาตรฐานคุณภาพประกอบไปดวย ขาวแดง พันธุปน 
ส่ิงเจือปน ความงอก) (สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 2553) 

ปจจุบันชาวนาในจังหวัดพิจิตรปลูกขาวบนพื้นที่กวา 2 ลาน 1 แสนไร ตองประสบ
ปญหาเร่ืองการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี  และบอยครั้งตองเจอพันธุขาวปลอมปน ดอย
คุณภาพ ราคาสูงกวาความเปนจริง เม่ือนํามาเพาะปลูกไดผลผลิตนอย ลงทุนสูง ใชปุยมาก และเกิด
การระบาดของวัชพืชหรือขาวดีด ความจริงแลวชาวนาจังหวัดพิจิตรมีความตองการพันธุขาวมากถึง 
42,000 ตันตอป แตปจจุบันสามารถผลิตพันธุขาวขายและใชเองไดเพียง 5,000 ตันตอป ที่เหลืออีก 
37,000 ตัน ตองส่ังซ้ือจากจังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
พิจิตร 2554) ดวยราคาจําหนายพันธุขาวในทองตลาดที่สูงกวา 20 บาทตอถัง สงผลตอตนทุนการ
ผลิตขาวเปลือกจาว อีกทั้งยังตองเผชิญกับปญหาพันธุขาวท่ีไมไดมาตรฐาน ไมตานทานโรคและ
เพล้ียกระโดด แมจะจัดจําหนายโดยบริษัทท่ีจดทะเบียน  

วิกฤตการณดังกลาวสงผลใหจังหวัดพิจิตรมีกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน 5 แหง
ที่มีความโดดเดน แตมีเพียงแหงเดียวท่ีเปนกลุมขนาดกลางและโดดเดนในเรื่องการบริหารโดยใช
หลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุมอ่ืนเปนกลุมขนาดใหญที่มุงเนนดานธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนบาน
ตนชุมแสงไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนตัวขับเคล่ือนและบริหารกลุม เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง
และมีความแข็งแรง สามารถพ่ึงพาตนเองได อยูรอดมาถึงปจจุบันและประสบความสําเร็จดานการ
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ผลิตเมล็ดพันธุขาว อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนบานตนชุมแสงยังเปนศูนยกลางการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหแก เกษตรกรในชุมชนอ่ืนที่มีความสนใจเร่ืองการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวซ่ึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการแนะนําและสนับสนุน 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาถึงการผลิตและการตลาด เมล็ด
พันธุขาวของเกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเปนศูนย
ผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและผานการรับรองมาตรฐานจากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
พรอมทั้งไดรับการดูแลและฝกอบรมจากศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิริธร อีกทั้งศูนยแหงน้ียังเปน
แหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ไดคุณภาพตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.  2518 โดยวิสาหกิจชุมชน
กลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสง มีวัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อตนเอง เพื่อกลุม เพื่อชุมชน เพื่อในหลวง และเพ่ือประเทศชาติ ซ่ึงมีกิจกรรม
อยางตอเน่ืองและชัดเจนทําใหเกิดกระบวนการคิดการจัดการ การแลกเปล่ียนการเรียนรู เกิดการ
พัฒนาศักยภาพชีวิตใหมีแนวทางการปฏิบัติตออาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาว ของเกษตรกรตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาการตลาดเมล็ดพันธุขาว ของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
 3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของ
เกษตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตและการตลาด เมล็ดพันธุขาวของ
เกษตรกร ตํางิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และอุปสรรค แนวทางแกไขเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาดของเกษตร ผูวิจัยมีขอบเขตในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบไปดวยดานการผลิตและการตลาด  

1.1 ดานการผลิต ศึกษาถึงชนิดของพันธุขาวในเขตบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย กรรมวิธีในการผลิตเมล็ดพันธุขาวแตละขั้นตอน และ
ปญหาอุปสรรคในการผลิตของเกษตรกร  
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1.2 ดานการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  (4Ps) ของศูนยผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัด
จําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนปจจัยที่บอกถึงความสําคัญทางดาน
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความเขมแข็งของศูนยผลิตเมล็ดขาวชุมชนตําบลงิ้วราย 
 2. ขอบเขตดานประชากร 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในดานประชากร
นั้น คุณพิษณุ อรรคนิวาส และคุณประสงค ชูรส เกษตรกรจังหวัดพิจิตร เปนผูดูแลและใหขอมูล
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร เปนผูใหขอมูล  
 3. ขอบเขตดานพื้นที่ 

การวิจัยครั้งนี้ไดทําศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร โดยศึกษาจากวิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน บานตนชุมแสง หมู 1 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
เปนแหลงศึกษาขอมูล กรรมวิธีทุกขั้นตอนในการวิจัย 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงการผลิตเมล็ดพันธุและมีความเขาใจอยางลึก เพื่อกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุที่ดีขึ้นและมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ  

2. ทําใหทราบขอมูลทางดานวิชาการ การเกษตรของเมล็ดพันธุขาวในตําบลงิ้วราย 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 3. ทําใหทราบถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูท่ีมีความสนใจเกีย่วกบัการเพาะพันธุขาว
ทุกขั้นตอนอยางละเอียด ทั้งในดานการผลิตและการตลาด โดยอยูภายใตกรอบแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเปนแนวทางสําหรับการวางแผนการตลาดที่
เหมาะสมใหวิสาหกิจชุมชน บานตนชุมแสง ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาการผลิตและการตลาด เมล็ดพันธุขาว
ของเกษตรกรในตาํบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยไดทําการทบทวนเอกสาร แนวคดิ
ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

2. การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวของหนวยงานตางๆ  
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิสาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการการตลาด 

5.1 ความหมายของการตลาด 

5.2 ความสําคัญของการตลาด 

5.3 แนวความคิดหลักทางการตลาด (Core marketing concept) 
5.4 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

6. ประวัติความเปนมาจังหวัดพิจิตร 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

1. ความรูเรื่องขาว 

เมล็ดขาวในทางพฤกษาศาสตร เปนผลชนิดหน่ึง  เรียกวา คารีโอออพซิส 
(Caryopsis) มสีวนประกอบ 2 สวน ไดแก 

1.1 สวนประกอบภายนอก 

สวนที่หอหุมนอกสุดของเมล็ดเรียกวาแกลบ (Hull) หรือเปลือกดอกอันใหญ 
(lemma) ซ่ึงเปนเปลือกที่มีรองสาแหรก 5 รองหุมเมล็ดดานหลัง และเปลือกดอกอันเล็ก (palea) ซ่ึง
เปนเปลือก ดอกมีรองสาแหรก 3 รองหุมเมล็ดดานทอง ทั้งสองเปลือกหุมซอนกันอยูอยางหลวมๆ 
แกลบประกอบไปดวยเซลลูโลส เนื้อเยื่อไฟบรัส และปกคลุมดวยขนแหลมแข็งเปราะ เรียกวา
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ไตรโคม (trichomes) นอกจากนี้มีขั้วเมล็ด (rechilla) และกลีบรองเมล็ด (sterile lemma) เปนเปลือก
เล็กๆหุมขั้วเมล็ดและเปลือกดอกอันใหญกับเปลือกดอกอันเล็กไวตรงโคนเมล็ด 

1.2 สวนประกอบในเมล็ด 

สวนภายในเม่ือแกะเอาเปลือกออก เรียกวา ขาวกลอง ประกอบดวย 

1.2.1 เย่ือหุมผล (pericarp) ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นดวยกัน คือ ชั้นนอกสุด 

เอพิคารพ (epicarp) ชั้นกลาง มีโพซคารพ (mesocarp) และช้ันในเอ็นโดคารพ (endocarp) เยื่อหุมผล
นี้มีลักษณะเปนไฟบรัส (fibrous) และออนนุม นับเปนสวนแข็งท่ีชวยปกปองการซึมออกของ
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซดหรือไอน้ําซ่ึงขณะที่เยื่อหุมผลนี้คงลักษณะดีอยูจะชวยปองกันการ
เขาทําลายของเชื้อราและการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือขบวนการเส่ือมสภาพจากปฏิกิริยา
เอ็นไซม ผนังเซลลประกอบดวย โปรตีน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ความหนาของเนื้อเยื่อผันแปรได 

1.2.2 เย่ือหุมเมล็ด (Seed coat) เปนเนื้อเย่ือ 2 ชั้นเรียงกันเปนแถว ชั้นนอก
ประกอบดวยไขมันและโปรตีนและมีสวนแปงเล็กนอย 

1.2.3 เย่ืออาลูโรน (alcuronc) หรือชั้นรํา เยื่อนี้มีโปรตีนสูงมีไขมันแตมีแปง
เล็กนอย ชั้นนี้จํานวนชั้นจะขึ้นอยูกับผลกระทบจากส่ิงแวดลอมและภูมิอากาศระหวางการสุกแก 

1.2.4 แปง (starchy endosperm) หรือขาวสาร ประกอบดวยแปงเปนสวนใหญ 
มีโปรตีนเล็กนอยในแกนกลางของเมล็ด เซลลเม็ดแปงเปนรูปหกเหล่ียม แปงมีสวนประกอบ 2 
ชนิด คืออะไมโลสและอะไมโลเพ็คติน (amylose and amylopectin) 

1.2.5 เช้ือพันธุ (embryo) หรือตาขาวหรือจมูกขาวหรือคัภภะอยูติดกับสวน
เอ็นโดสเปรมทางดานเปลือกอันใหญ (Lemma) เปนสวนที่จะเจริญเปนตนตอไป ประกอบดวยตน
ออน (plumule) รากออน (radical) เยื่อหุมตนออน (coleoptile) เยื่อหุมรากออน (coleorhiza) ทอน้ํา 
ทออาหาร (cpiblast) และใบเล้ียง (scutcllum) 

ขาวเปลือกมีสวนประกอบโดยน้ําหนัก ดังน้ี คือ แกลบรอยละ 22-25 เยื่ออาลู
โรนและเยื่อหุมเมล็ดรอยละ 4-6 สวนเช้ือพันธุรอยละ 2-3 ทอน้ําทออาหารรอยละ 0.26 เย่ือหุมราก
ออนรอยละ 0.18 ตนออนรอยละ 0.34 รากออนรอยละ 0.18 ใบเล้ียงรอยละ 0.18-1.14 สวนแปงรอย
ละ 66-72 

2. คําจํากัดความของเมล็ดพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุ  
จวงจันทร (2529: 3-5) ไดใหความหมายของเมล็ดพันธุวาเปนคัภภะที่เจริญเติบโต

หรือผลที่สุกแกแลว นอกจากน้ีเมล็ดพันธุ หมายถึงเมล็ดพืชที่นํามาใชเพาะปลูกเพื่อการผลิตพืชซ่ึง
เมล็ดพันธุมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือเปนสวนหนึ่งของพืชที่ขยายพันธุไดงายและรวดเร็ว สามารถ
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แพรกระจายไปไดไกลทั้งดวยตัวเมล็ดเองและตัวกลางอ่ืนปรับตัวและทนสภาพแวดลอมตางๆไดดี
และสามารถถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อรักษาไวซ่ึงลักษณะประจําพันธุ 

การผลิตเมล็ดพันธุ (Seed production) หมายถึงการศึกษาเกี่ยวหลักการและวิธีการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืชแตละชนิดเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุคุณภาพดี โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมปจจัย
การผลิตและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุรวมท้ังการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ
ในแปลงปลูกและโรงงาน เพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีผลผลิตที่สูงสุด 

การขยายเมล็ดพันธุ หมายถึงการขยายหรือเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุเพื่อใหมีปริมาณ
ที่มากพอตอความตองการใชเมล็ดพันธุ การขยายเมล็ดพันธุนี้ตองปฏิบัติโดยใชวิธีการในการ
ดําเนินงานเชนเดียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซ่ึงเมล็ดพันธุดีและเปนเมล็ดพันธุแทท่ีมี
ลักษณะตรงตามพันธุ 

วัลลภ (2540: 8-10) กลาววาการขยายพันธุ (Seed production) หมายถึงวิทยาการ
เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุของพืชพันธุที่ตองการใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณ
ที่เพียงพอสําหรับใชเพาะปลูก โดยการใชเทคโนโลยีของการผลิตเมล็ดพันธุรวมกับเปาหมายของ
การรักษาความบริสุทธ์ิของสายพันธุพืชไว เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุใหไดคุณภาพตลอดไป  

ดังนั้นสรุปไดวา การผลิตเมล็ดพันธุขาวหรือการขยายพันธุขาวคอืการปลูกขาวเพื่อ
เพิ่มปริมาณของเมล็ดพันธุ โดยรักษาความบริสุทธ์ิของพันธุไวใหตรงตามพันธุ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานตามหลักสากลและเปนที่ยอมรับของเกษตรกรท่ัวไป  

3. การจัดลําดับชั้นการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การจัดลําดับชั้นของเมล็ดพันธุ เพื่อประโยชนในการกําหนดมาตรฐานและควบคุม
คุณภาพของเมล็ดพันธุแตละชั้น โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

3.1 เมล็ดพันธุจากรวง (panicle seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาวท่ีเก็บรวงจากพันธุ
หรือสายพันธุหรือสายพันธุที่ไดจากแปลงเปรียบเทียบพันธุและจะตองเปนพันธุที่คณะกรรมการ
พิจารณาพันธุประกาศใหขยายพันธุได 

3.2 เมล็ดพันธุคัด (breeder seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาวท่ีไดจากเมล็ดพันธุจาก
รวง โดยวิธีการปลูกรวงตอแถวและไดรับการควบคมุตรวจสอบสายพันธุอยางถ่ีถวนตามวิธีการของ
นักปรับปรุงพันธุพืชกรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุคัดน้ันผลิตโดยสถานีทดลองขาวของกรม
วิชาการเกษตรทุกป เพื่อนําไปปลูกเปนเมล็ดพันธุหลักตอไป 

3.3 เมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) หมายถึง เมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกดวย
เมล็ดพันธุคัดตามวิธีการนักปรับปรุงพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตร เมล็ดพันธุหลักนี้ผลิตโดย
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สถานีทดลองขาวของกรมวิชาการเกษตรทุกปเพื่อจัดสรรใหกรมสงเสริมการเกษตรไปผลิตเปน
เมล็ดพันธุขยายในปตอไป 

3.4 เมล็ดพันธุขยาย (stock seed) หมายถึง เมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกดวยเมล็ด
พันธุหลักและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรหรือ
เจาหนาที่สถานีทดลองขาว เมล็ดพันธุขยายนี้ปลูกโดยชาวนาฝมือดีหรือชาวนาพันธุขยายของศูนย
ขยายพนัธุพืชและจําหนายใหชาวนาปลูกเปนเมล็ดพันธุจําหนายในปตอไป 

3.5 เมล็ดพันธุจําหนาย (multiplication seed) หมายถึง เมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูก
ดวยเมล็ดพันธุขยายและปฏิบัติตามวิธีการท่ีไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เมล็ด
พันธุจําหนายนี้ผลิตโดยชาวนาพันธุจําหนายทุกป เพื่อจําหนายใหชาวนาท่ัวไปปลูกทําพันธุจําหนาย
ปตอไป 

ในการผลิตเมล็ดพันธุนั้น กรมวิชาการเกษตรไดรับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ
จากรวงเมล็ดพันธุคัดและเมล็ดพันธุหลัก สวนเมล็ดพันธุขยายและเมล็ดพันธุจําหนายนั้นเปนหนาท่ี
รับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตรและสถานีเกษตรกร 

4. หลักการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

หลักการและแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่สําคัญ มีดังนี้ 
4.1 การเตรียมพันธุ เมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพดีตองเปนเมล็ดพันธุขาวท่ีสมบูรณ 

มีความบริสุทธ์ิตรงตามพันธุ ไมมีเมล็ดขาวพันธุอ่ืนหรือเมล็ดวัชพืชและส่ิงเจือปนอ่ืนๆมาปนอยู 
เมล็ดมีความงอกงามไมต่ํากวารอยละ 80 ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี จัดหามาจากแหลง
ผลิตท่ีเช่ือถือได เชน ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว มีการสุมเมล็ดพันธุเพื่อตรวจสอบขาวปน 
คลุกเมล็ดพันธุขาวเพื่อฆาเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ด เชน โรคถอดฝกดาบกอนปลูก 15-30 วัน ทดสอบ
ความงอกเมล็ดกอนปลูกโดยการละลายเกลือแกงในนํ้าหรือใสปุยแอมโมเนียซัลเฟต เมล็ดท่ีไม
สมบูรณหรือเมล็ดลีบจะลอยตัวใหชอนเอาเมล็ดท่ีลอยออกทิ้ง ลางเมล็ดท่ีจมดวยน้ําสะอาดแลว
นําไปแชน้ํา 12-23 ชั่วโมง และหุม 24-48 ชั่วโมง ใหขาวงอกกอนหวาน อัตราการใชเมล็ดพันธุขาว
แนะนําใหใช 15-20 กิโลกรัมตอไรในนาหวานนํ้าตม และ5-7 กิโลกรัมตอไรในนาดํา และ
ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการใชเมล็ดพันธุขาวดี หลังจากหวานขาวแลว 10-15 วัน สามารถนับ
จํานวนตนขาวได 300-400 ตนตอตารางเมตรในนาหวาน หรือ 16-60 ตนตอกอ จํานวน 150-350 ตน
ตอตารางเมตรในนาดํา 

4.2 การเตรียมดิน วัตถุประสงคหลักของการเตรียมดิน คือสรางภาพที่เหมาะสม
สําหรับการงอกและการเจริญเติบโตของขาว ความสามารถในการปลดปลอยธาตุอาหารจากดินทํา
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ใหดินรวนขึ้น นอกจากน้ันยังเปนการกําจัดวัชพืช  โรคแมลงและสัตวศั ตรู  การเตรียมดิน
ประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 

4.2.1 การไถดะ เปนการไถคร้ังแรกตามแนวยาวของพ้ืนที่ การไถดะจะพลิก
กลับดินเพื่อทําใหดินช้ันลางสัมผัสออกซิเจนในอากาศและเปนการตากดินเพ่ือทําลายวัชพืชโรคพืช
บางชนิดตลอดจนไขและตัวออนของแมลงบางชนิด การไถดะมักเริ่มทําเมื่อฝนตกครั้งแรกในปการ
เพาะปลูกใหมซ่ึงมักจะเปนชวงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมและจะตากดินเอาไวประมาณ 1-2 
สัปดาห 

4.2.2 การไถแปร เปนการไถหลังจากที่ไถดะและตากดินไวแลวระยะหน่ึง 
การไถครั้งน้ีจะไถตัดรอยไถเดิมท่ีมีอยูและจะพลิกดินกลับขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง การไถแปรมี
จุดประสงคเพื่อทําลายวัชพืชท่ีขึ้นมาใหมหลังจากการไถดะเพื่อยอยดินใหมีขนาดเล็กลง จํานวนครั้ง
ของการไถแปรจึงขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะของดินและระดับน้ําในพ้ืนที่ซ่ึง
ขึ้นอยูกับปริมาณและความชุกตัวของฝนดวย 

4.2.3 การคราด มีวัตถุประสงคเพื่อเอาเศษพืชและวัชพืชออกจากผืนนาและ
ยอยดินใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใหเหมาะแกการเจริญของขาวและเปนการปรับระดับบริเวณพื้นที่ให
สมํ่าเสมอเพื่อเปนการสะดวกในการควบคุมดูแลการใหน้ํา โดยทั่วไปแลวการทํานาดําจะทําการ
คราดถึง 2 คร้ังแลวจึงเปดน้ําเขาแปลงนาใหทวมหนาดินเพื่อใหดินตกตะกอน ดินที่เตรียมในแปลง
นาเสร็จแลวและพรอมท่ีจะตกกลาและปกดําได เรียกวา เทือก 

4.3 การปลูก  
4.3.1 การตกกลา หลังจากที่เตรียมดินในแปลงกลาเรียบรอยแลวยกแปลงให

สูงกวาระดับน้ําในผืนนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพ่ือไมใหเมล็ดที่หวานจมนํ้าและในขณะเดียวกัน
ก็ยังรักษาดินใหมีความชุมช้ืนอยูตลอดเวลา จากน้ันก็นําเมล็ดพันธุที่ผานการแชน้ําไวประมาณ 24 
ชั่วโมง หุมประมาณ 36-48 ชั่วโมง รากงอกยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร มาหวานในแปลงกลา ใน
ระยะเวลา 7 วันแรกตองคอยรักษาระดับน้ําไมใหทวมแปลงกลาจากนั้นเม่ือตนกลาเร่ิมแตกใบแลว
อาจเพ่ิมระดับน้ําขึ้นไดบาง โดยระดับน้ําตองตํ่ากวาความสูงของตนกลาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 
และถอนกลาเมื่อมีใบประมาณ 5-7 ใบ หรือเมื่อกลามีอายุประมาณ 25-30 วัน 

4.3.2 การปกดํา วิธีการปกดํามักจะใชวิธีเดินถอยหลังเพื่อชวยใหมองเห็นแถว
ที่ดําไปแลว การดํามักเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ใชระยะเวลาปกดํา
ระหวางกอและแถว 25x25 เซนติเมตร ปกดําลงในดินลึก 2-3 เซนติเมตร ใชตนกลา 3-5 ตนตอจับ 
ปลูกขาวเปนผืนความกวางผืน 4.50 เมตร เวนระยะหางระหวางผืน 0.50 เมตร และเวนระยะหางจาก
พันธุอ่ืน 2 เมตร 
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4.4 การควบคุมระดับน้ํา 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมระดับน้ํา ไดแก 
4.4.1 รักษาระดับน้ําในนาใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวประมาณ 

5- 10 เซนติเมตร เน่ืองจากปริมาณน้ํานอยเกินไปวัชพืชจะขึ้นแตน้ํามีปริมาณมากเกินไปขาวจะไม
แตกกอ และอยาใหขาวขาดน้ําในชวงเร่ิมตั้งทองจนถึงชวงขาวออกดอก 

4.4.2 ปลอยน้ําในแปลงนาใหแหงประมาณ 1-2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 2 วัน 
ในชวงขาวแตกกอเพ่ือเพิ่มออกซิเจนใหกับรากขาว 

4.4.3 ระบายน้ําออกกอนการเก็บเกี่ยวเพื่อใหขาวสุกแกเร็วขึ้น ในดินทราย
ควรระบายน้ําออกกอนการเก็บเกี่ยว 7 วัน ขณะท่ีดินเหนียวระบายนํ้าออกกอนการเก็บเกี่ ยว
ประมาณ 10-15 วัน 

4.5 การใสปุย 

การใสปุยใหมีประสิทธิภาพประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ไดแก ชนิดและอัตรา
ของปุยที่จะใชกับขาวพันธุตางๆในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ชนิดของดินที่ปลูกขาวและสภาพ
ภูมิอากาศ ขอปฏิบัติในการใสปุยนาขาว ไดแก 

4.5.1 วัดพ้ืนที่หรือขนาดของแปลงนา คํานวณพื้นที่ของกระทงนา เพื่อให
คํานวณปริมาณปุยที่จะใสแตละแปลงนา มีปริมาณท่ีถูกตองตามอัตราปุยที่ตองการใส 

4.5.2 กอนหวานปุยทุกครั้งตองกําจัดวัชพืช เพราะวัชพืชสามารถแยงปุยขาว
ไดดี จะทําใหเปนผลเสียตอผลผลิตขาว 

4.5.3 ตองปดหรืออุดคันนารอบๆอยาใหมีรอยรั่วของน้ําออกจากแปลงเพราะ
น้ําที่ไหลออกจะพาเอาธาตุอาหารท่ีละลายจากปุยไปดวย 

4.5.4 ระยะเวลาใสปุยควรใหมีน้ําขังอยูในระดับ 5- 10 เซนติเมตร 

4.5.5 หลังจากการใสปุยทุกครั้ง ควรจะเก็บกักน้ําไวในแปลงนาอยางนอย 3-5 
วัน 

4.5.6 คําแนะนําการใสปุยเคมี มีดังนี้ (จารุนันท 2542: 3) 
1. การใสปุยคร้ังแรก สําหรับนาดินเหนียว ใชปุยสูตร 16-20-0 และนา

ดินทรายหรือดินรวน ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หลังปกดํา 7-10 วัน 

2. การใสปุยคร้ังที่สองกอนระยะขาวออกดอกใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 
5 กิโลกรัมตอไร 

4.5.7 คําแนะนําการใสปุยอินทรีย 
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ระยะเวลาในการใสสําหรับปุยหมักและปุยคอกกอนปลูกขาวประมาณ 
1 เดือน ในอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร สําหรับปุยพืชสด ควรไถกอนอยางนอย 15 วัน เพื่อใหปุย
อินทรียมีเวลายอยสลายในดินและลดปริมาณกาซท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอาจเปนอันตราตอตนออนขาวใน
ระยะเริ่มปลูกได 

4.6 การปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

4.6.1 โรคใบไหม (blast) เกิดจากเช้ือรา Pyricularia oryzae สามารถเขามา
ทําลายตนขาวไดทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตระยะกลาถึงระยะออกรวง การปองกันกําจัด ทําโดย
ใชสารเบนโนมิล อัตรา 25 กรัมตอนํ้า 20 ลิตรหรือสารคารเบนดาซิม อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ฉีดพนเม่ือพบอาการของโรค 

4.6.2 โรคขอบใบแหง (bacterial blight) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthonas 

campestries pv oryzae สามารถเขาทําลายตนขาวทางแผลที่ใบ มีผลตอขบวนการสังเคราะหแสงทํา
ใหผลผลิตขาวลดลง เมล็ดลีบ น้ําหนักเบาคุณภาพไมไดมาตรฐาน การปองกันกําจัด ทําโดยใชสารฟ
นาซิน-5-ออกไซด อัตราสวน 1 ตอ 500 ในพ้ืนท่ี 1 ไร ใชจํานวน 160 กรัม ผสมนํ้าฉีดพนใน 1 คร้ัง 
สําหรับแหลงท่ีมีโรคควรพนประมาณ 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 20 วัน 

4.6.3 เพล้ียไฟ (rice trips) ทําลายตนขาวโดยการดูดนํ้าเล้ียงจากใบขาว ขาวท่ี
ถูกทําลายจะมีอาการใบแหง การปองกันกําจัดทําโดยการฉีดพนดวยสารมาลาไธออนหรือคารบาริล
อัตรา 40 มิลลิลิตรหรือกรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

4.6.4 บั่ว (rice gall midge) ตัวเต็มไวจะวางไขในระยะตนฤดูหลังการปกดํา 
โดยเขาไปทําลายท่ียอดออนของตนขาวและตนขาวจะสรางหลอดหุมตัวแมลงแลวจะเจริญออกมา
เปนหลอดคลายใบหอม ตนขาวที่เปนหลอดจะไมออกรวง แตจะแตกกอออกมาทดแทน ถาระบาด
รุนแรงทําใหขาวแตกกอผิดปกติ ตนเตี้ย ไมออกรวงเลย ผลผลิตลดลง 50-70 เปอรเซ็นต การปองกัน
กําจัด ทําโดยใชสารคารโบฟูแรนหรือสารเมฟอสฟูแรน อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร 

4.6.5 หนู ทําลายขาวตั้งแตเริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ถาพบการระบาดของ
หนูใหกําจัดโดยวิธีกล เชน การขุด การดักดวยกรง ถาระบาดรุนแรงใหใชเหยื่อพิษ คือสารซิงคฟอส
ไฟดวาง 1 คร้ังตอฤดูกาล และสารกําจัดประเภทออกฤทธ์ิชา เชน สารโฟลคูมาเฟนหรือสารโบร
ไดฟาคูมวาง 1 คร้ังตอเดือน ติดตอกัน 3 เดือน 

4.6.6 หอยเชอรรี่ (golden apple snail) สามารถวางไขไดตลอดป และ
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว เริ่มกัดกินตนขาวในระยะปกดํา จนถึงแตกกอเต็มท่ี การปองกันกําจัด 
ทําไดโดยใชวัสดุกั้นทางท่ีใหน้ําเขานา ทําลายตัวออนและไขสัปดาหละ 1 ครั้งหรือใชไมปกรอบคัน
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นาทุกระยะ 10 เมตร เพ่ือใหหอยวางไข ใชสารเคมี เชน สารโคลซาไมด อัตรา 50 กรัมตอไร หรือ
สารคอบเปอรซัลเฟต อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร ฉีดพนหรือราดเฉพาะแหลงท่ีมีหอยเชอรรี่ 

4.6.7 วัชพืช เปนศัตรูขาวท่ีแกงแยงธาตุอาหาร น้ํา และแสงแดดจากตนขาว
และเปนแหลงอาศัยของศัตรูพืชทําใหผลผลิตขาวลดลง การปองกันและกําจัดทําไดโดยใชสาร
ไกลโฟเสทและสารพาราควอท ฉีดพนกอนปลูก 15-20 วัน หรือฉีดพนสารออกซาไดอะโชนและ
สารเพนไดเมทาลีนหลังปลูกทันที 

4.6.8 เพล้ียกระโดสีน้ําตาล (Brown planthopper, BPH) สามารถทําลายตน
ขาวในทุกระยะของการเจริญเติบโต เชน ระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะออกรวง ตั้งแตตัวออน
จนถึงตัวแกสามารถทําลายตนขาวไดอยางรุนแรง โดยการดูดกินน้ําเล้ียงจากตนขาว ทําใหตนขาวมี
อาการใบเหลืองเห่ียวแลวแหงเปนสีน้ําตาลแกคลายน้ํารอนลวกท่ีเรียกวา (hopper burn) ตนกลาและ
ตนขาวท่ีกําลังแตกกอที่ถูกทําลายจะแหงตาย  ตนขาวท่ีออกรวงแลวจะมีเมล็ดไมสมบูรณและมี
น้ําหนักเบา ลมงาย ประชากรเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลพบมากในพันธุขาวท่ีมีตนเตี้ยและแตกกอมาก 

เนื่องจากมีจํานวนตนขาวใหแมลงดูดกินมาก เชน พันธุ กข1 และจะระบาดรุนแรงในระหวางเดือน
ที่มีอากาศรอนและความชื้นคอนขางสูง เชน เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม นอกจาการ
ทําลายขาวโดยตรงแลว แมลงชนิดน้ียังเปนพาหะนําโรคใบหงิก (ragged stunt) และโรคเขียวเตี้ย 
(grassy stunt) มาสูตนขาว เปนสาเหตุทําใหผลผลิตขาวลดลงอยางมาก 

4.6.9 วิธีการทางธรรมชาติท่ีชวยในการปองกันเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล  
1. ใชพันธุขาวที่มีความตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เชน กข 9 กข 

23 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 90  

2. อยาปลูกขาวหนาแนนเกินไป ใชพันเขา ประมาณ 15 ก.ก. ตอไร  
3. ปลูกพืชอ่ืนสลับเพื่อตัดวงจรชีวิตและการระบาดของเพล้ียกระโดด

สีน้ําตาล ทั้งน้ีในการใชสารเคมี ปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรควรใชดวยความระมัดระวังและ
คํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวผูใชและผลผลิตการเกษตร รวมถึงการใชยาฆาแมลงทําใหศัตรู
ธรรมชาติท่ีกินเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนอาหารไดตายลงไปดวย  

4. เลือกแนวทางเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย เพื่อการหลีกเล่ียง
การใชสารเคมี ยาฆาแมลง โดยหาส่ิงทดแทน ดังนี้ 

4.1 ใชสารอินทรียในการจัดแมลงศัตรูพืชหรือใชสมุนไพรกําจัด
ศัตรูพืช รวมถึงกําจัดเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลดวย 
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4.2 การใชอินทรียวัตถุบํารุงดินและปรับสภาพโครงสรางของดิน 

เพื่อสรางส่ิงมีชีวิตใตดิน เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยซากพืชซากสัตว หรือปุยอินทรีย
กระสอบเม็ดแบบหวาน 

4.3 หลีกเล่ียงการใชปุยเคมีกระสอบทางดิน ปจจุบันมีปุยทางใบให
เลือกใชท่ีราคาตนทุนถูกกวาและไดผลดีไมแพปุยเคมีกระสอบทางดิน  เพื่อเปนการหลีกเล่ียงการ
เส่ือมสภาพของดิน 

4.4 อยาปลอยใหพื้นดินแหงแลงระหวางรอฤดูกาลเพาะปลูกครั้ง
ใหม โดยใชการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับสภาพหนาดินหรือปลูกพืชสดที่สามารถใชประโยชน
เปนปุยบํารุงดิน เชน พืชตระกูลถ่ัว  

4.7 การตรวจตัดพันธุปน 

สุภาลักษณ (2544: 4) ไดกลาววาสาเหตุของการเกิดพันธุปนมีได ดังนี้  
4.7.1 เมล็ดพันธุตกคางจากฤดูกอนไดงอกขึ้นเปนพืชเรื้อและถูกเก็บเกี่ยวมา

พรอมกับเมล็ดพันธุ 
4.7.2 เมล็ดพันธุปนมากับเมล็ดพันธุ 
4.7.3 ถูกลม น้ําหรือสัตวพามาตกและงอกในแปลงขยายพันธุ 
4.7.4 แปลงขยายพันธุอยูชิดกับแปลงพันธุอ่ืนเกินไป ขณะเก็บเกี่ยวอาจเกี่ยว

พันธุอ่ืนติดมาดวย 

4.7.5 เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตเมล็ดพันธุ เชน เคร่ืองนวด 
เครื่องหวาน เคร่ืองเกี่ยว ภาชนะบรรจุไมสะอาดมีเมล็ดพันธุอ่ืนตกคางอยู 

การตรวจตัดพันธุปนอยางนอยท่ีสุดควรจะปฏิบัติใน 3 ระยะ คือ 

1. ระยะแตกกอ ตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีของสวนตางๆ 
ของใบและตนขนาดของใบ ขอตอ ความสูง หากพบตนผิดปกติใหถอนทิ้งทําลายท้ังกอ 

2. ระยะออกดอก ตรวจความสูงต่ําของตนขาวในระยะออกดอก อายุ
ของการออกดอก ความสม่ําเสมอของการออกดอก ลักษณะของดอก สีและขนาดของดอก เกสรตัว
ผูและเกสรตัวเมีย ใหตัดท้ิงท้ังกอ 

3. ระยะโนมรวง เปนระยะสรางแปงในเมล็ด ขาวระเร่ิมโนมรวง
อาจจะพบพันธุปนบางสวนที่มีการโนมรวงไมสมํ่าเสมอหรือความยาวคอรวงและใบธงผิดปกติ 

4.8 การเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 

การเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง คือระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวท่ีนับจากวันที่
ขาวออกดอกไปแลว 28-30 วัน และเก็บเกี่ยวในสภาพท่ีนาแหงหรืออยางนอยก็ไมมีน้ําขังในนา การ
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เก็บเกี่ยวที่ระยะพลับพลึงเปนระยะการเก็บเกี่ยวที่แนะนําและเกษตรกรควรถือปฏิบัติอยางเครงครัด
หากตองการใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยกอนวันเก็บเกี่ยว 10-14 วันใหระบายนํ้าออกจากนาให
หมดเพ่ือใหขาวสุกแกสมํ่าเสมอ แปลงนาที่แหงจะสะดวกในการลงไปทํางานท้ังการเก็บเกี่ยวดวย
แรงงานคนและเคร่ืองจักร เก็บเกี่ยวดวยเคร่ืองนวดท่ีความเร็วไมสูงเกินไปและตองทําความสะอาด
กอนเก็บเกี่ยวทุกครั้ง มีการคัดแยกขาวบริเวณขอบแปลงอยางนอย 3 เมตร และไมนําไปใชทําพันธุ 

4.9 การลดความช้ืนขาว 

หลังจากเก็บเกี่ยวขาวและทําความสะอาดผลผลิตขาวท่ีใชทําเมล็ดพันธุโดย
การฝดแลว ยังไมสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวที่มีความชื้นสูงไวในโรงเก็บไดจะตองทําการลด
ความช้ืนกอน (กัญญา เช้ือพันธุ และกิติยา กิจควรดี: 2547) เนื่องจากเมล็ดมีการหายใจทําใหเกิด
ความรอน เช้ือราเขาทําลายไดงายจะตองทําการตากขาวบนลานตากที่ทําความสะอาดแลว แตไม
ควรตากบนพื้นซีเมนตหรือบนพื้นถนนโดยตรง เพราะเมล็ดอาจจะไดรับความรอนสูงเกินไป แกไข
โดยการปูพ้ืนดวยผาใบ ความหนาของกองขาวท่ีตากประมาณ 5- 10 เซนติเมตร ไมควรหนาหรือ
บางเกินไป กลางคืนใชวัสดุคลุมกองขาวเพื่อปองกันน้ําคางหรือฝน ระยะเวลาการตากขาวประมาณ
2-3 แดด ไมควรตากนานเกินไป แลวจึงทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง สําหรับความชื้นของขาวเปลือก
ที่เก็บท่ัวไปไมควรสูงเกินรอยละ 14 และถาเปนเมล็ดพันธุไมควรเกินรอยละ 12 

4.10 การเก็บรักษาเมล็ดพันธขาว 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนการรักษาปริมาณและคุณภาพขาวท่ีเก็บใหคงที่ 
หรือมีการเปล่ียนแปลงนอยที่สุด (กรมสงเสริมการเกษตร: 2546ข) มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.10.1 บรรจุเมล็ดพันธุในกระสอบปานท่ีสะอาด มีสภาพดี และติดปาย
หรือเขียนชื่อพันธุขาวไวที่กระสอบใหชัดเจน 

4.10.2 เก็บในที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ปองกันแสงแดดและฝนไดดี 
4.10.3 ใชไมหรือแครรองรับกระสอบเมล็ดพันธุ  สูงจากพื้น  13-15 

เซนติเมตร ไมวางกับพ้ืนดินหรือพื้นปูนโดยตรง 

4.10.4 เก็บไวใหเปนสัดสวนไมปะปนกับเมล็ดพันธุขาวอ่ืน ปุยหรือ
สารเคมีเด็ดขาด 

4.10.5 สภาพการจัดกองจะตองเวนระยะชองวางใหสามารถเขาสุมตัวอยาง
ได 

4.10.6 หมั่นตรวจสอบและปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่จะเขามาทําลายขณะ
เก็บรักษา 
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ 
เกษตรกรจะตองปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว ใหสอดคลองกับอายุและระยะการ
เจริญเติบโตของขาว เริ่มต้ังแตการเตรียมดินที่ดี การใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ  การใชปุยและ
ปรับปรุงดิน การปองกันกําจัดโรคแมลง สัตวศัตรูขาวและวัชพืช การตรวจตัดพันธุปน การเก็บเกี่ยว
ระยะพลับพลึง การลดความชื้นและการรักษาเมล็ดพันธุขาว จึงทําใหผลผลิตของเมล็ดพันธุขาวที่ได
มีคุณภาพและมาตรฐาน สรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรนําไปใชทําเมล็ดพันธุเพาะปลูกตอไปได 

กลาวโดยสรุปในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว ที่นํามาใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อนํามาวิเคราะหความเปนมาของขาว ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ
และสามารถนําไปใชในการสรางแนวคําถามของการวิจัย จากการวิจัยพบวาการผลิตและการตลาด 
เมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความสอดคลองตอ
แนวความคิดนี้และยังสงผลใหการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกรไดคุณภาพและมาตรฐาน 
ทําใหหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนและยอมรับเพิ่มมากขึ้น  

 

การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวของหนวยงานตางๆ 
 1. กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ (2542: 23-37) ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว ดังนี้ 

1.1 การคัดเลือกสมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณพิจารณาการคัดเลือก
สมาชิก โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

1.1.1 เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ 

1.1.2 มีประสบการณในการปลูกขาวไมนอยกวา 5 ป 
1.1.3 มีความขยันขันแข็งและประสบความสําเร็จในการผลิตขาว 

1.1.4 มีแรงงานและอุปกรณการเกษตรพอเพียงท่ีจะดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ 
1.1.5 มีประวัติการชําระหน้ีที่ดี 
1.1.6 ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ สามารถควบคุมระบบน้ําหรือปริมาณน้ําได 
1.1.7 พื้นที่ผลิตควรอยูบริเวณใกลเคียงกันและพื้นที่เฉล่ียคนละ 10 ไร 
1.1.8 ไมเปนแหลงระบาดของโรคและแมลงศัตรู 

1.2 การเลือกพื้นที่ 
1.2.1 พื้นที่ของสมาชิกอยูบริเวณใกลเคียงกัน มีไมต่ํากวา 550 ไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

1.2.2 มีระบบชลประทาน ไมอยูในพ้ืนท่ีแหงแลง 

1.2.3 คมนาคมสะดวก 

1.3 สหกรณจัดตั้งกลุมสมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุ ดําเนินการดังนี้ 
1.3.1 แบงสมาชิกที่อยูบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 10-15 คน แบงเปน 1 กลุม 

สมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุ 
1.3.2 เลือกตั้งประธานและเลขากลุม 

1.3.3 กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ จะดําเนินกิจกรรมการผลิต โดยรวมหารือกําหนด
แผนการผลิตการปลูก การเก็บเกี่ยวและรับคําแนะนําสงเสริมจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

1.4 สหกรณจัดทําทะเบียนสมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุ 
1.5 การจัดหาเมล็ดพันธุ 

1.5.1 สหกรณส่ังซ้ือเมล็ดพันธุหลักผานทางกรมสงเสริมสหกรณ 
1.5.2 กรมสงเสริมสหกรณ จะทําหนาที่ประสานงานการส่ังซ้ือแทนสหกรณ 

โดยทําหนาที่ส่ังซ้ือเมล็ดพันธุหลักขาว จากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร 

1.6 ชี้แจงทําความเขาใจและจัดอมรมสมาชิก 

1.7 สหกรณกูเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยสวนหนึ่งนําไปใหสมาชิกกูตอทํา
การผลิตเมล็ดพันธุ โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 และสวนที่เหลือนําไปรับซ้ือเมล็ดพันธขยายคืน
จากสมาชิกโดยบวกราคาเพิ่ม 20 เปอรเซ็นต (คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนด) 

1.8 การสงเสริมแนะนําเทคนิควิชาการแกสมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุ 
1.8.1 ใหคําแนะนําสมาชิกเกี่ยวกับการบันทึกการปฏิบัติการดูแลแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ 
1.8.2 ใหคําแนะนําระยะหางการปลูก อัตราเมล็ดพันธุที่ใชตอไร 
1.8.3 แนะนําการใชยาปราบศัตรูพืช สูตรปุย และอัตราการใสปุย 

1.8.4 คณะกรรมการตรวจแปลง สหกรณแตงต้ังคณะกรรมการการตรวจ
แปลง ประกอบดวยผูแทนกรรมการสหกรณ 1 คน ทางสหกรณ 1 คนและลูกจางช่ัวคราว (วุฒิ
เกษตร) 1 คน ที่ปรึกษาตรวจแปลง 1 คน 

1.9 การรับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจากสมาชิก 

1.9.1 สมาชิกดําเนินการเก็บเกี่ยว นวดและทําความสะอาดเมล็ดพันธุเบื้องตน
โดยใช สีฝด จากนั้นบรรจุกระสอบ ทั้งน้ีการนวดสหกรณตองวางแผนใหสมาชิกแตละกลุมใช
เครื่องนวดท่ีความสะอาดเครื่องนวดกอนเพื่อปองกันพันธุปน การนวดตองตั้งความเร็วรอบคงที่เพื่อ
ปองกันเมล็ดพันธุแตกหัก 
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1.9.2 สหกรณแตงตั้งคณะกรรมการรับซ้ือเมล็ดพันธุ 
1.9.3 คณะกรรมการรับซ้ือเมล็ดพันธุทําการเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุ แลว

ดําเนินการสงใหศูนยขยายพันธุพืช ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

1.9.4 สหกรณจะรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ  ได
มาตรฐานตามราคาเมล็ดพันธุชั้นดี โดยอางอิงราคาท่ีศูนยเมล็ดพันธุพืชรับซ้ือเมล็ดพันธุในฤดูนั้นๆ
บวกเพิ่ม 20 เปอรเซ็นต 
 2. กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร (2534: 13-15) ไดกําหนดหลักเกณฑสงเสริมเมล็ดพันธุ
ขาว ดังนี้ 

2.1 การจัดหาและคัดเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรเพ่ือจัดทําแปลงขยายพันธุ ซ่ึง
ดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 พื้นที่ท่ีเหมาะสมแกการจัดทําแปลงขยายพันธุ 
มีพ้ืนที่ติดกันเปนแปลงใหญ ตั้งแต 100 ไรขึ้นไป การคมนาคมสะดวก 

ไมเปนพื้นที่ที่อยูในหุบเขา พ้ืนที่ที่มีการระบายน้ําไดดี ตั้งแตดินรวนปนทรายจนกระท่ังดินเหนียว
และรอบๆบริเวณแปลงขยายพันธุ ควรเปนพันธุขาวเดียวกัน เพื่อปองกันการกลายพันธุเนื่องจากการ
ผสมขามสายพันธุ 

2.1.2 เกษตรกรผูมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงขยายพันธุพืชนั้น มีความ
เขาใจในระเบียบและหลักเกณฑ พรอมทั้งเง่ือนไขตางๆที่ทางราชการกําหนด สามารถจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชและปจจัยการผลิต พรอมท้ังแรงงานไดอยางตอเน่ือง 

2.2 วิธีการจัดหาและคัดเลือกพื้นที่และการเกษตรเพ่ือจัดทําแปลงขยายพันธุ 
2.2.1 ใหเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมแปลงขยายพันธุขาวเขารวมกับหัวหนา

งานขยายพันธุพืช รวมกันพิจารณาดําเนินการจัดหาพ้ืนที่และเกษตรกรท่ีมีความเหมาะสมในการ
จัดทําแปลงขยายพันธุขาวในแตละทองที่ดําเนินการแลวเสนอขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
ศูนยขยายพันธุพืช 

2.2.2 เมื่อผูอํานวยการศูนยขยายพันธุพืช ไดพิจารณาเห็นชอบตามขอเสนอ
แลวใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 

1. ประชุมเกษตรกรผูที่จะจัดทําแปลงขยายพันธุขาว เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของการจัดทําแปลงขยายพันธุ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนตางๆในการ
จัดทําแปลงขยายพันธุ 

2. จัดเกษตรกรผูจัดทําแปลงขยายพันธุออกเปนกลุมแปลง (Field lot)  
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3. จัดทํารายช่ือเกษตรกรผูไดรับการคัดเลือก ใหเปนเกษตรกรแปลง
ขยายพันธุขาวไวทุกรายพรอมท่ีอยูจํานวนพ้ืนที่ที่จะจัดทําแปลงขยายพันธุและสถานท่ีตั้งและ
กําหนดวันปลูกไวเปนการชั่วคราว 

2.3 การจัดฝกอบรมเกษตรกรผูจัดทําแปลงขยายพันธุ 
2.3.1 การจัดฝกอบรมเกษตรกรผูจัดทําแปลงพันธุทั่วไปทุกคนในทองที่ที่

จัดทําแปลงขยายพันธุ โดยแบงเกษตรกรเปนกลุมตามความเหมาะสมใชเวลาในการจัดฝกอบรม
กลุมละ 1 วัน 

2.3.2 การจัดฝกอบรมผูแทนเกษตรกรผูจัดทําแปลงขยายพันธุแบบเนนที่เขา
รับการฝกอบรมท่ีศูนยขยายพันธุพืช ใชระยะเวลาในการจัดฝกอบรมคร้ังละ 3-5 วัน 

2.4 หนาที่และความรับผิดชอบของเกษตรกรผูจัดทําแปลงขยายพันธุขาว 

2.4.1 ตองใชเมล็ดพันธุหลัก เมล็ดพันธุขยายที่ตองใชในการจัดทําแปลง
ขยายพันธุขาวจากศูนยขยายพันธุพืชเปนเงินสดในปริมาณที่เพียงพอตอการการจัดทําแปลง
ขยายพันธุในฤดูนั้น 

2.4.2 ตองเตรียมดินปลูกสําหรับการปลูกและดูแลบํารุงรักษาพันธุขาวท่ีปลูก
ในแปลงขยายพันธุตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว นวด ฝด คัด ทําความสะอาดขั้นตน ตากและ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ผลิตไดตามคําแนะนําของเจาหนาที่ผูควบคุมแปลงพันธุอยางเครงครัด 

2.4.3 การปลูกขาวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ เกษตรกรตองปลูกตามกําหนดวันปลูก 
และชนิดพันธุปลูกเวนระยะระหวางแปลงขยายพันธุอ่ืน 

2.4.4 เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ ไดเม่ือสถานภาพครบ 3 ประการ ดังนี้ 
1. แปลงขยายพันธุขาวน้ันไดผานการตรวจอยางเปนทางการวา มี

คุณภาพไดมาตรฐานแปลงขยายพันธุ 
2. เมล็ดพันธุขาวในแปลงขยายพันธุนั้นไดสุกแกเต็มที่ 
3. อากาศขณะท่ีจะดําเนินการเก็บเกี่ยวนั้นจะตองแหงไมมีฝน รวมทั้ง

เมล็ดพันธุจะตองแหงดวย 

2.4.5 เกษตรกรจะตองเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวท่ีไดผานการนวดหรือแยก
เมล็ดออกจากการตากและการทําความสะอาดขั้นตนเรียบรอยแลวไวในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

2.5 ระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพันธุ 
2.5.1 การตรวจแปลงขยายพันธุอยางไมเปนทางการ เปนการควบคุมคุณภาพ

โดยวิธีการปองกัน เพ่ือเปนการรักษาความบริสุทธ์ิทางพันธุกรรมของสายพันธุขาวที่ปลูกเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะจัดนักวิชาการ ไดแก พนักงานขยายพันธุขาว หัวหนา
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พนักงานตรวจแปลงขยายพันธุ หัวหนาขยายพันธุพืช เปนผูควบคุมแปลงขยายพันธุพืช ออกตรวจ
ดูแลใหคําแนะนําควบคุมและกํากับการปฏิบัติตอแปลงขยายพันธุขาวของเกษตรกร ตลอดจนการ
แกไขปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องและเปนอุปสรรคในการจัดทําแปลงขยายพันธุขาวรวมกับเกษตรกรผูจัดทํา
แปลงขยายพันธุเปนระยะๆตลอดฤดูการปลูก 

2.5.2 การตรวจแปลงขยายพันธุอยางเปนทางการ เพ่ือเปนการพิจารณาตัดสิน
วาแปลงขยายพันธุขาวไดมาตรฐานแปลงขยายพันธุหรือไม ถาแปลงขยายพันธุแปลงใดหาก
คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุตรวจเปนทางการแลวไมผานมาตรฐานหามมิใหจัดซ้ือเพื่อทํา
เปนเมล็ดพันธุ 

2.6 การประมาณการผลผลิต เพ่ือเตรียมการจัดซ้ือคืนเมล็ดพันธุขาวจากแปลง
ขยายพันธุกอนการเก็บเกี่ยวอยางนอย 20 วัน 

2.7 การซ้ือเมล็ดพันธุขาวคืนจากแปลงขยายพันธุจะกําหนดราคาสูงกวาราคาขาว
ในทองถ่ินประมาณรอยละ 10-20  
 3. ภาคเอกชน 

สุพัฒน (2544: 1-3) กลาววาหลักเกณฑการดําเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ี
สําคัญ ไดแก 

3.1 จัดหาและการคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3.1.1 เปนสหกรณที่ศักยภาพในการดําเนินงานเชิงธุรกิจ 

3.1.2 มีพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ การคมนาคมสะดวก 

3.2 จัดหาและคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ 

3.2.1 บริษัทและสหกรณรวมกันวางแนวทางการคัดเลือกเกษตรกร 

3.2.2 เกษตรกรตองเปนสมาชิกสหกรณเทาน้ัน 

3.3 บริษัททําสัญญารวมกับโครงการโดยมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ คือ  
3.3.1 บริษัทจะจัดหาปจจัยการผลิตใหแกสหกรณในรูปแบบสินเช่ือ 

3.3.2 บริษัทจะจัดใหมีนักสงเสริมการเกษตรคอยใหคําแนะนําดานการปลูก 
วิธีการบํารุงรักษา และเก็บเกี่ยวใหกับเกษตรกรโดยไมคิดคาบริการใดๆ ท้ังส้ิน 

3.3.3 บริษัทจายคาตอบแทนโดยคํานวณจากผลผลิตใหแกเกษตรกรที่ผลิตได
จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ตามพ้ืนที่และผลผลิตโดยผานระบบสหกรณ 

3.3.4 บริษัทจะจัดกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุข าว เพื่อรองรับผลผลิตจาก
สหกรณ 
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3.3.5 สหกรณจัดหาพ้ืนที่ ดําเนินการควบคุม ดูแลเกษตรกรใหปฏิบัติตาม
สัญญา 

3.3.6 สหกรณจัดเตรียมสถานท่ีในการรวบรวมผลผลิตและจัดหาตาช่ัง 

3.4 ประชุมช้ีแจงระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการขั้นตอนตางๆ แกเกษตรกร 

3.5 หนาที่ของเกษตรกร 

3.5.1 เกษตรกรรับปจจัยการผลิตจากสหกรณ ในรูปแบบของสินเช่ือ 

3.5.2 เกษตรกรตองเตรียมดิน สําหรับการปลูก ดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว 
ตามคําแนะนําของบริษัทและสหกรณอยางเครงครัด 

3.6 การตรวจคุณภาพ เพื่อรองรับความบริสุทธ์ิของสายพันธุตามมาตรฐานของ
ศูนยควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ โดยมีการตรวจสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 

3.6.1 การตรวจแปลงเมล็ดพันธุขาว โดยพนักงานศูนยควบคุมคุณภาพจะทํา
การสุมตรวจตนขาวปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในระยะขาวโนมรวงหรือระยะ
กอนการเก็บเกี่ยว 

3.6.2 การสุมตัวอยางเพื่อทําการทดสอบคุณภาพกอนการรับซ้ือโดยพนักงาน
สงเสริมทําการสุมตัวอยางเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรแตละรายตัวอยางละ 1 กิโลกรัม เพ่ือจัดสงให
ศูนยควบคุมคุณภาพตรวจสอบในหองปฏิบัติการ 

3.7 การกําหนดราคารับซ้ือขาวคืนจากสหกรณ บริษัทจะซ้ือในราคาประกาศ
พาณิชยเฉล่ียบวกเพิ่มอีก 20 เปอรเซ็นต 

โดยสรุป การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวของหนวยงานตางๆมีนโยบายและ
แนวทางการสงเสริมการผลิตขาวในดานตางๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชนซ่ึงเปนโครงการสนับสนุนใหเกษตรกรหรือชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไปสูเกษตรกรในชุมชน รวมทั้งเปนจุดสาธิตและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

กลาวสรุปในเรื่องของการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวของหนวยงานตางๆ นั้น 

สอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ เพราะกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนตําบล
งิ้วราย ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนและแนวคิดดังกลาว
สามารถนํามาใชในการสรางแนวคําถาม และเปนแนวทางในการสัมภาษณ การสังเกต เพื่อทําการ
เก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูล รวมถึงเพื่อนํามาวิเคราะหปจจัยที่มาท่ีทําใหหนวยงานตางเขามา
สนับสนุนและสงเสริมกลุมไดอยางไร 
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แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถ
ดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดท่ีเริ่มขึ้นจากพระบาทสมเด็จหระเจาอยูหัวและ
ตอมาไดมีนักวิชาการหลายทานไดนําแนวคิดนี้ไปขยายผลในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
พระราชดําริของพระบทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2537) เรื่องทฤษฎีใหมมีหลักสําคัญใหเกษตรกรมี
ความพอเพียง โดยเล้ียงตัวได (Self sufficiency) ในระดับชีวิตท่ีประหยัดกอนทั้งน้ีตองมีความ
สามัคคีในทองถ่ิน หมายความวาเนนใหเกษตรกรมีอาหารเพียงพอแกการบริโภคตลอดป มี
ส่ิงแวดลอมสุขภาพอนามัยดีมีรายไดพอซ้ือเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตท่ี
เพียงพอ เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตและความเปนอยูที่คลายคลึงกันมีความ
สามัคคีในชุมชน (อําพล เสนาณรงค 2539: 3) 
 ในเร่ืองทฤษฎีใหมที่มีหลักสําคัญให เกษตรกรมีความพอเพียงเ ล้ียงตัวได นั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก เชน 
สระน้ําในไรนา วาเปนปจจัยในการผลิตของราษฎรจึงทรงคิดวิธีการเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรและ
วิธีการใชน้ํากับดินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพระราชทานแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” ซ่ึงการ
ทําเกษตรตามแนวคิดทฤษฎีใหมนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนแรก เริ่มตนดวยการชวยเหลือราษฎรใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางพอเพียง
โดยการชี้ใหเห็นวานํ้าเปนปจจัยสําคัญของเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ถือครองโดยเฉล่ียประมาณ 
10-15 ไร พระองคทรงเสนอใหมีการขุดสระนํ้าประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนที่ที่มีความลึก 4 เมตร 
เพื่อจุน้ําประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร เพ่ือใชในการเกษตร พื้นที่ท่ีเหลือแบงออกเปนนาขาว 5 ไร 
พืชไรพืชสวน 5 ไร ที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร หากดําเนินการตามทฤษฎีแลวเกษตรกรจะเพียง
พอท่ีจะเล้ียงตัวเองได (Self-sufficient) ในระดับที่ประหยัดกอน กลาวคือสามารถผลิตขาวพอกิน
ตลอดปมีการทําพืชไรหรือผลไม ซ่ึงขั้นตอนนี้เกษตรกรจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
ภายนอก เชน หนวยราชการ มูลนิธิและหนวยงานเอกชน เพราะการลงทุนคอนขางสูง ทฤษฎีขั้นที่
หนึ่งของพระองคทานนั้น หากนํามาปฏิบัติใหถูกตองแลวจะประสบความสําเร็จ ชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกรรายยอยจะดีขึ้นหรือไดรับการพัฒนามากขึ้นกวาท่ีเปนอยูเดิม 
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ขั้นตอนท่ีสอง เมื่อเกษตรกรรายยอยไดพัฒนาถึงขั้นยังชีพและหลุดพนจากการดิ้นรน
เพื่อความอยูรอดเฉพาะครอบครัวไปวันหน่ึงๆ แลวเกษตรกรจะอยูในสภาพท่ีจะพัฒนาขั้นที่สูงขึ้น
ไดอีกตอไป โดยการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุมหรือสหกรณรวมแรงในดานตางๆตอไปน้ี 

1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) 
2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เคร่ืองสีขาว การจําหนายผลผลิต) 
3. การเปนอยู (กะปน้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) 
4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู) 
5. สังคมและศาสนา 
การรวมกลุมในดานตางๆนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการตอสูแขงขันหรือรวมมือกับโลก

ภายนอก และส่ิงเหลานี้แตละครัวเรือนไมสามารถทําไดตามลําพัง ตองอาศัยการรวมกลุมเปนสําคัญ
การรวมกลุมนี้ไมใชเรื่องท่ีเกษตรกรรายยอยผูยากจน และมีการศึกษานอยจะทําไดโดยงายถึงแมจะ
เห็นวาเปนส่ิงจําเปนแตเกษตรกรขาดความรูและหลักในการบริหารและการจัดองคกร พระองคทาน
จึงทรงเสนอวาตองอาศัย ความรวมมือของหนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชน เขามามีบทบาทใน
การชวยจัดองคกรทางสังคมใหกับชุมชนหลังจากที่ครัวเรือนไดพัฒนาถึงขั้นที่เล้ียงดูแลตนเองได
แลว 

 ขั้นตอนท่ีสาม เมื่อครัวเรือนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูเหนือระดับการยังชีพและมี
การรวมตัวเปนปกแผนเพ่ือดูแลตนเองในรูปของสหกรณแลว พระองคทานไดทรงเสนอทฤษฎี
ขั้นตอนท่ีสามที่จะทําใหมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรสูงขึ้นไปอีก คือการใหกลุมสหกรณ
เหลานี้ติดตอกับเอกชน (ธนาคารและบริษัท) ในเชิงธุรกิจและในดานการพัฒนาองคกร โดยที่ทั้ง
ฝายเกษตรกรและภาคเอกชนตางได รับผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝายและเปนการชวย
ประเทศชาติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทางออม แนวทางดังกลาวนั้นคือการดําเนินงานธุรกิจโดย
ผานการรวมพลังของเกษตรกรในรูปของสหกรณ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 2540: 6-10) 

อิระวัชร จันทรประเสริฐ (2541) มีแนวคิดในการพัฒนา คือการจัดสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห เพื่อพัฒนาสูความพอมีพอกินหรือพึ่งตนเองไดแลวกาวไปสูกําลังผลิตของสังคม 
กลาวคือ 

1. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เพื่อใหประชากรกลุมผูประสบปญหา 
ไดรับการสงเคราะหชวยเหลือและบริการขั้นพื้นฐาน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ สามารถ
อยูรวมกับครอบครัวและชุมชนอยางเปนปกติสุข 
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2. พัฒนาใหพออยูพอกิน หรือพึ่งพาตนเอง โดยมุงเนนใหประกอบอาชีพการเกษตร
ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พรอมกับการฝกอบรมวิชาชีพที่เหมาะสม ตามความถนัดและมีตลาด
รองรับ รวมถึงสามารถทํางานในไรนาหรือชุมชนไดตลอดท้ังป 

กลุมประชากรผูยากไร อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย การวางงาน การถูกเลิก
จางหรือสาเหตุอ่ืนซ่ึงกระทบตอครอบครัวตองไดรับการดูแลเพื่อใหมีงานทํา มีอาชีพและรายได ซ่ึง
สามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ คือการรวมกลุมประกอบอาชีพและการจางงานพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาส่ิงสาธารณูปโภค ซ่ึงสงผลสูกระบวนการผลิตอยางอ่ืน เชน แหลงนํ้า แหลงทองเที่ยว ถนน 
เปนตน อิระวัชร จันทรประเสริฐ (2541, อางถึงในประจวบ น้ําทิพย 2541: 16-18) 

ประเวศ วะสี (2541) ไดอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพื้นฐานและเศรษฐกิจ
ชุมชน วาถาสังคมไทยทําความเขาใจเร่ืองเศรษฐกิจพื้นฐานกันอยางทั่วถึง เราจะสามารถขจัดความ
ยากจนของคนท้ังประเทศ พรอมๆกับสรางฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดลอมใหฟนฟูบูรณะ
เพิ่มพูนขึ้นเต็มประเทศ ความเขมแข็งท่ีพื้นฐานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมจะสงผลให
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนหรือ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 มีความคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน 

เศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุบํารุงพื้นฐานของตัวใหเขมแข็ง
ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะน้ัน
เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออยางเดียวกัน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคนมีธรรมชาติพอเพียง มีความรัก
พอเพียง มีปญญาพอเพียง เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดสมดุล จะเรียกวาเศรษฐกิจสมดุลก็ได เมื่อ
สมดุลเปนปกติ สบายไมเจ็บไข ไมวิกฤต เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกจิชุมชนลวนมุงไปสูเศรษฐกจิ
พอเพียง ขอสําคัญ เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพื้นฐานตองไมมองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกสวน แตเปน
เศรษฐกิจที่อยูบนความเขมแข็งของสังคมหรือชุมชน อาศัยการสรางความเขมแข็งของชุมชนเปน
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอยางเปนบูรณาการ 

ลักษณะ 5 ประการของเศรษฐกิจพื้นฐาน 

1. เปนเศรษฐกิจสําหรับคนทั้งมวล ไมใชเศรษฐกิจที่สรางความรํ่ารวยใหคนสวน
นอยแตทิ้งคนสวนใหญใหยากจน 

2. มีพ้ืนฐานอยูที่ความเขมแข็ง 

3. มีความเปนบูรณาการ คือไมใชเปนเรื่องเศรษฐกิจใดๆแตเชื่อมโยงกับสังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมพรอมกันไป 
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4. อยูบนพื้นฐานความเขมแข็งของตนเอง 

5. การจัดการและนวัตกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มเติมความกาวหนาใหแกเรื่องพื้นฐานทําให
มีพลวัตอยางไมหยุดน่ิง (ประเวศ วะสี 2541: 20-22) 

โสภณ สุภรพงษ (2541) ไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวาการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเปนทางรอดของสังคมไทย เปนแนวคิดปจจุบันในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
และเชื่อวาจะสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได พรอมท้ังอธิบายวาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนการทําอะไรดวยการพึ่งตนเองเปนสําคัญตองเติบโตอยางมีทุกอยางพอเพียง แบงปน
พอเพียง มีตลาดพอเพียง มีวัตถุดิบพอเพียง มีความรูพอเพียง มีการผลิตพอเพียง ที่สําคัญคือมีความดี
พอเพียงและมีกฎหมายพอเพียง ไมใชทําอะไรแบบไปพึงคนอ่ืนเขาหมด เชน การพยายามผลิต
สินคาก็ตองใชวัตถุดิบของเราเองท่ีมีอยู  ไมใชไปกูหนี้ยืมสินเขามาลงทุนแตถาหากจําเปนตองมีการ
กูยืมแลวจะตองนําไปใชในการประกอบอาชีพ ไมใชนําไปใชจายในทางอ่ืน เปนตน การทํา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เราแข็งแรงตรงไหนก็ตองเริ่มคิดจากตรงน้ันและเริ่มหาทุกส่ิงทุกอยางท่ีมี
พอเพียงคอยๆโต ซ่ึงหมายความถึงการแบงปนกันพอเพียงและมีตลาดพอเพียง 

โดยเฉพาะในชนบทซ่ึงมีพื้นฐานทางดานการเกษตร การพ่ึงตนเองไดแบบพออยูพอกิน
ของครอบครัวในชนบท คือปลูกทุกอยางท่ีอยากกิน กินทุกอยางท่ีปลูก มีเหลือก็ขาย พอขายก็มีเงิน
ออม ดังนั้นการมีตลาดพอเพียงเปนเร่ืองสําคัญที่สุดจะตองมีองคกรธุรกิจขนาดใหญเขาไปรวมกับ
องคกรที่เปดเผยและใหประชาชนเปนเจาของจนกลายเปนองคกรชุมชนท่ีพึ่งตัวเองได เพราะองคกร
ชุมชนพ่ึงตัวเองไดจะมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวแตละครอบครัวที่มีการบริโภคพอเพียงและมีเงิน
ออมมารวมกันเพื่อที่จะทําสวัสดิการรวมกัน ผลิตรวมกัน คาขายรวมกัน กลายเปนชุมชนท่ีพึ่งตัวเอง
ได สามารถดูแลครอบครัว ดูแลเด็ก คนชรา สามารถขยายงานรับคนวางงานหรือญาติพี่นองท่ีตก
งานได ดั้งนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไมใชกระบวนการทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการ
ทางดานสังคมดวย  

สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดกลาวสรุปความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริไววา เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงอยูกับตัวเอง อยูไดโดยไม
เดือดรอน ซ่ึงตองสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตนเองสามารถอยูได
อยางพอกินพอใชมิไดมุงหวังท่ีจะสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วเพียงอยางเดียว
เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไป 
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เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆและความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมาใช
ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบัใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 
และความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีเกี่ยวของทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจ ไมใชทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเดียว เรื่องของเศรษฐกิจเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับทรัพยและเงิน ซ่ึงเปนเรื่อง
ของวัตถุไมเกี่ยวของกับเรื่องจิตใจ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก เชื่อวาผูใดหรือประเทศใดมี
ทุนมากบุคคลนั้นหรือประเทศน้ันก็ไดเปรียบ จะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาและเหนือบุคคลอ่ืน
หรือประเทศท่ีมีทุนนอยประเทศท่ีขาดแคลนทุนซ่ึงเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาจึงตองอาศัยการ
ลงทุนของประเทศท่ีมีทุนมากซ่ึงเปนประเทศที่พัฒนาแลว หลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงตามแนว
พระราชดํารัชจึงอยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก เพราะไมไดพิจารณาเรื่องวัตถุเทาน้ัน
ยังคลุมถึงเรื่องจิตใจดวย เพราะคนเราประกอบท้ังรางกายและจิตใจ คนที่มีเศรษฐกิจดีเปนเศรษฐีมี
เงินทองมากมายไมแนวาจะมีจิตใจท่ีเปนสุขหรือไม มีคํากลาวของฝรั่งวา “คนจนมี 2 ประเภท คน
จนประเภทหน่ึง คือคนท่ีไมมีอะไรเลย คนจนอีกประเภทหน่ึง คือคนที่มีทุกส่ิงทุกอยางแตไมพอใจ
ในส่ิงท่ีตนมี” เศรษฐีที่ไมรูจักพอ มีจิตใจท่ีหิวโหยอยูเสมอจึงเปนคนจนทางจิตใจ อาจจะมีความสุข
นอยกวาคนจนทางวัตถุที่มีความพอใจในชีวิต (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2550) เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. ใหพนจากความยากจน 

2. ใหพอมีพอกินและสัมมาอาชีพ 

3. ใหมีชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย 

4. ใหยึดหลักทางสายกลางรูจักพอ พอดีและพอใจ 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึงตองเริ่มจากตัวเองโดยเร่ิมจากใจที่รูจักพอ
สรุปความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก 
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ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมา
ใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกับงานวิจัย โดยศึกษาและ
พบวาวิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นไดจากการสงเสริมของรัฐบาล ใหชุมชนรูจักความพอเพียงพ่ึงพา
ตนเองและสามารถอยูรอดได และใหชุมชนแตละชุมชนสามารถนําทรัพยากรที่ตนองมีในพ้ืนที่
นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชในการสรางแนวคําถาม 
และเปนแนวทางในการสัมภาษณ การสังเกต เพ่ือทําการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูล 

 
แนวคิดและหลักการวิสาหกิจชุมชน 

 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542: 123) รัฐบาลไดแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาทางเลือก
ในการพัฒนาชนบท ภายใตกรอบแนวคิดพื้นฐานวาตองเปล่ียนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหประชาชนมีสวนรวมและสามารถพ่ึงตนเองได มีรูปแบบและความเปน
จริงที่เกิดขึ้นและกําลังขยายผลในหลากหลายแนวทาง เชน เกษตรผสมผสาน แนวทางทฤษฎีใหม
ตามพระราชดําริ ธุรกิจชุมชน เปนตน ซ่ึงท่ีผานมาธุรกิจชุมชนประสบปญหาหลายอยาง รัฐบาลจึง
เกิดแนวคิดในการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจชุมชนโดยตราพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน 

1. ความหมายของวิสาหกิจชุมชน 

ในเรื่องที่ เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน  มีศัพทบัญญัติที่มักใหแทน  คือคําวา
เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชนตางก็เปนกิจการชุมชนท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธของคนในชุมชนเปนเรื่อง
ของการเรียนรูและวิถีของคนในชุมชน กิจกรรมชุมชนดังกลาวตางมีความเช่ือมโยงสัมพันธ ใน
ขณะเดียวกันก็มีความแตกตางกันในจุดมุงหมายบางประการ ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี้ 

เศรษฐกิจชุมชน เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย โดย
เนนการสรางคน เนนการเรียนรูของชุมชนแบบองครวม เปนเศรษฐกิจชุมชนโดยธรรมชาติ ไม
มุงเนนธุรกิจ แตเนนการลดคาใชจายและความฟุมเฟอย 

ธุรกิจชุมชน เปนการรวมมือกันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจของคนในชุมชนที่ไม
มุงเนนกําไร แตเตนการเกิดประโยชนกับชุมชนและสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใน
ขณะเดียวกันสามารถแขงขันดานคุณภาพในการผลิตกับธุรกิจเอกชนได เปนการประกอบการของ
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ชุมชน โดยชุนชนและเพ่ือชุมชน ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
ส่ิงแวดลอมเพื่อการพึ่งตนเองและการเพ่ิมรายไดใหกับชุนชม ดังน้ันธุรกิจชุมชนจึงเปนกิจกรรมท่ี
บุคคลหรือองคกรในชุมชนมีสวนเปนเจาของกิจการและชวยกันดําเนินการ มีการเรียนรูและจัดการ
รวมกันเพ่ือดําเนินการในกิจกรรมการผลิต แปรรูป การคาและการบริการที่สอดคลองกับสังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน อันจะนําไปสูชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ขึ้นของคนในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) ใน
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พุทธศักราช 2548 ไดใหความหมายวากิจการของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรืออ่ืนๆที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติ
บุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
ความหมายโดยสรุป คือการประกอบการเพื่อการจัดการ “ทุนของชุมชน” อยางสรางสรรคเพื่อการ
พึ่งตนเอง 

ทุนของชุมชน หมายถึง ทุนที่เปนเงินรวมถึงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา 
ปา ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑทางสังคมท่ีรอยรัดผูคน
ใหอยูรวมกันเปนชุมชนเปนพี่นองไวใจกัน) 

เครือขายวิสาหกิจชุมชน หมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันโดยมีวัตถุประสงคใน
การจัดทํากิจการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเครือขาย 

กิจการวิสาหกิจชุมชน หมายความวา กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจระดับฐานอยูมากมาย ซ่ึงเปนธุรกิจที่
ยังมีขนาดไมถึงวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง  (Small Medium Enterprises: SMEs) หรือ
สหกรณแตเปนธุรกิจที่สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหนึ่ง แตธุรกิจในระดับ
ฐานรากนี้ยังมีปญหาท่ีประสบอยู คือขอมูลกลุมเปาหมายและความตองการสนับสนุนจากภาครัฐไม
ตรงกับความตองการท่ีแทจริงประกอบกับยังไมมีกฎหมายรองรับอีกดวย 

3. หลักการวิสาหกิจชุมชน  

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (กรมสงเสริมการเกษตร 2548: 13) ซ่ึงเปน
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งอยู
ในระดับไมพรอมท่ีจะเขามาแขงขันทางการคาท้ังในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ จึง
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ตองใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การ
พัฒนาความสามรถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังสงผลให
ชุมชนพ่ึงพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทาง
การคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบการ
ขนาดยอมและขนาดกลางตอไป  

3.1 ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน มอีงคประกอบอยางนอย 7 ประการ 

3.1.1 ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ 

3.1.2 ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนโดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน 
แรงงานในชุมชนเปนหลัก 

3.1.3 ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน 

3.1.4 เปนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานกับภูมิปญญาสากล 

3.1.5 มีการดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆอยางเปนระบบ 

3.1.6 มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ 

3.1.7 มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย 

3.2 รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน จําแนกตามขอบขายของกิจการที่ประกอบการ
สามารถกําหนดไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

3.2.1 วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการเดี่ยว คือ วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบ
กิจการโดยมีการบริหารจัดการเปนคณะผูบริหารในชุมชนเดียว และมีผลผลิตมากกวาหน่ึง
ผลิตภัณฑ/บริการได 

3.2.2 วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบการในรูปแบบเครือขาย คือ วิสาหกิจชุมชนท่ี
มีความสัมพันธกับกิจการอ่ืนๆโดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการ ตามเปาหมายวัตถุประสงค
ของกิจการของตน หากแตมีความสัมพันธแบบพึ่งพาเกื้อกูลเชื่อมโยงกันในรูปแบบตางๆ 

3.3 ระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

เปาประสงคของวิสาหกิจชุมชนมุงเนนการใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานภูมิ
ปญญาสากล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินทรัพยที่เปนทุนทางสังคมของชุมชนนั้นใหเปนสินคาและ
บริการของชุมชน สรางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใหเขมแข็งสูเปาหมาย คือความเข็มแข็งของ
ชุมชนและการพ่ึงพาตนเองได จึงจําแนกการดําเนินงานเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

3.3.1 ระดับพื้นฐาน ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพื่อใหเกิดผลผลิต 
หรือการใหบริการที่จะนําไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภค มุงเนนการลดรายจาย การประหยัดและการ
ออม เพื่อใหดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชนและระหวางชุมชน 
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3.3.2 ระดับพัฒนา ไดแก วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการเพื่อใหเกิดผล
ผลิตหรือการบริการเพื่อการลดรายจาย และมีสวนเหลือสามารถนําไปแบงปน แลกเปล่ียนหรือ
จําหนายใหเกิดรายไดเพ่ิมหรือมีทุนเพิ่มในการประกอบการอันนําไปสูการอยูดีกินดีของครัวเรือน 
ชุมชนและระหวางชุมชน 

3.3.3 ระดับกาวหนา ไดแก วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบการทั้งภาคการ
ผลิตและการบริการมุงการเพิ่มรายไดไปสูการขยายการลงทุน ลดการนําเขา เพื่อการสงออกของ
ผลิตภัณฑขยายกิจการ ขณะเดียวกันก็สามารถจัดสรรผลกําไร เพื่อสวัสดิการของชุมชนหรือเพื่อ
กิจกรรมสาธารณประโยชน สรางความม่ังมีศรีสุขของครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหวางชุมชน 
และนําไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง (Small Medium Enterprises: SMEs) ตอไป 

3.4 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดผลักดันใหมีกฎหมาย
รับรองกิจการวิสาหกิจชุมชนและไดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ซ่ึง 
หมวด 4 วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน สาระสําคัญสรุปได ดงันี้ 

3.4.1 วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตอกรม
สงเสริมการเกษตรแลวสามารถขอรับการสงเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด  

3.4.2 ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร  รวมถึงการให
ความรูและการสนับสนุนในการจัดต้ังการรวมมือซ่ึงกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา
วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพ
ทองถ่ินนั้นๆหรือการใหความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน  ไมวา
การบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุนหรือการตลาด ทั้งน้ีเพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได  

3.4.3 ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดแลว ตามขอ (2) อยางตอเนื่อง 

รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับท่ีสูงขึ้นตาม
ความพรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด การรวมมือซ่ึงกัน
และกัน หรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ  ทั้งในดาน
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คุณภาพ การผลิต การจัดการและการตลาด เพื่อสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับท่ีสูงยิ่งขึ้น  

3.4.4 ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดต้ังเปนเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนหรือดําเนินการจัดตัง้เปนองคกรธุรกิจใดๆใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนในการ
จัดต้ังการประกอบการ การตลาด รวมท้ังสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวาง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแก
กิจการวิสาหกิจชุมชน  

3.4.5 ใหคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด  สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ 

หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอ่ืนใด
ของบริการ เพื่อใหสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนที่เชื่อถือรวมทั้งปลอดภัยตอ
ผูบริโภคหรือผูใชบริการ  

3.4.6 ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหคณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการในเร่ืองดังตอไปน้ี  

1. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุน
มาตรการท่ีคณะกรรมการจดัใหมีขึน้ ตามขอ (2-3) และการสงเสริมหรือการสนับสนุนตามขอ (4-5)  

2. ใหการสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหการสนับสนุนแกกิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีมีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ  

3. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและ
เปนไปตามความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน  เชน การฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี 
ภาษีอากรหรือการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด 

4. เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับใดๆที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานหรือการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน  

5. ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอ
การสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนอีกไมเกินสิบสองคนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง มีหนาที่ดังตอไปน้ี  

5.1 ประสานการดําเนินการของกองทุนตางๆ  เพื่อใหสามารถ
สนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  ลดการซํ้าซอนที่ไมเกิดประโยชน และ
สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
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5.2 ติดตามและประเมินการดําเนินงานของกองทุนตางๆ  ที่มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน  

5.3 เสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานหรือการแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน  

3.5 แนวทางการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนมีฐานคิดอยูบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเนนความรวมมือ
กันทํากิจกรรม เพื่อใหสามารถพึงตนเองได การดําเนินกิจกรรมจึงมีหลากหลายเช่ือมโยงเขาดวยกัน 
เสริมกันแบบบูรณาการ หากเปรียบเทียบกับวิสาหกิจชุมชนกับการทําการเกษตรก็คือวิสาหกิจ
ชุมชนคลายกับการทําเกษตรผสมผสานหรือวนเกษตร วิสาหกิจชุมชนสามารถทําการผลิตได
ผลิตภัณฑหลากหลายกวา 20-30 ชนิด แตไมรูจะไปขายที่ไหน ประเด็นจึงไมไดอยูที่วิธีทําแตอยูที่
วิธีคิด ดังนั้นในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนจึงเนนวิธีการคิดและกระบวนการเรียนรูเปนประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 

3.5.1 วิธีคิดตองปรับเปล่ียนวิธีคิดใหมในการดําเนินการก็จะเนนการผลิตให
พอกินพอใชกอนแลวคอยพัฒนาไปสูการจัดการเชิงธุรกิจตอเม่ือพอเพียงและพึ่งตนเองไดก็จะ
สามารถผลิตใหเหลือเผ่ือตลาดขายไดกําไร หากขายไมไดก็ไมเสียหาย เพราะไมเอาตลาดมาเปนตัว
ตั้ง แตก็ไมไดปฏิเสธตลาด เพียงแตคิดถึงชีวิตเปนตัวตั้ง อยางไรก็ตามถาหากคิดจะนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดตั้งแตตนก็อาจทําไดแตตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ิน เกิดจากภูมิปญญา
ทองถ่ินที่อาจเรียกวา “สูตรเด็ดเคล็ดลับ” ซ่ึงไดมาจากการรูจักใชประโยชนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือทรัพยากรในทองถ่ินผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีสมัยใหมที่
เหมาะสม การดําเนินการควรเริ่มจากเล็กๆ สรางรากฐานใหมีความเข็มแข็งกอนแลวคอยๆขยายตัว
ไปตามสภาพ ผลิตภัณฑท่ีควรทําการผลิต คือผลิตภัณฑที่ใชภายในชุมชนทดแทนส่ิงท่ีตองซ้ือจาก
ตลาดเปนการลดรายจายซ่ึงเทากับเพิ่มรายได ที่ผานมาสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนไมคอยให
ความสําคัญการลดรายจาย เนนแตเรื่องการเพิ่มรายไดและพอมีรายไดเพิ่มรายจายเพิ่มและมักจะเพิ่ม
มากกวารายไดอีกดวย  

3.5.2 กระบวนการเรียนรู วิสาหกิจชุมชนควรดําเนินการ ดังนี้ 
1. การวิเคราะหวิถีชีวิตคนในชุมชน ศึกษาวิเคราะหวาคนในชุมชนมี

วิถีชีวิตอยางไร ใชอะไร ผลิตเองไดหรือไม ถาหากผลิตเองถูกกวาควรผลิตเอง ผลิตใหพอกินพอใช 
ครบถวนเม่ือเพียงพอแลวจะทําเพ่ิมเปนสวนเหลือกินไมหมด ใชไมหมด นําไปขายเปนออมกลับสู
ชุมชน 
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2. ทุนทางสังคม หรือทุนชุมชน รวมถึงหลายส่ิงหลายอยางท่ีไมใช
เฉพาะทุนเงินแตเพียงอยางเดียวศึกษาหาความรูความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการสามารถแปลง
เปนเงินไดเชนทุนทางปญญา ทุนทางทรัพยากร เปนตน รวมทั้งทุนจากภายนอก เชนหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินเพื่อไปสมทบเติมเต็มใหกับชุมชน 

3. การตลาดผลิตภัณฑชุมชน แบงไดเปน 2 ตลาดใหญ คือตลาดใน
ทองถ่ิน ไดแก ตลาดในหมูบาน ตลาดระหวางหมูบาน ตลาดเครือขายชุมชน เปนตน และตลาด
ทั่วไป ท่ีเรียกกันวาตลาดผูบริโภค 

อยางไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนควรมีเพิ่มอีกหนึ่งตลาด คือ “ตลาดผูกพัน” 
ไดแก ตลาดที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน สถาบันและประชา
สังคม ท่ีสนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนโดยตกลงซ้ือผลิตภัณฑ ปริมาณหน่ึงเปนประจําทุกป 
เชน โรงพยาบาลแหงหนึ่งตกลงซ้ือขาวกลองกลุมเกษตรกรแหงหน่ึง ปละ  10 ตัน เพื่อใหคนไข
รับประทาน เปนตน ตลาดผูกพันดังกลาวหากกําหนดนโยบายในภาพรวมและบูรณาการหรือมีการ
คิดแบบประสานพลัง (Synergy) ประโยชนก็จะเกิดแกสังคมไทยอีกมากมาย 

สถาบันสงเสริมกระบวนการเรียนรู สถาบันแหงน้ีเปนองคกรความ
รวมมือหรือโครงการรวม (Joint Programmed) ระหวางมูลนิธิหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก .ส.) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ป.ต.ท.) และสถาบันพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนการประสานพลังงานการทํางานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนโดยอาศัยศักยภาพของทั้ง 4 องคกรนี้ เพื่อสงเสริมการเรียนรูการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและการจัดการตางๆ อยางครบวงจร 

องคกรที่ 1 มูลนิธิหมูบาน ดําเนินการรวมกับชุมชนและกลุมเครือขาย
ชุมชนท่ัวประเทศ มีขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนท่ัวประเทศ 

องคกรที่ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสาขาเครือขายชุมชนและ
กลุมเครือขายชุมชนท่ัวประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณและมีทุนในการสงเสริมอุตสาหกรรม
และธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะในดานการเกษตร 

องคกรที่ 3 การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ป.ต.ท.) มีความรูและ
ประสบการณ บริหารจัดการ มีทุน และมีสถานีบริการน้ํามันอยูกวา 1, 500แหงท่ัวประเทศ เปนที่
ประชาสัมพันธและเปนที่จําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนได 

องคกรที่  4 สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชา ติ 
(สวทช.) มีความรู ประสบการณและสามารถเชื่อมโยงบุคคลากรที่เปนอาจารยในสถาบันการศึกษา
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ตางๆท่ัวประเทศ เพื่อรวมกันตอบสนองวิสาหกิจชุมชนในสวนที่ตองการขอมูลความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกจากนี้สถาบันการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนยังรวมมือกับหลาย
หนวยงานเพื่อสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในหลายดานท่ีสําคัญ คือ 

1. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู การทําแผนแมบทใหครบทุกตําบล 
เพราะเช่ือวาการทําแผนแมบทเปนวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่สุดในที่นําไปสูการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน และสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูหลังการทําแผนแมบทเฉพาะเร่ืองราวตางๆ 
รวมท้ังการบริหารจัดการ 

2. การสงเสริมใหเกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีเชื่อมโยงวิสาหกิจ
ชุมชนอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสวนอ่ืนๆ และ
เศรษฐกิจมหาภาค 

3. การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดนโยบาย เพื่อใหรัฐบาลหนวยงานที่
เกี่ยวของ และสาธารณชนไดเขาใจและเห็นความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนและรวมกันใหการ
สงเสริมสนับสนุนต้ังแตการปรับนโยบาย โครงสราง ระบบท่ีเอ้ือตอการพัฒนา และการดําเนินการ
ของวิสาหกิจชุมชน (กรมสงเสริมการเกษตร 2548) 

โดยสรุป วิสาหกิจชุมชนเปนกิจการสรางรายไดแบบหนึ่งท่ีมีขนาดเล็ก 

ผลผลิตของชุมชน ไดแก ความรู ภูมิปญญาดั้งเดิม ทักษะฝมือ วัฒนธรรม ธรรมชาต ิหรืออ่ืนๆที่เปน
แบบพื้นบานท่ีมีรูปแบบการจัดการสมัยใหมโดยคนในชุมชน  เปนกิจการของคนในชุมชนและมี
จุดมุงหมายในการดําเนินกิจการ คือการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันและกันของชุมชน 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิสาหกิจชุมชนท่ีนํามาใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เพื่อนํามาวิเคราะหการใหความหมายและที่มาของความหมาย แนวคิด นโยบาย รวมถึง
รูปแบบและลักษณะของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนตําบลงิ้วรายจากการ
วิจัยพบวา การจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนตําบลง้ิวรายความ
สอดคลองตอแนวความคิดนี้ ทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมตางๆยอมรับหลักการของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนตําบลงิ้วราย และนําเปนแบบอยางแกกลุมตนเอง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด 
 1. ความหมายของการตลาด 

มีผูใหความหมายของการตลาดไวดังตอไปนี้ 
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คอตเลอร (Kotler 1989, อางถึงในอรรถกร จัตุกูล 2542: 3) ไดใหคํานิยามไววา 
การตลาด คือกิจกรรมตางๆในกระบวนการแลกเปล่ียนกลาวคือการซ้ือขายสินคาและบริการ ซ่ึง
สนองความตองการของผูบริโภค 

แมคคารธี (McCarthy, อางถึงในธงชัย สันติวงษ 2539: 2) ไดกลาววาการตลาด 
หมายถึงผลงานที่เกิดจากกิจกรรมท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับการพยายามใหองคการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ท้ังนี้โดยวิธีการคาดหมายถึงความตองการของลูกคาและรวมถึงการกํากับใหสินคา
และบริการผานจากผูผลิตไปยังลูกคา เพื่อสนองความตองการและความพอใจตางๆใหแกลูกคา 

American Marketing Association (1981, อางถึงในเชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภ
คานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ 2544: 5) กลาววาการตลาด หมายถึงการทํากิจกรรมทางธุรกิจที่ทํา
ใหสินคาและบริการผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชเพื่อการอุตสาหกรรมซ่ึง
ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ 

Kotler and Armstrong (2001, อางถึงในอภิรัฐ ตั้งกระจาง 2545: 10) กลาววา
การตลาดเปนกระบวนการทางสังคมและการจัดการซ่ึงบุคคลและกลุมบุคคลไดส่ิงท่ีสนองความ
จําเปนและความตองการของเขาจากการสราง และการแลกเปล่ียนสินคาและคุณคากับบุคคลอ่ืน 

Etzel, Walker and Stanton (2001, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 18) กลาววา 
การตลาดเปนระบบกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นเพื่อที่จะวางแผน  (Plan) กําหนดราคา (Price) 
สงเสริมการตลาด (Promotion) และการจัดจําหนาย (Distribution) ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค วัฒนพานิช (2544: 2-3) คําวาการตลาดมีผูให
ความหมายของคําจํากัดความไวหลายประการดวยกัน เชน หมายถึงกระบวนการธุรกิจในการทําให
เกิดการซ้ือขายและนําความพอใจสูงสุดมาสู ผูผลิตและผูบริโภค และหมายถึงกระบวนการ
ดําเนินการธุรกิจที่กําหนดขึ้นมาเพื่อวางแผนผลิตภัณฑ กําหนดราคา สงเสริมการตลาดและจัด
จําหนาย เพ่ือใหลูกคาไดรับความพอใจ 

เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 6) กลาววา
การตลาด หมายถึง การคาดหวัง การจัดการความตองการของผูบริโภคและการทําใหความตองการ
ของผูบริโภคไดรับการตอบสนองอยางเปนที่พึงพอใจ โดยอาศัยกระบวนการของการแลกเปล่ียน 
การตลาดจึงตองมีส่ิงนําเสนอเพ่ือการแลกเปล่ียน (offering) การคาดหวังตองการของผูบริโภค 
(anticipation of demand) การจัดการเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค (management of demand) 
และการทําใหความตองการของผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ (satisfaction of demand) 
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ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547: 6) กลาววาการตลาด หมายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดการ
ทําแลกเปล่ียนและการทําธุรกรรมเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภคใหเกิด
ความพึงพอใจ โดยใชกิจกรรมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการตอบสนอง กิจกรรมทางการตลาด
เริ่มต้ังแตการคนหาความจําเปนและความตองการของผูซ้ือ พัฒนาผลิตภัณฑ ตั้งราคา  สงเสริม
การตลาด ผลิต เก็บรักษาและจัดสง 

กลาวโดยสรุป การตลาด หมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ทําใหสินคาและบริการผาน
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและ
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคของกิจการดวย 

2. ความสําคัญของการตลาด 

มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการตลาด ดังตอไปนี้ 
ธงชัย สันติวงษ (2539: 2) กลาววาการตลาดเปนกิจกรรมท่ีสําคัญที่สุดขององคการ

เพราะการตลาดจะเปนทั้งตนเหตุและปลายเหตุของความเปนไปขององคการ นั่นคือการตลาดจะ
ชวยใหองคการไดลูกคามา ซ่ึงจะทําใหฝายตางๆทุกฝายมีงานทําและเม่ือสามารถใหส่ิงท่ีลูกคา
ตองการจนเปนที่พอใจ องคการธุรกิจก็จะไดกําไร 

เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนเจริญ (2542: 11-12) กลาว
วาการตลาดมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากการตลาดเปนตัวกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาส่ิงแปลกใหม มาสนองความตองการ
ของตลาดและสังคมทําใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกใชผลิตภัณฑท่ีตองการไดหลายทางและผลิตภัณฑ
ทีพ่ัฒนาสามารถตองสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจึงมีผลทําใหเกิด
การจางงาน เกิดรายไดกับแรงงานและธุรกิจ ทําใหประชาชนมีกําลังซ้ือและสามารถตอบสนอง
ความตองการในการบริโภค ซ่ึงทําใหมาตรฐานการครองชีพของบุคคลในสังคมมีระดับสูงขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อรรถกร จัตุกูล (2542: 4-6) กลาววาในองคกรธุรกิจ การตลาดเปนเครื่องมือท่ี
สรางรายไดใหกับกิจการอันจะนําผลไปสูการสรางกําไรในที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศตอง
อาศัยการตลาดเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการคาระหวางประเทศ สําหรับลูกคาท่ัวไปสามารถ
นําหลักการตลาดไปประยุกตใชในชีวิตสวนตัวได ความสําคัญของการตลาดมีดังนี้ 

1. ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้ 
1.1 การตลาดชวยสรางความตองการซ้ือสินคาและบริการตางๆอาจเปน

ความตองการท้ังภายในและตางประเทศ ปจจัยนี้เปนการสรางรายไดใหกับประเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

1.2 เปนการเพิ่มการผลิตเพ่ือสนองความตองการซ้ือใหเพิ่มขึ้นซ่ึงทําใหมี
การใชปจจัยการผลิตมีการลุงทุนและการจางงานเพ่ิมขึ้นทําใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้น ไมมีการ
วางงาน เพิ่มอํานาจซ้ือของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3 การตลาดชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากร โดยทําให
มีการคิดคนผลิตสินคาใหมๆ ขึ้นเพื่อสนองความตองการของประชากร 

1.4 การตลาดทําใหเกิดการหมุนเวียนของปจจัยการผลิตตางๆ โดยการนํา
ปจจัยการผลิตที่มีอยูมาผลิตสินคาท่ีเปนที่นิยมของผูบริโภค 

1.5 การตลาดชวยสนับสนุนการคาระหวางประเทศ กลาวคือชวยขยายตลาด
ออกไปใหกวางขึ้นจากตลาดในประเทศเปนระดับระหวางประเทศ 

2. ความสําคัญตอธุรกิจหรือองคการ มีดังนี้ 
2.1 การตลาดเปนกิจกรรมที่สรางรายไดใหกับองคการ และนําไปสูการ

สรางกําไร 

2.2 การตลาดเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ทําใหธุรกิจมีรายได
เพิ่มขึ้น 

2.3 การตลาดชวยลดตนทุนตอหนวยในการผลิต เนื่องมาจากเกิดการ
ประหยัดจากการผลิตจํานวนมาก อันเปนผลมาจากการใชเครื่องมือการตลาดไปเพิ่มปริมาณการ
ผลิตสินคาดวยการใชวิธีการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด 

3. การตลาดชวยตอบุคคล มีดังนี้ 
3.1 การตลาดทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ จากการบริโภคสินคา

รูปแบบตางๆไดรับความสะดวกดานสถานท่ีและเวลาในการซ้ือและความพึงพอใจในการไดเปน
กรรมสิทธ์ิในสินคาตางๆ 

3.2 การตลาดทําใหผูบริโภคไดรับขาวสารการตลาด ทําใหเปนคนมีความ
รอบรูในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี 

3.3 การตลาดเปนการสรางอาชีพตางๆใหกับบุคคล กลาวคือการตลาดจะ
ชวยสรางใหเกิดอาชีพไดหลายอาชีพ เชน การขาย การวิจัยตลาด การโฆษณา ฯลฯ 

3.4 การตลาดทําใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลดีขึ้น เพราะเปนการสราง
รายไดใหกับบุคคล 

3.5 แตละบุคคลสามารถนําหลักการตลาดไปใชในการดํารงชีวิต กลาวคือ
การนําหลักการไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพสวนตัว กลาวคือสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูบังคับบัญชา ลูกคา ญาติสนิทและมิตรสหาย 
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กลาวโดยสรุป การตลาดมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
ของประเทศเพราะการตลาดเปนตัวกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาหาส่ิงแปลกใหมมาตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคทําใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกใชผลิตภัณฑท่ีตองการไดหลากหลาย สราง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค มีผลทําใหเกิดการจางงาน เกิดรายไดกับแรงงานและธุรกิจทําให
ประชาชนมีกําลังการซ้ือที่สามารถตอบสนองความตองการใหการบรโิภค ทําใหมาตรฐานการครอง
ชีพของประชาชนมีระดับสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. แนวความคิดหลักทางการตลาด (Core marketing concept) 
การศึกษาทําความเขาใจการตลาดไดดียิ่งขึ้นถาพิจารณาถึงแนวความคิดหลักทาง

การตลาดบางประการ ดังนี้ 
3.1 ตลาดเปาหมายและการแบงสวนตลาด (Target market and Segmentation)  

3.1.1 ตลาดเปาหมาย (Target market) เปนกลุมของผูซ้ือ (Buyer) ที่แบงตาม
ความจําเปนพื้นฐานหรือลักษณะบุคลิกภาพท่ีบริษัทตองการและตกลงใจท่ีจะตอบสนอง  (Kotler 

and Armstrong 2001, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 19) ในการเลือกตลาดเปาหมาย แตละ
ตลาดน้ันธุรกิจจําเปนตองพัฒนาส่ิงท่ีเสนอใหกับตลาด (Market offering) ส่ิงท่ีเสนอสูตลาด 

(Market offering) คือตําแหนงในใจ (Position in the mind) ของกลุมลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับการ
ไดรับผลประโยชนที่สําคัญ (Central benefit) (Kotler 2003, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 19)  

3.1.2 การแบงสวนตลาด (Market segmentation) เปนการแบงกลุมเปาหมาย
ออกตามลักษณะความตองการ ลักษณะประชากรศาสตรและลักษณะดานพฤติกรรม เพื่อที่จะใช
เครื่องมือการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมน้ัน (Kotler and Armstrong 2001, อางถึงในศิริวรรณ เสรี
รัตน 2546: 19) การแบงสวนตลาดสามารถแบงได ดังนี้  

1. ประชากรศาสตร 
2. ภูมิศาสตร  
3. ลักษณะดานจิตวิทยา  
4. พฤติกรรม 

การสรางความภูมิพอใจใหกับทุกๆคนในตลาดเปนส่ิงท่ียากสําหรับ
นักการตลาด ดังนั้นนักการตลาดจึงตองเริ่มตนจากการแบงสวนตลาด โดยการแบงกลุมของผูซ้ือ
ตามลักษณะความตองการซ่ึงอาจมีความพอใจหรือมีความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามผลิตภัณฑ
หรือสวนประสมทางการตลาด 

3.2 ตลาดและระบบตลาด (Market and marketing system) 

3.2.1 ตลาด (Market) สามารถแบงได 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. ตลาดตามสถานท่ี (Marketplace) เปนตลาดท่ีมีตัวตน (เปนสถานที่) 
(Physical) กลาวคือมีสถานท่ีเพื่อใหลูกคาเขาไปเลือกซ้ือสินคาในตลาด (Kotler 2003: 10)  

2. ตลาดท่ีไมตองใชสถานท่ี (Market space) เปนตลาดท่ีเปนดิจิตอล 

(Digital) กลาวคือการซ้ือสินคาจะทําผานระบบอินเทอรเน็ตโดยไมมีรานคา (Kotler 2003: 10) 

3. ตลาดรวม (Meta market) เปนกลุมของผลิตภัณฑและบริการซ่ึงมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดในจิตใจของผูบริโภค ผลิตภัณฑเหลาน้ีถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของกัน ตัวอยาง ตลาดรวมของอุตสาหกรรมรถยนต ประกอบดวย ผูผลิต ผูขายรถยนตเกาและ
รถยนตมือสอง สถาบันการเงิน บริษัทประกัน อูซอมรถยนต ผูผลิตและผูขายอะไหลรถยนต 
นิตยสารเกี่ยวกับรถยนต ส่ือโฆษณารถยนตและการโฆษณารถยนตทางอินเทอรเน็ตเปนตน 

3.2.2 ระบบตลาด (Marketing system) ประกอบดวยสถาบันที่ทําหนาท่ี
ตอบสนองความตองการของลูกคาและดําเนินการเคล่ือนยายคุณคาของสินคาและบริการจากผูผลิต
ไปยังลูกคาหรือตลาด รวมทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
โปรแกรมการตลาดของธุรกิจ ระบบตลาดจึงประกอบไปดวย สภาพแวดลอมภายใน ผูขายปจจัย
การผลิต ผูผลิต คูแขงขัน คนกลาง ตลาดเปาหมายและสภาพแวดลอม 

3.3 นักการตลาด (Marketer) และลูกคาท่ีมุงหวัง (Prospect) นักการตลาดเปน
บุคคลซ่ึงหาวิธีการเพ่ือใหเกิดการตอบสนองจากลูกคาท่ีมุงหวัง (เกิดความสนใจและเกิดการซ้ือ) 

3.4 ความจําเปน (Need) ความตองการ (Wants) และความตองการซ้ือ (Demands) 
นักการตลาดตองพยายามทําความเขาใจถึงความจําเปน ความตองการ และความตองการซ้ือของ
ตลาดเปาหมาย เพื่อทําใหเกิดความคิดท่ีจะเสนอผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง แลวจึงจะพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น 

3.4.1 ความจําเปน (Needs) เปนอํานาจพ้ืนฐานท่ีทําใหบุคคลตองการส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง เพ่ือสนองความตองการพ้ืนฐานของรางกายและเพื่อความอยูรอด ประกอบดวยความตองการ
ในปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค รวมท้ังความตองการการพักผอน 
และความตองการทางเพศ (Kotler 2003: 11) 

3.4.2 ความตองการ (Wants) เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะไดรับการ
ตอบสนองความพอใจของตนซ่ึงเปนความตองการในระดับลึกซ้ึงกวาความจําเปน ความตองการ
เกิดจากการเรียนรูดานวัฒนธรรมและสังคมซ่ึงถือวาเปนความตองการดานจิตวิทยา เปนความ
ตองการการยอมรับและการยกยองจากสังคม รวมท้ังความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 
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3.4.3 ความตองการซ้ือ (Demands) เปนความตองการผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ
หนึ่งซ่ึงตองมีความสามารถในการซ้ือและเต็มใจที่จะซ้ือดวย (Kotler 2003: 11) ความตองการซ้ือ 
ประกอบดวย 3 ประการคือ 

1. ความจําเปนหรือความตองการผลิตภัณฑ 
2. ความสามารถในการซ้ือ กลาวคือมีอํานาจซ้ือหรือมีเงิน  
3. ความเต็มใจที่จะซ้ือสินคาน้ัน ความจําเปนหรือความตองการจะ

สามารถเปล่ียนเปนความตองการซ้ือไดถามีอํานาจซ้ือและมีความเต็มใจซ้ือ 

3.5 ผลิตภัณฑ (Products) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ (Kotler 2003: 11) ผลิตภัณฑเกิดจาก
กรรมวิธีการผลิต (Production) ซ่ึงการผลิตผลิตภัณฑนั้นจะเกี่ยวของกับการตลาดแตไมถือวาเปน
หนาท่ีการตลาด การที่ธุรกิจจะผลิตสินคาใดออกมานั้นตองคํานึงถึงวาจะสามารถขายไดหรือ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือไม ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะเปนสินคาท่ี
สามารถสัมผัสไดหรือเปนบริการซ่ึงไมสามารถสัมผัสได 

3.6 ผลิตภัณฑท่ีตองคํานึงถึงคุณคา (Value) ตนทุน (Cost) และความพึงพอใจของ
ลูกคา (Satisfaction) ผูบริโภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑโดยพิจารณาถึงคุณคาสินคาน้ัน ราคาสินคา
ซ่ึงเปนตนทุนของผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.1 คุณคา (Value) หมายถึงคุณคาสินคาหรือบริการเพื่อจูงใจใหผลิตภัณฑ
เกิดจากการ แลกเปล่ียน ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเสนอใหกับลูกคาตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา กลาวคือ
ตองมีลักษณะแตกตางจากคูแขงขัน (Competitive differentiation) นักการตลาดตองพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนใหมีคุณคาเพิ่ม (Value added) ในสายตาของลูกคา 

 
 

 

 

 

ภาพที ่1 การคํานวณหาคุณคา 
 

นักการตลาดสามารถเพ่ิมคุณคาของส่ิงท่ีเสนอใหลูกคาไดหลายวิธี เชน การ
เพิ่มผลประโยชน การลดตนทุน การเพ่ิมผลประโยชนและการลดตนทุน การเพิ่มผลประโยชนให
มากกวาการเพิ่มตนทุน และการลดผลประโยชนใหนอยกวาการลดตนทุน 

คุณคา (Value)    =   

=   
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3.6.2 ตนทุน (Cost) ของลูกคา ในท่ีนี้หมายถึงราคา (Price) สินคาท่ีลูกคาตอง
จายเงินซ้ือ ซ่ึงก็คือคุณคาของสินคาในรูปของตัวเงินนั่นเอง ผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือสินคาอยางใดอยาง
หนึ่งโดยพิจารณาถึงคุณคาผลิตภัณฑ (Value) และเงินที่ลูกคาตองจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาน้ัน เมื่อใดที่
ลูกคารูสึกวาคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาตนทุนหรือเงินที่เขาตองจายซ้ือสินคา แสดงวาเขาไดรับ
ประโยชนหรือกําไรจากการซ้ือสินคานั้น 

3.6.3 ความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction) เกิดจากการไดรับผลิตภัณฑที่มี
คุณคาสูงกวาตนทุนที่ลูกคาตองจายออกไปและยังขึ้นอยูกับเครื่องมือการตลาดและกิจกรรม
การตลาดอ่ืนๆ 

3.7 การแลกเปล่ียน (Exchange) และการติดตอธุรกิจ (Transactions) บุคคลจะ
ไดรับผลิตภัณฑ 2 วิธีดวยกัน คือ 

3.7.1 การแลกเปล่ียน (Exchange) เปนกิจกรรมในการไดรับผลิตภัณฑจาก
บุคคลหนึ่งโดยการเสนอส่ิงท่ีมีคาเปนการตอบแทน (Kotler 2003: 12) ลักษณะของการแลกเปล่ียน 
มีดังนี้  

1. ประกอบดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลสองฝายขึ้นไป  
2. แตละฝายมีบางส่ิงท่ีมีคุณคาสําหรับอีกฝายหนึ่ง 

3. แตละฝายมีความสามารถในการติดตอส่ือสารและการสงมอบ
ผลิตภัณฑ  

4. แตละฝายมีอิสระท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีอีกฝายหนึ่งเสนอ 

5. แตละฝายเชื่อวาเปนการเหมาะสมหรือพอใจที่จะติดตอกับอีกฝาย
หนึ่ง นักการตลาดจะตองเสนอเครื่องมือการตลาด (4Ps) ที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคาใหเกิดความพึงพอใจและในขณะเดียวกันก็ตองการขาย
ผลิตภัณฑไดในราคาท่ีเหมาะสม การชําระเงินตรงตามเวลาและเจรจาขายไดผล 

3.7.2 การติดตอธุรกิจ (Transaction) ประกอบดวยการทําการคาระหวาง 2 

ฝายหรือมากกวา (Kotler 2003: 12) ในท่ีนี้คือฝายผูซ้ือแลวก็ฝายผูขาย การติดตอธุระมีลักษณะดังนี้  
1. ตองมีสองส่ิงท่ีมีคา  
2. มีการตกลงภายใตเง่ือนไข  
3. มีระยะเวลาของการตกลง  
4. มีสถานที่ในการตกลง 
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3.8 การตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี (Relationships marketing) และเครือขาย
ทางการตลาด (Marketing networks) การตลาดตองอาศัยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและ
อาศัยเครือขายการตลาด ดังนี้ 

3.8.1 การตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี (Relationships marketing) เปน
การสรางความสัมพันธอันดีในระยะยาวกับกลุมตางๆ เชน ลูกคา ผูบริโภค ผูจัดจําหนาย คนกลาง 
ผูขายปจจัยการผลิต ฯลฯ ซ่ึงจะตองมีการมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม การ
จัดจําหนายรวดเร็วและการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม หลักการท่ีสําคัญก็คือการสราง
ความสัมพันธที่ดีและสามารถสรางกําไรได ผลลัพธจากการใชเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีทําใหเกิดส่ิงท่ีมีคุณคากับบริษัทเรียกวาเครือขายทางการตลาด 

3.8.2 เครือขายทางการตลาด (Marketing networks) ประกอบดวยบริษัทและ
กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในผลประโยชนขององคการ (Stakeholder) เปนกลุมบุคคลตางๆที่มีสวน
รวมและใหการสนับสนุนซ่ึงมีผลกระทบตอการสรางความสัมพันธของธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรางกําไร
ไดจากการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายขององคการ เชน ลูกคา ( Customer) พนักงาน 
(Employee) ผูขายปจจัยการผลิต (Supplier) ผูจัดจําหนาย (Distributors) ผูคาปลีก (Retailer) ตัวแทน
โฆษณา (Ads agencies) ผูวิจัยธุรกิจ (Business researcher) ชุมชนในทองที่ (Community) และผูถือ
หุน (Stakeholder) 

3.9 ชองทางการตลาด (Marketing channels) ในการเขาถึงกลุมตลาดเปาหมาย 
นักการตลาดจะใชชองทางการตลาด 3 ชองทาง ดังนี้ 

3.9.1 ชองทางการติดตอส่ือสาร (Communication channels) ใชในการสงและ
รับขาวสารจากผูซ้ือที่เปาหมาย ชองทางการติดตอส่ือสาร ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน จดหมาย โทรศัพท ปายโฆษณาขนาดใหญ โปสเตอร ซีดี เทปบันทึกเสียง ส่ือที่บินได 
(Fliers) และอินเทอรเน็ต ยิ่งไปกวานั้น การติดตอส่ือสารยังสามารถถายทอดโดยการแสดงออกทาง
ใบหนาและการแตงกาย ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ เปนตน นักการตลาดมีการเพิ่มชองทางท่ีทั้งสองฝาย
สามารถสนทนากันได (Dialogue channels) เชน E-mail เพื่อทดแทนชองทางการติดตอส่ือสารที่มี
คนพูดอยูฝายเดียว (Monologue channels) เชน การโฆษณา 

3.9.2 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution channels) เปนชองทางท่ีใชใน
การแสดงหรือนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการไปยังผูซ้ือหรือผูใช ซ่ึงรวมถึงคลังสินคา (Warehouse) 
ยานพาหนะเคล่ือนที่ (Transportation vehicles) และชองทางการคาอ่ืนๆ (Trade channels) เชน 
ตัวแทนจําหนาย (Distribution) ผูคาสง (Wholesalers) ผูคาปลีก (Retailers) และตัวแทน (Agents) 
เปนตน นักการตลาดจะใชชองทางการขาย (Selling channels) ในการสรางความประทับใจในการ
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ดําเนินธุรกิจกับลูกคาท่ีมีศักยภาพ (Potential buyers) ซ่ึงชองทางการขายไมใชเพียงตัวแทนจําหนาย 
(Distribution) และผูคาปลีก (Retailers) เทาน้ัน แตยังรวมถึงธนาคารและบริษัทประกันซ่ึงทําให
การคามีความสะดวกขึ้น นักการตลาดตองมีความชัดเจนในการเลือกสวนผสมในการส่ือสาร (Mix 

of communication) ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) และชองทางการขาย (Selling channels) 
สําหรับนําเสนอสินคาใหกับผูบริโภคท่ีดีที่สุด 

3.9.3 ชองทางการบริการ (Service channels) เปนการใหบริการกับผูซ้ือสินคา
เปาหมาย ซ่ึงชองทางในการใหบริการประกอบดวย คลังสินคา (Warehouse) บริษัทขนสง 
(Transportation companies) ธนาคาร (Bank) และบริษัทประกันภัย (Insurance companies) เปนตน 
(Kotler 2003: 13) 

3.10 การบริหารเครือขายปจจัยการผลิต (Supply chain management) หมายถึง 
การรวมกันของชองทางการจดัจําหนาย (Distribution channels) และการกระจายตัวสินคา (Physical 

distribution) เพื่อสรางระบบตลาดโดยรวม (Etzel, Walker and Stanton 2001: G-12) ดวยเหตุนี้
ชองทางการตลาดมีการติดตอกับนักการตลาดและผานไปยังผูซ้ือที่เปนกลุมเปาหมาย ( Target 

buyers) เครือขายปจจัยการผลิตมีจึงมีชองทางท่ียาวมากตั้งแตการนําวัตถุดิบ (Raw materials) ไปทํา
เปนช้ินสวนประกอบ (Components) และนํามาประกอบเปนสินคาขั้นสุดทาย (Final product) 
จากน้ันจึงขนยายไปยังผูซ้ือคนสุดทาย ตัวอยาง เครือขายปจจัยการผลิตของกระเปาถือสุภาพสตรี 
เริ่ มตนจากการนํ าหนังสัตว ซ่ึง เปนวัต ถุดิบมาฟอกใหนิ่ ม และนํามาตัดเ พ่ือทํ าการผลิต 
(Manufacturing) และเขาสูชองทางการตลาดเพ่ือนําสินคาไปยังลูกคา เครือขายปจจัยการผลิตจะ
แสดงใหเห็นถึงระบบการขนสงท่ีมีคุณคา (A value delivery system) แตละบริษัทจะยึดเฉพาะ
เปอรเซ็นตที่แนนอนของมูลคารวม (Total value) เพื่อทําใหเกิดเครือขายปจจัยการผลิต (Supply 

chain) เมื่อบริษัทตองการเปนคูแขงขันหรือตองการยกระดับการแขงขันจึงกําหนดเปอรเซ็นตของ
เครือขายปจจัยการผลิตใหสูงขึ้น 

3.11 การแขงขัน (Competition) การแขงขันจะรวมถึงสภาวะท่ีเปนในปจจุบัน 
ศักยภาพของคูแขงขัน และผูซ้ือที่จะตองทําการพิจารณา ระดับของการแขงขันสามารถแบงได 4 
ระดับ ดังนี้ 

3.11.1 การแขงขันดานตราสินคา (Brand competition) เปนการมองคู
แขงขันที่เสนอหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการที่เหมือนกันกับบริษัท โดยเสนอขายกับลูกคากลุม
เดียวกัน ตลอดจนขายในราคาเดียวกันดวย ตัวอยาง คูแขงขันที่สําคัญของ  Toyota คือ Honda และ
ผูผลิตรายอ่ืนๆ ท่ีผลิตรถยนตราคาใกลเคียงกัน 
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3.11.2 การแขงขันดานอุตสาหกรรม (Industry competition) เปนการมอง
บริษัททั้งหมดท่ีผลิต ผลิตภัณฑเดียวกันหรือระดับของผลิตภัณฑเดียวกัน ( Class of product) 
ตัวอยาง Toyota จะมองวาคูแขงขันของบริษัท คือ บริษัทท้ังหมดที่เปนผูผลิตรถยนต เปนตน 

3.11.3 การแขงขันดานรูปแบบ (Form competition) เปนการมองคูแขงขัน
ทุกบริษัทท่ีเปนผูผลิตสินคาและใหบริการอยางเดียวกัน ตัวอยาง Toyota จะมองคูแขงขันของบริษัท
ในรูปแบบรถกระบะ รถเกง รถตู และรถออฟโรด ตลอดจนรวมถึงคูแขงขันที่เปนรถจักรยานยนต 
และรถจักรยานดวย 

3.11.4 การแขงขันดานชนิดของผลิตภัณฑ (Generic competition) เปนการ
มองคูแขงขันทุกบริษัทท่ีแขงขันกันโดยมุงท่ีเงินของผูบริโภคจํานวนเดียวกัน ตัวอยาง  Toyota จะ
มองคูแขงขันของบริษัทไมใชเฉพาะบริษัทที่เปนผูผลิตรถยนตเทาน้ัน แตรวมถึงคูแขงขันใน
อุตสาหกรรมอ่ืน เชน การบริโภคอาหาร การทองเท่ียว การซ้ืออสังหาริมทรัพย ฯลฯ 

3.12 สภาพแวดลอมทางการตลาด (Marketing environment) เปนปจจัยที่นักการ
ตลาดตองใหความสําคัญเปนอยางมาก ประกอบดวยสภาพแวดลอมดานงาน (Task environment) 
และสภาพแวดลอมท่ัวไป (Broad environment) ดังนี้ 

3.12.1 สภาพแวดลอมดานงาน (Task environment) ประกอบดวย  
1. ผูท่ีเกี่ยวของกับการผลิต  
2. การกระจายตัวสินคา  
3. การสงเสริมการตลาด ผูดําเนินงานของบริษัทท่ีสําคัญ  คือ 

ผูขายปจจัยการผลิตผูจําหนาย ตัวแทนขาย และลูกคาเปาหมาย ซ่ึงกลุ มผูขายปจจัยการผลิต 
ประกอบดวย ผูขายปจจัยการผลิตประเภทวัตถุดิบ (Material suppliers) และผูขายปจจัยการผลิต
ประเภทบริการ (Service suppliers) เชนบริษัทท่ีทําการวิจัยการตลาด บริษัทโฆษณา ธนาคาร บริษัท
ประกันภัย บริษัทขนสง และบริษัทเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารรวมไปถึงตัวแทนจําหนาย นายหนา 
(Broker) ตัวแทน (Agent) และอ่ืนๆที่ขายสินคาใหกับลูกคา 

3.12.2 สภาพแวดลอมท่ัวไป (Broad environment) ประกอบดวย  
1. สภ าพแวดล อมด านประช าก รศ าสตร  ( Demographic 

environment)  
2. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic environment)  
3. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural environment)  
4. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technological environment) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

5. สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political-legal 

environment)  
6. สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural 

environment) สภาพแวดลอมเหลาน้ีจะมีผลกระทบอยางมากกับผูที่มีหนาท่ีดานสภาพแวดลอม 
สําหรับผูที่มีบทบาททางดานการตลาดจําเปนตองใหความสนใจตอแนวโนมและการพัฒนา
สภาพแวดลอมตางๆที่กลาวมาอยางใกลชิด ตลอดจนตองปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหทันตอ
เวลาและสถานการณ 

3.13 โปรแกรมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps หรือ 4Cs เปนเครื่องมือที่
บริษัทสรางขึ้นมาเพ่ือใชกับกลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 
ประกอบดวย  

3.13.1 ผลิตภัณฑ (Product) หรือการแกปญหาของลูกคา ( Consumer 

solution)  
3.13.2 ราคา (Price) หรือตนทุนของลูกคา (Customer cost)  
3.13.3 สถานที่ (Place) หรือความสะดวก (Convenience)  
3.13.4 การสง เสริมการตลาด  ( Promotion)  หรือการติดตอ ส่ือสาร 

(Communication) ซ่ึงการตัดสินใจในสวนประสมทางการตลาดน้ันจะมีอิทธิพลกับผูบริโภคคน
สุดทาย  ในทัศนะของผูขาย สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เปนเคร่ืองมือที่จะใชสราง
อิทธิพลใหมีเหนือผูซ้ือเพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ แตในทัศนะคติของผูซ้ือ (ลูกคา) เครื่องมือทาง
การตลาดเปนส่ิงท่ีออกแบบมาเพ่ือสงมอบผลประโยชนใหกับลูกคา ดังน้ัน บริษัทท่ีประสบ
ความสําเร็จคือบริษัทที่สามารถคนหาความตองการของลูกคาไดอยางประหยัดท่ีสุด สะดวกท่ีสุด 
และใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 4. สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix)                 

นักวิชาการไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไวดังนี้                                                     
สวนประสมการตลาด หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา
รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหความสะดวกแก
ลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง  (เสรี วงษ
มณฑา 2542: 11) 
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ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547: 14) กลาววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึงการ
เชื่อมโยงความตองการของลูกคามาวางแผนดานสินคาและบริการในคุณภาพ การออกแบบรูปทรง 
ตราสินคา และการบรรจุหีบหอ ทําการผลิตและมีกระบวนการใหบริการ สวนที่สําคัญคือการจัด
จําหนายท่ีตองตัดสินใจวาจะใชคนกลางทางการตลาดแบบใดมีชองทางการจัดจําหนายกี่ระดับ เชน 
มีผูคาสงหรือผูคาปลีก หลังจากนั้นตองทําการส่ือสารกับผูบริโภคใหทราบถึงลักษณะสินคาและ
คุณประโยชนของสินคาและบริการ โดยใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่เรียกวาสวนประสมการ
สงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายการขายตรง และการ
ใชพนักงานขาย เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ และสุดทายคือตั้งราคาวาจะกําหนดราคาจาก
ฐานของตนทุนหรือต้ังราคาตามความตองการหรือมีการใชราคาเปนการจูงใจและกระตุนผูบริโภค 
นอกจากนี้นักการตลาดยังตองนําความคิดเห็นสาธารณะและปจจัยทางการเมืองมาพิจารณาในการ
กําหนดสวนประสมทางการตลาดดวย 

เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 72) กลาววา
สวนประสมทางตลาด หมายถึงการผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการสราง
สินคาและบริการ การกําหนดราคา การจําหนาย ซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึง
ผูบริโภคท่ีตองการ และการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑที่เสนอขาย การกําหนดสวนประสม
การตลาด จําเปนจะตองคํานึงถึงความตองการของตลาดเปาหมายซ่ึงเปนกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันเพื่อใหเขาถึงความตองการในการซ้ือของตลาดไดงายขึ้นสวนประสมการตลาด
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ตัว คือผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4Ps ซ่ึงเปนตัวแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได การดําเนินการเพื่อใหเขาถึงตลาดเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองกําหนดกิจกรรมของสวนประสมการตลาดท้ัง 4 ตัว กระทําพรอมๆกันไปเพื่อใหผลิตภัณฑ
ถึงมือผูบริโภคและไดรับความพอใจสูงสุด 

กลาวโดยสรุป สวนประสมทางการตลาด หมายถึงการเชื่อมโยงความตองการของ
ลูกคามาวางแผนดานผลิตภัณฑ ในเรื่องการผลิต คุณภาพ การออกแบบ รูปทรง ตราสินคาและการ
บรรจุหีบหอ สวนที่สําคัญการจัดจําหนายท่ีตองตัดสินใจวาจะใชคนกลางทางการตลาดแบบใดมี
ชองทางการจัดจําหนายกี่ระดับ หลังจากนั้นตองส่ือสารกับผูบริโภคใหทราบถึงลักษณะสินคาและ
คุณประโยชนของสินคาและบริการ โดยใชเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตองการซ้ือและสุดทายคือตั้งราคาวาจะกําหนดราคาตามฐานของตนทุนหรือตั้งราคาตามกําไรท่ี
ตองการหรือมีการใชราคาเปนการจูงใจและกระตุนผูบริโภค 
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องคประกอบของสวนประสมการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนายและการสงเสริมการตลาดซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดานดังน้ี (เชาว โรจนแสง, วิเชียร 
เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ 2544: 11-12) 

4.1 ผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญที่สุดของสวนประสมการตลาด เปนเคร่ืองมือในการ
ตอบสนองความตองการและปรารถนาของผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑที่
ปรากฏตอสายตาผูบริโภคน้ันไมไดจํากัดอยูที่ตัวสินคาหรือบริการ แนวความคิดหรือแนวปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน แตตองผสมผสานของตัวสินคา บริการและอ่ืนๆอยางเหมาะสม ดังน้ัน
จําเปนตองคนหาส่ิงท่ีเปนสวนประกอบจะเสนอใหกับผูบริโภค ซ่ึงควรไดรับขอมูลจากผูบริโภค
เพื่อจะไดผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการไดถูกตอง ความสําคัญของผลิตภัณฑมีดังนี้ 
คือ สามารถตอบสนองความตองการและความปรารถนาของผูบริโภคใหเกิดความพอใจท้ังดาน
เหตุผลและดานจิตใจ เปนส่ิงท่ีบอกถึงคุณภาพผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีผูบริโภคตองการและเปน
ประโยชนตอผูบริโภคไดจริงใหมาตรฐานตามท่ีผูบริโภคคาดหวัง เปนส่ิงท่ีบอกถึงประเภทลักษณะ
ของผูบริโภคหรือผูใชเพราะผลิตภัณฑแตละประเภทมีรูปแบบลักษณะที่แตกตางกัน เปนปจจัยที่
กําหนดความจําเปนในการดําเนินกิจกรรมการตลาดตางๆ และบริการลูกคา (พิษณุ  จงเสถิตยวัตย
วัฒนา, ธวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 2544: 10) 

4.1.1 ความหมายของผลิตภัณฑ 
มีนักวิชาการไดอธิบายถึงความหมายของผลิตภัณฑ ไวดังนี้ 
เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววาผลิตภัณฑ หมายถึงการมีสินคาท่ี

ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได 
อรรถกร จัตุกูล (2542: 14) กลาววาผลิตภัณฑ หมายถึงส่ิงประกอบกัน

เพื่อเสนอขาย เพื่อสนองความตองการของลูกคาเกิดความพึงพอใจ ส่ิงท่ีเสนอขายน้ันจะมีทั้งสินคา 
บริการ แนวความคิด องคการสถานท่ี บุคคล ส่ิงท่ีรวมอยูในผลิตภัณฑ  ไดแก รูปรางลักษณะ 
คุณภาพ สไตล ขนาด ตรายี่หอ หีบหอ สวนผสมของผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑการจัดมาตรฐานและ
จัดเกรด การรับประกัน การติดต้ัง บริการตางๆรวมท้ังจุดเดนของผลิตภัณฑดวย 

ศิวฤทธ์ิ พงกรรังศิลป (2547: 14) กลาววาผลิตภัณฑ หมายถึงสินคาและ
บริการที่ธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ผลิตภัณฑหรือสินคาหรือบริการนั้น มีทั้งท่ีจับตองไดและไมสามารถจับตองได  นอกจากนี้
ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา การบรรจุหีบหอ การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการ
เสริม 
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เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 
72-73) กลาววาผลิตภัณฑ หมายถึงตัวแปรตัวแรกของสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญที่สุดท่ี
นักการตลาดตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณากอน โดยการเลือกผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ
ตลาดเปาหมาย เพ่ือสะดวกในการพัฒนาสวนประสมการตลาดตัวอ่ืนๆใหสัมพันธ แมตัวผลิตภัณฑ
จะเปนเพียงองคประกอบตัวเดียวในสวนประสมการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญซ่ึงมีรายละเอียดท่ี
จะตองพิจารณาดังน้ี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ คุณภาพของผลิตภัณฑรูปแบบและการ
ออกแบบของผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตภัณฑ ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การหีบ
หอของผลิตภัณฑ ขนาดของผลิตภัณฑ การบริการของผลิตภัณฑ การรับประกันผลิตภัณฑและการ
รับคืนผลิตภัณฑ 

พิษณุ จงเสถิตยวัฒนา,  ธวรรณ แสวสุวรรณ และเสวภา มีถาวรกุล 
(2544: 5) กลาววาผลิตภัณฑ หมายถึงสินคาหรือบริการแนวคิดหรือปฏิบัติที่นําเสนอใหกับตลาด
เปาหมายเพ่ือสนองความจําเปน ความตองการ ความปรารถนาของตลาดเปาหมายใหเกิดความพอใจ
จากส่ิงท่ีจับตองไดมีตัวตน คือ สินคาท่ีจับตองไมไดไมมีตัวตน คือบริการแนวคิดและแนวปฏิบัติ 

กลาวโดยสรุป ผลิตภัณฑหมายถึงสินคาท่ีตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจ ลักษณะของสินคา ชื่อตราสินคา การบรรจุภัณฑ การหีบ
หอของสินคา ขนาดของสินคา การรับประกันและการรับคืนสินคา 

4.1.2 ประเภทของผลิตภัณฑ 
พิษณุ จงเสถิตยวัฒนา, ธวรรณ แสงสุวรรณ  และเสาวภา มีถาวรกุล 

(2544: 11) กลาววาการจําแนกผลิตภัณฑสามารถแบงไดหลายลักษณะดังนี้ 
1. การจําแนกผลิตภัณฑตามความคงทนได  สามารถแบงได  3 

ประเภท ดังนี้ 
1.1 สินคาไมคงทน (Nondurable Goods) คือสินคาท่ีมีตัวตนจับ

ตองได อุปโภคบริโภคหมดเร็วหรืออายุการใชงานส้ัน ไดแก แชมพูสระผม สบู แปง น้ําด่ืม บรรจุ
ขวด เบียร และเกลือ เปนตน สินคาเหลานี้เปนสินคาบริโภคหมดเร็ว จึงทําใหซ้ือบอย  

1.2 สินคาคงทน (Durable Goods) คือสินคาท่ีมีตัวตนจับตองไดมี
อายุการใชงานนาน เชน ตูเย็น เคร่ืองมือเครื่องจักร เส้ือผา เครื่องใชไฟฟา รถยนต บาน เปนตน 
สินคาคงทนจึงตองใชการขายโดยบุคคลและบริการกําหนดราคาสูงและตองการรับประกันจาก
ผูขายดวย 

1.3 สินคาบริการ (Services) คือกิจกรรม ผลประโยชนหรือความ
พอใจท่ีเสนอขาย ไดแก บริการตัดผม แตงหนา ขัดผิว อบไอน้ํา เปนตน บริการเปนส่ิงท่ีไมมีตัวตน 
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แบงแยกไมได ผันแปรและเนาเสียงาย ดวยเหตุนี้กิจการจึงตองทําการควบคุมคุณภาพการบริการ 
การใหเครดิตและการปรับปรุงอยูตลอดเวลา 

2. การจําแนกผลิตภัณฑตามจุดประสงคของการใชผลิตภัณฑ 
สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 

2.1 สินคาอุปโภค (Consumer Goods) เปนสินคาท่ีมุงตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคสุดทาย เปนสินคาท่ีพรอมใชประโยชนไดทันที โดยไมผานกระบวนการ
ใดๆ 

2.2 สินคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods) เปนสินคาท่ีซ้ือโดยผูใช
เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Users) เพื่อนําไปในการผลิต การดําเนินของกิจการ การขายตอ 
การใหเชา เพื่อกอใหเกิดการคาและกําไรตอไป 

4.1.3 สวนประสมผลิตภัณฑ 
พิษณุ จงเสถิตยวัฒนา, ธวรรณ แสงสุวรรณ  และเสาวภา มีถาวรกุล 

(2544: 26) กลาววาสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึงผลิตภัณฑท้ังหมดที่กิจการผลิตออกจําหนายใน
ตลาดหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑหนึ่งหรือหลายผลิตภัณฑที่กิจการดําเนินการทางตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ประกอบดวย 

1. สายผลิตภัณฑ (Product line) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑท่ีมีอยูใน
สวนประสมผลิตภัณฑซ่ึงเกี่ยวเนื่องกันหรือสัมพันธกันอยางใกลชิด ทางดานหนาที่ของผลิตภัณฑที่
มีลักษณะคลายคลึงกับท่ีนําออกขายใหแกผูบริโภคกลุมเดียวกันหรือกําหนดชวงของท่ีราคากําหนด
เดียวกันหรือวางผานชองทางการจัดจําหนายเดียวกัน 

2. หนวยผลิตภัณฑในสายหรือรายการผลิตภัณฑ (Product item) 

หมายถึง หนวยยอยแตละหนวยของผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑซ่ึงสามารถจําแนกออกไดโดยขนาด 
ราคา กล่ิน ส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นชัด หรือคุณสมบัติอยางอ่ืนๆ หนวยผลิตภัณฑในสายน้ีบางที่เรียกวา 
ความแปรปรวนของผลิตภัณฑ (Product variant)  

4.2 ราคา (Price) 

4.2.1 ความหมายของราคา  

นักวิชาการไดอธิบายถึงความหมายของราคา ดังนี้ 
เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววาราคา หมายถึงจํานวนเงินที่ผูบริโภค

ยอมรับไดและยินดีจาย เพราะมองเห็นวาคุมคา 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547: 14) กลาววาราคา หมายถึงจํานวนเงินที่

ลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพ่ือใหไดรับสินคาและบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับ
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ที่ลูกคาสามารถซ้ือได การกําหนดราคานั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ระดับท่ีธุรกิจยังคงมีกําไรและลูกคาสามารถซ้ือได 

อรรถกร จัคุกูล (2542: 14) กลาววาราคา หมายถึงมูลคาของผลิตภัณฑที่
วัดไดในรูปของเงินหรือส่ิงท่ีตองจายเพื่อการแลกเปล่ียนตองกําหนดราคาท่ีถูกตองเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

เชาว โรจนแวง วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 
72-73) กลาววาราคา หมายถึง ส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑหรือบริการในรูปแบบ
ของเงินตราแมวาผลิตภัณฑและบริการจะถูกพัฒนาอยางถูกตองตามความตองการของตลาด
เปาหมายแลวก็ตาม ไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ราคาจะเปน
ตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งท่ีทําใหลูกคาสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑนั้น อยางไรก็ตามการกําหนด
ราคาจะตองถูกตองและยุติธรรมโดยคํานึงถึงตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมาย หาก
ลูกคาไมยอมรับราคาเม่ือใด แผนงานท่ีกําหนดไวอาจจะลมเหลวและนําไปปฏิบัติไมได ราคาที่
เหมาะสมจะเปนตัวผลักดันผลิตภัณฑใหออกสูตลาดเปาหมายไดเปนอยางดี ประเด็นสําคัญที่จะตอง
พิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก ราคาสินคาในรายการหรือราคาท่ีระบุ ราคาท่ีใหสวนลดราคาท่ีมีสวน
ยอมให ราคาท่ีมีชวงระยะเวลาการชําระเงินและราคาท่ีมีเงื่อนไขการใหสินเช่ือ 

พิษณุ จงเสถิตยวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544 : 167) กลาววาราคา หมายถึงจํานวนเงินที่ใชในการแลกเปล่ียนเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ โดย
ผูซ้ือและผูขายตกลงกัน ราคาเปนปจจัยหนึ่งของสวนประสมการตลาดท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอ
ผูบริโภค หากประเมินวาผลิตภัณฑนั้นมีมูลคาและกอใหเกิดอรรถประโยชนเหมาะสมกับราคาหรือ
จํานวนเงินที่จายไป 

กลาวโดยสรุป ราคา หมายถึงมูลคาของสินคาท่ีวัดไดในรูปของเงิน
ลูกคายอมรับไดและยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคามีความเหมาะสม 

4.2.2 ความสําคัญของราคา  
ราคาเปนปจจัยตัวเดียวในสวนประสมการตลาดที่กอใหเกิดรายไดตอ

กิจการสวนตัวอ่ืนๆลวนแตเปนคาใชจายท้ังส้ิน ราคาจึงมีความสําคัญตอกิจการเพราะราคาเปน
ตัวกําหนดความตองการของตลาดเปาหมายและจะสงตอรายไดและกําไรของกิจการได จึงทําให
กิจการตองใหความสนใจตอการกําหนดราคาเพราะมีความสําคัญตอการอยูรอด การเจริญเติบโต
ของกิจการได นอกจากนี้กิจการยังใชเปนกลยุทธสําหรับการแขงขันหรือการสรางสวนครองตลาด
ของกิจการได นอกจากนั้นราคามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเพราะราคาเปนพื้นฐานในการจัด
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ทรัพยากรและปจจัยการผลิตจึงทําใหใชเปนตัวกําหนดทิศทางของการลงทุนและการเคล่ือนยาย
ปจจัยการผลิต (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 2544: 167-168) 

4.2.3 ปจจัยที่พิจารณาในการตั้งราคา 
พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 

(2544: 167) กลาววาการตัดสินใจดานราคา เปนส่ิงท่ีสําคัญในเร่ืองการตลาด ราคามีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดความอยูรอดของกิจการ การกําหนดราคาจะกระทําได จําเปนตองทราบถึง
วัตถุประสงค การต้ังราคา ซ่ึงวัตถุประสงคการตั้งราคาแตกตางกันไปในแตละกิจการ เนื่องจาก
ปจจัยภายในกิจการและปจจัยภายนอกกิจการ ดังนี้ 

1. ปจจัยภายในกิจการเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได ประกอบดวย 

1.1 เปาหมายและวัตถุประสงคของกิจการ เปนการพิจารณาวา
กิจการนั้นมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจอยางไร เชน เปนกิจการที่มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
การกําหนดราคาจะเริ่มจากการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายการวางตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหมด
สวนประสมการตลาด เปนแนวทางในการกําหนดราคาใหงายขึ้นและนําไปสูความสําเร็จทางการ
ตลาดไดในท่ีสุด การกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคา สามารถกําหนดได คือเพื่อความอยู
รอดของกิจการ เพ่ือทํากําไรสูงสุด เพื่อสวนครองตลาดและเพื่อเปนผูนําดานผลิตภัณฑ 

1.2 ปจจัยดานกิจการ เปนปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาเพราะการ
กําหนดอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาจะตองมีฝายตางๆเขามาเกี่ยวของ เชน  ฝาย
ผลิต ฝายการเงิน ฝายขายและฝายตลาดจึงจําเปนตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับราคา 

1.3 ตนทุนการผลิต เปนปจจัยพื้นฐานในการกําหนดราคา โดยการ
รวมตนทุนที่เกี่ยวของบวกกําไรเปนราคาขายแตตนทุนที่ต่ํายอมไดเปรียบ ดังน้ันการศึกษาถึง
โครงสรางของตนทุนนอกเหนือจากการกําหนดตนทุนรวมมาจากตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปรและ
ตนทุนกึ่งผันแปรแลว ยังตองคํานึงถึงปริมาณการผลิตท่ีกอใหเกิดตนทุนต่ําสุด ประสบการณของ
กิจการ ทําเลที่ตั้งฯลฯ ลวนแลวแตมีผลตอตนทุนของกิจการทั้งส้ิน 

1.4 ลักษณะผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑที่มีลักษณะแตกตางกันยอมมี
ราคาท่ีตางกัน 

1.5 สวนประสมการตลาด  การกํ าหนดราคาตองใหมีการ
ประสานกันระหวางสวนประสมการตลาดอ่ืนๆ เชน ประสานกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย เปนตน 
โดยการกําหนดราคาตองคํานึงถึงความสัมพันธของสวนประสมการตลาดอ่ืนๆ ทางดานผลิตภัณฑ 
การจัดจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย ดังนี้  
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1.5.1 การกํ าหนดราคาสูงกอให เกิดภาพลักษณที่ดีกั บ
ผลิตภัณฑ ขณะเดียวกันการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหมสูงเปนการชักจูงคูแขงขันใหเขามาสูตลาด
ไดเร็วขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑอาจตองเปล่ียนแปลงราคาหรือการสงเสริมการตลาดให
สอดคลองกัน  

1.5.2 การเลือกชองทางการจัดจําหนายตองสอดคลองกับการ
กําหนดราคาสูงหรือตํ่าดวย  

1.5.3 การสงเสริมการตลาดและสงผลตอการกําหนดราคาดวย  
1.6 ภาพลักษณของกิจการ กิจการท่ีมีภาพท่ีดีสามารถกําหนดราคา

ใหสูงกวากิจการที่มีภาพลักษณไมดี 
1.7 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ แตละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑจะมีการ

กําหนดราคาแตกตาง 

2. ปจจัยนอกกิจการ เปนปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ
ประกอบดวย 

2.1 อุปสงคผลิตภัณฑ ตองศึกษาถึงความยืดหยุนของอุปสงค
ผลิตภัณฑวาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงราคาจะมีผลตอปริมาณความตองการซ้ือสินคาของผูบริโภค
อยางไร เพราะอุปสงคหรือความตองการเปนปจจัยหลักสําหรับราคาท่ีจะกําหนดสูงหรือตํ่า โดยเริ่ม
จากการศึกษาลักษณะของเสนอุปสงค ปฏิกิริยาของลูกคาแตละรายท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของราคา
ที่แตกตางกันไป ปจจัยที่มีผลตอการออนไหวของการเปล่ียนแปลงราคา เชน ความเปนเอกลักษณ
ของผลิตภัณฑนั้นๆ สินคาท่ีสามารถใชทดแทนกันได คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆและ
ความสัมพันธของราคากับคุณภาพ เปนตน ประการสุดทายการศึกษาถึงความสัมพันธของความ
ยืดหยุนตอราคาไดจากการขาย วามีความมากนอยเพียงใดและในทิศทางใด รายไดจากการขายจะ
เพิ่มขึ้น คงท่ีหรือลดลงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา 

2.2 การแขงขัน การกําหนดราคาการเปล่ียนแปลงของราคาตอง
คํานึงถึงคูแขงขันที่อยูในตลาดนั้นๆภาวการณแขงขัน ความแข็งแกรงของคูแขงขัน ปฏิกิริยาของคู
แขงขัน การเขาสูตลาดของคูแขงขันรายใหมๆ และไมเฉพาะคูแขงขันเทาน้ันยังตองพิจารณาถึง
ตนทุน คุณภาพของสินคาหรือบริการที่คูแขงขันเสนอใหกับลูกคาดวย 

2.3 กลุมเปาหมาย เปนปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาโดยเฉพาะ
ประเภทของตลาดนั้นคือ 

2.3.1 ตลาดแขงขันสมบูรณมีผู ซ้ือและผูขายมากราย การ
กําหนดราคาขึ้นอยูกับราคาตลาด  
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2.3.2 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด แมผูขายจะมีไมมากเทาตลาด
แขงขันสมบูรณ การจะกําหนดราคาสินคาขึ้นอยูกับความสามารถสรางความแตกตางใหกับ
ผลิตภัณฑของตน  

2.3.3 ตลาดที่มีผูขายนอยราย การกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
ศึกษาถึงปฏิกิริยาของคูแขงขันโดยเฉพาะในระยะยาว  

2.3.4 ตลาดผูกขาดซ่ึงการกําหนดราคาตองคํานึงถึงการเขามา
ของสินคาทดแทนหรือขอกําหนดจากรัฐบาลท่ีสงผลใหไมสามารถกําหนดราคาสินคาไดสูงสุดตาม
ตองการ 

2.4 ผูจําหนายวัตถุดิบ ความสําคัญของผูจําหนายวัตถุดิบนอกจาก
การเสนอราคาวัตถุดิบที่สูงจะสงผลใหตนทุนสินคาสูงแลว คุณภาพของวัตถุดิบ ความสม่ําเสมอการ
สงมอบวัตถุดิบไดตรงตามกําหนด ลวนแตสงผลใหตนทุนของสินคาสูงขึ้นและตอเนื่องท่ีจะสงผล
ตอการกําหนดราคาสินคาดวย ดังนั้นความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบหรือการมีผูจําหนายวัตถุดิบ
ที่ดียอมสงผลตอการกําหนดราคาได 

2.5 ผูจัดจําหนาย การเลือกชองทางการจัดจําหนายใหสินคาผาน
จากผูผลิตไปยังผูบริโภคน้ัน นอกจากการเลือกประเภทของชองทางการจดัจําหนายแลว จํานวนของ
ผูจัดจําหนายเปนส่ิงท่ีตองคํานงึถึงดวย ในขณะเดียวกันผูจัดจําหนายเลานี้ยอมคาดหวังส่ิงท่ีจะไดรับ
จากการทําหนาที่การตลาด ดังนั้นการกําหนดราคาท้ังราคาท่ีจะขายใหกบัผูจัดจําหนายและราคาท่ีจะ
ใหผูจัดจําหนายขายใหผูบริโภค ยอมสงผลกระทบกอใหเกิดปฏิกิริยาจากผูจัดจําหนายได ผูบริหาร
การตลาดจําเปนตองต้ังราคาใหผูจัดจําหนายพึงพอใจเพื่อจูงใจใหขายสินคาใหกับกิจการนอกจาก
คาตอบแทนสวนนี้แลว ผูจัดจําหนายยังหวังผลประโยชนอ่ืนๆ เชน สวนลดเงินสดสวนลดปริมาณ 
การฝกอบรม ตลอดจนการสงเสริมการตลาดที่คาดวาจะไดรับอีกดวย 

2.6 จริยธรรมทางธุรกิจ คือความรับผิดชอบทางสังคมเปนอีกปจจัย
หนึ่งท่ีตองพิจารณาในการกําหนดราคาใหเหมาะสมและถูกตองไมใชจะคํานึงเฉพาะแตกลยุทธ
การตลาด เพื่อที่จะไมตองเผชิญกับปฏิกิริยาของผูบริโภคหรือรัฐบาลตองออกมาตรการในการ
ควบคุม 

2.7 รัฐบาล นอกจากนโยบายของรัฐบาลที่มีผลตอการกําหนด
สินคาแลวยังมีพระราชบัญญัติตางๆท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคและพระราชบัญญัติในเรื่องภาษีอากรตางๆที่
ผูบริหารการตลาดตองศึกษากอนทําการกําหนดราคา 
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2.8 สภาวะเศรษฐกิจ  สภาวะเศรษฐกิจสงผลอํานาจซ้ือของ
ประชากร การกําหนดราคายอมแตกตางกันไปคามสภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดีสงผลใหอุปสงคที่มี
ตอสินคาสูงและสงผลการแขงขันสูงตามไปดวย การกําหนดราคาเพ่ือการแขงขันเปนส่ิงสําคัญ 
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การเกิดเงินเฟอ เงินฝดหรือการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจําเปนตองมี
การกําหนดกลยุทธการตลาดใหเหมาะสม สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงหรือการลดราคาสินคาเพื่อ
เพิ่มอํานาจซ้ือใหแกผูบริโภค 

4.2.4 ขั้นตอนการกําหนดราคา 
1. การเลือกวัตถุประสงคการกําหนดราคา  ตองศึกษาถึงตลาด

เปาหมายพฤติกรรมของกลุมเปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมโดยกิจการจะตอง
มีการกําหนดไวกอน ซ่ึงในการเลือกวัตถุประสงคในการกําหนดราคาน้ันกิจการสามารถเลือกใน
การกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคาเพื่อความอยูรอดของกิจการ เพื่อกําไรสูงสุด เพื่อสวน
แบงตลาด เพื่อเปนผูนํา ดานคุณภาพ เปนตน 

2. การพิจารณาอุปสงค การศึกษาอุปสงคทําใหทราบถึงปริมาณความ
ตองการซ้ือสินคาของลูกคาท่ีมีตอสินคาในระดับตางๆกันของสินคาน้ันๆ นอกจากนี้การศึกษาถึง
พฤติกรรมผูบริโภคเร่ืองความออนไหวตอราคาของผูซ้ือสินค าและความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคา เปนการพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือสินคาท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงราคาเกิดขึ้น 

3. การคาดคะเนตนทุนจากอุปสงคที่ทําการศึกษาในขั้นที่ 2 สามารถ
นํามาคาดคะเนปริมาณสินคาก็จะจําหนายได ซ่ึงทําใหทราบตนทุน ผลตอบแทนในการลงทุนและ
เปนพื้นฐานในการกําหนดราคาขั้นต่ําได 

4. การวิเคราะหตนทุนราคาและการเสนอขายผลิตภัณฑของคูแขงขัน 
การพิจารณาเปรียบเทียบราคากับคูแขงขันตองวิเคราะหถึงพ้ืนฐานของราคา ทั้งตนทุน ราคาสวน
ประสมตลาดอ่ืนๆ ท่ีเสนอใหกับลูกคาของคูแขงขันและเปรียบเทียบดวยวาการกําหนดราคาสินคา
ของคูแขงจะมีปฏิกิริยาเชนใดบาง 

5. การเลือกวิธีการต้ังราคา วิธีการกําหนดราคาแบงได ดังนี้  
5.1 วิธีการกําหนดราคาโดยมุงท่ีตนทุน  
5.2 วิธีการกําหนดราคาโดยมุงการแขงขัน  
5.3 วิธีการกําหนดราคาโดยมุงท่ีอุปสงค 
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6. การตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดทาย การกําหนดราคาขายมีการปรับ
ราคาใหเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยการพิจารณาถึงการตีราคาทางจิตวิทยา เชน ผูบริโภคมองราคาเปนตัว
บงบอกถึงคุณภาพของสินคา การใชเลขคี่ทําใหสินคาดูราคาถูกกวา เปนตน 

4.3 การจัดจําหนาย (Place) 

4.3.1 ความหมายของการจัดจําหนาย 

นักวิชาการไดอธิบายถึงความหมายของการจัดจําหนาย ดังนี้ 
เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววาการจัดจําหนาย หมายถึงการจัด

จําหนาย กระจายสินคา ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาและใหความสะดวกแกลูกคา 
อรรถกร จัตุกูล (2542: 14-15) กลาววาการจัดจําหนาย หมายถึงกิจกรรม

และสถาบันที่เกี่ยวของในชองทางการจัดจําหนาย เพื่อใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิตไปตามชองทาง
ตางๆจนถึงมือผูบริโภค ไดแก พอคาคนกลางตางๆ การขนสง คลังสินคา เปนตน 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547: 14-15) กลาววาการจัดจําหนาย (Place) 
หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคากลุมเปาหมายใหมีความ
สะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสงมอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ 
ซ่ึงมีรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของสินคา พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ตั้งของธุรกิจและที่ตั้ง
ของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของนักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 

72-73) กลาววาการจัดจําหนาย หมายถึงการจัดชองทางการจัดจําหนายและการกระจายตัวสินคาใน
การจัดชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหดีเพียงใดกต็าม หากไมสนองความตองการของผูบริโภคได
ทันเวลาท่ีตองการ และสถานที่ที่เขาตองการแลว ก็จะดอยความหมายลงไป ในการพิจารณาวาจะ
วางผลิตภัณฑในสถานท่ีใดท่ีเหมาะสม และในเวลาที่ถูกตองตามที่ลูกคาตองการนั้นเปนเรื่องที่
ผูบริหารการตลาดจะตองนํามาพิจารณาควบคูไปกับการเคล่ือนยายสินคาจากผูผลิตถึงมือผูบริโภค 
เสนทางน้ันจะตองผานคนกลางหรือสถาบันที่ทําหนาท่ีเปนตัวแทนจําหนายหรือไม ทั้งน้ีเพื่อให
ผลิตภัณฑและบริการไปถึงมือผูบริโภคในตลาดเปาหมายไดทันเวลาท่ีมีความตองการ ปจจัยสําคัญ
ที่จะนํามาพิจารณาในตัวแปรของสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับดานการจัดจําหนายมีดังน้ี ชอง
ทางการจัดหนาย การเลือกใชชองทาง ทําเลที่ตั้ง สินคาคงเหลือ การขนสงและคลังสินคา 

พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 223) กลาววาการจัดจําหนาย หมายถึงกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจาก
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แหลงผลิตไปยังแหลงบริโภคสุดทาย รวมถึงการเคล่ือนยายวัตถุดิบไปสูผูใชเพื่อการอุตสาหกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป  การจัดจําหนายหมายถึง  กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายสินคาไปยังแหลงบริโภคสุดทาย รวมถึงการเคล่ือนยายสินค าไปสูผูใชเพื่อการ
อุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3.2 ความสําคัญของการจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายจะมีบุคคลหรือหนวยงานธุรกจิเขามาทําหนาที่การตลาด
เพื่อชวยในการสรางความพอใจแกลูกคาเปาหมายได นั่นคือสามารถเปนเจาของผลิตภัณฑที่มีความ
พอใจตอรูปแบบ ขนาดสีสัน ไดบริโภคในเวลาและสถานที่ท่ีมีความตองการ ดังนั้นการจัดจําหนาย
ถือไดวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดอรรถประโยชนทางดานเวลา สถานท่ีและความเปนเจาของท่ีสามารถ
สนองความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาน้ันๆ (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
และเสาวภา มีถาวรกุล 2544: 221)  

4.3.3 ขอบเขตของการจัดจําหนาย 

พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 225) กลาววาการจัดจําหนายเปนสวนประกอบหนึ่งของสวนประสมทางการตลาดและถือวา
เปนทางผานของสินคาหรือบริการที่จะถูกจัดจําหนายจากแหลงผลิตยังตําแหนงท่ีมีการบริโภค
สุดทายหรือผูใชเพื่อการอุตสาหกรรม การจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิตและกิจการเลือกใชเพื่อทํา
กิจการทางการตลาด รวมทั้งผูบริโภค อยางไรก็ตามในการเสนอขายสินคาน้ัน แมวาสินคาจะมี
คุณภาพดีเพียงไรก็ตาม แตถาผูบริโภคไมสามารถจะซ้ือไดก็ถือวาไมเกิดประโยชนแตอยาง ใด 
วัตถุประสงคของการจัดจําหนายคือการนําเสนอสินคาหรือบริการจากแหลงผลิตไปยังสถานท่ีและ
เวลาที่มีการบริโภค ดังน้ันขอบเขตของการจัดจําหนายท่ีกิจการตองพิจารณาเพื่อไดกําหนด
วัตถุประสงคที่จะตองนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ 

1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution 

Channel) หมายถึงกลุมสถาบันหรือบุคคลที่ทําหนาที่หรือกิจกรรมอันที่จะนําผลิตภัณฑจากการผลิต
สูการบริโภค เปนการพิจารณาวาการจัดจําหนายผลิตภัณฑจะผลิตพิจารณาเลือกชองทางการจัด
จําหนายและคนกลางอยางไรหรือเปนเสนทางผานของการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคสุดทาย หรือผูใชเพื่อการอุตสาหกรรมซ่ึงกิจการจะตองทําการพิจารณาประเภท
ของชองทางการจัดจําหนายดวยวิธีการ 2 ประเภท 
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1.1 ชองทางตรง (Direct Channel) เปนการเลือกชองทางการจัด
จําหนายโดยตรงไมผานคนกลางเพ่ือใหสินคาหรือการบริการผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคสุดทาย
หรือผูใชเพื่ออุตสาหกรรม 

1.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หรือเรียกวา PD 

ซ่ึงไดมีการใหความหมายตางกัน ดังนี้ 
ความหมายท่ี 1 หมายถึงการขนสงและการเก็บรักษาสินคา

ภายในกิจการตนเองและใหชองทางการจัดจําหนาย 
ความหมายท่ี 2 หมายถึงกิจกรรมทั้งส้ินท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนยายสินคาท่ีมีปริมาณถูกตองไปยังสถานท่ีท่ีถูกตอง และเวลาท่ีเหมาะสม 

ความหมายท่ี  3 หมายถึงกลุมของงานท่ีเกี่ยวของกับการ
วางแผนและการปฏิบัติงานในการนําวัสดุ (วัตถุดิบ) และสินคาสําเร็จรูปจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดท่ีมี
การใช หรือการบริโภคสินคาหรือบริการเพื่อการสนองความตองการของลูกคาและกอใหเกิดกําไร 

ดังนั้น การกระจายสินคาจะเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
จากแหลงวัตถุ ไปยังจุดเร่ิมตนของกระบวนการผลิต การเคล่ือนยายวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูปและ
สินคาสําเร็จรูปภายในขอบเขตในระหวางโรงงานและคลังสินคา การเคล่ือนยายสินคาสําเร็จรูปไป
ยังคลังสินคาและคนกลาง และการเคล่ือนยายสินคาสําเร็จรูปไปยังผูบริโภคสุดทาย ดังนั้นการ
พิจารณาถึงการกระจายสินคาเปนการพิจารณาเกี่ยวกับระดับบริการที่ตองการของลูกคา คือ 
ประเภทของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตองการใชในการกระจายตัวสินคา 

4.3.4 สภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการจัดจําหนาย 

1. สภาวะแวดลอมจุลภาค เปนสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับกิจการ
โดยตรงท่ีจะชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย 

1.1 บริษัท เปนกิจการท่ีดําเนินการจําหนายหรือดําเนินการผลิต
สินคาและบริการเพ่ือจําหนายในตลาด 

1.2 ผูจําหนายวัสดุ เปนบุคคลหรือกิจการที่จําหนายทรัพยากรที่
ผูผลิตตองการเพื่อนําไปผลิตสินคาและบริการหรือแปรสภาพใหเปนสินคาสําเร็จรูป จากนั้นจะมอบ
ภาระการจําหนายสินคาใหกับคนกลางระดับตางๆ เพื่อจําหนายตอไปยังตลาดเปาหมาย 

1.3 คนกลางการตลาด เปนสถาบันที่ชวยกิจการในการสงเสริมการ
ขายและจัดจําหนายสินคาและบริการไปยังผูซ้ือคนสุดทาย คนกลางการตลาดจะรวมถึงคนกลา ง
กิจการกระจายสินคา ตัวแทนบริการการตลาดและคนกลางการเงิน 
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1.4 ลูกคาหรือตลาด คือกลุมของบุคคลและกิจการที่มีความ
ตองการ มีอํานาจซ้ือ มีความเต็มใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงกิจการ
สามารถเลือกที่จะขายสินคาและบริการภายในตลาดชนิดหน่ึงใดก็ตาม ตลาด ประกอบดวย 5 
ประเภท คือ ตลาดธุรกิจ ตลาดขายตอ ตลาดรัฐบาล และตลาดระหวางประเทศ 

1.5 คูแขงขัน คือกิจการอ่ืนๆที่เสนอสินคาหรือบริการใหกับลูกคา
กลุมเดียวกันหรือใชแหลงขายผลิตภัณฑที่เปนประเภทเดียวกับที่กิจการใชอยู ซ่ึงแนวคิดทางการ
ตลาดมุงเนนวาการท่ีกิจการจะประสบความสําเร็จไดจะตองสามารถสนองความพอใจความตองการ
ของลูกคาเปาหมายใหดีกวาคูแขง เพราะสภาพธุรกิจในปจจุบันนี้มีการแขงขันกันมาก ดังนั้นกิจการ
จึงตองสรางกลยุทธการตลาดในเชิงไดเปรียบทางการแขงขัน ดวยการพิจารณาเปรียบเทียบตําแหนง
ผลิตภัณฑของกิจการกับของคูแขงขนัเพื่อจะไดเปนการเพิ่มและรักษาสวนครองตลาดของกิจการให
ไดมากท่ีสุด 

1.6 สาธารณะ เปนกลุมหรือสถาบันที่มีการปฏิบัติ มีความสนใจ
และมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของกิจการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยกลุมสาธารณะบางกลุม
กิจการจะใหความสนใจกลุมสาธารณะนั้นและกลุมสาธารณะก็ใหความสนใจในกิจการดวย แตบาง
กลุมสาธารณะที่กิจการน้ันใหความสนใจ กลุมสาธารณะนั้นไมไดใหความสนในกิจการแตอยางไร
เลย นอกจากน้ียังมีสาธารณะบางกลุมท่ีกิจการไมใหความสนใจ แตกลุมสาธารณะน้ีจะใหความ
สนใจกิจการ โดยมุงความสนใจไปในทางลบ ซ่ึงกลุมสาธารณะประกอบดวย กลุมสาธารณะดาน
แหลงการเงิน กลุมสาธารณะดานส่ือ กลุมสาธารณะดานรัฐบาล  กลุมสาธารณะดานปฏิกิริยา
สาธารณะ กลุมสาธารณะดานสาธารณะทองถ่ิน กลุมสาธารณะดานท่ัวไปและกลุมสาธารณะดาน
สาธารณะภายใน 

2. สภาวะแวดลอมมหาภาคเปนสภาวะแวดลอมที่กิจการไมสามารถ
ควบคุมได แตกิจการจําเปนที่จะตองพิจารณาและหาแนวทางเพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดลอมนั้น โดยการปรับกลยุทธการตลาดใหเขากับสถานการณนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหกิจการ
ประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น แมแตสภาวะแวดลอมจุลภาคทั้งหมดก็จะเขามาดําเนินการอยูใน
สภาวะแวดลอมมหภาค เพราะสภาวะแวดลอมมหภาคจะมีอํานาจหรือแนวโนมท่ีจะสรางโอกาส
และอุปสรรคใหตอกิจการได ประกอบดวย 

2.1 ประชากรศาสตร เปนสภาวะแวดลอมประการแรกท่ีกิจการ
จะตองใหความสนใจ เพราะเกี่ยวของกับจํานวนประชากรซ่ึงเปนผูสรางตลาดหรือที่ทําใหเกิดการ
เสนอซ้ือผูบริหารการตลาดจึงตองใหความสนใจตอขนาดของประชากร การกระจายตามพ้ืนที่และ
ความหนาแนน แนวโนมการยายถ่ิน การกระจาย อายุ การเกิด การสมรส และอัตราการตาย และเช้ือ
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ชาติ สัญชาติและโครงสรางศาสนา เปนตน กิจการจะตองอธิบายถึงแนวโนมดานประชากรศาสตรที่
สําคัญ และนําไปพิจารณาประกอบการวางแผนการตลาด 

2.2 เศรษฐกิจ  เปนสภาวะแวดลอมท่ีประกอบดวยปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการจางงาน อํานาจซ้ือของผูบริโภคและรูปแบบการใชจาย ความตองการ อํานาจซ้ือ
เหมือนกับประชากร แตอํานาจซ้ือทั้งหมดขึ้นอยูกับรายไดปจจุบัน ราคา การออม หนี้สินและ
ความสามารถในการหาสินเช่ือซ่ึงผูบริการการตลาดควรที่จะตองทราบถึงแนวโนมของรายไดและ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชจายของผูบริโภค การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและจะมีผลกระทบตอผูบริโภคได 

2.3 ธรรมชาติ เปนสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรเพราะ
ทรัพยากรของโลกประกอบดวย  

2.3.1 ส่ิงท่ีมีอยูอยางไมจํากัด  
2.3.2 ส่ิงท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมและมีอยูอยางจํากัด  
2.3.3 ส่ิงท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมและมีอยูอยางจํากัด 

ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีกิจการตองใหความสนใจตอทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดผลิต
สินคาไดตรงกับความตองการและความพอใจของผูบริโภครวมถึงความสําเร็จของกิจการดวย ถา
กิจการตองการเพิ่มหรือผลิตผลิตภัณฑใหม ก็จะตองดูวาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ บุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เงินทุน วัตถุดิบ ภูมิอากาศและพลังงานถา
กิจการมีส่ิงเหลานี้มาชวยสนับสนุนจะทําใหกิจการประสบความสําเร็จได 

2.4 เทคโนโลยี เปนสภาวะแวดลอมที่มีผลตอวิธีการที่กิจการและ
ระบบเศรษฐกิจใชทรัพยากรในการผลิต และการท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีจะทําใหมีการเสนอ
โอกาสใหมๆใหกับตลาด การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก และเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงแลวจะมีผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น กิจการควรทําการประเมินภาวการณ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพราะจะมีผลตอโอกาสและขอจํากัดทางการตลาดของกิจการได 

2.5 กฎหมายและการเมือง กฎหมายกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติการทางดานการตลาดและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจะมีตอการดําเนินงานดานการตลาด 
เชนกันและรัฐบาลมักจะเขามามีบทบาทในการวางแผนและควบคุมเศรษฐกิจของประเทศหรือ
ไมใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม ซ่ึงปจจัยทางกฎหมายและการเมืองน้ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแลว
จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานท้ังภายในและตางประเทศได สําหรับการเมืองจะมีความสําคัญตอ
การออกกฎหมาย และนโยบายรวมท้ังแผนการดําเนินการ เพราะจะเกี่ยวของการออกกฎหมายและ
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การใชกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ ไดแก กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางธุรกิจ 

2.6 วัฒนธรรม เปนพ้ืนฐานในการกําหนดความตองการและ
พฤติกรรมผูบริโภคใหถูกตองตามความเช่ือถือ แบบการดําเนินชีวิต การแตงกาย เปนตน แตละ
วัฒนธรรมจะประกอบดวยวัฒนธรรมกลุมยอยและกลุมชนท่ีอยูตางกันในแตละวัฒนธรรมจะทําให
ความเชื่อ การรับรู ทัศนคติ คานิยม และอ่ืนๆ แตกตางกันดวย ซ่ึงความแตกตางของแตละบุคคลนี้ 
จะทําใหกิจการตองพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับกิจการและกลยุทธการตลาดดวย การ
เปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมจะทําใหภาวะทางสังคมเปล่ียนแปลงได (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 2544: 226-236) 

4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
4.4.1 ความหมายการสงเสริมการตลาด 

นักวิชาการไดอธิบายถึงความหมายของการสงเสริมการจําหนาย 
ดังตอไปนี้ 

เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววาการสงเสริมการตลาด หมายถึงการ
ใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง การสงเสริม
การตลาดท่ีสําคัญประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายดวย
ตัวบุคคล 

อรรถกร จัตุกูล (2542: 14-15) กลาววาการสงเสริมการตลาด หมายถึง
การติดตอส่ือสารใหขอมูลขาวสารระหวางผูขายกับผู ซ้ือเพื่อกระตุนความตองการและสราง
แรงจูงใจ ประกอบดวย การโฆษณาการใหขาวสาร การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย
และการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ 

เชาว โรจนแสง, วิเชียร เลิศโภคานนท และสมจิตร ลวนจําเริญ (2544: 
72-73) กลาววาการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารความหมายใหตลาดเปาหมายได
ทราบถึงผลิตภัณฑและบริการที่ตองการจะจําหนาย ณ สถานท่ีใด ระดับใด การสงเสริมการตลาด
เปนตัวแปรตัวหนึ่งของสวนประสมการตลาด โดยทําหนาท่ีชี้ชวนใหลูกคาเปาหมายสนใจและซ้ือ
ผลิตภัณฑนั้นๆ เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาด คือ สวนประสมของการสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวยการสงเสริมการขาย การโฆษณา การขายโดยบุคคลหรือหนวยงานขาย การ
ประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

พิษณุ จงสถิตวัฒนา ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 328) กลาววาการสงเสริมการตลาด หมายถึงการส่ือสารหรือการส่ือขอความที่เกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ ราคา ภาพลักษณของกิจการและอ่ืนๆ จากผูผลิตหรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคโดยอาศัย
ส่ือตางๆ ดวยวัตถุประสงคการส่ือสารที่แตกตางกันและกิจการเองก็ไดรับผลตอบแทนอยาง
เหมาะสม 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547: 14-15) กลาววาการสงเสริมการตลาด 
หมายถึงการกําหนดแนวทางในการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา 
และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการ โดยมุงใหเกิดการตัดสินใจซ้ือส้ินคาและบริการดวยการ
ประสมประสานสวนประสมการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา 

กลาวโดยสรุป การสงเสริมการตลาด หมายถึงการติดตอส่ือสารให
ขอมูลขาวสารระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อกระตุนความตองการ และสรางแรงจูงใจใหเกิดความชอบ
ในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญประกอบดวย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายดวยตัวบุคคล 

4.4.2 ความสําคัญของการสงเสริมการตลาด 

พิษณุ จงสถิตวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 331) กลาววาความสําคัญของการสงเสริมการตลาด สรุปไดดังนี้ 

1. บงช้ีกลุมเปาหมาย การสงเสริมการตลาดแตละประเภทสามารถ
ตอบสนองและโนมนาวกลุมเปาหมายไดไมเหมือนกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก 
ประเภทของผลิตภัณฑ จํานวนและอํานาจของคูแขงขัน เปนตน 

2. เลือกขาวสารไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุที่วิธีการสงเสริมการตลาด 
แตละประเภทสามารถส่ือความหมายไดแตกตาง ทําใหผูผลิตสามารถถายทอดขาวสารดานตางๆไป
ยังกลุมเปาหมายท่ีไดเลือกไวจากการแบงสวนตลาดไดอยางถูกตอง 

3. เลือกส่ือไดอยางถูกตอง ส่ือนับไดวาเปนพาหนะที่นําขาวสารไปยัง
กลุมผูบริโภคเปาหมายไดในจังหวะเวลาที่ผูบริโภคตองการ ดวยพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของ
ผูบริโภคแตละคน แตละกลุมจะสงผลตอปริมาณชวงและจังหวะเวลาในการรับส่ือที่ไมเหมือนกัน
กับขอจํากัดของผูบริโภคก็เปนเคร่ืองบงช้ีวิธีการเลือกส่ือที่จะใชในการสงเสริมการตลาด 

4. เลือกแหลงสารท่ีมีคุณภาพ แหลงสาร ไดแก ผูนําเสนอ ดารา 
นักรอง นักแสดง หรือผูที่มีชื่อเสียงตางๆ บริษัทตัวแทนโฆษณา เปนตน แหลงสารถือวาเปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการสงเสริมการตลาด เพราะแหลงสารท่ีดีมีคุณภาพจะตองมีพลังในการ
สรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑและทําใหผูบริโภคเช่ือฟงคลอยตามขาวสารที่เสนอ สรางความ
เชื่อถือ โดยทําใหผูบริโภคสามารถบงช้ีและทราบความแตกตางหรือแยกแยะขาวสารไดชัดเจน การ
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สงเสริมการตลาดที่ใชแหลงสารท่ีมีคุณภาพจะสามารถสราง รักษา ผดุงและเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมตามตองการ 

5. การตอบสนองท่ีพึงประสงค การสงเสริมการตลาดสามารถเรงรัด
การตอบสนองท่ีพึงประสงคของผูบริโภคในเชิงสนับสนุนกิจการ 

กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการสงเสริมการตลาด มี 5 ประการ คือ 
บงช้ีกลุมเปาหมาย เลือกขาวสารไดอยางเหมาะสม เลือกส่ือไดอยางถูกตอง เลือกแหลงสารที่มี
คุณภาพ และการตอบสนองท่ีพึงประสงค 

4.4.3 กระบวนการส่ือสารการตลาด 

กระบวนการส่ือสารการตลาดเปนกระบวนการนําเสนอขาวสารจากผู
สงสารในรูปการกระตุนเรงเราไปยังผูบริโภคเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใน
ลักษณะที่คาดหมายหรือกําหนดไวลวงหนา การเลือกชองทางการส่ือสารการตลาดมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ใชรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีตองถายทอดระหวางผูสงสาร คือผูผลิตหรือผูท่ีถายทอดขาวสารกับผูรับ
สารคือผูบริโภค เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและปรับปรุงการส่ือสารครั้งใหมใหดีขึ้นกวาเดิม 

รูปแบบกระบวนการการส่ือสารการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง ยังไมมีผูใด
ศึกษาไวจึงมีการประยุกตแบบจําลองกระบวนการการส่ือสารตามแนวคิดของโรเจอรและชูมารค
เกอร (Roger and Shocmaker, อางถึงในพิษณุ จงสถิตยวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มี
ถาวรกุล 2544: 332-335) มาใชพิจารณาประกอบแนวคิดการตลาด ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 

1. แหลงสารหรือผูสงสาร (Source or Sender or Communicator) 

หมายถึงผูที่ทําหนาท่ีถายทอดขาวสารไปยังผูรับสารซ่ึงก็คือกิจการ บริษัท ผูผลิต หนวยงานหรือ
ตัวแทนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงขาวสารดานผลิตภัณฑ ราคา วิธีการซ้ือ การใชงานและอ่ืนๆที่
จําเปน แหลงสารท่ีดีควรมีลักษณะ 3 ประการ คือมีพลัง มีความนาเช่ือถือและมีความดึงดูดใจผูรับ
สาร ซ่ึงท้ัง 3 ประการน้ีจะสงผลทําใหผูบริโภครักษาหรือเปล่ียนแปลงทัศนคติไปในทางบวก เพื่อ
สนับสนุนกิจการมากขึ้น 

2. สาร (Message) หมายถึงสัญลักษณที่แหลงสารตองการถายทอดไป
ยังผูรับสาร คือเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดท่ีแหลงสาร
ตองการสงไปยังผูบริโภค โดยสารท่ีใชอาจมีลักษณะเปนคําพูดและขอเขียน คําพูด ไดแก สารท่ีใช
ในการพูดคุย สนทนา คํารองในเสียงเพลงหรือขอเขียน ไดแก บทความ คําบรรยาย คําขวัญ เปนตน 
และอาจอยูในลักษณะไมใชคําพูดและการเขียน ไดแก กิริยาทาทาง เชน การพยักหนา การผงกศีรษะ 
การแสดงออกทางแววตา รวมตลอดจนการแสดงภาษากายตางๆ เชน การจับมือ การยักไหล การ
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กอดอก เปนตน โดยแหลงสารจะเลือกใชสารที่มีลักษณะแตกตางอยางสอดคลองกันเพื่อให
ผูบริโภครับรู ตีความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในสารท่ีถูกสงมาไดอยางถูกตอง 

3. ชองทางขาวสาร (Channel of Communication) หมายถึงส่ือที่ใชใน
การถายทอดขาวสาร เปนทางเดินในการกระจายขาวสารไปยังผูรับสาร ส่ือที่แหลงสารใชในการ
กระจายขาวสารใหผูบริโภค จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือส่ือบุคคล เปนบุคคลหรือคนที่เปนตัวแทน
ของแหลงสารเพื่อใชถายทอดขาวสารและกระจายขาวสารไปยังผูบริโภค และส่ือที่ไมใชบุคคล เปน
เครื่องมือหรืออุปกรณหรือพาหนะท่ีใชในการถายทอดขาวสารไปยังผูบริโภค การใชส่ือที่ไมใช
บุคคลมักจะอยูในลักษณะส่ือมวลชน ซ่ึงมีความสามารถในการเขาถึงผูบริโภคไดครั้งละจํานวนมาก 

4. ผูรับสาร (Receiver) คือผูท่ีรับสารหรือขอมูลจากแหลงสารผานส่ือ
ที่เปดรับในชวงเวลาตางๆกัน โดยปกติผูรับสารจะมีวิธีการในการคัดเลือกขาวสารท่ีเหมาะสม และ
เขากันไดกับตนอยางมีประสิทธิภาพโดยผูรับสารคือผูบริโภคเปาหมายในการสงสารคร้ังน้ัน ทั้งน้ี
ภายในตัวผูรับสารเองจะมีกระบวนการในการเลือกสรรขาวสารที่เหมาะสม 6 ขั้นตอน คือการ
ตระหนักรู ความรู ความชอบ ความชอบมากกวา ความเชื่อมั่น และการซ้ือ 

5. ผลการส่ือสาร (Effect) เปนปฏิกิริยาการตอบสนองของผูบริโภค
โดยการซ้ือผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในสรรพคุณของสินคาและบริการ ส่ิงนี้เปนเคร่ืองวัด
ผลสําเร็จในการส่ือสารการตลาดครั้งน้ันๆก็วาได เพราะหากผลการส่ือสารไมตรงกับที่กิจการคือ
แหลงสารตองการ การส่ือสารครั้งนั้นๆอาจตองมีการปรับปรุงโดยอาศัยการปอนกลับ 

6. การปอนกลับ (Feedback) เปนการเสนอขาวสารขอมูลยอนกลับไป
ยังแหลงสาร เพ่ือใหแหลงสารสามารถประเมินวา การส่ือสารการตลาดครั้งน้ันๆ บรรลุจุดมุงหมาย
หรือไมเพียงใด ขอมูลปอนกลับจะถูกใชเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขจดุบกพรองและพัฒนา
ระบบการควบคุมการส่ือสารการตลาดใหเปนไปตามเปาหมายของการส่ือสารการตลาดคร้ังนั้นๆ 

7. ส่ิงรบกวน (Noise) เปนปจจัยที่หนวยหรือลดทอนมิใหการส่ือสาร
เปนไปไดอยางราบรื่น ในการส่ือสารครั้งหนึ่งๆ อาจพบส่ิงรบกวนเกิดขึ้นแกแหลงสาร เชน แหลง
สารไมอยูในความพรอมท่ีจะส่ือสาร ขาวสารกํากวมส่ือไมเหมาะสม ตลอดจนผูบริโภค อาจไม
พรอมจะรับสารนั้นๆทําใหผลการส่ือสารแปรเปล่ียนไปในทางลบก็ได 

4.4.4 การพัฒนาประสิทธิภาพของการส่ือสารการตลาด 

พิษณุ จงสถิตยวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 336-332) กลาววาการพัฒนาแผนการส่ือสารและการสงเสริมการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูส่ือสารการตลาดตองดําเนินการพิจารณาขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. การกําหนดกลุมเปาหมาย เปนการกําหนดกลุมผูรับเปาหมายโดย
กิจการตองเริ่มตนกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ผูรับขาวสารอาจเปนผูซ้ือท่ีคาดหวังของผลิตภัณฑ
หรือเปนลูกคาปจจุบัน ผูตัดสินใจหรือผูมีอิทธิพลอาจจะเปนบุคคล กลุมสาธารณชนในที่ใดท่ีหนึ่ง
หรือโดยทั่วไป ผูฟงหรือผูรับเปาหมายจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจของผูส่ือสารเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีตองการส่ือออกไป จะส่ืออยางไร ที่ไหน และถึงใคร 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการส่ือสาร เปนการกําหนดวัตถุประสงค
การส่ือสารเพ่ือใหตลาดเปาหมายเกิดการรับรู ไดรับความรู มีทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑของกิจการ โดยกิจการจะตองทําหลังจากกําหนดตลาดเปาหมายและลักษณะของตลาด
เปาหมายแลว กิจการตองตัดสินใจเลือกการตอบสนองของผูรับส่ือที่พึงปรารถนาดวย การ
ตอบสนองท่ีพึงปรารถนามากที่สุด ไดแก การซ้ือ ความพอใจอยางสูง และคําพูดปากตอปากในทาง
ที่ดี แตพฤติกรรมการซ้ือเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค กิจการจึง
จําเปนตองทราบวาจะผลักดันตลาดเปาหมายไปสูภาวะท่ีพรอมจะซ้ือสินคาของตนไดอยางไร 

3. การออกแบบขอมูลขาวสาร เปนขั้นตอนของการพัฒนาขาวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหส่ิงท่ีนําเสนอไปสูตลาดเปาหมายไดรับความสนใจ มีส่ิงท่ีนาสนใจ กระตุน
ความตองการ และกอใหเกิดการกระทําในการสรางขาวสารท่ีตองคํานึงถึงปญหาส่ีประการ คือจะ
พูดอยางไร (ใจความขาวสาร) จะพูดใหมีเหตุผลอยางไร (โครงสรางขาวสาร) จะพูดออกมาในเชิง
สัญลักษณอยางไร (รูปแบบขาวสาร) ใครจะเปนผูพูด (แหลงขาวสาร) 

4. การเลือกชองทางส่ือสาร เปนการเลือกวิธีการส่ือสารที่จะทําหนาท่ี
ส่ือสารจากผูสงสารไปยังผูรับขาวสารโดยผูส่ือขาวสารตองเลือกสรรชองทางการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อทําหนาที่นําเสนอขาวสารของตนในหลายๆกรณี อาจตองใชชองทางตางกันไป
หลายชองทางดวยกัน ชองทางการติดตอส่ือสารมี 2 ประเภทดวยกัน คือชองทางท่ีอาศัยบุคคล และ 
ชองทางท่ีไมอาศัยบุคคล 

5. การกําหนดงบประมาณการสงเสริมการตลาด เปนการตัดสินใจวา
จะใชเงินเพื่อการส่ือสารจํานวนเทาไรซ่ึงกิจการมีวิธีการที่ใชทั่วไป 4 ประการ คือวิธีการกําหนด
งบประมาณตามความสามารถท่ีจะจายได วิธีการกําหนดงบประมาณเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย 
วิธีการกําหนดงบประมาณตามคูแขงขัน และวิธีกําหนดงบประมาณตามวัตถุประสงคและงาน 

6. การตัดสินใจดานสวนประสมการสงเสริมการตลาด เปนการ
ตัดสินใจการใชเครื่องมือของการส่ือสารการตลาดโดยกิจการจะตองใชวิธีการที่จะชวยเสริมสราง
ความมีประสิทธิภาพใหกับกิจการ 
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7. การวัดผลการสงเสริมการตลาด เปนการประเมินผลการสงเสริม
การตลาด หลังจากปฏิบัติตามแผนการสงเสริมการตลาดแลว ผูส่ือสารตองวัดผลกระทบที่มีผูรับ
เปาหมาย ไดแก การสอบถามผูรับเปาหมายวาพวกเขาจําขาวสารไดหรือไม พวกเขาเห็นมันกี่ครั้ง 
พวกเขาจําจุดใดไดบาง พวกเขามีความรูสึกตอขาวสารอยางไร และทัศนคติตอผลิตภัณฑและบริษัท
ทั้งกอนหนานี้และในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ผูส่ือสารยังควรรวบรวมการวัดพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผูรับขาวสาร เชน มีผูซ้ือผลิตภัณฑกี่คน คนที่ชอบมีกี่คนและพูดถึงประมาณกี่คน 
เปนตน 

8. การบริหารและการประสานกระบวนการส่ือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน เปนการบริหารและการประสานงานการส่ือสารโดยกิจการหลายแหงยังคงอาศัย
เครื่องมือสงเสริมการตลาดเพียงหน่ึงหรือสองประเภท เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการส่ือสาร
การตลาดของตน หลักการปฏิบัตินี้ยังคงมีการใชอยูแมวาตลาดจะกลายสภาพจากตลาดมวลชนเปน
ตลาดที่มีขนาดเล็กลง ซ่ึงแตละแหงตางตองการวิธีการส่ือสารที่เปนของตน ในขณะท่ีมีการแผขยาย
ของส่ือใหมๆ และลูกคาท่ีมีความทันสมัยความรูความเขาใจมากขึ้น เครื่องมือส่ือสารตลอดจน
ขาวสารและผูรับขาวสารท่ีมีอยูอยางมากมาย ทําใหจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองคํานึงถึงและใช
ประโยชนจากเคร่ืองมือการส่ือสารอยางเต็มที่และตองประสานกันมากขึ้น 

4.4.5 การตัดสินใจดานสวนประสมการสงเสริมการตลาด 

พิษณุ จงสถิตยวัฒนา, ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถาวรกุล 
(2544: 344-347) กลาววาสวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึงการกําหนด
องคประกอบหรือวิธีการใชการสงเสริมการตลาดในระดับตางๆกันเพื่อโนมนาวใจใหผูบริโภครับรู
เกิดทัศนคติ ความตองการในการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย ในการกําหนดสวนประสมการสงเสริม
การตลาดตองคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี คือจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของกิจการและวัตถุประสงค
การตลาด แนวปฏิบัติ  ตามลําดับกอนหลังของกิจกรรมสวนประสมการสงเสริมการตลาด
งบประมาณหรือคาใชจายและบุคลากรท่ีจําเปนตองใช เมื่อพิจารณา 3 ประเด็นนี้แลวจึงพิจารณา
สวนประสมการสงเสริมการตลาดซ่ึงประกอบดวย 4 ประการ คือ 

1. การโฆษณา เปนรูปแบบการส่ือสารที่ไมใชสวนตัวโดยเปนรูปแบบ
ของการส่ือความหมายทางเดียวตอมวลชนในเชิงกวางและมีการวาจางหรือชําระเงินแกองคการหรือ
หนวยงานที่โฆษณาให วิธีการโฆษณาอาจจะกระทําโดยการถายทอดขาวสารขอมูลตางๆโดยอาศัย
ส่ือการโฆษณาหลายๆทางพรอมกันหรือตางเวลากันก็ได เชน วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพิมพ เอกสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ หรือโดยการสงขาวสารทางไปรษณียหรือ
ปายโฆษณา เปนตน การโฆษณาดูเหมือนจะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอการสรางภาวะ ที่ทํา
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ใหเกิดการตระหนักหรือมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆขึ้นไดในระยะเร่ิมแรกท่ีตัวผูบริโภคเริ่มรับรู
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ทั้งน้ีมิไดหมายความวาอิทธิพลของการโฆษณาดอยลงไปในชวงขั้นตอน
หลังๆของการรับผลกระทบโดยผูบริโภค หากแตการโฆษณาจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทําใหผูบริโภคทราบและตระหนักวามีส่ิงใหมคือสินคาและบริการใหมๆเกิดขึน้มาแลว 

2. การขายโดยบุคคล เปนการส่ือสารโดยอาศัยบุคคลหรือพนักงาน
โดยจะมีลักษณะคือในระยะเริ่มแรกพนักงานจะคอยๆเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายหรือลูกคาอยาง
ชาๆ การรับรูของลูกคาจึงไมเกิดผลรวดเร็ว แตเมื่อใดก็ตามที่พนักงานขายไดมีโอกาสกาวหนาไป
ปรากฏเปนภาพในความทรงจําและประทับใจผูบริโภคแลว ก็ตองยอมรับวาการขายโดยบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพมากกวาการโฆษณาโดยมีการพัฒนาความชอบพอตางๆตอตัวสินคาและกอใหเกิดการ
ยอมรับมากกวาการโฆษณา 

3. การสงเสริมการขาย เปนการส่ือสารโดยใชส่ิงจูงใจซ่ึงขึ้นเนื่องจาก
ผูขายตองการเรียกรองความสนใจจากผูท่ีไมเคยใชบริการหรือสินคาน้ันมากอน และ/หรือเปนการ
ใหรางวัลแกผูใชบริการหรือใชสินคาน้ันประจํา การสงเสริมการขายเปนวิธีการที่กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงยอดขายใหสูงขึ้นในระยะส้ัน แตไมสามารถรักษาระดับการเปล่ียนแปลงไดในระยะ
ยาว แตอยางไรก็ตาม ถาการสงเสริมการตลาดไดรับการปฏิบัติอยางถูกวิธี ถูกจังหวะ เวลาและ
สถานการณแลว การสงเสริมการขายก็จะชวยสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดใหประสบ
ความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้น 

4. การประชาสัมพันธ เปนการส่ือสารที่จะมีผลสูงสุดในการชวยสราง
ความตระหนักหรือรับรูถึงส่ิงตางๆทั้งเร่ืองราวของกิจการ สินคาหรือบริการไดทั้งในแงดีและไมดี
ทางใดทางหน่ึง  

โดยสรุป  แนวคิดพื้นฐานหลักของการตลาด คือสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการใหบริการ (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีองคกรสามารถควบคุมได โดยจัดสวนประสมทั้ง 4 

อยางใหเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายได สําหรับสวน
ประสมการตลาด ที่จะทําใหเขาใจถึงสินคาหรือบริการที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือนั้นเปนเพราะ
อะไร มีสวนประสมใดบางที่เกี่ยวของ 
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ประวัติความเปนมาจังหวัดพิจิตร 
1. จังหวัดพิจิตร 

พิจิตร เปนจังหวัดท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ชื่อเมืองมี
ความหมายวา เมืองงาม มีท่ีตั้งอยูระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองอยูริมฝง
แมน้ํานาน มีแมน้ํานานกับแมน้ํายมไหลผานพิจิตรเปนเมืองเกาแกในสมัยสุโขทัย ปรากฏในศิลา
จารึกหลักที่ 1ของพอขุนรามคําแหงมหาราช และในศิลาจารึก หลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกวา 
เมืองสระหลวง ซ่ึงมีสถานะเปนหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดเปล่ียน
ชื่อเปน เมืองโอฆบุรี ซ่ึงแปลวาเมืองในทองน้ํา นอกจากน้ีเมืองพิจิตรยังเปนท่ีประสูติของ
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาอีกพระองคหนึ่งคือสมเด็จพระศรีสรรเพชรท่ี 8 หรือสมเด็จ
พระพุทธเจาเสือ สมัยรตันโกสินทร เมืองพิจิตรเปนเพียงเมืองขนาดเล็กแตก็ยังมีเจาเมืองปกครอง
เชนเมอืงอ่ืนๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหยายเมืองพิจิตรมาต้ังที่บานคลองเรียงซ่ึงเปนคลอง
ขุดใหม ท้ังนี้เพราะแมน้ํานานต้ืนเขิน คลองเรียงจึงกลายเปนแมน้ํานานไปสวนบริเวณเมืองพิจิตร
เกายังปรากฏ โบราณสถานอยูหลายแหงซ่ึงมีอายุตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาและจังหวัดพิจิตร
ยังเปนถ่ินกําเนิดของนิทานเรื่องไกรทองอันลือล่ัน 

1.1 อาณาเขตและการปกครอง 

จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 5,020 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต
ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกวางจากทิศตะวันออก จดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ      จดจังหวดัพิษณุโลก 

ทิศใต   จดจังหวดันครสวรรค 
ทิศตะวันออก  จดจังหวดัเพชรบูรณ 
ทิศตะวันตก  จดจังหวดักําแพงเพชรและนครสวรรค 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมตอนกลางและคอยสูงขึ้นทางทิศตะวันออก
และตะวันตกมีแมน้ํายมและแมน้ํานานไหลผานจากเหนือจรดใต มีบึงสีไฟและบึง หนอง คลอง อีก
จํานวนมาก การประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนภาคการผลิตหลัก 
เนื่องจากตะกอน ที่แมน้ําพัดพาทับถมเหมาะแกการทํานาและปลูกพืชหมุนเวียนรองลงมา ไดแก 
อุตสาหกรรม การคาสง การคาปลีกและการบริการ ผลผลิตสําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด ถ่ัวเขียว และ
การประมง 
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1.3 หนวยการปกครอง 
การปกครองแบงออกเปน 12 อําเภอ 89 ตําบล 852 หมูบาน 

 

 

ภาพที่ 2 อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

2. อําเภอตะพานหิน 

2.1 ประวัติความเปนมา  
เทศบาลตําบลตะพานหิน ไดรับการจัดต้ังเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2480 มีเนื้อที่ 

1.345 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลตะพานหิน เปน
เทศบาลเมืองตะพานหิน ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2538 เปนตนมา (ราชกิจจานุเบกษา เลม 112, ตอน
ที ่40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538) มีพื้นที่ 52,023 ตารางกิโลเมตร รวมระยะเวลาท่ีจัดต้ังมาจนถึง
ปจจุบันรวม 58 ป 

2.2 อาณาเขตอําเภอตะพานหิน 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอโพธ์ิประทับชาง อําเภอเมืองพิจิตรและอําเภอวัง
ทรายพูน 

ทิศตะวันออก ติดตอกบัอําเภอทับคลอ 

ทิศใต ตดิตอกับอําเภอบางมูลนากและอําเภอโพทะเล 

ทิศตะวันตก ตดิตอกับอําเภอบึงนารางและอําเภอโพธ์ิประทับชาง 

1. อําเภอเมืองพิจิตร 

2. อําเภอวังทรายพูน 

3. อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

4. อําเภอตะพานหิน 
5. อําเภอบางมูลนาก 

6. อําเภอโพทะเล 

7. อําเภอสามงาม 

8. อําเภอทับคลอ 

9. อําเภอสากเหล็ก 

10. อําเภอบึงนาราง 

11. อําเภอดงเจริญ 

12. อําเภอวชิรบารมี 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 

3. ตําบลงิ้วราย 

3.1 ประวัติความเปนมา  
ตําบลง้ิวราย เดิมพ้ืนที่บานง้ิวรายเปนปาไมนานาชนิด  เมื่อมีคนอพยพจาก

ตางจังหวัดหลายๆจังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายกมาอยูรวมกันมาก
ขึ้นและไดตั้งถ่ินฐานอยูเปนหลักแหลงเปนที่อาศัยและทํามาหากินจึงไดปรึกษาหารือกันเพื่อตั้งช่ือ
หมูบานเปนสัญลักษณของสังคมตนในขณะนั้นมีตนงิ้วขึ้นหนาแนนเรียงรายอยูสองฝงริมแมน้ํา
มากกวาพันธุชนิดอ่ืน จึงไดตกลงตั้งช่ือหมูบานวา “บานงิ้วราย” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  

3.2 สภาพท่ัวไปของตําบล  

พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะกับการทํานา เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 
28,118 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,574 ไร มีหมูบาน 8 หมูบาน  

3.3 อาณาเขตตําบล  

ทิศเหนือ  ติดกับ อบต.หัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจติร 

ทิศใต  ติดกับ อบต.ไทรโรงโขน อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจิตร 

ทิศตะวันออก  ติดกับ อบต.หนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจติร 

ทิศตะวันตก  ติดกับ อบต.หวยเกต ุอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติร  

3.4 จํานวนประชากรของตําบล 

จํานวนประชากรในเขต อบต. 8,223 คน และจํานวนหลังคาเรือน 2,135 

หลังคาเรือน  

3.5 อาชีพของตําบล 

อาชีพหลัก ทํานา อาชีพเสริม รับจาง  

สรุปสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตรที่มีความเกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน  ตําบลงิ้วราย ไดแก สภาพภูมิประเทศ 
สภาพดิน สภาพแหลงน้ํา สภาพภูมิอากาศ สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจ  

กลาวสรุปในเรื่องของสภาพท่ัวไปของจังหวัดพิจิตรน้ันสอดคลองกับการวิจัยใน
ครั้งนี้ เพื่อสรางแนวคําถาม การสังเกตและทําการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูล รวมถึงนํามา
วิเคราะหสภาพท่ัวไปของ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิต
และขยายพันธุขาวชุมชนตําบลง้ิวราย ในดานใดบาง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สุพัฒน ทองแกว (2546) ศึกษาเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุขาวของสมาชิกสหกรณ ใน
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาสมาชิกสหกรณมีการปฏิบัติการนอยและขาดความรูความเขาใจ
ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว คือเริ่มตั้งแตการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุนอยมาก เพราะสมาชิก
สหกรณคิดวาตนเองนั้นไดนําเมล็ดพันธุมาจากกรมสงเสริมการเกษตร จึงไมมีเมล็ดพันธุปนติดมา
แนนอน และอัตรางอกเปน 100% แนนอน จึงทําใหไมมีการทดสอบและตรวจสอบและขาดความรู
ความเขาใจในการใสปุย การตัดพันธุปนในระยะการแตกกอและระยะตางๆไมมีความรูในการ
สังเกตลักษณะพันธุปนของขาวท่ีผลิต มีตนทุนที่เพิ่มสูงเน่ืองมาจากจางแรงงาน และการใสปุย ที่
เกินความตองการของขาว ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาทําการจัดฝกอบรม เพื่อสมาชิกมี
ความรูความเขาใจในการผลิตเมล็ดพันธุมากขึ้น 

นางณัฐวดี สินวรพันธุ (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาการดําเนินงานและกลยุทธดานการ
ผลิต ดานการตลาดของกลุมหัตถกรรมดอกไมใบยางพาราบานหูแร หมูที่ 3 ตําบล ทุงตําเสา อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ในดานการผลิต ผูนําและสมาชิกของกลุมหัตถกรรมดอกไมใบ
ยางพาราบานหูแร ขาดความรูดานการบริหารจัดหา วัตถุดิบ และวัสดุ/อุปกรณ ผูนําและสมาชิกของ
กลุมไดจัดหาและซ้ือมาจากพ้ืนที่อ่ืนซ่ึงทําใหเกิดตนทุนที่สูงและในบางชวงเวลาก็ยังขาดแคลน
วัตถุดิบ เนื่องจากไมมีการบริหารจัดการในการใชวัตถุดิบ แตที่จริงแลวสมาชิกสามารถจัดหา 
วัตถุดิบและวัสดุ/ อุปกรณไดในทองถ่ินของตนเองซ่ึงสามารถลดตนทุนไดอยางมาก อีกทั้งกลุมยัง
ขาดความรูความเขาใจในหลายดาน คือดานการตลาดท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก กลุมมีสถานท่ีใน
การจําหนายที่นอยและพบวาการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสวนใหญคณะกรรมการบริหารเปน
ผูดําเนินการและสมาชิกมีสวนรวมในบางกิจกรรมเทาน้ัน ขาดความรูดานการเงินและการบัญชีทํา
ใหเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคลองและมีไมเพียงพอที่จะแบงรายไดตามหลักเกณฑที่กําหนดและ
ดานเทคโนโลยีการผลิต  

สิริพร นาคแกว (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุมผูผลิตเมล็ด
พันธุขาวโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน จังหวัดเชียงใหม พบวาการดําเนินงานของ
กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน แบงออกเปน 3 ประเด็น  

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวฯ สวนใหญมีการปฏิบัติ
ตามวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีในระดับสูง แตยังมีบางเร่ืองท่ียังคงมีการปฏิบัติการอยูในระดับ
ต่ํา ไดแก การตัดพันธุปนในระยะกลา ระยะแตกกอ และระยะออกดอก เนื่องจากไมสามารถสังเกต
ความแตกตางได นอกจากนี้ยังประสบกับปญหาในการผลิตเมล็ดพันธุขาวพนัธุดี อาทิ ฝนตกและนํ้า
ทวมขังในชวงเก็บเกี่ยว ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูตนทํานา หอยเชอร่ีรบกวน เกิดโรคไหม ตนทุนการ
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คัดพันธุปนสูง แรงงานหายาก และราคาแพง ขาดเงินทุนซ้ือปุยและสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
เมล็ดพันธุขาวมีพันธุปน คุณภาพไมไดมาตรฐาน ราคาขาวและเมล็ดพันธุต่ํา ตนทุนในการผลิตพันธุ
ขาวราคารับซ้ือคืนต่ํา และเมล็ดพันธุที่จัดทําแปลงยังไมบริสุทธ์ิมีพันธุปน 

2. การกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดี กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวฯ สวนใหญมีการ
กระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดีผายศูนยฯ เนื่องจากวากลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวฯ สวนใหญมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและหลักการดําเนินโครงการฯในระดับปานกลางถึงระดับสูง มี
ความเขาใจและยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑท่ีกําหนดใหกลุมผูผลิตพันธุขาวฯ รับปจจัย
การผลิตไปแลวจะตองมีการสงคืนเปนเมล็ดพันธุหรือเปนคาเมล็ดพันธุและคาปจจัยการผลิต ซ่ึง
ขึ้นอยูกับกฎระเบียบที่กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุรวมกําหนดขึ้น เพื่อใหกลุมสามารถนําเมล็ดพันธุหรือ
เงินคาเมล็ดพันธุและคาปจจัยการผลิตไปจัดหาเมล็ดพันธุเพื่อกระจายใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3. การเขารวมรับถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีตามโครงการฯ
กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวฯ สวนใหญมีการเขารวมรับการถายทอดเทคโนโลยีฯ สูง เน่ืองจากวากลุม
ผูผลิตเมล็ดพันธุขาวสวนใหญเปนผูมีประสบการณในการทํานามานาน และมองวาตนเองมีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับการทํานาและการผลิตพันธุขาวพันธุดีมาก จึงไมเห็นความสําคัญของการเขา
รวมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีตามโครงการฯ สาเหตุสําคัญอีก
ประการ คือขาดการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ 

นางสาวฐิติมา เจียมสวัสด์ิ (2550) ศึกษาเรื่องความสามารถในการพ่ึงตนเองของสมาชิก
กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว: กรณีศึกษา กลุมผูจัดทําแปลงขยายพันธุบานมะกอกใต ตําบลชัยบุรี อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง พบวาในการพัฒนาความสามารถในการพ่ึงตนเองของสมาชิกกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาว ประกอบดวย ปญหาดานกายภาพ ปญหาดานชีวภาพ ปญหาดานการผลิต ปญหาดาน
สังคม ปญหาเกี่ยวกับตัวเกษตรและปญหาเกี่ยวกับเจาหนาท่ี พบวามี 2 ประเด็นปญหาท่ีเกษตรกร
ระบุทุกคน คือน้ําทวมฉับพลันและน้ําทวมซํ้าซาก สวนประเด็นปญหาท่ีเหลือ เกษตรกรสวนใหญ
ระบุวา พบปญหานอยกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางสําหรับประเด็นที่เกษตรกรระบุวาไมพบปญหา  

ประกอบดวย ปญหาดานกายภาพ คือขาดแคลนแหลงนํ้า ปริมาณนํ้ามีไมเพียงพอและไมมีแหลง
ระบายน้ํา ดานชีวภาพ คือเมล็ดพันธุไมไดคุณภาพ ดานการผลิต คือขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตท่ีได
มีคุณภาพไมผานมาตรฐานเมล็ดพันธุและไมมีแหลงรับซ้ือ ดานสังคมทุกประเด็น ประกอบดวย 

ขาดความสามัคคีระหวางสมาชิก ขาดความซ่ือสัตยของสมาชิก กลุม ขาดแหลงท่ีปรึกษา ขาดผูนําท่ี
ดีในการพัฒนา และขาดความรวมมือกันของสมาชิกกลุมและดานตัวเกษตรกรคือไมมีแรงจูงใจ 
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ขจรศักดิ์ โนวัฒน (2551) ศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวเชียงใหม พบวา ปจจัยที่เปนโอกาสในการดําเนินงานขององคกร ไดแก จุดแข็งไดใชโอกาส  

1. สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนย ซ่ึงแบงออกได
เปนดังนี้ 

1.1 สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย มีผลในการเอ้ือตอการดําเนินกิจการ
ของศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เชน กฎหมายในการกําหนดขาวที่ปลอดการตัดแตงพันธุกรรม ทํา
ใหลดปจจัยส่ิงทดแทน ขอดี เมล็ดพันธขาวของไทยเปนเมล็ดพันธที่ไมมีการดัดแปลงพันธุกรรม จึง
ไดเปรียบในเรื่องของสายพันธขาว 

1.2 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ จากสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบันชะลอตัวลง 

มีการชะลอตัวลง แตเม่ือมาพิจารณาถึงสถานการณขาวในป 2549 – 2550 พบวาปริมาณการตองการ
ขาว ในประเทศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ปริมาณความตองการขาวของตลาดโลกก็มีแนวโนม
ที่จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทําใหชาวนาผลิตขาวเอาไวขายแลวซ้ือเมล็ดพันธุขาวปลูกตอไป 

1.3 ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม  วัฒนธรรมขาวคือวัฒนธรรมทาง
สังคมไทยคนสวนใหญมีความผูกพันกับขาวและมีการบริโภคขาวเปนอาหารหลัก  โดยเฉพาะใน
ประเทศ จีนอินเดีย มีการบริโภค เปนสัดสวนมากที่สุด และการผลิตขาวสวนใหญก็จะเปนการผลิต
ในแถบภูมิภาคเอเชีย 

1.4 ดานเทคโนโลยี ความเจริญทางเทคโนโลยี เปนส่ิงหนึ่งที่ทําใหมีความตองการ
ซ้ือเมล็ดพันธขาวเพิ่มมากขึ้น การผลิตเมล็ดพันธจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนยเมล็ดพันธขาว
เชียงใหม จะทําใหไดเมล็ดพันธที่ดีในการเพาะปลูก มีเปอรเซ็นตการงอกที่สูงขึ้น สามารถเก็บเมล็ด
พันธไดนาน และมีมีความไดเปรียบกวาผูประกอบการอ่ืนๆ 

แนวโนมความตองการบริโภคขาวท้ังในและตางประเทศท่ีเพิ่มขึ้นและยังไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลทําใหเปนโอกาสในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวและ
สภาวะการแขงขันรุนแรงในบางชวงของฤดูกาลการผลิต โดยผูประกอบการอ่ืนจะใชกลยุทธการ
แขงขันท่ีคลายคลึงกันแตมีการกําหนดราคาท่ีต่ํากวาเพ่ือใหมีลูกคาจํานวนมาก  ผูบริหารมี
ประสบการณ ตลอดจนถึงพนักงานมีความเช่ียวชาญในกิจการผลิตเมล็ดพันธุเปนอยางดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงองคกรมีความไดเปรียบในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ  เทคโนโลยี
การผลิต อีกทั้งยังมีเครือขายของธุรกิจที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกัน อยางไรก็ตามศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีขนาดใหญ มีคาใชจายสูง ทําใหเกิดความเส่ียงในการดําเนินงาน
คอนขางมาก องคกรมีโครงการฝกอบรมพนักงานแตยังไมทั่วถึงจึงทําใหการทํางานมีคุณภาพ
มาตรฐานไมคงท่ี 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวปลูกที่มีคุณภาพน้ันจําเปนอยางย่ิงท่ีเกษตรกรจะตองมีความรูความเขาใจในวิธีการผลิตเมล็ด
พันธุขาวในระดับสูงและใหความสําคัญทุกขั้นตอน เพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาวปลูกที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูกที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานจะตองอาศัยการรวมมือจากหลาย
ดาน ไดแก   

1. การรวมมือของกลุมเกษตรกรเองใหผลิตไปในทิศทางเดียวกัน มีการอบรมสราง
ความรูความเขาใจในเชิงวิชาการ เมื่อเกิดปญหาก็จัดการประชุมเพ่ือรวมกันหาแนวทางการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. การรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหความรูความ
เขาใจกับเกษตรกร เชน การสงนักวิชาการเขามาทําการอบรมเกษตรกรเพื่อสรางความรูความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูกที่ถูกตองและไดมาตรฐาน การสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว
พันธุหลัก แหลงเงินทุน และหนวยงานของภาคเอกชนในดานของการตลาด 

ทางดานการตลาดกลุมเกษตรกรจะตองมีความรูความเขาใจเปนอยางยิ่งเน่ืองจากมีการ
แขงขันกันสูงมาก ดังนั้นกลุมตองมีการจัดการบริหารท่ีดีและเขมแข็งมากเพราะส่ิงนี้คือจุดออนของ
ทุกกลุมหากขาดการบริหารท่ีดีและไมมีความเขาใจก็จะทําใหกลุมประสบปญหาการขาดทุนและ
กลุมก็ลมไปดังน้ัน กลุมจะตองบริหารทางดานการเงินการทําทําบัญชีที่ดี สงผลใหกลุมมีเงิน
หมุนเวียนและมีสภาพคลอง มีการโฆษณาทําใหเกษตรรูจักกลุมและเมล็ดพันธุขาวปลูกของกลุม 
สงผลใหกลุมมีความเขมแข็งทางดานการเงิน และมีสภาพคลอง  

โดยสรุป งานวิจัยทั้งหมดท่ีเกี่ยวของเปนสวนประกอบสําคัญในการวิเคราะหขอมูลทั้ง
ในดานการตลาดและกระบวนการผลิตของเมล็ดพันธุขาวปลูกที่มีคุณภาพทําใหผูวิจัยเขาใจและ
สามารถนําไปสรางแนวคําถาม เปนแนวทางในการสัมภาษณ เพื่อขยายผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาวา
มีความสอดคลอง หรือแตกตางกันอยางไร เปนประโยชนในการวิจัยตอไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิทยาท่ีจะ
สามารถนํามาสรางความรูในการวิจัยอยูหลากหลายและวิธีวิทยาหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับจาก
นักวิชาการในสาขาตางๆ วาเปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดีที่สุดและมีผูนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธี
หนึ่ง คือวิธีวิทยาการสรางทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory Approach)  (Glaser and Strauss 1968, 

อางในนภาภรณ หะวานนท 2543) เปนทฤษฎีท่ีไดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคม โดยทฤษฎี
จะถูกสราง (Construct) และไดรับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบเปนวิธีวิทยารูปแบบหนึ่งของวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวความคิดหลักวาการศึกษาเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของมนุษยและการอยูรวมกนัของมนุษย จําเปนที่เราตองเขาใจในกระบวนการท่ีบุคคลได
สรางความหมายใหกับส่ิงตางๆ ตามโลกทัศนของตนเอง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงผูศึกษาจะสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Non-official) อาศัยแนวคิด
และทฤษฎีในบทท่ี 2 เปนแนวทางในการกําหนดคําถาม การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไป
พรอมๆกับการรวบรวมขอมูลในการวิเคราะห ผูวิจัยจะเช่ือมโยงมโนทัศนตางๆตามที่ปรากฏใน
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 

  
พื้นที่ศึกษา 

ในการศึกษานครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาตําบลง้ิวราย ในเขตอําเภอตะพานหิน  
จั งหวั ด พิ จิ ต ร  ซ่ึ งห า ง จากจั งหวั ด พิจิ ต ร  ประมาณ  15 กิ โล เมตร  ห า ง จากก รุ ง เทพฯ 
ประมาณ 340 กิโลเมตร มีพื้นที่ 28,118 ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ไดแก ขาว 

ขาวโพด     
 
ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 

เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยจึงกําหนดผูใหขอมูลหลักจากผูที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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โดยแบงผูใหขอมูลหลักที่สําคัญออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

 1. รองประธานกรรรมการ คือผูท่ีชวยกอตั้งกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวชุมชน ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจิตร 
 2. เหรัญญิก คือผูริเริ่มกอตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบาน
ตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย เนื่องจากมีความรูความเช่ียวชาญเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ อีกทั้งเปนผูนํา
ความรูเขามาสูชุมชนและเปนผูถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหกับเกษตรกรที่เขารวม
เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคน 
 3. เกษตรกร คือสมาชิกภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน
ตําบลงิ้วราย จํานวน 13 คน 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. คนควาขอมูลทางเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวขอการวิจัยเพื่อประกอบเปนขอมูล 
นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2. นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 3. คนควาประวัติความเปนมาและความสําคัญของหัวขอวิจัย กําหนดวัตถุประสงค 
ขอบเขตการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 4. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ทําการวิจัย 

 5. หางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย 

 6. จัดทําแนวคําถามวิจัย ในการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 7. จัดเตรียมเคร่ืองมือและการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญที่ใชทําการวิจัย 

 8. สํารวจพ้ืนที่ ท่ีทําการวิจัยตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 9. สัมภาษณผูกอตั้งกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนตําบลงิ้วราย 

 10. รวบรวมขอมูล ถอดเทปคําสัมภาษณ 
 11. จัดทําภาพถายประกอบคําบรรยายภาพ 

 12. วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย และจัดพิมพ 
 13. จัดทํารูปเลมของวิทยานิพนธ 
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วิธีการวิจัย 
 1. การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการคนหา
ขอมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยและการสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูล
หลัก โดยมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 

 2. ผูวิจัยเองนับเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สุด เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับ
ผูใหขอมูลโดยตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงตองเตรียมตัวใหพรอมกอนลงพื้นที่เก็บขอมูล 

 3. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับหัวขอที่ทําการวิจัย  
 4. ศึกษาคุณลักษณะท่ีสําคัญของการเปนนักวิจัยคุณภาพ โดยการศึกษาคนควา
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เอกสาร ตําราและงานวิจัยคุณภาพ พรอมรับคําช้ีแนะแนวทางจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เตรียมอุปกรณบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณระดับเชิงลึก 
เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอมูล 

 2. แนวคําถามในการสัมภาษณ เปนคําถามแบบปลายเปด  เริ่มจากคําถามในเร่ือง
ทั่วๆไป แลวเริ่มเขาสูประเด็นท่ีสนใจการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

 3. เครื่องมือที่ชวยจดบันทึก คือสมุดจดบันทึกและปากกา สําหรับจดบันทึกขอมูล
จากการสัมภาษณ สภาพแวดลอม บรรยากาศ บุคลิกภาพและพฤติกรรมผูใหขอมูล 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูลเอกสารและการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขอมูลทุติยภูมิ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความ 
เอกสารทางราชการ ตําราที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการผลิตและขยายเมล็ดพันธุขาวปลูก สวนประสม
การตลาดและแนวคิดอื่น เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนและเพ่ือความเขาใจในการศึกษาวิจัยในขั้นแรก 

2. ขอมูลปฐมภูมิ 
เนื่องจากวิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานรากเปนวิธีการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎี จึง

ไมตองมีสมมุติฐาน การวัดคาตัวแปรและวิธีการการสุมตัวอยาง เหมือนงานวิจัยเชิงปริมาณ แตใช
วิธีการคัดเลือกผูใหขอมูลที่เรียกวา การเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ผูวิจัยตองมี 
ความชัดเจนในการกําหนด ลักษณะของผูใหขอมูลตามหลักของการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี ตามวิธี
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วิทยาของการสรางทฤษฎีฐานรากและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีสามารถใหขอมูลไดดีและลึก
ที่สุดตามท่ีผูศึกษาเรียกวา ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)  

โดยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) โดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 เปนแนวทางในการกําหนดคําถาม ซ่ึงการต้ังคําถามผูวิจัยกําหนด
แนวอยางกวางๆ โดยใชถามคําถามในลักษณะ “ตะลอม” (Probe) วิธีการตะลอมเปนวิธีการที่ทําให
การที่ทําใหการพูดคุยดําเนินไปอยางดีโดยการพูดคยุไมถูกขัดจังหวะ เพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียดถ่ี
ถวน ครบทุกมิติของการวิจัย ขอมูลเหลาน้ีจึงนับวาเปนขอมูลที่สามารถสะทอนปรากฏการณ ซ่ึง
เปนประสบการณ ความคิด ความรูสึก ทัศนคติและความหมายจากมุมมองของคนที่เราเข าไป
ศึกษาวิจัยซ่ึงลักษณะคําถามท่ีใชเปนคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามโดยการเลา
เปนเหตุการณหรืออธิบาย โดยผูวิจัยพยายามหลีกเล่ียงคําถามปลายปดซ่ึงมักเปนคําถามช้ีนําคําตอบ  

เพราะจะทําใหไมสามารถสืบคนพฤติกรรมที่แทจริงของผูถูกสัมภาษณได  
 

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
 ความถูกตองตรงประเด็น (Validity) เปนคุณสมบัติของผลผลิตจากการวิจัย ซ่ึงอยูใน
รูปของขอคนพบ คําอธิบาย ขอสรุป การตีความวาถูกตองตรงตามสภาพที่เปนอยูของกลุมตัวอยาง 
และการที่เราบอกวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งถูกตองแสดงวาส่ิงนั้นเช่ือถือได (Credible) ไมเล่ือนลอย สามารถ
อธิบายไดดวยเหตุผล (แมกซเวล 1996, อางถึงในชาย โพธิสิตา 2549) การตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลการวิจัย เพื่อสรางความนาเช่ือถือโดยใชวิธีการตรวจสอบภายนอกท่ีเรียกวาตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยผูวิจัยจะใชการเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ดาน คือการ
ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆวา
เหมือนกันหรือไม ถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอมูลมาเหมือนกันแสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความ
ถูกตอง อาจเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสังเกตกับการสัมภาษณ เปรียบเทียบส่ิงท่ีพูดในท่ี
สาธารณะกับพูดในขณะเปนสวนตัว ตรวจสอบความแนนอนของคําพูดในเรื่องเดียวกันแตคนละ
เวลา เปรียบเทียบขอมูลการสัมภาษณกับเอกสารหรือบันทึกตางๆ เปรียบเทียบขอมูลเดียวกันกับ
ผูใหขอมูลหลักหลายๆคน (Different participant) (ทวีศักดิ์ นพเกษร 2548) 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยที่เนนการตีความ ผลของการ
ตีความคือขอสรุปเชิงแนวคิดทฤษฎี ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมและมีฐานมาจากขอมูลโดยตรง โดย
เริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) รวมกับการสังเกตแบบ
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ไมมีสวนรวม เมื่อส้ินสุดการสัมภาษณผูวิจัยไดทําการถอดเทปทันที หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมา
ตีความ ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนมโนทัศน จากนั้นจึงทําการเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ 
ตามท่ีปรากฏในขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คําตอบท่ีไดจะถูกนํามากําหนดเปนมโนทัศนและผาน
กระบวนการเชื่อมโยงมีลักษณะเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีและทําหนาท่ีเปนสมมติฐานช่ัวคราว 
(Temporary Hypothesis) หลังจากนั้นจึงนําคําตอบท่ีไดมาศึกษาความเหมือนและความแตกตางของ
ขอมูลเพื่อนํามาจัดวาขอมูลอยูในมโนทัศนกลุมใด  รวมทั้งผูวิจัยตองใช ความไวตอทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) เพื่อชวยในการเชื่อมโยงมโนทัศนและทําใหทราบวาผูวิจัยยังตองการ
ขอมูลใดอีกและสามารถเก็บขอมูลไดจากท่ีไหน ความไวตอทฤษฎีจะตองมีอยูในทุกขั้นตอนของ
การวิจัยไมวาจะเปนการเลือกตัวอยางทฤษฎี (Theoretical Sampling) การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Coding) รวมท้ังการสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generalization) (Glaser and 

Strauss 1967) และหากพบมโนทัศนใหมเกิดขึ้นก็จะกําหนดเปนอีกมโนทัศนจนกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัว 
(saturation) ทั้งในแงของขอมูล มโนทัศนและทฤษฎี เพื่อหาขอสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีของ
ประเด็นท่ีศึกษา 
 

การนําเสนอขอมูล 
 การนําเสนอขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการนําเสนอโดยใชการพรรณนา
ประกอบกับบทสัมภาษณและภาพประกอบ อีกทั้งในสวนของการอางอิง จะอางอิงช่ือ นามสกุล
ของผูใหขอมูลหลักทั้ง 2 ทาน ไดแก คุณพิษณุ อรรคนิวาส และคุณประสงค ชูรส แตจะไมอางถึง
ชื่อ นามสกุล ของเกษตรกร จะใชคําวา “สมาชิกกลุม” แทน นอกจากนี้ในบทสัมภาษณจะมีวงเล็บ
คําถูกตองหรือคําอธิบายไวในบทสัมภาษณ ในกรณีที่บทสัมภาษณนั้นไมชัดเจน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวเิคราะหขอมลู 
 
 การวิจัยในเรื่องการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาว ของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผูวิจัยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Methodology) ดวยวิธีวิทยาท่ี
เรียกวาการสรางทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory Approach) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจํานวน 15 คน ในพ้ืนที่ชุมชนบานตนชุมแสง อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ท่ีเปนผูบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตน
ชุมแสงตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีมีความเขาใจและมี
ความเช่ียวชาญชํานาญการผลิตเมล็ดพันธุขาวมาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 10 ป วิธีการเร่ิมตน
การศึกษาจากรายแรกกอน ในการวิจัยครั้งน้ีผูใหขอมูลหลักรายแรก คือนายพิษณุ อรรคนิวาส ทํา
หนาท่ีเปนเหรัญญิกของกลุมเกษตรกรและยังเปนผูริเริ่มกอตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสง รายที่สอง คือนายประสงค ชูรส ทําหนาท่ีเปนรองประธาน
กรรมการของกลุมเกษตรกร เปนผูชวยกอตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบาน
ตนชุมแสงและสมาชิกของกลุมเกษตรกร ไปจนกระทั่งไดขอมูลจากการสัมภาษณจนถึงจุดอ่ิมตัว 
หรือจนกวาผูวิจัยสัมภาษณไปแลวไดขอมูลครบถวนและไมมีขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก โดย
มีจุดมุงหมายของการศึกษา คือการผลิตเมล็ดพันธุขาวแตละขั้นตอนมีอะไรบาง เปนอยางไร 
ขั้นตอนแตละขั้นตอนสําคัญอยางไร การทํานากับการทําพันธุขาวแตกตางกันอยางไร การบริหาร
ของกลุมเปนแบบใด จํานายใหกับผูใด มีปจจัยใดที่ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคใดบาง โดยผลจาก
การศึกษามีดังตอไปนี้ 
 
การผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 จากการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา 
 1. เปนการนอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว การผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกรบานตนชุมแสง เริ่มตนจากผูนํากลุมเกษตรกร 
ตองการใหคนในชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได มีเมล็ดพันธุไวขยายพันธุในชุมชนเอง 
เพื่อลดภาระคาใชจายในการซ้ือเมล็ดพันธุจากท่ีอ่ืน ซ่ึงมีราคาสูงและเส่ียงตอการซ้ือพันธุปลอมปน
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เนื่องจากในขณะนั้นมีปญหาของภัยแลงและการระบาดของศัตรูขาว ทําใหเกษตรกรในชุมชน
ขาดทุนจากการทํานา ตองกูยืมเงิน มีหน้ีสินจํานวนมาก เพราะเกษตรกรเนนแตปริมาณและจํานวน
เงิน ขาดความรูความเขาใจในการทําเกษตรอยางถูกตอง ดังน้ันผูนํากลุมจึงไดศึกษาการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมีความเปนอยูในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได  
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งทางกายและใจ มุงเนนฐานการผลิตความพอเพียง เนนการผลิตท่ี
พึ่งพาตนเองสรางความเขมแข็งของตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในพ้ืนท่ีของตนเองอยางพออยู
พอกิน ไมอดอยาก การรวมกลุมสรางพลังชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เอ้ืออาทรตอกัน “รวมกันเพื่อ
ชวยเหลือกลุมภายในชุมชน” การรวมพลังกันในรูปแบบกลุมหรือสหกรณ จุดประสงคเพื่อใหพอมี
กิน มีใช ชวยใหชุมชนและสังคมดีขึ้นไปพรอมๆกัน ไมรวยคนเดียวเมื่อมารวมกันเปนกลุม รวมมือ
กันสรางประโยชนเพ่ือสวนรวม กลุมมีความเขมแข็งชวยเหลือตนเองไดเกิดความสามัคคีปรองดอง 

สามารถดําเนินกิจกรรมไดและรวมกันซ้ือรวมกันขาย เหตุผลที่ทําใหเกษตรในชุมชนเปดใจรับ
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลาน้ีเปนเพราะความเชื่อมั่นและศรัทธาตอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเช่ือมั่นวากิจกรรมพอเพียงตางๆจะเปนหนทางท่ี
นําไปสูความเปนชุมชนท่ีเขมแข็งตางมีเปาหมายในใจวาหากนอมนําเอาแนวคิดดังกลาวมาปฏิบัติ 
ผูนําจะสามารถนําพาเกษตรกรในชุมชนใหผานพนอุปสรรคตางๆไปไดอยางดีจึงทําใหทุกคนตาง
เริ่มมองเห็นความสําคัญและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีไดรับความรูมาอยางจริงจัง
และตอเน่ือง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นน้ี ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…กอนปที่จะเริ่มคิดต้ังกลุม 
เปนปท่ีแลงมาก เพล้ียก็เยอะ คนในหมูบานท่ีทํานากันก็ขาดทุนเยอะเลย จะไมใหขาดทุนไดไงละ 
พันธุก็ซ้ือมาแพงแถมบางคนยังไดพันธุปนมาอีก กวาจะรูก็ทําไปแลว น้ําก็ดันมาแลงอีก เพล้ีย
กระโดดก็เยอะ ฉีดยาฆาเพล้ียสามวันฉีด คิดดูแลวกัน ตนทุนจะสูงแคไหน คนฉีดก็ปวยจะตายเอา
ใหได บางคนไมมีเงินจะไปซ้ือยา ก็กูเอาของเคามากอนนายทุนก็คิดดอกแพง พอจะเกี่ยวไดก็ได
นอยไมพอใชหนี้เคา ดอกเพิ่มอีกทีนี้แหละทําเทาไรก็ไมพอใหดอกเคา บางคนถึงกับตองขายที่ขาย
ทาง เคาเนนแตอยากไดขาวเยอะ พี่ก็เลยลองหาความรูเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมเคาบอกวาเปนการทํา
แบบพอเพียง พอดีพี่ก็ทําปุยอินทรียอยูแลว พี่ก็เขาไปขอขอมูลจากเกษตร เคาก็ใหขอมูลความรูมา ก็
ลองเอามาใชกับนาตัวเองกอน ไดผลดี พี่ยึดหลักที่วาทําแตพอดีตัวไมตองอาศัยคนอ่ืนมาก ในนํ้ามี
ปลาในนามีขาว ประกอบกับพ่ีสนใจเรื่องพันธุขาวมาแตแรก ก็เลยไปขอความรูเรื่องเมล็ดพันธุขาว
และเขารวมอบรมการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีศูนยชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก  แลวก็
ลองมาคัดพันธุปลูกท่ีนาตัวเอง ยาและฮอรโมนท่ีใชก็หมักเอง ปุยก็ทําเองใชผสมกับปุยสูตรบาง ปุย
ยูเรีย แลวแตขาวตองการ ตนทุนก็นอย ไมเปนอันตรายกับตัวเองแลวก็ปลาในนาดวย นาคนอ่ืนนะ
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หรอ ไมไดกินปลาหรอก ตายหมด แรก ๆ ใครเห็นก็หาวาพ่ีบา ใชยาแบบน้ันปุยแบบนั้นมันจะได
ขาวสักเทาไร พอถึงตอนเกี่ยวพี่ก็เกี่ยวไดประมาณ 85 ถังตอไร โอโหคราวนี้ใครเห็นใครก็ถาม แก
ทํายังไง ถึงไดขนาดน้ี เริ่มจากเลาใหเพื่อนฟงวาพี่ทําเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพอหลวง” เรา
ถึงจะมีกินมีใช ตอนนั้นก็เลยรวมกลุมกันเพื่อเปนตนแบบใหคนในชุมชนดูวามันดียังไง เคาจะได
เชื่อถือวามันทําไดจริง ไมไดแคพอกิน แตมีเหลือเก็บ แคเรารูจักใชอยางไรถึงจะไดมีเหลือ พวกเรา 
จะพลิกฟนปฐพี เพื่อสนองพระราชดําริในหลวง กาวน้ีและกาวตอ ๆ ไปจะขอเดินตามรอยพอ
หลวง… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…เศรษฐกิจพอเพียงหรอ ตอน
แรกที่ไดยินก็คิดวาทําแคพออยูพอกิน แลวถาเราเกิดเหตุฉุกเฉินตองการเงินเยอะ ๆ แลวจะทํายังไง
ละ ผมก็เลยไมคิดจะทํา คิดวาการทํานาเยอะเขาไว เงินก็เยอะตาม แตพอทําไปเร่ือยก็ไมเหลือ ทุนมัน
เยอะ แตพอเห็นเพื่อนทําก็ไดผลดี มีกินมีใชแถมยังเหลือเก็บเยอะอีกตางหาก ณุมันเลาใหฟงเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงนะไมใชแคพอกินแตมันสามารถทําใหรวยไดถาเรารูจักและเขาใจใชมัน มันก็เลย
สอนผมทําเกษตรทฤษฎีใหมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มันแกปญหาไดจริงแฮะ ไมตองใชเคมี
ทั้งหมดแตอาศัยเรารูจักทําอินทรียไวใชเองผสมกับเคมีนิดหนอย เราก็ไมตองใชทุนเยอะ แคนี้ก็มี
เหลือพอเก็บไวไดแลว ตอใหทํานาเปน 100 ไร ก็ไมขาดทุนถาใชความพอเพียงเขามาชวย… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ถาเรารูจักที่จะทําแคพอตัว ไม
ตองอาศัยทุนคนอ่ืนทําเทาท่ีเรามี เราก็ไมมีหน้ี ไดเงินมาเทาไหรก็เก็บไวเองท้ังหมดแคนี้ก็มีความสุข
แลว พวกเราจะเอาตามอยางในหลวง ยึดหลักความพอเพียงและเพียงพอ พึ่งตัวเองกอน เขมแข็งแลว
ก็ตองชวยคนอ่ืนและชุมชนของเรา…  

กลุมเกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จั งหวัดพิจิตร ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารกลุม แบบไมเนนผลกําไร มุงเนนการสรางรายไดและพ่ึงพา
ตนเอง ชวยเหลือเกษตรกรในชุมชน  

2. จุดเร่ิมตนของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสง
ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 บานตนชุมแสง หมู
ที่ 1 ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไดกําเนิดโรงเรียนชาวนาขึ้น มีจํานวนสมาชิก
แรกเริ่ม จํานวน 20 คน ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวพันธุหลัก จํานวนคนละ 15 ถัง ปุยเคมี 8 
กระสอบ จากสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยนโยบายสรางศูนยสงเสริมผลิตพันธุขาวชุมชนของภาครัฐ
ทั่วประเทศ เพื่อที่จะใหกลุมแกนนําชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพใหสมาชิกในแตละชุมชน
ไดใชพันธุขาวคุณภาพดีที่ชุมชนผลิตขึ้นเอง หลังเก็บเกี่ยวพันธุขาวแลวสมาชิกไดคืนทุนใหกับกลุม
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ดวยวิธีการคิดจากขาวและปุย เปนเงินคนละ 3,900 บาท จัดต้ังขึ้นเปนเงินกิองทุนกลุมได เปนเงิน 
78,000 บาท โดยใชช่ือ กลุมพันธุขาวชุมชน จุดเริ่มตนของการพัฒนากลุม 

ในป พ.ศ. 2547 นางสุรัชนา แผวกิ่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เล็งเห็นถึงศักยภาพของสมาชิกที่
มีความต้ังใจจะพัฒนาเมล็ดพันธุขาวปลูกใหเกิดขึ้น จึงไดประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิก พรอมทั้ง
สรางกระบวนการขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง และจัดต้ังเปนกลุมพัฒนา
อาชีพ (กพอ.) ชื่อวา “กลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน” จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดให
ขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…การทําเมล็ดพันธุขาวไม
เหมือนการทํานาปกติ ดังนั้นพวกเราจึงตองมีความรูความเขาในการทําพันธุขาว พี่ก็เลยเขาไปอบรม
การทําพันธุขาวที่ศูนยชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก เพื่อที่พ่ีจะไดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ
และผานเกณฑมาตรฐาน ฝกต้ังแต คัดเมล็ดพันธุ วิธีดูเม็ดขาว วิธีดูการตัดพันธุปน ตัดตอนไหน ดู
ยังไงวาขอที่ออกรวงมาเปนพันธุใชได หรือพันธุปน ตอนแรกท่ีไปก็มีอยูสองสามคน บางคนก็หาวา
พี่บา ไปดูทําไม มันก็เหมือนเราทํานาปกตินั่นแหละ ทํามาต้ังแตรุนพอรุนแม ยังทําไมเปนดูไมเปน
อีกรึไง แลวพี่ก็อบรมจนจบหลักสูตร แลวก็เลยกับมาทําท่ีนาตัวเองเลย แรกเร่ิมพี่ทํากันเปนกลุมสาม
ส่ีคน ประมาณ 40 ไร ผลผลิตออกมาก็ไรละ 60 -70 ถัง ก็ประมาณ 27 เกวียนกวาๆ ราคาก็ส่ีพันเกือบ
หาพัน นั่นสิบปที่แลวนะ ราคาสูงกวาคนอ่ืน พันหาถึงสองพันเพราะขาวพ่ีคือพันธุขาว ใครเห็นใน
นาก็พูด ขาวแกสวยจัง ขาขอซ้ือไปทําพันธุนะ พอคาท่ีรับซ้ือเพื่อไปขายเปนพันธุขาวแพ็คถุง เห็นก็
เหมาเลยตั้งแตอยูในนา คราวน้ีพอชาวบานรูวาราคาแพงโวย นาทําบาง ก็เลยมาถาม พี่กับเพื่อนที่ทํา
ดวยกันก็เลยคิดวาทําไมเราไมตั้งกลุมเลยละ จะไดไมตองใหคนบานเราไปหาซ้ือที่อ่ืนราคาแพง 
แถมอาจจะไดของปลอมอีก พี่ก็เลยต้ังกลุมทําเมล็ดพันธุ ก็งายตรงที่พี่ก็มีกลุมทําปุยอินทรีย ไวใช
และขายดวย ก็เลยต้ังกลุมทําพันธุขาวกับทําปุยดวยเลย แรก ๆมีคนเขากลุมพ่ีก็สงไปอบรมท่ีศูนยชัย
พัฒนาเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก แตหลังๆเยอะขึ้น พี่ก็เลยใหสมาชิกที่ไปอบรมมาเปนคน
สอนคนใหม และไปดูทุกขั้นตอนท่ีสมาชิกคนนั้นทําวาถูกตองไหม วางายๆก็ตรวจน่ันแหละ… 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตนชุมแสงตําบลง้ิวราย 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นไดเพราะคนในชุมชนตองการเห็นการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกรภายในชุมชน และมีความรูความเขาใจในการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางถูกตอง
และประสบความสําเร็จ 

3. การใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อใหได
เมล็ดพันธุคุณภาพดี จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
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ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…พี่ไปฝกและอบรมท่ีศูนยชัย
พัฒนาเกษตรสิรินธร อําเภอบางมูลนาก และก็สงสมาชิกของเราไปอบรมที่นั่นดวย เพื่อจะไดมี
ความรูและเขาใจในการทําพันธุขาว ไมงั้นเมล็ดพันธุที่เราผลิต อาจจะไมผานมาตรฐานและไมได
คุณภาพตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 กําเม็ดขาวเปลือกมา 1 กํามือ ตองมีขนาดเทากัน
และตองมีสีแดงเหมือนกันหรือถาตางกันไมควรเกิน 10 เม็ด ไมงั้นก็ไมผาน การทําพันธุขาวไมใช
เรื่องงายนะพ่ีจะบอกให ตองอดทน ตองดูแลเอาใจใส และท่ีสําคัญตองมีความรูดูเปน ไมงั้นก็ทํา
ไมได… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…พี่กับพี่พิษณุไปอบรมเปนคน
แรก ๆ เลยนะของท่ีชุมชนเรา เพราะเคาบอกการทําพันธุขาวไมใชวาจะทําเหมือนทํานาปกตินะ ตอง
มีขั้นตอน ตองไดมาตรฐาน ไมง้ันก็กลายเปนพันธุปน ผิดกฎหมาย พี่ก็เลยไปฝกอบรมใหเปนเรื่อง
เปนราว ฝกเสร็จพี่ก็ทําเปน คราวนี้พี่ก็ดูรูเลยวาตองคัดเม็ด (เมล็ด) ยังไง ตัดพันธุปนชวงไหนดู
อยางไร เกี่ยวแบบไหน เกี่ยวเสร็จก็ขายไดราคาแพงกวาคนที่ทํานาธรรมดา ตนทุนสูงกวาหนอยแต
กําไรเยอะกวา คุมนะ นี่แหละเคาถึงบอกวา ตองมีความรูและใสใจมากกวานาธรรมดา… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ตอนแรกก็คิดวาการทําพันธุขาว 
มันก็ไมนาจะตางอะไรกับท่ีผมทํานานี่หรอก ก็เลยลองทําแบบพ่ีณุดู เคาทําไงผมก็ทําแบบน้ัน พอ
เกี่ยวผมก็เอามาใหพี่ณุดู พ่ีณุบอกใชไมได ผมก็บอกวิธีที่ผมทําใหพี่ณุฟง พี่แกก็หัวเราะ แลวพี่เคาก็
บอกวาถาอยากจะทําพันธุขาวพี่จะสอนให ผมก็เลยไปเขาอบรมพรอมกับคนอ่ืนในหมูบาน ที่ฉาง
ขาวของกลุม ผมก็เลยเขาใจวาท่ีผมทํามันผิดตั้งแตขั้นตอนแรกเลย อยางท่ีเคาพูดนั่นแหละถายังรูไม
จริงอยาทํา หลังจากอบรมพ่ีณุบอกวาถาเราทําพันธุขาว เราจะตองเขาใจ ใสใจดูเปน อยาละเลย และ
ตองเอาใจใสอยางมาก… 

การผลิตเมล็ดพันธุที่ดีมีคุณภาพ ตองศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการผลิตเมล็ด
พันธุเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุคุณภาพดี โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมปจจัยการผลิตและการจัดการเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุรวมท้ังการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุในแปลงปลูกและโรงงาน
เพือ่ใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีผลผลิตที่สูงสุด 

 4. การเพาะปลูก การเพาะปลูกสามารถปลูกไดปละ 2 ครั้ง คือขาวนาป เพาะปลูกใน
ฤดูทํานาปกติตามฤดูฝน อยูในชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ใชเมล็ดพันธุขาวไดแก พันธุ 
พิษณุโลก 2 กข 41 และขาวนาปรัง เพาะปลูกนอกฤดูทํานาปกติ ไดรับน้ําจากชลประธาน ใชเมล็ด
พันธุที่ไมไวตอแสง ไดแก กข 29 กข 31 การเพาะปลูกพันธุขาวมี 9 ขั้นตอน 1) การเตรียมเมล็ดพันธุ 
2) การเตรียมดิน 3) การตกกลา 4) การปกดํา 5) การใสปุย 6) การฉีดฮอรโมน 7) การดูแลรักษา 
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วัชพืชและศัตรูพืช 8) การตรวจตัดพันธุปน 9) การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ ซ่ึงแตละขั้นมีความสําคัญที่
แตกตางกัน ดังน้ันเกษตรกรจึงตองใสใจในทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลาเพาะปลูกหากละเลย
ขั้นตอนใดไป อาจสงผลใหเกิดการกลายพันธุของพันธุขาวได จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักบาง
ทาน ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…การทําพันธุขาวปลูก ปลูกป
ละ 2 ครั้ง ถาแบงออกมาเปนขั้นตอน ก็ 9 ขั้นตอนหลักๆ นะ เปนสวนของการทํานาแตบางขั้น
อาจจะตองทําบอยๆ…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…การทําพันธุขาวของกลุม ที่นี่เรา
ทํานาปละ 2 ครั้ง การทํานาแบบทําเปนเม็ดพันธุขาว (เมล็ดพันธุขาว) ของกลุมเรา มี 9 ขั้น ทําตาม
แบบที่พ่ีไปอบรมท่ีศูนยชัยพัฒนาเลยแหละ… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…การทําพันธุขาวนะหรอ พี่ทํา 2 

ครั้งตอป ก็ถาใหพี่แบงเปนขั้นตอนหรอ ตามที่อบรมมาแลวพี่ก็ทําเอง เอาแบบขั้นหลักเลยก็ 9 ขั้น
นะ…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ทํานาปละ 2 ครั้ง ขั้นตอนการทํา
พันธุขาวหรอ ก็มีอยู 9 ขั้นตอนนะ… 

4.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ ตองเปนเมล็ดพันธุที่ดี (เมล็ดพันธุที่ดี คือ เม่ือนํามา
เพาะปลูกตองมีเปอรเซ็นตการงอกสูงและแข็งแรงใหผลตอบแทนสูง ตานทานโรคแมลง) และเปน
พันธุแท (พันธุแท คือมีลักษณะตรงตามสายพันธุ ปราศจากเมล็ดพันธุอ่ืนและเมล็ดวัชพืช เมื่อนําไป
เพาะปลูกแลวไมมีความผิดปกติทางพันธุกรรม) เมล็ดพันธุหลักของกลุมเกษตรกรไดรับการ
สนับสนุนจากศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก ชนิดของพันธุขาวที่เกษตรกรใชมี 4 พันธุ คือ กข 29 กข 
31 กข 41 พิษณุโลก 2 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักบางทานไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็น
นี้  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…ขั้นแรกเลยเราจะตองมี
เมล็ดพันธุหลักที่ดีกอน กลุมเราไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวพันธุหลัก ศูนยวิจัยพันธุขาว
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ก็คือซ้ือนั่นแหละตามโควตาที่ทางศูนยเคาจัดให  หลักๆก็ปลูกอยู 4 

พันธุ ก็ม ีกข 29 กข 31 กข 41 พิษณุโลก 2… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…เมล็ดพันธุของกลุมเราก็
ไดมาจาก ศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก ก็เลยม่ันใจไดเลยวาของดี ของแทแนนอน…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เม็ดพันธุ (เมล็ดพันธุ) พี่ก็เอา
มาจากกลุมนี่แหละ เพราะถาซ้ือที่อ่ืนมา มันคอยจะปน ทําเปนพันธุขาวไมได แตเห็นวากลุมก็ซ้ือมา
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จาก ศูนยพันธุขาวพิโลกนะ ของแท ไมปน พี่ดูมันก็ไมปนจริง ๆ เม็ดสวยเทากันทุกเม็ดท่ีทําอยูก็มี 
พิษณุโลก 2 กข 41 กข 31 กข 29… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เม็ดพันธุ (เมล็ดพันธุ) ปาก็
เอามาจากกลุมของเรานี่แหละ เพราะเคาบอกวาเปนของศูนยพันธุขาวพิโลก (ศูนยวิจัยพันธุขาว
พิษณุโลก) ของแท ปาเคยซ้ือมาจากที่อ่ืน มันปนกับพันธุ เกี่ยวแลวขายเปนพันธุขาวปลูกไมได ของ
ปลอม เชื่อไมได เอาของกลุมน่ีแหละดีที่สุด ที่ปาปลูกก็มีอยู 4 พันธุ ก็มี พิษณุโลก 2 กข 29 กข 31 
กข 41 แลวแตวาจะทําชวงไหน ปไหนจะใชพันธุอะไร ถึงจะไดเยอะ…  
 

 
ภาพท่ี 3 ขาวพนัธุ กข 31 

 

 
ภาพท่ี 4 ขาวพนัธุพิษณุโลก 2 
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ภาพท่ี 5 พันธุขาวของกรมการขาว 

 

4.2 การเตรียมดิน เริ่มจากการทําแปลงขยายพันธุ ตากหนาดิน หลังเก็บเกี่ยวขาว
ประมาณ 1-2 สัปดาห สูบน้ําเขานาขาวมีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร จึงใชโรตารี่ปนพรวนดิน
กลบหญา ฟาง ตอซังขาว (โรตารี่ คือจอบหมุนปนพรวนดินที่อยูสวนทายของรถแทรกเตอร) 
จากน้ันระบายนํ้าออกใหหนาดนิแหง 1 สัปดาห จึงใชขลุบย่ํา (ขลุบย่ํา คือ รถไถเดินตามแบบน่ังขับ) 
กลบขาวเรื้อ (ขาวเรื้อ คือตนขาวที่งอกหลังจากการเก็บเกี่ยว) หมักไว 1 สัปดาห กอนคราด ทําเทือก
ปลูก ปรับพื้นนาใหเรียบสม่ําเสมอ ทํารองระบายนํ้าทุก 4 เมตร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักได
ใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…ที่นี่เราจะไมเผาซังเขา
นะ พี่จะบอกสมาชิกตลอดเลยวา ซังขาวนี่แหละปุยอยางดีเลย แตตองใชเวลาหมักหนอย อยางแรก
ตากหนาดินกอนสักสองสามวัน ดึงนํ้าใส ใหซังมันเปอย ตรงนี้แหละท้ิงวันนานเปนอาทิตยโนน 
เสร็จแลวก็ใชรถไถปน ทําเทือก คราดนาปรับนาใหเสมอดวย แลวก็แถกรองนํ้า ไวทิ้งนํ้าตอนดํานา
เสร็จ… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ปาปลอยไวกอน หลังจาก
เกี่ยวแลว ไมเผาเหมือนที่อ่ืนเคา ก็พอดีณุมันบอกวา เปนปุยก็เลยลองดู เออมันไดผลจริง ๆ ไม
เปลืองปุยจริง ๆ แลวก็ดึงน้ําทิ้งไวจนกวามันจะเนา เละ ทีนี้ก็ปนเลย ตีเทือก แลวก็ใชรถอีโกง (รถไถ
เดินตามแบบนั่งขับ)คราด ตรงไหนมันลุม ตรงไหนดอน ก็ปรับจนเสมอกัน… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เกี่ยวรอบแรกเสร็จ ก็ปลอย
ไวกอน ตากดินใหมันแหงกอน แลวก็สูบน้ําเขานา ท้ิงใหตนหญาซังขาวมันเปอย แลวก็เอารถปนไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

ปนดิน แลวก็ ใชขลุบย่ําเทือก แลวก็คราด ดูวาตรงไหนมันไมเสมอ พี่ก็ปรับใหมันเสมอ เวลาสูบน้ํา
ใสจะไดทั่วคุมน้ํางายดี ไมเปลืองมาก… 

 

 
ภาพท่ี 6 ตอซังขาวและฟาง 

 

 
ภาพท่ี 7 รถแทรกเตอรที่ตดิโรตาร่ี 

 

 
ภาพท่ี 8 รถไถเดินตามแบบนั่งขับ 

 

4.3 การตกกลา นําเมล็ดพันธุหลักแชน้ําท้ังกระสอบ ประมาณ 2 วัน จึงนําขึ้น 
ปลอยไวจนกวาจะงอก นําไปหยอดในถาดหลุม ถาหากทํากลาแบบลูกโยน แตสวนมากกลุมจะใช
รถในการปกดํา จึงนําเมล็ดพันธุโรยลงบนกระบะเพาะขนาดของกระบะกวาง 28 เซนติเมตร ยาว 58 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

เซนติเมตร และสูง 3 เซนติเมตร เปนขนาดมาตรฐาน จุดินได 4.3 ลิตร เปนกระบะเพาะกลา
โดยเฉพาะ รอนดินผานตะแกรงละเอียด ขนาด 4-5 ชอง ตอตารางมิลลิเมตร ใสกระบะใหสูง 
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปาดใหเรียบเสมอกันกอนโรยเมล็ด และโรยขี้เถาแกลบกลบหนา นํา
กระบะเก็บไวในท่ีรม 2 คืน เมล็ดจะงอกออกมาประมาณ 1 เซนติเมตร จึงนําออกไปไวในแปลงนา
ที่เตรียมไว รดนํ้าใหโชกคลุมดวยกระสอบปานท้ิงไว 2 วัน จึงเปดเอากระสอบปานออก ปลอยน้ํา
เขาใหทวมกระบะ ทิ้งไวอีก 10 วัน จึงปลอยน้ําเขาสูงได เม่ือครบ 20 วัน จึงกลามาปกดํา โดยใชรถ
ปกดําในแปลงนา จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…ที่นี่เราใชรถดํา (รถปก
ดํา) แตเราเปนคนเพาะกลาเองเพราะเราไมม่ันใจวา ถาใหคนอ่ืนเอาเม็ด (เมล็ด) เราไปเพาะใหมันจะ
ไปปนกับเคาไหม ขั้นตอนนี้ก็สําคัญถาเปนกลุมอ่ืนก็จะใหรถดําเปนคนเพาะเอง โดยเอาเม็ดพันธุเรา
ไปแตเคาอาจจะไปทําใหปนได พอดีกลุมเราโชคดีตรงที่วา สมาชิกของเรามีรถดําเอง เราจึงควบคุม
ความสะอาดได เคาก็แชพันธุทั้งกระสอบเลย แชน้ํานั่นเหละ สองวันสองคืน แลวก็เอาขึ้น ดูวางอก
แลวก็ใสกระบะ ไปไวในนา จนสูงพอที่รถจะดําได เคาก็ไปมวนมาใสรถดํา…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…บานพ่ีมีรถดํา (รถปกดํา) ก็
เลย รับจางดําใหกลุมเลย เอาแบบละเอียดเลยนะ ขั้นแรกก็ใหเจาของนาเอาเม็ดพันธุเคามาใหพี่ พี่ก็
เอาไปแชน้ําไวสองวันสองคืนในโองใหญก็แชมันทั้งกระสอบนั่นเหละ เพาะมันเปนพันธุมาแลวไม
มีหญา แลวก็เอาขึ้นปลอยทิ้งไววันนึง แคนี้ก็งอกหมดแลว แลวก็เอาไปโรยในกระบะเพาะ ออก
ระบะเพาะน้ันตองใสแกลบดําไวกอน ใสสามสวนและก็โรยเม็ดพันธุใหเสมอ เกล่ียใหเทากัน แลวก็
โรยแกลบดําทับลงไปอีกจนเต็มกระบะ รดนํ้าผสมน้ํายาฆาเช้ือราใหโชก ผึ่งลมสักสองคืน พองอก
อออกมาสักเซ็นนึง ก็เอาไปลงไวในแปลงเพาะ พี่รับประกันเลยวาไมปนแนนอนเพราะเราทําพันธุ
นั้นก็พันธุนั้น ไมเอาอันอ่ืนมาปนแนนอน เอาไปวางในแปลงเพาะท่ีนานั่นแหละ แลวก็รดนํ้าใหโชก 
เอากระสอบปานคลุมสักสองวัน แลวเอากระสอบออก ปลอยน้ําทวมกระบะไว 10 วัน จึงปลอยน้ํา 
ครบ 20 วัน แลวก็มวนออกมาเปนแผนไดเลย… 

 
ภาพท่ี 9 การงอกของเมล็ดพันธุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

 
ภาพท่ี 10 กระสอบปานคลุมกระบะเพาะ 

 

 
ภาพที่ 11 แปลงเพาะพันธุ 

 

4.4 การปกดํา กลุมเกษตรกรใชวิธีการปกดํา ไมใชวิธีการหวาน เนื่องจากวิธีการ
หวานสามารถเกิดการปนของเมล็ดพันธุได นํากลาท่ีเพาะในกระบะ มวนออกมาแลวนําไปปกดําใน
นาขาว โดยการใชรถปกดํา เพื่อเปนการประหยัดระยะเวลาในการปกดํา ลดตนทุนการใช
แรงงานคน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นน้ี ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…เคาก็เอากลาท่ีพี่ใหไป
เพาะ มาใสรถดํา (รถปกดํา) แลวก็ดําในนาพ่ี พี่ทําเทือกรอไว เคาก็เอามาดําเปนแถวมันก็งายดวย
เวลาตัดพันธุปนหรือฉีดยาก็งายเลย เดินงายไมเหยียบขาวดวย… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…ที่บานพ่ีก็ใชรถดํา (รถปก
ดํา) นั่นแหละ แตเอาพันธุขาวเรานะ งายดีประหยัดเงินประหยัดเวลา… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ปาก็ใชรถดํา (รถปกดํา) นั่น
แหละ มันงายกวาเมื่อกอนเยอะไมตองใชคนเยอะแถมนานดวย เสียเวลา… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 
 

 
ภาพที ่12 การมวนกลา 

 

 
ภาพที ่13 รถปกดํา 

 

4.5 การใสปุย มีหลายชวงและหลายชนิด ชวงแรกใสปุยคอกกอนการทํานาเพ่ือ
เพิ่มธาตุอาหารใหกับดิน โดยกลุมจะนําดินของสมาชิกไปตรวจหาธาตุอาหารชนิดใดที่ขาด จากน้ัน
จึงใสธาตุอาหารน้ันเพ่ือเปนการลดการใชปุยเคมีใหนอยลง ปุยอินทรียที่ใชก็ทําขึ้นเองเปนการชวย
สมาชิกลดตนทุนในการผลิตอีกดาน ชวงที่สองหลังจากการปกดํา 7-10 วัน ในนาตองมีน้ํา 5-10 

เซนติเมตร จึงจะสามารถใสปุยสูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 25- 35 กิโลกรัมตอ
ไร เพื่อเพิ่มการแตกกอของตนขาว ครั้งท่ีสามใสปุยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร การใสครั้ง
ตอๆไปตองอาศัยการดูแล วาตนขาวตองการปุยตอนไหน ตองอาศัยทักษะและความรูของเกษตรกร
เอง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…ที่กลุมของเราจะใชปุย
อินทรียเปนหลัก เพราะเราผลิตไดเอง ราคาถูกไดผลดี วางาย ๆ ก็ชวยกันลดตนทุนนั่นแหละ อยาง
แรกถาสมาชิกคนไหนบอกวาขาวไมดีเลยคราวน้ี พอเคาเกี่ยวพี่ก็ไปเอาดินเคาไปตรวจท่ีเกษตร
จังหวัดวาดินมันขาดสารอาหารอะไร เราก็ใสสารอาหารตัวนั้นที่มันขาด เทาน้ีก็ไมตองใชปุยเคมี
เยอะแลว อยางแรกเลยก็ใสปุยคอกกอนเลย แลวก็สูบน้ําใหมันผสมกับซังขาว คอยไถ ใสครั้งท่ีสอง
ก็หลังจากดําสัก 10 วัน สูตร16-20-0 ผสมกับปุยอินทรีย อัตรา 1ตอ 2  ขาวก็แตกกอเยอะตนแข็ง  ใส
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ครั้งที่สองก็สักเดือนครึ่งก็ใสยูเรียเลยเรงโต หลังจากนั้นก็ดูถาขาวใกลทองก็ใสปุยยูเรียผสมกับปุย
อินทรีย อัตร1ตอ 2 หลังจากนั้นก็ดูขาววาตองการปุยตอนไหน ปุยอะไร ใหตามความเหมาะสม… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ปุยที่ใชเปนหลักของพี่ก็ ปุย
อินทรีย รวมกับปุยสูตร แลวก็ยูเรีย เริ่มแรกใสปุยสูตรกอน ผสมกับปุยอินทรีย แบบที่ไปอบรม
มานะ ปุยสูตร 16-20-0 หน่ึงลูก ผสมกับปุยอินทรของกลุมเราสองลูก คลุกใหเขากันแลวก็หวาน 
หลักจากดําสักสิบวัน เออแตในนาตองมีน้ํานะ เลยตาตุมมาหนอย ไมงั้นก็เสียปาว พอโตมาหนอย
สักเดือนกวาๆ กวาใสยูเรีย จะไดเขียวและโต พอเริ่มทองก็ใส ปุยสูตร 16-20-0 กับปุยอินทรีย เรงให
ออกรวงเยอะๆ หลังจากก็ดูวา มันออกดีไหมถาออกไมดีก็ใสอีก อันนี้ก็บอกไมไดวาตองใสเมื่อไหร 
ตองดูขาวกอน… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ก็ใสหลายคร้ัง แตที่ใสหลักก็
ไมกี่ตัวหรอก ก็ปุยสูตร ปุยยูเรีย และท่ีสําคัญก็ปุยอินทรียของกลุมเราทําเองพ่ีก็ไปเองเลยนะ ของเรา
จะใช 1 ตอ 2 พี่หวานคร้ังแรกก็หลังจากดําไปแลว สิบวัน แลวก็สักเดือนกวาๆ แลวก็กําลังทอง 
หลังจากนั้นก็ดูเอาทีหลัง ประหยัดดี… 

 

 
ภาพที ่14 การหวานปุย 

 

 
ภาพที ่15 ปุยยูเรีย 
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4.6 การฉีดฮอรโมน เปนการเพิ่มวิตามินใหกับตนขาว ชวยกระตุนใหตนขาวออก
รวง เรงการการสรางน้ํานมเพ่ิมแปงใหเมล็ดขาว ทําใหเมล็ดขาวโตมีน้ําหนัก การฉีดฮอรโมนจะฉีด 
2 ชวง คือชวงขาวอายุ 30 วัน เพ่ิมวิตามินใหตนขาว และชวงอายุ 60 วัน เรงการออกรวงเรงการการ
สรางน้ํานมเพ่ิมแปง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…ฮอรโมนที่ใชกลุมเราก็
ทําเอง เลยใชเองหลัก ๆ ก็ ฉีด 2 ครั้ง ครั้งแรกก็ใชฮอรโมนรกหมู ฉีดฆาเช้ือรา เพิ่มสารอาหาร พน
ครั้งแรกก็อายุ 1 เดือน คร้ังที่สองก็ใชฮอรโมนซุปเปอรไข ผสมกับฮอรโมนรกหมู ชวงกัดหางปลาทู 
อายุก็ 2 เดือน… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา...พี่ก็ใชฮอรโมนของกลุมแหละ 
ราคาถูกใชไดผลเหมือนของของราคาแพงเลย ฉีดก็ 2 ครั้ง ตามฉลากเลย ชวงแรกก็ 30 วัน ชวงที่
สองก็ 60 วัน ก็มีฮอรโมนซุปเปอรไข กับฮอรโมนรกหมู… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ฉีดสองคร้ัง ชวงขาวโตได
สักเดือนนึงก็ฉีดซุปเปอรไข พอขาวสองเดือนก็ฉีดซุปเปอรไข ผสมกับฮอรโมนรกหมู อีกครั้ง
หนึ่ง… 

 

 
ภาพที ่16 การฉีดฮอรโมน 

 

4.7 การดูแลรักษา วัชพืชและศัตรูพืช ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญเชนกัน ตอง
ดูแลเปนอยางมาก หากปลอยใหมีวัชพืชเยอะเกินไปจะส้ินเปลืองปุยเนื่องจากวัชพืชจะแยง
สารอาหารของตนขาวและตองใชสารเคมีเขามากําจัดวัชพืช เปนการเพิ่มตนทุนและอันตรายกับผู
ฉีดยากําจัดวัชพืช ฉะนั้นจึงตองมีการควบคุมนํ้าหลังจากการปกดําผานไปแลวสองถึงสามวัน เพื่อ
ปองกันการเกิดของวัชพืชตั้งแตเริ่มตนดังนั้นเกษตรกรตองเอาใจใสและดูแลตั้งแตเริ่มตน ศัตรูพืชก็
เชนกันเกษตรกรตองตรวจดูในแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ หากพบศัตรูพืชตองรีบกําจัด กอนเกิดการ
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ระบาด โดยการใชสารเคมีหรือสารอินทรีย ปลอยทิ้งไวจะสงผลกระทบตอขาวในแปลงนา จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…อยางแรกถาไมอยากให
มีหญาในนา ก็ตองคุมน้ํา หลังจากดํานาแลว หญาจะเต้ียกวาตนขาวเราก็ใสน้ําใหสูงกวามันไว แคนี้
มันก็ตาย ไมมีหญาแลว ถึงมันจะมีก็โตชากวาขาวแนนอน พวกแมลงก็ตองคอยดูปลอยไมไดเลยอัน
นี้ ไมงั้นเจงแนนอน ถาเจอพีก็ใชยาอินทรียที่กลุมเราเปนคนทํานี่แหละฉีด ไมไดฆานะแตทําใหมัน
หนีหรือกินไมได ไมอันตรายกับคนฉีดดวย ถาฉีดตองฉีดตอนเย็นหรือเชามืดจะไดผลดี ไมงั้นยา
หมดฤทธ์ิ… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…เราตองคุมนํ้าหญาก็ตาย
ตั้งแตเริ่มตนเลย ถามีก็มีนอย คราวน้ีพอเดินตัดพันธุปนก็ถอนทิ้งสบาย แมลงนะหรอ ตองขยันไป
เดินดู เจอก็รีบฉีดยาเลย จะไดไมระบาด พี่ใชยาอินทรียเปนหลัก แตถาเอาไมอยูก็เคมีบาง… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…พี่คุมนํ้าเอาเทาน้ีก็ไมมีหญา
แลว พวกแมงเพล้ียหรอ ตองคอยไปเดินแหวกดูในนา ถาเจอก็ฉีดยา เม่ือใชยาฆาแมลงพ่ีก็ปวยทุกที
ที่ฉีดเสร็จ กลุมเคาก็เลยบอกใหพี่ลองใชยาอินทรียที่เคาทํามาลองใชดู ก็ใชไดผลนะ ราคาถูกมาก ๆ 
ไมปวยดวย แมงมันไมตายแตมันหนี อาจจะตองฉีดบอย แตก็ไมเปลืองเทายาตลาด… 

4.8 การตรวจตัดพันธุปน แบงออกเปน 4 ระยะ คือ  
4.8.1 ระยะแตกกอ สังเกตลักษณะขาวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ 

ขนาดใบ สีใบ สีกาบใบ สีปลอง ถอนขาวปนที่มีลักษณะแตกตาง ออกท้ังกอ นําไปท้ิงนอกแปลง  

4.8.2 ระยะออกดอก สังเกตลักษณะขาวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ 
ขนาดใบ สีใบ ความพรอมเพียงในการออกดอก มุมใบธง ขนาดและสีใบธง สีของดอกขาว การยืด
คอรวง และลักษณะรวง ถอนขาวปนท่ีมีลักษณะแตกตาง ออกท้ังกอ นําไปท้ิงนอกแปลง  

4.8.3 ระยะโนมรวง สังเกตลักษณะขาวปนจากความพรอมเพียงในการโนม
รวง มุมใบธง ขนาดและสีใบธง การยืดคอรวง ลักษณะรวง ขนาดรูปราง และสีของเมล็ด ถอนขาว
ปนที่มีลักษณะแตกตางออกทั้งกอ นําไปท้ิงนอกแปลง  

4.8.4 ระยะพลับพลึง สังเกตลักษณะขาวปนจาก ความพรอมเพียงในการสุก
แกของเมล็ด การแกของใบ ขนาดรูปราง และสีของเมล็ด เกี่ยวรวงขาวปนที่มีลักษณะแตกตางออก
ทั้งกอ นําไปท้ิงนอกแปลง  

การตัดพันธุปนสําคัญมาก เพราะเปนการกําจัดพันธุขาวท่ีไมใชพันธุเดียวกัน
ออก จึงตองอาศัยความรูและทักษะเพื่อดูลักษณะพันธุขาวชนิดน้ันเปน จึงจะไดขาวพันธุแท จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นน้ี ดังนี้ 
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ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…การตัดพันธุปน วิธีตัด
พันธุปนก็ดูวาตนขาวตนไหนเสมอกันไหม ตนไหนไมเสมอก็ถอนทิ้ง ใบธงเหมือนกันไหม ออก
รวงพรอมกันหรอเปลา คอรวงเทากันไหม โนมรวงเทากันหรือเปลา ตองดูเปน เวลาสมาชิกคนไหน
จะตัดพันธุปนเราก็จะสง คนไปตรวจวาทําถูกไหม ตัดเปนหรือเปลา วางายๆก็ตรวจนั่นแหละ ตัด
พันธุตัด 4 ครั้ง คร้ังที่ 1 ระยะแตกกอ ดูแตกดีไหม เหมือนกันไหม ถาไมใชใหรีบถอนทิ้งเลยจะได
ไมแยงอาหารตนอ่ืนเคา ครั้งท่ี 2 ระยะออกดอก ก็เดินเปนแถวหนากระดานเลย ก็ดูวาออกดอก
พรอมกันไหม ตนสูงเทากันหรือเปลา ไมใชก็ถอนทิ้ง ครั้งท่ี 3 ระยะโนมรวง อันนี้สําคัญ ถาเจอวา
ไมใชพันธุเดียวกัน ตองใชเคียวเกี่ยวรวงแลวทิ้งในกะบุงท่ีหอยติดตัวไป หามท้ิงลงในนาไมงั้น ก็
งอกใหมในนาน่ันแหละ เปนพันธุปนเวลาทํานาใหมแนนอน… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เวลาตัดพันธุปนมี 4 ชวง 
ตอนแตกกอ ออกดอก โนมรวง แลวก็พลับพลึง… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เวลาตัดพันธุปนลุงก็ไปบอก
ที่กลุม เคาก็ใหคนมาดูวาเราตัดถูกไหม ก็อยู 4 ครั้งก็มีตอนระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโนม
รวง ระยะพลับพลึง ก็ตามแบบท่ีอบรมน่ันแหละ… 

 

 
ภาพที่ 17 การตัดพันธุปน 

 

4.9 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุขาวที่ระยะสุกแกพอดี ประมาณ 30 

วันหลังขาวออกดอก 80 % กอนเก็บเกี่ยวตองปลอยน้ําออกใหแหงกอนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน 
และทําความสะอาดรถเกี่ยวนวดขาวกอนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุขาวในแปลงนา  เกี่ยวขาวขอบแปลง
แยกออกเพื่อทําความสะอาดรถเกี่ยวนวดอีกครั้งกอนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ  ทําความสะอาดภาชนะ
บรรจุ และรถบรรทุกกอนใสเมล็ดพันธุจากการเก็บเกี่ยว และชักลากเมล็ดพันธุ จากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นน้ี ดังนี้ 
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ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…เวลาเกี่ยวก็ดูวาขาวแก 
สีเหลืองทองท้ังทุง แลวก็ปลอยนํ้าใหแหงกอน ไมงั้นรถเกี่ยวติดหลม เราใชรถเกี่ยวคูโบตา คันเล็ก 
เวลาจะเกี่ยวรถเกี่ยวตองลางใหเอ่ียมเพื่อไมให มีขาวชนิดตกคางอยู รถลากก็เหมือนกันตองทําความ
สะอาดกอน ไมทําเราก็ไมจางเคา ใหเกี่ยวรอบคันนากอนรอบแรกเอาไปขายสดไมเอาไปทําพันธุ
ขยาย เกี่ยวรอบตอไปถึงจะเอาไปเปนเมล็ดพันธุขาว… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…กอนเกี่ยวก็ปลอยน้ํากอน ทิ้ง
ไวใหแหง เวลาเกี่ยว ก็จางรถเกี่ยวที่กลุมบอกมาเพราะเคาทําความสะอาดกอนเกี่ยวทุกครั้ง จะไดไม
ปนรถลากขาวก็ตองลาง… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ถาจะเกี่ยวปลอยน้ําท้ิงลง
คลองกอน กอนเกี่ยวสามส่ีวัน แลวใชรถเกี่ยวของคนในกลุมนี่แหละ เพราะเคาลางสะอาดแลว… 

 

 
ภาพที ่18 ขาวแก 

 

 
ภาพที ่19 รถเกี่ยวนวดขาว 

 
การเพาะปลูกพันธุขาว สามารถปลูกไดปละ 2 ครั้ง คือขาวนาป เพาะปลูกใน

ฤดูทํานาปกติตามฤดูฝน อยูในชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ใชเมล็ดพันธุ ไดแก พันธุพิษณุโลก 
2 พันธุ กข 41 และขาวนาปรัง เพาะปลูกนอกฤดูทํานาปกติ ไดรับน้ําจากชลประธาน ใชเมล็ดพันธุที่
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ไมไวแสง ไดแก พันธุกข 23 พันธุกข 25 เมล็ดพันธุหลักที่ใชในการเพาะปลูก ไดรับการสนับสนุน
จากศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การเพาะปลูกแบงออกเปน 9 ขั้นตอน ดังน้ีการ
เตรียมเมล็ดพันธุ การเตรียมดิน การตกกลา การปกดํา การใสปุย การฉีดฮอรโมน การดูแลรักษา 
วัชพืชและศัตรูพืช การตรวจตัดพันธุปน การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ ในแตละขั้นตอนสมาชิกตอง
กําหนดวันและเวลาในการปฏิบัติ แลวแจงใหกลุมทราบ เพื่อที่คณะผูตรวจจะไดตรวจสอบขั้นตอน
ตาง ๆ วามีการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม เกษตรกรมีความใสใจใหความสําคัญในทุกขั้นตอน 

 5. การทําความสะอาดและบรรจุภัณฑ ขั้นตอนนี้กลุมเปนผูผลิต แบงออกเปน 4 
ขั้นตอน                                                                                                                   

5.1 การลดความช้ืน ตองทําความสะอาดลานตากกอนตากพันธุขาวเพ่ือลด
ความชื้น นําเมล็ดพันธุที่ไดจากการเก็บเกี่ยวตากภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อไมใหเมล็ดพันธุเกิดเช้ือรา 
เกล่ียใหความหนาไมเกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 ชั่วโมง จึงตรวจวัดความช้ืนของเมล็ด
พันธุภายหลังตากพันธุขาว ความช้ืนตองเหลือประมาณ 12% –13% จากการสัมภาษณผูใหขอมูล
หลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…เอาขาวที่สมาชิกมาขาย
เรา มาตากบนลานตากของกลุม เพราะวาขาวพวกนี้ยังสดมีความช้ืนมากเกี่ยวเสร็จแลวตองเอามา
ตากเลยไมงั้นเม็ดขาว (เมล็ดพันธุขาว) จะขึ้นรา ตากไมหนามากประมาณ ส่ีหาเซ็นต กลับขาว 2 

ชั่วโมงคร้ัง ตาก 1-2 วัน แลวเอาไปวัดความชื้น ตองไดความช้ืนไมเกิน 12%-13% ถาไดแลวก็เก็บ
รวมเปนกองๆและตากขาวอ่ืนตอ แตกอนตากตองทําความสะอาดลานตากกอนหามมีขาวอ่ืนเหลือ
เดี๋ยวเปนพันธุปนได… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…พอเกี่ยวเสร็จเปนขาวสด พี่ก็
เอาขาวมาท่ีกลุมใหกลุมตีราคา ชั่งนํ้าหนักแลวก็ขาย พี่เปนทั้งสมาชิกและคนรับจางของกลุมดวย 
อยางแรกตองกวาดลานตากกอนไมใหมีอะไรเหลือบนพื้นจะไดไมปนกบัขาวที่จะตาก เทขาวเสร็จก็
เกล่ียใหหนาเทากัน หนาไมเกินฝามือ กลับกองเร่ือย ๆ ตากสักวันสองวัน เคาก็เอาไปวัดความชื้น 
ผานพี่ก็ใหรถดันรวมกอง… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ปาก็เปนทั้งสมาชิกแลวก็
ลูกจางดวย กวาดทําความสะอาดลานตากกอนทุกครั้งที่จะเอาขาวมาลงตาก เสร็จแลวก็เกล่ียขาวบน
ลานหนาเทา ๆ กัน แลวก็กลับกองสัก 2 ชั่วโมงกลับที สองวันก็แหงแลวเด๋ียวคุณณุเคาก็เอาไปวัด
ความชื้น…  
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ภาพที ่20 กลับกองขาว 

 
5.2 ทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุขาว ตองทําความสะอาด เครื่องทํา

ความสะอาดเคร่ืองคัดขนาดเมล็ด และระบบลําเลียงกอนใชงาน  ปรับการทํางานของเคร่ืองใหมี
ประสิทธิภาพ อัตราการปอนเมล็ด ความเร็วในการส่ันโยกของตะแกรง ความลาดเอียงของตะแกรง 
และแรงของลมเปาส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุขาวภายหลังจากผานเครื่องทําความ
สะอาดและคัดขนาดเมล็ด ตองมีความบริสุทธ์ิมากกวา 98% และส่ิงเจือปนไมเกิน 2% จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…พอไดที่มีความช้ืน
ตามท่ีเรากําหนดแลวก็เอามาเทใสเครื่องคัดขนาด เครื่องนี้ทําความสะอาดดวยการเปาเอาเศษหญา 
เศษใบไมและขาวลีบออก ถาเม็ดไมสวยไมเทากันก็ไมผานตะแกรงลงมาได ถาหยิบมา 100 เม็ด 
(เมล็ด) ตองมีเสียไมเกิน 1 เม็ด (เมล็ด) แตเราจะใชการวัดโดยกําเม็ดขาว (เมล็ดขาว) มาหนึ่งกํามือ 
ตองเสียไมเกิน สิบเม็ด (เมล็ด)… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เอาขาวท่ีตากแลว เทใส
เครื่องคัดเมล็ดในเครื่องก็จะทํา และแยกออกเปนสองอยางคือขาวที่ไดขนาดกับขาวท่ีไมไดขนาด… 

 

 
ภาพที่ 21 เครื่องทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุขาว 
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5.3 การบรรจุภัณฑ ตองนําเมล็ดพันธุที่ผานการทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด

พันธุแลวบรรจุกระสอบและช่ังนํ้าหนักโดยมีน้ําหนัก 25 กิโลกรัม และเย็บปดปากกระสอบ จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…นําเมล็ดพันธุที่ผานการ
คัดขนาดเรียบรอยแลว เทใสเครื่องท่ีใชใสกระสอบ เครื่องก็จะเทเมล็ดใสไมเต็มกระสอบมากแลวก็
ชั่งนํ้าหนักดู ตองหนักสองถังคร่ึง ก็ 25 กิโล (กิโลกรัม) นั่นแหละ ถานํ้าหนักไดแลว ก็เอาไปเขา
เครื่องเย็บปดปาก ก็ไดเมล็ดพันธุขาวแลว 1 กระสอบ… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เอาเม็ดขาว (เมล็ดพันธุขาว) 
เขาเคร่ืองใสกระสอบ ชั่งนํ้าหนักใหได 25 กิโล (กิโลกรัม) แลวก็เอาออก ไปเย็บปดปากกระสอบ… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เอาขาวที่คัดแลวใสเครื่องใส
กระสอบ ปาก็จะคอยดูวาเท พอหรือยัง กะดูเอากอนแลวก็เอาขึ้นชั่งตองช่ังใหได 25 โล (กิโลกรัม) 
แลวก็เย็บปดปาก ก็เสร็จแลว… 

5.4 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว ตองทําความสะอาดโรงเก็บกอนนําเมล็ดพันธุเก็บ
รักษา กําจัดแมลงท่ีติดมากับกระสอบเมล็ดพันธุขาว กอนการเก็บรักษา แยกกองเมล็ดพันธุเกาและ
ใหม ออกจากกัน จัดกองเมล็ดพันธุใหหางจากผนังโรงเก็บดานละ 1 เมตร วางเมล็ดพันธุบนแครสูง
จากพ้ืนประมาณ 10 เซนติเมตร ทําเคร่ืองหมายและบัญชีคุมเมล็ดพันธุขาวอยางละเอียด เพื่องายตอ
การตรวจสอบ และบํารุงรักษา ปองกันการสูญเสียเนื่องจากการทําลายของแมลงและสัตวศัตรูใน
โรงเก็บ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…โรงเก็บตองมีอากาศ
ถายเท กอนเอากระสอบไปวางตองฉีดยากันมอดกันแมลงกอน เด๋ียวมันมากัดกระสอบเจาะเม็ดพันธุ
ขาว (เมล็ดพันธุขาว) หามวางกระสอบบนพ้ืนโดยตรง ตองใชไมพาเหรด วางกอนรอยแลวคอยเอา
กระสอบขาววางบนไมอีกเรียงเปนชั้นๆไมติดผนังเกินไป วางแยกไวเปนกองจะไดเดินงายแลวก็จด
ทําบัญชีงาย… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ฉีดยากันมอดแลวก็ไม
พาเหรดที่ใชวาง วางบนพื้นกอน แลวคอยเอากระสอบมาวาง เวลาวางตองแยกเปนกองเกา กองใหม 
แตไมวางชิดผนังนะเด๋ียวจะช้ืน… 
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ภาพที่ 22 โรงเก็บเมล็ดพนัธุขาว 

 
การทําความสะอาดและบรรจุภัณฑ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี การลด

ความชื้น ดวยวิธีการตากบนลานตากของกลุม การทําความสะอาดและคัดเมล็ดพันธุ ดวยเครื่องจักร
และเทคโนโลยี และการบรรจุกระสอบเพ่ือรอการจัดจําหนายตอไป ในทุกขั้นตอนมีความสําคัญ 
หากผิดพลาด จะสงผลใหเกิด เมล็ดพันธุ ไมสามารถนําไปจําหนายได เนื่องจากไมผานการทดสอบ
มาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
 
การตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

จากการสัมภาษณพบวากลุมเกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร มีการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ดังน้ันการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน แบงออกเปน 2 ประเภท 

1. ตลาดพอเพียง คือการขายเมล็ดพันธุที่กลุมเปนผูผลิตใหกับสมาชิกภายในชุมชนท่ี
เปนสมาชิก เปนการหมุนเวียนและอุดหนุนเกษตรกรภายในชุมชน เมื่อสมาชิกเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต กลุมรับซ้ือคืนจากสมาชิกในราคาที่สูงกวาทองตลาด 10%-15% ของราคาขาวเปลือก
จาว ผลผลิตท่ีรับซ้ือคืน นําเขาสูกระบวนการทําความสะอาดและบรรจุภัณฑขั้นตอนนี้กลุมเปน
ผูผลิตเอง เพื่อจัดจําหนายใหกับสมาชิกในครั้งตอไป ราคาเมล็ดพันธุที่ผานกระบวนการทําความ
สะอาดและบรรจุภัณฑ คิดจากตนทุนทั้งหมดและบวกเพิ่มอีก 20%-30%  แตราคาเมล็ดพันธุก็ยังตํ่า
กวาทองตลาดทั่วไป 2%-5%  เมล็ดพันธุหลักที่ใชขยายพันธุ กลุมจัดซ้ือจากศูนยวิจัยพันธุขาว
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถนํามาขยายพันธุไดเพียง 2 ครั้ง เพื่อไมใหเมล็ดพันธุเกิดการ
กลายพันธุ เมื่อขยายพันธุครบ 2 ครั้ง กลุมจะซ้ือเมล็ดพันธุหลักอีกคร้ังเพ่ือใหสมาชิกนําไป
ขยายพันธุใหม เกษตรที่เปนสมาชิกจะไดเงินปนผลจากการซ้ือขายเมล็ดพันธุ และผลิตภัณฑที่กลุม
เปนผูผลิตและจัดจําหนาย ทุกๆ 6 เดือน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับ
ประเด็นน้ี ดังนี้ 
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ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…เมล็ดพันธุของกลุมเราไดรับ
การสนับสนุนจาก ศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เราจึงม่ันใจวาไมปลอมและก็ไม
ปนแนนอน กลุมก็จะมีหนาที่หาเมล็ดพันธุหลักใหกับสมาชิก สมาชิกก็จะมาซ้ือเมล็ดพันธุหลักจาก
เรานําไปขยายพันธุ บางคนไมมีทุนพอเราก็ใหยืมไปกอน ไวเกี่ยวไดแลวคอยมาตัดเงินกัน ใครอยาก
ไดปุยอินทรีย ฮอรโมน สารอินทรียไลแมลงไปใช ก็มาซ้ือจากกลุมไดคนท่ีทําก็สมาชิกนั่นแหละ ทํา
บัญชีรายรับรายจายไวใครมาซ้ืออะไรบาง พอสมาชิกนําไปขยายพันธุ เก็บเกี่ยวไดเคาก็เอามาขายคืน 
กลุมจะรับซ้ือสูงกวาตลาดท่ัวไป 10%-15% ของราคาขาวเปลือกจาว เพราะพันธุขาวปลูกใชทุนสูง
กวาการทํานาปกติ แตกลุมก็รับซ้ือคืนไมไดทั้งหมดรับซ้ือไดเปนบางสวน ผลผลิตท่ีเหลือก็จัดหา
ตลาดใหกับเคา เมื่อรับซ้ือคืนแลวเราก็เอามาตากลดความชื้น คัดเมล็ดพันธุ บรรจุใสกระสอบ ราคาก็
คิดจากราคารับซ้ือวาชวงนั้นเราซ้ือมาเกวียนละเทาไร ตากแลวขาวยุบตัวกี่เปอรเซ็น เขาเครื่องคัด
แลวหายไปกี่เปอรเซ็น ใชแรงงานเทาไหร แลวก็คํานวณออกมาเปนจํานวนเงินที่เปนตนทุนแลว
บวกเพิ่มอีก 20%-30 %  แตราคาก็ยังถูกกวาทองตลาดท่ัวไป  2%-5% และนําไปเก็บรักษาพรอมท่ีจะ
นําไปขยายพันธุ ทุกๆ 6 เดือนก็ปนผลใหกับสมาชิก พูดงาย ๆ ก็คือทําเอง ใชเอง ขายเอง แถมสราง
รายไดและใหความรูกับสมาชิกไปในตัว…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…เราจะซ้ือเมล็ดพันธุหลักจาก
ศูนยขาวพิโลก กลุมเราเปนวิสาหกิจชุมชนก็เลยไดโควตาในการซ้ือเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาว ซ้ือ
เคามาราคาเทาไหรเราก็ขายใหกับสมาชิกเทาน้ัน ใครไมมีเงินก็เอาไปทํากอน ปุยยาเราก็ทําเอง ใช
ผสมกับปุยเคมีไดชวยสมาชิกลดตนทุน พอเคาเกี่ยวไดเคาก็เอามาขายคืน เราซ้ือคืนแพงกวาตลาด 
10%-15 % แตก็ซ้ือไมไดทั้งหมด เราก็เลยจัดเปนโควตาวาจะรับซ้ือคืนเขากลุมคนละกี่ถังกี่เกวียน ที่
เหลือก็หาท่ีขายใหเคา เพราะพวกเราทําพันธุขาว ตนทุนเลยมากกวาทํานาธรรมดา สมาชิกจะไดไม
ถูกพอคาเอาเปรียบ เมล็ดพันธุที่เราซ้ือมาก็ตองมาผาน กระบวนตากทําความสะอาด และการ
ตรวจสอบตาง ๆ มั่นใจไดเลยวาซ้ือไปแลวงอกรอยเปอรเซ็น แตพันธุหลักที่ซ้ือมาจากศูนยวิจัยขาว
เนี่ย ใชขยายได  2 ครั้ง ก็ตองซ้ือเมล็ดพันธุหลักมาใหม เพื่อตัดวงจรขาวกลายพันธุ ท่ีนี่เราปนผลทุก 
6 เดือน… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เวลาจะทํานาใหม ก็ไปซ้ือจาก
กลุมท่ีฉางขาวของกลุม ราคาไมแนนอนเพราะมันขึ้นอยูตลอด เคาบอกวาเปนการควบคุมพันธุ
ไมใหกลายพันธุ พอซ้ือเคาก็ทําบัญชีไว ครบ 6 เดือน จะไดปนผล ยิ่งสมาชิกอุดหนุนกันก็ยิ่งมีปนผล
เยอะ พอเกี่ยวไดก็เอามาขายใหกลุม เคาก็ซ้ือไดไมหมดแตยังดีที่หาพอคามารับซ้ือถึงท่ี ราคาก็พอ ๆ 
กับกลุมแพงกวาขาวสดเยอะเหมือนกัน ถาราคาขาวสดท่ีไมใชพันธุขาว 9,000 บาทตอเกวียน ขาวปา
ที่ขายก็จะราคา 11,300-11,400 บาทตอเกวียน  ขายไปแลวก็ไปรับจางกลุม ตากแลวก็เขา
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กระบวนการอะไรนั่นแหละ จนใสกระสอบ หนานาหมดก็มีงานทํา มีเงินปนผล ทําไรถ่ัวเหลืองขาย
ไดดวย เปนปุยในนากอนทํานาคร้ังตอไป… 

 2. ตลาดทั่วไป คือการขายใหกับเอกชนและเกษตรกรชุมชนอ่ืนที่สนใจ กลุมเกษตร
ไดทําขอตกลงกับสมาชิกภายในกลุม เรื่องการกําหนดราคาขายใหกับบุคคลที่ไมเปนสมาชิกใหมี
ราคาจําหนายเทากับสมาชิก ภายใตเง่ือนไขที่วาเมล็ดพันธุที่จําหนายใหกับบุคลภายนอกตองเหลือ
จากการจําหนายใหกับสมาชิกกอน สถานที่ในการจําหนายคือลานตากของกลุมเกษตรกรและการ
บอกปากตอปากของเกษตรกรชุมชนอ่ืนถือเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญของกลุม
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…กลุมไมสามารถรับซ้ือคืน
เมล็ดพันธุของสมาชิกไดทั้งหมด ถาแบงออกเปน 3 สวน คือ ซ้ือคืน 1 สวน ที่เหลือเราก็หาตลาดให
เคา ราคาเราก็ตอรองกับพอคาใหเทากับกลุมซ้ือ เรื่องท่ีเคาจะไมซ้ือนะไมมีแนนอน เรามีเทาไหร เคา
ซ้ือหมด เพราะเคาเห็นเราทํา เห็นเมล็ดพันธุ มีการรับรองพันธุจากศูนยวิจัยขาว ผาน พรบ.พันธุพืช 
แคนี้เราก็ขายหมด มีแตคนมาติดตอขอซ้ือไปทั้งหมด เพราะเคาแทบไมตองคัดใหม แคตากลด
ความชื้นก็ใสกระสอบขายไดแลว แถมทําเสร็จขายแพงกวาเราซะอีกงายๆเลย ถาเปนเมล็ดพันธุที่
ผานกระบวนการแลวใสกระสอบแลว เราขายถังละ 180 บาท เคาขายถังละ 220 บาท เปนไงแพงกวา
ไหม ทีนี้ละคนที่อ่ืนที่เคารูอยูแลววาพันธุขาวของกลุมเรา ดีเหมือนเอกชนหรือดีกวาบางเจาดวยซํ้าก็
มาขอซ้ือพันธุของเรา เราก็ขายนะแตตองเหลือจากขายใหสมาชิกกอนถึงจะขายคนนอก ราคาขาย
คนอ่ืนกับสมาชิกราคาเทากัน เราไมเอาเปรียบใคร แตใหสิทธ์ิสมาชิกกอน คนอ่ืนที่มาซ้ือก็มาซ้ือถึง
ที่นี่แหละ…   

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…ถาตากแลวผานกระบวนทํา
ความสะอาดเปนกระสอบแลว ก็เตรียมขายใหสมาชิกกอน ถาสมาชิกในกลุมพอแลวที่เหลือคอยขาย
ใหคนนอก คนที่อ่ืนรูจักเราเยอะเคยถามเหมือนกันวา รูจักกลุมเราไดไง เคาบอกวามีชาวบานใน
หมูบานบอกมาอีกที วากลุมน้ีพันธุแท งอกทุกเม็ด ราคาก็ขายเทากันหมดไมวาเปนหรือไมเปน
สมาชิก เราตกลงกับสมาชิกวาเราจะไมเอาเปรียบใคร ที่ขายก็ที่ฉางนี่แหละ ไมไดไปขายท่ีอ่ืน แคนี้ก็
ไมพอขายแลว โฆษณาอะไรก็ไมมี มีแตเคาพูดปากตอปาก และก็เกษตรอําเภอแตละที่ ที่เคารูจักเรา
เคาก็แนะนําคนในพื้นที่ใหมาซ้ือพันธุเรา … 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เคยมีคนที่อ่ืนมาที่บานแลวก็ถาม
วาขายพันธุขาวไหม ผมเลยบอกไปวาผมไมขายหรอก ตองไปที่กลุมเคาบอกวาใหผมไปซ้ือให
หนอยกลัวราคาแพง เพราะเคาไมไดเปนสมาชิก ผมก็เลยบอกไปวา ไมแพงหรอก ราคาเทากันหมด
ไมวาจะเปนคนที่ไหนสมาชิกหรือไมสมาชิก ก็ราคาเทากัน เพราะพวกเราประชุมแลวก็ตกลงกันวา 
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ราคาขายใหใครก็ตองเทากัน แตมีเงื่อนไขวาตองขายใหสมาชิกใหพอกอน ตั้งแตนั้นมาคนก็มา
ติดตอขอซ้ือพันธุขาวกลุมเราตลอดเลย ประชุมครั้งลาสุด มีคนมาขอวางเงินมัดจําซ้ือทั้งหมด…  
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร 
1. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร 

โดยแบงประเด็นปญหาออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
1.1 โรคแมลงและสัตวศัตรูพืช การระบาดของหอยเชอรรี่ การระบาดของเพล้ีย

กระโดด โรคขาวตายคอ โรคใบไหม และการระบาดของหนอนมวนใบหนอนกินใบ แนวทางการ
แกไขเปนเพราะเกษตรกรใชสารเคมีกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช จํานวนมากเกินไปสงผลใหแมลง
เกิดอาการ ดื้อยาจึงทําใหเกิดการระบาดหนักมากกวาเดิมทางกลุมจึงเสนอแนะใหสมาชิกใชวิธีการ
ขับไล แทนการกําจดัโดยการใชสารอินทรีย เปนตัวฉีดพนขับไลเปนการตัดวงจรการเจริญเติบโต
ของแมลงและสัตวศัตรูพืชอาจใชรวมกับสารเคมีไดเปนบางชนิด จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
ไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…สวนใหญเราก็จะกลัว
เรื่องหอยเชอรรี่ หนอน โรคใบไหม ใบแหงและท่ีสําคัญเลยเพล้ียกระโดด อยางหอยเชอรรี่ใชยาฆา
แมลงหอยตายจริงแตปลาหรือสัตวอะไรที่อยูในนํ้าตายหมด เราเลยแนะนําใหสมาชิกใชวิธีตั้ง
ตะแกรงดักตอนสูบน้ําเขานา แตถามันยังเขาไปในนาไดอีก ก็ใชกากชาที่ไมเปนพิษตอสัตวอ่ืน
หวาน เพล้ียกระโดดนี่ก็สําคัญสามวันฉีดยาที ราคาก็แพงแสนแพงแตก็ไมไดผล ยิ่งฉีดย่ิงเกิดหนัก
เลยคราวนี้ กลุมก็เลยแนะนําใหใชสารอินทรียไปใชดู มันกินจริงแตเดี๋ยวมันก็ตาย แตเราตัดวงจรให
มันไมมีไขไมมีลูกเทาน้ีมันก็ไมมีแลว สวนใหญจะใหลองใชอินทรียดูกอน บางคนก็ใชคูกับสารเคมี
ก็ไดผลดี แตตนทุนก็สูงตามไปดวย ถาเรารูจักใชใหเปนประโยชน ก็ไมตองกลัวมันแลว…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…ที่หนักๆก็เพล้ีย ฉีดเทาไรก็
ไมตายแตที่จะตายนะคือคนฉีด เราก็ลองปรึกษากันในกลุมวาจะทําไงดี คุณพิษณุ ก็เลยเสนอวาลอง
หันมาใชสารอินทรียดีไหม เพราะเคาลองใชในนาแลว ไดผลดี ตอนแรกก็มีคนทําตามไมกี่คน แต
ผมนะทําคนแรกเลย มันไดผลดีจริง ๆ มีเพล้ียแตเม่ือตายแลวก็ไมมีอีก หลัง ๆ สมาชิกก็ลองทําตาม
เยอะขึ้น โรคใบแหง หอยเอย โรคอะไรก็ชั่ง เราคอยดูและปองกันเอาแทนการกําจัดจะไดผลดีกวา… 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ของผมปนั้นโดนเพล้ียเขาไป
เต็มๆฉีดยาทุกวันจนปวย ชวงนั้นทุกคนโดนหมดกลุมก็เลยเอาหมอมาตรวจรางกายและก็พบวามีแต
สารเคมีตกคางในรางกายกันทุกคน ยกเวนพี่ณุแกบอกใหพวกเราลองใชสารอินทรียที่หมักเองลอง
ไปฉีดดู ตอนแรกผมก็ไมเชื่อยาหมักจะสูยาฆาแมลงไดรึ แตก็ลองเอามาฉีดแปลงนึงดูเพราะไมเสีย
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ตังค ไดผลแบบไมนาเช่ือแปลงน้ันเกี่ ยวไดแตแปลงอ่ืนเกี่ยวไมไดเลยหลังจากน้ันผมก็ใช
สารอินทรียเยอะมากกวาสารเคมีแตก็ยังมีใชสารเคมีนิดหนอยหลังจากนั้นก็คอยระวังปองกันมัน
กอนจะเกิด จะไดไมเสียหายมาก…  

ความเสียจากการเพาะปลูกเกิดจากการระบาดของเพล้ียกระโดดมากที่สุด กลุม
จึงไดเสนอวิธีการปองกันและแกไขใหกับสมาชิก โดยการใชสารอินทรียขับไลและปองกันแมลง
และสัตวศัตรูพืช  

1.2 ขาดเงินทุนในการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรบางสวนยังขาดเงินทุนในการ
ลงทุนเพาะปลูกจึงกูยืมเงินจากแหลงอ่ืนเนื่องจากกลุมมีเงินทุนไมเพียงพอตอการกูของเกษตรกร
ภายในกลุมสงผลใหเกษตรกรตองกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรแทน สําหรับเกษตรกรบางคน
ตองยอมกูนอกระบบซ่ึงมีดอกเบ้ียสูงสงผลใหเกษตรกรไดผลผลิตไมเพียงพอตอการชําระหนี้จึงเกิด
การยึดท่ีทํากินขึ้น แนวทางการแกปญหาคือการแนะนําใหเกษตรกรทําเทาท่ีกําลังตนเองทําไดไมทํา
เกินกําลังสงผลใหใชทุนในการเพาะปลูกนอย หากมีความจําเปนตองกูเงินก็จัดหาแหลงเงินกู
ดอกเบ้ียตํ่าให เพื่อชวยลดภาระของเกษตรกร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดใหขอมูล
สอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…สมาชิกของเราบางคน
ทําเปนรอยๆไรใชทุนเยอะก็กู ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) บาง บางคนไมพอก็กูกลุมบางแตเราก็
ไมคอยมีใหเคากูมากหรอก บางคนก็กูนอกระบบดอกเบี้ยแพงทําเทาไหรก็ไมพอดอกเบี้ย นายทุนก็
ยึดนาซิคราวน้ีตองกลายเปนวาเชานาตัวเองทํา เราก็เลยจัดประชุมวาใครมีนอยก็ทํานอยไปกอนพอ
ไดกําไรคอยเพิ่มทุน แตบางคนไมมีเลย เราก็เลยลองติดตอทางราชการดูใหเคาหาแหลงเงินทุน
ดอกเบ้ียต่ําใหหนอยแตก็ไมไดมาก แตหลังๆมาน่ีก็ยังดีที่ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)  เพิ่มวงเงิน
กูไดเพราะกลุมเรามีความแข็งแรงและมีความมั่นคง เคาเลยใหสินเช่ือเราเยอะขึ้น…   

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เมื่อกอนผมน่ีแหละทํานา
เยอะดูไมไหวเพราะมันเยอะตองใชลูกจาง ทําเองไมไหว ไหนจะคาปุยคายา โอยตนทุนเยอะ นาบาง
พื้นก็ลม ขาดทุนก็เลยเปล่ียนใหม หันมาทําเทาท่ีเราทําไหวอันอ่ืนก็ปลอยเชาเอา เม่ือกอนเปนหนี้ทั้ง 
ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)  หนี้นายทุนแทบจะขายนา แตตั้งแตเริ่มทําแบบใหมก็ปลดหนี้
นายทุนไดแลวก็คอยๆใชหนี้ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)  เด๋ียวนี้ทําเทาไหรก็เก็บไดหมด…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…เม่ือกอนปาก็ทําเยอะเจอชวง
เพล้ียระบาดหนัก กูเคามาซ้ือยาฉีดเพล้ียพอเกี่ยวไดก็ไมพอใหดอกเคาทําเทาไหรก็ไมพอสง เคาก็เลย
ยึดนาปาท่ีจํานองไว ดีนะที่นาแฟนปาไมไดเอาไปจํานองเลยยังเหลืออยูบาง แตก็ไมพอทําเลยตอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

ไปเชานาท่ีเคายึดของปาไปนั่นแหละมันนาเสียใจ นาเจาของแตตองจายคาเชายังดีที่ยังกูจากกลุมได
รวมกับท่ีกู ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) ก็พอจะมีทุนทําตอไดอีกหนอย…  

แหลงเงินทุนหลักท่ีเกษตรกร สามารถกูยืมได คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร แตก็
ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรบางรายในชุมชนตองกูยืมเงินจาก
นายทุน จนกลายเปนหนี้สิน ที่ไมสามารถชําระได เปนตนเหตุ การยึดท่ีทํากินขึ้น เกษตรกรจึง
ตองการใหภาครัฐหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ํา ใหแกเกษตรกร 

1.3 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น คือภัยแลงและน้ําทวม เพราะบานตนชุมแสงมีพื้นที่ติด
กับแมน้ํานานจึงไมสามารถหลีกหนีน้ําทวมได ดังน้ันเกษตรกรจึงจัดทําแผนการเพาะปลูก เพื่อ
ไมใหขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกและไมใหประสบปญหานํ้าทวม จากการสัมภาษณผูใหขอมูล
หลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…คนทํานาหนีไมไดอยู
สองอยาง คือความแหงแลงกับน้ําทวม ยิ่งท่ีนี่น้ําทวมทุกปเราถึงทํานาไดแคปละ 2 ครั้งไงตองทํา
ไมใหจังหนาแลงแลวก็ทําใหเก็บเกี่ยวกอนน้ําทวมจะไดไมเสียแลวก็ขาดทุน พวกเราก็ประชุมวาง
แผนการทํานาตลอดวาจะเร่ิมทําชวงเดือนไหน เกี่ยวเมื่อไหร เราก็เลยแกปญหาไดแตบางปก็หนีน้ํา
ทวมไมทันบางเพราะธรรมชาติเดี๋ยวนี้คาดการณไดยากตองประชุมวางแผนทุกคร้ังที่จะทําเลย แลวก็
วางแผนการใชน้ําจากชลประทาน คนปลายน้ําจะไดมีน้ําใชตลอดไมงั้นคนที่อยูปลายน้ําก็ขาดนํ้า 
ขาวตายแน…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…ที่นี่โดนทุกปก็น้ําทวมนี่
แหละ แตเราก็ประชุมกันวาจะทําเดือนไหนดีจะไดเกี่ยวกอนน้ําทวมชวงหนาแลงก็แบงกันวาวัน
ไหนใครจะสูบน้ําจะไดมีน้ําใชทุกคน ตลอดหนาแลงแตบางปน้ําก็มาเร็วกวาปกตินาลมบางแตก็ยัง
พออยูได ยังไงก็หนีธรรมชาติไมไดอยูแลว…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ สมาชิกกลุม ที่วา…บานเราน้ําทวมทุกปแคจะมา
เร็วมาชา เวลาจะทํานาทีเราตองประชุมในชุมชนกอนวาเราจะเริ่มทําชวงไหนจะไดมีน้ําใชพอหนีน้ํา
ทวมทัน…  

เกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ประสบปญหานํ้าทวมทุกป ดังน้ันเกษตรกรจึงวางแผนการผลิตเพ่ือปรับการเพาะปลูกใหเขากับ
ธรรมชาติ เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ําและหลีกหนีน้ําทวม 

2. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการตลาดของเมล็ดพันธุขาว  
กลุมเกษตรกรขาดเงินทุนในการปรับปรุงลานตากและอุปกรณการผลิต

กระบวนการทําความสะอาดและบรรจุภัณฑเพื่อใหเพียงพอตอผลผลิตของเกษตรกรที่มีจํานวนเพิ่ม
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สูงขึ้นและขาดเงินทุนการรับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกรสงผลใหผลิตท่ีมีคุณภาพถูกพอคา
ภายนอกนําไปจําหนายในชื่อของตนเองทั้งท่ีผลผลิตนั้นเปนของกลุมเกษตรกร แนวทางการปญหา
คือการหาแหลงเงินทุนเพ่ือนํามาปรับปรุงลานตากและอุปกรณการผลิตกระบวนการทําความสะอาด
และบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพและเงินทุนในการรับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกร นอกจากนี้กลุม
ควรติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมีการจัดแหลงเงินใหกับกลุมเกษตรกร  จากการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลักไดใหขอมูลสอดคลองกับประเด็นนี้ ดังนี้ 

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ พิษณุ อรรคนิวาส ที่วา…สมาชิกเคาก็อยากขายคืน
ใหกับเราทั้งหมดแหละแตเราไมพรอมเอง เงินไมพอท่ีจะซ้ือทั้งหมดลานตากก็เล็กตากไดนอย มันก็
เต็ม เราก็เลยตองหาตลาดใหกับเคาบางที่ตอรองราคากับพอคาก็ไดที่เรารับซ้ือบางแตบางทีก็นอย
กวานิดหนอยของท่ีเคาซ้ือไปแทบไมตองไปคัดเลย ตากแลวเอาใสถุงขายเปนของยี่หอเคาเลย ราคา
ที่เคาขายแพงกวาของกลุมเราอีก เสียดายจริงๆอีกอยางเคร่ืองไมเครื่องมือเราก็มีนอยไมทันสมัย มัน
ก็เลยผลิตไดไมมากเพราะทุนเรานอยเลยไมพอที่จะพัฒนาไดมากกวานี้…  

ดังคํากลาวจากการสัมภาษณ ประสงค ชูรส ที่วา…ลานตากเรามันเล็กตากทีก็ไมได
มาก สวนทางกลับขาวท่ีเคาจะเอามาขายมันเยอะและอีกอยางเลยท่ีสําคัญ คือเราไมมีเงินที่จะซ้ือของ
เคาไดทั้งหมดพี่ก็พยามจะหาทุนมาปรับปรุงลานตากใหมันกวางขึ้นจะไดตากไดเยอะ เอาเคร่ืองคัดที่
มันใหญกวานี้หนอยเราซ้ือเคาไมไดทั้งหมดก็ตองหาท่ีขายใหเคากลุมก็ติดตอพอคามารับซ้ือ ตอรอง
ราคาใหบางท่ีเคาก็กดราคาเราบางแตถาเรามีทุนเยอะกวานี้ปญหานี้คงไมเกิดตอนนี้เราก็พยามคุยกับ
ทางราชการใหเคาทางชวยเราอยูเหมือนกัน… 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรตําบลง้ิวราย อําเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร จากกลุมผูใหขอมูลหลักทั้งหมด 15 คน ซ่ึงเปนเกษตรกรที่มีประสบการณการผลิต
เมล็ดพันธุขาวไมนอยกวา 10 ป พบวาจุดเริ่มตนของการผลิตเมล็ดพันธุขาวเกดิจากแกนนําในชุมชน
ตองการใหเกษตรกรในชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไวขยายพันธุ รูจักความพอเพียงเปนชุมชน
ที่เขมแข็ง โดยการนําเกษตรทฤษฎีใหมดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารชุมชน กลุมแกนนําจึง
รวมตัวกับเกษตรกรบางสวนในชุมชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบาน
ตนชุมแสงขึ้นสงผลใหปญหาตางๆสามารถแกไขไปในทิศทางท่ีดีขึ้นทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองและมีภูมิคุมกันตอปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรตําบลงิ้วราย อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชน
ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

1.1 แกนนํากลุมวิสาหกิจชุมชนไดนําเกษตรทฤษฎีใหมดวยหลักเศรษฐกจิพอเพียง
มาใชกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว เพื่อเปนหนทางในการแกไขปญหาท่ีเกษตรกรกําลังเผชิญอยู โดย
การศึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของจนเกิดความเช่ียวชาญสามารถเผยแพรความรูใหกับเกษตรกรใน
ชุมชน สามารถเขาใจและผลิตไดอยางถูกตองและประสบผลสําเร็จ โดยการผลิตอยูบนพื้นฐานของ
ความพอเพียงสงผลใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดและสรางชุมชนใหมีความเข็มแข็งกลายเปนชุมชน
ตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
กลุมใหเกิดความเขมแข็งและสามารถอยูรอดไดถึงปจจุบัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109 

1.2 จุดเร่ิมตนของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตน
ชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาว
ชุมชนบานตนชุมแสงตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นไดโดยแกนนําเกษตรกร
ตองการเห็น ความเขมแข็งของเกษตรกรในชุมชนอยูดีกินดี ไมมีหน้ีสิน อีกทั้งยังสามารถผลิตเมล็ด
พันธุขาวที่มีคุณภาพใหสมาชิกแตละชุมชนไดใชพันธุขาวคุณภาพดีที่ชุมชนผลิตขึ้นเอง จึงรวมกลุม
เกษตรในชุมชนจัดต้ัง กลุมพันธุขาวชุมชน และพัฒนาขึ้นกลายเปน กลุมผลิตและขยายพันธุขาว
ชุมชน จนถึงปจจุบัน 

1.3 การใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อให
ไดเมล็ดพันธุคุณภาพดี แหลงการศึกษาและใหความรูกับเกษตรกรเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุขาวคือ
ศูนยชัยพัฒนาเกษตร สิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยใหความรูและจัดฝกอบรมแก
เกษตรกรใหมีความสามารถดูเมล็ดพันธุวาเปนพันธุแทหรือพันธุปน คัดแยกเมล็ดพันธุเปนและผลิต
ไดอยางถูกตองทุกขั้นตอน พรอมสงเจาหนาท่ีติดตามและตรวจสอบการผลิตเมล็ดพันธุของกลุม
เกษตรกรสงผลใหเมล็ดพันธุขาวท่ีกลุมเกษตรกรผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. 2518  ภายใตการดูแลของศูนยชัยพัฒนาเกษตร สิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร 

1.4 การเพราะปลูกสามารถปลูกไดปละ 2 ครั้ง คือขาวนาป เพาะปลูกในฤดูทํานา
ปกติตามฤดูฝน อยูในชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม และขาวนาปรัง เพาะปลูกนอกฤดูทํานาปกติ
ซ่ึงไดรับน้ําจากชลประทาน ชนิดของเมล็ดพันธุที่ใชเพาะปลูกมี 4 ชนิด คือพันธุพิษณุโลก2 พันธุ 
กข 41 พันธุ กข 29 พันธุ กข 31 การเพาะปลูกแบงออกเปน 9 ขั้นตอน  

1.4.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ ใชเมล็ดพันธุที่สะอาดไมมีเมล็ดวัชพืชเจือปนและ
เปนพันธุแทไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหลักจาก ศูนยวิจัยพันธุขาวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

1.4.2 การเตรียมดิน ตากหนาดินหลังเก็บเกี่ยวขาวอยางนอย 2 สัปดาห โดยใช
โรตารี่ย่ํากลบตอซัง จากน้ันระบายนํ้าออกใหหนาดินแหง 2 สัปดาห จึงใชขลุบย่ํา หมักไว 1-2 
สัปดาห กอนคราดทําเทือก กอนเพาะปลูกปรับพื้นนาใหเรียบสม่ําเสมอทํารองระบายนํ้าทุก 4 เมตร 

1.4.3 การตกกลา นําเมล็ดพันธุขาวแชน้ําจนกวาเมล็ดงอกเปนตุมตาจึงนํา
เมล็ดโรยบนกระบะเพาะกลาและโรยขี้เถาแกลบกลบหนา นํากระบะเก็บไวที่รม 2 คืน เมล็ดจะงอก
ประมาณ 1 เซนติเมตร จึงนําออกไปไวในแปลงนาท่ีเตรียมไว รดนํ้าใหชุมคลุมดวยกระสอบปานทิ้ง
ไว 2 วัน นํากระสอบปานออก ปลอยน้ําเขาใหทวมกระบะ 10 วัน จึงปลอยน้ําเขาสูงได เมื่อครบ 20 
วัน นํากลามาปกดําโดยใชรถปกดําในแปลงนา 
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1.4.4 การปกดํา กลุมเกษตรกรใชวิธีการปกดําไมใชวิธีการหวาน เนื่องจาก
วิธีการหวานสามารถเกิดการปนของเมล็ดพันธุได นํากลาท่ีเพาะในกระบะ มวนออกและนําไปปก
ดําในนาขาว โดยใชรถปกดํา 

1.4.5 การใสปุย กอนการใสปุยกลุมเกษตรกรไดนําดินของสมาชิกไปตรวจ
ธาตุอาหารในดินเพื่อหาธาตุอาหารชนิดใดที่ดินขาด จากน้ันจึงเติมธาตุอาหารชนิดน้ันลงไป กลุม
เกษตรกรไดทําปุยอินทรียไวใชภายในกลุม เพื่อเปนการชวยลดตนทุนของเกษตรกร การใสปุย
เกษตรกรใส 3 ครั้ง คร้ังที่ 1 ปุยคอก ใสกอนการทํานาเพ่ือเพิ่มธาตุอาหารใหกับดิน คร้ังที่ 2 หลังจาก
การปกดํา 7-10 วัน ในนาตองมีน้ํา 5-10 เซนติเมตร จึงใสปุยสูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-
0 อัตรา 25-35 กิโลกรัม/ไร ผสมกับปุยอินทรีย อัตรา 2 สวนตอ 1 สวน เพื่อเพิ่มการแตกกอของตน
ขาว ครั้งท่ี 3 ใสปุยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร ผสมกับปุยอินทรีย อัตรา 2 สวนตอ 1 สวน 
การใสครั้งตอๆไปตองอาศัยการดูแลและหมั่นตรวจดูตนขาววาตองการปุยชิดไหนเมื่อใดตองอาศัย
ทักษะและความรูของเกษตรกรเอง  

1.4.6 การฉีดฮอรโมน เปนการเพิ่มวิตามินใหกับตนขาว ชวยกระตุนใหตน
ขาวออกรวง เรงการสรางน้ํานมเพ่ิมแปงใหเมล็ดขาวสงผลใหเมล็ดขาวโตมีน้ําหนัก กลุมเกษตรกร
ไดผลิตฮอรโมนไวใชเองภายในกลุม โดยใชวัสดุในพ้ืนที่ ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือลดตนทุนของ
เกษตรกรและสงเสริมการลดใชสารเคมี การทํานาแบบอินทรีย การฉีดฮอรโมนฉีด 2 ชวง คือชวง
ขาวอายุ 30 วัน เพ่ิมวิตามินใหตนขาวและชวงอายุ 60 วัน เรงการออกรวงเรงการการสรางน้ํานมเพ่ิม
แปง  

1.4.7 การดูแลรักษา วัชพืชและสัตวศัตรูพืชขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญ 
เชน เกษตรกรดูแลเอาใจใสเปนอยางมาก หากมีวัชพืชมากเกินไปสงผลใหส้ินเปลืองปุย เนื่องจาก
วัชพืชจะแยงสารอาหารของตนขาวและตองใชสารเคมีเขามากําจัดวัชพืชเปนการเพิ่มตนทุนและ
อันตรายกับผูฉีดยากําจัดวัชพืช ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมน้ําหลังจากการปกดําผานไปแลว 2-3 วัน 
เพื่อปองกันการเกิดของวัชพืชต้ังแตเริ่มตน ดังน้ันเกษตรตองดูแลเอาใจใสตั้งแตเริ่มตนเกษตรกร
ตรวจดูในแปลงนาอยางสม่ําเสมอ หากพบสัตวศัตรูพืชตองรีบทําการกําจัดกอนเกิดการระบาดโดย
การใชสารเคมีหรือสารอินทรียปลอยทิ้งไวอาจสงผลกระทบตอขาวในแปลงนาได 

1.4.8 การตรวจตัดพันธุปน แบงออกเปน 4 ระยะ คือระยะแตกกอ ระยะออก
ดอก ระยะโนมรวง และระยะพลับพลึง การตรวจตัดพันธุปนเปนขั้นตอนที่มีสําคัญมากเพราะเปน
การกําจัดพันธุขาวท่ีไมใชพันธุเดียวกันออกจึงตองอาศัยความรูและทักษะในการสังเกตลักษณะ
พันธุขาวแตละชนิดในขั้นตอนนี้มีเจาหนาที่เขามาควบคุมดูแลเพ่ือใหปฏิบัติไดอยางถูกตองและได
พันธุขาวที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
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1.4.9 การเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุขาวที่ระยะสุกแกพอดี ประมาณ 30 วัน หลังขาว
ออกดอก 80 % กอนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรตองปลอยน้ําในนาขาวกอนการเก็บเกี่ยว 5-7 วัน และทํา
ความสะอาดรถเกี่ยวนวดขาวกอนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุขาวในแปลงนาเกี่ยวขาวขอบแปลงแยกออก
เพื่อทําความสะอาดรถเกี่ยวนวดทําความสะอาดภาชนะบรรจุและรถบรรทุกกอนใสเมล็ดพันธุจาก
การเก็บเกี่ยว  

การเพาะปลูกพันธุขาว ขั้นตอนที่เกษตรกรใหความสําคัญมาก คือการตรวจตัด
พันธุปนอยางนอยตองตรวจตัด 3 ครั้ง หากไมดูแลอาจสงผลใหเกิดเมล็ดพันธุปนไดและไมได
มาตรฐานตามที่กําหนดไว การเก็บเกี่ยวขั้นตอนนี้จะตองดูแลความสะอาดรถเกี่ยวนวดขาว เพื่อ
ปองกันเมล็ดพันธุขาวพันธุอ่ืนที่ติดคางอยูภายในรถเกี่ยวนวดขาวในแตละขั้นตอนสมาชิกตอง
กําหนดวันและเวลาในการปฏิบัติและแจงใหกลุมทราบ เพื่อที่คณะผูตรวจไดตรวจสอบขั้นตอน
นั้นๆวามีการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม 

1.5 การทําความสะอาดและบรรจุภัณฑ  ขั้นตอนนี้กลุมเปนผูผลิตเอง โดยแบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน 

1.5.1 การลดความช้ืน นําเมล็ดพันธุจากการเก็บเกี่ยวตากภายใน  24 ชั่วโมง 
เกล่ียใหความหนาไมเกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 ชั่วโมง ตรวจความชื้นของเมล็ดพันธุ
ภายหลังจากการลดความชื้นตองเหลือประมาณ 12%–13% 

1.5.2 ทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุขาว นําเมล็ดพันธุที่ผานการลด
ความชื้นเขาสูเครื่องคัดเมล็ดเพื่อคัดแยกขนาดและกําจัดส่ิงแปลกปลอม ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มี
ความละเอียดจึงอาศัยเช่ียวชาญผูที่มีความรูเกี่ยวกับเครื่องคัดเมล็ดเปนผูควบคุมเคร่ืองทําความ
สะอาด เพราะเมล็ดพันธุตองมีความบริสุทธ์ิมากกวา 99 % และส่ิงเจือปนไมเกิน 1% หลังจากเขา
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ 

1.5.3 การบรรจุภัณฑ นําเมล็ดพันธุที่ผานการทําความสะอาดและคัดขนาด
เมล็ดพันธุบรรจุกระสอบและชั่งนํ้าหนัก โดยมีน้ําหนัก 25 กิโลกรัม และสงเขาเครื่องเย็บปดปาก
กระสอบ 

1.5.4 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาว กําจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวกอน
การเก็บรักษาทําความสะอาดโรงเก็บกอนนําเมล็ดไปเกบ็รักษาแยกกองเมล็ดพันธุเกาและใหมไวคน
ละดานจัดกองเมล็ดพันธุหางผนังโรงเก็บดานละ 1 เมตร วางเมล็ดพันธุบนแครสูงจากพื้น 10 
เซนติเมตร ทําเคร่ืองหมายกํากับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุขาวอยางละเอียด  ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาโรงเก็บ 
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2. การตลาดเมล็ดพันธุขาวปลูกของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาว
ชุมชนตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

กลุมเกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ดังน้ันการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวชุมชน แบงออกเปน 2 ประเภท 

2.1 ตลาดพอเพียง คือการขายเมล็ดพันธุที่กลุมเปนผูผลิตเองใหกับสมาชิกภายใน
กลุม เปนการหมุนเวียนและอุดหนุนเกษตรภายในชุมชน โดยกําหนดราคารับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจาก
สมาชิกราคาสูงกวาทองตลาด 10%-15% นําเมล็ดพันธุที่รับซ้ือคืนเขาสูกระบวนการทําความสะอาด
และบรรจุภัณฑ กําหนดราคาจําหนายโดยคิดจากตนทุนท้ังหมดและบวกเพ่ิม 20%-30% ของจํานวน
ตนทุน 

2.2 ตลาดท่ัวไป คือการขายใหกับเอกชนและเกษตรกรชุมชนอ่ืนที่สนใจ โดย
กําหนดราคาจําหนายใหกับบุคคลที่ไมเปนสมาชิกมีราคาเทากับสมาชิก โดยกําหนดเงื่อนไขวาเมล็ด
พันธุที่จําหนายใหกับบุคลภายนอกตองเหลือจากการจําหนายใหกับสมาชิกกอน สถานท่ีในการ
จําหนายคือลานตากของกลุมเกษตรกร อีกทั้งการตอบอกปากตอปาก (word of mouth) ยังเปนการ
สงเสริมการตลาดของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพอยางสูง ดวยคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวสงผลใหกลุม
เปนที่รูจักของเกษตรกรตําบลใกลเคียงและเอกชนที่สนใจอยางรวดเร็ว 

3. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ
ขาวของเกษตรกร 

3.1 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวของ
เกษตรกร โดยแบงประเด็นปญหาออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

3.1.1 โรคแมลงและสัตวศัตรูพืช การระบาดของหอยเชอรรี่ การระบาดของ
เพล้ียกระโดด โรคขาวตายคอ โรคใบไหมและการระบาดของหนอนมวนใบหนอนกินใบ แนว
ทางการแกไข กลุมเสนอแนะใหสมาชิกใชวิธีการขับไลแทนการกําจัดโดยการใชสารอินทรีย เปน
ตัวฉีดพนขับไล เปนการตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงและสัตวศัตรูพืชอาจใชรวมกับสารเคมี
ไดเปนบาง 

3.1.2 ขาดเงินทุนในการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรบางสวนยังขาดเงินใน
การลงทุนเพาะปลูกและกลุมไมมีเงินทุนเพียงพอใหเกษตรกรกูยืมแมเกษตรกรสามารถกูเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรแตบางรายก็ยังไมเพียงพอตอการเพาะปลูก จึงจําเปนตองกูเงินนอกระบบซ่ึง
มีดอกเบ้ียสูงสงผลใหเกษตรกรเปนหนี้สินและเกิดการยึดท่ีทํากินขึ้น แนวทางการปญหาคือการ
แนะนําใหเกษตรกรทําเทาท่ีกําลังตนทําไดและรูจักความพอเพียง หากมีความจําเปนตองกูเงิน กลุม
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จึงจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าใหเพื่อชวยลดภาระของเกษตรกร นอกจากนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรมีการจัดแหลงเงินใหแกเกษตรกร 

3.1.3 ภัยธรรมชาติ พื้นที่ของเกษตรกรบานตนชุมแสง ตําบลงิ้วราย อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ติดกับแมน้ํานาน เกษตรการจึงหลีกหนีความเสียหายจากน้ําทวม
ไมได ดังนั้นกลุมเกษตรกรจึงจัดประชุมวางแผนการผลิตใหเก็บเกี่ยวกอนน้ําจะทวมและวางแผน
จัดสรรการใชน้ําใหมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกของเกษตรในพื้นที่แตละราย  ในชวง
หนาแลง เพื่อลดปญหาการขาดแคลนและการแยงน้ําของเกษตรกร  

3.2 ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข ดานการตลาดของเมล็ดพันธุขาว คือ
ขาดเงินทุน มีปญหาเรื่อง กลุมขาดเงินทุนการปรับปรุงลานตาก อุปกรณการผลิตกระบวนการทํา
ความสะอาดและบรรจุภัณฑและเงินทุนรับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกร เพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น แนวทางการปญหาคือการหาเงินทุนเพื่อนํามาปรับปรุงสถานท่ีและอุปกรณ
ใหมีคุณภาพ และเงินทุนใหเพียงพอตอการรับซ้ือเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกรนอกจากนี้หนวยงานท่ี
เกี่ยวของควรมีการจัดแหลงเงินใหแกกลุมเกษตรกร 
 
ขอสรุปเชิงทฤษฎี 

1. การดูแลเอาใจใสเปนพิเศษในทุกขั้นตอนของการผลิตเมล็ดพันธุขาวสงผลใหเมล็ด
พันธุขาวที่ผลิตไมเกิดการกลายพันธุหรือพันธุปน 

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวที่อยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสงผลใหตนทุนการ
ผลิตลดลงและเกษตรกรบานตนชุมแสงพ่ึงพาตนเองได 

3. การผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มุงเนนการใชเกษตรอินทรียเปนหลักสงผลใหสุขภาพของ
เกษตรกรบานตนชุมแสง ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนในนาขาวดีขึ้น 

4. การตลาดในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนสงผลใหวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวบานตนชุมแสง รูจักวิธีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เกษตรกรมีรายได สามารถพึ่งพา
ตนเองไดและชุมชนมีความเขมแข็ง 

5. การตลาดในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  เปนการตลาดท่ีชวยผลักดันและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนสงผลใหมีความกระตือรือรนตอการแสวงหาความรูในเร่ืองการ
ผลิตเพ่ือใหไดคุณภาพและปริมาณท่ีสามารถเพียงพอตอความตองการและสามารถอยูรอดไดโดยไม
มีภาระหนี้สิน 
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6. สมาชิกภายในวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายเมล็ดพันธุขาวบานตนชุมแสง 
ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน มีความเชื่อมั่นในความสามารถของการบริหารงานของกลุมสงผลให
กลุมเกิดความเขมแข็งและแข็งแรง สามารถดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิจัยพบขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณในระดับลึกของกลุมเกษตรกรบานตนชุมแสง 

ตําบลงิ้วราย จังหวัดพิจิตร มีการผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูกที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว ผูวิจัยนําขอมูลไปทบทวนเปรียบเทียบกับแนวคิดการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีกลาวไววาการผลิต
เมล็ดพันธุที่ดีมีคุณภาพจะตองศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อใหไดเมล็ดพันธุ
คุณภาพดี โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมปจจัยการผลิตและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุรวมท้ังการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุในแปลงปลูกและโรงงานเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพดีที่สุดและมีผลผลิตที่สูงสุด จวงจันทร (2525: 3-5) ผูวิจัยพบวาเมล็ดพันธุที่กลุมเกษตรกร
ผลิตมีคุณภาพดีและไดผานเกณฑมาตรฐานพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 เพราะเกษตรกรให
การดูแลและใสใจในการผลิตทุกขั้นตอนอยางเครงครัดโดยเฉพาะการควบคุมน้ําในแปลงนา ตั้งแต
เริ่มการเพาะปลูกควบคุมน้ําจนถึงการเก็บเกี่ยว เกษตรกรหมั่นตรวจสอบน้ําในแปลงนาเพื่อไมให
เกิดวัชพืชอีกท้ังขั้นตอนการตัดพันธุปน เกษตรกรใหความเอาใจใสดูแลเปนอยางมาก เนื่องจากการ
ตัดพันธุปนเปนการกําจัดขาวที่กลายพันธุและวัชพืชออกจากพันธุขาวที่เพาะปลูกชนิดน้ัน ดังนั้นใน
ขั้นตอนนี้เกษตรกรจึงตองมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการดูลักษณะพันธุขาวชนิดนั้น จึงสามารถ
ตัดพันธุปนได ดังนั้นเมล็ดพันธุขาวที่กลุมเกษตรกรผลิตจึงมีความบริสุทธ์ิ ไดรับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน อีกทั้งมีการตรวจสอบปรับปรุงและแกไขอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางการทํานาปกติกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวมีความแตกตางกันอยางส้ินเชิง หากขาด
ความรูความเขาใจและประสบการณจะไมสามารถทําตามได อีกทั้งกลุมเกษตรกรยังไดผลิตปุย
อินทรียและสารอินทรียไวใชภายในกลุมเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต อีกทั้งจําหนายใหกับ
สมาชิกและผูที่สนใจ สรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรและยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางการบริหารกลุมของเกษตรกร สงผลให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดในพ้ืนที่ของตนเองอยาง พออยูพอกิน ไมอดอยาก การรวมกลุมสรางพลัง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทรตอกัน รวมกันเพื่อชวยเหลือกลุมภายในชุมชน ไมคิดเอาเปรียบ
ผูอ่ืน สําหรับการบริหารดานการตลาดเนนการทําการตลาดเพ่ือใหกลุมมีความอยูรอด มิไดมุงหวัง
กําไรแตเพียงอยางเดียวแตยังมุงหวังใหเกษตรกรในชุมชนอ่ืนสามารถซ้ือเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ที่
กลุมเกษตรกรเปนผูผลิตนําไปขยายพันธุโดยไมเอาเปรียบดานราคา ซ่ึงไดกําหนดราคาเทากับราคา
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ที่จําหนายใหกับสมาชิกภายในกลุมแตทางกลุมฯ มีเงื่อนไขในการจําหนายคือ ตองจําหนายเมล็ด
พันธุขาวใหเพียงพอกับความตองการของสมาชิกภายในกลุมกอน จึงจะสามารถจําหนายใหกับ
เกษตรกรกลุมอ่ืนได ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีเกษตรกรจากชุมชนอ่ืนเดินทางมาซ้ือเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมเกษตรกรถึงท่ีลานตากของกลุม ที่บานตนชุมแสง เนื่องจากเปนที่รูจักอยางแพรหลายใน
อําเภอใกลเคียงและเปนที่ยอมรับของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนโดยการบอกตอแบบปากตอปาก
ของเกษตรกรชุมชนอ่ืน ดังนั้นการบอกตอแบบปากตอปากจึงเปนเคร่ืองการสงเสริมการตลาดของ
กลุมท่ีมีประสิทธิภาพอยางมาก 

ในงานวิจัยมีขอสังเกตประการหนึ่งวาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมเกษตรกรตองมี
ความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญชํานาญถึงสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวได และตองอาศัยความ
ใสใจในทุกขั้นตอนเพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งมุงเนนการทํา
เกษตรอินทรีย ในการเพาะปลูกเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหผลตอบแทนสูง ทําใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองไดและรูจักความพอเพียง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเปนหลัก
ในการผลิต เพื่อสรางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับกลุมเกษตรกร  และชุมชนของ
เกษตรกร 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวา เงินทุนในการผลิตไมเพียงพอตอการผลิตของกลุมเกษตรกร 

ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบสินเชื่อ ดอกเบ้ียต่ําใหเพียงพอตอ
ความตองการของกลุมเกษตรกร 

2. จากการศึกษาพบวา กลุมเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจบางประการในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดฝกอบรมและใหคําแนะนํา เพื่อยกระดับความรู
และกระตุนเตือนใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่ถูกตอง 

3. จากการศึกษาพบวา กลุมเกษตรกรยังขาดความเขาใจดานการตลาด การบัญชี และ
สถานที่จําหนายเมล็ดพันธุยังคงมีเพียงท่ีเดียว ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรควรจัดฝกอบรมดาน
การตลาด การทําบัญชี จัดหาสถานท่ีจําหนายเมล็ดพันธุใหแกกลุมเกษตรกร 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาและขยายผลการศึกษาในอําเภอและจังหวัดตางๆที่มีการผลิตเมล็ด
พันธุขาวจะทําใหทราบถึงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาเปรียบวามีความแตกตางกันหรือไมและ
สามารถนํามาประยุกตหรือผสมผสานเพ่ือใหมีคุณภาพและผลตอบแทนสูงกับเกษตรกร 
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2. ควรมีการศึกษาการวิจัย การใชสารอินทรียกับสารเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อ
นํามาเปรียบวามีขอดีและขอเสียแตกตางกันอยางไรเปนขอมูลแกเกษตรกรและผูสนใจ 

3. ควรมีการศึกษาการวิจัยในการจัดทําแผนการตลาดเพื่อเปนแนวทางใหกับกลุม
เกษตรกรสามารถนํามาประยุกตหรือผสมผสานเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายวางแผน
การตลาดใหมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงแกกลุมเกษตรกรในโอกาสตอไป 
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แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
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แนวคําถามการสัมภาษณ 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก 
 1. ชื่อ-สกุล........................................................................................ 

2. อาย.ุ.........................ป 
สวนที่ 2  การผลิตเมล็ดและการตลาดเมล็ดพันธุขาว 

การสรางความคุนเคย พูดคุยเรื่องทั่วไป (วิธีและขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว) โยง
เขาเรื่องท่ีสนใจ 

 1. การผลิตและขยายพันธุขาวเกิดขึ้นไดอยางไร 

 2. ใชวิธีการใดบริหารวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและขยายพันธุขาวชุมชนบานตน
ชุมแสง 

 3. นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดอยางไร 

 4. ไดรับความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวมาจากท่ีไหน 

 5. หนวยงานใดท่ีใหการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุแกกลุมเกษตรกร 

 6. การผลิตเมล็ดพันธุขาวมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง 

 7. เมล็ดพันธุหลักที่นํามาขยายพันธุซ้ือมาจากท่ีใด มีกี่ชนิด อะไรบาง 

 8. บานตนชุมแสงผลิตเมล็ดพันธุขาวกี่ชนิด มีอะไรบาง 

 9. การเพาะปลูกมีกี่ขั้นตอน แตละขั้นตอนผลิตอยางไร มีความสําคัญอยางไร 

 10. ปญหาท่ีพบในการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีอะไรบาง และแกไขอยางไร 

 11. กระบวนการทําความสะอาดและบรรจุภัณฑมีกี่ขั้นตอนแตละขั้นตอนผลิตอยางไร 

 12. เกณฑการตั้งราคารับซ้ือขาวเปลือกจาวคืนจากสมาชิก คิดจากอะไร คิดอยางไร 

 13. การต้ังราคาจําหนายเมล็ดพันธุขาว คิดจากอะไร ตั้งอยางไร 

 14. สถานที่จัดจําหนายเมล็ดพันธุ คือ ท่ีใด 

 15. ลูกคานอกเหนือจากสมาชิก มีกลุมใดบาง 

 16. กลุมเกษตรกรใชเกณฑอะไรเปนตัวชี้วัดคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตได 
 17. ปญหาท่ีพบในการขายใหกับสมาชิกและกลุมอ่ืน ๆ มีอะไรบาง และแกไขอยางไร 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
ลักษณะพนัธุขาว 4 สายพันธุ ท่ีเพาะปลูกในบานตนชุมแสง  

ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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ลักษณะพันธุขาว4สายพันธุ ที่เพาะปลูกในบานตนชุมแสง  
ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร 

 
ชื่อพันธุ กข 29 (ชัยนาท 80)  
ชนิด ขาวเจา  
คูผสม  สุพรรณบุรี 60/ IR29692-99-3-2-1// IR11418-19-2-3  
ประวัติพันธุ ไดจากการผสมสามทางระหวางลูกผสมชั่วท่ี 1 ของพันธุสุพรรณบุรี 60 และ

สายพันธุ IR29692-99-3-2-1 กับสายพันธุ IR11418-19-2-3 ที่ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2532 คัดเลือกจนไดสายพันธุ CNT89098-281-2-1-2-1 
ศึกษาพันธุและเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาทระหวาง 
พ.ศ. 2533–2541 จากน้ันนําเขาเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีที่ศูนยวิจัย
ขาวพิษณุโลก ศูนยวิจัยขาวลพบุรีและศูนยวิจัยขาวชัยนาทในฤดูนาป พ.ศ.  
2541 ถึงฤดูนาป พ.ศ. 2547 วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางเคมีและกายภาพ 
ทดสอบความตานทานแมลงและศัตรูขาวท่ีสําคัญ นําเขาเปรียบเทียบผลผลิต
ในนาราษฎร จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงหบุรีและชัยนาท ในฤดูนาป พ.ศ. 
2542 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2547 นําเขาทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ที่ศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก แพร อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร ปทุมธานี สุพรรณบุรี พัทลุง 
คลองหลวง ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรี และฉะเชิงเทรา คัดเลือกเขาทดสอบ
ผลผลิตในนาเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร สุโขทัย ชัยนาท 
และสิงหบุรีในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2544  ถึงฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548  

การรับรองพันธุ  คณะกรรมการพิจารณาพันธุ กรมการขาว มีมติใหเปนพันธุรับรอง ช่ือ  
 กข 29 (ชัยนาท 80) เพื่อแนะนําใหเกษตรกรปลูก เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 
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ลักษณะประจําพนัธุ -เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง  
-อายุเก็บเกี่ยว 99 วันในฤดูนาปรัง และ 103 วัน ในฤดูนาป  
-ทรงกอต้ัง ตนแข็งไมลมงาย ใบสีเขียวเขม ใบธงต้ังตรง รวงแนนปานกลาง 
คอรวงยาว  
-เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ขนส้ัน  
-ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุประมาณ 4-6 สัปดาห  
-ขาวกลองสีขาว เปนทองไขนอย รูปรางเรียว  
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-เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 9.5 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร     
-เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร         
-ปริมาณอมิโลสสูง (26.6-29.4%)  

ผลผลิต ประมาณ 876 กิโลกรัมตอไร  
ลักษณะเดน - อายุส้ัน มีอายุวันเก็บเกี่ยว 99 วัน ในฤดูนาปรัง และ103 วันในฤดูนาป เมื่อ

ปลูกโดยวิธีหวานน้ําตม  
-คอนขางตานทานตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในภาคเหนือตอนลาง และโรค
ขอบใบแหง   

-มีปริมาณธาตุเหล็กในขาวกลอง 15.7 มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม ในขาวสาร 6.7 
มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม  

ขอควรระวัง  -ไมควรปลูกในชวงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจกิายน ซ่ึงมีอากาศ
เย็น ทําใหเมล็ดลีบมาก ผลผลิตต่ํา   

-ออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี 
และฉะเชิงเทรา  

พื้นทีแ่นะนํา  พื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ที่ตองการขาว
อายุส้ัน โดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม  ธันวาคม และเมษายน หรือสําหรับ
ปลูกหลังถูกน้ําทวมในฤดูฝนและสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได   2 ครั้ง ใน
ฤดูนาปรังกอนถูกน้ําทวม  
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ชื่อพันธุ  กข 31 (ปทุมธานี 80)  
ชนิด  ขาวเจา  
คูผสม  SPR85163-5-1-1-2/IR54017-131-1-3-2  
ประวัติพันธุ   จากการผสมพันธุระหวาง สายพันธุ SPR85163-5-1-1-2 กับสายพันธุ  

IR54017-131-1-3-2 ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือก 
ตั้งแต พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539 ไดสายพันธุ SPR93049-PTT-30-4-1-2 ศึกษา
พันธุประเมินลักษณะประจําพันธุและลักษณะทางการเกษตรทดสอบความ
ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพและเคมีที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี 
และระหวางสถานีที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา คลอง
หลวง และราชบุรี และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร 8 จังหวัดใน
ภาคกลาง จนถึง พ.ศ. 2549   

การรับรองพันธุ   คณะกรรมการพิจารณาพันธุ กรมการขาว มีมติใหเปนพันธุรับรอง  
ชื่อ กข31 (ปทุมธานี 80) เพ่ือแนะนําใหเกษตรกรปลูก  
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 
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ลักษณะประจําพันธุ   -เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง 

   -อายุเก็บเกี่ยว 111 วัน เม่ือปลูกโดยวิธีหวานน้ําตม และ 118 วัน โดยวิธีปกดํา  
 -ทรงกอตั้ง ตนแข็งไมลมงาย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงต้ัง คอรวงยาว    

รวงยาว 29.9 เซนติเมตร  
-เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง เมล็ดไมมีหาง ขาวกลองสีขาว เปนทองไขนอย รูปราง 

  เรียว  
-ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุประมาณ 5 สัปดาห  
-เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.4 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร      
-เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.4 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร  
-ปริมาณอมิโลสสูง (27.3 – 29.8 %)  

ผลผลิต  เฉล่ีย 745 กิโลกรัมตอไร (ปกดํา) 738 กิโลกรัมตอไร (นาหวานน้ําตม) 
ลักษณะเดน   -คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสมํ่าเสมอกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 

 -ตานทานตอเพล้ียกระโดดหลังขาว คอนขางตานทานตอเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล โรคขอบใบแหง โรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคเมล็ดดาง  

 -ทรงกอตั้ง ตนแข็ง ไมลมงาย ผลผลิตสูงกวาผลผลิตของพันธุสุพรรณบุรี 1 
ประมาณ 5 เปอรเซ็นต  

ขอควรระวัง  ออนแอตอโรคไหม  โรคใบหงิก และโรคใบสีสม  
พื้นที่แนะนํา  นาชลประทานภาคกลาง 
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ชื่อพันธุ  กข 41 (RD41) 

ชนิด ขาวเจา 
คูผสม ลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 และสุพรรณบุรี 60 นําไปผสม 

พันธุกับ RP217-635-8 

ประวัติพันธุ ไดจากการผสม 3 ทางระหวาง ลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2  
และสุพรรณบุรี 60 นําไปผสมพันธุกับ RP217-635-8 ที่สถานีทดลองขาว
ชัยนาทในฤดูนาป 2539 ปลูกชั่วอายุท่ี 1 ในฤดูนาป 2540 และปลูกคัดเลือกชั่ว
อายุที่ 2 และ 3 จนไดเมล็ดช่ัวอายุที่ 4 ที่สถานีทดลองขาวชัยนาท จากน้ัน
นําไปปลูกช่ัวอายุที่ 5 – 6 ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ตั้งแตฤดูนาปรัง 2541 ถึง 
ฤดูนาปรัง 2542 จนไดสายพันธุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 ปลูกศึกษาพันธุฤดู
นาปรัง 2543 และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีฤดูนาป 2544 ที่ศูนยวิจัย
ขาวพิษณุโลก 

การรับรองพันธุ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ กรมการขาว มีมติรับรองพันธุ ชื่อ กข41 เพื่อ 

แนะนําใหเกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 

 

 
 

 

ลักษณะประจําพันธุ  -เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง ความสูงประมาณ 104 เซนติเมตร     
-อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน  
-กอตั้ง ตนแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง คอรวงโผลพนจากกาบใบ  

   ธงเล็กนอย ยอดเกสรตัวเมียสีขาว    
-เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขนส้ัน  รูปรางเรียว     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 

-เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.40 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร     
-เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.7 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร      
-ปริมาณอมิโลสสูง  (27.15%)    
-คุณภาพการสีดีไดขาวเต็มเมล็ด  
-ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุประมาณ 9-10 สัปดาห   

ผลผลิต  ประมาณ 722 กิโลกรัมตอไร 
ลักษณะเดน -ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ใหผลผลิตเฉล่ีย 722 กก./ไร   สูงกวาสุพรรณบุรี 1  

(645 กก ./ไร) และชัยนาท 1 (640 กก . /ไร) คิดเปนรอยละ 12  และ 13 
ตามลําดับ แตไมแตกตางจากพิษณุโลก 2 (719 กก./ไร)  

 -คอนขางตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และโรคไหม   
 -คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเปนขาวเจาเมล็ดยาวเรียว  ทองไขนอย คุณภาพ

การสีดี สามารถสีเปนขาวสาร 100 เปอรเซ็นตได    
ขอควรระวัง  ออนแอตอโรคขอบใบแหง ไมควรใสปุยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทํา

ใหเกิดโรครุนแรง  ออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม
และปทุมธานีการปลูกในชวงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จะกระทบ
อากาศเย็นทําใหผลผลิตต่ํากวาปกติ 

พื้นที่แนะนํา  เหมาะสําหรับปลูกในพ้ืนที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนลาง สําหรับเปน
ทางเลือกของเกษตรกรในการปองกันการแพรระบาดของเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 

ชื่อพันธุ   พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2)  

ชนิด  ขาวเจา  
คูผสม  CNTLR81122-PSL-37-2-1 / SPRLR81041-195-2-1 // ไออาร56  

ประวัติพันธุ   ไดจากการผสมพันธุ 3 ทาง ระหวางสายพันธุ CNTLR81122-PSL-37-2-1  
และ SPRLR81041-195-2-1กับ ไออาร56 ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ป พ.ศ. 
2533-2534 ปลูกคัดเลือกจนไดสายพันธุ PSL91014-16-1-5-1  

การรับรองพันธุ  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติใหเปนพันธุรับรองเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2543 
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ลักษณะประจําพนัธุ   -เปนขาวเจา สูงประมาณ 114 เซนติเมตร  
-ไมไวตอชวงแสง  
-อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน  
-ทรงกอต้ัง ใบสีเขียวเขม ใบธงต้ัง รวงแนนปานกลาง ระแงคอนขางถ่ี คอรวง
ส้ัน ฟางแข็ง ใบแกชา  
-เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง  
-ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห  
-เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.5 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร  
-เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.9 x 2.1 x 1.6 มิลลิเมตร  
-ปริมาณอมิโลส 28.6 %  

-คุณภาพขาวสุก รวน แข็ง  
ผลผลิต ประมาณ 807 กิโลกรัมตอไร  
ลักษณะเดน ผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการใหผลผลิต  

-ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียกระโดดหลังขาวและเพล้ียจักจั่นสีเขยีว  
-คุณภาพการสีดี ทองไขนอย  

ขอควรระวัง  -ไมตานทานโรคไหม และโรคใบหงิก  
   -ไมตานทานแมลงบ่ัว  

 -เมล็ดคอนขางรวงงาย  
พื้นที่แนะนํา  ทุกภาคในเขตชลประทาน 
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ภาคผนวก ค 
พระราชบัญญัติพนัธุพืช พ.ศ. 2518 
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พระราชบัญญัต ิ

พันธุพืช 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เปนปท่ี ๓๐ ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพันธุพืช 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘” 

มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให ใชบั งคับตั้ งแตวั น ถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พันธุพืช” หมายความวา พันธุ หรือกลุมของพืชท่ีมีพันธุกรรมและลักษณะทาง

พฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืนในพืชชนิด
เดียวกันที่สามารถตรวจสอบได 

“เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชท่ีใชเพาะปลูกหรือใช
ทําพันธุ เชน ตน ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล 

“เมล็ดพันธุควบคุม” หมายความวา เมล็ดพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนเมล็ด
พันธุควบคุม 

“เมล็ดพันธุรับรอง” หมายความวา เมล็ดพันธุที่ไดผานการทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห
คุณภาพหรือคุณสมบัติและอธิบดีออกหนังสือรับรองให 

“พันธุพืชขึ้นทะเบียน” หมายความวา พันธุพืชท่ีผานการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ
อธิบดีออกหนังสือรับรองให 

“พันธุพืชรับรอง” หมายความวา พันธุพืชขึ้นทะเบียนที่ผานการพิจารณารับรองใหเปน
พันธุพืชรับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให 

“พืชสงวน” หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชสงวน 

“พืชตองหาม” หมายความวา พืชท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนพืชตองหาม 
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“พืชอนุรักษ” หมายความวา พืชชนิดท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

“การขยายพันธุเทียม” หมายความวา การขยายพันธุที่ไมใชการขยายพันธุโดย
ธรรมชาติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ อันแสดงไวที่ภาชนะ
บรรจุ 

“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหอหุมเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ 

“รวบรวม” หมายความวา รวบรวมเมล็ดพันธุเพื่อคัดเลือกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ 
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปล่ียน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคา

และหมายความรวมถึงมีไวเพื่อขาย 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร โดยมีการขนถายหรือเปล่ียน
ยานพาหนะ 

“สถานที”่ หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณ
ของสถานท่ีดวย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพันธุพืช 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ัง

ขึ้น โดยไมมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการคา ในสวนท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง 

(๑) เมล็ดพันธุควบคุม 

(๒) พืชสงวน 

(๓) พืชตองหาม 

มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม
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ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอ่ืน และออกประกาศ 

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการพันธุพืช 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพันธุพืช” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมศุลกากร และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไม
เกินเกาคนเปนกรรมการ และผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการ
แตงต้ังอีกได 

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนได และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

   ส
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ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษา  วิจัย หรือ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพืชท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม การสงเสริม และการออกประกาศ

เกี่ยวกับพืช 

(๒) ใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพืช 

 

หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม 

มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและช่ือ
พันธุของพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุควบคุม 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุมใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แจงชนิดช่ือพันธุและ
ปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่รวบรวมและแหลงรวบรวม 

(๒) กําหนดมาตรฐาน คุณภาพ วิธีเก็บหรือวิธีรักษาเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือใหผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 

(๓) กําหนดชนิดและอัตราสวนของวัตถุที่ใช หรือมี หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ด
พันธุควบคุมและกําหนดวัตถุหรือส่ิงท่ีเปนศัตรูพืชซ่ึงหามใช หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ด
พันธุควบคุมเพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัต ิ

(๔) กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใชผสมในเมล็ดพันธุควบคุม โดยระบุชื่อสามัญและชื่อ
ทางเคมีและอัตราสวนของสารเคมีนั้น เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
ปฏิบัต ิ

(๕) กําหนดวาเมล็ดพันธุควบคุมชนิดใด และช่ือพันธุใดท่ีตองบรรจุในภาชนะบรรจุ  
กําหนดวัตถุที่จะใชสําหรับเปนภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุควบคุม  เพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปฏิบัติ 

(๖) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) รวบรวมขายเมล็ดพันธุ
ควบคุมเฉพาะท่ีเปนเมล็ดพันธุรับรอง 

(๗) กําหนดชนิดพันธุและปริมาณของเมล็ดพันธุควบคุมที่อนุญาตใหนําเขา 
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การออกประกาศตามมาตรานี้ ตองระบุระยะเวลาใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวันนับแต
วันประกาศ 

มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา สงออก  หรือนําผานซ่ึงเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพ่ือการคา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองเก็บเมล็ดพันธุควบคุมไว
ในสถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติมาตราน้ีมิใหใชบังคับแกผูปลูกเมล็ดพันธุควบคุมซ่ึงขายเมล็ดพันธุควบคุม
ที่ตนปลูกเองใหแกผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา  หรือผูรับใบอนุญาต
สงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา หรือผูปลูกเมล็ดพันธุรายอ่ืนเพื่อใชเพาะปลูกเองโดยมิไดมี
การโฆษณา 

มาตรา ๑๕ เมื่อรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชนิดและช่ือพันธุของพืชชนิดใดใหเปน
เมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา ๑๒ แลว ใหผูรวบรวม ขาย นําเขา สงออก  หรือนําผานซ่ึงเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพ่ือการคาอยูในวันประกาศ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่รัฐมนตรีประกาศ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนได และเม่ือ
ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะส่ังไม
อนุญาตตามคําขอ และใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตรวบรวม ขาย  นําเขาหรือสงออกซ่ึง
เมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคาได เมื่อปรากฏวาผูขอใบอนุญาต 

(๑) บรรลุนิติภาวะ 

(๒) มีถ่ินที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 

(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุม
ตามท่ีขอรับใบอนุญาต 

(๕) ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบ
พาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  หรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตยังไมครบสองป 

(๖) มีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
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ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอใบอนุญาตตองมีลักษณะตาม (๒) (๔) (๕) และ (๖) และ
ตองมีผูดําเนินกิจการซ่ึงมีลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) และ (๖) ดวย 

มาตรา ๑๗ ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเมล็ดพันธุควบคุมมีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 
(๒) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 

(๓) ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 
(๔) ใบอนุญาตสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 
(๕) ใบอนุญาตนําผานซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) หรือ (๔) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) 

สําหรับเมล็ดพันธุควบคุมที่ตนรวบรวมนําเขาหรือสงออกดวย แลวแตกรณี 
มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับ

ใบอนุญาตดวย 

ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินแหงปที่ออก
ใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ใบอนุญาตสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพ่ือการคา หรือใบอนุญาตนําผานซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ใหใชไดตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในใบอนุญาตแตมิใหเกินกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาต
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาว
แลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐ ถาพนักงานเจาหนาท่ีไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาท่ีแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
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ในกรณีที่พนักงานเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพ่ือการคา หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

 

หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพนัธุควบคุม 

มาตรา ๒๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 
(๑) บรรจุเมล็ดพันธุควบคุมในภาชนะบรรจุนอกสถานท่ีที่กําหนดไวในใบอนุญาต  

หรือ 

(๒) ขายเมล็ดพันธุควบคุมที่บรรจุในภาชนะบรรจุไมตรงตามฉลาก 

มาตรา ๒๒ ใหผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคาปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่

รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมท่ีรวบรวมขึ้นและใน
ฉลากตองแสดง 

(ก) ชนิดและช่ือพันธุของเมล็ดพันธุควบคุม และมีคําวา “เมล็ดพันธุควบคุม” 

(ข) เครื่องหมายการคาสําหรับเมล็ดพันธุควบคุม 

(ค) ชื่อผูรวบรวมและแหลงรวบรวม 

(ง) น้ําหนักสุทธิของเมล็ดพันธุควบคุมตามระบบเมตริก  หรือจํานวนเมล็ดพันธุ
ควบคุมหรือหนวยวัดอื่นๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม และระบุวันเดือนปที่ทดสอบ 

(ฉ) เดือนและปท่ีรวบรวมหรือนําเขา 
(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุควบคุม เดือนและปท่ีส้ินอายุการใชเพาะปลูกหรือใช

ทําพันธุ 
(ซ) ถาเมล็ดพันธุควบคุมมีวัตถุอ่ืนผสมอยูดวย ตองแจงช่ือและอัตราสวนของวัตถุนั้น

ที่ผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม 
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(ฌ) ถาเมล็ดพันธุควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ ผสมอยูดวย ตองแจงช่ือ
และอัตราสวนของสารเคมีอันตรายท่ีผสมอยูในเมล็ดพันธุควบคุม  ทั้งตองแสดงเครื่องหมายหัว
กะโหลกกับกระดูกไขว และมีคําวา “อันตราย” ดวยอักษรสีแดงไวดวย 

(ญ) ขอความอ่ืนที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมใน
ฉลาก 

มาตรา ๒๓ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคาปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่

นําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) นําใบรับรองของผูรวบรวมจากประเทศซ่ึงเปนแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม
มาแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

(๓) นําตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุมท่ีนําเขาทุกคราวมามอบใหพนักงานเจาหนาท่ีใน
ปริมาณพอสมควร เพื่อทําการทดสอบภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาที่กําหนด 

(๔) จัดใหมีฉลากท่ีภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมท่ีนําเขาตามมาตรา ๒๒ (๒) ใน
กรณีที่ผูรับใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา นําเมล็ดพันธุนั้นมาแบงบรรจุใน
ภาชนะบรรจุเอง ตองจัดใหมีฉลากท่ีภาชนะบรรจุตามมาตรา ๒๒ (๒) ดวย 

มาตรา ๒๔ ใหผูรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุมปฏิบัติดังนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่

ขายเมล็ดพันธุควบคุม 

ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา ๒๒ (๒) ใหคงอยู
ครบถวนและชัดเจน 

มาตรา ๒๕ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ี
เปดเผยและเห็นไดงายภายในอาคารที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับ
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
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การขอรับใบแทนในอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ หามมิใหผูรับใบอนุญาตยายสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 

สถานท่ีขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานท่ีนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา  สถานท่ีสงออกซ่ึง
เมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุม ตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

การรับรองและการควบคุม 

มาตรา ๒๘ ผูใดประสงคจะไดหนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรอง 

พันธุพืชขึ้นทะเบียน หรอืพันธุพืชรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ 
การขอใหออกหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรอง  ใหเปนไปตามแบบ

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีที่มีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้

ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีทําการไมวาใน หรือนอกเวลาราชการ ผู
ขอจะตองเสียคาปวยการ คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก และคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาท่ีตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดและช่ือ
พันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืชสงวน 

มาตรา ๒๙ ทวิ ใหพืชที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา เปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ ตรี หามมิใหผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษและซากของพืช
อนุรักษ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการนําเขา สงออก หรือนํา
ผานพืชอนุรักษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
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หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ออกหนังสืออนุญาต 

มาตรา ๒๙ จัตวา ผูใดประสงคจะขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคาใหยื่นคําขอ
เปนหนังสือเพื่อขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษตอกรมวิชาการเกษตร 

การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ  ใหใชไดหาปนับแตวันออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดสงออกซ่ึงพืชสงวน เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรี และเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเทานั้น 

มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหามมิใหผูใดนํา
หรือสงพืชสงวนชนิดใดและในปริมาณเทาใด ออกนอกเขตทองที่ใดหรือนําหรือสงพืชดังกลาวไป
ยังทองท่ีใดในราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดชนิด  และช่ือ
พันธุของพืชชนิดใดใหเปนพืชตองหาม 

มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดนําเขาซ่ึงพืชตองหาม 

มาตรา ๓๔ เมล็ดพันธุทีม่ีลักษณะตอไปน้ี ใหถือวาเปนเมล็ดพันธุเส่ือมคุณภาพ 

(๑) เมล็ดพันธุที่ส้ินอายุการใชเพาะปลูกหรือใชทําพันธุตามท่ีแสดงไวในฉลาก 

(๒) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๓๕ เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุที่มีลักษณะตอไปน้ีใหถือวาเปน
เมล็ดพันธุปลอมปน 

(๑) เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอ่ืน
หลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปนเมล็ดพันธุแท 

(๒) เมล็ดพันธุที่แสดงชนิด ชื่อพันธุ เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือน
ปท่ีรวบรวม หรือนําเขา ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง 

(๓) เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวใน
ฉลากหรือเกินอัตราสวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุเส่ือมคุณภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



145 

 

มาตรา ๓๗ หามมิใหผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุปลอมปน 

มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนเท็จหรือเกิน
ความจริง ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดในคุณภาพของเมล็ดพันธุนั้น 

 

หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ

เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได  และมี
อํานาจเขาไปในสถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา  สถานท่ีขายเมล็ดพันธุควบคุม 
สถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา หรือสถานท่ีเพาะเล้ียงพืชอนุรักษ ในระหวางเวลาทําการ 

หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกเมล็ดพันธุหรือพืชอนุรักษ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เพื่อ 

(๑) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชี หรือเอกสารใดๆ 
ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 

(๒) นําเมล็ดพันธุ หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเมล็ดพันธุเส่ือมคุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมปน 

หรือพืชอนุรักษ ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห 
(๓) คน ยึด หรืออายัดเมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือ

เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ หรือพืชอนุรักษ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผูที่เกี่ยวของอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนคลังสินคายานพาหนะ กระเปา 
หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืชท่ีประกาศตามกฎหมายวาดวยการกักพืชภายใน
ดานศุลกากร ดานตรวจ ดานพรมแดน เขตศุลกากร และทางอนุมัติซ่ึงประกาศตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

มาตรา ๓๙ ตรี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรือสงกลับพืชอนุรักษที่นําเขาโดยไม
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ยึดพืชอนุรักษใหพืชอนุรักษที่ถูกยึดตกเปนของกรมวิชาการ
เกษตร สําหรับการสงกลับตองไดรับความยินยอมจากประเทศตนทางของพืชอนุรักษ และประเทศ
ตนทางตองเปนผูออกคาใชจายในการขนสงท้ังส้ิน ถาประเทศตนทางของพืชอนุรักษไมใหความ
ยินยอมหรือไมยินยอมออกคาใชจาย ใหพืชอนุรักษดังกลาวตกเปนของกรมวิชาการเกษตร 
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มาตรา ๔๐ ในการคน พนักงานเจาหนาท่ีตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัด
กระจายเทาท่ีจะทําได 

มาตรา ๔๑ ส่ิงของท่ียึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอและประทับตรา หรือทํา
เคร่ืองหมายไวเปนสําคัญ 

มาตรา ๔๒ การคนในสถานท่ีหรือในยานพาหนะตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ 
กอนลงมือคนใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคนแสดงความบริสุทธ์ิเสียกอน  และใหคนตอหนาผูรับ
ใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาต ผูครอบครองสถานที่  บุคคลท่ีทํางานในสถานที่นั้น  หรือผู
ครอบครองยานพาหนะ หรือถาหาบุคคลดังกลาวน้ันไมได ใหคนตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสอง
คนซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน 

ส่ิงของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสืออนุญาตผูครอบครอง
สถานท่ี บุคคลที่ทํางานในสถานท่ีนั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยานแลวแตกรณี ดูเพื่อให
รับรองวาส่ิงของน้ันไดคนไดในสถานท่ี หรือในยานพาหนะนั้นถาบุคคลดังกลาวนั้นไมยอมรับรอง 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกไว 
มาตรา ๔๓ ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชี

รายละเอียดส่ิงของท่ีคน ยึดหรืออายัดไว 
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูรับใบอนุญาตผูครอบครอง

สถานท่ี บุคคลที่ทํางานในสถานท่ีนั้น ผูครอบครองยานพาหนะ หรือพยาน แลวแตกรณีฟงและให
บุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคน
บันทึกไว 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล
ดังกลาวในมาตรา ๔๒ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ เมล็ดพันธุ พืชอนุรักษ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สมุดบัญชีหรือเอกสารใดๆ ที่
ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๓๙ (๓) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการ
ส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด  หรือวันที่ทราบคําส่ัง
เด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรม
วิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
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หมวด ๖ 

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดคร้ังละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน 

และระหวางถูกส่ังพกัใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได 
มาตรา ๔๗ พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติอธิบดีมีอํานาจส่ังถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาต

กอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้
หลายคร้ังหรือคร้ังเดียว แตเปนการกระทําผิดรายแรง อธิบดีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูรบัใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
นั้น และจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแต
วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงานเจาหนาท่ีจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร 

มาตรา ๔๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง
ดังกลาว ใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

มาตรา ๕๐ ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหยกอุทธรณ
หรือแกไขคําส่ังอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ในทางท่ีเปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือ
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๕๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยูแก
ผูรับใบอนุญาตอ่ืนหรือแกผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรก็ได  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
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ทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน 

 

หมวด ๗ 

สถิติพันธุพืช 

มาตรา ๕๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหมีการเก็บ
สถิติเกี่ยวกับพันธุพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในทองท่ีใดไดตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูซ่ึงมีอาชีพ
เกี่ยวกับพันธุพืชดังกลาวกรอกรายการขอความ และจํานวนเกี่ยวกับสถิติตามแบบพิมพที่อธิบดี
กําหนดและใหอธิบดีกําหนดเวลา สถานที่และวิธีการย่ืนไวในแบบพิมพดวย 

มาตรา ๕๓ บุคคลซ่ึงไดรับคําส่ังตามมาตรา ๕๒ วรรคสองตองกรอกคําตอบลงใน
แบบพิมพแสดงรายการ ขอความและจํานวนตามความเปนจริง  พรอมท้ังลงลายมือชื่อกํากับ และ
จัดการยื่นตามกําหนดเวลา ณ สถานท่ีและตามวิธีการท่ีกําหนดในแบบพิมพ 

มาตรา ๕๔ ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการเก็บสถิติพันธุพืช  ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ทําการของผูรับคําส่ังในระหวางเวลาทําการ  เพื่อตรวจสอบ
รายการขอความและจํานวนเกี่ยวกับสถิติพันธุพืช และใหเปนหนาท่ีของผูรับคําส่ังหรือผูแทนตอบ
คําถามอํานวยความสะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการน้ี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหนําความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๕๕ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซ่ึงออกตามมาตรา  

๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดรวบรวม ขาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุม
ภายหลังท่ีใบอนุญาตส้ินอายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษ
ปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาทตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ 
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มาตรา ๕๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่ส้ินอายุแลว  

ภายหลังท่ีพนักงานเจาหนาที่ไดส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ แลว ตองระวาง
โทษ จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๔ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๑ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ ตรี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ จัตวา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๓ ผูใดฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรอืทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๖ ผูใดโฆษณาคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๘ หรือ
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมใหถอยคํา  หรือสงเอกสาร หรือ
วัตถุใดๆ ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๖ ทวิ ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคสองแลว 
ยังขืนประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๖๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตผูใดขายเมล็ดพันธุควบคุมของตนที่เหลืออยู
ใหแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิไดกําหนดไวในมาตรา ๕๑ หรือขายภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไวในมาตรา 
๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๙ ผูใดมีหนาท่ีตองปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติการเชนวาน้ัน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

มาตรา ๗๐ ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติการเชนวา
นั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

มาตรา ๗๑ เมื่อศาลเห็นวามีการกระทําความผิดเพราะฝาฝนประกาศที่ออกตามมาตรา 

๑๓ (๓) หรือ (๔) หรือฝาฝนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ แมศาลจะเห็นวา
จําเลยไมมีความผิดก็ใหศาลส่ังริบเมล็ดพันธุ เครื่องมืออุปกรณและภาชนะท่ีใชเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดน้ันเสียทั้งส้ิน บรรดาส่ิงท่ีศาลส่ังริบใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดการตามท่ี
เห็นสมควร 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สัญญา ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

 

อัตราคาธรรมเนียม 

๑. ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 

๒. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๓. ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 

๔. ใบอนุญาตสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ฉบับละ ๔๐๐ บาท 

๕. ใบอนุญาตนําผานซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๖. คาทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะหคุณภาพหรือคุณสมบัติของเมล็ดพันธุเพื่อออก  

     หนังสือรับรอง ตัวอยางละ ๔๐๐ บาท 

๗. หนังสือรับรองพืชชนิดใดใหเปนเมล็ดพันธุรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุ 
     พืชรับรอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

๘. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 

๙. การตออายุใบอนุญาตคร้ังละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 

๑๐. หนังสืออนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานพืชอนุรักษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๑๑. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



151 

 

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชนจึงขึ้นอยูกับ
การเกษตรเปนสําคัญ แตปรากฏวาการเพาะปลูกของเกษตรกรใหผลตอไรนอยกวาท่ีควรจะไดรับ
มากและผลิตผลยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการแขงขันในตลาดตางประเทศ สินคาเกษตร
ของประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะเสียเปรียบท้ังในดานคุณภาพและราคา  อันเปนผลเสียหายแก
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ท้ังนี้ ก็เพราะประเทศไทยยังขาดการสงเสริมและการควบคุมการใช
พันธุพืชที่ดี ทั้งยังปลอยใหมีการประกอบการคาพันธุพืชโดยเสรีไมมีการควบคุมแตประการใด ทั้งๆ 

ที่ขณะน้ีมีผูส่ังพันธุพืชจากตางประเทศเขามาจําหนายภายในประเทศและมีการผลิตพันธุพืช
จําหนายแกเกษตรกรเพ่ิมขึ้นทุกป และปรากฏวามีการจําหนายพันธุพืชเส่ือมคุณภาพและพันธุพืช
ปลอมปนอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยังมีการโฆษณาเท็จหรือเกินความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพของ
พันธุพืชเปนการหลอกลวงใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย ฉะน้ัน เพื่อใหเกษตรกรไดรับความ
คุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดําเนินกิจการไปดวยดี  สมควรมี
กฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรือง และ
มีผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระราชบัญญัติพนัธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวา
ดวยพันธุพืชที่ใชบังคับอยูยังไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  เนื่องจากไมสามารถควบคุม
การขยายพันธุพืชโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติและในการกําหนดความหมายของพันธุพืช
ยังไมตรงตามหลักวิชาการและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการใหมีการขึน้ทะเบียน
พันธุพืช การรับรองพันธุพืช เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการคิด คน และปรับปรุงพันธุพืชใหมๆ  อัน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และเน่ืองจากประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ  (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๒๖ ซ่ึงอนุสัญญามีวัตถุประสงคในการคุมครองพืชปามิใหสูญพันธุไปจากโลกโดยการควบคุม
การคาระหวางประเทศ ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการเพาะเล้ียงและขยายพันธุพืชปา
นอกเหนือจากวิธีธรรมชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖ การดําเนินการรวบรวม ขาย นําเขา สงออกหรือนําผาน หรือนําหรือสงไปยัง
ทองที่ใดในราชอาณาจักรซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน  และพืชตองหามแลวแตกรณี  ของ
หนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคาท่ีทําอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
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บังคับใหดําเนินการตอไปไดจนแลวเสร็จ แตตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในหน่ึงรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควร
กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมีวตัถุประสงคหลักเพื่อการคาตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยพันธุพืชในสวนที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม พืชสงวน และพืชตองหาม เพื่อใหการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุควบคุมและการกํากับดูแลพืชสงวนและพืชตองหามเปนไปอยางท่ัวถึง  รวมทั้ง
กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา  หรือสงออกซ่ึงเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือ
การคาตองเปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพ่ือความ
เหมาะสม และแกไขเพิ่มเติมขอความที่ระบุในฉลากสําหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือ
การคาโดยใหแสดงจํานวนเมล็ดพันธุควบคุมหรือหนวยวัดอ่ืนๆ ของพืชแตละชนิดใหเปนไปตาม
หลักสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบสํานักเมล็ดพันธุขาว 

วาดวยมาตรฐานแปลงขยายพันธุขาว พ.ศ. 2553 

ตามท่ีสํานักเมล็ดพันธุขาวไดมอบหมายใหศนูยเมล็ดพันธุขาวดําเนนิการจัดทําแปลง
ขยายพันธุขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยาย และช้ันพันธุจําหนาย นั้น เพ่ือใหเมล็ดพันธุขาว
ที่ผลิตไดมีคุณภาพในทางพันธุกรรมอยูในระดับสูง สํานกัเมล็ดพันธุขาวเห็นสมควรปรับปรุง
ระเบียบสํานักเมล็ดพันธุขาววาดวยมาตรฐานแปลงขยายพนัธุขาว จึงกําหนดระเบียบไว ดงันี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานกัเมล็ดพันธุขาว วาดวยมาตรฐานแปลง
ขยายพันธุขาว พ.ศ. 2553" 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสํานักเมล็ดพนัธุขาว วาดวยมาตรฐานแปลงขยายพันธุขาว 
พ.ศ. 2549 

ขอ 4. คําวา "เกษตรกร" ที่กลาวถึงในระเบียบน้ีหมายถึง "เกษตรกรผูจัดทําแปลง
ขยายพันธุขาวรวมกับศูนยเมล็ดพนัธุขาว" 

ขอ 5. ระเบียบใหใชบังคับแกแปลงขยายพันธุขาวท่ีดําเนินการภายใตการควบคุมของ
ศูนยเมล็ดพันธุขาว โดยให 

5.1 พนักงานตรวจแปลงขยายพันธุแนะนํา ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงาน
ของเกษตรกรใหเปนไปตามระเบียบนี ้

5.2 คณะกรรมการตรวจตดัสินคณุภาพแปลงขยายพนัธุ ตรวจสอบแปลงพันธุ
ขาวอยางนอย 1 ครั้งกอนการเก็บเกี่ยว และพิจารณาตดัสินวาแปลงขยายพันธุขาวแปลงใดได
มาตรฐานหรือไมไดมาตรฐานตามระเบียบนี ้

5.3 เกษตรกรปฏิบัตติอแปลงขยายพันธุตลอดจนผลผลิตทีไ่ดจากแปลง
ขยายพันธุตามขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการปลูกจนถึงการเก็บรกัษา เพื่อรอการจัดซ้ือคืนตามคําแนะนํา
ของพนักงานตรวจแปลงขยายพนัธุ และคณะกรรมการตรวจตัดสินคณุภาพแปลงขยายพันธุของ
ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ขอ 6. ขอกําหนดสําหรับระยะระหวางแปลงปลูกขาวจากแปลงพันธุอ่ืนในระเบียบนี้
ใหถือปฏิบัติ ดังนี ้

6.1 ใหพนักงานตรวจแปลงขยายพันธุ คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลง
ขยายพันธุ และเกษตรกรถือเปนขอแนะนําท่ีตองพยายามปฏิบัติอยางดีที่สุด 

6.2 ระยะระหวางแปลงปลูกขาวจากแปลงขาวพนัธุอ่ืน ตามระเบียบน้ีอาจลดลง
ไดตามสวนหากไดมกีารปองกันการผสมขามและการปนพันธุดวยวิธีที่เหมาะสม 
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6.3 ใหคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ เปนผูรับผิดชอบใน
การพิจารณากําหนดการลดระยะระหวางแปลงปลูกจากแปลงขาวพันธุอ่ืนของแปลงขยายพันธุขาว
แตละแปลง โดยจะตองพิจารณามิใหเกิดความเสียหายจากการกลายพันธุ (การผสมขามพันธุ) และ
การปนพนัธุ  

ขอ 7. คํานิยามซ่ึงกําหนดไวทายระเบียบนีใ้หถือวาเปนสวนประกอบท่ีใชในการ
ตรวจสอบมาตรฐานแปลงขยายพันธุขาว และใหใชเปนแนวปฏิบัติ 

ขอ 8. การดําเนินการจัดทําแปลงขยายพันธุ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวในชั้นพันธุขยาย 
และช้ันพันธุจําหนาย พันธุตาง ๆ ภายใตการควบคุมของศูนยเมล็ดพันธุขาวใหดําเนนิการดังตอไปนี้ 
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แปลงขยาย
เมล็ดพันธุ

ขาว 

สิ่งท่ีตองตรวจ ขอกําหนดหรือจํานวนท่ียอมใหมีได 
แปลงพันธุช้ันพันธุขยาย แปลงพันธุช้ันพันธุจําหนาย 

ก. แปลง
กลา 

1. พันธุอื่น (สูงสุด) 1 : 20,000 (0.005%) 1 : 10,000 (0.01%) 

 2. ระยะระหวางแปลงกลา
จากแปลงกลาพันธุอื่น 
(ตํ่าสุด) 

(1) ระยะ 3 เมตร หรือ (1) ระยะ 3 เมตร หรือ 

 (2) ระยะ 1 เมตร โดยหามไมให
ถอนตนกลาริมแปลงดานท่ีติด
กับแปลงกลาพันธุอื่นไปปลูกใน
แปลงขยายพันธุ 

(2) ระยะ 1 เมตร โดยหามไมให
ถอนตนกลาริมแปลงดานท่ีติด
กับแปลงกลาพันธุอื่นไปปลูกใน
แปลงขยายพันธุ 

ข. แปลง
ปลูก 

1. พันธุอื่น (สูงสุด) 1 : 20,000 (0.005%) 1 : 10,000 (0.01%) 

 2. ขาวแดง (สูงสุด) 0 1 : 100,000 (0.001%) 
3. ขาววัชพืช (สูงสุด) 1 : 200,000 (0.0005%) 1 : 100,000 (0.001%) 
4. ระยะระหวางแปลงปลูก
จากแปลงปลูกพันธุอื่น 
(ตํ่าสุด)  

  

4.1 ถาแปลงพันธุอื่นที่อยู
ขางเคียงปลูกโดยวิธีหวาน 

(1) ระยะ 3 เมตร หรือ (1) ระยะ 3 เมตร หรือ 

 (2) ระยะ 1 เมตร โดยมีแถวคุม
นับจากขอบแปลงดานท่ีติดกับ
พันธุอื่นเขามาในแปลงปลูกเปน
ระยะทาง 1 เมตร และหามเก็บ
เกี่ยวแถวคุมมาเปนเมล็ดพันธุ 

(2) ระยะ 1 เมตร โดยมีแถวคุม
นับจากขอบแปลงดานท่ีติดกับ
พันธุอื่นเขามาในแปลงปลูกเปน
ระยะทาง 1 เมตร และหามเก็บ
เกี่ยวแถวคุมมาเปนเมล็ดพันธุ 

4.2 ถาแปลงพันธุอื่นที่อยู
ขางเคียงปลูกโดยวิธีปกดํา 

(1) ระยะ 1 เมตร หรือ (1) ระยะ 1 เมตร หรือ 

 (2) ระยะ 0.5 เมตร โดยมีแถวคุม
นับจากขอบแปลงดานท่ีติดกับ
พันธุอื่นเขามาในแปลงปลูกเปน
ระยะทาง 1 เมตร และหามเก็บ
เกี่ยวแถวคุมมาเปนเมล็ดพันธุ 

(2) ระยะ 0.5 เมตร โดยมีแถวคุม
นับจากขอบแปลงดานท่ีติดกับ
พันธุอื่นเขามาในแปลงปลูกเปน
ระยะทาง 1 เมตร และหามเก็บ
เกี่ยวแถวคุมมาเปนเมล็ดพันธุ 
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ทั้งน้ี โดยใหนิยามรายละเอียดขอความตาง ๆ ดังนี้ คือ 
1. ขาวพันธุอ่ืน หมายถึง ขาวตางพันธุที่ปลูกในแปลงขยายพันธุ เชน ในแปลง

ขยายพันธุขาวพันธุชัยนาท 1 มีพนัธุสุพรรณบุรี 1 ขึ้นอยูดวย ตามมาตรฐานนี้ถือวาตนขาวพันธุ
สุพรรณบุรี 1 เปน “พันธุอ่ืน” ซ่ึงจําเปนตองถอนทําลาย 

2. ตนที่ผิดปกติ หมายถึง ตนขาวพันธุเดียวกนัในแปลขยายพันธุแตแสดงลักษณะ
ผิดปกติทางพนัธุกรรม หรือแสดงลักษณะทางพนัธุกรรมอันไมพึงประสงคออกมาและจําเปนตอง
ถอนทําลาย 

3. จํานวนทีย่อมใหมีได หมายถึง จํานวนของตนพนัธุอ่ืนหรือตนผิดปกติที่ยอมใหมีได
สูงสุดเปนจํานวน 1 ตน ตอจํานวนตนขาวท่ีกําหนดในแปลงขยายพันธุนัน้ ๆ ตัวอยาง เชน แปลง
ขยายพันธุขาวชัยนาท 1 ช้ันพันธุขยาย มาตรฐานกําหนดไว 1: 20,000 หมายความวาจะยอมใหมีตน
ขาวพันธุอ่ืนขึ้นปนอยูไดไมเกิน 1 ตน ในทุกๆ 20,000 ตนของพันธุชัยนาท 1 ในแปลงขยายพันธุ 

4. ระยะระหวางแปลงปลูกจากแปลงพันธุอ่ืน หมายถึง ระยะทางท่ีกําหนดไวส้ันที่สุด
จากขอบแปลงขยายพันธุถึงขอบแปลงท่ีปลูกขาวพนัธุอ่ืน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 

(ลงนาม) สุน กสิเสรีวงศ 
(นายสุน กสิเสรีวงศ) 

ผูอํานวยการสํานกัเมล็ดพันธุขาว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิชุมชนพ.ศ. 2548 
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พระราชบัญญัต ิ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“วิสาหกิจ ชุมชน” หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การ

ใหบริการ หรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสราง
รายไดและเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“เครือ ขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา  คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงคในการจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย 

“กิจการวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 

 

“คณะ กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแต
กรณี  

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมวด ๑ 

วิสาหกิจชุมชน 

                    

มาตรา ๕ วิสาหกิจ ชุมชนใดท่ีจะขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่น
คําขอจดทะเบียนตอ กรมสงเสริมการเกษตรตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ เมื่อ กรมสงเสริมการเกษตรไดรับคําขอจดทะเบียนและเห็นวาวิสาหกิจ
ชุมชนท่ียื่นคําขอ จดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงคถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศ กําหนด ใหกรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
แก วิสาหกิจชุมชนนั้น 

มาตรา ๗ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปน้ี  

(๑) ชื่อและท่ีตั้งของวิสาหกิจชุมชน  

(๒) ชื่อและท่ีอยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชน  

(๓) ชื่อและท่ีอยูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  

(๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนนิการ  

มาตรา ๘ ภาย ในสามสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทินใหวิสาหกิจชุมชนท่ีไดจด
ทะเบียนตอ กรมสงเสริมการเกษตรซ่ึงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริมการ  

เกษตรทราบ ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

วิสาหกิจ ชุมชนใดไมแจงความประสงคตามวรรคหน่ึงเปนเวลาสองปติดตอกัน 

ใหกรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนน้ันแจงภายในระยะ  เวลาที่กําหนดแต
ตองไมนอยกวาสิบหาวัน ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาว ใหกรมสงเสริมการเกษตรถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน  

วิสาหกิจ ชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
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หมวด ๒ 

เครือขายวิสาหกจิชุมชน 

                    

มาตรา ๙ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการจดทะเบียนจัดตัง้ การแจง
ดําเนินกิจการ และการเลิกกิจการเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม  

ใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลวมีสิทธิ
ขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ การบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเปนไปตามขอบังคับของ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนนั้น  

ขอ บังคับตามวรรคหนึ่งอยางนอยจะตองกําหนดใหการดําเนินการของเครือขาย 

วิสาหกิจชุมชนเปนไปตามความสมัครใจโดยจะเปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคล ก็ได  
มาตรา ๑๑ เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจดําเนินการดังตอไปนี้ได  
(๑) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  

ดังตอไปนี้  
(ก) ให ความชวยเหลือในการจัดต้ังหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ  

ทรัพยากรหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพทอง ถ่ิน  

(ข) ให ความรู การฝกอบรม หรือความชวยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ผลิต การใหบริการ การบริหารจัดการ การหาทุน การตลาด และอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  

(ค) ให คําแนะนําหรือดําเนินการใดๆ  เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือขายท้ังในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(๒) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 
ดังตอไปนี้  

(ก) เปน คนกลางในการติดตอกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รวมท้ังองคกรภาคเอกชน เพื่อขอรับความชวยเหลือและการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย  

(ข) ประสาน  งานกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอ่ืนเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู หรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนอันเปนประโยชนหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ดําเนิน งานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย  
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(๓) เปน ศูนยกลางในการสงเสริมความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กัน และความรวมมือทางวิชาการ เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานไมวา ในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ และการพัฒนาการ
ตลาด  

(๔) เสนอ ความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการ
สงเสรมิวิสาหกิจ ชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  

  

หมวด ๓ 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

                    

มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย  

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ  

(๒) กรรมการ จากสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวนสิบสามคน 

ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก 
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และผูอํานวยการธนาคารออมสิน  

(๓) กรรมการ ผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวนสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจาก
บุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการ วิสาหกิจชุมชนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณใน ดานการบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดานการเงินหนึ่งคน และ
ดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน  

ให อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรแตงตั้งผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ และใหอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนแตงตั้งผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหน่ึงคนเปน ผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  
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(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแผนการ
พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน  

(๒) ประสาน งานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการ
สงเสริม กิจการวิสาหกิจชุมชนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

(๓) ใหความชวยเหลือ การสนับสนุน หรือใหคําแนะนําแกวิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(๔) ให การสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืน หรือการใดๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน  

(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
(๓) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน  

(๔) ไม เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๕) ไม เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน  

กรรมการ ท่ีปรึกษา หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ี
ของพรรคการเมือง เวนแตกรณีที่เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ไมถือวามีลักษณะ
ตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๔)  

(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการ
ลงโทษ เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป  
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ใน กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมให
กรรมการนั้น ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม  

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได  
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) 

และ (๔) พนจากตําแหนง เม่ือ  

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก  

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ  

(๔) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ 
เวนแต ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔  

มาตรา ๑๗ ใน กรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอน
วาระใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตน แทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
เพ่ือใหม ีการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ให ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ี
ประชุม  

การ วินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๙ คณะ กรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยาง ใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนําความใน
มาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวั ด 
ดังตอไปนี้  
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(๑)  ใน กรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ผูวาราชการ กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผูแทน
กรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทน
กรมสรรพากร ผูแทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ผูแทนสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทน
วิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจาก บุคคลซ่ึงไดรับการสรรหา
จากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครตาม  ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากบุคคล  ซ่ึงมีความรูความ
เช่ียวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคา
และอุตสาหกรรมหนึ่งคน ในกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและ
เลขานุการ  

(๒)  ใน  จังหวัดอ่ืน  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบ หมาย เปน
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พาณิชยจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ผูแทนกรมสรรพากรที่มี
สํานักงานต้ังอยูในจังหวัดนั้นหน่ึงคน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีสาขา
ตั้งอยูในจังหวัดน้ัน หนึ่งคน ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาต้ังอยูในจังหวัดน้ันหนึ่งคน  ผูแทน
วิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซ่ึง  ไดรับการสรรหาจากผู
ดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบท่ี รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวน
สามคนซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมี ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดาน
การบริหารธุรกิจหน่ึงคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหน่ึงคน ในจังหวัด
นั้น เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา  ๒๑  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้  

(๑) เสนอ ความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ  และแผนการ
พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี  

(๒) ประสาน งานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
สงเสริม กิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี  เปนไปอยางมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ  
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(๓) ให การสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืน หรือการใดๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี  

(๔) พิจารณาหรือเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๔  

(๕) ปฏิบัติ การอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  

การ ดําเนินการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดจะตองไมขัดหรือแยงกับนโยบาย มาตรการ หรือแผนการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ที่คณะกรรมการกําหนดหรือเสนอตอคณะ รัฐมนตรี  

มาตรา ๒๒ ให นําความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มา
ใชบังคับแกกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ  กรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผู วาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้ง
โดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหพนจาก
ตําแหนงเม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหออก  

ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐ และกรรมการ
ตามมาตรา ๓๑ ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอยางอ่ืนในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ีคณะ รัฐมนตรีกําหนด  

มาตรา ๒๔ ให กรมสงเสริมการเกษตรทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการรับผิดชอบ งานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการ  

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําหนาท่ีและรับผิดชอบงานตามวรรคหน่ึงท่ีเกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
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หมวด ๔ 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

                    

มาตรา ๒๕ วิสาหกิจ ชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตอกรม
สงเสริมการเกษตร แลวสามารถขอรับการสงเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๒๖ ให คณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจ ชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร  รวมถึงการให
ความรูและการสนับสนุนในการจัดต้ัง การรวมมือซ่ึงกันและกัน  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา
วัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพ
ทอง ถ่ินนั้นๆ หรือการใหความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน  ไมวา
การบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้งน้ี เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได  

มาตรา ๒๗ ให คณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการวิสาหกิจ ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดแลวตามมาตรา ๒๖ อยางตอเน่ือง 

รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกจิการวิสาหกิจชุมชนในระดับ ที่สูงขึ้นตาม
ความพรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบท่ีทันสมัย ตามความตองการของตลาด การรวมมือซ่ึงกัน
และกัน หรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ  ทั้งในดาน
คุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด เพื่อสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับท่ีสูงยิ่งขึ้น  

มาตรา ๒๘ ใน กรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดต้ังเปนเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน หรือดําเนินการจัดตั้งเปนองคกรธุรกิจใดๆ ใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนใน
การจัดตั้ง การประกอบการ การตลาด รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวาง
เครือขายวิสาหกิจ ชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแก
กิจการวิสาหกิจชุมชน  

มาตรา ๒๙ ให คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การรักษาคุณภาพ ผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ 

หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคาหรือการรบัรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใด
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ของบริการ เพื่อใหสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนที่เชื่อถือ  รวมทั้งปลอดภัยตอ
ผูบริโภคหรือผูใชบริการ  

ใน การสงเสริมตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหคําปรึกษาหรือให
ความชวยเหลือแกกิจการวิสาหกิจ ชุมชนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายวา
ดวยเครื่องหมายการคา หรือใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลืออ่ืนใดเพ่ือใหความคุมครองแก
สินคา หรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนนั้นตามท่ีเห็นสมควร  

มาตรา ๓๐ ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหคณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการในเร่ืองดังตอไปน้ี  

(๑) ประสาน กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการ
ที่คณะ กรรมการจัดใหมีขึ้นตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และการสงเสริมหรือการสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙  

(๒) ให การสงเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการ
สนับสนุนแกกิจการวิสาหกิจชุมชน ที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ  

(๓) จัด ใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนไปตาม
ความตอง การของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี ภาษีอากร  

หรือการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด 

(๔) เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานหรือการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน  

(๕) ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการสงเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชน  

มาตรา ๓๑ ให มีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  และ
กรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสองคนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง มีหนาที่ดังตอไปน้ี  

(๑) ประสาน การดําเนินการของกองทุนตางๆ เพื่อใหสามารถสนับสนุนกิจการ
วิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซํ้าซอนที่ไมเกิดประโยชน และสงเสริมสนับสนนุซ่ึงกัน
และกัน  

(๒) ติดตาม และประเมินการดําเนินงานของกองทุนตางๆ ที่มี วัตถุประสงค
เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน  

(๓) เสนอ แนะตอกองทุนที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานหรือ การแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน  
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(๔) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

ให นําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนซ่ึง คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม เวน
แตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓)  ใหพนจากตําแหนงเม่ือ
คณะกรรมการใหออก  

ใหนํ าความในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๔  มาใชบังคับแก
คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๒ ใน กรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหกิจการ
วิสาหกิจชุมชนตอง ดําเนินการใดอันเปนภาระที่ไมเหมาะสมหรือเกินสมควร  คณะกรรมการอาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระดัง กลาวแกกิจการวิสาหกิจชุมชน
ไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๓๓ ใน กรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

องคการมหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แลวไมบรรลุผล 

ใหคณะกรรมการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
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บทเฉพาะกาล 

                    

มาตรา ๓๔ ใน วาระเร่ิมแรกใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการแตงต้ัง
กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตร ี

หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐาน
ของ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งยังอยูใน
ระดับที่ไมพรอมจะ เขามาแขงขันทางการคาท้ังในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ  

สมควรใหมีการสงเสริมความรูและ ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให
ชุมชนพ่ึงพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขัน
ทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบ
กิจการขนาดยอมและขนาด กลางตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก จ 

การสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 2 
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