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บทคัดยอ 

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี: พันธุ กข 31 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ศึกษาและวิเคราะห

หนาที่ทางการตลาด รวมทั้งวิถีการตลาดโดยศึกษาขอมูลการผลิตเมล็ดพันธุขาวจากเกษตรกรของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

นาป ปเพาะปลูก 2557/58 และขอมูลการตลาดจากศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร และศูนยขาวชุมชน 

รวมถึงผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ ในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี  

ผลการศึกษาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายของเกษตรกร พบวา 

มีตนทุนการผลิตทั้งหมดตอไร 6,724.32 บาท และ 5,797.85 บาท ตามลําดับ สวนใหญเปนตนทุนผันแปร คิดเปน 

รอยละ 77.82 และ 78.43 ตามลําดับ โดยเปนคาแรงงาน คิดเปน รอยละ 43.72 และ 43.09 ตามลําดับ รองลงมา

เปนคาวัสดุการเกษตร คิดเปน รอยละ 27.05 และ 25.49 ตามลําดับ สวนใหญเปนคาปุย สวนตนทุนคงที่ พบวา 

คาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุนสูงสุด คิดเปนรอยละ 20.55 และ 20.78 ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 917 และ 

896 กิโลกรัม ตามลําดับ เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 12.55 และ 11.87 บาท ตามลําดับ มีผลตอบแทนสุทธิไรละ 

4,781 และ 4,838 บาทตามลําดับ  

ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 พบวาผูผลิตเมล็ดพันธุมคีวามเสี่ยงทางการตลาดสูง จากหลายสาเหตุ 

เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การขาดแคลนน้ําในการเกษตร ราคาขาวเปลือกตกต่ํา ความตองการ

ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง การแยงลูกคา เปนตน สําหรับวิถีการตลาด พบวา ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 

ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย มีผูที่เก่ียวของ ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน 

เกษตรกรฝมือดี และตัวแทนจําหนาย/พอคา โดยผูผลิตเมล็ดพันธุขาวบางรายผลิตเมล็ดพันธุขาวใหหลายแหง เชน 

ผลิตเมล็ดพันธุขาวใหทั้งศูนยเมล็ดพันธุขาวและศูนยขาวชุมชน เปนตน 

ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายประกันความเสี่ยงใหผูผลิตเมล็ดพันธุขาว เนื่องจากมีหลายปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได เชน ภัยแลง/อุทกภัย ความตองการของตลาดเปลี่ยนแปลง เปนตน กรมการขาว ควรประชุมหารือ

รวมกับกับผูประกอบการ เชน โรงสี พอคา เพื่อทราบถึงแนวโนมการตลาดของเมล็ดพันธุในฤดูถัดไป เพื่อนํามา

ปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการตลาดไดใกลเคียงที่สุดนอกจากนี้กรมการขาว/

กรมสงเสริมสหกรณ ควรมีฐานขอมูลแหลงผลิตเมล็ดพันธุของผูผลิตเมล็ดพันธุขาว และสนับสนุนเครือขาย 

เพื่อจัดหาพันธุขาว และระบายเมล็ดพันธุขาวในพื้นท่ี กรณีที่เกิดภาวะลนตลาดได 
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คํานํา 

 การศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี : พันธุ กข 31 ปเพาะปลูก 2557/58 

ในพื้นทีจ่ังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน

การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ศกึษาและวิเคราะหหนาที่ทางการตลาด และวิถี

การตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนเชิงนโยบาย

ในการวางแผนดานการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี รวมทั้งเปนแนวทางใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดี และใชเปนขอมูลในการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีตอไป 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจาหนาที่ของกรมการขาว

ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว และเจาหนาที่ของสหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน 

ที่ไดอนุเคราะหติดตอประสานงานและใหขอมูลเปนอยางดี รวมถึงผูรวบรวมเมล็ดพันธุขาวและเกษตรกรที่ให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

การใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในการทํานา เปนการลงทุนนอย แตสามารถเพิ่มผลผลิตและยกระดับ

คุณภาพผลผลิตใหสูงขึ้น (วิไล ปาละวิสุทธิ์, 2549) คณุลักษณะเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี คือ ตรงตามพันธุที่ระบุ  

มีความบริสุทธิ์ทางสายพันธุสูง มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพ (เมล็ดพันธุสะอาด ไมมีเมล็ดพันธุอื่น เมล็ดขาวแดง 

หรือวัชพืชปน) ปราศจากโรคและแมลงทําลาย ความงอกและความแข็งแรงสูง (กรมการขาว, 2556a) การใช

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีในอัตราที่เหมาะสม เชน นาหวาน 15-20 กิโลกรัมตอไร นาดํา 7 กิโลกรัมตอไร และนาโยนกลา 

5 กิโลกรัมตอไร เพิ่มผลผลิตได รอยละ 10 และลดตนทุนการผลิต รอยละ 50 หรือ 300 บาทตอไร (กรมการขาว, 

2555a) เมล็ดพันธุขาวที่เปนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี จะตองเปนเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตจากแปลงนาพันธุที่ผาน

การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ (GAP: Seed) ดังนั้นการขยายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหถึงมือ

เกษตรกรจึงมีความจําเปนอยางยิง่ในการเพิ่มผลผลิตขาวของประเทศและยกระดับรายไดของเกษตรกร  

การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหเกษตรกรผูปลูกขาวของประเทศไทย เปนภารกิจหลัก

ของหนวยงานภาครัฐ คือ กรมการขาว ซึ่งทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี โดยมีศูนยวิจัยขาว 27 แหง 

ผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุคัดและชั้นพันธุหลัก และศูนยเมล็ดพันธุขาว 23 แหง ผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยายและ

ชั้นพันธุจําหนาย นอกจากภาครัฐแลวยังมีหนวยงานอื่น เชน สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการ

เมล็ดพันธุ ทําหนาที่ผลิตชั้นพันธุจําหนายอีกดวย (กรมการขาว, 2554)  

ป 2557 เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีที่ภาครัฐและผูประกอบการสามารถผลิตไดรวมประมาณ 600,000 ตัน 

คิดเปน รอยละ 54.55 ของความตองการใชเมล็ดพันธุขาวทั้งหมด ที่มีอยูประมาณ 1,100,000 ตัน เกษตรกร

เก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง 300,000 ตัน คิดเปน รอยละ 27.27 ดังนั้น ยังขาดแคลนเมล็ดพันธุขาว 200,000 ตัน 

คิดเปน รอยละ 18.18 (รักบานเกิด, 2559) ทั้งนี้ความตองการเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

เมล็ดพันธุขาวที่ขายในตลาดสวนใหญ คุณภาพยังไมไดมาตรฐาน และเกษตรกรจํานวนมากยังไมทราบ 

แหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีที่เชื่อถือได (กรมการขาว, 2554) เมล็ดขาวพันธุดีที่มีคุณภาพจึงยังขาดแคลน

เปนจํานวนมาก นับเปนปญหาสําคัญของการผลิตขาวของเกษตรกรไทย  

นโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตรขาวไทย ป 2554-2558 จึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาระบบการผลิตและ

กระจายเมล็ดพันธุดีและกลไกรองรับมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี โดยมีเปาประสงคใหผูประกอบการทุกภาคสวน

ทั้งภาครัฐ สถาบันเกษตรกร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาว สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีตรงตามพันธุไดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ คุณภาพ และทันเวลา ดวยตนทุนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุขาว ตลอดจนควบคุม กํากับดูแลคุณภาพเมล็ดขาว 

ที่จําหนาย ใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีและลดขอจํากัด

ในการผลิตเมล็ดพันธุของภาครัฐในปจจุบัน โดยปรับโครงสรางการผลิตเมล็ดพันธุของภาครัฐ องคกรเกษตรกร 
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ศูนยขาวชุมชน เอกชน และเกษตรกรกาวหนา ใหดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวางขึ้น 

เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดอียางท่ัวถึง (กรมการขาว, 2553) 

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาเอกสารงานวิจัยในอดีตเพิ่มเติม พบวามีการศึกษาดานตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีของเกษตรกร และปญหาและอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยูบาง แตการศึกษาดานการตลาดเมล็ดพันธุขาว

ยังมีนอยมาก และลาสมัย ประกอบกับการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีของเกษตรกร ยังเปนปญหาจนถึงปจจุบัน 

ดังนั้นสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดศึกษาการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาวเพื่อเปนแนวทางในการ

วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ีและการพัฒนาเครือขายการตลาดเมล็ดพันธุขาว ใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาว

ไดเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร โดยศึกษาเฉพาะพันธุ กข 31 ซึ่งเปนขาวพันธุหนึ่งใน 7 สายพันธุของ

ขาวเจาไมไวตอชวงแสงที่สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว ผลิตเพื่อกระจายเมล็ดพันธุใหรานคาและเกษตรกร

ในชวง 5 ปติดตอกัน (ป 2553-2557) ไดแก พันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี1 กข29 กข31 และ 

กข41 (กรมการขาว, 2555c, 2556b, 2557a, 2558 และ 2559) ทั้งนี้ พันธุ กข 31 เปนพันธุขาวที่สามารถปลูก

ไดทั้งป ใหผลผลิตสูงและสม่ําเสมอ ประมาณ 738-745 กิโลกรัมตอไร อายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 111-118 วัน มีความตานทาน

ตอเพลี้ยกระโดดหลังขาว  และคอนขางตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคขอบใบแหง โรคใบจุดสีน้ําตาล และ

โรคเมล็ดดาง สําหรับคุณภาพการสี พบวาเปนพันธุขาวที่มีคุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ด(กรมการขาว, 2557b) 

นับไดวา พันธุ กข 31 มีความสําคัญสายพันธุหนึ่ง เนื่องจากเปนเมล็ดพันธุขาวที่เปนที่นิยมของเกษตรกร และตรงตาม

ความตองการของตลาด(โรงสี) ที่มีความตองการขาวที่มีเมล็ดยาว สวย และคุณภาพด ี

การศึกษาในครั้งนี้จะนําขอมูลของหนวยงานภาครัฐ องคกรเกษตรกร และชุมชน ที่เกี่ยวของในการผลิต

เมล็ดพันธุขาว ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมี

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) มาวิเคราะหการผลิตและการตลาด

เมล็ดพันธุขาว เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหเพียงพอกับความตองการของ

เกษตรกรเพื่อใชทําพันธุตอไป สําหรับการศึกษาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย และชั้นพันธุ

จําหนาย ซึ่งเปนชั้นพันธุที่กระจายถึงองคกรและเกษตรกรในพื้นที ่เพื่อเปนฐานขอมูลตนทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ

ของแตละชั้นพันธุ เปนแนวทางใหสามารถนําไปปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุขององคกรได และสําหรับการ

วิเคราะหหนาที่ทางการตลาด และวิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

เพื่อใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดของเมล็ดพันธุขาว กข 31 วามีปญหาและอุปสรรคอยางไร 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุ

จําหนาย ของเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 

1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหหนาที่ทางการตลาด และวิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย

และชั้นพันธุจําหนาย 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พื้นที่ศึกษาในจังหวัดชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการผลิต

เมล็ดพันธุขาว กข 31 ของศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ 

(ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) อยูในพื้นที่เดียวกัน  

 1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรผูใหขอมูลการผลิตและเจาหนาที่ผูใหขอมูลการตลาดเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ขอมูลนาป ปเพาะปลูก 2557/58 โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา จําแนกตามวัตถุประสงค แบงไดเปน 

2 กลุม 

1) การผลิต 

เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

2) การตลาด 

2.1) เจาหนาที่ของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

2.2) เจาหนาที่ของสหกรณการเกษตร 

2.3) เจาหนาที่ของศูนยขาวชุมชน 

2.4) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา(เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา))  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 เมล็ดพันธุขาว (Rice Seed) หมายถึง เมล็ดขาวเปลือกท่ีมีชีวิต และเมื่อนําไปปลูกจะไดตนขาวที่เจริญ

ตรงตามพันธุของเมล็ดขาวเปลือกนั้น 

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี คือ เมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณ มีความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ ไมมีเมล็ดขาวพันธุอื่น 

หรือเมล็ดวัชพืช รวมทั้งสิ่งเจือปนอ่ืนๆ มาปนอยู เมล็ดมีความงอกดี ซึ่งตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวที่ดีจะตองมี

ความงอกไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต 

ชั้นพันธุของเมล็ดพันธุขาว (Rice Seed Category) หมายถึง ชั้นของการขยายปริมาณเมล็ดพันธุขาว 

แบงเปน 4 ระดับชั้น ไดแก ชั้นพันธุคัด ชั้นพันธุหลัก ชั้นพันธุขยาย และชั้นพันธุจําหนาย ตามลําดับ แตละชั้นมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานคุณภาพที่ตางกัน 

เมล็ดขาวชั้นพันธุคัด (Breeder Seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการปลูกเมล็ดพันธุจากรวง 

โดยปลูกแบบรวงตอแถว และไดตรวจสอบสายพันธุอยางใกลชิดจากนักปรับปรุงพันธุ มีลักษณะตรงตามพันธุ และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุคัด ผลิตโดยศูนยวิจัยขาว สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว เพื่อนําไป

ขยายพันธุตอเปนเมล็ดพันธุหลักในปตอไป คุณภาพเมล็ดพันธุคัดเปนคุณภาพชั้นสูงสุด ไมมีจําหนาย 
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เมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลัก (Foundation Seed or Basic Seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการ

ปลูกขยายปริมาณโดยใชเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุคัดตามข้ันตอนการขยายพันธุ มีลักษณะตรงตามพันธุ และมี

คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลัก ผลิตโดยศูนยวิจัยขาว สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 

กรมการขาว แลวสงมอบใหศูนยเมล็ดพันธุขาว และสหกรณการเกษตร เพื่อนําไปจําหนายใหชาวนาพันธุขยาย

ปลูกเปนเมล็ดพันธุขยายตอไป หรือใชภายใตโครงการพิเศษ คุณภาพเมล็ดพันธุหลักรองจากพันธุคัด 

เมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยาย (Registered Seed or Stock Seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการ

ปลูกขยายปริมาณโดยใชเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักตามขั้นตอนการขยายพันธุ  มีลักษณะตรงตามพันธุ และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยาย ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว สํานักเมล็ดพันธุขาว แลวจําหนาย

ใหสหกรณการเกษตร และเอกชน หรือสงมอบใหศูนยขาวชุมชน เพื่อใหชาวนาพันธุฝมือดีนําไปขยายพันธุตอ

เปนเมล็ดพันธุจําหนายตอไป คุณภาพเมล็ดพันธุขยายรองจากพันธุหลัก 

 เมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุจําหนาย (Certified Seed or Extension Seed) หมายถึง เมล็ดพันธุขาว

ทีไ่ดจากการปลูกขยายปริมาณโดยใชเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายตามขั้นตอนการขยายพันธุ  มีลักษณะตรงตามพันธุ 

และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุจําหนาย ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว สํานักเมล็ดพันธุขาว 

สหกรณการเกษตร เอกชน และศูนยขาวชุมชน แลวจําหนายใหชาวนาทั่วไปในปตอไป คุณภาพเมล็ดพันธุชั้นพันธุ

จําหนายรองจากชั้นพันธุขยาย 

 ปเพาะปลูก คือ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชในแตละป ซึ่งจะเริ่มการผลิตในฤดูฝน โดยกําหนด

ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปถัดไป 

ขาวนาป เปนขาวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ยกเวน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง ขาวที่เพาะปลูกอยูในระหวางวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ 

ของปถัดไป 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ (Seed Conditioning) หมายถึงขบวนการที่มีการปฏิบัติการตอเนื่อง

หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อยกระดับคุณภาพดานกายภาพของเมล็ดพันธุ โดยการขจัด

หรือลดสิ่งหรือสภาพที่ไมพึงประสงคตางๆออกไป ไดแก การลดความชื้นสวนเกิน การคัดแยกหิน ดิน ทราย 

เศษตนพืช เมล็ดพืชอื่น ออกไปใหอยูในมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี สําหรับกระจายสู

ชาวนาเพื่อเพาะปลูกตอไป 

1.5 วิธีการวิจัย 

 1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ศึกษาไดมาจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้  

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามและสัมภาษณ

กลุมเปาหมายเกี่ยวกับการผลิต (ตนทุนและผลตอบแทน) และการตลาด (หนาที่ทางการตลาดและวิถีการตลาด)  
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ของเมล็ดพันธุขาว กข 31 ขอมูลนาป ปเพาะปลูก 2557/58 ในจังหวัดชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี เพชรบุรี 

และสุพรรณบุรี เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 เปนจํานวนมาก และมีศูนยเมล็ดพันธุขาว 

สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม

เพื่อการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) อยูในพื้นที่เดียวกัน เพื่อทราบถึงการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ในพื้นที่ ทั้งนี้เลือกพื้นที่จังหวัดจากศูนยเมล็ดพันธุขาวกอน แลวจึงเลือกพื้นที่ของสหกรณการเกษตร 

ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ สําหรับเกษตรกรจะเลือกตามศูนยเมล็ดพันธุขาวเปนหลัก 

เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุขาวมีการปฏิบัติรูปแบบเดียวกันหมดตามหลักของศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 

กลุมเปาหมาย มีดังนี ้

1.1) ศูนยเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย มีทั้งหมด 

7 แหง สําหรับศูนยเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 เปนจํานวนมาก ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวลพบุรี และศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค (ประมาณ รอยละ 81 ของปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ทั้งหมด) แตเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เปนการเลือกพื้นที่ที่มีศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร 

ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อยูในพื้นที่เดียวกัน จึงเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไดศูนยเมล็ดพันธุขาว 3 แหง คือ ศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท ศูนยเมล็ดพันธุขาว

นครสวรรค และศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี (ประมาณ รอยละ 62 ของปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 

ทั้งหมด) 

1.2) สหกรณการเกษตร ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายในพื้นที่

ที่มีศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อยูในพื้นที่เดียวกัน 

มีทั้งหมด 5 แหง จากนั้นเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดสหกรณการเกษตร 

3 แหง คือ สหกรณการเกษตรเมืองชัยนาท จํากัด จังหวัดชัยนาท สหกรณการเกษตรเขายอย และสหกรณการเกษตร

นิคมชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1.3) ศูนยขาวชุมชน ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายในพื้นที่

ที่มีศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อยูในพื้นที่เดียวกัน 

และดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ตั้งแตป 2555 มีทั้งหมด 7 แหงจากนั้นเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling ไดศูนยขาวชุมชน 3 แหง คือ ศูนยขาวชุมชนบานหนองกก จังหวัดนครสวรรค ศูนยขาว

ชุมชนบานเขานม จังหวัดราชบุรี และศูนยขาวชุมชนนิคมการเกษตรขาวชะอํา จังหวัดเพชรบุรี             

1.4) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุ

จําหนายในพื้นที่ที่มีศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ 

(ผูรวบรวมเมล็ดพันธุขาว) อยูในพื้นที่เดียวกัน มีทั้งหมด 240 ราย จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  
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Random Sampling) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชเกณฑขนาดประชากรหลักรอย ใหใชกลุมตัวอยางอยางนอย 

รอยละ 25 แตเนื่องจากผูวิจัยมีขอจํากัดดานงบประมาณ และเจาหนาที่ที่ทําการสัมภาษณ จึงกําหนดขนาดตัวอยาง 

รอยละ 20 ของตัวอยางทั้งหมด ไดขนาดตัวอยาง 50 ตัวอยาง  

1.5) เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท นครสวรรคและราชบุรี มีทั้งหมด 125 ราย จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling) กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชเกณฑขนาดประชากรหลักรอย ใหใชกลุมตัวอยางอยางนอย 

รอยละ 25 โดยกําหนดขนาดตัวอยาง เทากับ รอยละ 32 ของตัวอยางทั้งหมด ไดขนาดตัวอยาง 40 ตัวอยาง 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารวชิาการจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เชน กรมการขาว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเอกสารเผยแพรตางๆจากภาครัฐและเอกชน   

1.5.2 วิธีการวิเคราะห 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ใชหลักวิธีการคํานวณตนทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหหนาที่ทางการตลาดและ

วิถีการตลาดโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ และอธิบายผลในรูปตาราง  

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อนําไปใชประโยชนเชิงนโยบายในการวางแผนดานการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ีรวมทั้ง

เปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี และใชเปนขอมูลในการพัฒนาเครือขายการผลิตและ

การตลาดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดตีอไป 



 

 

บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556a) ไดทําการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีของสหกรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันขาวไทยสูสากล ปเพาะปลูก 2555/56 พบวา หลังจาก

มีโครงการฯ เกษตรกรใชปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ และปุยเคมีลดลง แตมีคาใชจายดานแรงงานเพิ่มขึ้น เชน 

คาเตรียมพื้นที่ปลูก คาแรงปลูก กําจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว รวมทั้งสารเคมีตางๆ ทําใหผลผลิตขาวเปลือกเมล็ดพันธุ

ในฤดูกาลผลิตป 2555/56 เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 4 จาก 769 กิโลกรัมตอไร เปน 800 กิโลกรัมตอไร เกษตรกร

ขายขาวเปลือกเมล็ดพันธุไดในราคาที่สูงขึ้นกวากอนมีโครงการ จากตันละ 13,089 บาท เปนตันละ 14,176 บาท 

สงผลใหไดรับผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิมตันละ 4,855 บาท เปนตันละ 6,862 บาท 

มาฆะสิริ เชาวกุลและคณะ (2554) ศึกษาการพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

และการพัฒนาระบบตลาดเมล็ดพันธุขาว จังหวัดชัยนาท โดยเฉพาะดานตนทุนและผลตอบแทน พบวา การปลูก

เมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ตําบลนางลือ-ทาชัย มีตนทุนการผลิตเปนคาจางแรงงาน

รวมทุกกิจกรรม ตั้งแตการเตรียมดิน การปกดํา หรือหวานเมล็ดพันธุขาว การคุมหญา การใสปุยและฮอรโมน 

แรงงานจางและแรงงานตนเองเฉลี่ยเทากับ 1,076.60 บาท/ไร คาใชจายเงินสดเฉลี่ยตอไรในการปลูกขาวพันธุ

ของเกษตรกร เทากับ 3,838.97 บาท/ไร หรือเทากับ 4,413.42  บาทตอตัน (คาใชจาย ไมไดคิดรวมคาเสื่อม

ของเครื่องจักรในกรณีที่เกษตรกรเปนเจาของเครื่องจักรตางๆ และคาเสียโอกาสของแรงงานของตัวเกษตรกรเอง) 

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรเทากับ 869.84 กิโลกรัม สวนกลุมเกษตรกรของศูนยขาวชุมชนตําบลโพงาม และแพรกศรีราชา 

ซึ่งเขารวมโครงการเชิงปฏิบัติการฯ ในการปลูกขาวพันธุของเกษตรกร ไดมีคาจางแรงงานรวมเฉลี่ยของทุกกิจกรรม 

เทากับ 1,645.58 บาท/ไร ซึ่งสูงกวาของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวตําบลนางลือ-ทาชัย โดยคาจางในการดูแลแปลง

มีสัดสวนสูงที่สุดของคาจางทั้งหมด คือ รอยละ 35.30 ของคาจางทั้งหมด ซึ่งสามารถลดลงได หากเกษตรกรที่ปลูก 

ขาวพันธุมีความรูในเรื่องการดูขาวปน  สําหรับคาใชจายในการปลูกขาวพันธุของเกษตรกรเฉลี่ยตอไรเทากับ 

5,627.00 บาท หรือเทากับ 6,842.41 บาทตอตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร เทากับ 822.37 กิโลกรัม  

ชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ (2552) ไดทํารายงานการประเมินผล กิจกรรมศูนยขาวชุมชน ป 2549/50 

และ 2550/51 ภายใตโครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในทุงกุลารองไห ในดานตนทุนและ

ผลตอบแทน พบวา ในป 2549/50 เกษตรกรผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวมีตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 2,449.34 บาทตอไร 

สวนใหญเปนตนทุนคาแรงงานและคาปจจัยการผลิต เทากับ 1,330.61 และ 1,057.47 บาทตอไร ตามลําดับ 

ผลผลิตเทากับ 363.47 กิโลกรัมตอไร ราคาขายผลผลิตเทากับ 10.32 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนสุทธิเทากับ 
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1,301.67 บาทตอไร สวนป 2550/51 เกษตรกรผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุมีตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 2,140.65 บาทตอไร 

สวนใหญเปนตนทุนคาแรงงานและคาปจจัยการผลิต เทากับ 1,161.30 และ 923.51 บาทตอไร ตามลําดับ 

ผลผลิตตอไรเทากับ 325.85 กิโลกรัมตอไร ราคาขายผลผลิตเทากับ 12.09 บาทตอกิโลกรัมและผลตอบแทน

สุทธิเทากับ 1,798.86 บาทตอไร ทั้งนี้ การประเมินผลครั้งนี้ ไมไดนําตนทุนคงที่มาคํานวณ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.2.1 แนวคิดตนทุนและผลตอบแทน 

   โครงสรางตนทุน 

การวิเคราะหตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจะมีความแตกตางจากการคิดตนทุนในทางบัญชี หรือ

ตนทุนทั่วไป กลาวคือ ตนทุนทางบัญชีนั้นจะวัดคาใชจายที่เสียไปเปนตัวเงินเพียงอยางเดียว หรือเรียกไดวาเปน

ตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit Cost) แตสําหรับตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) นั้น จะรวมไปถึง

คาใชจายที่เสียไป ทั้งที่สามารถวัดเปนตัวเงินได และวัดเปนตัวเงินไมได นั่นก็คือตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit 

Cost) และตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) หรือ ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ดังนั้นจะมีผลทําให

กําไรทางบัญชีมีคาสูงกวากําไรทางเศรษฐศาสตร (นราทิพย ชุติวงศ, 2547) 

การจําแนกตนทนุที่ใชในการวิจัย สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1) จําแนกตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือทรัพยากรที่ใชในการผลิต การจําแนกตนทุน

โดยวิธีนี้ เปนการจําแนกตามสวนประกอบที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาประกอบดวยวัตถุดิบ แรงงาน และ

คาใชจายการผลิต 

1.1) ตนทุนจากวัตถุดิบ หมายถงึ ตนทุนวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตและกลายเปนสวนหนึ่ง

ของสินคา เนื่องจากวัตถุดิบเปนสวนหนึ่งของการผลิตและการลงทุน ดังนั้นตนทุนของวัตถุดิบจึงสามารถที่จะ

คํานวณไดในตัวสินคาที่ผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต 

1.2) ตนทุนจากแรงงาน หมายถึง เงินที่จายเปนคาแรงงานที่จางมา หรือทําการผลิตสินคา 

หรือทําการแปรสภาพตัววัตถุดิบใหเปนสินคา หรือผลผลิต 

1.3) ตนทุนจากคาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต นอกเหนือจาก

วัตถุดิบและคาแรงงาน เชน คาเชาพื้นที่ คาภาษี ที่ดิน คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ คาซอม เปนตน 

สวนคาใชจายการขายและการบริหารไมถือเปนคาใชจายในการผลิต เพราะคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการจัดจําหนายสินคาและในการบริหารการดําเนินงานของกิจการ ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการผลิต

สินคาแตประการใด ดังนั้นคาใชจายในการผลิตเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการผลิต 
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2) จําแนกตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การจําแนกตนทุน

ทางพฤติกรรม” การจําแนกตนทุนโดยวิธีนี้เปนการจําแนกประเภท โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงตนทุนเมื่อระดับ

กิจกรรมเปลี่ยนไป ไดแก ตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร อีกทั้งการวิเคราะหตนทุนและรายได จะทําการวิเคราะห 

ตอหนวยพื้นที่การผลิต ซึ่งจะทําใหทราบถึงกําไรที่เกษตรกรไดรับ โดยในการวิเคราะหจะพิจารณาตนทุนการผลิต

ทั้งในรูปที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด แบงการวิเคราะหเปนดังนี้ 

2.1) ตนทนุคงที ่หมายถึง ตนทุนที่มีจํานวนรวมคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนระดับ

ของกิจกรรม หรือปริมาณการผลิต ไมวาจะผลิตในปริมาณมากหรือนอยเทาใดก็ตาม ตนทุนประเภทนี้จะมี

จํานวนคงที่ หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดภายในระยะเวลาของการผลิต และถาไมดําเนินการผลิต

ก็ตองเสียตนทุนนี้ ไดแก คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร คาเสียโอกาสเงินลงทุนในการซื้อ

อุปกรณการเกษตร และคาเสียโอกาสการใชที่ดิน กรณีที่มีที่ดินเปนของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถแบงตนทุนคงที่

ออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงทีท่ี่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด ดังนี้   

 2.1.1) ตนทุนคงทีท่ี่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตจะตองจายในรูปของเงินสด

ในจํานวนที่คงท่ีตอป ไดแก คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน เปนตน  

 2.1.2) ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริง 

ในรูปของเงินสด หรือเปนคาใชจายคงที่ประเมิน ไดแก คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกล

การเกษตร และคาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร 

1) คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เปนการคิด

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการประเมิน โดยกระจายมูลคาของทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานไปสูชวงการผลิตตางๆ ตลอดอายุ

การใชงานของทรัพยสินนั้น และแสดงมูลคาไมเปนเงินสด โดยใชวิธีการคํานวณแบบเสนตรง (Straight Line 

Method) คือ เฉลี่ยเทากันทุกปตลอดการใชงาน  

คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร มีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

 D = 
N

SVBV )(   x  
12

PP  x 
A

1  x รอยละการใชงาน 

 โดยที ่ D = คาเสื่อมราคาตอปของอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกล 

การเกษตร (บาท/ป)  

BV  = มูลคาแรกซ้ือ หรือสรางอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกล              

 การเกษตร (บาท) 

SV  = มูลคาซากของอุปกรณการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร    

      เมื่อหมดอายุการใชงาน 
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PP  = ชวงเวลาการผลิต ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) 

N  = อายุการใชงานของอปุกรณการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร (ป) 

A  = เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร) 

2) คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร (อายุการใชงาน 1 ปขึ้นไป) เปนการคิด

คาใชจายที่ประเมินขึ้นจากการนําเอาทรัพยสินตางๆ เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง มาคิด

คาเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการนําอุปกรณการเกษตรไปใชในกิจกรรมอื่น  ๆซึ่งในการประเมินคาเสียโอกาสนั้น

จะใชเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร มีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

 OPI = 
2

)( EVBV   x  r  x 
12

M x U x 
A

1  

 โดยที ่  OPI = คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร (บาท) 

BV = มูลคาแรกซ้ือ หรือสรางอุปกรณการเกษตร (บาท) 

EV = มูลคาซากของอุปกรณการเกษตรเมื่อหมดอายุการใชงาน (บาท) 

M = ระยะเวลาการผลิต ตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกีย่วผลผลิต (เดือน) 

r = อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละตอป (อางอิงจากธนาคารเพ่ือ   

   การเกษตรและสหกรณการเกษตร) 

U = รอยละการใชงานของอุปกรณการเกษตร 

A = เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร) 

2.2) ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่มีตนทุนรวมผันแปรไปตามสัดสวนระดับของกิจกรรม

หรือการผลิต ตนทุนผันแปรจึงเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิต ถาทําการผลิตในปริมาณมาก 

ตนทุนผันแปรในการผลิตก็จะมาก ถาผลิตในปริมาณนอย ตนทุนผันแปรในการผลิตก็จะนอย เมื่อไมทําการผลิต

ก็จะไมตองจายตนทุนชนิดนี้เลย และปจจัยผันแปรจะใชหมดไปในชวงการผลิตนั้นๆ ไดแก คาจางแรงงาน คาวัสดุ

อุปกรณการเกษตร ตลอดจนคาซอมแซมอุปกรณ ตนทุนผันแปรสามารถแยกออกไดเปนสองประเภท คือ ตนทุนผันแปร

ที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด (นราทิพย ชุติวงศ, 2547) ดังนี้ 

2.2.1) ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตจายออกไปจริงเปนเงินสด 

จากการใชปจจัยผันแปรตางๆ ไดแก คาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณการเกษตร และคาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 

  2.2.2) ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริง

เปนเงินสด เปนคาใชจายที่คิดใหกับปจจัยการผลิตผันแปรตางๆ ที่เปนของผูผลิตเอง หรือไดรับมาแลวก็ใชไปในรูปของ

สิ่งของ ไดแก คาแรงงานของบุคคลในครอบครัว คาวัสดุอุปกรณการเกษตรที่เกษตรกรผลิตไดเองหรือไดรับมาฟรี 

และคาเสียโอกาสของเงินลงทุนหมุนเวียน 
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 คาเสียโอกาสเงินลงทุนหมุนเวียน หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการประเมินการลงทุน

ในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลคาปจจัยที่นํามาใชในการผลิตตองเสียโอกาสที่จะ

นําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม โดยคิดจากตนทุนผันแปร และใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนหมุนเวียน มีวิธีการคํานวณ ดังนี้  

    OPC = TVC x r x 
12

M   

 โดยที ่ OPC = คาเสียโอกาสเงินลงทุน (บาท) 

 TVC = ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท) 

M   = ระยะเวลาการผลิต ตั้งแตเริ่มกิจกรรม จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน)  

 r   = อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละตอป (อางอิงจากธนาคารเพ่ือการเกษตร      

            และสหกรณการเกษตร) 

โครงสรางผลตอบแทน 

1) ผลประโยชน หรือผลตอบแทนของการลงทุน หมายถึง มูลคาของสินคาหรือบริการที่ผลิตได

จากการลงทุน ประกอบดวยผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออม และผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน 

  1.1) ผลตอบแทนทางตรง หมายถึง ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซึ่งหมายถึง มูลคาของสินคา

และบริการที่ผลติไดโดยตรงจากการลงทุน นอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัด และการลดคาใชจายจากที่เคยมีอยูเดิม 

  1.2) ผลตอบแทนทางออม หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผลประโยชน

ตอบแทนทางตรง นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชนตอบแทนดานสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โครงการนั้น

อาจกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม กอใหเกิดการขยายตัวของการทองเที่ยวในพื้นที่ทีโ่ครงการตั้งอยู เปนตน 

  1.3) ผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน หมายถึง ผลตอบแทนที่ไมสามารถประเมินมูลคาเปนตัวเงินได 

เชน การลงทุนนั้นอาจมีสวนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระจายรายไดใหมีความยุติธรรมมากขึ้น เปนตน  

2) คาเสียโอกาสของทุน หมายถึง ถามีการกําหนดใหตลาดทุน (Capital Market) ที่มีอยู

สามารถนําเงินตรา หรือทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสรางเงินตราใหมีจํานวนมากขึ้นในอนาคตแลว สามารถกลาวไดวา 

คาเสียโอกาสของการออมไดเกิดขึ้นแลว ทางเลือกตอการบริโภคในปจจุบัน คือ การใชเงินทุนหรือทรัพยากรไปในทาง

ที่กอใหเกิดรายไดในอนาคต ซึ่งอยางนอยตองมีมูลคาเทากับเงินตราในปจจุบันที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบอื่น 

ความสัมพันธระหวางตนทุนและผลตอบแทน เปนดังนี้ 

ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนคงที่ทั้งหมด + ตนทุนผันแปรทั้งหมด 

ตนทุนคงที่ทั้งหมด = คาใชที่ดินหรือคาเชาที่ดิน + คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตร  

                                                     + คาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร 
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 ตนทุนผันแปรทั้งหมด = คาแรงงาน + คาวัสดุอุปกรณการเกษตร + คาซอมแซมอุปกรณ   

    การเกษตร + คาเสียโอกาสของเงินทุนหมุนเวียน 

 รายไดทั้งหมด = ผลผลิตทั้งหมด  x  ราคาที่เกษตรกรไดรับ 

 รายไดสุทธิเหนือตนทุนผันแปร = รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรทั้งหมด 

 รายไดสุทธิเหนือตนทุนที่เปนเงินสด = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด 

 กําไรสุทธิ/กําไรทางเศรษฐศาสตร = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด  

 ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสด = รายไดทั้งหมด – ตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมด 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment : ROI) เปนการวัดผลตอบแทน

จากการลงทุน โดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ลงทุนกับกําไรสุทธิ เพื่อประเมินความคุมคาของการลงทุน  

(วีรี เวชวิมล, 2549) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =   กําไรสุทธิ           x 100 

      ตนทุนทั้งหมด 

 2.2.2 การวิเคราะหการตลาดสินคาเกษตร 

หนาที่ทางการตลาด (Marketing Functions)  หมายถึง  กิจกรรมที่เกิดการเคลื่อนยายสินคา

หรือผลิตภัณฑของบริษัทไปยังลูกคาหรือผูบริโภค  เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือผลิตภัณฑ 

หนาที่หลักทางการตลาดเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกษตร แบงหนาที่การตลาดออกเปน 3 ประเภท (อนุชา ภูริพันธุ

ภิญโญ, 2548) คือ  

1) หนาที่ทางการแลกเปลี่ยน (Exchange Function) ประกอบดวย 2 ประเภท คือ 

 1.1) การซื้อสินคา หมายถึง การพยายามหาแหลงวามีสินคาที่ไหนบางที่จะซื้อได ราคาเทาใด 

ซื้อเปนปริมาณเทาใด  

 1.2) การขายสินคา หมายถึง การที่ผูขายจะตองทราบวาจะขายสินคาที่ตนผลิตได จะขาย 

ที่ไหน และจะกระทําตอสินคาอยางไรใหอยูในลักษณะที่จะขายได 

2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical Function) เปนหนาที่ที่จะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง

กับสินคาที่ตองการซื้อขายเปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับสินคาโดยตรง คือ 

2.1) การเก็บรักษาสินคา เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตรเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาล

ไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณอยูเสมอ ในฤดูกาลนี้อาจผลิตไดมาก ฤดูหนาอาจผลิตไดนอย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากดินฟาอากาศ โรคพืชและแมลงรบกวน เปนตน แตความตองการสินคาเกษตรของผูบริโภคคอนขาง 
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คงที่ กลาวคือ ผูบริโภคสินคาเกษตรตองการบริโภคสินคาอยูเสมอ เพราะฉะนั้นเพื่อแกปญหาในกรณีที่ผลิตได

ในปริมาณไมแนนอนนี้ คือ การเก็บรักษาสินคาเกษตรในยามขาดแคลนหรือนอกฤดูกาล 

2.2) การขนสง เปนหนาที่ที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการเกษตร เพราะชวยในการนําสินคาจาก

แหลงผลิตมาสูแหลงที่มีการบริโภคหรือมาถึงผูที่ตองการบริโภคซึ่งอยูหางไกลจากแหลงผลิตสินคานั้น เชน การขนสง

ทําใหลําไยจากแหลงผลิตที่เชียงใหมมายังแหลงบริโภคที่กรุงเทพฯ  

  2.3) การแปรรูป สินคาเกษตรมีความจําเปนในการแปรรูป เนื่องจากโดยธรรมชาติของ

สินคามีลักษณะเปนวัตถุดิบ การแปรรูปสินคาเกษตรขึ้นกับความจําเปนและเทคโนโลยี ตลอดจนความตองการ

ของผูบริโภคในตลาด 

3) หนาที่อํานวยความสะดวก (Facilitating Function) เปนหนาที่ที่สําคัญที่ชวยใหหนาที่หลัก

ทั้ง 2 ประการ คือ หนาที่ทางการแลกเปลี่ยนและหนาที่ทางกายภาพเปนไปดวยดี หนาที่อํานวยความสะดวก ไดแก 

3.1) การจัดมาตรฐานสินคา เพื่อใหกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้น เชน การจัดมาตรฐาน

ขาวสาร ไขไก ดอกกุหลาบ กลวยไม และผลไมตางๆ การจัดมาตรฐานสินคาเปนการอํานวยความสะดวกใหแก 

ผูซื้อขาย เวลาสั่งซื้อสินคาจะสั่งตามเกรดหรือตามมาตรฐานที่ใชหรือยอมรับกันทั่วไป เชน เกรด  A  B  C  D 

เปนตน นอกจากนี้เปนการสงเสริมใหผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการตลาดสินคาเกษตรอีกดวย 

3.2) หนาที่เกี่ยวกับการเงิน ควรมีสถานที่สําหรับใหยืมเงินแกผูตองการเงินเพื่อนําไป

ประกอบธุรกิจ เชน ธุรกิจการเก็บรักษา จะตองลงทุนซื้อสินคาและเชาสถานที่เก็บสินคา หรือมีสถาบันการเงิน 

เพื่อรองรับความตองการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูตางๆ 

3.3) หนาที่ยอมรับการเสี่ยงภัย ไมวาผูทําการขนสงหรือผูแปรรูปสินคายอมมีความเสี่ยง

ภัย โดยปกติการเสี่ยงภัยมี 2 ลักษณะ คือ การเสี่ยงภัยทางดานตัวสินคา และการเสี่ยงภัยทางดานราคา เชน 

สินคาอาจเสื่อมคุณภาพ หรือในอนาคตราคาอาจลดลง ธุรกิจที่เขามาชวยรับภาระหรือแบงเบาการเสี่ยงภัย 

ไดแก การประกันภัย อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะธุรกิจการผลิตสินคาเกษตร 

3.4) หนาที่การใหขาวสารการตลาด เปนหนาที่สําคัญตอการตลาดมาก เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับ

ภาวะการตลาดวาความตองการสินคาในตลาดเปนอยางไร ราคาสินคาในตลาดเปนอยางไร รวมทั้งการคาตางประเทศดวย

เพื่อจะไดตัดสินใจวาจะประกอบธุรกิจอะไรดี ควรจะเก็บสินคาไวขายในอนาคตหรือไม การที่จะทราบวาสินคา

ประเภทใดเปนที่ตองการของตลาด จําเปนตองทราบขาวสารการตลาดจึงจะชวยใหหนาที่การตลาดดีขึ้น ชวยให

ผูประกอบอาชีพการตลาดดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ 

วิถีการตลาดหรือชองทางการตลาด (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2548) หมายถึง การบอกใหทราบวา

สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูคาประเภทใดบาง ผูคาแตละประเภทไดรับในปริมาณเทาใด 

กอนที่จะไปถึงผูบริโภคคนสุดทาย โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิดกอนเคลื่อนยายจาก

ผูผลิตอาจมรีูปรางอยางหนึ่งแตเมื่อถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหนึ่งสินคาบางชนิดอาจเกิดความสูญเสีย 
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ระหวางการเคลื่อนยาย ดังนั้นในการวิเคราะหวิถีตลาด จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนหลัก แลวเทียบ

ลักษณะที่ไมเหมือนกันใหเปนหนวยเดียวกันกับลักษณะที่ยึดเปนหลัก จึงทําการวิเคราะหได การวิเคราะหวิถีการตลาด 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไข 2 ขอ (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต, 2528) คือ 

1) ปริมาณสินคาจะเริ่มไหลเวียนออกจากมือของเกษตรกรผานมือพอคาคนกลางไปจนถึงมือ

ของผูบริโภคคนสุดทาย และสงออกตางประเทศ (กรณีที่สินคานั้นมีการสงออกดวย) ปริมาณสินคาที่เกษตรกร

จําหนายจะเทากับ 100% และปริมาณสินคาที่ผูบริโภคซื้อรวมกับปริมาณการสงออกตองเทากับ 100% ดวย 

2) ขอมูลของปริมาณสินคาที่ซื้อขายของเกษตรกรและพอคาตางๆ จะตองเกิดขึ้นในชวงเวลา

เดียวกัน เชน เดือน หรือปเดียวกัน 

 



 

 

บทท่ี 3 

ขอมูลทั่วไป  

3.1 ลักษณะของเมล็ดพันธุขาว กข 31 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาขาวไมไวแสง เนื่องจากขาวไมไวแสงเปนขาวที่ปลูกในฤดูนาปรัง 

สามารถปลูกไดตลอดปถามีน้ําเพียงพอ ในการนี้เลือกศึกษาพันธุ กข 31 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่

นาชลประทานภาคกลาง เนื่องจากเปนพันธุที่ทนตอสภาพอากาศที่หนาวเย็น เปน 1 ใน 7 สายพันธุของขาวเจา

ไมไวแสง ที่เกษตรกรนํามาปลูก และกรมการขาวดําเนินการผลิตทุกป ในชวงป 2554-2558 (จากการผลิตขาวเจา

ไมไวแสง 8-10 สายพันธุตอป) คิดเปน รอยละ 11-28 ของขาวเจาไมไวแสงทั้งหมด (ตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 และขาวเจาไมไวแสง ป 2554-2558 

            หนวย: ตัน 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
1ขาว กข 31  7,826.23 14,666.65 11,334.78 9,771.35  4,244.28 
2ขาวเจาไมไวแสง 59,056.13 52,895.03 48,765.60 54,580.52 38,806.93 

รอยละ 13.25 27.73 23.24 17.90 10.94 

ที่มา: 1 กรมการขาว (2555c, 2556b, 2557a, 2558 และ 2559) 

       2 กรมการขาว (2558) 

หมายเหต:ุ แหลงที่มาของขอมูล 1) จากรายงานผลการดําเนินงานประจาํป 2554-2558 ของสํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยผลการดําเนินงานฯ ป 2553 หมายถึง ฤดูฝนป 2552 และฤดูแลง ป 2553  

       2) จากการสอบถามเจาหนาที่สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 

 ลักษณะประจําพันธุของขาว กข 31 เปนพันธุขาวเจา ไมไวตอแสง ตนเตี้ย กอตั้ง ตนแข็ง ไมลมงาย 

ตนสูงเฉลี่ย 117 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปกดํา และ 111 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหวานตม 

ใบสีเขียว กาบใบสีเขียวใบธงตั้งตรง คอรวงยาว 29.9 เซนติเมตร ติดเมล็ด 90 เปอรเซ็นต จํานวนเม็ดดีตอรวง 

130 เมล็ด นวดงาย เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดไมมีหาง ขาวกลองสีขาว ยาว 7.39 มิลลิเมตร กวาง 2.13 มิลลิเมตร 

หนา 1.84 มิลลิเมตร ทองไขนอย รูปรางเรียว ปริมาณอมิโลสสูง (27.3-29.8%) อุณหภูมิแปงสุกระดับปานกลาง 

แปงสุกออน ขาวสุกคอนขางแข็ง ไมหอม ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห ผลผลิตประมาณ 745 กิโลกรัมตอไร 

ขอดีของพันธุขาว กข 31 คือ ตานทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว คอนขางตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคขอบใบแหง 

โรคใบจุดสีน้ําตาล และโรคเมล็ดดาง แตมีขอจํากัด คือ ออนแอตอโรคใบไหม โรคใบหงิก และโรคใบสีสม (กรมการขาว, 

2555b) 
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3.2 วิธีการทํานาในประเทศไทย  

การทํานาในประเทศไทย โดยทั่วไปมี 3 หลักวิธีใหญๆ คือ การทํานาดํา นาหวาน และนาหยอด ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ของแตละแหง เชน พื้นที่สูง พื้นที่ลุม พื้นที่น้ําลึก สภาพน้ํา เชน ในหรือนอกเขต

ชลประทาน สภาพอากาศ สังคม เชน มี/ไมมีแรงงาน สภาพเศรษฐกจิ เชน เงินทุนมาก/นอย เปนตน 

3.2.1 การทํานาดํา เปนวิธีการปลูกขาวโดยเพาะเมล็ดพันธุใหงอกกอนแลวนําไปตกกลา จนตนกลามีอายุ

ประมาณ 20-30 วัน จึงถอนกลานําไปปกดํา พื้นที่นาดํามีคันนาแบงกั้นออกเปนแปลงเล็กๆ คันนามีหนาที่กักเก็บน้ํา 

หรือปลอยน้ําทิ้งจากแปลง นาดําจึงมีการบังคับระดับน้ําในนาไดบางพอสมควร ปจจุบันมีการใชเครื่องปกดํานา

ในบางพื้นที่ ทําใหลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได การปลูกขาวแบบนาดําที่ใชแรงงานคน หรือดําดวยมือ 

อัตราการใชเมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสม คือ 5 กิโลกรัมตอไร สําหรับการปลูกขาวแบบนาดําโดยใชเครื่องปกดําซึ่งเหมาะสม

กับเขตพื้นที่นาชลประทาน เพราะตองมีการเตรียมแปลงปลูกใหพรอมและเหมาะสมกับอายุกลา อัตราการใช

เมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสม คือ 10-15 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว, 2553) 

3.2.2 การทํานาแบบหวาน โดยสวนมากเปนที่นิยม เนื่องจากปจจุบันขาดแคลนแรงงาน พื้นที่ที่เหมาะสมกับ

การทํานาหวาน คือ พื้นที่ที่มีน้ําจํากัด หรือ พื้นที่ที่อยูในเขตนาน้ําฝน ไมสามารถควบคุมปริมาณน้ําได ยากแกการปกดํา

ตนขาว เปนตน การทํานาหวานมี 2 วิธี คือ  

1) การทํานาหวานสํารวย เปนการปลูกขาวที่เกษตรกรไถนาเตรียมดินไวกอน แลวนําเมล็ดพันธุ

ที่ไมไดเพาะใหงอก หวานลงไปโดยตรง เมล็ดพันธุที่หวานลงไปบางสวนจะตกลงไปอยูตามซอกระหวางกอนดิน

และรอยไถ เมื่อฝนตกลงมา ทําใหดินเปยกและเมล็ดไดรับความชื้นงอกความชื้นเปนตนกลา (ประพาส วีระแพทย, 2520) 

วิธีนี้มักใชในเขตนาน้ําฝน หรือ ในพื้นที่ที่ควบคุมน้ําไมได เปนการหวานคอยฝนในสภาพดินแหง อีกกรณีหนึ่ง

เปนการหวานในสภาพดินเปยก คือ หลังฝนตกก็ไถแปรแลวหวานเมล็ดพันธุขาวตามทันทีแลวคราดกลบ วิธีนี้

เรียกวาหวานขี้ไถการทํานาหวานสํารวยจะใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 10-15 กิโลกรัมตอไร  

 2) การทํานาหวานน้ําตม เปนวิธีการปลูกขาวที่นิยมใชในพื้นที่ที่มีการชลประทาน และพื้นที่นา

เปนผืนใหญ มีคันนากั้น เริ่มจากการเตรียมดิน ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราด เพื่อเก็บวัชพืชออกไปจากนา

และปรับระดับพ้ืนที่นา แลวทิ้งใหดินตกตะกอนจนเห็นวาน้ําใส และน้ําในนาลึกไมเกิน 2 เซนติเมตร แลวจึงนํา

เมล็ดพันธุที่เพาะใหงอกแลวหวานลงไป (ประพาส วีระแพทย, 2520) การทํานาหวานน้ําตม ถาเตรียมดินดี วัชพืชนอย 

ใชอัตราเมล็ดพันธุไรละ 10-15 กิโลกรัม แตถาเตรียมดินไมดี มีวัชพืชมาก ใชอัตราเมล็ดพันธุไรละ 15-20 กิโลกรัม 

 3.2.3 การทํานาหยอด เปนวิธีการปลูกขาวที่อาศัยน้ําฝน หยอดเมล็ดขาวแหงลงไปในดินเปนหลุมๆ หรือ

โรยเปนแถวแลวกลบฝงเมล็ดขาว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นที่พอเหมาะ เมล็ดก็จะงอก การทํานาหยอด นิยมทํา 

ในพื้นที่ขาวไร ที่ราบสูง หรือนาในเขตที่การกระจายของฝนไมแนนอน นาหยอดจะใชเมล็ดพันธุประมาณ 8-10 กิโลกรัมตอไร 
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3.3 สถานการณการผลิตขาว และปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 

 1) ขาวนาป  

1.1) เนื้อท่ีเพาะปลูก 

ในชวง 5 ป (ป 2553/54-2557/58) จากตารางที่ 3.2 พบวา เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจาก 64.57 เปน 

60.79 ลานไร หรือ ลดลงรอยละ 1.70 เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการประกันรายได ในฤดูการเพาะปลูก 2552/53 

และ 2553/54 และโครงการรับจํานําขาว ในฤดูการเพาะปลูก 2554/55 ถึง 2556/57 ทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจ

ในเรื่องผลตอบแทนและรายไดที่จะไดรับจากการขายขาวเปลือก จูงใจใหขยายเนื้อที่เพาะปลูกและเพิ่มรอบการผลิตขาว 

เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556b) สําหรับป 2557/58 เกษตรกรที่เคยขยายเนื้อที่

เพาะปลูกจากการลงทุนเชาที่นาเพิ่ม หรือปลูกเพิ่มในพ้ืนที่วางเปลาในชวงที่ราคาขาวใหผลตอบแทนสูง ลดเนื้อท่ี

เพาะปลูกขาวลง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558c) 

1.2) ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 

ปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวนาป ป 2553/54-2557/58 มีความสอดคลองกับเนื้อที่เพาะปลูก  

โดยลดลงจาก 1.11 ลานตัน เปน 1.06 ลานตัน หรือ ลดลง รอยละ 1.37 ตอป อัตราเฉลี่ยของการใชเมล็ดพันธุขาว

ในภาพรวมในชวงปเพาะปลูกดังกลาว อยูในชวง 17.04 – 17.39 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่  3.2 เนื้อที่ เพาะปลูก ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ  และอัตราการใชเมล็ดพันธุของขาวนาป  

ป 2553/54-2557/58 

ป เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 

(ตัน) 
อัตราการใชเมล็ดพันธุ  

(กก./ไร) 

2553/54 64,574,071 1,106,341 17.13 

2554/55 65,303,711 1,113,523 17.05 

2555/56 64,950,593 1,107,033 17.04 

2556/57 62,079,904 1,062,805 17.12 

2557/58 60,790,599 1,056,861 17.39 

อัตราเพิ่ม

(รอยละ) 
-1.70 -1.37 0.34 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 

1.3) เนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณการใชเมล็ดพันธุรายภาค 

เมื่อพิจารณาการปลูกขาวนาป ป 2557/58 รายภาค จะพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาค

ที่ปลูกขาวนาปมากท่ีสุด คือ 37.03 ลานไร รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต มีเนื้อทีเ่พาะปลูกขาว

นาปเทากับ 13.72 9.16 และ 0.89 ลานไร ตามลําดับ สวนใหญทํานาแบบหวานน้ําตม โดยคิดเปน รอยละ 49.77  
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74.75 และ 40.36 ของพื้นที่ทั้งหมดในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทานั้นที่ทํานาดําเปนสวนใหญ คิดเปน รอยละ 50.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ตารางที่ 3.3)  

ตารางที่ 3.3 เนื้อที่เพาะปลูก และวิธีการปลูกขาวนาป ป 2557/58 รายภาค 

วิธีการปลูก 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

พื้นที่ (ไร) รอยละ พื้นที่ (ไร) รอยละ พื้นที่ (ไร) รอยละ 
พื้นที่ 

(ไร) 
รอยละ 

นาดํา 4,006,324 29.21 18,686,848 50.47 755,242 8.25 349,965 39.41 

นาหวานสํารวย 2,688,829 19.60 17,252,920 46.59 1,549,609 16.92 174,846 19.69 

นาหวานน้ําตม 6,826,222 49.77 1,030,522 2.78 6,844,860 74.75 358,433 40.36 

นาหยอด 194,348 1.42 60,045 0.16 6,835 0.08 4,751 0.54 

รวม 13,715,723 100.00 37,030,335 100.00 9,156,546 100.00 887,995 100.00 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวนาป ป 2557/58 รายภาค พบวา สอดคลองกับเนื้อท่ี

เพาะปลูก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีปริมาณการใชเมล็ดพันธุมากที่สุด คือ 4.98 แสนตัน รองลงมาคือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต มีความตองการใชเมล็ดพันธุเทากับ 3.07 2.37 และ 0.15 แสนตัน ตามลําดับ 

สําหรับอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในการทํานาดํา 7.72-12.59 กิโลกรัมตอไร การทํานาหวานสํารวย 

18.85-26.11 กิโลกรัมตอไร การทํานาหวานน้ําตม 18.30-27.88 กิโลกรัมตอไร และการทํานาหยอด 6.52-11.58 กิโลกรัม

ตอไร (ตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.4 ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ และอัตราการใชเมล็ดพันธุของขาวนาป  ป 2557/58 

ชนิด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

นาดํา 43,884 10.95 144,171 7.72 9,512 12.59 2,733 7.81 

นาหวานสํารวย 70,213 26.11 334,243 19.37 39,570 25.54 3,296 18.85 

นาหวานน้ําตม 190,331 27.88 18,860 18.30 188,206 27.50 8,834 24.65 

นาหยอด 2,251 11.58 671 11.17 55 8.05 31 6.52 

รวม/เฉลี่ย 306,679 22.36 497,945 13.45 237,343 25.92 14,894 16.77 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558b) 
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2) ขาวนาปรัง  

2.1) เนื้อท่ีเพาะปลูก 

 ในชวง 5 ป (ป 2554-2558) เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจาก 16.10 ลานไร ในป 2554 เปน 8.46 ลานไร 

ในป 2558 หรือ ลดลง รอยละ 13.68 ตอป (ตารางที่ 3.5) เนื่องจากในป 2556 เปนตนมา ปริมาณน้ําใชการในเขื่อน

ขนาดกลางและขนาดใหญทั้งประเทศมีแนวโนมลดลงทุกป ทั้งนี้ ป 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศ

งดการสงน้ําเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปรังจนถึง 30 เมษายน 2558 ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง

รวม 26 จังหวัด ประกอบกับราคาขาวมีแนวโนมลดลง ทําใหเกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง โดยปลอยพื้นที่วาง 

และบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใชน้ํานอยกวา เชน พืชตระกูลถั่ว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน เปนตน 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558c) 

2.2) ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 

ปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวนาปรัง ป 2554-2558 มีความสอดคลองกับเนื้อที่เพาะปลูก โดยลดลงจาก 

0.48 ลานตัน เปน 0.24 ลานตัน หรือ ลดลง รอยละ 15.10 ตอป อัตราเฉลี่ยของการใชเมล็ดพันธุขาวในภาพรวม

ในชวงปเพาะปลูกดังกลาว อยูในชวง 28.11 – 30.01 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5 เนื้อทีเ่พาะปลูก ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ และอัตราการใชเมล็ดพันธุของขาวนาปรัง  

ป 2554-2558 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558a) 

2.3) เนื้อท่ีเพาะปลูกและปริมาณการใชเมล็ดพันธุรายภาค 

เมื่อพิจารณาการปลูกขาวนาปรัง ป 2558 รายภาค จะพบวา ภาคเหนือ เปนภาคที่ปลูกขาว

นาปรังมากที่สุด คือ 3.72 ลานไร รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีเนื้อที่เพาะปลูก

ขาวนาปรังเทากับ 3.27 1.18 และ 0.29 ลานไร ตามลําดับ การปลูกขาวนาปรังไมมีการทํานาหยอด สวนใหญ

ทํานาแบบหวานน้ําตม โดยคิดเปน รอยละ 92.68 89.28 98.71 และ 89.71 ของพื้นที่ทั้งหมดในภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ (ตารางที่ 3.6)  

 

ป 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร) 
ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ 

(ตัน) 
อัตราการใชเมล็ดพันธุ  

(กก./ไร) 

2554 16,102,293 483,294 30.01 

2555 18,101,239 532,966 29.44 

2556 16,087,294 463,129 28.79 

2557 15,055,076 428,031 28.43 

2558 8,460,759 237,858 28.11 

อัตราเพิม่(รอยละ) -13.68 -15.10 -1.64 
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ตารางที่ 3.6 เนื้อที่เพาะปลูก และวิธีการปลูกขาวนาปรัง ป 2558 รายภาค  

วิธีการปลูก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 

พื้นที่  

(ไร) 
รอยละ 

พื้นที่  

(ไร) 
รอยละ 

พื้นที่  

(ไร) 
รอยละ 

พื้นที ่

(ไร) 
รอยละ 

นาดํา 250,770 6.75 87,918 7.45 37,164 1.14 29,822 10.14 

นาหวานสํารวย 21,054 0.57 38,612 3.27 5,051 0.15 438 0.15 

นาหวานน้ําตม 3,444,799 92.68 1,053,906 89.28 3,227,371 98.71 263,854 89.71 

รวม 3,716,623 100.00 1,180,436 100.00 3,269,586 100.00 294,114 100.00 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558a)  

 เมื่อพิจารณาปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวนาปรัง ป 2557 รายภาค พบวา สอดคลองกับเนื้อที่

เพาะปลูก โดยภาคเหนือเปนภาคที่มปีริมาณการใชเมล็ดพันธุมากที่สุด คือ 1.05 แสนตัน รองลงมาคือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มปีริมาณการใชเมล็ดพันธุเทากับ 0.94 0.32 และ 0.08 แสนตันตามลําดับ 

สําหรับอัตราการใชเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในการทํานาดํา 10.36-14.44 กิโลกรัมตอไร การทํานาหวานสํารวย 

19.33-23.05 กิโลกรัมตอไร และการทํานาหวานน้ําตม 27.79-29.45 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 ปริมาณการใชเมล็ดพันธุ และอัตราการใชเมล็ดพันธุของขาวนาปรัง ป 2558 

ชนิด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

อัตรา 

(กก./ไร) 

นาดํา 3,186 12.70 983 11.18 537 14.44 309 10.36 

นาหวานสํารวย 407 19.33 890 23.05 115 22.77 9 20.55 

นาหวานน้ําตม 101,436 29.45 29,803 28.28 92,850 28.77 7,333 27.79 

รวม/เฉลี่ย 105,029 28.26 31,676 26.83 93,502 28.60 7,651 26.01 

ทีม่า: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558a) 

3.4 การผลิตและการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว 

 สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว เปนหนวยงานที่มีมีภารกิจหลักในการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาว

ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ตลอดจนกระจายเมล็ดพันธุดีที่มีคุณภาพใหชาวนานําไปเพาะปลูกอยางทั่วถึง  

3.4.1 การผลิต 

เมล็ดพันธุขาวดีที่สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว ผลิตในแตละป จะตองผานการปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุกอน เมล็ดพันธุดีที่ผลิตไดในป 2558 (ฤดูฝนป 2557 และฤดูแลงป 2558) แบงเปน 4 ประเภท คือ 
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1) ขาวเจาไมไวแสง ประกอบดวย 10 ชนิดพันธุ ไดแก พันธุชัยนาท1 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 

สุพรรณบุรี1 กข29 กข31 กข41 กข47 กข49 และกข55 

 2) ขาวเจาไวแสง ประกอบดวย 3 ชนิดพันธุ ไดแก เฉี้ยงพัทลุง เล็บนกปตตานี และสังขหยด

พัทลุง  

 3) ขาวหอมมะลิ ประกอบดวย 2 ชนิดพันธุ ไดแก ขาวดอกมะลิ105 และ กข15 

 4) ขาวเหนียว ประกอบดวย 3 ชนิดพันธุ ไดแก กข6 กข12 และสันปาตอง1 

  เมล็ดพันธุขาวที่สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว วางแผนการผลิต สวนใหญเปนขาวเจาไมไวแสง 

คิดเปน รอยละ 51.44 ขาวหอมมะลิ รอยละ 34.61 ขาวเหนียว รอยละ 13.32 และขาวเจาไวแสง รอยละ 0.63 ตอป 

ตามลําดับ สําหรับขาวที่ผลิตได ป 2554-2558 มีการผลิตขาวเจาไวแสงและขาวเหนียวเพิ่มขึ้น รอยละ 17.68 

และ 22.67 ตอป ตามลําดับ สําหรับขาวเจาไมไวแสงและขาวหอมมะลิ มีการผลิตลดลง รอยละ 7.77 และ 3.39 ตอป 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3.8) ทั้งนี้ป 2554-2558 กรมการขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวในภาพรวม ลดลง รอยละ 3.97 ตอป 

เนื่องจากมีการสนับสนุนเครือขายผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ มีการจัดตั้งชมรมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ 

เพื่อผลักดันใหมีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของชาวนา 

กรมการขาวจะไดผลิตเมล็ดพันธุไดลดลง          

ตารางที่ 3.8 ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุขาว ป 2554-2558 

หนวย: ตัน 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม

(รอยละ) 

ขาวไมไวแสง 59,056.12 52,895.02 48,765.60 54,580.52 38,806.93 -7.77 

ขาวไวแสง 231.98 321.90 296.63 386.12 478.05 17.68 

ขาวหอมมะลิ 29,767.36 26,986.93 25,315.55 24,838.40 26,112.12 -3.39 

ขาวเหนียว 4,125.45 6,495.99 6,944.12 8,450.33 10,046.15 22.67 

รวม 93,180.91 86,699.84 81,321.90 88,255.37 75,443.25 -3.97 
ที่มา: กรมการขาว (2555c, 2556b, 2557a, 2558 และ 2559) 

หมายเหต:ุ 1) แหลงที่มาของขอมูล มาจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554-2558 ของสํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งผลการดาํเนินงานฯ ป 2554 หมายถึง ฤดูฝนป 2553 และฤดูแลงป 2554  

              2) ขาวเจาไมไวแสง ที่มีการผลิตทุกป (ป 2553-2557) ไดแก ชัยนาท1 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี1 กข29 

กข31 และ กข41 ทั้งนี้ กลุมขาวเจาไมไวแสง เปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวเสมอ เชน   

   - ผลติพันธุสุพรรณบรุี3 ชวงป 2554-2555 (เลิกผลิต ป 2556 เปนตนไป)  

  - เริ่มผลติพันธุ กข47 ตั้งแตป 2555 เปนตนมา 

  - เริ่มผลติพันธุ กข49 ตั้งแตป 2556 เปนตนมา 

    - เริ่มผลิตพันธุ กข55 ตั้งแตป 2558   
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3) ขาวเจาไวแสงท่ีมีการผลติทุกป (ป 2554-2558) ไดแก เฉี้ยงพัทลุง เล็บนกปตตานี และสังขหยดพัทลุง 

4) ขาวหอมมะลิที่มีการผลิตทุกป (ป 2554-2558) ไดแก ขาวดอกมะล1ิ05 และ กข15 

5) ขาวเหนียวท่ีมีการผลิตทุกป (ป 2554-2558) ไดแก กข6 และสันปาตอง1 สําหรับพันธุ กข12 กรมการขาวผลิต

ทุกป ยกเวนป 2555  

 3.4.2 การจําหนาย 

 การจําหนาย หรือการกระจายเมล็ดพันธุขาวของสํานักเมล็ดพันธุขาวในแตละป จะคิดจากเมล็ดพันธุ

คงคลังยกมารวมกับเมล็ดพันธุที่ผลิตไดในปนั้นๆ  

 ปริมาณการจําหนายเมล็ดพันธุขาวของสํานักเมล็ดพันธุขาว ป 2554-2558 มีความสอดคลองกับการผลิต

เมล็ดพันธุขาว โดยมีการจําหนายขาวเจาไวแสงเพิ่มขึ้น รอยละ 11.27 ตอป ขาวหอมมะลิลดลง รอยละ 9.46 ตอป 

และขาวเหนียวเพิ่มขึ้น รอยละ 23.09 ตอป มีเพียงขาวเจาไมไวแสงที่มีการจําหนายเพิ่มขึ้น รอยละ 1.06 ตอป 

ไมสอดคลองกับการผลิตที่ลดลง ป 2554-2558 กรมการขาวผลิตจําหนายเมล็ดพันธุขาวในภาพรวมลดลงเล็กนอย 

คิดเปน รอยละ 1.08 ตอป เนื่องจากเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของเมล็ดพันธุของกรมการขาวมากที่สุด 

เมื่อเทียบกับแหลงผลิตอื่น (ตารางที่ 3.9) 

ตารางที่ 3.9 ปริมาณการจําหนายเมล็ดพันธุขาว แยกตามชนิดพันธุขาว ป 2554-2558 

หนวย: ตัน 

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพิ่ม

(รอยละ) 

ขาวไมไวแสง 48,912 57,534 59,332 57,398 51,622 1.06 

ขาวไวแสง 233 322 337 386 363 11.27 

ขาวหอมมะลิ 37,073 27,149 25,162 24,838 23,586 -9.46 

ขาวเหนียว 4,125 6,495 6,946 8,450 10,219 23.09 

รวม 90,343 91,500 91,777 91,072 85,790 -1.08 
ที่มา: กรมการขาว (2555c, 2556b, 2557a, 2558 และ 2559) 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 

 4.1.1 ชั้นพันธุขยาย 

 การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายของเกษตรกรนาหวาน (ตารางที่ 4.1) พบวา มีตนทุน

การผลิตไรละ 6,132.10 บาท หรือ กิโลกรัมละ 6.98 บาท ตนทุนคงที่ ในสวนของคาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุน

สูงสุด ประมาณไรละ 1,430.00 บาท หรือ คิดเปน รอยละ 23.32 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญจะเปนคาเชาที่ดิน 

ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 2,377.03 บาท คิดเปน รอยละ 38.76 ของตนทุนทั้งหมด 

สวนใหญเปนคาแรงงานในการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ประมาณ ไรละ 892.23 บาท และ 738.45 บาท 

คิดเปน รอยละ 14.55 และ 12.04 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ คาวัสดุการเกษตร 1,828.53 บาทตอไร คิดเปน 

รอยละ 29.83 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนคาปุย ประมาณไรละ 952.27 บาท คิดเปน รอยละ 15.53 ของตนทุน

ทั้งหมด เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการผลิต พบวา นาหวานมีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 879 กิโลกรัม เกษตรกรขายได

กิโลกรัมละ 12.05 บาท มีผลตอบแทนไรละ 10,592 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 4,460 บาท คิดเปน อัตรา

ผลตอบแทน รอยละ 72.73   

ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายของเกษตรกรนาดํา พบวา มีตนทุนการผลิตไรละ 

7,021.13 บาท หรือ กิโลกรัมละ 7.10 บาท ตนทุนคงที่ ในสวนของคาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุนสูงสุดประมาณ

ไรละ 1,326.71 บาท คิดเปน รอยละ 18.90 ของตนทุนทั้งหมด  สวนใหญจะเปนคาเชาที่ดิน ในสวนของตนทุน

ผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 3,226.96 บาท คิดเปน รอยละ 45.95 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปน

คาแรงงานในการปลูก ประมาณ ไรละ 1,184.10 บาท คิดเปน รอยละ 16.86 ของตนทุนทั้งหมด คาวัสดุการเกษตร 

1,836.38 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 26.16 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนคาปุย ประมาณไรละ 906.56 บาท 

คิดเปน รอยละ 12.91 ของตนทุนทั้งหมด เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการผลิต พบวา นาดํามีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 976 กิโลกรัม 

เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 12.93 บาท มีผลตอบแทนไรละ 12,623 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 5,688 บาท 

คิดเปนอัตราผลตอบแทน รอยละ 82.03  

การทํานาดํามีตนทุนสูงกวาการทํานาหวานเนื่องจากคาแรงงานปลูกมากกวา และมีการใชเครื่องดํานา

ทําใหตองเสียคาจางปลูกในราคาที่แพงกวา แตคาดูแลรักษาต่ํากวาการทํานาหวาน เนื่องจากการปลูกแบบนาดํา

การดูแลรักษาแปลงนาทําไดงาย และสะดวกในการกําจัดพันธุปน ขาวแดง สงผลใหผลผลิตจากการทํานาดําสูงกวา

และขายไดราคาที่สูงกวาการทํานาหวาน เนื่องจากผลผลิตของนาดํามีคุณภาพดีกวานาหวาน เพราะนาหวานมีการใช

เมล็ดพันธุมาก เกิดการแตกกอมาก ทําใหตนขาวมีรวงมาก แตเมล็ดขาวนอย คุณภาพไมสมบูรณ  
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การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายของเกษตรกรโดยเฉลี่ย พบวา มีตนทุนการผลิตไรละ 6,724.32 บาท 

หรือ กิโลกรัมละ 7.33 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 5,232.62 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 77.82 ของตนทุนทั้งหมด 

ตนทุนคงที่ 1,491.70 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 22.18 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ ในสวนของคาเชาที่ดิน

และคาภาษี มีตนทุนสูงสุด ประมาณไรละ 1,381.85 บาท คิดเปน รอยละ 20.55 ของตนทุนทั้งหมด  สวนใหญ

จะเปนคาเชาที่ดิน ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 2,939.94 บาท หรือ รอยละ 43.72 

ของตนทุนทัง้หมด สวนใหญเปนคาแรงงานในการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ประมาณ ไรละ 851.94 

764.17 และ 702.40 บาท คิดเปน รอยละ 12.67 11.36 และ 10.45 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ คาวัสดุการเกษตร 

1,818.77 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 27.05 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนคาปุย ประมาณไรละ 926.55 บาท 

คิดเปน รอยละ 13.78 ของตนทุนทั้งหมด เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการผลิต พบวา การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ี

1 ไร มีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 917 กิโลกรัม เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 12.55 บาท มีผลตอบแทนไรละ 11,506 บาท 

และผลตอบแทนสุทธิไรละ 4,781 บาท คิดเปนอัตราผลตอบแทน รอยละ 71.10 
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ตารางที่ 4.1 ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย 

รายการ 
นาหวาน นาดํา 

เฉลี่ย รอยละ ไมเปน

เงินสด 
เงินสด รวม รอยละ 

ไมเปน 

เงินสด 
เงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 815.60 3,808.98 4,624.58 75.42 929.86 4,631.36 5,561.22 79.20 5,232.62 77.82 

1.1 แรงงาน 711.49 1,665.54 2,377.03 38.76 804.78 2,422.18 3,226.96 45.95 2,939.94 43.72 

เตรียมดนิ 152.53 393.95 546.48 8.91 223.20 471.25 694.45 9.89 621.43 9.24 

ปลูก+ปลูกซอม 112.45 87.42 199.87 3.26 245.29 938.81 1,184.10 16.86 851.94 12.67 

ดูแลรกัษา 446.51 445.72 892.23 14.55 336.29 337.75 674.04 9.60 764.17 11.36 

เก็บเกี่ยว 0.00 738.45 738.45 12.04 0.00 674.37 674.37 9.60 702.40 10.45 

1.2 คาวัสดุการเกษตร 0.00 1,828.53 1,828.53 29.83 0.00 1,836.38 1,836.38 26.16 1,818.77 27.05 

เมล็ดพันธุ 0.00 455.44 455.44 7.43 0.00 292.67 292.67 4.17 363.88 5.41 

ปุย 0.00 952.27 952.27 15.53 0.00 906.56 906.56 12.91 926.55 13.78 

ยาปราบวัชพืช 0.00 118.60 118.60 1.94 0.00 98.91 98.91 1.41 108.10 1.61 

ยาปราบศัตรูพืช 0.00 137.31 137.31 2.24 0.00 185.92 185.92 2.65 153.51 2.28 

คาน้ํามัน 0.00 92.80 92.80 1.51 0.00 265.51 265.51 3.78 188.09 2.80 

อื่นๆ(ฮอรโมน) 0.00 72.11 72.11 1.18 0.00 86.81 86.81 1.24 78.64 1.17 

1.3 อื่นๆ 104.11 314.91 419.02 6.83 125.08 372.80 497.88 7.09 473.91 7.05 

คาซอมแซมเครือ่งจกัร 0.00 314.91 314.91 5.14 0.00 372.80 372.80 5.31 355.18 5.28 

คาเสียโอกาสเงนิลงทนุ 104.11 0.00 104.11 1.70 125.08 0.00 125.08 1.78 118.73 1.77 

2. ตนทุนคงที ่ 77.52 1,430.00 1,507.52 24.58 133.20 1,326.71 1,459.91 20.80 1,491.70 22.18 

คาเสื่อมราคา

เครื่องจักร 43.73 0.00 43.73 0.71 68.84 0.00 68.84 0.98 58.31 0.87 

คาเสียโอกาสเงนิลงทนุ

อุปกรณการเกษตร 

33.79 0.00 33.79 0.55 64.36 0.00 64.36 0.92 51.54 0.76 

คาเชาที่ดนิและคาภาษี 0.00 1,430.00 1,430.00 23.32 0.00 1,326.71 1,326.71 18.90 1,381.85 20.55 

รวมตนทุนทั้งหมด

(บาท/ไร) 893.12 5,238.98 6,132.10 100.00 1,063.06 5,958.07 7,021.13 100.00 6,724.32 100.00 

ผลผลิตตอไร (กก.) 

  

879  

  

976  917  

ราคาจําหนายตอตนั (บาท) 

  

12,050  

  

12,933  12,547  

รายไดตอไร (บาท) 

  

10,592  

  

12,623  11,506  

กําไรตอไร (บาท) 

  

4,460  

  

5,688  4,781  

ตนทุนตอกิโลกรัม (บาท) 

  

6.98  

  

7.10  7.33  

อัตราผลตอบแทน (รอยละ) 

   

72.73 

   

82.03  71.10 

ที่มา: จากการสํารวจ   
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 4.1.2 ชั้นพันธุจําหนาย  

  การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนายของเกษตรกรนาหวาน (ตารางที่ 4.2) พบวา มีตนทุน

การผลิตไรละ 5,351.25 บาท หรือ กิโลกรัมละ 6.24 บาท ตนทุนคงที่ ในสวนของคาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุน

สูงสุด ประมาณไรละ 1,305.00 บาท คิดเปน รอยละ 24.39 ของตนทุนทัง้หมด สวนใหญจะเปนคาเชาที่ดิน ในสวนของ

ตนทุนผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 2,061.18 บาท คิดเปน รอยละ 38.52 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญ

เปนคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษา ประมาณไรละ 734.04 และ 649.79 บาท คิดเปน รอยละ 13.72 

และ 12.14 ของตนทนุทั้งหมด ตามลําดับ คาวัสดุการเกษตร 1,501.35 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 28.06 ของตนทุน

ทั้งหมด สวนใหญเปนคาปุย ประมาณไรละ 619.57 บาท คิดเปน รอยละ 11.58 ของตนทุนทั้งหมด เมื่อพิจารณา

ผลตอบแทนการผลิต พบวา นาหวานมีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 858 กิโลกรัม เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 11.63 บาท 

มีผลตอบแทนไรละ 9,974 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 4,623 บาท คิดเปนอัตราผลตอบแทน รอยละ 86.39 

  ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนายของเกษตรกรนาดํา พบวา มีตนทุนการผลิตไรละ 

6,361.76 บาท หรือ กิโลกรัมละ 6.06 บาท ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 3,136.57 บาท 

คิดเปน รอยละ 49.30 ของตนทุนทั้งหมด คาวัสดุการเกษตร 1,406.14 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 22.10 ของ

ตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนคาปุย ประมาณไรละ 657.50 บาท คิดเปน รอยละ 10.33 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุน

คงที่ ในสวนของคาเชาที่ดินและคาภาษี ประมาณไรละ 1,005.00 บาท คิดเปน รอยละ 15.80 ของตนทุนทั้งหมด  

สวนใหญจะเปนคาเชาที่ดิน เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการผลิต พบวา นาดํามีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 1,050 กิโลกรัม 

เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 12.85 บาท มีผลตอบแทนไรละ 13,493 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 7,131 

บาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 112.09     

การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนายของเกษตรกรโดยเฉลี่ย พบวา มีตนทุนการผลิตไรละ 

5,797.85 บาท หรือ กิโลกรัมละ 6.47 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 4,547.01 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 78.43 

ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ 1,250.84 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 21.57 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ในสวนของ

คาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุนสูงสุด ประมาณไรละ 1,205.00 บาท คิดเปน รอยละ 20.78 ของตนทุนทั้งหมด  

สวนใหญจะเปนคาเชาที่ดิน ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา เปนคาแรงงานไรละ 2,498.44 บาท หรือ รอยละ 43.09 

ของตนทุนทัง้หมด คาวัสดุการเกษตร 1,477.64 บาทตอไร คิดเปน รอยละ 25.49 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญ

เปนคาปุย ประมาณไรละ 627.15 บาท คิดเปน รอยละ 10.82 ของตนทุนทั้งหมด เมื่อพิจารณาผลตอบแทน

การผลิต พบวา การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 1 ไร มีผลผลิตเฉลี่ยไรละ896 กิโลกรัม เกษตรกรขายได

กิโลกรัมละ 11.87 บาท มีผลตอบแทนไรละ 10,636 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 4,838 บาท คิดเปน

อัตราผลตอบแทนรอยละ 83.44 
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ตนทุนเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายสูงกวาชั้นพันธุจําหนาย โดยเมื่อเทียบเปนรอยละ จะเห็นวาชั้นพันธุขยาย

และชั้นพันธุจําหนายมีตนทุนการผลิตคลายคลึงกัน เนื่องจากปลูกตามหลักเกณฑของกรมการขาว โดยตนทุน

ผันแปรมีคาแรงงานสูง คิดเปนรอยละ 43-44 โดยเฉพาะแรงงานดูแลรักษาที่ตองมีการกําจัดพันธุปนหลายครั้ง

ตั้งแตชวงขาวแตกกอ ออกดอก ขาวโนมรวง และชวงขาวเหลือง เปนตน สําหรับพื้นที่ที่เปนนาดําจะมีคาใชจาย

ในการจางรถดํานาเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น สําหรับคาวัสดุการเกษตร ประมาณรอยละ 25-27 ตนทุนสวนใหญ

เปนคาปุย ตนทุนคงที่ พบวา เกษตรกร รอยละ 50 ของเกษตรกรทั้งหมด ตองเชาที่ดินในการทํานา ทําใหมีตนทุนสูง

ประมาณรอยละ 21 ของตนทุนทั้งหมด สําหรับราคาและผลผลิตของเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายจะสูงกวาพันธุจําหนาย 

เนื่องจากคุณภาพชั้นพันธุขยายมีคุณภาพดีกวา  
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ตารางที่ 4.2 ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย 

รายการ 
นาหวาน นาดํา 

เฉลี่ย รอยละ ไมเปน

เงินสด 
เงินสด รวม รอยละ 

ไมเปน 

เงินสด 
เงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 743.28 3,257.25 4,000.53 74.76 1,291.16 4,019.28 5,310.44 83.47 4,547.01 78.43 

1.1 แรงงาน 651.11 1,410.07 2,061.18 38.52 1,176.29 1,960.28 3,136.57 49.30 2,498.44 43.09 

เตรียมดนิ 83.57 417.14 500.71 9.36  0.00 630.00 630.00 9.90 548.01 9.45 

ปลูก+ปลูกซอม 176.64 0.00  176.64 3.30 915.00 257.14 1,172.14 18.42 581.45  10.03 

ดูแลรกัษา 390.90 258.89 649.79 12.14 261.29 408.00 669.29 10.52 648.72 11.19 

เก็บเกี่ยว  0.00 734.04 734.04 13.72 0.00  665.14 665.14 10.46 720.26 12.42 

1.2 คาวัสดุการเกษตร 0.00 1,501.35 1,501.35 28.06 0.00 1,406.14 1,406.14 22.10 1,477.64 25.49 

เมล็ดพันธุ 0.00  443.75 443.75 8.29 0.00  214.50 214.50 3.37 397.90 6.86 

ปุย  0.00 619.57 619.57 11.58  0.00 657.50 657.50 10.33 627.15 10.82 

ยาปราบวัชพืช  0.00 131.42 131.42 2.46  0.00 92.00 92.00 1.45 123.53 2.13 

ยาปราบศัตรูพืช  0.00 140.44 140.44 2.62  0.00 130.71 130.71 2.05 137.20 2.37 

คาน้ํามัน  0.00 131.59 131.59 2.46  0.00 311.43 311.43 4.90 157.28 2.71 

อื่นๆ(ฮอรโมน)  0.00 34.58 34.58 0.65  0.00 0.00 0.00 0.00 34.58 0.60 

1.3 อื่นๆ 92.17 345.83 438.00 8.18 114.87 652.86 767.73 12.07 570.93 9.85 

คาซอมแซมเครือ่งจกัร  0.00 345.83 345.83 6.46  0.00 652.86 652.86 10.26 468.64 8.08 

คาเสียโอกาสเงนิลงทนุ 92.17 0.00   92.17 1.72 114.87 0.00  114.87 1.81 102.29   1.77 

2. ตนทุนคงที ่ 45.72 1,305.00 1,350.72 25.24 46.32 1,005.00 1,051.32 16.53 1,250.84 21.57 

คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 28.84 0.00  28.84 0.54 23.46 0.00  23.46 0.37 27.76  0.48 

คาเสียโอกาสเงนิลงทนุ

อุปกรณการเกษตร 

16.88 0.00 16.88 0.31 22.86 0.00 22.86 0.36 18.08 0.31 

คาเชาที่ดนิและคาภาษี  0.00 1,305.00 1,305.00 24.39  0.00 1,005.00 1,005.00 15.80 1,205.00 20.78 

รวมตนทุนทั้งหมด 

(บาท/ไร) 789.00 4,562.25 5,351.25 100.00 1,337.48 5,024.28 6,361.76 100.00 5,797.85 100.00 

ผลผลิตตอไร (กก.) 

 

  858       1,050   896  

ราคาจําหนายตอตนั (บาท) 

  

11,625     

 

12,850   11,870  

รายไดตอไร (บาท) 

  

9,974     

 

13,493   10,636  

กําไรตอไร (บาท) 

  

4,623     

 

7,131   4,838  

ตนทุนตอกิโลกรัม (บาท) 

  

6.24    

 

6.06   6.47  

อัตราผลตอบแทน  

(รอยละ) 

 

    86.39       112.09   83.44 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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4.2 การวิเคราะหหนาที่ทางการตลาด 

 4.2.1 การซื้อ-ขาย เมล็ดพันธุขาว กข 31 

1) ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว มีทั้งหมด 23 ศูนย มีหนาที่ผลิตชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุ

จําหนาย เพื่อจําหนายและสนับสนุนโครงการของหนวยงานภาครัฐ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเปนองคกรหลักในการผลิต

และกระจายเมล็ดพันธุขาว ใหบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจเมล็ดพันธุ 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาวจะสํารวจความตองการใช

เมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรผูใชและตัวแทนจําหนาย (ระบุถึงพื้นที่ทํานา วิธีปลูกขาว อัตราการใชเมล็ดพันธุ 

พันธุขาวที่ตองการใชปนี้ และปหนา ชวงเวลาที่ตองการใชเมล็ดพันธุ เปนตน) หลังจากรวบรวมความตองการ

เมล็ดพันธุของผูใชแลวจึงแจงไปยังกรมการขาว เมื่อไดรับการจัดสรรเมล็ดพันธุแลวจึงจายเมล็ดพันธุใหกับเกษตรกร

ลูกไร โดยมีเจาหนาที่แปลง ควบคุมการจัดทําแปลงตั้งแตการเตรียมดิน การจายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา 

ตรวจตัดพันธุปน และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพของศูนยเมล็ดพันธุขาว 

จะสุมตัวอยางนํามาวิเคราะหคุณภาพ หากเมล็ดพันธุไดคุณภาพตามมาตรฐาน จึงจัดซื้อผลผลิตคืนจากแปลง  

1.1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย  

ศูนยเมล็ดพันธุขาว (ศมข.) นําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก ราคากิโลกรัมละ 23.00-25.00 บาท 

จากศูนยวิจัยขาว (ศวข.) จําหนายใหเกษตรกรลูกไรราคากิโลกรัมละ 16.50-16.80 บาท เมื่อเกษตรกรลูกไร

นําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนให ศมข. รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 11.70-12.00 บาท (ราคา

ทีข่ายใหเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาทีซ่ื้อจาก ศวข. และราคารับซื้อจากเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจาก

อัตราขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุหลักเปนชั้นพันธุขยายมจีํานวนมาก) 

หลังจากนั้นศูนยเมล็ดพันธุขาวจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น 

คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพนัธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท (ตารางที่ 4.3) 

1.2) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย  

ศูนยเมล็ดพันธุขาว (ศมข.) นําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย ราคากิโลกรัมละ 18.00-19.00 บาท 

ซึ่งศูนยเมล็ดพันธุขาวสํารองไวทําชั้นพันธุจําหนายจากฤดูการผลิตที่ผานมา จําหนายใหเกษตรกรลูกไรในราคา

กิโลกรัมละ 13.70-16.50 บาท เมื่อเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุจําหนาย ก็จะนํามาขายคืนใหศูนย

เมล็ดพันธุขาว ซึ่งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 11.70-12.00 บาท (ราคาที่ขายใหเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาที่ตั้งตน 

และราคารับซื้อจากเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตราขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุขยาย

เปนชั้นพันธุจําหนายมีจํานวนมาก) 
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หลังจากนั้นศูนยเมล็ดพันธุขาวจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น 

คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย พรอมที่จะจําหนายใหเกษตรกรทั่วไปนําไปปลูก ในราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท 

2) สหกรณการเกษตร 

สหกรณการเกษตร เปนเครือขายกรมสงเสริมสหกรณ ไดดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตและ

กระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรในสถาบันเกษตรกรอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2554 โดยสงเสริมใหสถาบันเกษตรกร

เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวและถ่ัวเหลือง และกระจายพันธุที่มีคุณภาพไปสูสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป 

พรอมสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน กรมการขาว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร ศูนยขาวชุมชน 

จังหวัดตางๆ องคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

สหกรณการเกษตรจะวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวลวงหนา 6 เดือน เริ่มจากการสํารวจ

ความตองการเมล็ดพันธุขาวของตลาดจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปกอน วามีความตองการพันธุชนิดใด แลวจึง 

เตรียมเมล็ดพันธุใหสมาชิกเพาะปลูก และอาจจัดหาสมาชิกเพิ่มตามความตองการของตลาด มีการจัดประชุม

และอบรมสมาชิกผูผลิตเมล็ดพันธุ โดยเจาหนาที่ของสหกรณการเกษตรใหคําแนะนําในการตรวจแปลง รวบรวม

ผลผลิต และตรวจคุณภาพ หลังเก็บเกี่ยวเจาหนาที่จะสุมตัวอยางนํามาวิเคราะหคุณภาพ หากเมล็ดพันธุไดคุณภาพ

ตามมาตรฐาน จึงจัดซื้อผลผลิตคืนจากแปลง  

2.1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย  

เมื่อศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักไดเกินเปาหมายแลวจึงจําหนายให

สหกรณการเกษตร ไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยายตอไป สหกรณการเกษตรบางแหงเทานั้นที่จะไดรับการจัดสรร

ชั้นพันธุขาวหลักจากศูนยวิจัยขาว โดยเริ่มจากนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก ราคากิโลกรัมละ 24.00-25.00 บาท 

จากศูนยวิจัยขาว (ศวข.) จําหนายใหเกษตรกรลูกไรราคากิโลกรัมละ 24.00-25.00 บาท เมื่อเกษตรกรลูกไรนําไป

ขยายพันธุไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนใหสหกรณการเกษตร รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13.00-14.00 บาท 

(ราคาที่ขายใหเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาที่ซื้อจาก ศวข. และราคารับซื้อจากเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจาก

อัตราขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุหลักเปนชั้นพันธุขยายมีจํานวนมาก) 

หลังจากนั้นศูนยเมล็ดพันธุขาวจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น 

คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท (ตารางที่ 4.3) 

2.2) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย  

สหกรณการเกษตรซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณ

การเกษตร หรือตัวแทนจําหนาย ราคากิโลกรัมละ 18.00-22.00 บาท แลวจําหนายใหเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ  
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ราคากิโลกรัมละ 19.00-22.00 บาท นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย แลวจึงนํามาขายคืนใหสหกรณการเกษตร 

ซึ่งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 8.50-15.00 บาท (ราคารับซื้อจากเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตราขยายพันธุ

ของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุขยายเปนชั้นพันธุจําหนายมีจํานวนมาก) 

หลังจากนั้นสหกรณการเกษตรจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม 

จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย ในราคากิโลกรัมละ 14.00 บาท ทั้งนี้ สหกรณการเกษตร

แตละแหงมีการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวแตกตางกัน เชน บางแหงไมมีเกษตรกรลูกไรในการผลิตเมล็ดพันธุ 

แตเปนการรับเมล็ดพนัธุขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวมาขายที่สหกรณฯเทานั้น บางแหงมีการวางแผนรวมกับศูนยขาว

ชุมชน โดยใหศูนยขาวชุมชนเปนผูผลิต สวนสหกรณการเกษตรจัดการดานการตลาดเพียงอยางเดียว เปนตน   

3) ศูนยขาวชุมชน 

ศูนยขาวชุมชน เปนองคกรที่กรมการขาวดําเนินการจัดตั้งขึ้น โดยมีแนวคิดใหชาวนาที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียงกัน รวมกลุมกันผลิตเมล็ดพันธุจําหนายในชุมชน หรือจําหนายทั่วไป โดยกรมการขาวทําหนาที่ถายทอด

ความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้ง

สนับสนุนปจจัยการผลิตและอุปกรณที่จําเปนบางสวน แตใหชาวนาในชุมชนบริหารจัดการกันเอง 

ศูนยขาวชุมชนวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวในแตละป โดยดูจากความตองการเมล็ดพันธุขาว

ในปที่ผานมา การประชุมในกลุมสมาชิก การสํารวจความตองการพันธุและจํานวนพื้นที่ปลูก เปนตน ประธานศูนยฯ

มีหนาที่จัดหาเมล็ดพันธุจากศูนยเมล็ดพันธุขาว มาแจกจายใหสมาชิก ศูนยขาวชุมชนบางแหงอยูในพื้นทีท่ีก่รมการขาว

ใหการสนับสนุนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว เชน โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว โดยปแรก สนับสนุน

จํานวน 3 ตัน ปที่ 2 จํานวน 2 ตันและปที่ 3 จํานวน 1 ตัน เปนตน สําหรับเงินทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ อยูที่การบริหาร

จัดการแตละศูนยฯ เชน จายเมล็ดพันธุใหสมาชิกไปกอน เมื่อไดผลผลิตแลวรับซื้อคืน โดยบวกดอกเบี้ยเพิ่มไป 

เพื่อเปนการหาเงินเขากลุม หรือระดมหุนสมาชิกเพื่อเปนเงินหมุนเวียนของศูนยขาวชุมชน เปนตน ศูนยขาวชุมชน

จะมีคณะกรรมการในการตรวจแปลงของสมาชิก เพื่อควบคุมการจัดทําแปลง การตรวจตัดพันธุปน ในเบื้องตน

ศูนยเมล็ดพันธุขาวจะดูแลใหคําแนะนําในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ  

3.1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย  

เมื่อศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักไดเกินเปาหมายแลวจึงจําหนายใหศูนยขาว

ชุมชน ไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยายตอไป ศูนยขาวชุมชนบางแหงเทานั้นที่จะไดรับการจัดสรรชั้นพันธุขาวหลักจาก

ศูนยวิจัยขาว โดยเริ่มจากนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก ราคากิโลกรัมละ 24.00-25.00 บาท จาก

ศูนยวิจัยขาว (ศวข.)จําหนายใหเกษตรกรลูกไรราคากิโลกรัมละ 15.00-16.00 บาท เมื่อเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุ

ไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนใหสหกรณการเกษตร รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 14.00-15.00 บาท (ราคาที่ขายให

เกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาที่ซื้อจาก ศวข. และราคารับซื้อจากเกษตรกรลูกไรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตรา

ขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุหลักเปนชั้นพันธุขยายมีจํานวนมาก) 
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หลังจากนั้นศูนยเมล็ดพันธุขาวจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น 

คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท  

3.2) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย  

ศูนยขาวชุมชนซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุขาว (ศมข.) และตัวแทน

จําหนาย/พอคา ในราคากิโลกรัมละ 19.00-22.00 บาท แลวจําหนายใหเกษตรกรราคากิโลกรัมละ 15.00-19.20 บาท 

นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย แลวจึงนํามาขายคืนใหศูนยขาวชุมชนซึ่งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7.20-15.00 บาท 

(ราคาที่ขายใหเกษตรกรต่ํากวาราคาที่ซื้อจาก ศมข. และราคารับซื้อจากเกษตรกรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตรา

ขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุขยายเปนชั้นพันธุจําหนายมีจํานวนมาก) 

หลังจากนั้นศูนยขาวชุมชนจะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ และบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัม 

จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย สําหรับนําไปจําหนายใหเกษตรกรผูปลูกขาวตอไป ในราคา

กิโลกรัมละ 15.00-16.00 บาท  

4) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา)) 

ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา)) หมายถึงผูประกอบการที่ทําการคาเมล็ดพันธุโดยมีกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุและทําการบรรจุ

เมล็ดพันธุที่ผานกระบวนการจัดการนั้น มีเครื่องหมายการคาของตนเอง และจะตองมีฉลากซึ่งมีขอความตามที่

กฎหมายกําหนดอยูบนภาชนะบรรจุนั้น 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ในแตละป เริ่มจากวางแผนการผลิต

เมล็ดพันธุโดยการคาดคะเนจากความตองการเมล็ดพันธุขาวในปที่ผานมาของเกษตรกร พื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุขาวเดิม

วาเปนนาดําหรือนาหวาน โดยหากตองการเปลี่ยนพันธุในฤดูตอไป เกษตรกรลูกไรที่ปลูกขาวแบบนาดําจะสามารถ

เปลี่ยนพันธุขาวไดทันที แตเกษตรกรลูกไรที่ปลูกขาวแบบนาหวานตองเวนไป 3 ฤดู จึงจะเก็บเปนเมล็ดพันธุได 

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาพันธุปน นอกจากนี้ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯบางรายจะสังเกตปริมาณน้ําดวยวา เพียงพอ

ตอการผลิตเมล็ดพันธุขาวชนิดใด เพื่อเลือกปลูกพันธุขาวไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ราคาเมล็ดพันธุของผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ จะแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยปกติราคารับซื้อเมล็ดพันธุขาวจะราคาสูงกวาขาวที่ขายใหโรงสี 

กิโลกรัมละ 1 บาท และเมล็ดพันธุที่ไดจากนาดําจะไดราคาสูงกวานาหวาน กิโลกรัมละ 1 บาท เนื่องจากเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีกวา เกษตรกรจะมีความเชื่อถือผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม

เพื่อการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) ที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ สวนใหญ

จึงมีลูกคาประจํา ทั้งนี้ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อาจเปนผูซื้อเมล็ดพันธุขาวเอง หรือใหเกษตรกรลูกไรไปซื้อ

จากศูนยเมล็ดพันธุขาว หรือแหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่ผานการรับรองจากกรมการขาวเองก็ได ผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ จะมทีีมงานผลิต (ดํานา) ทมีงานตรวจแปลง(ตัดพันธุปน) และทีมงานตรวจคุณภาพของตนเอง  
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โดยอาจจะมี 1-2 ทีม หรืออาจจะมีทั้ง 3 ทีมก็ได ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุขาว ทีมงานตรวจแปลง(ตัดพันธุปน) จะมี

ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากตองมปีระสบการณและมีความชํานาญในการเลือกตัดพันธุปน ทีมงานตรวจแปลง

(ตัดพันธุปน) โดยเฉลี่ย ประมาณ 3-5 ราย หากเปนผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ รายใหญ มีทีมงานประมาณ 

12-15 ราย ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ทุกรายจะตองผานการอบรมจากกรมการขาว ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญ

ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว ไมใหมีพันธุขาวปน ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ บางรายมีการระบุชื่อ นามสกุล เบอรโทร 

พันธุขาว ของเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อเปนการรับประกันเมล็ดพันธุขาวที่ซื้อล็อตเดียวกันจากแปลงเดียวกัน 

ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability)  

4.1) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย  

เมื่อศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักไดเกินเปาหมายแลวจึงจําหนายใหผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ ไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยายตอไป ในป 2557 ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ซื้อเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุหลัก จากศูนยวิจัยขาว ราคากิโลกรัมละ 21.00-25.00 บาท มาจําหนายใหเกษตรกรลูกไร ราคา

กิโลกรัมละ 15.00-24.00 บาท นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยาย แลวนํามาขายคืนผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ 

รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 11.00-13.00 บาท (ราคาที่ขายใหเกษตรกรต่ํากวาราคาที่ซื้อจาก ศวข. และราคารับซื้อ

จากเกษตรกรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตราขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุหลักเปนชั้นพันธุขยาย

มีจํานวนมาก) 

หลังจากนั้นผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ จะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ และบรรจุลงในถุง

ขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 14.50-16.00 บาท 

4.2) การผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย  

ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อาจเปนผูซื้อเมล็ดพันธุขาวเอง หรือ ใหเกษตรกรลูกไรไป

ซื้อเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุขาว หรือ แหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่ผานการรับรองจาก

กรมการขาว ราคากิโลกรัมละ 16.00-22.00 บาท ใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย  

แลวนํามาขายคืนใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ รับซื้อคืนในราคากิโลกรัมละ 8.00-13.50 บาท (ราคารับซื้อ

จากเกษตรกรต่ํากวาราคาขาย เนื่องจากอัตราขยายพันธุของเมล็ดพันธุขาวจากชั้นพันธุขยายเปนชั้นพันธุจําหนาย

มีจํานวนมาก) 

หลังจากนั้นผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ จะนําเมล็ดพันธุไปปรับสภาพ และบรรจุลงในถุง

ขนาด 25 กิโลกรัม จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย ในราคากิโลกรัมละ 12.00-16.00 บาท 
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ตารางที่ 4.3 การซื้อ-ขาย เมล็ดพันธุขาว กข 31 ป 2557 

หนวย : บาท/กิโลกรัม 

ผูผลิต 
เมล็ดพันธุ

ตั้งตน 
ราคา  

ชั้นพันธุ

ที่ผลิต 

ราคาขาย

ใหลูกไร 

ราคา 

รับซื้อ 

จากลูกไร 

ราคา

จําหนาย 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว 
หลัก 23.0-25.0 ขยาย 16.5-16.8 11.7-12.0 16.5 

ขยาย 18.0-19.0 จําหนาย 13.7-16.5 11.7-12.0 16.5 

สหกรณการเกษตร 
หลัก 24.0-25.0 ขยาย 24.0-25.0 13.0-14.0 15.0 

ขยาย 18.0-22.0 จําหนาย 19.0-22.0 8.5-15.0 14.0 

ศูนยขาวชุมชน 
หลัก 24.0-25.0 ขยาย 15.0-16.0 14.0-15.0 16.0 

ขยาย 19.0-22.0 จําหนาย 15.0-19.2 7.2-15.0 15.0-16.0 

ผูประกอบการผลิต

เมล็ดพันธุฯ  

หลัก 21.0-25.0 ขยาย 15.0-24.0 11.0-13.0 14.5-16.0 

ขยาย 16.0-22.0 จําหนาย 16.0-22.0 8.0-13.5 12.0-16.0 

ที่มา: จากการสํารวจขอมูล 

4.2.2 การขนสง 

1) จากแหลงที่มาของชั้นพันธุ (ศูนยวิจัยขาว/ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ตัวแทนจําหนาย) 

ไปยังศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ  

 สําหรับศูนยเมล็ดพันธุขาวจะใชรถของศูนยเมล็ดพันธุขาวในการขนยายเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาว 

สวนสหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ มีลักษณะการขนยายเมล็ดพันธุที่เหมือนกัน 

คือ หากซื้อปริมาณเมล็ดพันธุ 1-4 ตัน ระยะทางไมเกิน 30 กิโลเมตร ใชรถกระบะในการขนสง คาขนสงเที่ยวละ 

150-300 บาท หากมีระยะทางไกล ก็อาจคิดคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน ระยะทาง 75 กิโลเมตร คาขนสงเที่ยวละ 1,500 บาท 

เปนตน หากซื้อเมล็ดพันธุปริมาณมาก ตั้งแต 5 ตันขึ้นไป ใชรถหกลอหรือสิบลอในการขนสงเที่ยวละ 1,000-2,000 บาท 

หรือตันละ 200-400 บาท คาใชจายในสวนนี้ผูซื้อจะเปนผูจายคาขนสง 

2) จากแปลงของเกษตรกรลูกไรไปยังผูผลิตเมล็ดพันธุขาว (ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/

ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ) 

หลังจากเกษตรกรลูกไรไดเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลักหรือชั้นพันธุขยาย ก็จะนําไปขยายพันธุ 

เมื่อไดเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายหรือชั้นพันธุจําหนาย เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวใหศูนยเมล็ดพันธุขาว/

สหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน จะขนเมล็ดพันธุขาวไปยังลานตากของผูรับซื้อเมล็ดพันธุ (คาใชจายขนสง

ของศูนยเมล็ดพันธุขาวและสหกรณการเกษตร เกษตรกรจะเปนผูจายคาขนสง สําหรับศูนยขาวชุมชน ศูนยขาวชุมชน

จะเปนผูจายคาขนสง) โดยใชรถหกลอ/รถบรรทุก คาขนสงตันละ 100-200 บาท สําหรับเกษตรกรลูกไรที่ผลิต

เมล็ดพันธุขาวใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ คาใชจายคาขนสงอาจเปนของเกษตรกร หรือ ผูประกอบการ 
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ผลิตเมล็ดพันธุฯ แลวแตตกลง โดยใชรถรถบรรทุกหรือรถหกลอ คาขนสงตันละ 100-500 บาท หากเมล็ดพันธุขาว

มปีริมาณนอย จะคิดคาขนสงเปนเที่ยว เที่ยวละประมาณ 1,500-3,500 บาท  

3) ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว (ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิต

เมล็ดพันธุฯ)ไปยังลูกคาผูใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี คาใชจายในสวนนี้ผูซื้อจะเปนผูจายคาขนสง เวนแตผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ ที่คาขนสงอาจเปนของเกษตรกร หรือ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ แลวแตตกลง 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว มีบริการขนสงเมล็ดพันธุ โดยใชรถบรรทุกของศูนยเมล็ดพันธุขาว คิดคาขนสง

กิโลกรัมละ 1 บาท ปริมาณการสั่งซื้อเมล็ดพันธุขั้นต่ํา 4 ตัน  

สหกรณการเกษตร มีบริการขนสงเมล็ดพันธุใหเกษตรกรผูซื้อเมล็ดพันธุ โดยใชรถปกอัพ หรือ

รถหกลอของสหกรณการเกษตร คิดคาขนสงกิโลกรัมละ 0.5-5.0 บาท  

ศูนยขาวชุมชน ไมมีบริการขนสงเมล็ดพันธุ ลูกคาตองมาซื้อท่ีศูนยขาวชุมชนและขนสงเอง 

ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ บริการขนสงเมล็ดพันธุใหเกษตรกรผูใช โดยใชรถกระบะหรือ

รถหกลอของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ  คิดคาขนสงกิโลกรัมละ 0.5-5.0 บาท ปริมาณการสั่งซื้อเมล็ดพันธุขั้นต่ํา 3 ตัน 

หรือ หากที่อยูของเกษตรกรอยูในละแวกใกลเคียง ไมเกิน 3-5 กิโลเมตร หรือ เปนลูกคาประจํา จะไมคิดคาขนสง 

หากลูกคาอยูในพื้นที่หางไกล จะคิดคาขนสงตันละ 500 บาท 

4.2.3 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ  

หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ จะเขาสูกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

(Seed Conditioning) เพื่อยกระดับคุณภาพดานกายภาพของเมล็ดพันธุ โดยการขจัดหรือลดสิ่งหรือสภาพที่

ไมพึงประสงคตาง  ๆออกไป ไดแก การลดความชื้นสวนเกิน การคัดแยกหิน ดิน ทราย เศษตนพืช เมล็ดพืชอื่น เมล็ดพันธุ

ที่ไมไดขนาดและสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกใหอยูในมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาวคุณภาพด ี 

ในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ เริ่มจากการนําเมล็ดพันธุไปตากที่ลานใหเมล็ดพันธุมีความชื้น 

12-14% แลวคัดทําความสะอาด หลังจากนั้นบรรจุเมล็ดพันธุขาวลงในกระสอบ ขนาด 25 กิโลกรัม เพื่อรอจําหนาย 

เก็บไวในโกดัง โดยคาใชจายคนงาน อาจคิดเปนตันหรือคิดเปนรายวัน แตสําหรับศูนยเมล็ดพันธุขาวและสหกรณ

การเกษตรมีคาใชจายคนงานแบบรายเดือน นอกจากนี้ศูนยเมล็ดพันธุขาวและสหกรณการเกษตร จะมีการรม คลุก 

หรือพนสารเคมี เพื่อปองกันกําจัดเชื้อราและแมลงกอนบรรจุถุง ในขณะที่ศูนยขาวชุมชนและผูประกอบการผลิต

เมล็ดพันธุฯ ไมมีคาใชจายดานนี้ เนื่องจากจะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น หลังผานกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

ขาวสดจะมีน้ําหนักหายไป รอยละ 20 หลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุขาวจะใชเวลาพักตัว 1 เดือนกอน

จึงจะสามารถนําไปปลูกได เมล็ดพันธุขาวจะมีอายุเพียง 6-8 เดือน หลังจากนั้นเมล็ดพันธุขาวจะเสื่อมสภาพ และมี

อัตราการงอกลดลง 

คาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว กข 31 โดยเฉลี่ย (เมื่อคิดคาใชจายรวมทั้งหมด เชน คาตาก คาทํา

ความสะอาด คาแรงงาน คากระสอบ คาไฟ คาปายแท็กติดกระสอบ คาดาย ฯลฯ) ชั้นพันธุขยายกิโลกรัมละ 4.14 บาท 

ชั้นพันธุจําหนายกิโลกรัมละ 3.78 บาท 
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4.2.4 การเก็บรักษา 

เมือ่ไดปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุเรียบรอยแลว ผูผลิตจะบรรจุเมล็ดพันธุขาวใสในกระสอบขนาด

บรรจุ 25 กิโลกรัมวางไวในโรงเก็บ และวางกระสอบบนพาเลทซึ่งจะชวยปองกันความชื้นและระบายอากาศไดดี 

วางกระสอบในโรงเก็บโดยแบงแยกพันธุขาว และแยกกองเมล็ดพันธุเกาและใหมไวคนละดาน จัดทําเครื่องหมาย

กํากับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุขาวอยางละเอียด เชน ระบุพันธุขาว วันที่บรรจุ วันที่ทดสอบ สําหรับการตรวจสอบ

ความงอก ความชื้น และศัตรูในโรงเก็บระหวางการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เปนตน ผูผลิตบางรายบรรจุเมล็ดพันธุขาว

ใน Big Bag ขนาดบรรจุ 1 ตัน เพื่อรอการบรรจุใสกระสอบ เนื่องจากไมมั่นใจในการจําหนายที่ไมแนนอน หาก

จําหนายไมได จะไดไมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น (คาผากระสอบ)  

4.2.5 การจัดมาตรฐานสินคา 

เมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ของศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร 

ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ  มีการกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวตามมาตรฐานของกรมการขาว 

(ตารางที่ 4.4) 

ตารางที่ 4.4 มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว ของกรมการขาวในปจจุบัน 

สวนประกอบ พันธุขยาย พันธุจําหนาย 

เมล็ดพันธุบริสุทธิ์ (ต่ําสุด) 98% 98% 

ขาวแดง (สูงสุด) 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 10 เมล็ด ใน 500 กรัม 

ขาวพันธุอื่นปน (สูงสุด) 15 เมล็ด ใน 500 กรัม 20 เมล็ด ใน 500 กรัม 

สิ่งเจือปน (สูงสุด) 2% 2% 

ความงอก (ต่ําสุด) 80% 80% 

ความชื้น (สูงสุด) 14% 14% 

ที่มา: กรมการขาว (2555b) 

4.2.6 การเสี่ยงภัย 

ในปจจุบันผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ มีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เนื่องจากตลาดเมล็ดพันธุในแตละปมีความผันผวนสูง เกษตรกร

เปลี่ยนแปลงความตองการพันธุขาวจากเดิมที่เคยสํารวจความตองการไว สําหรับในป 2557 การเสี่ยงภัยของผูผลิต

เมล็ดพันธุขาว กข 31 มีดังนี ้ 

1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายการจํานําขาว ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ชวงเดือนกุมภาพันธ 2557  

2) การขาดแคลนน้ําในการเกษตร โดยชวงเดือนตุลาคม 2557 รัฐบาลประกาศงดการสงน้ํา และ

งดทํานาปรังในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยารวม 26 จังหวัด ซึ่งครอบคลุมจังหวัดที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก จังหวัดนครสวรรค  
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ชัยนาท สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม การขาดแคลนน้ําสงผลใหราคาเมล็ดพันธุขาว กข 31 มีความผันผวนมาก 

โดยผูผลิตเมล็ดพันธุปรับลดราคาเรื่อยมาจากกิโลกรัมละ 23 บาท เหลือ 20.70 บาท ในเดือนมีนาคม เหลือกิโลกรัมละ 

19 บาท ในเดือนพฤษภาคม และเหลือกิโลกรัมละ 16.50 บาท ในเดือนพฤศจิกายน ทําใหเมล็ดพันธุขาวลนตลาด 

ดวยสาเหตุที่กลาวมาเบื้องตน ทําใหเมล็ดพันธุขาว กข 31 ที่ผลิตไวเหลือจําหนาย เนื่องจากเกษตรกร

เปลี่ยนไปใชเมล็ดพันธุขาว กข 41 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 105 วัน นอยกวาเมล็ดพันธุขาว กข 31 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยว 

111-118 วัน เกษตรกรจึงหันมาปลูกพันธุขาว กข 41 เพื่อใหทันเขาโครงการจํานําขาวและทันเก็บเกี่ยวกอน

รัฐบาลงดการสงน้ํา  

3) ราคาขาวเปลือกที่ตกต่ํา ทําใหเกษตรกรเริ่มเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุในทองตลาด

ยังราคาสูง ทําใหเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพนอยลง แตการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเองที่ไมถูกตอง

ตามหลักวิธีการ อาจสงผลใหขาวมีคุณภาพต่ําได  

4) รสนิยมของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง เชน ตองการใชพันธุขาวใหมๆ หรือพันธุขาวที่มีราคาสูงโดยสังเกต

จากการกําหนดราคาของโรงสี ณ ปจจุบัน ทําใหเมล็ดพันธุที่ผูผลิตวางแผนไวเดิมไมตรงกับความตองการของเกษตรกร 

จึงเหลือจําหนาย ซึ่งปญหาหลักของเมล็ดพันธุขาว คือ หลังจากบรรจุถุงแลว เมล็ดพันธุขาวจะมีอายุประมาณ 6 เดือน 

ซึ่งเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว เมล็ดพันธุจะเสื่อมสภาพ %การงอกลดลง ทําใหมผีูผลิตมปีญหาในการหาตลาด  

5) ในกรณผีูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ประสบปญหาการแยงลูกคา จากผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ 

ที่ไมเปนระบบ (เชน มเีงินลงทุนต่ํา มีแปลงขยายพันธุนอย แตใชวิธีใหนายหนา เชน ใหรถเกี่ยวขาว หาแปลงที่มี

ผลผลิตและรับซื้อผลผลิตจากแปลงนั้นๆ แลวขายในราคาต่ํากวาผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อื่น เปนตน)  

ปจจุบันผูผลิตเมล็ดพันธุขาวมีแนวทางการจัดการเมล็ดพนัธุขาว ดังนี้  

1) กรณีผลิตเมล็ดพันธุมากเกินความตองการ จะตองจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหโรงสี หรือขายเปน

ขาวไก ซึ่งราคาต่ํากวาขายเปนเมล็ดพันธุเกือบเทาตัว โดยเมล็ดพันธุขาว กข 31 ราคากิโลกรัมละ 12.00-16.50 บาท 

ขายโรงสีราคากิโลกรัมละ 8.00 บาท ขายเปนขาวไก ราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท (ขายใหโรงสี ไดกําไรนอยกวา

ขายเปนขาวไก แตไดเงินไวกวา)  

2) กรณผีูผลิตผลิตเมล็ดพันธุนอยกวาความตองการ ผูผลิตเมล็ดพันธุบางรายสามารถหาเมล็ดพันธุ

จากเครือขายที่มีอยู เพ่ือจําหนายใหกับลูกคาประจํา และเพ่ือรักษาฐานลูกคาเกาไว 

4.2.7 การใหขาวสารการตลาด 

1) ศูนยเมล็ดพันธุขาว มีการประชาสัมพันธโดยการติดประกาศที่ศูนยเมล็ดพันธุขาว ลงเว็บไซต 

แจงสวนราชการอ่ืน หรือ แจงในจดหมายขาว เปนตน สําหรับสวนลด ศูนยเมล็ดพันธุขาวมีขอกําหนดดังนี้  

1.1) สถาบันเกษตร กลุมเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปทําการสั่งซื้อเมล็ดพันธุขาวทุกพันธุ

วงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไปตอครั้ง จะไดรับสวนลดรอยละ 5 ของราคาจําหนาย  

1.2) ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุพืชของกรมการขาว จะไดรับสวนลด

ในอัตราพิเศษ คือ 
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1.2.1) เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุขาวตั้งแต 5,000-50,000 บาท จะไดรับสวนลดรอยละ 5 

ของราคาจําหนาย  

1.2.2) เมื่อสั่งซื้อตั้งแต 50,001-1,000,000 บาท จะไดรับสวนลดรอยละ 7 ของราคาจําหนาย  

1.2.3) เมื่อสั่งซื้อตั้งแต 1,000,001 บาทขึ้นไป จะไดรับสวนลดรอยละ 10 ของราคาจําหนาย 

2) สหกรณการเกษตร มีการประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ และติดประกาศปายโฆษณา 

เปนตน สําหรับสวนลด หากซื้อในปริมาณมาก (1 ตันขึ้นไป) จะมีสวนลดให กระสอบละ 10 บาท (กระสอบละ 

25 กิโลกรัม) หรือยกเวนคาขนสงใหแทนสวนลด 

3) ศูนยขาวชุมชน มีการประชาสัมพนัธโดยติดประกาศปายโฆษณา ออกบูธแสดงสินคา และแจกนามบัตร 

เปนตน หากซื้อในปริมาณมากจะยกเวนคาขนสงใหเปนสวนลดราคา  

4) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ  มีการประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน Facebook ลงเว็บไซต 

ติดประกาศปายโฆษณา ออกบูธแสดงสินคา และแจกนามบัตร เปนตน สําหรับสวนลด แลวแตการตกลง 

4.3 วิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31  

วิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 จากการสํารวจพบวา ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว เริ่มจาก

ศูนยวิจัยขาวผลิตชั้นพันธุคัดกอน แลวเก็บไวทําชั้นพันธุหลักในปตอมา โดยกระจายไป 5 ชองทาง คือ ศูนย

เมล็ดพันธุขาว ตัวแทนจําหนาย/พอคา สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และเกษตรกรมีฝมือ จากภาพที่ 4.1 

จะเห็นไดวาตัวแทนจําหนาย/พอคา มีบทบาทสําคัญในการกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี เนื่องจากมีชองทาง

การกระจายเมล็ดพันธุขาวหลายชองทาง ไดแก กลุมเกษตรกร ตัวแทนจําหนาย/พอคาอื่นๆ สหกรณการเกษตร

เกษตรกร ศูนยขาวชุมชน สวนราชการ และแปลงขยายพันธุ  สัดสวนการกระจายเมล็ดพันธุสูงใกลเคียงกับศูนย

เมล็ดพันธุขาว (ตัวแทนจําหนาย/พอคา 72.96% และศูนยเมล็ดพันธุขาว 83.88%) เนื่องจากกรมการขาวมี

นโยบายสงเสริมใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน ผูประกอบการผลิตเมล็ด

พันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) ฯลฯ ผลิตเมล็ดพันธุขาว

ไดมากข้ึน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุขาวไดทั่วถึงและเพียงพอ  

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไมไดแยกกลุมแตละชั้นพันธุของเมล็ดพันธุขาว (ชั้นพันธุหลัก ชั้นพันธุขยาย 

และชั้นพันธุจําหนาย) เนื่องจากจะแสดงใหเห็นภาพรวมวิถีการตลาดของเมล็ดพันธุขาว และราคาจําหนายของ

ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายยังมีราคาใกลเคียงกัน ทําใหผูผลิตเมล็ดพันธุขาวและเกษตรกรไมเห็นถึงความแตกตาง

ของทั้ง 2 ชั้นพันธุ จากภาพที่ 4.1 สามารถจําแนกผูที่เกี่ยวของกับการซื้อขายเมล็ดพันธุในระดับชั้นพันธุตางๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 วิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 
ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหต:ุ  ศูนยวิจัยขาว      

            ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

        ตัวแทนจําหนาย/พอคา 

             สหกรณการเกษตร 

   ศูนยขาวชุมชน 

   เกษตรกรมีฝมือ 

 

 

ศูนยวิจัยขาว 

100.00 % 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

83.88 % 

สหกรณการเกษตร 

16.47 % 

สวนราชการ 

1.43 % 

เกษตรกรมีฝมือ  

0.11 % 
ตัวแทนจําหนาย/พอคา 

72.96 % 
ศูนยขาวชุมชน 

7.31 % 

เกษตรกร 

34.25 % 

สหกรณการเกษตร 

เครือขาย 

2.98 % 

ตัวแทนจําหนาย/

พอคาอื่นๆ 

24.36 % 

แปลงขยายพันธุ 

1.18 % 
กลุมเกษตรกร 

35.80 % 
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1) ศูนยวิจัยขาว เปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก กระจายใหผูผลิตทั้ง 5 ชองทาง นําไป

ขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยาย ไดแก 

1.1) ศูนยเมล็ดพันธุขาว  

1.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา 

1.3) ศูนยขาวชุมชน 

1.4) สหกรณการเกษตร   

1.5) เกษตรกรมีฝมือ  

สําหรับศูนยขาวชุมชน และสหกรณการเกษตร ปกติจะนําเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายมาขยายพันธุ

เปนชั้นพันธุจําหนาย แตในกรณีที่ศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักในปริมาณมาก ก็จะไดรับการจัดสรร

ชั้นพันธุหลักมาบางสวนเพื่อขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยาย ตอไป 

2) ศูนยเมล็ดพันธุขาว ทําหนาทีผ่ลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย โดยรับ

ชั้นพันธุหลักจากศูนยวิจัยขาว แลวกระจายไปชองทางตางๆ ไดแก 

2.1) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุ และชั้นพันธุขยายบางสวนและชั้นพันธุ

จําหนาย นําไปจําหนาย 

2.2) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง  

2.3) กลุมเกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

2.4) สหกรณการเกษตร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ใหเกษตรกรที่เปนสมาชิก/ไมเปน

สมาชิก ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  

2.5) สวนราชการ ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

2.6) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 

2.7) ศูนยขาวชุมชน ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

3) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ผูมีบทบาทสําคัญในการกระจายเมล็ดพันธุขาว ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทางตางๆ ไดแก 

3.1) กลุมเกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

3.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุ และชั้นพันธุขยายบางสวนและชั้นพันธุ

จําหนาย นําไปจําหนาย 

3.3) สหกรณการเกษตร รับชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปจําหนาย รวมทั้งใหเกษตรกร

ที่เปนสมาชิก/ไมเปนสมาชิกไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  

3.4) ศูนยขาวชุมชน ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  

3.5) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง 

3.6) สวนราชการ ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

3.7) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 
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ตัวแทนจําหนาย/พอคา หรือ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีทั้งรายใหญและรายยอย แบงเปน 

3 กลุม คือ 1) ดําเนินการทุกขั้นตอน (วิจัยพันธุ-พัฒนาการตลาด) 2) ดําเนินการดานการผลิตและการตลาด 3) ดําเนินการ

เฉพาะดานการตลาด สําหรับกลุมตัวอยางที่ไปสัมภาษณของงานวิจัยในครั้งนี้ จะอยูในกลุมที่ดําเนินการดานการผลิต

และการตลาด 

4) สหกรณการเกษตร ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทาง

ตางๆ ไดแก 

4.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

4.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

4.3) สหกรณการเกษตรเครือขาย ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

5) ศูนยขาวชุมชน ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทาง

ตางๆ ไดแก 

5.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

5.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

6) เกษตรกรฝมือดี ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

6.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง  

6.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/จําหนาย  

6.3) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 

ทั้งนี้ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา)) จะกระจายตัวอยูทั้งในกลุมตัวแทนจําหนาย/พอคา และเกษตรกรมีฝมือ 

จากการศึกษาพบวา  

1) ในป 2557 ราคาเมล็ดพันธุขาว กข31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายมีราคาเทากัน ทําใหผูซื้อ

เลือกซื้อชั้นพันธุขยายกอน เนื่องจากมีคุณภาพดีกวา ทําใหมีการใชเมล็ดพันธุไมเหมาะสมกับประเภทของชั้นพันธุ 

อาจสงผลใหเปนปญหาเมล็ดพันธุไมเพียงพอได 

2) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา)) กระจายอยูในกลุมเกษตรกรมีฝมือและตัวแทนจําหนาย จึงไมสามารถแยกประเภทไดอยางชัดเจน 

3) เกษตรกรฝมือดี อาจมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหหลายแหง เชน ผลิตเมล็ดพันธุขาวใหศูนยเมล็ดพันธุขาว 

และศูนยขาวชุมชน   

 





 

 

บทท่ี 5 

สรุป และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 

ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ทางการตลาด และวิถีการตลาด โดยรวบรวมขอมูล

จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกีย่วของ เชน ศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน ผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) และเกษตรกร 

ในจังหวัดชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี 

5.1 สรุป 

 5.1.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

 1) ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย 

ตนทุนการผลิตทั้งหมด 6,724.32 บาทตอไร แยกเปนตนทุนผันแปร 5,232.62  บาทตอไร 

หรือรอยละ 77.82 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ 1,491.70 บาทตอไร หรือรอยละ 22.18 ของตนทุนทั้งหมด 

ในสวนของตนทุนผันแปรพบวา คาแรงงานไดแก แรงงานเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว มีตนทุนสูงสุด

ประมาณ 2,939.94 บาทตอไร หรือรอยละ 43.72 ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตร 1,818.77 บาทตอไร 

หรือรอยละ 27.05  ซึ่งสวนใหญที่ทําใหคาวัสดุสูงคือ ปุย ประมาณ 926.55 บาทตอไร หรือ รอยละ 13.78 ของ

ตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุนสูงสุด ประมาณ 1,381.85 บาทตอไร หรือ

คิดเปนรอยละ 20.55 ของตนทุนทั้งหมด (สวนใหญเปนคาเชาที่ดิน) 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 1 ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 917 กิโลกรัม เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 

12.55 บาท มีผลตอบแทนและผลตอบแทนสุทธิไรละ 11,506 และ 4,781 บาทตามลําดับ คิดเปนอัตราผลตอบแทน

รอยละ 71.10   

2) ตนทุนการผลติและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย 

ตนทุนการผลิตทั้งหมด 5,797.85  บาทตอไร แยกเปนตนทุนผันแปร 4,547.01 บาทตอไร 

หรือ รอยละ 78.43 ของตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ 1,250.84 บาทตอไร หรือรอยละ 21.57 ของตนทุนทั้งหมด 

ในสวนของตนทุนผันแปรพบวา คาแรงงานไดแก แรงงานเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว มีตนทุน

สูงสุดประมาณ 2,498.44 บาทตอไร หรือรอยละ 43.09 ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปนคาวัสดุการเกษตร 

1,477.64 บาทตอไร หรือรอยละ 25.49 ซึ่งสวนใหญที่ทําใหคาวัสดุสูงคือ ปุย ประมาณ 627.15 บาทตอไร 

หรือ รอยละ 10.82 สวนตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินและคาภาษี มีตนทุนสูงสุด ประมาณ 1,205.00 บาทตอไร 

หรือ คิดเปน รอยละ 20.78 ของตนทุนทั้งหมด (สวนใหญเปนคาเชาที่ดิน) 
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 การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี 1 ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 896 กิโลกรัม เกษตรกรขายได

กิโลกรัมละ 11.87 บาท มีผลตอบแทนและผลตอบแทนสุทธิ ไรละ 10,636 และ 4,838 บาท ตามลําดับ คิดเปน  อัตรา

ผลตอบแทน รอยละ 83.44 

 ตนทุนของเกษตรกรผูผลิตชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายมีตนทุนการผลิตคลายคลึงกัน โดยตนทุน

ผันแปรมีตนทุนคาแรงงานสูง คิดเปนรอยละ 43-44 โดยเฉพาะแรงงานดูแลรักษาที่ตองมีการกําจัดพันธุปน

หลายครั้งตั้งแตชวงขาวแตกกอ ออกดอก ขาวโนมรวง และชวงขาวเหลือง เปนตน สําหรับพื้นที่ที่เปนนาดําจะมี

คาใชจายในการจางรถดํานาเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น สําหรับคาวัสดุการเกษตร ประมาณรอยละ 25-27 ตนทุน

สวนใหญเปนคาปุย ตนทุนคงที่ พบวา เกษตรกร รอยละ 50 ของเกษตรกรทั้งหมด เชาที่ดินในการทํานา ทําให

มีตนทุนสูงประมาณรอยละ 21 ของตนทุนทั้งหมด 

5.1.2 การวิเคราะหหนาที่ทางการตลาด 

1) การซื้อ-ขาย เมล็ดพันธุขาว กข 31 

1.1) ศูนยเมล็ดพนัธุขาว 

1.1.1) ศูนยเมล็ดพันธุขาวนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก จากศูนยวิจัยขาว 

จําหนายใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนใหศูนยเมล็ดพันธุขาว หลังจาก

ปรับสภาพเมล็ดพันธุ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) จําหนาย

เปนชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท 

1.1.2) ศูนยเมล็ดพันธุขาวนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย ซึ่งศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวสํารองไวทําชั้นพันธุจําหนายจากฤดูการผลิตที่ผานมา จําหนายใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุ

จําหนาย แลวนํามาขายคืนใหศูนยเมล็ดพันธุขาว หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ จําหนายเปนชั้นพันธุจําหนาย ในราคา

กิโลกรัมละ 16.50 บาท 

1.2) สหกรณการเกษตร 

1.2.1) เมื่อศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักไดเกินเปาหมายแลวจึงจําหนาย

ใหสหกรณการเกษตร ไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยายตอไป โดยสหกรณการเกษตรนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก 

จากศูนยวิจัยขาว จําหนายใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนใหสหกรณการเกษตร 

หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) 

จําหนายเปนชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท 

1.2.2) สหกรณการเกษตรซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว สหกรณการเกษตร หรือตัวแทนจําหนาย แลวจําหนายใหเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ นําไปขยายพันธุเปน

ชั้นพันธุจําหนาย แลวจึงนํามาขายคืนใหสหกรณการเกษตร หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย ในราคากิโลกรัมละ 14.00 บาท  
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1.3) ศูนยขาวชุมชน 

1.3.1 เมื่อศูนยวิจัยขาวผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุหลักไดเกินเปาหมายแลวจึงจําหนาย

ใหศูนยขาวชุมชน ไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยายตอไป โดยศูนยขาวชุมชนนําเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก 

จากศูนยวิจัยขาว จําหนายใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุไดชั้นพันธุขยาย ก็จะนํามาขายคืนใหศูนยขาวชุมชน 

หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ (คัดทําความสะอาด ลดความชื้น คัดขนาด คัดแยกโดยน้ําหนัก คลุกสารเคมี ฯลฯ) 

จําหนายเปนชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท 

1.3.2 ศูนยขาวชุมชนซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายจากศูนยเมล็ดพันธุขาว

และตัวแทนจําหนาย/พอคา แลวจําหนายใหเกษตรกร นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย แลวจึงนํามาขาย

คืนใหศูนยขาวชุมชน หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย สําหรับ

นําไปจําหนาย ในราคากิโลกรัมละ 15.00-16.00 บาท  

1.4) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา 

(เมล็ดพันธุขาวเปลือกเจา)) 

1.4.1) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ซื้อเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก จากศูนยวิจัยขาว 

มาจําหนายใหเกษตรกรลูกไร นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยาย แลวนํามาขายคืนใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ 

หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยาย ในราคากิโลกรัมละ 14.50-16.00 บาท 

1.4.2) ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ อาจเปนผูซื้อเมล็ดพันธุขาวเอง หรือใหเกษตรกร

ลูกไรไปซื้อเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายจากศนูยเมล็ดพันธุขาว หรือ แหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวที่ผานการรับรอง

จากกรมการขาว ใหเกษตรกรลูกไรนําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย แลวนํามาขายคืนใหผูประกอบการผลิต

เมล็ดพันธุฯ  หลังจากปรับสภาพเมล็ดพันธุ จําหนายเปนเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย ในราคากิโลกรัมละ 

12.00-16.00 บาท 

2) การขนสง 

2.1) จากแหลงที่มาของชั้นพันธุ (ศูนยวิจัยขาว/ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ตัวแทน

จําหนาย) ไปยังศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ 

หากซื้อปริมาณเมล็ดพันธุ 1-4 ตัน ระยะทางไมเกิน 30 กิโลเมตร ใชรถกระบะในการขนสง 

คาขนสงเที่ยวละ 150-300 บาท หากมีระยะทางไกล คิดคาขนสงเที่ยวละ 1,500 บาท หากซื้อเมล็ดพันธุปริมาณมาก 

ตั้งแต 5 ตันขึ้นไป ใชรถหกลอหรือสิบลอในการขนสงเที่ยวละ 1,000-2,000 บาท หรือตันละ 200-400 บาท 

คาใชจายในสวนนี้ผูซื้อจะเปนผูจายคาขนสง 

2.2) จากแปลงของเกษตรกรลูกไรไปยังผูผลิตเมล็ดพันธุขาว (ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/

ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ) 
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ใชรถบรรทุกหรือรถหกลอในการขนสง คาขนสงตันละ 100-500 บาท หากเมล็ดพันธุขาว

มีปริมาณนอย จะคิดคาขนสงเปนเที่ยว เที่ยวละประมาณ 1,500-3,500 บาท คาใชจายขนสงของศูนยเมล็ดพันธุขาว

และสหกรณการเกษตร เกษตรกรจะเปนผูจายคาขนสง สําหรับศูนยขาวชุมชน ศูนยขาวชุมชนจะเปนผูจายคาขนสง 

สําหรับเกษตรกรลูกไรที่ผลิตเมล็ดพนัธุขาวใหผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ คาใชจายคาขนสงอาจเปนของเกษตรกร 

หรือ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ แลวแตตกลง 

2.3) ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว (ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/ศูนยขาวชุมชน/ผูประกอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุฯ) ไปยังลูกคาผูใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี คาใชจายในสวนนี้ผูซื้อจะเปนผูจายคาขนสง เวนแต

ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ที่คาขนสงอาจเปนของเกษตรกร หรือ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ แลวแต

ตกลง 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว คิดคาขนสงกิโลกรัมละ 1 บาท ปริมาณการสั่งซื้อเมล็ดพันธุขั้นต่ํา 4 ตัน  

สหกรณการเกษตร คิดคาขนสงกิโลกรัมละ 0.5-5.0 บาท  

ศูนยขาวชุมชน ไมมีบริการขนสงเมล็ดพันธุ  

ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ คิดคาขนสงกิโลกรัมละ 0.5-5.0 บาท ปริมาณการสั่งซื้อ

เมล็ดพันธุขั้นต่ํา 3 ตัน หรือ หากลูกคาอยูในพื้นที่หางไกล จะคิดคาขนสงตันละ 500 บาท 

3) การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ  

นําเมล็ดพันธุไปตากที่ลานใหเมล็ดพันธุมีความชื้น 12-14% แลวคัดทําความสะอาด หลังจากนั้น

บรรจุเมล็ดพันธุขาวลงในกระสอบ ขนาด 25 กิโลกรัม เพื่อรอจําหนาย เก็บไวในโกดัง โดยศูนยเมล็ดพันธุขาว

และสหกรณการเกษตร จะมีการรม คลุก หรือพนสารเคมี เพื่อปองกันกําจัดเชื้อราและแมลงกอนบรรจุถุง ในขณะที ่

ศูนยขาวชุมชนและผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ ไมมีคาใชจายดานนี้ หลังผานกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

ขาวสดจะมีน้ําหนักหายไป รอยละ 20 หลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุขาวจะมีอายุเพียง 6-8 เดือน 

หลังจากนั้นเมล็ดพันธุขาวจะเสื่อมสภาพ และมีอัตราการงอกลดลง 

คาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุขาว กข 31 โดยเฉลี่ย (เมื่อคิดคาใชจายรวมทั้งหมด เชน คาตาก 

คาทําความสะอาด คาแรงงาน คากระสอบ คาไฟ คาปายแท็กติดกระสอบ คาดาย ฯลฯ) ชั้นพันธุขยายกิโลกรัมละ 

4.14 บาท ชั้นพันธุจําหนายกิโลกรัมละ 3.78 บาท 

4) การเก็บรักษา 

เมื่อไดปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุเรียบรอยแลว ผูผลิตจะบรรจุเมล็ดพันธุขาวใสในกระสอบ

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมวางไวในโรงเก็บ และวางกระสอบบนพาเลท ผูผลิตบางรายบรรจุเมล็ดพันธุขาวใน Big Bag 

ขนาดบรรจุ 1 ตัน เพื่อรอการบรรจุใสกระสอบ เนื่องจากไมมั่นใจในการจําหนายที่ไมแนนอน หากจําหนายไมได 

จะไดไมเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน (คาผากระสอบ)  
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5) การจัดมาตรฐานสินคา 

เมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ของศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณ

การเกษตร ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ มีการกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว ตามมาตรฐาน

ของกรมการขาว  

6) การเสี่ยงภัย 

ในป 2557 ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 มีความเสี่ยงทางการตลาดสูง เนื่องจากตลาดเมล็ดพันธุ

ในแตละปมีความผันผวนสูง การเสี่ยงภัย มีดังนี้  

6.1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายการจํานําขาว ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ชวงเดือนกุมภาพันธ 2557  

6.2) การขาดแคลนน้ําในการเกษตร ทําใหผูผลิตเมล็ดพันธุปรับลดราคาเรื่อยมา ไมสามารถ

หาตลาดในการระบายเมล็ดพันธุ ทําใหเมล็ดพันธุขาวลนตลาด 

6.3) ราคาขาวเปลือกตกต่ํา ทําใหเกษตรกรเริ่มเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ

ในทองตลาดยังราคาสูง ทําใหเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพนอยลง  

6.4) รสนิยมของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง เชน ตองการใชพันธุขาวใหมๆ หรือพันธุขาวที่มีราคาสูง 

6.5) ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ ประสบปญหาการแยงลูกคา จากผูมีใบอนุญาตรวบรวม

เมล็ดพันธุที่ไมเปนระบบ (เชน มีเงินลงทุนต่ํา มีแปลงขยายพันธุนอย แตใชวิธีใหนายหนา เชน รถเกี่ยวขาว หาแปลง

ที่มีผลผลิตและรับซื้อผลผลิตจากแปลงนั้นๆ แลวขายในราคาต่ํากวาผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุอื่น เปนตน)  

7) การใหขาวสารการตลาด 

7.1) ศูนยเมล็ดพันธุขาว มีการประชาสัมพันธโดยการติดประกาศที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวลงเว็บไซต 

แจงสวนราชการอ่ืน หรือ แจงในจดหมายขาว เปนตน  

7.2) สหกรณการเกษตร มีการประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ และติดประกาศ

ปายโฆษณา เปนตน สําหรับสวนลด หากซื้อในปริมาณมาก (1 ตันขึ้นไป) จะมีสวนลดให กระสอบละ 10 บาท 

(กระสอบละ 25 กิโลกรัม) หรือ ยกเวนคาขนสงใหแทนสวนลด 

7.3) ศูนยขาวชุมชน มีการประชาสัมพันธโดยติดประกาศปายโฆษณา ออกบูธแสดงสินคาและ

แจกนามบัตร เปนตน หากซื้อในปริมาณมากจะยกเวนคาขนสงใหเปนสวนลดราคา  

7.4) ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุขาว มีการประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน Facebook ลงเว็บไซต 

ติดประกาศปายโฆษณา ออกบูธแสดงสินคา และแจกนามบัตร  เปนตน สําหรับสวนลด แลวแตการตกลง 
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5.1.3 วิถกีารตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31  

วิถีการตลาดเมล็ดพันธุขาว กข 31 เริ่มจากศูนยวิจัยขาวผลิตชั้นพันธุคัดกอน แลวเก็บไวทําชั้นพันธุหลัก

ในปตอมา และกระจายไปหลายๆชองทาง ทั้งนี้ สามารถจําแนกผูที่เกีย่วของกับการซื้อขายเมล็ดพันธุในระดับชั้นพันธุ

ตางๆ ดังนี้ 

1) ศูนยวิจัยขาว เปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุหลัก กระจายใหผูผลิตทั้ง 5 ชองทาง 

นําไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุขยาย ไดแก 

1.1) ศูนยเมล็ดพันธุขาว  

1.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา 

1.3) ศูนยขาวชุมชน 

1.4) สหกรณการเกษตร   

1.5) เกษตรกรมีฝมือ  

2) ศูนยเมล็ดพันธุขาว ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย โดยรับ

ชั้นพันธุหลักจากศูนยวิจัยขาว แลวกระจายไปชองทางตางๆ ไดแก 

2.1) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุ และชั้นพันธุขยายบางสวนและชั้นพันธุ

จําหนาย นําไปจําหนาย 

2.2) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง  

2.3) กลุมเกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

2.4) สหกรณการเกษตร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ใหเกษตรกรที่เปนสมาชิก/ไมเปนสมาชิก 

ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  

2.5) สวนราชการ ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

2.6) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 

2.7) ศูนยขาวชุมชน ซือ้ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

3) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ผูมีบทบาทสําคัญในการกระจายเมล็ดพันธุขาว ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว 

กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทางตางๆ ไดแก 

3.1) กลุมเกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง 

3.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุ และชั้นพันธุขยายบางสวนและชั้นพันธุ

จําหนาย นําไปจําหนาย 

3.3) สหกรณการเกษตร รับชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปจําหนาย รวมทั้งใหเกษตรกร

ทีเ่ปนสมาชิก/ไมเปนสมาชิกไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  

3.4) ศูนยขาวชุมชน ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปขยายพันธุ/ปลูกในแปลง  
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3.5) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง 

3.6) สวนราชการ ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

3.7) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 

ตัวแทนจําหนาย/พอคา หรือ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีทั้งรายใหญและรายยอย

แบงเปน 3 กลุม คือ 1) ดําเนินการทุกขั้นตอน (วิจัยพันธุ-พัฒนาการตลาด) 2) ดําเนินการดานการผลิตและ

การตลาด 3) ดําเนินการเฉพาะดานการตลาด สําหรับกลุมตัวอยางที่ไปสัมภาษณของงานวิจัยในครั้งนี้ จะอยูใน

กลุมที่ดําเนินการดานการผลิตและการตลาด 

4) สหกรณการเกษตร ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทาง

ตางๆ ไดแก 

4.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

4.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

4.3) สหกรณการเกษตรเครือขาย ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

5) ศูนยขาวชุมชน ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุจําหนาย แลวกระจายไปชองทาง

ตางๆ ไดแก 

5.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุจําหนาย ไปปลูกในแปลง 

5.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุจําหนายไปจําหนาย 

6) เกษตรกรฝมือดี ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 31 ชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

6.1) เกษตรกร ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปปลูกในแปลง  

6.2) ตัวแทนจําหนาย/พอคา ซื้อชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายไปขยายพันธุ/จําหนาย  

6.3) แปลงขยายพันธุ นําชั้นพันธุขยายไปขยายพันธุเปนชั้นพันธุจําหนาย 

ทั้งนี้ ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ (ผูมีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา (เมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกเจา)) จะกระจายตัวอยูทั้งในกลุมตัวแทนจําหนาย/พอคา และเกษตรกรมีฝมือ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 รัฐบาลควรมีนโยบายประกันความเสี่ยงใหผูผลิตเมล็ดพันธุขาว เนื่องจากมีหลายปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได เชน ภัยแลง/อุทกภัย ความตองการของตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาขาวเปลือกตกต่ํา เปนตน เมื่อไมสามารถ 

จําหนายเมล็ดพันธุได จะสงผลกระทบตอผูผลิตเมล็ดพันธุขาวทุกแหง เชน ศูนยเมล็ดพันธุขาว/สหกรณการเกษตร/

ศูนยขาวชุมชน และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุฯ เปนตน 

ทั้งนี้ กรณีเมล็ดพันธุขาว กข 31 เปนกรณีศึกษาถงึการเปลี่ยนแปลงความตองการเมล็ดพันธุขาว

ของเกษตรกร ไดเปนอยางดี เนื่องจากพันธุขาวทุกสายพันธุเมื่อผลิตไดระยะหนึ่ง จะมีสายพันธุใหมเขามาทดแทน 

ประกอบกับความตองการของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลง นับเปนปญหาหลักในการวางแผนการผลิตของกรมการขาว 

ซึ่งเกษตรกรอาจนิยมใชเมล็ดพันธุสายพันธุหนึ่งจนเกิดการขาดตลาด ไมเพียงพอกับความตองการ ในขณะท่ี 
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อีกสายพันธุหนึ่งเกษตรกรไมตองการนํามาปลูก เนื่องจากอยากลองปลูกพันธุใหม/พันธุอื่น/ภัยแลง ทําใหเมล็ดพันธุ

ลนตลาด และเสื่อมคุณภาพไปในที่สุด 

5.2.2 กรมการขาว ควรประชุมหารือรวมกับกับผูประกอบการ เชน โรงสี พอคา เพื่อทราบถึงแนวโนม

การตลาดของเมล็ดพันธุในฤดูถัดไป เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการตลาด

ไดใกลเคียงที่สุด 

5.2.3 กรมการขาว/กรมวิชาการเกษตร ควรใหความรูแกผูผลิตในการเตรียมพันธุขาว/ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํานา ใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

5.2.4 กรมการขาว/กรมสงเสริมสหกรณ ควรมีฐานขอมูลแหลงผลิตเมล็ดพันธุของผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 

และสนับสนุนเครือขายเพื่อจัดหาพันธุขาว และระบายเมล็ดพันธุขาวในพื้นที่ กรณีที่เกิดภาวะลนตลาดได รวมทั้ง

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทราบถึงแหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีท่ีเชื่อถือได 

 5.2.5 ภาครัฐที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรกลในการเกษตร เชน กรมสงเสริมการเกษตร/กรมสงเสริมสหกรณ 

จัดสรรอุปกรณที่จําเปนและใหบริการในแตละพื้นที ่เชน เครื่องเกี่ยวนวดขาว เครื่องดํานา เครื่องลดความชื้น ฯลฯ 

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เนื่องจากเครื่องจักรมีความจําเปนอยางยิ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ และลดปญหา

แรงงานคนหายากและราคาแพง  
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ภาคผนวกท่ี 1  

ประเภทของเมล็ดพันธุขาว 

ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวจําเปนตองขยายเมล็ดพันธุขาวเพื่อใหถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ โดยปลูกตาม

กฎเกณฑเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ไดแบงประเภทของเมล็ดพันธุขาวเปน 5 ประเภท (กรมการขาว, 

2555b) คือ  

1) เมล็ดพันธุขาวจากรวง (Panicle Seed) คือเมล็ดพันธุที่เก็บจากรวง จากพันธุหรือสายพันธุที่ไดมาจากแปลง

เปรียบเทียบพันธุ และจะตองเปนพันธุที่คณะกรรมการพิจารณาประกาศใหขยายพันธุ 

2) เมล็ดพันธุคัด (Breeder Seed) คือเมล็ดพันธุที่ไดจากเมล็ดพันธุจากรวงตอแถว และไดรับการควบคุม ตรวจสอบ

สายพันธุอยางดีจากนักปรับปรุงพันธุ ซึ่งผลิตโดยศูนยวิจัยขาว สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว เพื่อนําไปปลูก

เปนเมล็ดพันธุชั้นพันธุหลักในปตอไป 

3) เมล็ดพันธุหลัก (Foundation Seed) คือเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกโดยเมล็ดพันธุคัด เมล็ดพันธุหลักผลิต

โดยสํานักวิจัยขาว กรมการขาว ทุกป เพื่อนําไปจําหนายใหชาวนาพันธุขยายปลูกเปนพันธุขยายตอไป  

4) เมล็ดพันธุขยาย (Stock Seed) คือเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกดวยเมล็ดพันธุหลักและปฏิบัติตามคําแนะนํา

จากเจาหนาที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวของสํานักเมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุขยายปลูกโดยชาวนาพันธุฝมือดี และจะจําหนาย

ใหชาวนาพันธุจําหนายตอไป  

5) เมล็ดพันธุจําหนาย (Certified Seed) คือ เมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกดวยเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย และ

ปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของศูนยเมล็ดพันธุขาว สํานักเมล็ดพันธุขาว ซึ่งปลูกโดย

ชาวนาฝมือดี และจําหนายใหชาวนาทั่วไปในปตอไป  
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ภาคผนวกท่ี 2  

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ของกรมการขาว มีขั้นตอนการจัดทําแปลงขยายพันธุขาวดังตอไปนี้  

1. ประชุม ชี้แจง อบรมเกษตรกร 

 2. จัดหาและเตรียมเมล็ดพันธุทําแปลง 

 3. เตรียมดิน กําจัดขาวเรื้อ 

 4. การปลูก 

 5. การปฏิบัติดูแลรักษา 

 6. ตรวจตัดพันธุปน 3-5 ครั้ง 

 7. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 8. จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุที่ผานมาตรฐานคุณภาพ 

 9. ศูนยเมล็ดพันธุขาวนําเมล็ดขาวซื้อคืนไปปรับปรุงสภาพเปนเมล็ดพันธุดี 

 แตละข้ันตอนมีกิจกรรม และขอมูลประกอบการพิจารณา ตามตารางผนวกที่ 2.1 

ตารางผนวกที่ 2.1 ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กิจกรรม ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. การวางแผนการผลิต คัดเลือก

พื้นที่และเกษตรกร 

1.1 กําหนดเปาหมายการผลิตเมล็ดพันธุ

ในแตละชนิดพันธุ 

1.2 คัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทําแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ 

1.3 คัดเลือกเกษตรกรผูจัดทําแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ 

1.1 ขอมูลดานการตลาดของ

ลูกคา ผลผลิตเมล็ดพันธุตอ

ไร สถิติน้ําฝน ฯลฯ 

1.2 ขอมูลสภาพพื้นที่ 

ภูมิอากาศ และแหลงน้ํา 

1.3 คุณภาพเมล็ดพันธุ 

1.4 ความรวมมือของ

เกษตรกร 

1.5 แรงงานและอุปกรณ

การเกษตร 

1.6 อัตราการขยายพันธุ 
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ตารางผนวกที่ 2.1 ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว (ตอ) 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กิจกรรม ขอมูลประกอบการพิจารณา 

2. การจัดหาและเตรียมเมล็ดพันธุ 2. จัดหาเมล็ดพันธุขาวพันธุหลัก/ขยาย ที่จะ

นํามาจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ จาก

กรมการขาว หรือหนวยงานที่เชื่อถือได 

2.1 อัตราการขยายพันธุของแตละ

ชนิดพันธุ 

2.2 แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ 

2.3 ขอมูลประจําพันธุและลักษณะ 

เมล็ดพันธุดี 

2.4 อัตราการใชเมล็ดพันธุ การ

ตกกลา และวิธีตกกลา 

2.5 การเตรียมพันธุขาว 

3. การเตรียมพ้ืนที่ 3.1 การเตรียมพื้นที่นาหวานน้ําตม 

3.2 การเตรียมพื้นที่นาดํา 

3.3 การเตรียมพื้นที่สําหรับเครื่องปกดํา 

3.4 การเตรียมพื้นที่สําหรับการโยนกลา 

3.1 ลักษณะพื้นที่ประวัติแปลง 

และวิธีการปลูก 

3.2 เครื่องจักร อุปกรณในการ

เตรียมดิน และการปลูก 

4. วิธีการปลูก 4.1 การปลูกแบบนาดํา 

4.2 การปลูกโดยใชเครื่องปกดํา 

4.3 การปลูกโดยวิธีโยนกลา 

4.4 การปลูกแบบนาหวานน้ําตม 

4.5 การหวานขาวแหง 

4.1 วิธีการปลูก อัตราการปลูก 

ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม 

4.2 ขอดี-ขอเสียของแตละวิธีปลูก 

4.3 ขอแนะนําในการปลูกเพื่อผลิต

เมล็ดพันธุ 

5. การปฏิบัติดูแลรักษา 5.1 การควบคุมระดับน้ํา 

5.2 การควบคุม กําจัดวัชพืช 

5.3 การใสปุย 

5.4 การปองกันกําจัดโรคแมลง 

5.1 ระดับน้ําที่เหมาะสมในแตละ

ระยะของการเจริญเติบโต 

5.2 การใชสารกําจัดวัชพืชใหมี

ประสิทธิภาพ 

5.3 การใสปุยในแตละระยะของ

การเจริญเติบโต 

5.4 เครื่องมืออุปกรณชวงระยะ 

เวลาการเจริญเติบโต ปจจัย

การผลิต 
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ตารางผนวกที่ 2.1  ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว (ตอ) 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กิจกรรม ขอมูลประกอบการพิจารณา 

6. การตรวจตัดพันธุปน 6. การสังเกตลักษณะและการตรวจตัด

พันธุปน 

6.1 สาเหตุของการปนพันธุ 

6.2 วิธีการกําจัดพันธุปน 

6.3 ขอมูลลักษณะประจําพันธุ 

4 ชวงเวลาและจํานวนครั้งในการ

กําจัดพันธุปน 

7. การเก็บเกี่ยวและการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว 

7.1 การนวดขาว 

7.2 การลดความชื้น 

7.3 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง 

การเก็บเกี่ยว 

7.4 การรวบรวมผลผลิต 

7.1 พื้นที่เก็บเกี่ยวเครื่องจักร

อุปกรณและวิธีการเก็บเกี่ยว 

การตากลดความชื้น การเก็บ

รักษารอการจําหนาย ระยะ 

เวลาขนสง 

7.2 ขอดี-ขอเสียของการใชเครื่อง

ลดความชื้นเมล็ดพันธุ 

8. จัดซื้อคืนเมล็ดพันธุที่ผาน

มาตรฐานคุณภาพ 

8. จัดซื้อเมล็ดพันธุขาวที่ผานมาตรฐาน 8.1 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ 

ของเมล็ดพันธุ 

8.2 ปริมาณพันธุปน 

8.3 ปริมาณขาวแดง 

8.4 เปอรเซ็นตความงอกของ

เมล็ดพันธุ 

9. ศูนยเมล็ดพันธุขาวนําเมล็ดขาว

ซื ้อค ืน ไปปร ับปร ุงสภาพเป น

เมล็ดพันธุดี 

9.1 การลดความชื้นของเมล็ดพันธุ 

9.2 การทําความสะอาดเมล็ดพันธุ 

9. คุณภาพเมล็ดพันธุกอนปรับปรุง 

ระหวางปรับปรุง และหลัง

ปรับปรุง 
ที่มา: กรมการขาว (2555b) 

 รายละเอียดการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีดังนี้ 

1. การเลือกพันธุขาวท่ีจะผลิต ควรเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก สภาพอากาศ ระดับน้ํา

ในทองถิ่น และลักษณะดิน ตานทานตอโรคและแมลงที่สําคัญในพื้นที่ นอกจากนี้ยังควรเปนพันธุที่เกษตรกรสนใจ

หรือนิยมปลูกกันแพรหลาย และตลาดทองถิ่นตองการ (วิไล ปาละวิสุทธิ์, 2549)  

2.  แหลงเมล็ดพันธุ ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุควรคํานึงถึงแหลงเมล็ดพันธุที่เชื่อถือได

หรือไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ใหการรับรอง เชน ศูนยเมล็ดพันธุ ศูนยวิจัยขาว สหกรณ

การเกษตร เปนตน (กรมการขาว, 2553) 
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3. การเตรียมเมล็ดพันธุ 

3.1 นาหวาน 

 นาหวานน้ําตม อัตราการใชเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับ ปจจัยหลายอยางเชนการเตรียมดิน หากดินดี อาจใช

เมล็ดพันธุเพียงไรละ 7-8 กิโลกรัม แตโดยทั่วไปอัตราเมล็ดพันธุที่ใชในการหวานน้ําตมไรละ 10-20 กิโลกรัม          

 นาหวานขาวแหง เปนการปลูกขาวโดยหวานเมล็ดลงในผืนนาที่เตรียมพื้นที่ไวโดยตรง เปนการ

หวานขาวเพื่อคอยฝน อัตราเมล็ดพันธุที่ใชไรละ 15 กิโลกรัม 

3.2 นาดํา 

 การปลูกขาวแบบนาดําเปนการใชแรงงานคน หรือการดําดวยมือ เกษตรกรตองเพาะกลาในแปลงกลา 

มีการเตรียมแปลงปลูก อัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมไรละ 5 กิโลกรัม  

 นาดําดวยเครื่องปกดํา การปลูกขาวดวยเครื่องปกดําเหมาะสําหรับนาเขตพื้นที่ชลประทาน เพราะ

ตองมีการเตรี ยมแปลงปลูกและเหมาะสมกับอายุกล าที่ประมาณ 20 วัน อัตราเมล็ดพันธุ ที่ ใช ไร ละ  

10-11 กิโลกรัม 

 3.3 การโยนกลา 

  การปลูกขาวแบบวิธีการโยนกลา เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปลูกที่ประสบปญหาดานแรงงาน หรือ

ภาวะท่ีขาดแคลนเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุมีราคาสูง อัตราเมล็ดพันธุที่ใชประมาณ 3-4 กิโลกรัม/ไร 

4. การตกกลา เปนการเตรียมตนกลาขาวในแปลงนา หรือในวัสดุเพาะกลา มีการดูแลรักษาใหแข็งแรง

กอนนําไปปลูกในแปลงนา เกษตรกรควรมีการแชหุมขาวอยางถูกวิธีกอนนําไปหวานในแปลงกลาหรือแปลงนา  

  วิธีการหุมขาว มีขอปฏิบัติดังนี้ นําเมล็ดพันธุมาบรรจุผา นําไปแชน้ําสะอาดในโองน้ํา หรือบอซีเมนต 

นาน 12-24 ชั่วโมง ยกถุงผาขึ้นวางในที่รมที่มีอากาศถายเท คลุมดวยกระสอบหรือผาชุบน้ํารดน้ําใหชุมทั้งเชาเย็น

ทิ้งไว 48 ชั่วโมง (2 วัน) เมล็ดจะงอกพรอมหวานหรือตกกลา 

5. การคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทําแปลงพันธุ คัดเลือกโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ 

มีหลักการคัดเลือกดังนี้  

 5.1 พื้นนามีความอุดมสมบูรณ ระดับพื้นที่คอนขางสม่ําเสมอ งายตอการตรวจถอนพันธุปน และคุมทุน

สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ  

 5.2 มีแหลงน้ําที่เหมาะสมเพียงพอตอการเพาะปลูก มีระบบชลประทานที่ดี สามารถควบคุมการใหน้ํา 

และระบายน้ําสะดวก เพื่อปองกันปญหาวัชพืชแพรระบาด รักษาผลผลิตขาวไมใหเสียหายจากการขาดน้ําในระยะ 
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ออกดอก-สรางรวง และปองกันปญหาเมล็ดพันธุขาวดํา สกปรก และเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากขาวลม 

แชน้ําในชวงกอนเก็บเกี่ยว 

5.3 แปลงเมล็ดพันธุอยูไมไกลจากโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ เพื่อลดตนทุนคาขนสงและใหผลผลิตเขาสู

โรงงานไดเร็วที่สุด ลดความเสี่ยงตอการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ เปนการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุภายหลัง

การเก็บเกี่ยว นอกจากนี้แปลงขยายพันธุทุกแปลงควรอยูติดหรือใกลถนน เพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษา การ

ถอนพันธุปน และการตรวจแปลง 

5.4 พื้นที่แปลงติดติดตอกันเพื่อสะดวกในการดูแลสมาชิกรวมมือกันถอนพันธุปน  

5.5 แปลงเมล็ดพันธุที่อยูใกลเคียงกันควรปลูกขาวพันธุเดียวกัน 

5.6 แปลงเมล็ดพันธุไมควรเปนพื้นที่น้ําทวมไดงาย และไมอยูใกลคอกสัตว บอเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงกุง 

เพื่อปองกันการระบายน้ําจากคอกหรือบอไหลลงในนาขาว ทําใหขาวเฝอใบ และเปนโรค 

5.7 แปลงเมล็ดพันธุไมควรอยูระหวางหุบเขา อยูติดกับตนไมใหญหรือสิ่งกอสราง ซึ่งเสี่ยงตอการระบาด

ของโรคและแมลงตาง ๆ   

5.8 แปลงเมล็ดพันธุไมควรเปนแปลงที่ปลูกขาวพันธุอื่นมา ถาเคยปลูกขาวพันธุอื่นตองกําจัดขาวเรื้อ และ

วัชพืช ไมควรเปนแหลงที่มีการระบาดขาววัชพืช เชน ขาวแดง ขาวดีด ขาวเดง เปนตน 

  การเตรียมแปลง เปนขั้นตอนสําคัญมากที่จะลดปริมาณขาวปนและวัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 

โดยเฉพาะแปลงที่เริ่มทําแปลงขยายพันธุครั้งแรก หรือแปลงที่มีการเปลี่ยนพันธุขาวเกิดขึ้น การเตรียมแปลง

จําเปนตองเตรียมลวงหนาเปนระยะเวลาพอสมควร เพราะนอกจากจะชวยลดปญหาเรื่องขาวเรื้อและวัชพืชแลว 

ยังชวยปองกันปญหาเรื่องขาวเมาตอซังในชวงฤดูหนาวอีกดวย เนื่องจากในชวงที่อากาศเย็น การยอยสลายฟาง

ขาวของจุลินทรียในดินจะชาตาม ทําใหเกิดการสะสมกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ผลที่ตามมาคือขาวแสดงอาการ

ใบเหลืองภายหลังจากการหวานขาวประมาณ 1 เดือน แมจะใสปุยไนโตรเจนให ขาวก็แสดงอาการไมตอบสนอง

ออกจากนาใหหนาดินแหง ประมาณ 5-7 วัน เพื่อเพิ่มกาซออกซิเจนใหแกดินและจุลินทรีย ฉะนั้นในชวงฤดู

หนาวการเตรียมดินจําเปนตองทิ้งระยะเวลานานประมาณ 1 เดือน เพื่อรอใหมีการยอยสลายฟางขาวกอนปลูก 

สวนฤดูรอนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหก็เพียงพอ โดยทั่วไปหลังจากที่เกษตรกรไถกลบตอซังแลวจะขังน้ําหมัก

ตอซังไวประมาณ 5-7 วัน เพื่อให ฟางออนยุย จากนั้นเอาขลุบย่ําตามทันที เพื่อคราดทําเทือกปลูก แตฤดูหนาวควร

แนะนําใหเกษตรกรระบายน้ําออกภายหลังจากหมักตอซังประมาณ 2 สัปดาห เพื่อใหจุลินทรียทํางาน เพราะ

จุลินทรียพวกที่ใชออกซิเจนจะยอยสลายฟางขาวดีกวาจุลินทรียพวกที่ไมใชออกซิเจน  

 1) การเตรียมพื้นที่นาหวานน้ําตม จะใหไดผลดีตองปรับพื้นที่นาใหสม่ําเสมอ มีคันนาลอมรอบ

และสามารถรักษาระดับน้ําได โดยเริ่มจากไถดะ แลวปลอยน้ําเขาใหดินชุมประมาณ 5-10 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืช 
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งอกกอนจึงปลอยน้ําเขานา ไถแปร และคราด แลวคราดใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทําลายวัชพืช เมื่อคราดแลว

ระบายน้ําออกและปรับเทือกใหเสมอ ควรทํากอนหวานขาว 1 วัน 

 2) การเตรียมพื้นที่นาดําไถดินใหรวนลึกจากหนาผิวดินประมาณ  15 เซนติเมตร  ปลอยน้ําเขาทิ้งไว 

10-15 วัน เพื่อหมักดินใหนานพอที่อินทรีวัตถุในดินสลายตัว ไถคราด และปรับระดับแปลงใหราบเรียบ 

สม่ําเสมอทั่วแปลง 

 3) การเตรียมพื้นที่สําหรับการโยนกลา กอนทํานาใหพักแปลงนาใหแหงอยางนอย 1 เดือน เพื่อให 

ขาววัชพืชพนระยะพักตัว หรือใหเมล็ดขาววัชพืชที่รวงในนาพรอมที่จะงอกมากที่สุด ขังน้ําในแปลง 1 คืน แลวปลอยให

น้ําแหงเองเพ่ือลอขาววัชพืชงอกขึ้นมาเต็มที่ ไถเตรียมดินเชนเดียวกับนาดํา หรือ นาหวานน้ําตม แตปรับเทือก

ใหสม่ําเสมอมากที่สุด 

 6. การปลูก 

 6.1 การปลูกแบบนาหวานน้ําตม เปนการปลูกขาวโดยการหวานเมล็ดพันธุที่งอกแลว ลงในแปลงนาที่เตรียมไว

เทือกท่ีดีจะตองไมเละ และแข็งเกินไป เทือกท่ีดีควรใชเมล็ดพันธุที่แชไว 12 ชั่วโมง หุมประมาณ 24-36 ชั่วโมง 

หลังจากปรับเทือกใหราบเรียบ จึงระบายน้ําออกใหแหงแลวจึงหวานขาว การหวานขาวตองหวานใหสม่ําเสมอ

ทั่วแปลง  ทําใหไดผลผลิตสูง หลังจากหวานเมล็ดพันธุแลว ใหตรวจดูบริเวณใดมีน้ําขังใหระบายออกใหหมด 

เมื่อขาวงอกได 5-6 วัน ใหเอาน้ําเขานาระดับน้ําสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

 6.2 การปลูกแบบนาดํา เปนวิธีที่นิยมกันมาก การปกดําควรทําเปนแถวเปนแนวทําใหงายตอดูแลการ

รักษา เชนเดียวกับการกําจัดวัชพืช การใสปุยการพนสารกําจัดแมลง สําหรับระยะปกดําขึ้นอยูกับชนิดและพันธุ

ขาว ดังนี้ พันธุขาวที่ไวตอชวงแสงหรือขาวนาป เชน ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ระยะแถว 

25×25 เซนติเมตร พันธุขาวที่ไมไวตอชวงแสง หรือขาวนาปรัง เชน สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 สันปาตอง1 พิษณุโลก 

ควรใชระยะปกดํา ระหวางแถวและระหวางกอ 20 × 25 เซนติเมตร จับละ 3-5 ตน ระดับน้ําขณะปกดํา 5-10 เซนติเมตร 

6.3 การปลูกแบบโยนกลาแปลงควรมีระดับน้ําประมาณ 1 เซนติเมตร โยนกลาโดยเดินถอยหลังโยน 

หลังโยน 1-2 วัน ใหเอาน้ําเขานาและเพิ่มระดับน้ําขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 5-10 เซนติเมตร เพื่อควบคุมขาววัชพืชและ

วัชพืชไดดีมาก รักษาระดับน้ําจนขาวเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่นาหรือจนถึงกอนเกบ็เกี่ยว 15-20 วัน 

7. การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว 

7.1 การคุมระดับน้ําระดับน้ําในการปลูกขาวใหไดผลผลิตสูงตองไมมากเกินไป ตั้งแตเริ่มหวานจนถึง

แตกกอ ระดับน้ําไมเกิน 5 เซนติเมตร เมื่อขาวแตกกอเต็มที่แลวเพิ่มระดับน้ําใหสูงขึ้นได แตไมเกิน 15 เซนติเมตร 

ระดับน้ําที่เหมาะสมในระยะตาง ๆ ของการปลูกขาว  
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7.2 การควบคุมกําจัดวัชพืช เกษตรกรสามารถปองกันและกําจัดวัชพืชในนาขาวไดหลายวิธี การ

กําจัดโดยใหวัชพืชงอกแลวไถกลบ โดยการไถดะ แลวปลอยน้ําเขาเพื่อใหวัชพืชหรือเขาเรื้องอก จากนั้นจึงไถ

กลบทําลายวัชพืช แลวไถ คราดเพื่อทําเทือกตอไป 

7.3 การใสปุย ปจจุบันนิยมใชรวมกันระหวางปุยเคมี กับปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ นออกจากเปนการ

ปรับปรุงดินแลว จะชวยใหพืชไดรับธาตุอาหารครบถวน 

      การใสปุยเคมี เปนปจจัยสําหรับการเพิ่มผลผลิตขาว จากธาตุอาหารหลักได ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และ โปตัสเซียม (K) เปนธาตุอาหารที่พืชตองการมากและมักจะไมเพียงพอในดินคําแนะนําสําหรับ

ขาวไวตอชวงแสงควรใสปุย ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใสหลังหวานขาว 20-25 วัน  ครั้งที่ 2 ใสหลังขาวออกรวงออน 

และขาวไมไวตอชวงแสงแนะนําใสปุยปละ 3 ครั้งครั้งที่ 1 หลังหวานขาว ครั้งที่ 2 ใสระยะขาวแตกกอ ครั้งที่ 3 

ระยะขาวออกรวงออน 

  การใสปุยอินทรีย แนะนําใหใสระยะเตรียมดินไถกลบในดินกอนปลูก 2-3 สัปดาห ปุยคอก ปุยหมัก 

ใสไรละ 500-1,000 กิโลกรัม สําหรับปุยสดแนะนําใหปลูกตระกูลถั่ว ไดแก ถั่วพุม ถั่วเขียว และโสน เปนตน 

7.4 การปองกันกําจัดโรคและแมลง 

 โรคและแมลงศัตรูขาวเกิดขึ้นไดทุกระยะการเจริญเติบโต วิธีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว 

มีดังนี้ ปลูกขาวพันธุตานทานโรค หรือแมลงที่ระบาด อยูในพื้นที่นาหมั่นตรวจแปลงนาเปนประจํา หากเกิดโรค

ที่เกิดจากรา ที่สามารถแพรกระจายไปกับลมตองใชสารเคมีชวยในการปองกันกําจัดการจัดการแปลงอื่นๆ เชน

ลดการใสปุยไนโตรเจน การไมระบายน้ําจากแปลงที่เปนโรคสูแปลงขางเคียง การทําลายตอซังขาวหลังเก็บเก่ียว 

7.5 การกําจัดพันธุปน 

 การกําจัดพันธุปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ เปนวิธีแกไขและลดปญหาการปะปนพันธุ ซึ่งชวยให

เมล็ดพันธุมีคุณภาพสูงขึ้น ระยะการกําจัดพันธุปนควรมีการปฏิบัติทุกระยะของการเจริญเติบโต 5 ระยะ ไดแก 

 1) ระยะกลา ตรวจดูความแตกตางของสีใบ ความสูง สีลําตน ทรงตน มุมของใบกับลําตนและใบที่

แสดงอาการเปนโรค  

 2) ระยะแตกกอ  ตรวจดูความแตกตางของความสูง ลักษณะและสีของใบ สีลําตน ทรงกอ การ

แตกกอ มุมของใบกับลําตน ตนที่เปนโรคหรือมีลักษณะที่ผิดปกติและขาววัชพืช 

 3) ระยะออกดอก  ตรวจดูลักษณะชอดอก ชวงเวลาการออกดอกกอนหรือหลังเมื่อทําการเปรียบเทียบ 

กับตนพืชพันธุที่ปลูก สีของรวง ความสูงของรวง การชูรวง ความยาวของคอรวง ลักษณะมุมและสีของใบธง และทรง

ของกอขาวทีต่างกัน 
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 4) ระยะโนมรวง ตรวจดูความแตกตางของสีเมล็ดและรวงขาว ลักษณะและความยาวของหางคอรวง 

ลักษณะของเมล็ดและรวงขาวที่แตกตางกัน ลักษณะการโนมของรวงขาวและลักษณะการตั้งของใบธง 

 5) ระยะเมล็ดสุกแก เมื่อขาวสุกแกในระยะพลับพลึง การตรวจแปลงจะทําไดงาย โดยสังเกตความ

สม่ําเสมอหรือความพรอมของการสุกแก ลักษณะรูปทรง สีของเมล็ดการตัดถอนพันธุปนระยะนี้มีความสําคัญมาก 

เพราะพันธุปนอาจทยอยออกมาเรื่อยๆ จึงควรใสใจในการตัดถอนพันธุปนจนถึงเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น 

8. การเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุขาว เปนกระบวนการเก็บเก่ียวแยกรวงขาวออกจากตนขาวในแปลงนาและนวด

เมล็ดพันธุออกจากรวง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุที่เหมาะสมเปนจุดสําคัญเบื้องตนในการกําหนดคุณภาพเมล็ดพันธุ 

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุขาว คือ เก็บเกี่ยวขาวที่ระยะพลับพลึง คือ วันที่ออกดอก รอยละ 80 

เปนเวลา 28-30 วัน หลังขาวออกดอก หรือสังเกตจากเมล็ดที่เหลืองประมาณ รอยละ 85 ของรวง หรือระยะ

พลับพลึง ควรมีระบายน้ําออกจากแปลงนากอนเก็บเกี่ยว 7-10 วัน วิธีเก็บเกี่ยวขาวมี 3 แบบ 1) การเกี่ยวดวย

แรงงานคน 2) การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยววางราย 3) การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องนวด การเก็บเกี่ยวขาวในระยะ

ที่เหมาะสมมีผลทําใหไดผลผลิตขาวเต็มศักยภาพ ผลผลิตดีมีคุณภาพ ทั้งสีของขาวเปลือก สีขาวกลอง ขนาด

และรูปรางเมล็ดและคุณสมบัติการหุงตมที่ตรงตามพันธุไดปริมาณขาวเต็มเมล็ดและตนขาวมากเมื่อนําขาวเปลือกไปสี 

 9. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

หลังจากเก็บเกี่ยวจะตองมีการตากขาวที่ตัดไวบนคันนาหรือตอซังประมาณ 3-5 แดดเพื่อลดความชื้น 

หลังจากนั้นจะมีการมัดฟอนขาวและขนยายฟอนขาวมากองรวมไวเพื่อรอการนวด การนวดใชแรงงานคน สัตว 

หรือเครื่องจักร หากใชเครื่องจักรเกี่ยวและนวดตองทําความสะอาดเครื่องจักรใหสะอาดเพื่อปองกันขาวปน 

การนวดจะมีสิ่งเจือปนมาก จึงตองมีการทําความสะอาดเบื้องตน เชน พัดมือ หรือเครื่องตัดหญาดัดแปลงที่มี

ใบพัดลมติดอยู หรือ พัดลมไฟฟา พัดใหสิ่งเจือปนและขาวลีบออกไป หลังจากเก็บเกี่ยวและนวดแลว ลดความชื้น

โดยวิธีตากแดดซึ่งตองใชแรงงานมาก และการตากควรมีวัสดุที่สะอาดรองพื้นไมควรตากบนถนนซีเมนต ความหนา

ของขาวไมควรเกิน 5-10 เซนติเมตรมีการกลับขาวทุก 2 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้ง ตากใหเหลือความชื้น 12-14 %  

เมื่อลดความชื้นแลวเก็บรักษาขั้นตน โดยเก็บใสกระสอบปานหรือกระสอบ วางหางจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร 

เพื่อปองกันความชื้นจากพื้นสูเมล็ดพันธุ และตรวจสภาพสัปดาหละ 1 ครั้งเพื่อปองกันการทําลายของแมลงศัตรูขาว 
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10. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

 ในขบวนการผลิตเมล็ดพันธุในระบบอุตสาหกรรมสวนใหญจําเปนตองเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวเพื่อรอ

การจําหนาย ดังนั้นการเก็บรักษาจึงเปนขั้นตอนสําคัญที่มีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุ เนื่องจากสภาพแวดลอมในการ

เก็บรักษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ การเก็บรักษาในสภาพอากาศที่แหงและเย็นชวยยืดอายุ

ของเมล็ดพันธุ และมีการปองกันเสียหายจากแมลง ศัตรูขาว มีการควบคุมการนําเขา-ออก รวมทั้งมีปายชี้บง

หนากองเมล็ดพันธุ เพื่อสามารถสืบคนประวัติของเมล็ดพันธุไดการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเพื่อรอการจัดซื้อ มีขอ

ควรปฏิบัตดิังนี้ เก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ผานการลดความชื้นแลวอยูในระดับที่ปลอดภัยในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุตองปองกันแดดและฝนได มีการระบายอากาศที่ดีมีวัสดุรองรับกองเมล็ดพันธุ เชน 

แคร ไมควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนตโดยตรง หรือวางชิดฝาผนังมากเกินไปมีระบบควบคุมการเก็บรักษาเพื่อปองกัน

การสับสนและเกดิการปะปนพันธุ โดยการติดปายบงชี้ หรือทําเครื่องหมายที่กระสอบบรรจุไมเก็บรักษาเมล็ดพันธุ

ไวในที่เดียวหรือใกลกับความชื้นหรือตัวนําความชื้น เชน เก็บรักษารวมกับปุย สารเคมี หรือเก็บใกลแหลงน้ํา

ตรวจสอบสภาพและคุณภาพของเมล็ดพันธุ พรอมเตรียมการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูที่อาจเขาทําลายเมล็ดพันธุ

ระหวางการเก็บรักษา  

11. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

 มีระบบควบคุมคุณภาพตามหลักวิชาการ การเก็บเมล็ดพันธุอยางถูกตองจําเปนตองเขาใจถึงปจจัยที่ควบคุม

คุณภาพเมล็ดพันธุระหวางการเก็บรักษา ซึ่งเปนปจจัยภายในตัวเมล็ดพันธุเอง เชน พันธุกรรม โครงสรางองคประกอบ

ทางเคมี มีการตรวจสอบคุณภาพดานตาง ๆ เชน ความงอก ความบริสุทธิ์ ความชื้น พันธุปน และขาวแดง  

มีการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุทุกขั้นตอนและตองมีคุณภาพตามองคประกอบมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ  

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) ปรับปรุง พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวกท่ี 3 

การผลิตเมล็ดพันธุของภาครัฐและผูประกอบการ (กรมการขาว, 2554) 

1. การผลิตเมล็ดพันธุของภาครัฐ 

1.1 ศูนยวิจัยขาว กรมการขาว มีทั้งสิ้น 27 แหง ตามแหลงปลูกขาวที่สําคัญ มีหนาที่พัฒนาและปรับปรุง

พันธุขาวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุคัด และพันธุหลัก มากกวา 50 พันธุ ผลิตไดปละประมาณ 3,000 ตัน ซึ่งเปนปริมาณ

ที่เพียงพอสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขยาย และพันธุจําหนายใหสํานักเมล็ดพันธุและหนวยงานที่ผลิตพันธุขยาย 

และพันธุจําหนาย ไดแก ศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน เปนตน 

1.2 ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว มีทั้งสิ้น 23 ศูนย กระจายอยูทั่วไปในแหลงปลูกขาวของประเทศ 

ทําหนาที่ผลิตพันธุขาวชั้นพันธุขยาย ชั้นพันธุจําหนายโดยรับเปาหมายปริมาณการผลิตจากกรมการขาว ตลอดจน

การสงเสริมเผยแพร กระจายเมล็ดพันธุสูเกษตรกร สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นและธุรกิจเมล็ดพันธุ

ของเอกชน ศึกษาวิจัย และพัฒนาการผลิตการตลาดเมล็ดพันธุ ศูนยเมล็ดพันธุขาวใหเกษตรกรที่เปนสมาชิก

เปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยาย และพันธุจําหนาย หลังจากนั้นศูนยเมล็ดพันธุขาวจะรับซื้อเมล็ดพันธุคืน

จากเกษตรกรเพื่อปรับปรุงพันธุ เพื่อขายใหตัวแทนจําหนาย สหกรณการเกษตร ศูนยขาวชุมชน และเกษตรกร

ตอไปศูนยเมล็ดพันธุขาวมีกําลังการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดปละประมาณ 70,000 ตัน 

1.3 สหกรณการเกษตร ผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธขยาย และชั้นพันธุจําหนาย สหกรณมีโรงงานปรับปรุง

เมล็ดพันธุทั้งสิ้น 64 โรง มีกําลังการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดปละประมาณ 40,000 ตัน กรมการขาวใหการสนับสนุน

เมล็ดพันธุขยายเพื่อเปนหัวเชื้อสําหรับผลิตเมล็ดพันธุชั้นจําหนายใหแกสมาชิกสหกรณและชาวนาทั่วไป สหกรณ

จะใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกผลิตและขายเมล็ดพันธุคืนใหกับสหกรณการเกษตรเพ่ือปรับปรุงพันธุตอไป 

1.4 ศูนยขาวชุมชน เปนองคกรชาวนาที่รวมตัวกันเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวใหกับชุมชน ภายใต 

คําแนะนําของเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่กรมการขาว ปจจุบันมีศูนยขาวชุมชน 2,015 ศูนย 

มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุดีไดเฉลี่ยศูนยละ  50 ตัน รวมจะผลิตเมล็ดพันธุไดประมาณ 105,000 ตัน อยางไรก็ตาม 

ศูนยขาวชุมชน เปนองคกรที่ภาครัฐสงเสริมและใหการสนับสนุนโดยไดรับจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและ

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการ 

 2.1 ปจจุบันมีผูประกอบการผลติเมล็ดพันธุขาวทั้งในรูปผูประกอบการรายใหญและรายยอย มกีําลังการผลิต

ปละ 150,000 ตัน ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้ 
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 กลุมที่ 1 เปนผูประกอบการดําเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยและพัฒนาพันธุ ดําเนินการผลิต

และปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุตลอดจนสงเสริมการตลาด ซึ่งในการวิจัยและพัฒนาพันธุของผูประกอบการผลิต

เมล็ดพันธุสนใจดําเนินการเฉพาะพันธุขาวลูกผสมเทานั้น  

 กลุมที่ 2 เปนผูประกอบการที่ดําเนินการในดานการผลิตและดานการตลาด โดยรับเมล็ด พันธุขยาย

จากกรมการขาวไปทําการผลิตเปนพันธุจําหนาย ผูประกอบการกลุมนี้มีหลายรูปแบบ ตั้งแต บริษัท รานคา โรงสี 

ผูประกอบการรายยอย และชาวนากาวหนา รวมทั้งศูนยขาวชุมชน ซึ่งสวนใหญการผลิตยังไมมีระบบควบคุมคุณภาพ

ที่ชัดเจน อยางไรก็ดีสวนใหญมีการบรรจุถุงและมีตราเครื่องหมายของผูผลิต ปจจุบันมีผูประกอบการที่มีใบอนุญาต

รวมประมาณ 230 ราย ดําเนินการผลิตและจําหนายอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ

ตอนลาง ราคาจําหนายใกลเคียงกับราคาเมล็ดพันธุของทางราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพันธุ และปริมาณ

ความตองการของตลาด 

กลุมที่ 3 เปนผูประกอบการที่ดําเนินการเฉพาะดานการตลาด โดยรวบรวมเมล็ดพันธุ หรือเปน

ตัวแทนจําหนาย ซึ่งปจจุบันมีตัวแทนจําหนายเปนจํานวนมากที่รับเมล็ดพันธุจากราชการ หรือจากผูประกอบการ

ไปจําหนาย สําหรับตัวแทนจําหนายของกรมขาวมีจํานวน 1,492 รายคิดเปนรอยละ 48 ของเมล็ดพันธุที่จําหนาย

ทั้งหมดของกรมขาว 

2.2 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวตามกฎหมาย 

                การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุและสถาบันเกษตรกร จําเปนตองมีการควบคุม

การผลิตโดยภาครัฐ เพื่อใหชาวนาไดใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สําหรับประเทศไทยมีกฎหมาย

เมล็ดพันธุพืชตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม ป 2535 และ ป 2550 ซึ่งขาวจัดเปนพืช

ควบคุม ในการนําเขาและสงออกเมล็ดพันธุ (ขาวเปลือก) สวนการผลิต และการจําหนายเมล็ดพันธุ ตองมีการขอ

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุพืชควบคุมเพื่อการคา และใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุพืชควบคุมจากกรมวิชาการเกษตร 

ทั้งนี้ไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุจําหนายเกี่ยวกับความงอก ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ จํานวน

เมล็ดพันธุปน และเมล็ดพันธุขาววัชพืชที่เปนขาวแดงไวดวย โดยภาครัฐมีพนักงานเจาหนาที่ (สารวัตรเกษตร) 

เปนผูควบคุม นอกจากนี้เมล็ดพันธุขาวที่จําหนาย กฎหมายบังคับใหมีเลขทะเบียนประจําพันธุ (เลข พ.พ.) เพื่อปองกัน

ชื่อพันธุซ้ําซอน และลอกเลียนชื่อ/เครื่องหมายการคา เนื่องจากความตองการเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรไทย

ในแตละปมีจํานวนมาก ผูประกอบการจึงสนใจเขามาดําเนินธุรกิจ นอกจากการใชกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพแลว 

ภาครัฐ ยังมีการสนับสนุน และสงเสริมภาคเอกชนใหมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางเปนระบบ โดยมีการรับรอง

ระบบพันธุอยางถูกตองและเหมาะสม (GAP: Seed) ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุมของผูผลิต และจําหนายเมล็ดพันธุ 
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และเทคโนโลยีในการพัฒนาอุปการณการผลิตใหไดมาตรฐาน แตอยางไรก็ตามระบบการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ

(Seed Certification) ยังไมมีการบังคับใชทางกฎหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งจําเปนตองเรงดําเนินการ เพื่อสนับสนุน

ผูประกอบการใหมีการผลิตเมล็ดพันธุที่ถูกตองตามกฎหมาย จะสงผลใหการผลิต การจําหนายเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ

อยางท่ัวถึง 

3. การตลาดเมล็ดพันธุ 

เปนกิจกรรมที่สงตอเมล็ดพันธุใหกระจายไปสูเกษตรกรผูใชอยางทั่วถึง การดําเนินการดานการตลาดมีความ

ผันแปรตามสภาวะตลาดเชนการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุขาวของเกษตรกร ภาวะขาวเปลือกที่ไมแนนอน จึงมี

ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการกระจายเมล็ดพันธุขาวของภาครัฐ 

ศูนยวิจัยขาว สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ทําหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุคัด ซึ่งมีคุณภาพสูงสุดเพื่อขยาย

เปนเมล็ดพันธุหลัก แลวกระจายใหศูนยเมล็ดพันธุขาว  สหกรณการเกษตรผลิตเปนพันธุขยาย และพันธุจําหนาย 

ศูนยเมล็ดพันธุ จะจําหนายใหสหกรณการเกษตร เอกชน ศูนยขาวชุมชน ตัวแทนจําหนาย และเกษตรกรทั่วไป 
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ภาคผนวกท่ี 4 

การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

1. ศูนยวิจัยขาว 

1.1 การวางแผนการผลิตขาว 

ในการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุคัดและชั้นพันธุหลัก สํานักวิจัยและพัฒนาขาว ประชุม

วางแผนรวมกับสํานักเมล็ดพันธุขาว แลวดําเนินการตามแผน จัดสรรใหศูนยเมล็ดพันธุขาวตอไป ปริมาณการผลิต

ในแตละปข้ึนอยูกับความตองการของศูนยเมล็ดพันธุขาว 23 ศูนย เกษตรกร (โดยดูจากความตองการพันธุขาว

ของเกษตรกรทั่วประเทศที่สั่งจองพันธุขาว) และพื้นที่ที่สามารถผลิตได สวนใหญศูนยวิจัยขาวเคยปลูกพันธุใด ก็จะปลูก 

พันธุนั้น เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุตองใชแปลงเดิม พันธุเดิม เพื่องายตอการกําจัดพันธุปน การวางแผนการผลิต

ชั้นพันธุคัดจะสัมพันธกับชั้นพันธุหลัก โดยอัตราสวนพันธุคัด:พันธุหลัก เทากับ 1:10 

1.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

1.2.1 การเตรียมพื้นที่ 

นาที่จะใชปลูกทําพันธุคัดตองเปนนาที่มีความอุดมสมบูรณของดินดีสม่ําเสมอ และควร

จะตองปลูกพันธุนั้นซ้ําในแปลงเดิมทุกป มีคันนาลอมรอบ เพื่อใหขาวพันธุคัดมีการเจริญเติบโตดี ออกรวง

สม่ําเสมอ ไมมีขาวเรื้อหรือขาวปน สามารถควบคุมน้ําไดพอเหมาะ ทําใหทราบการเจริญเติบโตที่แทจริงของแถวขาว

พันธุคัด และสามารถกําจัดแถวขาวที่มีการเจริญเติบโตผิดแผกไปจากแถวขาวสวนใหญได และควรปลูกพันธุละ

กระทงนาเพื่อกันการผสมขามพันธุ 

 1.2.2 วิธีการปลูก 

นํารวงขาวที่จะใชทําพันธุมาคัดแยกทีละรวงตามจํานวนแถวที่จะปลูก เชน การผลิตพันธุคัด 

1 ตัน ตองใชรวงจํานวน 4,000 รวง มาทําการบดปลายรวง เพื่อตรวจหาขาวแดง ถาไมพบขาวแดงหรือขาวอื่นปน 

จึงเก็บไวทําพันธุตอไป โดยคัดรวงที่มีลักษณะใหญยาวและมีน้ําหนักดี มีลักษณะตรงกับพันธุขาวที่ตองการ ไมเปนโรค 

หรือมีรอยแมลงกัด รูดเมล็ดใสซองกระดาษสา แลวนําไปตกกลาเปนรวงในแปลงกลาที่เตรียมไว โดยใชมือกด

กระดาษสาใหแนบติดดิน หลังจากนั้น อายุกลาไดประมาณ 25-30 วัน ถอนแตละรวงมาปกดําในแตละแถว กอละ 

1 ตน ถากลาปกดําไมพอแถว หามนํากลารวงอื่นมาปกดําเพ่ิม และหามซอมกลาที่ตาย ทําการดูแลรักษา ใสปุย 

กําจัดวัชพืช และตรวจตัดขาวปน จํานวน 5 ครั้ง คือ ระยะแรกในแปลงกลา แตกกอ ออกรวง โนมรวง และ

กอนเก็บเกี่ยว 
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การตรวจตัดขาวปนในแปลงเมล็ดพันธุคัดตองทําทุกระยะ ถึงแมวาจะมีขาวปนเพียงตนเดียว

หรือสองตน ตองกําจัดทิ้งทั้งแถว แลวนําไปทําลายที่อื่นหามทิ้งไวในนา โดยผูตรวจพันธุขาวตองเปนเจาหนาที่

กลุมผลิตเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาวและผูเชี่ยวชาญดานเมล็ดพันธุจากสวนกลางหรือผูที่ไดรับการมอบหมาย 

หลังการตรวจตัดขาวปนครบทุกระยะแลวจึงเก็บเกี่ยว ตองมีการเก็บรวงไวทําพันธุในปตอไปตามแผนการผลิต 

โดยเก็บจากแถวทุกแถว อยางนอยแถวละ 10 รวง สวนที่เหลือจึงทําการเก็บเกี่ยวแตละแถว เพื่อทดสอบความ

บริสุทธิ์กอนจะนําไปเปนเมล็ดพันธุคัด เพื่อปลูกเปนเมล็ดพันธุหลักตอไป 

หลังจากเก็บเกี่ยว นําขาวพันธุคัดมานวดโดยใชถังนวด และใชเครื่องฝดเพื่อฝดเอาเศษผง

เศษฟางออก แลวจึงนําเขาเครื่องทําความสะอาดเมล็ด หากขาวยังมีความชื้นสูงอยู ก็ตองนํามาตากอีก หลังจาก

ขาวมีความสะอาดและแหง เก็บเมล็ดพันธุใสกระสอบใสปบ โดยโรยยาฆาแมลงกนปบกอนบรรจุขาว แลวใชยา

โรยขางบน ปดทับดวยกระดาษ และปดฝามิดชิด 

1.3 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

 1.3.1 การเตรียมพื้นที่ 

นาที่ใชปลูกขาวพันธุหลัก ควรเปนนาที่มีความอุดมสมบูรณของดินดีสม่ําเสมอ และควรจะตอง

ปลูกพันธุนั้นซ้ําในแปลงเดิมทุกป มีคันนาลอมรอบ เหตุผลเชนเดียวกับขาวพันธุคัด และควรปลูกพันธุละกระทงนา

เพื่อกันการผสมขามพันธุ 

 1.3.2 วิธีการปลูก 

การผลิตเมล็ดพันธุหลัก นําเอาเมล็ดพันธุจากแถวพันธุคัดมาทําการทดสอบหาความบริสุทธิ์ 

เมื่อไมพบขาวแดงและขาวอื่นปน จึงนํามาตกกลาเพื่อปลูกเปนพันธุหลักตอไป โดยตกกลาเปนแปลง เมื่อกลาอายุได 

25-30 วัน จึงทําการถอนมาปกดํา ปกดํากอละ 1 ตน การซอมตนขาวที่ตายเนื่องจากบอบช้ําหรือโดนปูกัด ใหรีบซอม

โดยเร็ว ไมควรลาชากวา 7 วัน เพราะจะทําใหขาวที่ซอมเจริญเติบโตไมทัน ทําใหออกดอกลาชา การดูแลรักษา

และตรวจตัดขาวปนเชนเดียวกับพันธุคัด แตในการตรวจตัดขาวปนจะตัดตนที่เปนขาวปนเทานั้น ถอนทิ้งเปนกอๆ 

แลวนําไปทําลายที่อ่ืน เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวแบบแยกแปลง (Lot) ใสปายประจําพันธุประจําแปลง 

ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ รมสารเคมี วิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ บรรจุถุงพลาสติก เพื่อรอการจัดสรรให

ศูนยเมล็ดพันธุขาวตอไป สวนที่เหลือจัดสรรจะจําหนายใหเกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

ในการตรวจขาวปนแปลงขาวพันธุคัดและขาวพันธุหลัก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองลง

ตรวจแปลงทุกผืนโดยละเอียด อยางนอยที่สุด 1 ครั้ง กอนเก็บเกี่ยว ในแปลงขาวพันธุคัด ถาเห็นแถวใดไมสม่ําเสมอ

ตองปกไมไวที่หัวแถวขาว หรือเอาปายคลองกอหัวแถวไว แลวใหคนงานตัดแถวขาวเหลานี้ออกกอนเก็บเกี่ยว 
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การเก็บเกี่ยวขาว หากใชเครื่องเกี่ยวนวด ควรทําความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวดโดยการใชน้ํา

ฉีดพน หรือใชลมเปาใหทั่ว เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวด  ซึ่งการใชรถเกี่ยวนวดสําหรับเมล็ดพันธุมีขอควรปฏิบัติคือ 

ตองทําความสะอาด โดยการใชน้ําฉีดพน หรือใชลมเปาใหทั่ว กําจัดเมล็ดขาวอื่นที่ตกคางอยูในรถเกี่ยวนวด และแยก

เมล็ดขาวที่เก็บเกี่ยวในแปลงแรกของพื้นที่ ไมนํามาเปนเมล็ดพันธุ สําหรับการตั้งความเร็วรอบของเครื่องเกี่ยวนวด

ใหเหมาะสม ไมใชความเร็วมากเกินไปจนทําใหเมล็ดพันธุขาวหักและแตกราว มีผลกระทบตอคุณภาพเมล็ดพันธุ 

และเมล็ดขาวตกหลนมากกลายเปนปญหาขาวเรื้อในฤดูปลูกตอไป หลังจากเก็บเกี่ยว นําขาวพันธุหลักไปตากที่ลาน

คอนกรีต หรืออบดวยเครื่องอบลดความชื้น  หลังจากนั้นนํามานวดและฝด แลวเขาเครื่องทําความสะอาดเมล็ด

และคัดเมล็ดหากขาวยังมีความชื้นสูงอยู ก็ตองนํามาตากอีก เก็บเมล็ดพันธุในกระสอบปานที่ชุบยาฆาแมลงและ

ตากแหงแลวนํากระสอบวางบนพาเลทไมบนพื้นซีเมนตในโกดังเก็บเมล็ดพันธุ 

2. ศูนยเมล็ดพันธุขาว 

2.1 การวางแผนการผลิตขาว 

 ศูนยเมล็ดพันธุขาวเปนผูกําหนดเนื้อท่ีปลูกขาวชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายตามความตองการ

พันธุขาวของชาวนาในเขตจังหวัดของศูนยเมล็ดพันธุขาวนั้นๆรับผิดชอบ แลวรายงานเนื้อที่ปลูก จํานวนพันธุ และ

ผลผลิต ใหสํานักเมล็ดพันธุขาวทราบ เมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนายที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวผลิตได 

จะจําหนายใหแกชาวนาและผูสนใจ 

2.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

 2.2.1 การเตรียมพ้ืนที่ 

 เตรียมแปลงใหเหมาะสมกับวิธีการปลูก คือ นาหวาน หรือ นาดํา มีการปรับพื้นที่นาใหสม่ําเสมอ 

ไถดะแลวปลอยน้ําเขาใหดินชุมน้ํา ใหเมล็ดวัชพืชงอกมาเปนตนออน จึงปลอยน้ําเขานา ไถแปรและคราดหรือ

ใชลูกทุบตี ชวยทําลายวัชพืชได  

 2.2.2 วิธีการปลูก 

 ปลูกแบบนาหวาน โดยการหวานเมล็ดพันธุที่งอกแลวลงในแปลงนา หรือหวานขาวแหง หรือ

ปลูกแบบนาดํา การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุขยาย เนนเรื่องการควบคุมระดับน้ําใหเหมาะสมกับ

ระยะตางๆของการปลูกขาว การควบคุมกําจัดวัชพืช การใสปุย การปองกันกําจัดโรคและแมลง 

การกําจัดพันธุปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ เปนหัวใจของงานผลิตเมล็ดพันธุ หากเกษตรกรละเลย

หรือปฏิบัติไมดีแลว เมล็ดขาวที่ไดจะไมผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ เกษตรกรแปลงขยายพันธุจึงตองใหความสนใจ  
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และถือเปนหนาที่อยางเครงครัดในเรื่องการตัดขาวปนในนา การกําจัดพันธุปนควรมีการปฏิบัติทุกระยะของการเจริญ 

เติบโต คือ ระยะกลา แตกกอ ออกดอก ขาวโนมรวง และเมล็ดสุกแก 

การเก็บเกี่ยวขาว เก็บเกี่ยวระยะเวลาที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวขาวชั้นพันธุขยาย มี 3 วิธี 

คอื เก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยววางราย และเก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวดซึ่งมีขอควรปฏิบัติ

เชนเดียวกับการเก็บเกี่ยวชั้นพันธุหลักดวยเครื่องเกี่ยวนวด หลังจากนวดขาวดวยการใชคนนวด แรงงานสัตว หรือ

ใชเครื่องนวดแลว ทําความสะอาดเบื้องตน โดยพัดสิ่งเจือปนและขาวลีบออกไป หลังจากนั้นนําขาวพันธุขยาย

ไปลดความชื้น โดยการตากหรืออบดวยเครื่องอบลดความชื้น เมื่อลดความชื้นไดระดับที่ตองการแลว เก็บเมล็ดพันธุ

ในกระสอบปานที่ทําความสะอาดแลวเย็บกระสอบพรอมติดปายชื่อพันธุใหถูกตอง นํากระสอบวางบนแครไมใน

โกดังเก็บเมล็ดพันธุ 

3. สหกรณการเกษตร 

3.1 การวางแผนการผลิตขาว 

 สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุของสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรวางแผนการผลิตเอง โดยดูจาก

กําลังการผลิต สถิติยอดขายแตละปที่ผานมา สํารวจความตองการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ความตองการตลาด 

พันธุขาวที่ตลาดตองการ นโยบายของรัฐบาล เปนตน 

3.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

 หลักการเดียวกับ ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 

4. ศูนยขาวชุมชน 

4.1 การวางแผนการผลิต 

 ศูนยขาวชุมชนจะวางแผนการผลิตเอง โดยดูจากราคา การสั่งจอง และผลผลิตปที่ผานมา สํารวจ

ความตองการของสมาชิก หลังจากนั้นศูนยขาวชุมชนจะรวบรวมจํานวนทั้งหมดเพื่อซื้อเมล็ดพันธุจากศูนยเมล็ดพันธุขาว 

4.2 การผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นขยายและชั้นพันธุจําหนาย 

 หลักการเดียวกับ ศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว 
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