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การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ส าเร็จผลไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ของอาจารย ์ดร.พิชญลกัษณ์  พิชญกุล ประธานท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีได้ให้ค  าแนะน า 
ค าปรึกษา แนวทางการด าเนินงาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ี ผูศึ้กษาใคร่ขอกราบ
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และรองศาสตราจารย ์ดร.นิรมล อุตมอ่าง กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า 
ค  าปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไ้ขงานจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้          
และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีประสานงานท่ีคอยช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา รวมทั้งก าลงัใจจากเพื่อนร่วมรุ่น
ทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวยิ่งงามแก้ว และครอบครัวอินตา ส าหรับความรัก 
ก าลงัใจ และสนบัสนุนทุนการศึกษา จนสามารถท าใหก้ารจดัท าการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ และกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ีในการเก็บขอ้มูล จนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปโดยดี 

สุดท้ายน้ีผู ้ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าแบบอิสระในคร้ังน้ีจะถูกน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชส้ าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาต่อไป หากมีส่ิงผิดพลาดหรือมีขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับและขออภยัไว ้
ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการท านา
ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ จนสามารถควา้รับรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วดีเด่น ชนะเลิศอนัดบั 2 ในปี 2553 และชนะเลิศท่ี 3 ในปี 2555 เกษตรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะ
ประสบความส าเร็จได้ นั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท านา และผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งมีปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนและการถอดบทเรียน        
และแนวคิดคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 5 ประการ ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 
ความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ความมัน่คงและ
ฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม และการท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ดานส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้
รวบรวมเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาคร้ังน้ี เกษตรกรท่ีท าการสัมภาษณ์มีจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายอุ่นเมือง อาทิตย ์
ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธาน และ
นายสุทศัน์ โปธาวงศ์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ เพราะตวัแทนกลุ่มท่ีคดัเลือกมาดงักล่าว ไดเ้ป็นผูร่้วม
ก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ตั้งแต่เร่ิมแรก และมีประสบการณ์ในการด าเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สามารถประสบความส าเร็จได ้
โดยอาศยัหลกัการเรียนรู้ในรูปแบบการถอดบทเรียนตามบุคคล กลุ่ม และโครงการ เพราะเป็นการ
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เรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพดูคุยกนั มีการเล่าเร่ือง และมีการด าเนินกิจกรรม ปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถ
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้กบัสมาชิกในกลุ่มได้ ในระยะสั้ นจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดการปรับปรุง
เทคนิคการท างาน ในระยะกลางจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่ในการท างานและการกลา้เผชิญ
กบัปัญหามากข้ึนและเกิดพฒันาการท่ีดีข้ึนของการด าเนินงาน และในระยะยาวจะช่วยท าให้สมาชิก
เกิดตน้แบบการท างานท่ีดี เกิดรูปแบบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดความเขา้ใจปัญหา
การท างานอยา่งเป็นระบบ และความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพราะมีการบริหารจดัการ มีการคิดการวางแผนด าเนินการในด้านต่างๆ มีการ
ควบคุมดูแล มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าท่ีทีชดัเจน ตลอดจนดูแลรักษา    
มีลกัษณะการเป็นผูน้ า และรู้หลกัการบริหารงาน เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวะท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจะสามารถน าพากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ประสบความส าเร็จได ้

ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ เกษตรกรผูป้ระกอบการในยุคท่ีราคาสินคา้เกษตรมีความผนั
ผวนน้ี จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะจอ้งเตรียมตวัศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ เพื่อจะไดรั้บมือกบัวิธีการเป็นผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ให้ได้วิธีการบริการจดัการและวิธีการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม เพื่อจะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีผลตอบแทนท่ี
เพิ่มข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ในความเปล่ียนแปลงท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาหลกัคือ การปนพนัธ์ุ เพราะจะท าให้ผลผลิต
ของกลุ่มนั้นดอ้ยคุณภาพลงไป และท าให้จ  าหน่ายไดใ้นราคาท่ีต ่ากว่าราคากลาง ดงันั้นเกษตรกรใน
กลุ่มจึงตอ้งมีการพฒันาตนเองและสมาชิกอยูเ่สมอ โดยการประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั เพื่อเป็นการเนน้ย  ้าและตระหนกัใหส้มาชิกไดเ้ห็นถึงความส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ท่ีมีคุณภาพดี  
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ABSTRACT 
 

 This research aims to analyze the results from experiential learning process about 
Characteristics of successful entrepreneur of Ban Mor rice seed producer group, Chiang Mai 
province. It studied the way farmers cultivated their rice to produce good quality rice seeds, which 
then went on to win the second prize for Excellent Rice Seed Producing Group in 2010 and also 
came third in 2012. To achieve this, farmers must have the ability to learn from experienced              
and successful farmers because obviously, to produce good quality rice seeds there are some 
difficulties and problems that affect to the quality of rice seeds. The observer used the ideas from 
experiential learning process, the five concepts of characters for traders which were combined as a 
conceptual framework. Contains The initiative group operations, The ability to manage the group, 
The participation of member the group, The stability and economic base of the group and               
The activities of public environmental benefits. This study used in-depth questionnaire as a method 
to collect data. The three selected farmers were Mr. Ummeuang Arthit, the president of rice seed 
producer group from Ban Mor, Mr. Intorn Narata, the vice president of the group and Mr. Suthat 
Pothawong, the public relation officer. They are selected because all of the three were the founders 
of the group. All the samples had great experienced in this field. Data was collected as the 
descriptive statistic. 
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 The findings revealed that the members of the group can achieve their objectives by 
learning from specialists, the group and the project because it was the integrated learning. Data 
collection was obtained through focus groups. All these factors could create the learning styles to 
the members of the group. In the short-term it would lead the members to reform their working 
style. In the medium-term it would make the members feel more confidence and could face the 
problems without fear. They also help to develop the better operations. In the long-term they would 
help to create better and more efficient working prototype. To understand the system of working 
issues and the ability to manage and handle the group which was the most important factors in this 
study. In order to be a good leader, there is a need to have good management skill, good strategy 
planning with supervision, be able to select the efficient staff, have clear division of responsibilities 
along with leadership characteristics and have knowledge management principles and be able to 
multitask when dealing with multi-level people. 
 The suggestions to the farmers in price volatility period was it is necessary to always be 
alerted in order to expand a field of knowledge in order in order to handle the varieties of rice seeds 
operation to find the best performance for both management and operation sectors. In addition to 
being able to increase the quality and the quantity of the rice seeds in order to increase yields among 
small holder rice farmers. The farmers must also be ready for any situations that might happen in 
the future including solve the major problem which was the admixture of the seeds which would 
lead to poor quality of rice seeds and face the low prices in the market. Therefore, the farmers and 
members in the group should always improve themselves by setting up meetings and discuss 
problems and find solutions together to emphasize and build awareness of the importance of 
genetically pure and good quality rice seeds. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีลักษณะของภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์และเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท านาเพาะปลูกข้าวพบได้ทั่วทั้ งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้อนัแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของชาวนาท่ีมีต่อประเทศและคนใน
ประเทศ เปรียบเหมือนกระดูกสันหลงัของชาติ โดยท่ีประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นผูผ้ลิตแหล่งอาหาร
ส าคญัของคนในชาติและของโลกดว้ย การผลิตขา้วของเกษตรกรชาวนาท่ีท านาเป็นอาชีพหลกัในอดีต
นั้นผลิตเพื่อยงัชีพในครัวเรือน แต่ปัจจุบนัจากการเขา้มาของภาครัฐท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันา
พื้นท่ีชนบท จึงท าให้ชุมชนชาวนามีการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิถีชีวิตและดา้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตจ านวนมากเพื่อการจ าหน่ายและเพื่อการส่งออก  ซ่ึ งลักษณะการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนชาวนามาเป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์ คือ ผลิตเพื่อจ าหน่ายสู่
ทอ้งตลาด เพื่อท่ีจะไดเ้งินมาซ้ือปัจจยัในการด ารงชีวติ (กฤษฎา นาโสก, 2552)  

ข้าวเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศไทย โดยมีจ านวนชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือน                
จากเกษตรกรทั้งประเทศประมาณ 5.6 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนทั้งหมด ใน
ปี 2556 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกขา้วรวมทั้งประเทศ 79 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิตประมาณ 36 ลา้นตนั ขา้ว
เป็นสินค้าเกษตรท่ีมีเป้าหมายเพื่อการส่งออก ดังนั้ นราคาข้าวจึงถูกก าหนดจากความต้องการใน
ตลาดโลก และต้องมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น การพัฒนาท่ีดิน แรงงาน 
เคร่ืองจกัรการเกษตร รวมไปถึงเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีดี ในการผลิตพนัธ์ุข้าวให้มีคุณภาพและประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยน าเทคโนโลยีการผลิตท่ี
เหมาะสมไปใชใ้นทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกในแปลงขยายพนัธ์ุไปจนถึงการน าเมล็ดพนัธ์ุเขา้
ปรับปรุงคุณภาพจนไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดี แลว้จดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีถูกควบคุม 
เพื่อให้ได้พนัธ์ุข้าวตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีผลผลิตสูง มีคุณภาพ และสามารถใช้กระจายพนัธ์ุหรือ
ออกจ าหน่ายได ้(กระทรวงพาณิชย,์ 2555) 
 
 



 

2 
 

ในจงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรท่ีประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวนารวมทั้งส้ิน 51,446 คน            
เป็นพื้นท่ีปลูกจ านวน 392,614.75 ไร่ (ส านกัข่าวไทยนิวส์, 2557) โดยท่ีกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหมอ้ตั้งอยูห่มู่ท่ี 12 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ
ขา้วคร้ังแรก เม่ือปี 2544 โดยการส่งเสริมสนับสนุนและให้ค  าแนะน าของนายประพจน์ พรหมฟัง 
นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ศูนยข์ยายพนัธ์ุท่ี 7 จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ และนายประมาณ เมณฑ์กูล เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลป่าไผ่ใน
ขณะนั้น และไดรั้บคดัเลือก จากส านกังานเกษตรอ าเภอสันทราย จดัตั้งเป็นศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้ว
ชุมชนบ้านหม้อ โดยในปี 2553 ได้รับรางวลักลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวดีเด่น ชนะเลิศท่ี 2 กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน และในปี 2555 ได้รับรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวดีเด่น ชนะเลิศท่ี 3 กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน และไดด้ าเนินกิจกรรมของกลุ่มมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั (ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
เชียงใหม่, 2555) 

ในปี 2549 ได้ท าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 
ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 27 ราย พื้นท่ีจดัท าแปลงประมาณ 400 ไร่ ในการด าเนินกิจกรรมการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ปีละ 2 ฤดู ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้ นอกจากนั้นกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ยงับูรณาการกบัศูนยข์า้วชุมชนบา้นหมอ้ และไดรั้บคดัเลือก
จากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ให้เขา้ร่วมโครงการศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุหน่ึงแปลงตวัอย่างของบริษทั 
สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นตวัแทนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุเชียงใหม่ เพื่อท าการคดัเลือกใหเ้ป็นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นระดบักลุ่มศูนยภ์าคเหนือ
ตอนบนในปี 2555 (ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่, 2555) 

จากเหตุผลขา้งต้นดงักล่าว การท านาของเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพนั้น 
จะตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท านา และผูท่ี้ประสบความส าเร็จ เพราะในการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุจะตอ้งมีปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพราะเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นวตัถุดิบ
หลกัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการกระจายพนัธ์ุเพื่อเพาะปลูก ถ้าหากมีเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีก็จะท าให้
ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาดว้ย จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น
หมอ้ประสบความส าเร็จในการผลิต และเคยไดรั้บรางวลัจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วในปี 2553 และ 2555 
จึงเป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับการถอดบทเรียนจากผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูล 
ความรู้ และแนวทางให้แก่เกษตรกรชาวนาท่ีมีความสนใจในการพฒันาศกัยภาพของตนเองไดศึ้กษา 
เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงและแกไ้ขในอาชีพของตนใหป้ระสบความส าเร็จและย ัง่ยนืต่อไป  
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วตัถุประสงค์ 
เพื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด

พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นิยำมศัพท์ 

เมล็ดพันธ์ุข้ำว หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในการปลูกตน้ขา้วและใช้สาย
พนัธ์ุท่ีตอ้งการ โดยมีการควบคุมกระบวนการปลูกในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับเมล็ด
พนัธ์ุ                การวางแผนการปลูก การปลูกและดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวผลผลิต เพื่อให้ไดเ้มล็ด
พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีและถูกตอ้งตามเป้าหมาย 

กำรถอดบทเรียน หมายถึง แนวคิดและเคร่ืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของ
การจดัการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างาน            
เพื่อยกระดบัให้ดียิ่งข้ึน การถอดบทเรียนจึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคน ออกมาเป็นบทเรียน
หรือความรู้ท่ีชัดแจ้ง ซ่ึงผลท่ีได้จากการถอดบทเรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้ข้าร่วม
กระบวนการ   อนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพ
ยิง่ข้ึน 

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวบ้ำนหม้อ หมายถึง กลุ่มผูท่ี้ประกอบอาชีพเพาะปลูกขา้วเป็นอาชีพ
หลกัในระดบัชุมชนเขตพื้นท่ีศึกษาบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใชใ้นการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วให้มีคุณภาพตามเป้าท่ีตั้งไว ้ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดข้ยายการท าเกษตร
ไปในระดบัเกษตรอุตสาหกรรมมากข้ึน 

ผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ หมายถึง การท่ีชาวนาเลือกท าอาชีพเป็นผูผ้ลิตโดยการท า
นาเพาะปลูกขา้ว และเป็นผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วหลงัการเก็บเก่ียว โดยมีการบริหารการด าเนินการ
ในส่ิงท่ีท าจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีความมัน่คงใน
การประกอบอาชีพท านาไดต้ลอดไป 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  

1. ไดท้ราบบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรโดยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมในการพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไปได ้ 
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บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดร้วบรวมเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา โดยจ าแนก
เน้ือหาตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  2. ประเภทของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  3. หลกัการส าคญัเพื่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
  4. ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
  5. แนวคิดเก่ียวกบับทเรียนและการถอดบทเรียน 
  6. แนวคิดและทฤษฎีคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 
  7. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเมลด็พนัธ์ุข้าว 

ความส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุการเพาะปลูกขา้วในปัจจุบนัทั้งหมดปลูกเพื่อการคา้ จึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ขา้วตน้หน่ึงเป็นเสมือนเคร่ืองจกัรเคร่ืองหน่ึง เม่ือใส่
วตัถุดิบเขา้ไปในปริมาณท่ีเท่ากนั ผลผลิตท่ีไดจ้ากเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูง จะมีการสูญเสียนอ้ย 
ไดผ้ลผลิตมากกวา่ และมีคุณภาพท่ีดีกวา่ จึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. พันธ์ุเป็นส่ิงจ ากัดผลผลิตสูงสุด เม่ือเกษตรกรมีการให้ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน และการปฏิบติัดูแล 
ในปริมาณท่ีเท่ากนั ขา้วพนัธ์ุดีย่อมให้ผลผลิตท่ีมากกว่า และการเพิ่มปัจจยัต่างๆมากข้ึน จนถึงจุดๆ
หน่ึง พนัธ์ุท่ีด้อยกว่าจะหยุดการให้ผลผลิตเพิ่ม ในขณะท่ีพนัธ์ุท่ีดีกว่ายงัคงให้ผลผลิตเพิ่มได้ อย่าง
ต่อเน่ืองนัน่คือ ความสามารถใหก้ารใหผ้ลผลิตสูงสุดของพนัธ์ุดีจะสูงกวา่ 

2. พันธ์ุเป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพ  การคัดเลือกผสมพันธ์ุเพื่อผลิตพันธ์ุใหม่แต่ละพันธ์ุ 
จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาด หรือผูบ้ริโภค รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ความตา้นทานโรค แมลง 
และการตอบสนองต่อปุ๋ย ตามวตัถุประสงค์ของผู ้ผสมพันธ์ุ เพื่อให้ผ่านการรับรองพันธ์ุของ
คณะกรรมการนั้น การผสมพนัธ์ุ และการคดัเลือกพนัธ์ุดงักล่าว วตัถุประสงค์หลกั ก็คือคุณภาพของ
ผลผลิตท่ีไดจ้ากพนัธ์ุนั้น ตอ้งมีคุณภาพท่ีดีตรงตามความตอ้งการตลาดนัน่เอง 
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3. พันธ์ุดีจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ในการลงทุนท่ีเท่ากนัหรืออาจสูงกวา่เม่ือหักตน้ทุนแลว้ 
การใช้พนัธ์ุท่ีดีกว่าจะไดรั้บผลตอบแทนต่อหน่วยท่ีมากกว่า จึงเป็นการลดตน้ทุนต่อหน่วยการผลิต 
ตวัอย่าง เช่น การเล้ียงโคท่ีมีสายเลือดของพนัธ์ุท่ีมีความสูงใหญ่อย่าง ฮินดูบราซิล พร้อมๆกบัโค
พื้นเมืองพม่า ซ่ึงมีขนาดเล็กผอมแห้ง แมก้ารให้อาหารและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั ความแตกต่าง
ก็จะเห็นไดช้ดัเจนว่าโคพนัธ์ุจะมีขนาดท่ีสูงใหญ่และเติบโตไดเ้ร็วกวา่ ผลตอบแทนหรือความคุม้ค่า
ของการเล้ียงยอ่มสูงกวา่ ซ่ึงการใชข้า้วพนัธ์ุดีก็ไดผ้ลในลกัษณะเดียวกนั 

4. เพิ่มผลผลิต พนัธ์ุขา้วแต่ละพนัธ์ุท่ีผ่านการผสมพนัธ์ุคดัเลือกพนัธ์ุจนได้รับการรับรอง 
พนัธ์ุนั้น จะมีความสามารถในการตา้นทานโรคแมลงและศตัรูพืช อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง
ในพนัธ์ุเดียว หากเราเลือกใชพ้นัธ์ุท่ีมีความตา้นทานโรคหรือแมลงไดเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ซ่ึงเคย
เกิดการระบาด พนัธ์ุนั้นจะยงัคงใหผ้ลผลิตไดม้ากกวา่พนัธ์ุท่ีไม่ตา้นทาน และส่ิงส าคญัพนัธ์ุท่ีผา่นการ
รับรองพนัธ์ุจะตอ้งใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุมาตรฐานเสมอ มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุดี 
 
ประเภทของเมลด็พนัธ์ุข้าว 

เมล็ดพันธ์ุคัด เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพสูงสุด ท าการผลิตโดยศูนยว์ิจยัขา้ว เพื่อท่ีจะน าไป
ขยายพนัธ์ุต่อเป็นเมล็ดพนัธ์ุหลกั  

เมล็ดพันธ์ุหลัก เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีขยายพนัธ์ุจากเมล็ดพนัธ์ุคดั ผลิตโดยศูนยว์ิจยัขา้ว แล้วส่ง
มอบให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว และสหกรณ์การเกษตร เพื่อน าไปขยายพนัธ์ุต่อเป็นเมล็ดพนัธ์ุขยาย หรือ
ใชภ้ายใตโ้ครงการพิเศษ มีคุณภาพรองมาจากเมล็ดพนัธ์ุคดั 

เมล็ดพันธ์ุขยาย เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีขยายพนัธ์ุจากเมล็ดพนัธ์ุหลกั ผลิตโดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 
แลว้จ าหน่ายใหส้หกรณ์การเกษตร และเอกชน หรือส่งมอบใหศู้นยข์า้วชุมชน เพื่อน าไปขยายพนัธ์ุต่อ
เป็นเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่าย คุณภาพรองมาจากพนัธ์ุหลกั 

เมล็ดพันธ์ุจ าหน่าย เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีขยายพนัธ์ุจากเมล็ดพนัธ์ุขยาย ผลิตโดยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว สหกรณ์การเกษตร เอกชน และศูนยข์า้วชุมชน แลว้จ าหน่ายให้เกษตรกรทัว่ไป คุณภาพรองจาก
พนัธ์ุขยาย 
 

หลกัการส าคัญเพือ่การผลติเมลด็พนัธ์ุ 

การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีให้ไดต้ามมาตรฐานนั้น มีส่ิงท่ีส าคญัเป็นหลกัในการปฏิบติั
ในหลายอย่าง คือ ตอ้งมีการป้องกนัการปนพนัธ์ุ มีการก าจดัพนัธ์ุ และปลูกด้วยเมล็ดพนัธ์ุดีท่ีผ่าน
มาตรฐานความหมายส าคญัของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพและการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ มีดงัน้ี 
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1. ต้องก าจัดพันธ์ุปน เกิดจากการผสมพนัธ์ุกนัระหวา่งเกสรเพศผูก้บัเพศเมีย คือการถ่ายทอด
ลกัษณะดา้นพนัธุกรรมภายใน DNA ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงจะเกิดลกัษณะท่ีเปล่ียนไปอาจจะแสดงออกใน
ชัว่ชีวติใดไม่แน่นอน หากลกัษณะท่ีแสดงออกไม่ตรงกบัพนัธ์ุท่ีเราปลูกขา้วตน้นั้นก็คือ พนัธ์ุปน 

2. ต้องป้องกันการปนพันธ์ุ คือ พืชพนัธ์ุอ่ืนท่ีไม่ตอ้งการมาเกิดเจริญเติบโตในพื้นท่ีปลูกเพื่อ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 

3. ปลูกด้วยเมลด็พนัธ์ุดี ไดม้าตรฐานเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มาตรฐานแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
 
ขั้นตอนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
1. ความส าคัญของแปลงขยายพนัธ์ุ 

การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เน่ืองจากเป็น
การปฏิบติัอนัดบัแรกท่ีก าหนดคุณภาพเบ้ืองตน้ของเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตได ้ทั้งปริมาณและคุณภาพของ
เมล็ดพนัธ์ุจะดีมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนกบัการปฏิบติัดูแลรักษา ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บขณะท่ี
เมล็ดพนัธ์ุเจริญเติบโตอยูใ่นแปลงขยายพนัธ์ุ โดยเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากแปลงขยายพนัธ์ุซ่ึงมีคุณภาพต ่า 
จะไม่สามารถปรับปรุงใหเ้มล็ดพนัธ์ุดงักล่าวกลบัมามีคุณภาพท่ีดีได ้ 
 
2. ข้ันตอนการจัดท าแปลงขยายพนัธ์ุ 

ในการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้ได้คุณภาพดี ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

2.1 การวางแผนการผลติ 
การก าหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุจดัท าข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลพื้นฐานหลายด้าน ได้แก่ 

การตลาด สภาพพื้นท่ีในการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ ชนิดของพืชพนัธ์ุท่ีด าเนินการผลิต การก าหนด
ช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
แหล่งและปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีใช้จดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัในการจดัท า
แปลงขยายพนัธ์ุ วสัดุอุปกรณ์และเงินทุน และบุคลากรท่ีมีความรู้  

 
2.2 การคัดเลอืกพืน้ที ่และเกษตรกร 
การคดัเลือกพื้นท่ี ควรพิจารณาการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีสภาพท่ีตั้งเหมาะสมต่อการปลูก มีความ

อุดมสมบูรณ์อยูใ่นเขตชลประทานหรือมีน ้าเพียงพอ เป็นพื้นท่ีติดต่อกนัเป็นแปลงใหญ่ มีการคมนาคม
สะดวก และไม่เป็นพื้นท่ีระบาดของโรคและแมลงศตัรู  
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การคดัเลือกเกษตรกร ควรพิจารณาผูมี้ความพร้อม ความช านาญ และประสบการณ์  เป็นผูท่ี้
สามารถเรียนรู้และยอมรับวิทยาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุใหม่ๆ มีความซ่ือตรง และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุใหมี้คุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน 

2.3 การจัดหาเมลด็พนัธ์ุเพือ่การจัดท าแปลงขยายพนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุท่ีจะน าไปใช้ปลูกในแปลงขยายพนัธ์ุต้องมาจากแหล่งผลิตท่ีได้รับการรับรอง

คุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ และยืนยนัคุณภาพอีกคร้ังก่อนจ่ายเมล็ดพนัธ์ุโดยกลุ่มควบคุม
คุณภาพของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว มีปริมาณพอเพียงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานของชั้นเมล็ดพนัธ์ุ 

2.4 การวางแผนปฏิบัติงานการติดตามแปลงขยายพันธ์ุ 
การวางแผนการปฏิบติังานการติดตามแปลงขยายพนัธ์ุ ตอ้งด าเนินการทนัทีเม่ือเจา้หน้าท่ี

ได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ เร่ิมต้นจากการวางแผนการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุและ
แผนปฏิบติังานติดตามแปลงขยายพนัธ์ุ โดยก าหนดช่วงเวลาปฏิบติังานท่ีชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 
ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร 
2. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
3. การจ่ายเมล็ดพนัธ์ุเพื่อการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ 
4. การปลูกดูแลรักษา 
5. การก าจดัพนัธ์ุปนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
6. การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว  
7. การขนส่งเมล็ดพนัธ์ุเขา้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 

2.5 การติดตามแปลงขยายพันธ์ุให้ได้เมลด็พนัธ์ุทีม่ีคุณภาพสูง 
การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้มีคุณภาพดี จ าเป็นตอ้งมีการติดตามก ากบั 

ควบคุมการปฏิบติัของเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทางการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ ซ่ึงด าเนินการโดย
ยดึหลกัการป้องกนัในการควบคุมคุณภาพ ดงัน้ี 

1. ติดตามและให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้ได้
ปริมาณและคุณภาพสูงตามตอ้งการ 

2. มีการป้องกนัการเส่ือมพนัธ์ุและการเส่ือมคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ 
3. มีการติดตามตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุให้เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแนวทางการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุใหมี้คุณภาพ 
4. มีการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินฤดู เพื่อพฒันาระบบ

การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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2.6 วธีิการปลูกเมลด็พนัธ์ุ 
วิธีการปลูกเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกระบวนการสร้าง

ผลิตใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ โดยสามารถจ าแนกวธีิการผลิตเมล็ดพนัธ์ุไดต่้อดงัน้ี 
1. การเตรียมดิน ก าจดัขา้วเร้ือก่อนเปล่ียนพนัธ์ุขา้ว หรือเร่ิมท าแปลงขยายพนัธ์ุคร้ัง

แรก โดยตากหนา้ดินหลงัเก็บเก่ียวขา้วอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ แลว้ใชโ้รตาร่ีย  ่ากลบตอซงั จากนั้นระบาย
น ้าออกใหห้นา้ดินแหง้ 2 สัปดาห์  

2. การเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว ใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วจากแหล่งผลิตท่ีเช่ือถือได้ สุ่มเมล็ด
พนัธ์ุเพื่อตรวจสอบขา้วพนัธ์ุปน และความงอกก่อนปลูก โดยใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วในอตัรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส าหรับปลูกแบบหว่านน ้ าตม และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับปลูกแบบปักด าดว้ยคน และ 7-10 
กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับปักด าดว้ยเคร่ืองปักด า 

3. วธีิการปลูกข้าว 
การหว่านน า้ตม เหมาะส าหรับพื้นท่ีอาศยัน ้าชลประทานท่ีขาดแคลนแรงงาน ท านาหลายคร้ัง      

ต่อปี ไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุ โดยน าเมล็ดพนัธ์ุขา้วแช่ในน ้ าสะอาด นาน 1-2 ชัว่โมง แลว้น าไปหวา่นใน
นาดว้ยมือหรือเคร่ืองหวา่นเมล็ด 

การปักด า เหมาะส าหรับพื้นท่ีอาศยัน ้ าฝน หรือมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้ว เพื่อป้องกนัปัญหาขา้ว
เร้ือ และกรณีท่ีมีเมล็ดพนัธ์ุจ  ากดั แต่ตอ้งการให้มีการขยายพนัธ์ุปริมาณมาก โดยสามารถท าไดท้ั้งการ
ปักด าดว้ยแรงคน และการปักด าดว้ยรถด านา  

2.7 การดูแลและป้องกนัศัตรูพชื 
1. การใส่ปุ๋ยในนาข้าว หลงัจากท่ีเมล็ดพนัธ์ุงอกออกมาเป็นตน้ขา้วเจริญเติบโตแลว้ 

จ  าเป็นตอ้งมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบ ารุงธาตุอาหาร และเป็นการเร่งการเจริญเติบโต ควรเลือกใชปุ๋้ยใช้ถูกกบั
ชนิดและความเหมาะสมของพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

2. การป้องกันศตัรูพืช เกษตรกรสามารถเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ในการก าจดัแมลง 
และควรใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม หรือทดแทนสารเคมีไดโ้ดยสามารถเลือกใชส้ารอินทรียก์  าจดัแมลง
คือ น ้าส้มควนัไม ้ท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.8 การตรวจตัดพนัธ์ุปนและการป้องกนัวชัพชื  
เป็นการปฏิบติัเพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตในแปลงขยายพนัธ์ุ โดยตรวจสภาพ

ตน้พืชท่ีปลูกอยูใ่นแปลงขยายพนัธ์ุมีลกัษณะตรงตามพนัธ์ุพืชปลูกท่ีตอ้งการ หากมีตน้พืชพนัธ์ุอ่ืนข้ึน
ปะปนอยูค่วรท าการถอน ซ่ึงการก าจดัขา้วพนัธ์ุปนสามารถท าไปพร้อมกบัการป้องกนัดว้ยการถอน 
การก าจดัวชัพืช และการตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถท าได้ในระยะต่างๆ ตั้งแต่
ระยะกลา้ ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโนม้รวง และระยะก่อนเก็บเก่ียว  
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2.9 การเกบ็เกีย่วและการจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
เพื่อให้ เกษตรกรท าการเก็บเก่ียวและมีการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวท่ีถูกต้อง ภายใต้

สภาพแวดลอ้มและระยะเวลาท่ีเหมาะสม สามารถจดัการผลผลิตเมล็ดพันธ์ุให้คงคุณภาพดีก่อนน าไป
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุในล าดบัต่อไป ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

2.9.1 การเกบ็เกีย่ว 
 การเก็บเกี่ยวข้าว  ควรท าการระบายน ้ าออกจากแปลงนาก่อนถึงวนัเก็บเก่ียว 

ประมาณ 10 วนั เพื่อให้ขา้วสุกและแก่อยา่งสม ่าเสมอ หรือสังเกตเมล็ดท่ีปลายรวงเปล่ียนเป็นแป้งแข็ง
และเมล็ดเปล่ียนเป็นสีเหลือง 

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่เหมาะสม  เก็บเก่ียวขา้วท่ีระยะพลบัพลึง หรือการเก็บ
เก่ียวขา้วหลงัจากวนัท่ีขา้วออกดอกบานเกือบเตม็พื้นท่ี หรือมีดอกบานประมาณ 75-80 เปอร์เซ็นตข์อง
พื้นท่ีปลูก ซ่ึงในระยะน้ีเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะมีความช้ืนประมาณ 20-26 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 28-30 วนั        
ในสภาพพื้นท่ีแปลงนาขา้วท่ีแหง้และไม่มีน ้าขงั 

ข้อดีของการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ เหมาะสม ท าให้ได้ผลผลิตข้าวเต็มศักยภาพ 
ผลผลิตดีมีคุณภาพ ทั้งสีของขา้วเปลือก สีขา้วกลอ้ง ขนาดและรูปร่างเมล็ด ตรงตามพนัธ์ุ ไดป้ริมาณ
ขา้วเตม็เมล็ด และตน้ขา้วมากเม่ือน าขา้วเปลือกไปสี 

2.9.2 การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
การด าเนินการเพื่อใหเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวจากแปลงขยายพนัธ์ุคงคุณภาพดีมีขั้นตอน

ส าคญั ดงัน้ี 
1. การนวดท าความสะอาดเบื้องต้น ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมใช้เคร่ืองจกัรเน่ืองจากท างานได้

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการคดัแยกส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดได ้ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ เคร่ืองนวด
ขา้วขนาดเล็ก และเคร่ืองนวดขา้วขนาดใหญ่  

2. การตากลดความช้ืน เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุมีคุณสมบติัท่ีสามารถรับและถ่ายเทความช้ืน
ระหวา่งภายในเมล็ดกบับรรยากาศรอบๆ เมล็ดพนัธ์ุ จนกระทัง่ความช้ืนถึงจุดสมดุล ซ่ึงเมล็ดพนัธ์ุจะมี
ความช้ืนท่ีคงท่ี โดยทัว่ไปแลว้ ระดบัความช้ืนท่ีปลอดภยัส าหรับการเก็บรักษาของเมล็ดพนัธ์ุขา้วคือ 
13-14 เปอร์เซ็นต ์

2.9.3 การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุเพือ่รอการจัดซ้ือ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุท่ีผ่านการลดความช้ืนแล้วอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัในภาชนะบรรจุท่ี

เหมาะสม 
2. สถานท่ีเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุตอ้งป้องกนัแดดแลฝนได ้มีการระบายอากาศท่ีดี 
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3. มีวสัดุรองรับกองเมล็ดพนัธ์ุ เช่น แคร่ ไม่ควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์โดยตรง หรือวาง
ชิดฝาผนงัมากเกินไป 

4. มีระบบควบคุมการเก็บรักษาเพื่อป้องกนัการสับสนและเกิดการปะปนพนัธ์ุ โดยการติด
ป้ายบ่งช้ี หรือท าเคร่ืองหมายท่ีกระสอบบรรจุ 

5. ไม่เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุไวใ้นท่ีเดียวหรือใกลก้บัความช้ืนหรือตวัน าความช้ืน เช่น เก็บรักษา
ร่วมปุ๋ย สารเคมี หรือเก็บใกลแ้หล่งน ้า 

6. ตรวจสอบสภาพและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ พร้อมเตรียมการป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรูท่ี
อาจเขา้ท าลายเมล็ดพนัธ์ุระหวา่งการเก็บรักษา  
 
3. การจัดซ้ือเมลด็พนัธ์ุคืนจากเกษตรกรแปลงขยายพนัธ์ุ 

เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุทีด าเนินงานภายใตก้ารดูแลของศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้ว เกษตรกรท่ีจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุจ  าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บ
รักษาไวย้งัคงคุณภาพดี ก่อนท่ีน าไปปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุต่อไป มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุก่อนการจัดซ้ือ 
เจา้หน้าท่ีตอ้งแนะน าให้เกษตรกรพึงปฏิบติัในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุรอการจดัซ้ือ เพื่อคง

คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุใหดี้ท่ีสุด ดงัน้ี 
1. สถานทีเ่กบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุควรกว้างขวาง ขนยา้ยไดส้ะดวก สามารถป้องกนัแดด

และฝนไดดี้ 
2. การบรรจุเมลด็พนัธ์ุในภาชนะ ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุตอ้งผา่นการลดความช้ืนมา

อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัต่อการเก็บรักษา และบรรจุในกระสอบตามปริมาณท่ีก าหนด 
3. การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ ควรจดัเรียงกระสอบเมล็ดพนัธ์ุบนแคร่สูงจากพื้น 10-15 

เซนติเมตร ไม่ควรวางชิดผนัง หรือเก็บรวมไวก้บัปุ๋ยหรือสารเคมี มีพื้นท่ีทางเดินท่ีสามารถเขา้สุ่ม
ตวัอยา่งไดส้ะดวก ติดเคร่ืองหมายบ่งช้ีในแต่ละกระสอบหรือแต่ละกองอยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัการ
ปะปนพนัธ์ุและท าความสะอาดสถานท่ีเก็บเพื่อป้องกนัการเขา้ท าลายของแมลงศตัรู 

3.2 วธีิการจัดซ้ือ 
การจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืนจากเกษตรกรแปลงขยายพนัธ์ุ เจา้หน้าท่ีงานแปลงขยายพนัธ์ุตอ้งยึด

หลกัการด าเนินงานตามระเบียบการมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 
1. จดัท าหนงัสือขออนุมติัหลกัการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน และพร้อมยื่นทะเบียนรายช่ือ

เกษตรกรและประมาณการผลผลิตก่อนการเก็บเก่ียวอยา่งนอ้ย 45 วนั 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือและคณะกรรมการตรวจรับคืนเมล็ดพนัธ์ุ เม่ือรับทราบ
การมอบอ านาจในการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจากกรมการขา้ว 

3. คณะกรรมการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ ด าเนินการส ารวจและสืบราคารับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเปรียบเทียบและก าหนดราคาซ้ือคืนเมล็ดพนัธ์ุตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์

4. จดัประชุมทุกงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการวางแผนการสุ่มตวัอยา่ง และแผนการ
จดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืนตามทะเบียนรายช่ือเกษตรกรท่ีแปลงขยายพนัธ์ุผา่นมาตรฐาน 

5. กลุ่มควบคุมคุณภาพสุ่มเก็บตวัอยา่งเมล็ดพนัธ์ุเพื่อตรวจสอบและวเิคราะห์คุณภาพ
เมล็ดพนัธ์ุก่อนการจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุคืน แจง้คณะกรรมการจดัซ้ือและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ด
พนัธ์ุ 

 
แนวคิดเกีย่วกบับทเรียนและการถอดบทเรียน  

ศุภวลัย ์พลายน้อย (2556) กล่าวว่าการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ เป็นส่ิงส าคญัใน
การวิจยัและพฒันา เพื่อท่ีจะพฒันาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยมีแนวคิดและ
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายประเภท ไม่ใช่เพียงเทคนิควิธีและไม่ควรยึดติดกบัวิธีวิทยาใดวิธีวิทยาหน่ึง  
แต่เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้ท่ีไดรั้บจากการท างาน มาใชป้ระโยชน์หรือการบริหารจดัการต่างๆ 
ซ่ึงบุคคล กลุ่ม และโครงการ สามารแลกเปล่ียนการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิมตน้ได ้มีการสะทอ้นกลบัทนัทีเม่ือ
จบกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้เม่ือจบส้ินการท างานหรือโครงการ ซ่ึงการถอดบทเรียนจ าแนกไดเ้ป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การถอดบทเรียนตามระยะเวลา เกิดข้ึนทนัทีเม่ือจบส้ินเหตุการณ์ กบับทเรียนท่ีมาจากการ
เก็บสะสมในอดีต  

2. การถอดบทเรียนตามบุคคล กลุ่ม และโครงการ มีทั้งของปัจเจกบุคคล กลุ่มคน ทีมงาน และ
ของโครงการ  

วรางคณา จนัทร์คง (2557) การถอดบทเรียนเป็นวิธีการหน่ึงของการจดัการความรู้ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งข้ึน     
การถอดบทเรียนจึงเป็นการสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัคน ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ท่ีชัดแจ้ง       
ซ่ึงผลท่ีได้จากการถอดบทเรียนท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ท่ีเป็นรูปธรรม และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ อนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ี
สร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
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1. การถอดบทเรียน สามารถกระท าได ้3 ช่วง ดงัน้ี  
1.1 ถอดบทเรียนก่อนด าเนินการ คือ การเรียนรู้ก่อนท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาด 
1.2 ถอดบทเรียนระหว่างด าเนินการ คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 
1.3 ถอดบทเรียนหลงัด าเนินการ คือ การเรียนรู้เพื่อการด าเนินงานในคร้ังต่อไป  

2. วธีิการถอดบทเรียน มีขั้นตอน 3 ดงัต่อไปน้ี 
2.1 การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพือ่น (Peer Assist - PA) 

เป็นการเรียนรู้ก่อนการท ากิจกรรม โดยเป็นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา ทั้งเราและเขา
เรียนรู้ร่วมกนั และส่ิงท่ีเราร่วมกนัสร้าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมีลกัษณะเป็นการประชุมหรือประชุม
เชิงปฏิบติั   

2.2 การถอดบทเรียนแบบเล่าเร่ือง (Story Telling) 
เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหวา่งท ากิจกรรม ดว้ยการให้ผูมี้ความรู้จากการปฏิบติั ปลดปล่อย

ความรู้ท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตวัออกมาแลกเปล่ียนความรู้ โดยผูเ้ล่าจะเล่าความรู้สึกท่ีฝังลึกอยู่ในตวัท่ีเกิด
จากการปฏิบติั ซ่ึงผูฟั้งสามารถตีความได้โดยอิสระ และเม่ือเกิดการแลกเปล่ียนผลการตีความแล้ว     
จะท าให้ไดค้วามรู้ท่ีสามารถบนัทึกไวเ้ป็นชุดความรู้ ซ่ึงการถอดบทเรียนในลกัษณะน้ี จะเป็นการสกดั
ความรู้จากเร่ืองท่ีเล่าออกมา ว่ามีคุณค่าและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่เป็นเพียงการ
เล่าเร่ืองในอดีต 

2.3 การถอดบทเรียนหลงัปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) 
ท่ีมาของ AAR นั้น มาจากกองทพัสหรัฐฯ โดยเกิดจากการน าผลการสงครามมาปรับปรุงเพื่อ

ท าการรบคร้ังต่อไป ดงันั้น AAR จึงเป็นการจบัความรู้ที่เกิดข้ึนสั้นๆ ภายหลงัการท ากิจกรรมแลว้
น าไปสู่การวางแผนในคร้ังต่อไป ท าให้คนท ารู้สึกตื่นตวัและมีความรู้สึกผกูพนักบังานที่ปฏิบติั     
โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าคร้ังเดียวแลว้จบ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งท า AAR ซ่ึงรูปแบบการท า 
AAR สามารถด าเนินการไดท้ั้งระหวา่งการท ากิจกรรมเพื่อปรับปรุงหรือแกไ้ขระหวา่งการท างานหรือ 
“การท าไป คิดไป แกไ้ขไป” และภายหลงัส้ินสุดแต่ละกิจกรรมเพื่อน าไปวางแผนกิจกรรมคร้ังต่อไป 

3. ประโยชน์จากการถอดบทเรียน  
3.1 ในระยะส้ัน ท าให้เกิดการปรับปรุงเทคนิคการท างาน การถอดบทเรียนจะเป็น

กระบวนการในกลุ่มท่ีทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดการขบัเคล่ือนงานไปในทิศทาง
เดียวกนั แนวทางการท างานปรับเปลี่ยนได้ทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโครงการ 
ชุมชน สังคม และท าใหผ้ลการด าเนินงานโครงการดีข้ึน 
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3.2 ในระยะกลาง ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท างานและการเผชิญปัญหามากข้ึน 
และเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้เห็นพฒันาการท่ีดีข้ึนของโครงการ ภายหลงัจากการน าบทเรียนไป       
ปรับใช ้

3.3 ในระยะยาว ท าให้เกิดตน้แบบการท างานท่ีดี เกิดรูปแบบกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจปัญหาการท างานอย่างเป็นระบบ และเกิดการพฒันายุทธศาสตร์การ
ท างานในระยะต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎคุีณลกัษณะผู้ประกอบการ 

วรรธนชัย พรหมมานะ (2557) ได้ท าการศึกษาคุณสมบติัของการเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ       
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการตดัสินใจ การบริหารงาน และการปฏิบติัของธุรกิจ ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมใน
การด าเนินงานกลุ่ม ความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่ม ความมัน่คงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม และการท ากิจกรรมดา้นสาธารณะประโยชน์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดย 5 ปัจจยัดงักล่าวสามารถใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อท่ีจะพฒันาความสามารถใน
การด าเนินงานของธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ โดยท่ีความหมายของแต่ละปัจจยั มีดงัน้ี 

1. ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการจะตอ้งมีแนวความคิดในการท่ี
จะในการเร่ิมท่ีจะอาชีพหรือธุรกิจ โดยอาจจะเป็นธุรกิจในระดบัครอบครัว ในระดบัชุมชน เป็นตน้ 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะท าในส่ิงท่ีแปลกใหม่ โดยน าเอาประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
น ามาประยุกตใ์ชส้ร้างสรรคห์าวิธีการใหม่ท่ีดีกวา่เดิมน ามาใชก้บัการด าเนินการ  และสามารถหาทาง
แกไ้ข ปัญหาหาได ้

2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม คือ มีการคิดการวางแผนด าเนินการในด้าน
ต่างๆ มีการควบคุม มีการแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจน ตลอดจนการดูแลรักษา มีลกัษณะการเป็นผูน้ าและรู้
หลกัการบริหารงาน  เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวะท่ีแตกต่างกนั  

3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม คือ การท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มผูป้ระกอบการมีการ
แสดงออกดา้นความคิดเห็น หรือมีการเสนอแนวทางต่างๆ ในการด าเนินการจนถึงการแกไ้ขปัญหา
ของการด าเนินการ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม คือ การท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งมีการ
ลงทุนเพื่อสร้างองค์กรเพื่อให้มีความกา้วหน้าจ าเป็นตอ้งใช้ปัจจยัด้านเงินทุน และองค์กรท่ีสามารถ
แข่งขนัไดจ้ะตอ้งมีเงินทุนส ารองเพื่อใชใ้นการหมุนเวียนในดา้นต่างๆ ให้มีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน 
อาจบ่งบอกถึงฐานะขององคก์รนัน่เอง 
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5. การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ดานส่ิงแวดล้อม  คือ การท่ีองคก์รนั้นๆด าเนินการ
จะต้องมีสถานท่ีตั้ งท่ีแน่ชัด ซ่ึงอาจจะอยู่ในเขตชุมชน เขตป่าไม้ และเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม    
เป็นต้น ซ่ึงหมายถึงการมีสภาพแวดล้อมรอบข้างองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการนั้น
จะตอ้งมีกิจกรรมในดา้นต่างๆท่ีเป็นการอนุรักษก์ารดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่การด าเนินการไปดว้ย 

นอกจากน้ี วรรธนชัย พรหมมานะ (2557) ยงัได้ท าการศึกษาและได้ให้ค  าจ  ากัดความของ
ปัจจยัของการมีคุณลกัษณะท่ีดีในการเป็นผูป้ระกอบการไว ้10 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความมุ่งมั่นทีจ่ะประสบความส าเร็จ คือ การเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จนั้น 
จะตอ้งทั้งลงทุนและลงแรง ตอ้งท างานหนักแทบไม่จะไม่มีวนัหยุด เพราะตอ้งวางแผน ตดัสินใจ 
ด าเนินการ และแกไ้ขปัญหาอยูเ่สมอ  

2. มีความมั่นใจในตนเอง คือ คนท่ีเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นคนท่ีมีก าลงัใจให้ตนเองโดยไม่
กลวัท่ีจะต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสสูงท่ีจะบรรลุกบัความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
คุณสมบติัน้ีจะท าใหค้นท่ีท างานดว้ยหรือคนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมีความเช่ือมัน่ตามไปดว้ย 

3. มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจน คือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้ว่าตนเองก าลงั
อยูใ่นธุรกิจอะไร ผลิตภณัฑห์รือบริการของตนคืออะไร ธุรกิจของตนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งมีจุดอ่อนและ
จุดแขง็อยา่งไรบา้ง นอกจากน้ียงัตอ้งรู้ยทุธวธีิวา่ท าอยา่งไร ธุรกิจของตนจึงจะประสบความส าเร็จได ้ 

4. มีแผนงานที่เป็นระบบ คือ การมีเฉพาะแนวคิดทางธุรกิจท่ีดีไม่ไดย้ืนยนัวา่ ผูป้ระกอบการ
จะประสบความส าเร็จไดต้ลอด แต่ควรจะมีแผนงานท่ีเป็นระบบดว้ย แผนงานน้ี เรียกว่า แผนธุรกิจ
ผูป้ระกอบการจะต้องมีความสามารถในการสร้างแผนธุรกิจ เพื่อช้ีให้เห็นว่า จะท าอะไร ท่ีไหน 
อย่างไร โดยใคร เม่ือใด ใช้เงินทุนเท่าใด จะได้ผลอย่างไร การมีแผน ธุรกิจท่ีชัดเจนจะช่วยให้เรา
วเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ละท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

5. มีความสามารถในการบริหารการเงิน คือ ผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากสร้างตวัข้ึนมาได้
จากการใช้ทกัษะดา้นการตลาด หรือการผลิต แต่มกัละเลยไม่พฒันาทกัษะในเร่ืองบญัชีและการเงิน 
โดยมกัจะโยนให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานบญัชี ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการร่ัวไหลของเงินทุนใน
กิจการ ยิ่งเม่ือกิจการเติบโตความซับซ้อนและปริมาณของกิจกรรมทางการค้ายิ่งมีมากข้ึน 
ผูป้ระกอบการควรทราบว่าขนาดท่ีแท้จริงของกิจการเป็นอย่างไร เช่น มีสินทรัพย ์รายได้ ตน้ทุน 
ค่าใชจ่้าย ก าไร เป็นอยา่งไร ควรรู้วธีิการตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
จะไดรู้้ปัญหาและหนทางแกไ้ขปัญหาก่อนได ้

6. มีความสามารถทางการตลาด คือ ในยคุของการแข่งขนัแบบน้ี ความสามารถทางการตลาด
เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะท าใหกิ้จการอยูร่อดได ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งแสดงฝีมือดา้นน้ีให้เห็นชดัเจนวา่
ตนเองรู้วธีิการท่ีจะน าสินคา้หรือบริการเขา้สู่ตลาดใหป้ระสบผลส าเร็จได ้
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7. มีความสามารถมองเห็นสภาพของการแข่งขันในอนาคตได้ คือ ในการท าธุรกิจนั้นแนวคิด
แผนงานมกักระท ากนัในวนัน้ี แต่การด าเนินงานจริงมกัจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความไม่แน่นอน 
ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีดีจะตอ้งคาดการณ์ไดแ้ม่นย  าวา่สภาพตลาดและการแข่งขนัจะ เปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร และท าการวางแผนวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ไวล่้วงหนา้ ซ่ึงถือวา่เป็นการเตรียมความพร้อม 
และไม่ไดร้อคอยโอกาสทางธุรกิจเขา้มาแต่ฝ่ายเดียว 

8. มีแหล่งสนับสนุนที่ดี คือ ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นมกัจะเป็นบุคคลท่ีรู้จกั
เครือข่าย แหล่งสนับสนุนต่างๆ ท่ีท่ีมีผลต่อธุรกิจของตน เช่น ผูป้ระกอบการอาวุโสท่ีอยู่ในธุรกิจ
เดียวกนัท่ีสามารถสนบัสนุนแนวคิด และวิธีการแกไ้ขปัญหาในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั สถาบนัการเงินท่ี
สามารถใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเงินทุนและการขยายกิจการ เป็นตน้  

9. มีทักษะในการประสานงาน คือ ผูป้ระกอบการควรทราบว่าตนเองไม่สามารถรู้ทุกเร่ือง 
และท าทุกเร่ืองดว้ยตวัคนเดียวได ้โดยเฉพาะเม่ือกิจการเร่ิมขยายตวัการมีทกัษะการประสานงานทั้ง
ภายในกิจการและกบัภายนอกกิจการ จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างราบร่ืน ทกัษะในการ
ประสานงานน้ีรวมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี การมีทกัษะในการส่ือสาร การสั่งการ การมีภาวะความ
เป็นผูน้ า และการถ่ายทอดงาน เป็นตน้ 

10. มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม คือ การจดัองค์กรท่ีเหมาะสมไม่ได้หมายความว่าจะตอ้งมี
โครงสร้างองค์กรเหมือนบริษทัใหญ่โดยทนัที แต่หมายถึงการมีสายการบงัคบับญัชาท่ีชัดเจน ไม่
ซับซ้อน เหมาะกบัขนาดของกิจการ และสามารถปรับเปล่ียนไดเ้ป็นระยะๆ ตามขนาดขององค์กรท่ี
เติบโตข้ึน 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จกัรี พรหมศิริ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ
บา้นนาหวาน อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการระหว่างชุมชนดั้งเดิมและ
ชุมชนตั้งใหม่ โดยใชว้ธีิการศึกษาในเชิงประวติัและเชิงพื้นท่ี เนน้การวิจยัเชิงคุณภาพและประยกุตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และขอ้มูลระยะไกล เพื่อวเิคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและการ
ด าเนินชีวิต ผลการวิจยัพบว่า วิถีการด ารงชีวิตของชาวบา้นทั้งสองชุมชนไดมี้การเปล่ียนแปลงจาก
อดีตเน่ืองจากได้รับเอาแนวคิด การพฒันาชนบท อนัเป็นผลมาจากอิทธิพลความเป็นสมยัใหม่และ
ระบบทุนสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิวติัเขียวในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยหนัมาปลูก
พนัธ์ุพืชชนิดใหม่ ซ่ึงถูกปรับปรุงให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง ในขณะเดียวกันก็ยงัปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่ เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลทุ่นแรง การใช้
ปุ๋ยบ ารุง รวมถึงการใช้สารก าจดัศตัรูพืช บนเง่ือนไขดงักล่าวชาวนาตอ้งลงทุนเพื่อพฒันาปัจจยัการ
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ผลิตเอง แม้ว่ารัฐจะสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้ แต่ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัด คือ         
การเกิดข้ึนของสถาบนัการเงินของรัฐเอง ท่ีไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือทางด้านสินเช่ือแก่ชาวบา้น   
ท  าให้ชาวบ้านทั้ งสองชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโลกาภิวฒัน์และระบบทุนแบบใหม่              
การเปล่ียนแปลงด้านวิถีการผลิตของชุมชนจากการผลิตเพื่อยงัชีพภายในครัวเรือนสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ได้ท  าให้วิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านทั้ งสองชุมชนเปล่ียนแปลงจากอดีตอย่างส้ินเชิง       
โดยทั้งสองชุมชนต่างเผชิญกบัปัญหาภาวะหน้ีสินอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนวถีิการผลิต 

ปวินท์ หน่อแก้ว (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การปรับเปล่ียนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
ของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาหมู่บา้นขุนแปะต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่    
จากการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตของเกษตรกรภายใต้การเปล่ียนสังคม
เกษตรกรรมสู่การผลิตพืชเชิงพาณิชยน์ั้น ชาวปกาเกอะญอ ตามลกัษณะดั้งเดิมนั้นเป็นการเพาะปลูก
ข้าวเพื่อการบริโภคเป็นหลักมีการปลูกพืชผกัอย่างอ่ืนบ้างผสมไปในไร่ข้าว เช่น มนั เผือกถั่ว งา     
และแตงกวา ซ่ึงเป็นการผลิตเพื่อเก็บไวบ้ริโภคแทบทั้งส้ิน และรูปแบบการใชท่ี้ดินมกัจะเป็นการท าไร่
หมุนเวียน ท่ีมีการปล่อยให้ดินได้พกัตวัตามธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์การใช้ท่ีดินของหมู่บ้าน แต่ใน
ปัจจุบนัวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเดิมของชาวปกาเกอะญอได้เปล่ียนไปเน่ืองจากจ านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน นโยบายการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินป่าไมข้องรัฐมีความเขม้งวดมากข้ึน การขยายพื้นท่ีท ากินมี
ความยากล าบากมากข้ึน ท าใหช้าวปกาเกอะญอตอ้งหาทางออกเพื่อความอยูร่อดต่อ โดยมีการส่งเสริม
สนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนให้ชาวปกาเกอะญอผลิตพืชเพื่อขายเป็นเงินมากข้ึน    
จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นวถีิการผลิตและการด ารงชีวติของชาวปกาเกอะญอ จากการท าไร่
หมุนเวยีนซ่ึงเป็นการหมุนเวยีนพื้นท่ีเพาะปลูกมาเป็นการผลิตในพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  

พระเช่ียวชาญ ค าบาง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในชุมชน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรมของชุมชนบา้นป่าไผ ่  
หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงท่ีปี พ.ศ 2519 – พ.ศ 2548 ในแต่ละ
ช่วงเวลามีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ในช่วงปี พ.ศ 2539 – พ.ศ 2548 ชาวบา้นมีการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต
ดา้นการเกษตร โดยการลดตน้ทุนการผลิต เช่น ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนมีการ
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแบบผสมผสาน  มีการเอาม้ือเอาวนักัน (แลกเปล่ียนแรงงาน) และใช้
แรงงานคนเป็นหลกั มีการรวมตวักนัตั้งกลุ่มข้ึนในชุมชนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อรองกบัพ่อคา้
คนกลาง และมีการส่งเสริมและร้ือฟ้ืนพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกษตรเพื่อให้ชาวบา้นกลบัมาเห็น
ความส าคญัของภูมิปัญญาของชุมชน วิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพการเกษตรมีเวลาเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และมีเวลาอยูก่บัครอบครัว พึ่งพาอาศยักนัในกลุ่มเครือญาติ
ตลอดเวลาเห็นความส าคญัของพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ของชุมชน ท าให้มีความสัมพนัธ์อย่าง
เหนียวแน่นกบัคนในชุมชน มีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนอยา่งทัว่ถึง วิถีชีวิตของชาวบา้น
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กลุ่มน้ียงัเป็นไปตามแบบเดิมของชุมชน เพราะประกอบอาชีพและอาศยัอยู่ในชุมชน ในส่วนของ
ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  นอกจากภาคการเกษตรมีความผูกพนักบัชุมชนลดน้อยลงเพราะมี
อาชีพท่ีตอ้งเดินทางออกจากหมู่บา้นเพื่อไปท างานทุกวนั โอกาสในการจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงมี
นอ้ยและมีเวลาอยูก่บัครอบครัวลดนอ้ยลงดว้ย ดา้นการให้ความส าคญักบัพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ 
ของชุมชนก็ลดนอ้ยลง แต่ชาวบา้นกลุ่มน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัคนนอกชุมชนมากข้ึนตามลกัษณะของ
อาชีพท่ีท า 

สิริพร นาคแกว้ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วโครงการ ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า การผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วฯ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตามการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุ
ดีในระดบัสูง มีการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีของกลุ่มผา่นศูนยฯ์ และมีการเขา้ร่วมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดีตาม  โครงการฯของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วฯในระดบัต ่า 
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์และหลกัการในด าเนินงาน
ตามโครงการฯ และการเขา้ร่วมผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กบัการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดี ประสบการณ์ในการท านา ประสบการณ์ในการฝึกอบรม  รายได้จากผลผลิตข้าว 
รายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี รายได้รวมของครอบครัว จ านวนคร้ังท่ีได้รับข่าวสาร
เก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามโครงการฯ ในดา้นความรู้
ความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ลหลกัการด าเนินงานตามโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กบัการกระจายเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี ส่วนอาย ุประสบการณ์ในการฝึกอบรม พื้นท่ีปลูกขา้ว ผลผลิตรวมรายไดจ้ากผลผลิต
ขา้ว รายไดน้อกภาคการเกษตร จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และการเขา้
ร่วมผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 

อาคม พรหมเสน (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับระบบเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในพื้นท่ี
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่ าสู ง สุ ด  (Maximum) ค่ า เบ่ี ย ง เบนม าตรฐาน  (Standard Deviation) และทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ผลการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูป้ลูกพืชอินทรียพ์บว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
อายุโดยเฉล่ีย 37.9 ปี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย  5.10 คน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาต ่ ากว่าระดับชั้ นประถมศึกษาปี  ท่ี 6 มีประสบการณ์การปลูกพืชอินทรีย์เฉล่ีย  1.46 ปี 
เกษตรกรมีขนาดของพื้นท่ีผลิตพืชอินทรียม์ากกว่า 1 ไร่ แรงงานท่ีใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ มาจาก
แรงงานในครอบครัว ตน้ทุนการผลิตพืชอินทรียเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตแบบไม่ได้ใช้อินทรีย ์
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เกษตรกรใชต้น้ทุนเท่าเดิม เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียท่ี 20,522.45 บาท มีจ านวนหน้ีสินเฉล่ีย 16,952.15 
บาท และมีค่าใช้จ่ายประจ าครัวเรือนเฉล่ียท่ี 2,157.04 บาท ซ่ึงเกษตรกรได้มีการติดต่อส่ือสารกับ
เกษตรกรรายอ่ืนในรอบเดือนจ านวน 1-2 คร้ังต่อเดือน มีการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรในรอบเดือนจ านวน 1-2 คร้ังต่อเดือน และมีประสบการณ์การฝึกอบรมจ านวน 1-2 
คร้ังต่อปี     



 

 

19 
 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

ในการศึกษาการถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั              
ซ่ึงประกอบไปด้วยการก าหนดขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา                      
การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ

ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษากบักลุ่มเกษตรกรชาวนาท่ี
ประส าเร็จในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้เพื่อสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นการถ่ายทอดทกัษะและ
กระบวนความรู้จากกลุ่มเกษตรกรชาวนาท่ีมีประสบการณ์ในดา้นการท านา โดยใชแ้นวคิดจากทฤษฎี
การถอดบทเรียน และทฤษฎีคุณลักษณะของกลุ่มผู ้ประกอบการ 5 ปัจจัย ดังท่ีแสดงในกรอบ
แนวความคิดของการศึกษา มาใช้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ เพื่อใหไ้ดเ้ป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ขอบเขตประชากร 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ

ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบัศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 24 คน (อา้งอิงจาก ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
เชียงใหม่, 2558) 

การก าหนดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Data) คือ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้าน

หมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 
1. นายอุ่นเมือง อาทิตย ์  ต าแหน่งประธานกลุ่ม 
2. นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธานกลุ่ม 
3. นายสุทศัน์ โปธาวงศ ์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ 
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เหตุผลในการเลือกตวัแทนของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้คร้ังน้ี คือ ตวัแทนกลุ่มท่ี
คดัเลือกมาดงักล่าว ไดเ้ป็นผูร่้วมก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ตั้งแต่เร่ิมแรกในปี 2544 และ
มีประสบการณ์ในการด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นผูป้ฏิบัติงานด้วยตนเองในด้านการ
เพาะปลูกขา้วเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้มีคุณภาพ และได้รับรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่น 
ชนะเลิศท่ี 2 จากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในปี 2553 และรางวลัชนะเลิศท่ี  จากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
เชียงใหมใ่นปี 2555 จนท าใหก้ลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีช่ือเสียง 
 
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพในพื้นท่ีการศึกษา โดยท าการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกและท าการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกบักลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ผูศึ้กษาไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสารดา้นวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือ

ส่ิงพิมพต่์างๆ รวมไปถึงการคน้ควา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
 
แผนการด าเนินงาน 

1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. ทดสอบแบบสอบถาม 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
6. จดัท าและน าเสนอรายงาน  
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กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 การถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ              
ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้                                

จงัหวดัเชียงใหม ่
 

 

สรุปบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

การถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ          
ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

แนวคิดในการเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 
1. ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 
2. ความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม 
3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 
4. ความมัน่คงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 
5. การท ากิจกรรมดา้นสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงส่ิงแวดลอ้ม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยท่ีผูศึ้กษาจะเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ในขณะด าเนินงาน และการใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ลกัษณะค าถามปลายเปิดท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนเพื่อใชส้ัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินการของ

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที ่4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 

โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาขอ้ค าถาม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และมี
ความครอบคลุม รวมไปถึงการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมแก่ผูใ้หข้อ้มูล เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีสมบูรณ์ครบถว้น 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆท่ีไดม้าจากการจดบนัทึก และการบนัทึกเสียง เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จากนั้น
น าขอ้มูลมาท าการสังเคราะห์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน 
เม่ือสรุปแลว้จะน าไปใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และด าเนินการปรับแกไ้ขให้
ตรงตามความเหมาะสม 

 

สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิย 

เขตพื้นท่ีศึกษาบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
สถานที ่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองการถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถอด
บทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเกษตรกรจ านวน      
3 ราย ประกอบดว้ย นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ นายอิน
ทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธาน และนายสุทศัน์ โปธาวงศ ์ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าท าการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินการของ

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที ่4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์และสอบถามเกษตรกรจ านวน 3 ราย เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ให้
สัมภาษณ์ นบัตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ข้ึนอยา่งเป็นทางการ ในปี 
พ.ศ. 2549 – 2558 โดยพบวา่  
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่1  

นายอุ่นเมือง อาทิตย์ ต  าแหน่งประธานกลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ อายุ 63 ปี                
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่บา้นเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน โดยมีอาชีพหลกัคือ การปลูกขา้ว และอาชีพเสริมคือ การปลูก
ถัว่ฝักยาว และปลูกถัว่เหลือง ในช่วงหลงัท่ีท าการเก็บเก่ียวขา้วเสร็จแลว้ มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 19,400-24,000บาท มีประสบการณ์ในการท านามาแล้ว 47 ปี เป็นสมาชิกของกลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ตั้งแต่ปี 2549 และไดรั้บเลือกให้เป็นประธานกลุ่มตั้งแต่ในขณะนั้นจนถึง
ปัจจุบนัรวม 9 ปี มีพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุเป็นของตนเองทั้งส้ิน 13 ไร่  



 

24 
 

ในช่วงฤดูการท านาปีในปี 2557 ท่ีผา่นมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุดอกมะลิ 105 ซ่ึงเป็นขา้วหอม
มะลิและเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีความไวต่อแสง จึงเหมาะสมส าหรับใช้ปลูกในฤดูนาปีหรือฤดูฝนเท่านั้น 
โดยจะเร่ิมท าการปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ขา้วพนัธ์ุดอกมะลิ 105 เป็นขา้วท่ีไดรั้บความ
นิยมในการใช้บริโภคจากทัว่โลก และเป็นขา้วท่ีตลาดตอ้งการอยู่เสมอ เน่ืองจากขา้วดอกมะลิ 105       
เม่ือท าการหุงตม้เสร็จแล้วจะมีลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอมคล้ายดอกมะลิและรสชาติหวานเล็กน้อย        
ซ่ึงเกษตรกรใชต้น้ทุนในการปลูกขา้วดอกมะลิ 105 ต่อไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท พื้นท่ีแปลง
ทั้งหมด 13 ไร่ จะใช้เงินลงทุนทั้งส้ิน 52,000 บาท และไดผ้ลผลิตต่อไร่อยูท่ี่ 580-600 กิโลกรัม พื้นท่ี
แปลงทั้งหมด 13 ไร่ ไดผ้ลผลิตประมาณ 7,540 กิโลกรัม และสามารถจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 
105 ให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในอตัรากิโลกรัมละ 19.80 บาท ซ่ึงเป็นราคาในเกณฑ์ของ
ตลาดกลาง โดยคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 149,292 บาท และเม่ือหักตน้ทุนปลูกขา้วแล้วจะได้ก าไรทั้งส้ิน 
97,292 บาท 

โดยตน้ปี 2558 เป็นช่วงฤดูการท านาปรังท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 เป็น
ขา้วเหนียวพนัพื้นเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีไม่ไวต่อแสง สามารถท าการปลูกใน
ไดต้ลอดทั้งปี เช่น นาปรัง และนาปี แต่ทางกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้จะเลือกปลูกในนาปรังเป็น
หลกั หรือปลูกนอกฤดูกาล โดยจะเร่ิมท าการปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ซ่ึงใชต้น้ทุนในการ
ปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 ต่อไร่ โดยประมาณ 4,100-4,250 บาท พื้นท่ีแปลงทั้งหมด 13 ไร่ จะใชเ้งิน
ลงทุนทั้ งส้ิน 52,000 บาท และได้ผลผลิตต่อไร่ 900-1,000 กิโลกรัม พื้นท่ีแปลงทั้ งหมด 13 ไร่          
ได้ผลผลิตประมาณ 11,700 กิโลกรัม และสามารถจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุข้าวสันป่าตอง 1 ในอตัรา
กิโลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 173,160 บาท และเม่ือหักตน้ทุนปลูกขา้วแล้วจะไดก้ าไร
ทั้งส้ิน 121,160 บาท 

นอกจากน้ีหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวเมล็ดพันธ์ุข้าวเสร็จแล้ว จะท าการนัดเรียกประชุมกลุ่ม         
เพื่อพูดคุยในเร่ืองการจดัการของเสียจากการด าเนินกิจกรรมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ โดยการให้ให้
สมาชิกแต่ละรายท าการเก็บเศษของเสียจากการด าเนินกิจกรรม เช่น เศษฟางขา้ว และเศษตน้ขา้ว เพื่อ
น าไปท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ และน ้ าหมกัชีวภาพ เพื่อเป็นการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยงั
เป็นการลดตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมในฤดูกาลต่อไป จากนั้นจะท าปรับพื้นในบางส่วนเพื่อท า
เกษตรหมุนเวียน เช่น ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกถัว่เหลือง โดยใช้เวลาปลูกได้ในระยะสั้ น 2-3 สัปดาห์ 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไวบ้ริโภคภายในครัวเรือน น าไปจ าหน่ายตามทอ้งตลาด และยงัมีพ่อคา้คน
กลางมารับซ้ือถึงชุมชน เป็นการสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่ตวัเกษตรกรอีกทาง 
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ตารางที ่4.1 อตัราผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 
 

พนัธ์ุข้าว 
ผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (กิโลกรัม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ดอกมะล ิ105 7,440  7,530  7,570  7,560 7,540  
สันป่าตอง 1 11,620  11,670 11,810  11,710  11,700 
จ านวนพืน้ที่ 13 ไร่ 

 
 

 
 

รูปที ่4.1 นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่2  

นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อายุ 60 ปี    
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี 24/1 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีสมาชิกในครอบครัว 7 คน โดยมีอาชีพหลกัคือ การปลูกขา้ว และอาชีพเสริมคือ การปลูก
พืชผกัสวนครัว และรับจา้งทัว่ไป หลงัท่ีท าการเก็บเก่ียวขา้วเสร็จแลว้ จะมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 19,300-24,200 บาท และมีประสบการณ์ในการท านามาแลว้ 32 ปี เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นรองประธานกลุ่มตั้งแต่ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบนั
รวม 9 ปี มีพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุเป็นของตนเองทั้งส้ิน 13 ไร่  
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ในช่วงฤดูการท านาปีท่ีผ่านมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุดอกมะลิ 105 ซ่ึงใช้ตน้ทุนในการปลูก
ขา้วต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท พื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุทั้งหมด 13 ไร่ จะใช้เงินลงทุน 
52,000 บาท และไดผ้ลผลิตต่อไร่ 580-600 กิโลกรัม ไดผ้ลผลิตประมาณ 7,510 กิโลกรัม และสามารถ
จ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 ในอตัรากิโลกรัมละ 19.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 149,292 บาท 
และเม่ือหกัตน้ทุนปลูกขา้วแลว้จะไดก้ าไรทั้งส้ิน 97,292 บาท 

ในช่วงฤดูการท านาปรังท่ีผา่นมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 ใชต้น้ทุนในการปลูกขา้ว
ต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,150 บาท พื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุทั้งหมด 13 ไร่ จะใชเ้งินลงทุน 52,000 
บาท และได้ผลผลิตต่อไร่ 900-1,000 กิโลกรัม ได้ผลผลิตประมาณ 11,100 กิโลกรัม และสามารถ
จ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ในอตัรากิโลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 173,308 บาท 
และเม่ือหกัตน้ทุนปลูกขา้วแลว้จะไดก้ าไรทั้งส้ิน 121,308 บาท 

นอกจากน้ีหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้วเสร็จแล้ว จะท าการเก็บเศษของเสียจากการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น เศษฟางขา้ว และเศษตน้ขา้ว เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมกัชีวภาพและน ้ าหมกัชีวภาพ  
เพื่อเป็นการใชใ้นการด าเนินกิจกรรมในฤดูกาลต่อไป และยงัท าเกษตรหมุนเวียน เช่น ปลูกถัว่ฝักยาว 
ปลูกถัว่เหลือง ผกักาดดอก และผกัสลดั ท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไวบ้ริโภคภายในครัวเรือน และยงั
สามารถน าไปจ าหน่ายตามทอ้งตลาดใกลเ้คียง 
 
ตารางที ่4.2 อตัราผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 

 

พนัธ์ุข้าว 
ผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (กโิลกรัม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ดอกมะล ิ105 6,980 7,220 7,470 7,540 7,510 
สันป่าตอง 1 10,550 10,740 11,210 11,680 11,710 
จ านวนพืน้ที่ 13 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 

 
 
รูปที ่4.2 นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่3  
นายสุทศัน์ โปธาวงศ ์ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อายุ 57 ปี 

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี 17/7 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน โดยมีอาชีพหลกัคือ การปลูกขา้ว และอาชีพเสริมคือ การปลูก
พืชผกัสวนครัว และรับจา้งขบัรถไถ ในช่วงหลงัท่ีท าการเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว มีรายได้ต่อเดือน
ประมาณ 14,800-18,500 บาท มีประสบการณ์ในการท านามาแล้ว 32 ปี เป็นสมาชิกของกลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ ตั้ งแต่ปี 2549 เป็นประธานกลุ่มตั้งแต่ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบนัรวม 9 ปี         
มีพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุเป็นของตนเองทั้งส้ิน 10 ไร่  

ในช่วงฤดูการท านาปีท่ีผ่านมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุดอกมะลิ 105 ซ่ึงใช้ตน้ทุนในการปลูก
ขา้วต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท ทั้งหมด 10 ไร่ จะใช้เงินลงทุน 41,000 บาท และไดผ้ล
ผลิตต่อไร่ 580-600 กิโลกรัม ทั้งหมด 10 ไร่ ไดผ้ลผลิตประมาณ 5,820 กิโลกรัม และสามารถจ าหน่าย
เมล็ดพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 ในอตัรากิโลกรัมละ 19.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 115,236 บาท และเม่ือ
หกัตน้ทุนปลูกขา้วแลว้จะไดก้ าไรทั้งส้ิน 74,236 บาท 

ในช่วงฤดูการท านาปรังท่ีผา่นมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 ใชต้น้ทุนในการปลูกขา้ว
ต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,150 บาท ทั้งหมด 10 ไร่ จะใช้เงินลงทุน 41,000 บาท และไดผ้ลผลิต
ต่อไร่ 900-1,000 กิโลกรัม ทั้งหมด 10 ไร่ ไดผ้ลผลิตประมาณ 9,020 กิโลกรัม และสามารถจ าหน่าย
เมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ในอตัรากิโลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 133,496 บาท และเม่ือ
หกัตน้ทุนปลูกขา้วแลว้จะไดก้ าไรทั้งส้ิน 92,496 บาท 
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นอกจากน้ีหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้วเสร็จแล้ว จะท าการเก็บเศษของเสียจากการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น เศษฟางขา้ว และเศษตน้ขา้ว เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมกัชีวภาพและน ้ าหมกัชีวภาพ เพื่อ
เป็นการใช้ในการด าเนินกิจกรรมในฤดูกาลต่อไป และท าเกษตรหมุนเวียน เช่น ปลูกถั่วฝักยาว       
ปลูกถัว่เหลือง พืชผกัสวนครัว ท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไวบ้ริโภคภายในครัวเรือนและไปจ าหน่าย
ตามทอ้งตลาด และยงัรับจา้งท่ีเป็นโฆษกในงานต่างๆของชุมชน 
 
ตารางที ่4.3 อตัราผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 

 

พนัธ์ุข้าว 
ผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว (กโิลกรัม) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ดอกมะล ิ105 5,550 5,580 5,670 5,740 5,820 
สันป่าตอง 1 8,870 8,770 8,870 8,850 9,020 
จ านวนพืน้ที่ 10 ไร่ 

 
 

 
 
รูปที ่4.3 นายสุทศัน์ โปธาวงศ ์ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
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รูปที ่4.4 การสัมภาษณ์เกษตรกรของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
 

 
 

รูปที ่4.5 กิจกรรมและองคค์วามรู้ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
 

 
 
 

รูปที ่4.6 ภูมิทศัน์ในชุมชนบา้นหมอ้ 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบักลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
2.1 การก่อตั้งกลุ่ม 

ชาวเกษตรกรบ้านหม้อได้ริเร่ิมจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุข้าวคร้ังแรกเม่ือปี 2544 โดยมีการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และให้ค  าปรึกษา จากนกัวชิาการเกษตรของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 7 ปัจจุบนัเปล่ียน
ช่ือเป็น ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ และจากส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย ในขณะนั้นไดถู้กรับ
คดัเลือกจากส านกังานเกษตรอ าเภอสันทราย ให้จดัตั้งเป็นศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชนบา้นหมอ้ 
และไดด้ าเนินกิจกรรมของกลุ่มมาโดยตลอด จนกระทัง่ในเดือนตุลาคมปี 2549 ไดท้  าการจดทะเบียน
เป็นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหม้อ รหัสทะเบียน 6-50-14-12/1-000 ขณะนั้นมีสมาชิก 15 ราย 
พื้นท่ีจดัท าแปลง 118 ไร่ จ  านวนเงินทุนเร่ิมจดัตั้งกลุ่ม 7,000 บาท 

ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 24 ราย พื้นท่ีการจดัท าแปลง 400 ไร่ และไดด้ าเนินกิจกรรมการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ปีละ 2 ฤดู ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้ นอกจากนั้นกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ได้รับคดัเลือกให้เขา้ร่วมโครงการศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุหน่ึงแปลงตวัอย่าง
ของบริษทั สยามคูโบตา้คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นตวัแทนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุเชียงใหม่ เพื่อคดัเลือกเป็นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุดีเด่นระดบัศูนยภ์าคเหนือ
ตอนบน 

 

2.2 จ านวนสมาชิก   

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนสมาชิกในแต่ละปี 
ปีทีก่่อตั้งกลุ่ม จ านวนสมาชิก (คน) 

2549 15 
2550 21 
2551 27 
2552 36 
2553 41 
2554 35 
2555 36 
2556 33 
2557 27 
2558 24 
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จากการก่อตั้งกลุ่มมาจนถึงปัจจุบนันั้น จะเห็นไดว้า่ในแต่ละปีจ านวนสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้นั้นจะไม่คงเดิม เป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกบางรายมีความความตั้งใจท่ีจะหนัไปท า
เกษตรดา้นอ่ืน เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกพืชตระกูลถัว่ และการปลูกขา้วโดยใช้พนัธ์ุขา้วท่ี
นอกเหนือจากกลุ่ม เพราะเป็นการสร้างรายไดใ้นวิธีการท่ีมีความหลากหลายของเกษตรกรบา้นหมอ้ 
นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากปัจจยัในหลายๆดา้น เช่น ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง และนโยบาย
จากภาครัฐเก่ียวกบัดา้นราคาสินคา้การเกษตร ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีมีผลต่อสมาชิกในการตดัสินใจเขา้
ร่วมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ หรือออกจากกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ซ่ึงไม่สามารถ
หรือโน้มน้าวให้สมาชิกอยู่ตลอดได้ เป็นเพราะสมาชิกทุกคนนั้นต้องการผลประโยชน์ท่ีต่างกัน
ออกไป 
 
2.3 การด าเนินกจิกรรมในแต่ละปี 
 ปี 2549 เร่ิมกลุ่มโดยจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ภายใตช่ื้อ  
“กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้” ด าเนินกิจกรรมดว้ยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุในฤดูนาปีดว้ยขา้วขาว
ดอกมะลิ 105 และในฤดูนาปรังดว้ยขา้วสุพรรณบุรี 1 
 ปี 2550 ด าเนินกิจกรรมดว้ยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสุพรรณบุรี 1 

ปี 2551 เร่ิมการด าเนินกิจกรรมด้วยการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว
สุพรรณบุรี 1 โดยปลูกในรูปแบบของการท าเกษตรปลอดภยั 

ปี 2552 ด าเนินกิจกรรมดว้ยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และเปล่ียนเป็นการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ในฤดูนาปรังเป็นคร้ังแรก 

ปี 2553 ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสันป่าตอง 1 ไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวดี เด่น ชนะเลิศท่ี  2 กลุ่มภาคเหนือตอนบน และได้รับการสนับสนุนในด้าน
เทคโนโลยกีารเกษตรและเคร่ืองจกัรจากหน่วยงานเอกชน คือ บริษทั สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

ปี 2554 รัฐบาลลดโควตาการส่งออกสินคา้เกษตร ท าให้ไม่มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 

ปี 2555 ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสันป่าตอง 1 ไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่น ชนะเลิศท่ี 3 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 

ปี 2556 รัฐบาลลดโควตาการส่งออกสินคา้เกษตร ท าให้ไม่มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่เป็นคร้ังท่ี 2 
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ปี 2557 ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสันป่าตอง 1 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
บา้นหมอ้ไม่สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ให้ผ่านเกณฑ์ก าหนดของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขา้วเชียงใหม่ โดยมีปัญหาเก่ียวกบัพนัธ์ุปนมากเกินก าหนด 

เน่ืองจากในปี 2554 และ 2556 รัฐบาลได้มีนโยบายลดโควตาการส่งออกของสินคา้เกษตร 
โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคทั้งภายในประเทศและทัว่โลกก็ได้รับ
ผลกระทบตามมาด้วย ทางดา้นศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ท่ีเป็นหน่วยงานในการดูแลกลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้และกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุอ่ืนๆไดท้ าการตดัโควตา้การปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 
105 ออกไปทั้งหมด ท าให้เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ตอ้งด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตนเองและตอ้งน าผลผลิตไปจ าหน่ายผา่นพ่อคา้คนกลางและโรงสีซ่ึงมีการกดราคาผลผลิตของเกษตร
ลงไป 2.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมท่ีจ าหน่ายให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วในอตัราราคากลางท่ี 19.80 
บาทต่อกิโลกรัม ท าให้เกษตรกรไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่ากวา่ทุกคร้ัง แต่ส าหรับขา้วสันป่าตอง 1 สามารถ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มไดต้ามปกติ เพราะเป็นขา้วท่ีนิยมบริโภคภายในประเทศมากเช่นกนั และการ
ส่งออกก็ไม่ไดรั้บผลกระทบมากเท่าขา้วขาวดอกมะลิ 105 เพราะขา้วสันป่าตองเป็นขา้วท่ีทางโรงงาน
อุตสาหกรรมเบียร์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งการมาก   
 
 
 
 



 

 
 

การจัดโครงสร้างบริหารองค์กร 
นายอุ่นเมือง อาทิตย ์

ประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
 

 

 

 

 

 
         นายอินทอน นาระทะ             นางจนัทร์สม ปันพุธเชียง           นางธญัรัตน์ รัตนงั               นายสุทศัน์ โปธาวงศ ์
                 รองประธาน                          เลขานุการ                   เหรัญญิก         ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

    
 
 

นายแสวง ระหงส์       นายอินชยั เตรียม          นางสมจิตร ไชยยายอด 
                     กรรมการ                   กรรมการ            กรรมการ 

 
รูปที ่4.7 แผนผงัโครงสร้างของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
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2.4 การจัดโครงสร้างบริหารองค์กร 
นบัจากการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ข้ึนมาอยา่งเป็นทางการเม่ือปี 2549 โดยมี

การคดัเลือกประธานกลุ่มข้ึนมาเพื่อเป็นผูดู้แล ซ่ึงผูท่ี้ไดเ้ป็นประธานคือ นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มาแลว้ 2 สมยั ปัจจุบนัเขา้สู่วาระสมยัท่ี 3 พร้อม
กนักบัต าแหน่งอ่ืนๆ โดยล่าสุดมีการเปล่ียนต าแหน่งประชาสัมพนัธ์เพียงคร้ังเดียว เน่ืองจากผูด้  ารง
ต าแหน่งคนก่อนมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ โดยมีการจดัเลือกตั้งประธานกลุ่มทุก 4 ปี และต าแหน่งอ่ืน
ทุก 2 ปี  

 
2.5 ระเบียบกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 

เน่ืองดว้ยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไดมี้นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วอยา่งเป็นระบบ โดยมีการรวบรวมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพื่อสร้างระบบการดูแลซ่ึงกนัและกนั
ภายในกลุ่ม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆผ่านกลุ่ม เพื่อพฒันากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้มี
ความเขม้แข็ง มีระบบบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบรรลุผลตาม
เป้าหมายทั้งในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพ และทนัต่อเวลา ตรงตามท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วตอ้งการ ท่ี
ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีความมัน่คงในด้านการประกอบอาชีพ พึ่งพา
ตนเองได ้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบกลุ่มกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ตาม
มาตรการของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
ขอ้ 2 ระเบียบมีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
ข้อ 3 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ คือ กลุ่มท่ีมีความต้องการร่วมกันจัดท าแปลง

ขยายพนัธ์ุข้าวเพื่อผลิตเมล็ดขา้วให้กับศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ โดยจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ
หลกัเกณฑก์ารจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้วของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
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หมวดที ่2 ช่ือและวตัถุประสงค์ 
ขอ้ 4 ช่ือกลุ่มใหใ้ชช่ื้อวา่ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วตามดว้ยช่ือหมู่บา้นท่ีเร่ิมจดัตั้งกลุ่ม 
ขอ้ 5 วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

1. เพื่อให้การจดัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีตามเป้าหมายตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บ
เก่ียวและจ าหน่ายใหศู้นยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเป็นระบบอย่างย ัง่ยืน และ
สนบัสนุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของกลุ่มใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3. เพื่อเป็นศูนยก์ลางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุในท้องท่ี
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
หมวดที ่3 สมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 

ขอ้ 6 คุณสมบติัสมาชิก 
1. ตอ้งเป็นเกษตรกรผูจ้ดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้วร่วมกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
2. ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี 
3. มีพื้นท่ีจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุในทอ้งท่ีต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. เป็นผูท่ี้มีความพร้อมปฏิบติัตามกฎระเบียบกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ และ

หลกัเกณฑก์ารจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
5. มีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ 

ขอ้ 7 การสมคัรเป็นสมาชิก 
1. ยื่นใบสมคัรต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มให้การรับรองจ านวน 2 

คน พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ หรือธนาคารกรุงไทย โดยมีประธานเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

2. เกษตรกรผูส้มคัรจะตอ้งถือหุ้นแรกเขา้โดยคิดจากพื้นท่ีการจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุกบั
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไร่ละ 100 บาท 

ขอ้ 8 หนา้ท่ีของสมาชิก 
1. เรียนรู้ใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
2. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้อยา่งเคร่งครัด 
3. ไม่กระท าต่อส่ิงท่ีจะเป็นเหตุให้กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อได้รับความ   

เส่ือมเสีย 
4. ร่วมวางแผนการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 
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5. ร่วมประชุมกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ ประกอบด้วยต าแหน่ง

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพนัธ์ และกรรมการร่วม ทั้งน้ีอาจจะมีต าแหน่ง
อ่ืนตามมติท่ีประชุมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ก าหนดไวเ้อง 

ขอ้ 10 การคดัเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการตรวจสอบบญัชี โดยให้สมาชิก
คดัเลือกเลือกอยูใ่นวาระคร้ังละ 2 ปี และเป็นไปตามมติท่ีประชุมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

ขอ้ 11 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
1. ประธาน ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมจดัท าแผนการผลิตและจ าหน่ายเมล็ด

พนัธ์ุขา้ว แผนปฏิบติังาน ตลอดจนวางแผนการประชุมทุกคร้ังและติดต่อประสานงานกบับุคคลและ
องคก์รเอกชนหรือหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รองประธาน ท าหนา้ท่ีแทนประธานเม่ือประธานไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดต้ามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3. เลขานุการ ท าหนา้ท่ีบนัทึกและจดัรายงานการประชุม ปฏิบติังานตามท่ีประธานและ
ท่ีประชุมมอบหมายไว ้

4. เหรัญญิก ท าหน้าท่ีจดัท าบญัชี รายรับ รายจ่าย เงินของกลุ่ม เก็บรักษาสมุดเงินฝาก
ของกลุ่ม และปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้

5. ประชาสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม และแจง้ข่าวสาร
ต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิกทราบ 

6. กรรมการร่วม ท าหนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีประธานหรือท่ีประชุมมอบหมายไว ้
ขอ้ 12 การประชุม 

1. ประชุมใหญ่สามญั ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มนดัประชุมสมาชิกอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง หลังจากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว (เดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี) 

2. การประชุมใหญ่วิสามญั ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มเรียกประชุมตามท่ีเจา้หน้าท่ี
ควบคุมแปลงแจง้ใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง ดงัน้ี 

  -     การแจง้แผนการผลิตหรือการจ่ายเมล็ดพนัธ์ 
  -     การตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ 
  -     การจ่ายกระสอบปอและวางแผนการเก็บเก่ียวและจดัซ้ือ 
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ขอ้ 13 ระเบียบทัว่ไปเก่ียวกบัการประชุม 
1. ในการประชุมตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด จึง

จะครบองคป์ระชุม 
2. กรณีสมาชิกไม่มาร่วมประชุม สมาชิกนั้นสามารถมอบหมายให้บุคคลในครอบครัว

มาประชุมแทนได ้
3. การประชุมท่ีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม จะเล่ือนให้เปิดประชุมอีกคร้ัง

ภายใน 15 วนั นบัจากนั้น 
4. สมาชิกคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนในการออกเสียง 
5. ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมตดัสินช้ีขาด 
6. การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
7. การประชุมตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 
8. หากสมาชิกไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ให้แจง้ประธานหรือคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มทราบ และช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่สามารถมาประชุมได ้
9. สมาชิกหรือคณะกรรมการผูใ้ดขาดการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรจะตอ้งถูก

ปรับคร้ังละ 100 บาท 
ขอ้ 14 หารถือหุน้ หุน้หน่ึงมีมูลค่าหุน้ละ 100 บาท สมาชิกจะตอ้งถืออยา่งนอ้ย 3 หุน้ 
ขอ้ 15 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

1. ระดมหุน้จากสมาชิก 
2. รายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
3. รายไดจ้ากการบริหารจดัการการเก็บเก่ียวขา้วโดยรถเก่ียวนวด และการขนส่งเมล็ด

พนัธ์ุขา้วจากแหล่งผลิตไปยงัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
4. ดอกเบ้ียเงินฝาก 
5. ผลก าไรจากการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและวชัพืช 
6. รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 

ขอ้ 16 การเก็บรักษาเงินกองทุน 
1. ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มอยา่งนอ้ย 3 คน เป็นตวัแทนเปิดบญัชีกลุ่ม 
2. การเบิกเงินจากบญัชีเงินฝาก จะถอนเงินตามจ านวนมติท่ีประชุมระบุไวเ้ท่านั้น 
3. กลุ่มตอ้งกนัเงินส ารองไวใ้ชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 

ขอ้ 17 การจดัสรรผลประโยชน์ 
1. สนบัสนุนกองทุนกลุ่ม 
2. ปันผลสมาชิก 
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3. ตอบแทนคณะกรรมการหรือสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายจากลุ่ม เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา และปฏิบติังาน จะไดรั้บเบ้ียเล้ียงคนละ 100 บาท/วนั 

4. เพื่อด าเนินงานกลุ่ม 
 

หมวดที ่4 การจัดตั้งกลุ่ม การขึน้ทะเบียนเป็นกลุ่ม 
ขอ้ 18 การจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

1. เกษตรกรผูท้  าแปลงขยายพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ มีจ  านวนสมาชิกไม่
น้อยกว่า 10 คน ท่ีรวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อขอจดัตั้ งกลุ่มข้ึนมา และมีพื้นท่ีจัดท าแปลง
ขยายพนัธ์ุติดต่อกนัหรือใกลเ้คียงรวมกนั 100 ไร่ข้ึนไป 

2. เกษตรกรรวมตัวกันตามข้อ 18 จะต้องจัดประชุมเพื่อรับทราบการช้ีแจงโดย
เจา้หน้าท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ถึงวตัถุประสงค์การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์เง่ือนไข ให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจการด าเนินงานร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว
เชียงใหม่ และจดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

ขอ้ 19 การข้ึนทะเบียนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
1. ผูอ้  านวยการศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ท าหนา้ท่ีรับรองการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด

พนัธ์ุขา้วและรายงานส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพื่อขอข้ึนทะเบียนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วภายใตก้ารดูแล
ของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

2. ส านักเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จะพิจารณาตามระเบียบการจดัตั้ งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
แลว้จดัท าเอกสารทะเบียนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ใหก้บัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 

 
หมวดที ่5 การก าหนดสมาชิกภาพของสมาชิกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ขอ้ 20 การหมดวาระสมาชิก 
1. เสียชีวติ 
2. ลาออก 
3. ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่ม 
4. การพิจารณาสมาชิกเป็นไปตามมติของสมาชิกในท่ีประชุม 
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ขอ้ 21 การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
1. ครบรอบวาระ 
2. เสียชีวติ 
3. ลาออก 
4. ท่ีประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมด 
ขอ้ 22 การเลิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

1. กลุ่มไม่มีการด าเนินกิจกรรม และไม่มีการประชุมกนัติดต่อกนั 1 ปี 
2. กลุ่มมีสมาชิกเหลือนอ้ยกวา่ 10 คน เป็นเวลา 1 ปี 
3. ท่ีประชุมกลุ่มมีมติใหเ้ลิกกลุ่ม 

 
2.6 หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนบ้าง 

หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ประกอบดว้ยทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐประกอบดว้ยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ส านกัเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว ศูนยบ์ริหารศตัรูพืชเชียงใหม่ และส านกังานเกษตรอ าเภอสันทราย โดยจะมีนกัวิชาการเกษตรจาก
หน่วยงานดงักล่าว คอยมาท าการจดัอบรมใหค้วามรู้ และคอยแนะน าเทคนิควธีิการใหม่ในการป้องกนั
ศตัรูพืชและวชัพืช 

 

 
 

รูปที ่4.8 ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
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หน่วยงานภาคเอกชน บริษทั สยามคูโบตา้คอเปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นผูช่้วยเหลือกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ในดา้นเทคโนโลยีดา้นการเกษตรท่ีทนัสมยั โดยไดบ้ริจาคเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก ท่ีมี
ก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 2 ตนัต่อชั่วโมง จ านวน 1 เคร่ือง รถไถดินขนาดเล็ก จ  านวน 5 คนั รถเก่ียวนวด 
จ านวน 2 คนั และเคร่ืองปักด าเมล็ดพนัธ์ุ จ  านวน 5 เคร่ือง 

 

 
 

รูปที ่4.9 บริษทั สยามคูโบตา้คอเปอเรชัน่ จ  ากดั 
 
2.7 ทีม่าของเมลด็พนัธ์ุข้าวทีใ่ช้ 

ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
2.8 เมลด็พนัธ์ุข้าวทีใ่ช้ปลูก 

ข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 พนัธ์ุขา้วเหนียวท่ีมีลกัษณะของสายพนัธ์ุคงท่ีไม่กลายพนัธ์ุ เป็นขา้วท่ี
ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง ขา้วน่ึงสุกแลว้อ่อนนุ่ม และมีรสหวานเล็กน้อย รัฐบาลไดมี้มติให้ขา้ว
พนัธ์ุสันป่าตอง 1 ไดรั้บการส่งเสริมและขยายพนัธ์ุไดใ้ห้มากข้ึน เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2505 และตั้ง
ช่ือว่า ขา้วเหนียวสันป่าตอง 1 พื้นท่ีเหมาะสม คือ พื้นท่ีนาชลประทานภาคเหนือตอนบน และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

รูปที ่4.10 ลกัษณะขา้วสันป่าตอง 1 (ท่ีมา : ศูนยข์า้วชุมชนบา้นกลาง)  
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ข้าวพันธ์ุดอกมะลิ 105 มีลกัษณะพิเศษ คือ เม่ือน าข้าวมาหุงหรือต้มจนสุก จะมีกล่ินหอม
คลา้ยดอกมะลิ และเมล็ดอ่อนนุ่ม ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงพนัธ์ุให้บริสุทธ์ิตามหลกัวชิาการ จนไดพ้นัธ์ุ
ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีไดรั้บความนิยมในการบริโภคมากท่ีสุดในโลก และรัฐบาลไทยไดป้ระกาศให้
ขยายพนัธ์ุส่งเสริมการปลูกได้ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2502 เป็นตน้มา ส าหรับพื้นท่ีปลูกขา้วขาว
ดอกมะลิ 105 ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางพื้นท่ี 

 

 
 

รูปที ่4.11 ลกัษณะขา้วขาวดอกมะลิ 105 (ท่ีมา : ศูนยข์า้วชุมชนบา้นกลาง) 
2.9 ปัญหาทีพ่บในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  

1. ปัญหาดา้นวชัพืช ในทุกๆปีสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้บางรายประสบกบั 
การพบพนัธ์ุปนในแปลงขยายพนัธ์ุมากเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดไดจ้าก การติดมาจากเมล็ดพนัธ์ุท่ี
น ามาปลูก  เมล็ดพนัธ์ุท่ียงัตกคา้งจากการเก็บเก่ียวในฤดูกาลก่อนหน้า และพืชชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ว  
โดยทั้ งน้ีทั้ งนั้ นในแปลงขยายพันธ์ุของสมาชิกแต่ละราย อาจจะไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง        
หรืออาจจะขาดความใส่ใจในการดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ  

2. ปัญหาดา้นศตัรูพืช กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ยงัประสบกบัปัญหาศตัรูพืช เช่น 
เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล หอยเชอร่ี และบัว่ ท่ีคอยกดักินตน้ขา้วท าให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกวา้ง 
เพราะศตัรูพืชเหล่าน้ีมีการขยายพนัธ์ุท่ีเร็ว 

 
2.10 วธีิการแก้ไขปัญหาในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว  

2.10.1 การแก้ไขปัญหาพนัธ์ุปน  
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดรั้บการแนะน าวิธีการตรวจตดัพนัธ์ุปนจากนกัวิชาการ

เกษตร เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตในแปลงขยายพนัธ์ุ โดยตรวจสภาพตน้ขา้วท่ี
ปลูกอยู่ในแปลงขยายพนัธ์ุให้มีลักษณะตรงตามสายพนัธ์ุข้าว หากมีต้นพืชพนัธ์ุอ่ืนข้ึนปะปนอยู ่       
จึงควรท าการก าจดัหรือถอนออกไป  
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โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะท าการตรวจตดัพนัธ์ุปนเอง เพื่อเตรียม
แปลงขยายพนัธ์ุให้ไดม้าตรฐานก่อนการตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพนัธ์ุโดยคณะกรรมการจาก
ภาครัฐ เพื่อตรวจแปลงขยายพนัธ์ุวา่เป็นไปตามมาตรฐานแปลงขยายพนัธ์ุหรือไม่ เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ให้เมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพสูงดีข้ึน ซ่ึงการก าจดัข้าวพนัธ์ุปนสามารถท าไปพร้อมกับการก าจดัวชัพืช    
และการตรวจโรคแมลง ซ่ึงการตรวจพนัธ์ุปนสามารถท าไดใ้นระยะต่างๆ ดงัน้ี  

1. ระยะกล้า ตรวจดูความแตกต่างของสีใบ ความสูง สีล าตน้ ทรงตน้ มุมของใบกบัล าตน้และ
ใบท่ีแสดงอาการเป็นโรค  

2. ระยะแตกกอ ตรวจดูความแตกต่างของความสูง ลกัษณะและสีของใบ สีของล าตน้ ทรงกอ 
การแตกกอ มุมของใบกบัล าตน้ ตน้ท่ีเป็นโรคหรือมีลกัษณะท่ีผดิปกติและขา้ววชัพืช 

3. ระยะออกดอก ตรวจดูลักษณะช่อดอก ช่วงเวลาการออกดอกก่อนหรือหลัง เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบัตน้พืชพนัธ์ุท่ีปลูก สีของรวง ความสูงของรวง การชูรวง ความยาวของคอรวง ลกัษณะ
มุมและสีของใบธง และทรงของกอขา้วท่ีต่างกนั 

4. ระยะโน้มรวง ตรวจดูความแตกต่างของสีเมล็ดและรวงขา้ว ลกัษณะและความยาวของหาง
คอรวง ลกัษณะของเมล็ดและรวงขา้วท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการโน้มของรวงขา้วและลกัษณะการตั้ง
ของใบธง 

5. ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูความแตกต่างของต้นขา้วและเมล็ดขา้วเปลือกท่ีมีลักษณะท่ี
แตกต่างออกไปจากตน้ขา้วพนัธ์ุท่ีปลูกก่อนท าการเก็บเก่ียว 

 
2.10.2 มีวธีิการดูแลรักษาต้นข้าวจากศัตรูพชื 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อใช้วิธีการก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสานเป็นการก าจดั

ศตัรูพืชดว้ยวิธีภูมิปัญญาชาวบา้น โดยการท าน ้ าส้มควนัไมแ้ละน ้ าหมกัชีวภาพข้ึนเอง ในวิธีการใชจ้ะ
น าน ้ าส้มควนัไมม้าผสมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและผสมสารเคมีก าจดัแมลงตามปริมาณเหมาะสมหรือ
ไดรั้บค าแนะน าจากนกัวิชาการเกษตร หากยงัมีการระบาดของศตัรูพืชอยู ่สมาชิกจะท าการใชส้ารเคมี
ในการก าจดั แต่ใช้ให้เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีนกัวิชาการแนะน า เพื่อยงัคงรักษาระบบเกษตรปลอดภยั
ทั้งต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และรวมถึงสภาพแวดลอ้มดว้ย 
 
2.12 การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุข้าวหลงัจากเกบ็เกีย่วแล้ว 

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อใช้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุในสภาพท่ีมีการควบคุม
ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ กล่าวคือ การเก็บขา้วไวใ้นภาชนะเก็บท่ีมิดชิด โดยท่ีการเก็บข้าวใน
สภาพปิดเช่นน้ีสามารถป้องกนัการเคล่ือนท่ีผ่านเขา้ออกของอากาศได ้เช่น การเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้น
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กระสอบผา้ หรือกระสอบพลาสติก  ความช้ืนของขา้วจะเป็นตวัก าหนดความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ
ภายในภาชนะท่ีเก็บ ถา้ความช้ืนของขา้วต ่า ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในภาชนะบรรจุก็จะต ่า ขา้วท่ีเก็บจะ
เกิดความเสียหายน้อย ถา้ความช้ืนสัมพทัธ์ของขา้วสูง ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในภาชนะบรรจุก็จะสูง 
ขา้วท่ีเก็บจะเกิดความเสียหายสูง ดงันั้นการเก็บรักษาขา้วดว้ยวธีิน้ี ขา้วควรมีความช้ืนก่อนเก็บรักษาต ่า 
ทั้งน้ีข้ึนกบัระยะเวลาท่ีตอ้งการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปแล้ววิธีน้ีเป็นวิธีท่ีได้ผลดี และมี
ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาต ่า  

การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุท่ีผ่านการลดความช้ืนแล้วอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัในภาชนะบรรจุท่ี

เหมาะสม  
2. สถานท่ีเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุตอ้งป้องกนัไดท้ั้งแดด ลม ฝน และมีการระบายอากาศท่ีดี 
3. มีวสัดุรองรับกองเมล็ดพนัธ์ุ เช่น แคร่ ไม่ควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์โดยตรง หรือวาง

ชิดฝาผนงัมากเกินไป 
4. มีระบบควบคุมการเก็บรักษาเพื่อป้องกนัการสับสนและเกิดการปะปนพนัธ์ุ โดยการติด

ป้ายบ่งช้ี หรือท าเคร่ืองหมายท่ีกระสอบบรรจุใหช้ดัเจน 
5. ไม่เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุไวใ้นท่ีเดียวหรือใกลก้บัความช้ืนหรือตวัน าความช้ืน เช่น เก็บรักษา

ร่วมปุ๋ย สารเคมี หรือเก็บใกลแ้หล่งน ้า 
6. ตรวจสอบสภาพและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ พร้อมเตรียมการป้องกนัแมลงศตัรูท่ีอาจเขา้

ท าลายเมล็ดพนัธ์ุระหวา่งการเก็บรักษา  
 

2.13 การจัดจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุข้าว 
ข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 จ าหน่ายเป็นเฉพาะขา้วดิบเท่านั้น คือ หลงัจากท าการเก่ียวนวดขา้วจาก

แปลงขยายพนัธ์ุเสร็จแลว้ จะน าขา้วข้ึนสู่รถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยงัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ โดย
มีด่านชัง่น ้าหนกัรถเขา้และออก เพื่อวดัค่าน ้าหนกัเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีได ้และคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุจะถูก
ตรวจสอบโดยเจา้หน้าท่ีของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ทั้ งการหาเปอร์เซ็นความช้ืน และการหา
เปอร์เซ็นพนัธ์ุปน 

ข้าวพันธ์ุดอกมะลิ 105 แบ่งการจ าหน่ายได ้2 รูปแบบ คือ จ าหน่ายเป็นขา้วดิบ และจ าหน่าย
เป็นขา้วเปลือก การจ าหน่ายเป็นขา้วดิบจะมีรูปแบบเหมือนขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1 แต่การจ าหน่ายเป็น
ข้าวเปลือก จะต้องน าข้าวไปท าการลดความช้ืน โดยการน าข้าวไปผึ่ งแดด และเก็บรักษาใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก่อนการจ าหน่ายขา้วเปลือกออกไป และคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุจะถูก
ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่เช่นเดียวกบัขา้วสันป่าตอง 1 
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2.14 ลูกค้าของกลุ่ม 
ในทุกปีทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่จะก าหนดโควตา้รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรทั้งหมดไว้

ท่ีร้อยละ 80 และส่วนต่างท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 ข้ึนอยูก่บัสมาชิกในกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
จะจ าหน่ายผลผลิตให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วทั้งหมดหรือไม่ หรือน าส่วนต่างมาท ากระบวนการสีขา้ว
ดว้ยเคร่ืองท่ีสนบัสนุนโดยบริษทั สยามคูโบตา้ จ  ากดั เพื่อใช้ไวใ้นการบริโภคในครัวเรือนส่วนหน่ึง 
และไวจ้  าหน่ายให้เกษตรกรในระแวกหมู่บา้นใกลเ้คียง รวมไปถึงต่างอ าเภอ เช่น อ าเภอดอยสะเก็ด 
อ าเภอแมแ่ตง และสันอ าเภอก าแพง 

 
2.15 ราคาขายเมลด็พนัธ์ุข้าว 

 ขา้วพนัธ์ุดอกมะลิ 105   ขายในอตัรากิโลกรัมละ  19.80   บาท 
 ขา้วพนัธ์ุสันป่าตอง 1  ขายในอตัรากิโลกรัมละ  14.80   บาท 
ราคารับซ้ือคืนเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นของปี 2557 อตัราราคาซ้ือขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากกลุ่มผูผ้ลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อจะถูกก าหนดโดยศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ซ่ึงราคาน้ีจะสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความตอ้งการของตลาด หากตลาดตอ้งการขา้วมากจะท าให้ราคาขา้วนั้นสูงข้ึน
ตามไปดว้ย และเปล่ียนแปลงตามรัฐบาลท่ีมีนโยบายส่งผลกระทบต่อขา้ว เช่น นโยบายประกนัราคา
ขา้ว และนโยบายจ าน าขา้ว  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและการด าเนินการของกลุ่ม
ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   โดยใช้หลักแนวคิดและทฤษฎี
คุณลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ 5 ประการ 
1. ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 

1.1 ประวตัิการก่อตั้งกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้าน 
โดยแรกเร่ิมในปี 2544 มีเจา้หน้าท่ีจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่เขา้มาดูพื้นท่ีท านาในเขต

ของชุมชนบา้นหมอ้ และเห็นว่าตน้ขา้วมีความสวยงาม ดินในทอ้งนามีสีด าแสดงถึงดินมีความอุดม
สมบูรณ์ และมีน ้ าจากคลองชลประทานไหลตลอดเวลาตลอดทั้งปี เจา้หน้าท่ีจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
เชียงใหม่จึงไดมี้การติดต่อไปยงัชุมชนบา้นหมอ้ โดยประสานงานผา่นผูใ้หญ่บา้นเป็นแกนหลกั จึงได้
มีการประกาศเรียกประชุมผูท่ี้ท  าอาชีพชาวนา และทางเจา้หนา้ท่ีจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไดท้  า
การอบรมและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว วิธีการปลูก แหล่งท่ีมาของเมล็ดพนัธ์ุ วิธีการ
ประเมินผลงาน และตลาดท่ีรองรับ จึงมีผูท่ี้มีความสนใจในการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการบางส่วน เพราะ
เช่ือวา่สามารถท่ีจะท างานร่วมกบักบัทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ได ้แต่บุคลากรบางส่วนก็ยงัเกิด
ความกงัวลและไม่แน่ใจ โดยจดัตั้งเป็นกลุ่มจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุบา้นหมอ้ข้ึนมา ภายใตก้ารดูแลจาก
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อท่ีจะพฒันาชุมชนบ้านหมอ้ให้เป็นหมู่บ้านท่ีเขม้แข็ง 
พฒันาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ และใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด ให้
เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนบา้น
หมอ้ 

ต่อมาในปี 2549 ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่         
จึงเปล่ียนช่ือกลุ่มมาเป็น กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ โดยมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมสมาชิกเร่ิมแรก
ทั้งหมด 15 ราย มีพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุทั้งส้ิน 118 ไร่ จ  านวนเงินเร่ิมจดัตั้งกลุ่ม 7,000 บาท โดยมี
นางอุ่นเมือง อาทิตย ์ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ และไดด้ าเนินกิจกรรม
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมาโดยตลอด จนกระทัง่ในปี 2553 ประสบความส าเร็จคร้ังแรกในการเป็น
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เน่ืองจากไดก้ารถูกรับเลือกให้เป็นตวัแทนของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
ในการประกวดคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นชนะเลิศท่ี 
2 กลุ่มภาคเหนือตอนบน จึงมีหน่วยงานจากภาคเอกชนเขา้มาสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีการเกษตร
ให้กบัชุมชนบา้นหมอ้ ประกอบด้วย รถไถนา 1 คนั เคร่ืองปักด า 1 เคร่ือง และเคร่ืองสีขา้ว 1 เคร่ือง 
จนกระกลายเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ มีทั้งหน่วยงาน
รัฐอ่ืนๆ เช่น ส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ส านกังานเกษตรอ าเภอสันทราย และชุมชนอ่ืนๆ เขา้มาศึกษาดูงาน
ภายในชุมชนบา้นหมอ้ 
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กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดป้ระสบความส าเร็จเป็นคร้ังท่ี 2 ในปี 2555 ไดถู้กรับ
เลือกให้เป็นตวัแทนของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่อีกคร้ัง ในการประกวดคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
และได้รับรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นชนะเลิศท่ี 3 กลุ่มภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเป็นผลงาน    
การันตีไดว้่ากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ สามารถท่ีจะท าแปลงขยายพนัธ์ุเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วใหมี้คุณภาพท่ีดีต่อไปในอนาคต 

 
1.2 ปัญหาในตอนเร่ิมก่อตั้งกลุ่ม 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ือง การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

เพราะเกษตรในชุมชนบ้านหม้อท าอาชีพชาวนามานานหลายปีแล้ว แต่ท าในรูปแบบของตวัเอง              
มีอิสระ พนัธ์ุขา้วท่ีอยากปลูก และใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีก าจดัแมลงไดอ้ย่างไม่มีขอบเขต แต่ในเม่ือเขา้
มาร่วมกับกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อแล้ว จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับรูปแบบการท าแปลงขยาย    
พนัธ์ุใหม่ โดยจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากการอบรม เทคนิควิธีการ การดูแลรักษา และการเก็บ
เก่ียว ตามท่ีนกัวชิาการจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไดแ้นะน าไว ้

การแกไ้ขปัญหาความกงัวลเก่ียวกบัเร่ือง การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ในช่วงเร่ิมกลุ่มปี
แรกจะท าโดยการประชุมกลุ่มเพื่อกระจายแผนงานแต่ละขั้นตอนให้สมาชิกทุกคนนั้นเข้าใจ เช่น 
แผนการการรับเมล็ดพนัธ์ุ แผนการปลูก แผนการดูแลรักษา และแผนการเก็บเก่ียว โดยให้สมาชิก
ค่อยๆปรับตวั และท าตามค าแนะน าของนักวิชาการจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด 
และมีการดูแลจากเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่อยา่งใกลชิ้ดทุกช่วงแผนงานจนส าเร็จผลใน
ฤดูปีแรก และในปีถัดมาเกษตรกรเกิดการเรียนรู้จากการท าแปลงขยายพนัธ์ุแล้วก็สามารถด าเนิน
กิจกรรมของตนเองไดจ้นถึงปัจจุบนั 
 

1.3 แนวคิดเร่ืองการยุบกลุ่ม 
หลงัจากการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ สมาชิกทุกคนไม่เคยคิดวา่จะท าการยุบ

หรือเลิกท ากลุ่ม เพราะทางพื้นฐานของชุมชนบา้นหมอ้นั้นท าอาชีพชาวนาเป็นหลกัมาอย่างช้านาน 
เห็นทุกคนลว้นแลว้แต่จึงเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีควรท าต่อไป เพราะเป็นอาชีพท่ีสุจริตอาชีพหน่ึง ถึงแมว้า่จะ
เป็นอาชีพท่ีไม่ไดมี้หนา้มีตาทางสังคม หรือมียศถาบรรดาศกัด์ิ แต่มีความภูมิใจท่ีไดรั้บการยอมรับว่า 
เป็นสันหลงัของชาติ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้อยากให้ประชาชนชาวไทยไดบ้ริโภคขา้วท่ีดี
และมีคุณภาพ ดว้ยฝีมือของชาวนาไทยดว้ยกนัเอง 

นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดถู้กจดัเป็นโรงเรียนชาวนา ภายใตโ้ครงการ
พฒันาระบบส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการเกษตร จึงมีประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงหรือ
ท่ีอ่ืนมาท าการศึกษาและเรียนรู้อยูเ่สมอ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนัน่เอง 
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 1.4 ตัวช้ีวดัความส าเร็จของกลุ่ม  
 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้กล่าววา่ คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของกลุ่ม เพราะวา่เมล็ดพนัธ์ุขา้วจากบา้นหมอ้ในการประกวดคุณภาพท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
จะไดเ้ขา้รอบลึกๆอยูเ่สมอ หากเปรียบเทียบระหวา่งชาวนาผูป้ลูกขา้วทัว่ไปกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหมอ้ เช่น เมล็ดพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 ราคาตลาดกลางรับซ้ืออยูท่ี่ 19.80 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือ
หลงัจากการเก็บเก่ียวจะตอ้งน าเมล็ดพนัธ์ุไปจ าหน่ายใหก้บัโรงสีขา้วดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะถูกกดราคาใหต้ ่า
กวา่ตลาดกลาง 2.50 บาท แต่กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สามารถจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในราคาตลาดกลาง เพราะกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้เป็นกลุ่มท่ีด าเนิน
กิจกรรมภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานรัฐ จึงมีโควตา้และราคาการรับซ้ือท่ีชดัเจน  

 
1.5 ระดับความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อในมุมมองของกลุ่ม 
หากวดัระดับความส าเร็จไวท่ี้ 10 คะแนน ผูใ้ห้ข้อมูลทั้ ง 3 ราย ในฐานะตวัแทนของกลุ่ม

ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดป้ระมาณการว่าน่าจะอยูใ่นระดบั 8 คะแนน เพราะว่าหากเม่ือเทียบ
ระยะเวลาในการเร่ิมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุของกลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ใช้เวลา
น้อยกว่าในการท่ีจะประสบความส าเร็จ ในดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ โดยใช้เวลา 4 ปี 
จากการจดทะเบียนเป็นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ในปี 2549 ท่ีไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วดีเด่นชนะเลิศท่ี 3 กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ซ่ึงบางกลุ่มนั้นก่อตั้งข้ึนมาและด าเนินกิจกรรม
มาแลว้นานมากกวา่ 10 ปี ก็ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความใส่ใจ และ
การบริหารจดัการของกลุ่มอยา่งมีระบบ 

นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ยงัคงพฒันาคุณภาพของสมาชิกอยู่เสมอ ด้วย
การนดัประชุมกนัเม่ือมีปัญหาทั้งท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีดี
ท่ีสุดในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ให้มีคุณภาพตามท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ตอ้งการให้มากข้ึน  
และลดปัญหาขา้วพนัธ์ุปนใหน้อ้ยลง  

1.6 เหตุผลทีพ่ยายามสร้างผลผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวทีม่ีคุณภาพเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  
เพราะการรักษาช่ือเสียงของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ให้คงอยู ่และให้เป็นท่ีรู้จกัแก่

เกษตรกรผูป้ลูกข้าวจากต่างท้องถ่ิน ให้มาท าการศึกษาดูงานภายในชุมชนบ้านหม้อ เพื่อเป็นการ
ยกระดบัอาชีพเกษตรกรใหมี้ความกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน และการท่ีรักษาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้มีคุณภาพ
นั้น เป็นการรักษาโควตาท่ีทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ก าหนดไว ้หากผลผลิตท่ีได้ในแต่ละปี
มากกวา่เกณฑก์ าหนดไวท่ี้ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ผลตอบแทนท่ีไดก้็จะมากและยงัไดรั้บความ
ไวว้างใจจากหน่วยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ถา้หากวา่ด าเนินกิจกรรมและไดผ้ลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละปีต ่ากว่า
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เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วอาจจะลดพื้นท่ีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบผล หรือ
หาพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมใหม่แทนท่ี และอาจมีค าสั่งใหย้บุกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ได ้

 
2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม  

2.1 แรงจูงใจเพือ่ให้ได้เมลด็พนัธ์ุข้าวทีม่ีคุณภาพดี 
1. ผลตอบแทนที่ชัดเจน เน่ืองจากในแต่ละปีทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่มีโควตา้ก าหนด

รับซ้ือผลผลิตไวท่ี้ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ในราคาตลาดกลางของขา้ว ท าให้ผลตอบแทนท่ีได้
มากกว่าการขายเมล็ดพนัธ์ุให้กบัโรงสีขา้วหรือพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงจะถูกกดราคาให้ต ่ากว่าราคาตลาด
กลาง ท าให้เกษตรมีความมัน่ใจในการด าเนินกิจกรรมต่อไป เพราะมีตลาดรองรับท่ีชดัเจนและมีราคา
รับซ้ือเหมาะสม  

2. เป็นการสร้างงาน เน่ืองจากประชาชนในชุมชนบา้นหมอ้ ส่วนมากท าอาชีพเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วเป็นหลกั ซ่ึงสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีทั้งผูท่ี้อยูใ่นวยักลางคน ไปจนถึงผูสู้งวยั 
เกษตรกรบางรายอาจมีวุฒิการศึกษาไม่สูง เม่ือมุ่งหน้าเขา้สู่เมืองท าให้ตอ้งเป็นแรงงานราคาถูกหรือ
แรงงานชัว่คราว ซ่ึงเส่ียงต่อการตกงานบ่อย ขาดแคลนรายได ้และตอ้งกลบัมาอยูท่ี่ภูมิล าเนา โดยการ
ผนัตวัมาสู่อาชีพเกษตรกร เพราะไม่จ  ากดัวุฒิการศึกษา เป็นนายของตวัเอง และมีเวลาให้กบัครอบครัว
มากข้ึน  
 

2.2 มีศักยภาพด้านอืน่ๆ นอกเหนือจากการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ด าเนินกิจกรรมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นหลกั และยงั

ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดตน้ทุนในการปลูกขา้ว โดยการใชว้ตัถุต่างๆท่ีสามารถหาไดง่้ายในชุมชน
บา้นหมอ้ เช่น หอยเชอร่ี มูลสัตว ์เศษพืชผกัผลไม ้และเศษใบไม ้ฯลฯ หรือของเสียจากการด าเนิน
กิจกรรมหลกั เช่น เศษฟางขา้ว และเศษหญา้ ฯลฯ ซ่ึงน าส่ิงเหล่ามาสร้างสรรคใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้
ดงัน้ี  

1. การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้คุณค่าทางธาตุอาหารโดยตรงแก่พืช และกระตุน้ให้จุลินทรียใ์น
ดินเพื่อทดแทนการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพท่ีดีกวา่ ไดร้สชาติของขา้วท่ีดีกวา่ และช่วยให้
ประหยดัตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การใช้ปุ๋ยเคมี โดยในปัจจุบนัพบวา่มีสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพมากมาย 
มีการพฒันาการผลิตมาอยา่งชา้นานแต่ใชใ้นวงจ ากดัไม่แพร่หลายเหมือนกบัปุ๋ยเคมี ประโยชน์ของปุ๋ย
หมักชีวภาพคือจะช่วยในการปรับปรุงดิน และย่อยสลายอินทรียวตัถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช       
โดยการน ามูลสัตว ์แกลบเผา และร าละเอียดมาผสมเขา้ดว้ยกนั แล้วน าน ้ าหมกัพืช และกากน ้ าตาล
ผสมน ้ า แลว้รดกองปุ๋ยท่ีผสมคลุกใหท้ัว่ใหมี้ความช้ืนระดบัเดียวกบัการท าปุ๋ยชีวภาพ เกล่ียกองปุ๋ยบน
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พื้นให้หนาไม่เกิน 15 เซนติเมตร คลุมดว้ยกระสอบป่าน ทิ้งไว ้3-5 วนั โดยไม่ตอ้งกลบัเม่ือปุ๋ยเยน็ลง
น าไปใชไ้ด ้

2. การท าน า้ส้มควนัไม้   ควนัท่ีเกิดจากการเผาถ่านในช่วงท่ีไมก้ าลงัเปล่ียนเป็นถ่าน เม่ือท าให้
เยน็ลงจนควบแน่น และกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า ของเหลวท่ีไดเ้รียกว่า “น ้ าส้มควนัไม”้ น ้ าส้มควนัไมไ้ด้
จากการดักเก็บควนัอยู่ในช่วงของการเผาถ่านอุณหภูมิปากปล่องประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส  
หรือสังเกตจากควนัท่ีปากปล่องทิ้งไวส้ักพกั แลว้น าแผน่กระเบ้ืองมาดูหยดน ้ าท่ีเกาะบนกระเบ้ืองจะ
ใสหรือมีสีเหลืองปนน ้ าตาล  เม่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคุณสมบติัต่างๆ ดังน้ี คือ         
เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืชบริเวณส่วนราก ล าตน้ 
หวั ใบ และดอกผลของพืชบางชนิด การใชน้ ้าส้มควนัไมร้าดในดินปลูกพืช จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของพืชและควบคุมโรคพืชท่ีมีสามเหตุมาจากไส้เดือนฝอย เช้ือรา นอกจากนั้นน ้ าส้มควนัไม้ยงัมี
คุณสมบติัเป็นฮอร์โมนพืช และในบางกรณีเป็นตวัยบัย ั้งการเจริญเติบโตส่วนต่างๆ ของพืชเม่ือใช้
น ้ าส้มควนัไมใ้นอตัราส่วนท่ีมากนอ้ยต่างกนั น ้ าส้มควนัไมจ้ะมีพิษต่อพืชสูงเม่ือราดลงดินในปริมาณ
มากหรือน าไปใชก้บัพืชโดยไม่ผสมน ้าใหเ้จือจางจะเกิดผลเสียเช่นกนั 

3. การท าน ้าหมักชีวภาพ  ซ่ึงมีธาตุอาหารส าคัญหลายอย่างทั้ งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และก ามะถนั ฯลฯ จึงสามารถน าไปเป็นปุ๋ย เร่งอตัราการเจริญเติบโตของพืช 
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตใหดี้ข้ึน และยงัสามารถใชไ้ล่แมลงศตัรูพืชไดด้ว้ย 
ส่วนผสม : เศษซากสัตวส์ด เช่น หอย ปลา 1 ส่วน และน ้าตาลทรายแดง 1 ส่วน  
วธีิท า : น ามาผสมรวมกนัหมกัทิ้งไว ้1 สัปดาห์ น าหวัเช้ือท่ีได ้มาเจือจางกบัน ้าในอตัรา 1 : 1,000  
การใช้ประโยชน์ : น าน ้าท่ีไดจ้ากการเจือจางไปฉีดพ่นป้องกนัก าจดัหอยเชอร่ี หากตอ้งการน าไปใชก้บั
พืชผกัผลไมใ้หเ้ปล่ียนจากเศษซากสัตวเ์ป็นพืชสดแทน ในอตัรา 3 ต่อ 1 ส่วน 

2.3 การกระจายงานแก่สมาชิกในกลุ่ม 
ประธานกลุ่มหรือฝ่ายผูบ้ริหารกลุ่มจะท าการนดัเรียกประชุมสมาชิกเพื่อแบ่งแยกหนา้ท่ีของ

สมาชิกตามความเหมาะสมในดา้นต่างๆ โดยจะมีการถามสมาชิกวา่มีความรู้ความถนดัในดา้นใด และ
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดห้รือไม่ หากสมาชิกท่ีได้รับมอบหน้าหน้าท่ีแล้วไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้ จะมีการเรียกนัดประชุมอีกคร้ังเพื่อหาคนท่ีเหมาะสมเพื่อมารับหน้าท่ี
แทน 
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รูปที ่4.12 การประชุมระหวา่งสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้ 
 

2.4 แนวทางในการหาสมาชิกทีม่ีศักยภาพเพิม่ของกลุ่ม 
เม่ือมีบุคคลท่ีสนใจจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้ จะตอ้งมีการพูดคุย

กนักบัประธานกลุ่มและฝ่ายบริหารของกลุ่มเสียก่อน ถา้หากบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชน
และรู้จกักนัเป็นอย่างดี ก็จะถูกพิจารณาโดยทนัที หากเป็นผูท่ี้อาศยัในชุมชนแต่ไม่มีความสนิทกนั   
จะมีการพดูคุยกนัเพื่อปรับทศันคติและสังเกตการณ์วา่บุคคลดงักล่าวจะมีความรู้ความสามารถพอท่ีจะ
ร่วมงานกนัไดห้รือไม่ หากฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะร่วมงาน ทางประธานกลุ่มจะท า
การแจง้ไปยงัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ใหรั้บทราบในเวลาต่อมา 

 
2.5 การส่ือสารภายในกลุ่มและการประชุม  
โดยทัว่ไปแล้วกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้จะมีการเขา้ร่วมประชุมกนั 2-3 เดือนต่อคร้ัง  

หรือมีเจา้หนา้ท่ีจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่มาท าการตรวจสอบ ทางฝ่ายบริหารกลุ่มจะท าการนดั
สมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุม เม่ือท าการเข้าร่วมประชุมกลุ่มโดยส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเร่ืองของ
แผนการปลูกเมล็ดพนัธ์ุในฤดูกาลนั้นๆ รวมไปถึงเร่ืองของงบประมาณของกลุ่มท่ีตอ้งใชใ้นการจดัซ้ือ
สารเคมีก าจดัแมลง โดยทางเลขานุการของกลุ่มจะเป็นผูจ้ดบนัทึกผลการรายงานและผลการประชุม
ทุกๆคร้ัง 
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2.6 การพฒันาสมาชิกของกลุ่ม 
การเข้าร่วมโครงการและดูงานหลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวในแต่ละฤดูกาลทั้งนาปีและ          

นาปรัง จะมีการจดัประกวดเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ณ สถานท่ีต่าง เช่น ส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ขา้วเชียงใหม่ โดยกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้จะมีการเขา้ร่วมโครงการทุกปี และในเดือนธนัวาคม
เขา้ร่วมงานเกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในบางปีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้ได้
เป็นผูจ้ดัซุ้มนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานท่ีด าเนินกิจกรรมผ่านมา เพื่อท่ีจะได้มีโอกาสพูดคุยกับ
เกษตรกรจากต่างทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดีต่อกนั และยงัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์
และความรู้เก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั  

ในเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นช่วงก่อนฤดูเตรียมพื้นท่ีเพื่อเมล็ดพนัธ์ุขา้วในฤดูกาลต่อไป 
ทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจะท าการเชิญสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้และสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ไป
ท าการอบรมพร้อมๆกนั เก่ียวกบัแผนการปลูก และนโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละปี เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุทุกคนได้เขา้ใจและด าเนินกิจกรรมของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และสามารถให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การถามและตอบปัญหาเก่ียวกบัการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยใหส้มาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นฝ่ายถาม และอีกกลุ่มเป็นผูต้อบปัญหา 

นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุบ้านหม้อยงัได้ให้สมาชิกทุกคน โดยจัดเวรให้สมาชิก
หมุนเวียนการรับผิดชอบในหน้าท่ีในส่วนต่างๆของกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนเวร 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง 
เช่น การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ การท าน ้ าหมกัชีวภาพ และการท าน ้ าส้มควนัไม ้ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นการท า
เพื่อใหส้มาชิกทุกคนสามารถปฏิบติัและสามารถน าไปท าไวใ้ชเ้องได ้

  
2.7 การตั้งงบประมาณในการพฒันาสมาชิก 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้มีการตั้งงบประมาณเพื่อพฒันาสมาชิกไวท่ี้ 100 บาทต่อคนต่อ

วนั แต่สมาชิกส่วนใหญ่จะอาศยัการด าเนินงานโดยการเสียสละเงินทุนของตนเองในการเรียนรู้ เช่น 
การใช้ทรัพยสิ์นของตนเองในการไปเขา้ร่วมอบรมนอกสถานท่ี หรือศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ 
โดยจะไม่มีการใช้งบส่วนกลางของกลุ่มแต่อยา่งใด เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมัน่คงของเงินทุน
ส่วนกลางไว ้

 
2.8 การดูแลและเอาใจใส่ของกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้ท่านใดมีการจดังานข้ึน เช่น งานข้ึนบา้นใหม่ งานแต่ง 

และงานอุปสมบท ทางกลุ่มจะเป็นผูช่้วยเหลืองานโดยการหุงและแจกข้าว และจะมีการน าเงิน
ส่วนกลางของกลุ่มไปจดัซ้ือของท่ีมอบเป็นท่ีระลึกให้แก่เจา้ภาพ หากสมาชิกหรือคนในครอบครัว
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ของสมาชิกท่านใดสูญเสีย ก็จะมีการน าเงินส่วนกลางมามอบให้แก่ครอบครัวบางส่วน เน่ืองจากกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้เป็นชุมชนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัมาก และมกัจะช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 

 
 

รูปที ่4.13 การช่วยเหลือสมาชิกโดยการหุงและแจกขา้วในโอกาสต่างๆ 
 

2.9 ปัญหาเกีย่วกบัสมาชิกและมีวธีิการแก้ไข 
การท่ีสมาชิกบางท่านในกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้จ าหน่ายขา้วให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว

เชียงใหม่ แต่พบกบัปัญหาขา้วมีพนัธ์ุปนเกินเกณฑ์ก าหนด ท าให้ถูกตดัราคารับซ้ือลงไปต ่ากว่าราคา
ตลาดกลาง ปัญหาน้ีอาจเกิดจากตวัของสมาชิกท่านนั้นใส่ใจกบัการด าเนินกิจกรรมของตนเองน้อย
เกินไป หรืออาจขาดประสบการณ์ในการท านานัน่เอง 

โดยการแกไ้ขปัญหาของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้ จะน าสมาชิกท่านท่ีมีประสบการณ์
ในการท านาเขา้ไปใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ และดูแลอยา่งใกลชิ้ด ในการด าเนินกิจกรรมผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วในฤดูกาลต่อมา เพื่อใหส้มาชิกทุกคนบรรลุเป้าหมายของตนเองและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 
3.1 คุณค่าในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
จากการท่ีตวัแทนของสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ท่ีให้การสัมภาษณ์ มองวา่มี

ประเด็นท่ีส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมอยู ่3 ประการ คือ  
1. ด้านจิตใจ เพราะประชาชนในชุมชนบา้นหมอ้ยึดมัน่กบัการเป็นเกษตรกรมาอยา่งช้านาน 

โดยพื้นท่ีการท าเกษตรลว้นแลว้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษท่ีตกทอดจากรุ่นต่อรุ่นมาให้จนถึงปัจจุบนั 
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ซ่ึงหากจะมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการท าเกษตรเป็นพื้นท่ีโรงงานต่างๆหรือสถานท่ีต่างๆ ท่ีท าให้ภูมิ
ทศัน์ในชุมชนเปล่ียนไป สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้คงยากท่ีจะยอมรับได ้

2. ด้านความมั่นคงทางอาชีพ เพราะการเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีไม่จ  ากดัอาย ุเพศ และระดบั
วุฒิการศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความกวา้งของอาชีพเกษตร และเป็นอาชีพท่ีเป็นเจา้นายของตวัเอง 
และมีอิสระในการท างาน การด ารงอาชีพเกษตรกรจะไม่ตกงานหากไม่เกียจคร้าน  

3. ด้านสังคม เพราะจากผลการด าเนินกิจกรรมในการเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจนประสบ
ความส าเร็จมาแล้ว 2 คร้ัง จึงได้สร้างช่ือเสียงให้กบัชุมชนบ้านหมอ้เป็นอย่างมาก มีชุมชนจากต่าง
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานของรัฐและเอกชน และนกัวิชาจากมหาลยัต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายใน
ชุมชน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานจากภาครัฐคอยให้การสนบัสนุนปัจจยัต่างๆท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหมอ้ตอ้งการ 
 

3.2 หน้าทีรั่บผดิชอบของผู้ให้สัมภาษณ์ 
นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ ท าหน้าท่ีเป็น

ประธานในการประชุมจดัท าแผนการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว แผนการปฏิบติังาน ตลอดจน
วางแผนการประชุมทุกคร้ังและติดต่อประสานงานกบับุคคลและองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งจะเป็นผูดู้แลฝ่ายต่างๆทั้งหมด และเป็นผูก้ระจายหน้าท่ีต่างๆตามความเหมาะสมของบุคคล 
และเป็นผูป้ระสานงานทั้งกบัสมาชิกในกลุ่มและเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานรัฐเพื่อการเขา้ร่วมประชุม
กลุ่ม  

นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธานกลุ่ม ท าหน้าท่ีรักษาการแทนประธาน หากเม่ือ
ประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยปกติแลว้จะช่วยประธานแบ่งเบาภาระ
ในบางส่วนตามความเหมาะสม เช่น การนัดสมาชิกรวมกลุ่มเพื่อเขา้ร่วมประชุม ฯลฯ และยงัมีส่วน
ช่วยกนัร่วมคิดแผนด าเนินกิจกรรมของกลุ่มดว้ย 

นายสุทศัน์ โปธาวงศ์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของ
กลุ่ม และแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้แก่สมาชิกทราบอย่างทัว่ถึงกัน นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีเป็นตวัแทน
ประธานหรือรองประธานในการไปอบรมนอกสถานท่ี และยงัเป็นผูติ้ดต่อกบักลุ่มสมาชิกอ่ืนๆอีกดว้ย 
 

3.3 ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนัและกนัของสมาชิกในกลุ่ม 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ด าเนินกิจกรรมร่วมกนัแบบครอบครัว หากสมาชิกท่านใด

ก าลงัประสบกบัปัญหาในระหวา่งด าเนินกิจกรรม ควรจะแจง้ให้ประธานหรือฝ่ายบริหารทราบใหเ้ร็ว
ท่ีสุด เพราะจะไดมี้การพูดคุยถึงปัญหาและจะไดช่้วยกนัแกไ้ขเพื่อให้ผลออกมาดีท่ีสุด เพราะสมาชิกท่ี
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เขา้ร่วมกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้นั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้อุทิศตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มโดย
ไม่หวงัผลตอบแทนใดๆจากการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3.4 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 
จากการเร่ิมก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อข้ึนมาอย่างเป็นทางนับตั้งแต่ปี 2549       

ไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแวง้ของสมาชิกดว้ยกนัเอง เพราะใชร้ะบบการด าเนินกิจกรรมแบบครอบครัว 
เปิดใจใหก้วา้งในการพดูคุยซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในกลุ่มค่อนขา้งมีความสนิทสนมกนั และสมาชิกใน
กลุ่มบางรายเป็นเครือญาติพี่น้องกนัโดยสายเลือด ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการทะเลาะเบาะแวง้ซ่ึงกนั
และกนั 

 
3.5 ปัจจัยสร้างความเจริญและความก้าวหน้าของกลุ่มในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ 
การมีสมาชิกท่ีดีและมีคุณภาพ จะช่วยท าให้กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อประสบ

ความส าเร็จได้มากข้ึน เพราะถา้หากมีสมาชิกกลุ่มท่ีดีบา้งและไม่ดีบา้ง จะท าให้กลุ่มถูกได้รับความ
ไวว้างใจน้อยลงไป เช่น การตรวจพนัธ์ุปนในแปลงขยายพนัธ์ุ ซ่ึงเกษตรกรเจา้ของพื้นท่ีนั้นจะตอ้ง
คอยดูลกัษณะความแปลกหมู่ของตน้ขา้วและวชัพืชต่างๆ หากปล่อยละเลยไวแ้ลว้จนถึงการเก็บเก่ียว
เมล็ดพนัธ์ุ จะไดเ้มล็ดพนัธ์ุปนกบัผลผลิตท่ีตอ้งการมาดว้ย และเม่ือจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุใหก้บัศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ จะมีการสุ่มตรวจเมล็ดพนัธ์ุขา้วของสมาชิกแต่ละท่าน หากถา้พบเมล็ดพนัธ์ุปนเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้จะท าให้ถูกลดราคาในการรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ ดงันั้นแลว้การท่ีกลุ่มมีสมาชิกท่ีดีจะ
ช่วยกนัร่วมวางแผนการด าเนินกิจกรรม และหาทางร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

 
3.6 ข้อเสนอแนะทีจ่ะท าให้สมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่วมมากขึน้ 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มอยากจะให้สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ทุกคน ไดแ้สดง

ความคิดเห็นออกมาว่า อะไรคือส่ิงท่ีกลุ่มก าลังนั้ นขาดหายไป ควรจะมีการปรับปรุงหรือพฒันา
อะไรบา้ง เพื่อท่ีจะเต็มเต็มในส่วนท่ีบกพร่องไป เช่น ตอ้งการวสัดุหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ใดๆเพิ่มเติม หรือเสนอการปรับเปล่ียนวธีิการด าเนินงาน เป็นตน้ เพราะการท่ีเปิดรับความคิดเห็นของ
ทุกๆคน จะท าให้สามารถมองเห็นความหลากหลายของปัญหาและความตอ้งการ ซ่ึงลว้นแลว้อาจจะ
เป็นการส่งผลดีต่อกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ การด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มนั้นย่อมดีกว่าการ
ท าเพียงผูเ้ดียวเสมอ  
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4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกจิของกลุ่ม 
4.1 วธีิการดูแลเร่ืองระบบการเงิน และการบริหารการเงินของกลุ่ม 
ตั้ งแต่ เร่ิม ก่อตั้ งก ลุ่มผู ้ผ ลิตเมล็ดพัน ธ์ุข้าวบ้านหม้อข้ึน มีการเปิดบัญ ชี เงินฝากของ

ธนาคารกรุงไทย โดยใชช่ื้อวา่ “กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้” โดยใชร้ะบบการฝากเงินและการ
ถอนเงินฝากดว้ยสมาชิกกลุ่ม 3 ใน 3 คน กล่าวคือ หากจะท าการใดๆเก่ียวกบัเงินส่วนกลางของกลุ่ม 
จะตอ้งมีสมาชิกรู้เห็นดว้ยกนั 3 คนทุกคร้ัง โดยประกอบไปดว้ย ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ 
โดยท่ีเหรัญญิกจะเป็นผูดู้แลสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มไว ้และจะท าการบนัทึกขอ้มูลทุกคร้ัง
ท่ีมีเงินเขา้และออกจากการด าเนินกิจกรรม เพื่อความถูกตอ้ง ปลอดภยั และแม่นย  า ซ่ึงจะท าให้กลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีเสถียรภาพทางการเงินมากข้ึน 

 
4.2 ระดับความรอบคอบและความโปร่งใสของระบบการเงินของกลุ่ม 
หากให้ระดบัคะแนนความปลอดภยัทางการเงินไวท่ี้ 10 คะแนน กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว

บา้นหมอ้อยู่ระดบั 10  คะแนน เพราะทุกคร้ังท่ีตอ้งน าฝากหรือถอนเงินส่วนกลาง จะตอ้งมีผูรู้้เห็น      
3 คน และมีการจดบันทึกข้อมูลทุกคร้ังท่ีเก่ียวข้องเงินส่วนกลาง เหรัญญิกของกลุ่มเป็นท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการจดัท าบญัชีรายรับและรายจ่าย ท าให้ระบบการเงินของกลุ่มแลดูมีความปลอดภยัสูง 
หากสมาชิกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเงินของกลุ่มไม่สามารถเดินทางไปท าธุระได ้จะมีเอกสารมอบอ านาจ
ออกแทนให้ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายไปท าธุระแทนได้ ในเอกสารมอบอ านาจจะมีลายเซ็นของผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งครบทั้ง 3 คน จึงจะสามารถใชด้ าเนินการได ้
 

4.3 การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่อกลุ่ม 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะเน้นการให้สมาชิกทุกคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเอง

ภายในกลุ่ม โดยมีการจดัตั้งกองทุนกลุ่มและมีการบริหารจดัการกองทุน ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหมอ้มีเงินหมุนเวียนกองทุนกลุ่มประมาณ 314,461 บาท นอกจากน้ีแหล่งท่ีมาของเงินกองทุน
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มาจากหลากหลายทาง ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

-  รายไดจ้ากการระดมหุน้ของสมาชิกปัจจุบนั 

-  รายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ 

-  รายได้จากผลก าไรในการจดัหาและจ าหน่ายปัจจยัการผลิตให้แก่สมาชิก เช่น ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ น ้าส้มควนัไม ้ และน ้าหมกัชีวภาพ 

-  รายไดจ้ากการสนบัสนุนจากศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมต าบลป่าไผ ่ผา่นองคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าไผ ่
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-  รายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วและปัจจยัการผลิตท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรม

ส่งเสริมการเกษตรและกรมการขา้ว โครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชน 

-  เงินรางวลัจากการประกวดคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ 

-  บริษทั สยามคูโบตา้คอร์เปอเรชั่น จ  ากดั ได้สนับสนุนรถไถนา เคร่ืองปักด า และเคร่ืองสี

ขา้วขนาดเล็ก  

 
4.4 ผลงานด้านการผลติเมลด็พนัธ์ุและจ าหน่ายในปีทีผ่่านมา  
ในการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ในปี 2557 ท่ีผ่านมาไม่

ตรงตามเป้าหมายท่ีทางศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ก าหนดไว ้เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น
หมอ้สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 ในฤดูนาปี ไดผ้ลผลิตทั้งส้ิน 232,000 กิโลกรัม ปริมาณ
ผลผลิตเพียงพอต่อโควตา้ของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ แต่พบปัญหาการมีขา้วพนัธ์ุปนมาก จึงท า
ให้โควตาการรับซ้ือคืนเมล็ดพนัธ์ุของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นของผลผลิต
ทั้งหมด และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ในฤดูนาปรังไดผ้ลผลิตตามโควตา้ท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ
ข้าวก าหนดไว ้โดยได้ผลผลิตทั้ งส้ิน 280,000 กิโลกรัม โดยปัญหาเร่ืองข้าวพนัธ์ุปนอยู่ในเกณฑ์
ก าหนด 

โดยภาพรวมเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ยงัไม่พอใจต่อผลผลิตในปีท่ีผา่นมา 
และยงัคงมีความตอ้งการในการพฒันาสมาชิกในกลุ่ม ให้มีความใส่ใจ กระตือรือร้น และดูแลในการ
ด าเนินกิจกรรมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของตนเองใหม้ากข้ึน เพื่อจะลดปัญหาเร่ืองขา้วพนัธ์ุปนใหอ้ยูใ่น
เกณฑท่ี์ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วไดก้ าหนดไว ้และจะเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่กลุ่มอีกดว้ย 
 

4.5 การพฒันาผลผลติเพือ่จ าหน่าย 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อประสบปัญหาหลักคือ การพบพนัธ์ุปน โดยจะสร้าง

ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้มีคุณภาพดีด้วยการใช้วิธีการพฒันาผลผลิตตั้งแต่ในระหว่างการปลูกข้าวใน
แปลงขยายพนัธ์ุ โดยจะเน้นย  ้าเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนตระหนกัถึงการดูตน้วชัพืชท่ีแปลกปลอม
ในแปลง ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง และระยะก่อนการเก็บเก่ียว 
เพราะหากปล่อยไวจ้นถึงการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุจะท าใหก้ารคดัแยกพนัธ์ุปนนั้นท าไดย้ากข้ึน  

นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้พยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตปริมาณเมล็ดพนัธ์ุต่อไร่
ให้มากข้ึน ปัจจุบนัผลผลิตโดยเฉล่ียของขา้วขาวดอกมะลิ 105 อยูท่ี่ 580 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิต
โดยเฉล่ียของข้าวสันป่าตอง 1 อยู่ท่ี  900 กิโลกรัมต่อไร่ โดยกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ
ตั้งเป้าหมายไวว้า่ ในปีพ.ศ. 2560 จะพฒันาผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้มากข้ึนเป็นขา้วขาวดอกมะลิ 105 อยูท่ี่ 
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700 กิโลกรัมต่อไร่ และขา้วสันป่าตอง 1 อยู่ท่ี 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเน้นการให้ปุ๋ยหมกัชีวภาพ
และน ้าหมกัชีวภาพ เพื่อปรับปรุงสภาพความและความอุดมสมบูรณ์ของดินใหมี้แร่ธาตุเพิ่มมากข้ึน 

 
4.6 ปัญหาด้านการเงินและการแก้ไขปัญหา 
ตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหม้อข้ึนมา โดยกลุ่มนั้นไม่เคยพบกบัปัญหา

ทางการเงิน เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐตั้งแต่แรกเร่ิม เช่น เงินทุน วสัดุและอุปกรณ์ 
การอบรมพฒันาความรู้ และวิธีการด าเนินกิจกรรม เป็นตน้ และมีการระดมหุ้นจากสมาชิกกลุ่มโดย
เร่ิมท่ี 100 บาทต่อไร่ โดยสมาชิกจะตอ้งถืออยา่งนอ้ย 3 หุน้ต่อคน ท าให้กลุ่มนั้นมีเงินทุนหมุนเวยีนใช้
ด าเนินกิจกรรมได้สะดวก ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อมีเงินทุนหมุนเวียนในบญัชี
ธนาคารจ านวน 314,461 บาท 
 
4.7 ปัญหาหนีสิ้นในระบบหรือนอกระบบและวธีิการจัดการ 

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไม่มีหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบ เพราะไม่เคยกูย้ืม
ธนาคารใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากการท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ระดมทุนจากสมาชิกในกลุ่ม ท า
ใหมี้เวยีนทุนหมุนเวยีนใชด้ าเนินกิจกรรมของกลุ่มเพียงพออยูแ่ลว้  

แต่ส าหรับสมาชิกในกลุ่มบางรายนั้นอาจจะประสบปัญหาทางการเงินโดยส่วนตวั และ
จ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินเพื่อมาจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์หรือปัจจยัต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยสมาชิกสามารถเลือกทางกูย้มืเงินเองได ้เช่น กองทุนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
ธนาคาร และอ่ืนๆ   

 
5. การท ากจิกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงส่ิงแวดล้อม 

5.1 การรับรู้ข่าวสารและความเคลือ่นไหวของด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กร 
สมาชิกกลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อจะมีโอกาสไปอบรมตามหน่วยงานต่างๆ              

หน่วยงานรัฐ เช่น โครงการแจกอาหาร ขนม และของขวญั ให้แก่เด็กในเขตพื้นท่ีการศึกษาชนบท 
ภายใตก้ารดูแลของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ และหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการปลูกตน้ไมคื้นสู่
ป่าในพื้นท่ีชนบทของบริษทั สยามคูโบตา้คอร์เปอเรชนั จ ากดั อยูเ่ป็นประจ าทุกปี เกษตรกรก็จะไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ตามท่ีโครงการนั้นได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และจะน ามาถ่ายทอดอีกคร้ังในท่ี
ประชุมกลุ่ม  

นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการจากหน่วยงานต่างๆเขา้มาภายในชุมชน และไดพู้ดคุยกบัเกษตรกร
ในท้องถ่ินนั้นในเร่ืองต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ พนัธ์ุขา้ว เทคโนโลยีเกษตร 
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วิธีการด าเนินกิจกรรม ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิด และวิธีการแกไ้ข ซ่ึงสมาชิกจะเขา้มาร่วมฟังหรือพูดคุย
กนัเพื่อใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจ 

5.2 การด าเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ควบคู่กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดความ
สมดุลซ่ึงกนั 

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อมโดยการรณรงค์ไม่เผา
ของเสียจากการด าเนินกิจกรรม เพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเลือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อน เช่น เศษฟางขา้ว เศษเปลือกขา้ว และเศษตน้ขา้ว โดยสมาชิกในกลุ่มท่ีไดรั้บหนา้ท่ีจะน าของเสีย
เหล่าน้ีไปใช้ท าเป็นปุ๋ยหมกัชีวภาพ และน ้ าหมกัชีวภาพ เพื่อใชท้  ากิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ฤดูกาลต่อไป และเป็นการประหยดัตน้ทุนในการจดัซ้ือสารเคมีท่ีมีราคาสูงกวา่อีกดว้ย 
 

5.3 การด าเนินงานทีก่่อให้เกดิของเสียขึน้และการจัดการของเสีย 
ของเสียท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เช่น เศษฟาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ฟางเปียก คือฟางท่ีไดท้นัท่ีหลงัการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงเกษตรกรจะน ามามาผสมกากน ้ าตาล
เพื่อท าน ้ าปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่วนฟางแห้ง คือฟางท่ีถูกทิ้งไวใ้นแปลงขยายพนัธ์ุจนแห้งกรอบ ซ่ึงจะ
น ามาใชท้  าเพลิงหลงัคาไวใ้ช ้และน ามาผสมกบัมูลสัตวเ์พื่อท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ  

 
5.4 การท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ในด้านใดแก่สังคมของกลุ่ม 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดท้  ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์หลายๆอยา่ง ท่ีเป็นการ

ช่วยชุมชนของตนเองและชุมชนใกลเ้คียง ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี  
-   บริจาคเงินเพื่อซ้ือท่ีดินสร้างศาลาหมู่บา้น บา้นหมอ้ หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท 
 -   การรณรงคใ์ห้สมาชิกกลุ่มไม่เผาตอซังหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้ว เพื่อสนบัสนุนโครงการ
ลดปัญหาโลกร้อน 
 -   ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และช่วยกระจายพนัธ์ุดีให้แก่เกษตรกรต่าง
ทอ้งถ่ิน 
 -   การถ่ายทอดความรู้ดา้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากส านกังานเกษตรอ าเภอสันทราย และศูนยบ์ริหารศตัรูพืชเชียงใหม่ 
 -   การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช โดยได้รับการสนับสนุนด้าน
วชิาการ งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ และน ้ าส้มควนัไม ้
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จากศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และสถานี
พฒันาท่ีดินเชียงใหม่ 
 -   เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีร่วมกับกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ ศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าว
เชียงใหม่ ณ วดัสันคะยอม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  

-   เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ท าการแจกขนมและนม และท าการมอบของขวญัให้แก่
เด็กๆ ในเขตโรงเรียนท่ีห่างไกล 
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ส่วนที ่4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าพากลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อให้ประสบความส าเร็จ 

จากการท่ีเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ราย มีลกัษณะแนวโน้มไปในทางเดียวกนั โดยการ
มองปัญหาของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบา้นหมอ้เป็นหลกันัน่คือ การปนพนัธ์ุ อาจะเป็นเพราะสมาชิกใน
กลุ่มบางรายอาจจะไม่ให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมมากเท่าท่ีควร และขาดความใส่ใจในการ
ดูแลแปลงขยายพนัธ์ุของตนเอง  

ดงันั้นเกษตรกรผูใ้หส้ัมภาษณ์จึงขอเนน้ย  ้าในเร่ือง การพฒันาสมาชิก เพราะหากสมาชิกไดรั้บ
การพฒันาอยูส่ม ่าเสมอ จะเป็นกระตุน้และเป็นแรงผลกัดนัใหส้มาชิกไดด้ าเนินกิจกรรมของตนเองได้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาสมาชิกนั้นจะท าโดยการประชุมกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกไดต้ระหนกั
ถึงปัญหาเร่ืองพนัธ์ุปนให้มากข้ึน และเพื่อพูดคุยปัญหาและแนวทางแกไ้ข โดยให้ผูท่ี้มีประสบการณ์
และความรู้เขา้ไปช่วยเหลือและดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

 
2. จากบทเรียนทีผู้่ให้สัมภาษณ์ต้องการถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นใหม่ 

จากการท่ีเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ราย มีความคิดเห็นและพูดไปในทิศทางเดียวกนัใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นการถอดบทเรียนโดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองสู่กนัฟัง 
แนวความรู้ท่ีเกิดมาจากประสบการณ์ท่ียาวนานของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจยั ดงัน้ี
 1. การมีใจรักในส่ิงที่ท า การท่ีจะท าอะไรให้เกิดผลหรือประสบความส าเร็จ จะตอ้งมีความรัก
ในส่ิงท่ีท าเสียก่อน เพราะเป็นบนัไดก้าวแรกซ่ึงน าพาสู่ความส าเร็จ ถ้าหากท างานท่ีไม่ชอบ จะเกิด
ความรู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้แทใ้จ ไม่อยากท างาน ข้ีเกียจ และไม่มีความกระตือรือร้น แต่หากมีใจรักใน
งานท่ีท าจะท าให้เกิดความรู้สึกอยากท า มีความขยนัขนัแขง็ ท างานนั้นดว้ยความสนุกสนาน เกิดความ
กระตือรือร้นในงานท่ีท า และจะช่วยใหเ้รามีสุขภาพจิตท่ีดีและแจ่มใสอยูเ่สมอ เพราะฉะนั้นแลว้การมี
ใจรักในส่ิงท่ีท าจะช่วยน าพาชีวติกา้วสู่จุดหมายปลายทางของความส าเร็จไดอ้ยา่งแน่แท ้

 
2. มีความภูมิใจในอาชีพ สมาชิกทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นเกษตรกร เพราะวา่

การประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรอาจจะไม่ไดมี้หน้าตาทางสังคม ยศถาบรรดาศกัด์ิ และช่ือเสียงมาก
นกั แต่ทุกคนลว้นแลว้ตอ้งด ารงชีวิตให้คงอยูต่่อไปดว้ยการบริโภคอาหารและน ้ า ซ่ึงอาหารจะเกิดข้ึน
ไดน้ั้นตอ้งเป็นเกษตรกรโดยท่ีมีผูป้ลูก ผูเ้ล้ียง และผูดู้แล จนสามารถน าผลิตผลนั้นมาสู่ทอ้งตลาดให้
ผูค้นไดเ้ลือกซ้ือเพื่อบริโภค การเป็นเกษตรกรเหมือนเป็นผูปิ้ดทองหลงัพระ เพราะถึงแมจ้ะไม่มีผูใ้ด
เห็น แต่ก็ยงัคงเป็นผูท่ี้ส าคญัต่อผูค้นอ่ืนๆ น่ีคือความภูมิใจของเกษตรกรอยา่งแทจ้ริง และผูค้นท่ีต่าง
อาชีพลว้นแลว้ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั 
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3. การเน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรกรก าลงัปรับตวัเขา้สู่สังคมการบริโภคสมยัใหม่ ท่ีเนน้การ
ดูแลเร่ืองสุขภาพมากยิ่งข้ึน สมาชิกใหม่ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรปลอดภยัให้เขา้ใจ เพราะ
เกษตรปลอดภยันั้นไม่ใช่เกษตรอินทรีย ์แต่เป็นระบบการเกษตรท่ีสามารถใชส้ารเคมีไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่น
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อจะให้ผลิตผลท่ีปลอดภยัจากสารเคมี หรือปลอดภยัจากการปนเป้ือนท่ีจะมีผล
ต่อผูบ้ริโภค นอกจากนั้นระบบการผลิตนั้นจะตอ้งปลอดภยักบัเกษตรกรผูผ้ลิตและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
เช่น ดิน น ้า และอากาศ  
 
3. การด าเนินกจิกรรมของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อในประเด็นทีส่มาชิกของกลุ่มลดลง 
 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะยงัคงด าเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไปขา้งหน้า โดยการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว คือ ขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสันป่า
ตอง 1 ถึงแมว้า่จ  านวนสมาชิกของกลุ่มในแต่ละจะเพิ่มหรือจะลด ก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่ม เพราะ
กลุ่มจะตอ้งน าผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ท่ีไดจ้าก
พื้นท่ีแปลงขยายพนัธ์ุ เพื่อจ าหน่ายให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
สมาชิกจะมีผลต่อพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุ โดยสมาชิกท่ีอยูใ่นกลุ่มจะตอ้งระบุไวว้่า จะน าพื้นท่ีของ
ตนเองเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมในแต่ละปีจ านวนเท่าใด แลว้ทางประธานกลุ่มจะเป็นผูร้ายงานให้ศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ไดท้ราบ 
  จากการท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อด าเนินกิจกรรมมาแล้ว 9 ปี พบว่า จ  านวน
สมาชิกกลุ่มในระหว่าง 20-30 คน จะมีความมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรมมากท่ีสุด ปัจจุบนัมีจ านวน
สมาชิกทั้งส้ิน 24 คน สามารถจดัสรรต าแหน่งหนา้ท่ีไดอ้ยา่งลงตวั ท าใหก้ลุ่มมีความกระชบัท่ีสามารถ
ดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน โดยกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้พยายามท่ีจะรักษาระดบัจ านวน
สมาชิกใหอ้ยูใ่นเกณฑน้ี์ต่อไป 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกับการศึกษา คือ แนวคิดเก่ียวกับบทเรียนและการถอดบทเรียน และแนวคิดและทฤษฎี
คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 5 ประการ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกร
ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ต าแหน่ง
ประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ นายอินทอน นาระทะ ต าแหน่งรองประธานกลุ่ม และ 
นายสุทศัน์ โปธาวงศ์ ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลท่ีได้จะน ามาท าการวิเคราะห์และน าเสนอใน
รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์  

ผลการศึกษาเกษตรกรของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย 
นายอุ่นเมือง อาทิตย ์ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อ 9 ปี นายอินทอน      
นาระทะ ด ารงต าแหน่งรองประธานกลุ่ม 9 ปี และนายสุทศัน์ โปธาวงศ ์ด ารงต าแหน่งประชาสัมพนัธ์
เป็นปีแรก พบวา่ตวัแทนกลุ่มทั้ง 3 ราย มีประสบการณ์ในกาด ารงอาชีพชาวนามาอยา่งยาวนาน และ
ด าเนินกิจกรรมของตนเองดว้ยความรักและความชอบส่วนตวั โดยผลผลิตท่ีสามารถผลิตไดใ้นแปลง
ขยายพนัธ์ุของเกษตรกร คือ เมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 และมี
การจ าหน่ายผลผลิตร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในราคาตลาด
กลาง หรือเลือกท่ีจะจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมด และผลผลิตท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เกษตรกรสามารถเลือก
จ าหน่ายไดด้ว้ยตนเอง โดยจะจ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียงในราคาซ้ือขายตามท่ีตกลงกนั 
และนอกจากน้ียงัมีการน าเมล็ดพนัธ์ุเขา้กระบวนการสีขา้ว เพื่อเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือน จ าหน่ายให้
คนในชุมชน และยงัน าไปจ าหน่ายในท้องตลาดอีกด้วย และเหตุผลในการเลือกแนวคิดเก่ียวกับ
บทเรียนและการถอดบทเรียนมาประยุกต์ เพราะเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการด้วยตนเอง และมี
องคป์ระกอบทางแนวคิด คือ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีการสร้างสรรคง์าน มีการใชเ้ทคโนโลย ีและมี
การใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ผสมผสานกบัความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสั่งสมมา จนสามารถช่วย
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พฒันาความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวนาและครอบครัวให้ดีข้ึน และพฒันาคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ใหต้รงตามความตอ้งการของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อเป็นกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็งอย่างมาก 

เพราะหลงัจาการก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการในปี 2549 ไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่น 
ชนะเลิศท่ี 2 คร้ังแรกในปี 2553 จากการรับเลือกให้เป็นตวัแทนของศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวเชียงใหม่      
ในการแข่งขนัประกวดคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และต่อมาในปี 2555 ไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วดีเด่น ชนะเลิศท่ี 3 อีกคร้ัง โดยไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่
ในการประกวดคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว รับไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นชนะเลิศท่ี 2 
และท่ี 3 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาตามแนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผูป้ระกอบการ คือ เป็นกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีองคค์วามรู้ ความสามารถ การบริหาร และมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เม่ือรวมกนัแลว้ท าให้
เกิดเป็นองค์กรความรู้ของชุมชน ท าให้ชุมชนมีช่ือเสียงในระดบัจงัหวดั และในทุกปีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อได้รับให้เป็นชุมชนท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูงในการท่ีจะควา้รางวลั
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท าให้กลุ่มอ่ืนสามารถท่ีจะลอกเลียนแบบนั้นยาก เพราะไดรั้บการสนบัสนุน
จากทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อจึงได้รับความรู้ใหม่และ
เทคโนโลยกีารเกษตรใหม่ จึงเกิดเป็นจุดแข็งของกลุ่มในลกัษณะเฉพาะภายใน โดยคู่แข่งขนัหรือกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วอ่ืนๆ สามารถเขา้มาท าการศึกษาดูงานภายในชุมชนบา้นหมอ้ และน าไปปรับ
ประยุกตใ์ชไ้ดเ้ช่นกนั เพราะกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไม่ไดปิ้ดบงัความรู้ไว ้เพราะอยากให้
เกษตรกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีกวา่เดิม และในอนาคตระยะยาวการสั่งสมความรู้
และประสบการณ์อาจจะท าใหมี้กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหม่กา้วข้ึนมาแทน  

ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว คือ การมีพนัธ์ุปน       
ซ่ึงพบปัญหาเป็นประจ าในทุกๆปี แต่ในปี 2557 ท่ีผา่นมา กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ประสบ
กบัปัญหาการมีพนัธ์ุปนอย่างมากในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 จนท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่ายขา้วในราคาตลาดกลางไดท่ี้ 19.80 บาท และศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วรับซ้ือคืนเมล็ดพนัธ์ุจากกลุ่ม
ในราคาท่ีต ่ากว่าตลาดกลาง 50 สตางค์ หรือรับซ้ือท่ี 19.30 บาท เพราะเน่ืองผลผลิตท่ีตอ้งการไม่ถึง
โควตา้ 80 เปอร์เซ็นของผลผลิตทั้งหมด แต่เม่ือท าการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ผลผลิตท่ีไดอ้ยู่
ในเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ละคุณภาพดี  

โดยสรุปแลว้ในฐานะการเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนท่ีก่อให้เกิดคุณค่าในลกัษณะทาง
ธุรกิจ คือ การสร้างผลก าไรจากการด าเนินงาน และคุณค่าทางเมล็ดพนัธ์ุ คือ การมีผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ี
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มีคุณภาพ ในการท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีฐานทรัพยากรและองคท่ี์สนบัสนุนจะช่วยให้
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต  
 
จ านวนสมาชิก 
 ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อมีจ านวนสมาชิกทั้ งส้ิน 24 คน ท่ียงัคงด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มต่อไป โดยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหก้บัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ซ่ึงสมาชิกของ
กลุ่มจะมีการเปล่ียนแปลงทุกปี เป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกบางรายมีความความตั้งใจท่ีจะหันไปท า
เกษตรด้านอ่ืน เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว และการปลูกขา้วโดยใช้พนัธ์ุขา้วท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม  
และนโยบายจากภาครัฐท่ีเก่ียวกบัดา้นราคาสินคา้การเกษตร โดยผลผลิตบางอย่างอาจจะมีราคาท่ีสูง
กวา่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการเลือกท่ีจะอยูร่่วมกลุ่ม
ต่อหรือออกจากกลุ่ม 
 
การด าเนินกจิกรรมในแต่ละปี 

ในปี 2549 จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ภายใตช่ื้อ “กลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้” ด าเนินกิจกรรมดว้ยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุในฤดูนาปีดว้ยขา้วขาวดอกมะลิ 
105 และในฤดูนาปรังดว้ยขา้วสุพรรณบุรี 1  

ปี 2553 และ 2555 ด าเนินกิจกรรมดว้ยการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 และขา้วสัน
ป่าตอง 1 ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในการประกวดคุณภาพ
เมล็ดพนัธ์ุ และไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่น ชนะเลิศท่ี 2 และท่ี 3 ตามล าดบั ในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงต่อมาได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรและเคร่ืองจกัรจากบริษัท          
สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

ปี 2554 และ 2556 รัฐบาลลดโควตาการส่งออกสินคา้เกษตร ซ่ึงรวมถึงขา้วขาวดอกมะลิ 105 
ท่ีเป็นการส่งออกหลกัของประเทศ ท าให้ไม่มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ 
แต่เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและจ าหน่ายเองได ้โดยจ าหน่ายผา่นพ่อคา้คนกลางและโรงสี
ซ่ึงมีการกดราคาผลผลิตของเกษตรลงไป 2.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมท่ีจ าหน่ายให้กบัศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุขา้วในอตัราราคากลางท่ี 19.80 บาทต่อกิโลกรัม ท าใหเ้กษตรกรไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่ากวา่ทุกคร้ัง  
 
การจัดโครงสร้างบริหารองค์กร 

ประธานกลุ่มหรือฝ่ายผูบ้ริหารกลุ่มจะท าการนดัเรียกประชุมสมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้าท่ีของ
สมาชิกตามความเหมาะสมในดา้นต่างๆ โดยจะมีการประเมินสมาชิกในดา้นความรู้ ความถนดั และ
ความมีรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ใชร้ะบบการอยู่
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ร่วมกนัแบบครอบครัว และสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงหรือเสนอความคิดคิดเห็นในส่วนท่ี
กลุ่มยงัมีขอ้บกพร่อง เพื่อจะไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุดและกลุ่มมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
 
ระเบียบกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 

ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ได้มีการก าหนดระเบียบของกลุ่มข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
คดัเลือกเป็นสมาชิก เพื่อสร้างระบบการดูแลซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม เพื่อพฒันากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วให้มีความเขม้แข็ง เพื่อการมีระบบบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งในเร่ืองของปริมาณ คุณภาพ และทนัต่อเวลา ตรงตามท่ีศูนยเ์มล็ด
พนัธ์ุข้าวต้องการ ท่ีส่งผลให้สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อมีความมัน่คงในด้านการ
ประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได ้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบกลุ่มกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหมอ้ ตามมาตรการของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
หมวดที ่2 ช่ือและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่3 สมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
หมวดที ่4 การจดัตั้งกลุ่ม การข้ึนทะเบียนเป็นกลุ่ม 
หมวดที ่5 การก าหนดสมาชิกภาพของสมาชิกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 
หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนบ้าง 

หน่วยงานภาครัฐประกอบดว้ยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ส านกัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ศูนยบ์ริหาร
ศตัรูพืชเชียงใหม่ และส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย โดยจะมีนักวิชาการเกษตรจากหน่วยงาน
ดงักล่าว ท าการจดัอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และคอยแนะน าเทคนิควิธีการใหม่ในการเพิ่มประ
สิทธิของผลผลิต และการป้องกนัศตัรูพืชและวชัพืช 

หน่วยงานภาคเอกชน บริษทั สยามคูโบตา้คอเปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นผูช่้วยเหลือกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ในดา้นเทคโนโลยดีา้นการเกษตรและเคร่ืองจกัรท่ีมีความทนัสมยั  
ทีม่าของเมลด็พนัธ์ุข้าวทีใ่ช้ 

ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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เมลด็พนัธ์ุข้าวทีใ่ช้ปลูก 
1. ข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 เม่ือน่ึงขา้วสุกแล้วตวัขา้วมีความอ่อนนุ่ม และมีรสหวานเล็กน้อย 

นิยมใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
2. ข้าวพันธ์ุดอกมะลิ 105 เม่ือน าขา้วมาหุงหรือตม้จนสุกแลว้ จะมีกล่ินหอมคลา้ยดอกมะลิ  

เมล็ดมีความอ่อนนุ่ม และท่ีไดรั้บความนิยมในการบริโภคมากท่ีสุดในโลก 
 
ปัญหาทีพ่บในการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
 1. ปัญหาการมีพนัธ์ุปน กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ประสบกบัปัญหาพนัธ์ุปนน้ีมาโดย
ตลอด ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดได้จากหลายสาเหตุ คือ การติดมาจากเมล็ดพนัธ์ุท่ีน ามาปลูก  เมล็ดพนัธ์ุท่ียงั
ตกคา้งจากการเก็บเก่ียวในฤดูกาลก่อน  โดยการแกไ้ขปัญหาพนัธ์ุปน ให้เกษตรกรท าการตรวจสภาพ
ตน้ขา้วท่ีปลูกอยูใ่นแปลงขยายพนัธ์ุ สังเกตลกัษณะให้ตรงตามสายพนัธ์ุขา้ว หากมีตน้พืชชนิดอ่ืนข้ึน
ปะปนหรือแปลกหมู่อยูด่ว้ย ควรท าการถอนก าจดัออกไป ซ่ึงการตรวจพนัธ์ุปนสามารถท าไดใ้นระยะ
ต่างๆ เช่น ระยะกลา้ ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโนม้รวง และระยะก่อนเก็บเก่ียว 
 2. ปัญหาศัตรูพชื กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ใชว้ิธีการป้องกนัแมลงต่างๆ ท่ีกดักินตน้
ขา้วในแปลงขยายพนัธ์ุ ด้วยการใช้น ้ าส้มควนัไมผ้สมกบัน ้ าหมกัชีวภาพและสารเคมีในปริมาณท่ี
เหมาะสม แทนการใชส้ารเคมีป้องกนัเพียงอยา่งเดียว เพื่อลดปัญหาผลเสียต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มและต่อ
ผูบ้ริโภค 
 
การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุข้าว 
 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ใชว้ิธีการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุขา้วในสภาพท่ีมีการควบคุม
ความช้ืนและสัมพทัธ์ของอากาศ โดยสถานท่ีท่ีป้องกนัไดท้ั้งแดด ลม ฝน และมีการระบายอากาศท่ีดี 
โดยการบรรจุเมล็ดพนัธ์ุไวใ้นกระสอบผา้ หรือกระสอบพลาสติก วางซ้อนบนแคร่หรือฐานรองรับ   
แต่ไม่ควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์โดยตรง หรือวางชิดฝาผนงัมากเกินไป และท าเคร่ืองหมายติดท่ี
กระสอบบรรจุใหช้ดัเจน 
 
การจัดจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุข้าว 

1. ข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 จ าหน่ายเป็นเฉพาะขา้วดิบเท่านั้น โดยหลงัจากท าการเก่ียวนวดขา้ว
จากแปลงขยายพนัธ์ุเสร็จแลว้ 

2. ข้าวพันธ์ุดอกมะลิ 105 จ าหน่ายได ้2 รูปแบบ คือ จ าหน่ายเป็นขา้วดิบ และจ าหน่ายเป็น
ขา้วเปลือก 
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ลูกค้าของกลุ่ม 
 ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่จะก าหนดโควต้าการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรไวท่ี้ร้อยละ 80 
ของผลผลิตทั้งหมด และส่วนต่างท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 ข้ึนอยู่กบัสมาชิกในกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
บา้นหมอ้จะเลือกจดัจ าหน่าย โดยสามารถท่ีจะจ าหน่ายใหศู้นยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่เพิ่มเติมได ้หรือ
จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรในชุมชนอ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและการด าเนินการของกลุ่มผู้ 
ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
1. ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 
 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้เกิดข้ึนไดจ้ากการเขา้มาในชุมชนของนกัวิชาการจากศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ เพราะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีในชุมชน และยงัเป็นพื้นท่ีท านามา
อย่างช้านาน โดยเข้ามาพูดคุยถึงความส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุข้าว วิธีการด าเนินงาน มีการส่งเสริม 
สนบัสนุน ให้ค  าปรึกษา และการถ่ายทอดความรู้เกษตรยุคใหม่ จึงมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนมาเป็นในปี 
2544 โดยมีช่ือวา่ ศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชนบา้นหมอ้ และไดจ้ดทะเบียนอยา่งเป็นทางการกบั
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ในปี 2549 โดยเปล่ียนช่ือมาเป็น กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ และ
ใช้มาจนถึงปัจจุบนัน้ี ในขณะนั้นมีจ านวนสมาชิก 15 ราย และมีพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุทั้ งหมด      
118 ไร่  

ปัจจุบนัพื้นท่ีท าแปลงขยายพนัธ์ุของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีทั้งส้ิน 400 ไร่ และมี
จ านวนสมาชิก 24 ราย ด าเนินกิจกรรมในฤดูนาปีดว้ยขา้วขาวดอกมะลิ 105 และในฤดูนาปรังดว้ยขา้ว
สันป่าตอง 1 โดยตวัช้ีวดัความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ คือ คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ
ท่ีดี เน่ืองจากในปี 2553 และ 2555 ไดรั้บรางวลักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่น ชนะเลิศท่ี 2 และท่ี 3 
ตามล าดบั  

 
2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม 
 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะท าการประชุมกลุ่มระหวา่งสมาชิกและนกัวิชาการจาก
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ประมาณ 2-3 เดือนต่อคร้ัง เหตุท่ีตอ้งท าการประชุมห่างเพราะวา่เป็นกลุ่ม
ผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ มีความรู้ ความสามารถ และความเข้มแข็ง จากการเก็บเก่ียว
ประสบการณ์มานาน 9 ปี และผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพระดบัตน้ๆของจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดรั้บความ
ไวว้างใจจากหน่วยงานรัฐ และยงัมีศกัยภาพในด้านการลดตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว โดยการน าของเสียจากการด าเนินกิจกรรม เช่น เศษฟางขา้ว และเศษหญา้ รวมไปถึงวตัถุ
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ต่างๆท่ีหาไดใ้นชุมชน เช่น มูลสัตว ์หอยเชอร่ี เศษพืชผกัและผลไม ้ซ่ึงมาส่ิงเหล่าน้ีมาสร้างสรรคใ์ห้
เกิดประโยชน์ โดยการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ และน ้ าส้มควนัไม ้เป็นการลดตน้ทุนการ
ด าเนินกิจกรรมจากการใช้แทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยมีการกระจายหน้าท่ีกัน
รับผดิชอบส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายตามผูท่ี้มีความรู้และมีความเหมาะสม 
 นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะมีการน าพาสมาชิกไปร่วมงานการประกวด
เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพฒันาสมาชิกไปควบคู่กบัการพบเจอส่ิง
ใหม่ๆ ทั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุอ่ืนๆ วิธีการด าเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม และการพูดคุยซ่ึงกนัและ
กนัจะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
 
3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสร้างความเจริญและความก้าวหน้าให้กลุ่ม คือ การท่ีกลุ่มมี
สมาชิกท่ีดีและมีคุณภาพจะช่วยให้กลุ่มมีการพฒันาและความกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน เพราะสมาชิกท่ีดี
มกัจะค านึงถึงคุณค่าในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ในดา้นจิตใจท่ียึดมัน่กบัการเป็นเกษตรกร ดา้นความ
มัน่คงทางอาชีพท่ีเป็นนายของตวัเองและมีอิสระในการท างาน และดา้นสังคมภายในเป็นการรวมกลุ่ม
ท่ีมีความเขม้แขง็ในการด าเนินกิจกรรม และสร้างช่ือเสียงใหส้ังคมภายนอกชุมชนไดรั้บรู้ 
 นอกจากน้ีสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนัและกนั เพราะกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุบา้นหมอ้มีระบบการบริหารแบบครอบครัว สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมกลุ่ม โดยการพดูคุย ปรึกษา และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเพื่อใหผ้ลออกมาดีท่ีสุด สมาชิกคนใดท่ี
มีความคิดเห็นแปลกใหม่ หรือมองเห็นส่วนท่ีกลุ่มขาดหายไป สามารถมีสิทธิในการออกเสียงและ
เสนอความคิดเห็นได ้เพื่อใหก้ลุ่มเป็นกลุ่มมีความสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน 

 
4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกจิของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะมีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มใน
อตัราหุ้นละ 100 บาทต่อไร่ และสมาชิกตอ้งถืออยา่งน้อย 3 หุ้น เพื่อเป็นเงินส่วนไวใ้ช้หมุนเวียนใน
การซ้ือปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนขา้ว และสารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยมีการจดัท ารายรับและ
รายจ่ายของกลุ่มทุกคร้ัง เหรัญญิกจะเป็นผูรั้บผิดชอบหน้าท่ีทางการเงินไว ้เพราะเป็นผูมี้ความ
เช่ียวชาญคา้นการจดัท าบญัชีของกลุ่ม จากการเร่ิมตั้งกลุ่มในปี 2549 มีการเปิดบญัชีธนาคารกรุงไทย 
โดยใชช่ื้อวา่ “กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้” ใชร้ะบบการผากเงินและถอนเงินดว้ยสมาชิกกลุ่ม 3 
ใน 3 เพื่อความรอบคอบและโปร่งใส หากสมาชิกคนใดติดภารกิจส่วนตวัไม่สามารถไปร่วมผากถอน
เงินได ้จะมีเอกสารเซ็นเพื่อมอบอ านาจให ้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจึงจะสามารถใชด้ าเนินการได้ 
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 ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีเงินส่วนกลางในบญัชีธนาคารกรุงไทย 314,461 
บาท หากสมาชิกในกลุ่มรายใดประสบปัญหา สามารถกูย้ืมจากเงินส่วนกลางน้ีไดใ้นอตัราคนละไม่
เกิน 15,000 บาท และกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีรายไดเ้ขา้มาสมทบอีกหลายทาง เช่น รายได้
จากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ รายได้จากการจ าหน่ายปัจจยัการผลิต และเงินรางวลัจากการประกวด
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ  

 
5. การท ากจิกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงส่ิงแวดล้อม 
 จากการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจกรรมให้เกิดความสมดุลกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของ
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ เป็นการน าของเสียจากการด าเนินกิจกรรม เช่น เศษฟาง  เศษตน้
ขา้ว และเศษเปลือกขา้ว มาใช้ประโยชน์ให้สร้างสรรค์ โดยการท าเป็นปุ๋ยหมกั และน ้ าหมกัชีวภาพ 
เพื่อใช้ในการบ ารุงดินในพื้นท่ีและต้นข้าว น ้ าส้มควนัไม้เพื่อก าจดัแมลง แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีก าจดัแมลง และยงัสามารถน าเศษฟางมาใช้ท าเพลิงหลังคากนัแดดกนัฝน เพื่อใช้เก็บวสัดุ
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมได ้
 นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ไดท้  ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในหลายๆ
ดา้นแก่ชุมชนและสังคม เช่น การรณรงคไ์ม่เผาของเสียจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การลดการการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจดัศตัรูพืช การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว การเป็นเจ้าภาพ
ทอดผา้ป่าสามคัคีของชุมชน และการเขา้ร่วมงานวนัเด็กเพื่อขนมและของขวญั 
 
ส่วนที ่4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรตวัแทนกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ทั้ง 3 มีขอ้เสนอแนะ
ท่ีไปในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การแกไ้ขปัญหาหลกั คือ การปนพนัธ์ุ เน่ืองจากสมาชิกบางรายยงัขาดความรับผดิต่อหนา้ท่ี
ของตนเอง ในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมอาจจะปล่อยปะละเลยเร่ืองวชัพืชและตอ้นขา้วท่ีแปลกพนัธ์ุ
ปนอยู ่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมของกลุ่ม ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาสมาชิกอยูเ่สมอ โดยการ
ประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุยและเน้นย  ้ าให้สมาชิกเห็นถึงความส าคัญ ให้เกิดแรงกระตุ้น และความ
กระตือรือร้น ในการด าเนินกิจกรรม 

2. การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีใจรักในส่ิงท่ีท า 
และท าในส่ิงท่ีชอบ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยท าให้รู้สึกมีความกระตือรือร้น มีความขยนั
ขนัแขง็ และรู้สึกอยากอยากท างาน ส่ิงน้ีจะช่วยใหก้า้วหนา้จนพบกบัความส าเร็จได ้

3. สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ตอ้งมีความภูมิใจในอาชีพของตน เพราะเป็น
อาชีพท่ีเป็นนายของตวัเอง และมีอิสระในการท างาน  อาชีพเกษตรกรจะไม่ตกงานหากไม่เกียจคร้าน 
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และท่ีส าคญัเกษตรกรเป็นเสมือนกระดูกสันหลงัของชาติท่ีหล่อเล้ียงคนในประเทศ ให้มีสินคา้เกษตร
บริโภคเพื่อความอยูร่อด 

4. เกษตรกรควรปรับตวัใหรู้้จกัสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน เพราะยคุปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนัมาดูแล
สุขภาพในการหาส่ิงท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อบริโภค ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งหนัมาท ากิจกรรมของตนโดย
การเนน้เกษตรปลอดภยัใหม้ากข้ึน โดยการลดการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีก าจดัศตัรูลง และหนัมาใชปุ๋้ย
หมกัชีวภาพใหม้ากข้ึนแทน เพื่อรักษาสมดุลระหวา่งผูผ้ลิตและส่ิงแวดลอ้ม 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การถอดบทเรียนของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สามารถท าการอภิปรายกบัแนวคิดและทฤษฎีคุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ 5 ประการ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหมอ้ประสบ
ความส าเร็จได ้และมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า มีการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ข้ึนมาเพื่อด าเนิน

กิจกรรมภายในชุมชน และมีระบบการอยู่ร่วมกนัแบบครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พระเช่ียวชาญ ค าบาง (2551) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในชุมชน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ มีการรวมตวักนัตั้งกลุ่มข้ึนในชุมชนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การต่อรองกบัพ่อคา้คนกลาง วิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพการเกษตรมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนสม ่าเสมอ มีเวลาอยูก่บัครอบครัวมากข้ึน และพึ่งพาอาศยักนัในกลุ่มเครือญาติ ท าให้มี
ความสัมพนัธ์อย่างเหนียวแน่นกบัคนในชุมชน และมีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนอย่าง
ทัว่ถึง 
 

2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ หลงัจากท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้เสร็จส้ินการด าเนิน

กิจกรรมแลว้ จะมีการปลูกพืชต่างๆหมุนเวียน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรอีกดา้น และลดการใช้
ปุ๋ยเคมี รวมถึงสารเคมีก าจดัแมลง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พระเช่ียวชาญ ค าบาง (2551)       
ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน  เพราะ
ผลงานวิจยัพบวา่ เป็นการลดการใชปุ๋้ยเคมีและหนัมาใชปุ๋้ยชีวภาพแทน มีการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูก
พืชแบบผสมผสาน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาคม พรหมเสน (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง            
การยอมรับระบบเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ าเภอ       
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แม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะผลการวิจยัพบวา่ เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรผูป้ลูกพืชแบบอินทรีย ์และใช้ตน้ทุนการผลิตพืชอินทรียเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตแบบ
ไม่ไดใ้ชอิ้นทรีย ์พบวา่เกษตรกรใชต้น้ทุนในการด าเนินกิจกรรมเท่ากนั  

 
3. บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม  
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า การท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวบ้านหม้อมีการจดัประชุมกัน

ระหว่างสมาชิก เพื่อจะพูดคุยเก่ียวกบัแผนการด าเนินงาน เพื่อให้สมาชิกทุกคนนั้นไดเ้กิดความเขา้ใจ
ในวตัถุประสงค์ของกลุ่มอย่างท่องแท้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริพร นาคแก้ว (2549)                
ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วโครงการ ศูนยส่์งเสริม
และผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และหลักการด าเนินงานตามโครงการ  และการเข้าร่วมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวใน
โครงการ มีประสบการณ์ในการท านา มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี และการไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามโครงการ 

 
4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกจิของกลุ่ม 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ จากเดิมก่อนเร่ิมตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ เกษตรกร

ส่วนมากจะผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อบริโภคและจ าหน่ายในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง และเกษตรกรไดรั้บ
ค าแนะน าจากนักวิชาการเกษตรของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเชียงใหม่ ถึงหันมาท าการผลิตเมล็ดพนัธ์ุใน 
เชิงพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปวินท์ หน่อแก้ว (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชยข์องชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาหมู่บา้นขนุแปะต าบล
บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตของ
เกษตรกรภายใตก้ารเปล่ียนสังคมเกษตรกรรมสู่การผลิตพืชเชิงพาณิชยน์ั้น ตามลกัษณะดั้งเดิมนั้นเป็น
การเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคเป็นหลัก มีการปลูกพืชผกัอย่างอ่ืนผสมผสานไปในไร่ข้าว เช่น      
มนั เผือกถัว่ งา และแตง ซ่ึงเป็นการผลิตเพื่อเก็บไวบ้ริโภคแทบทั้งส้ิน และรูปแบบการใชท่ี้ดินมกัจะ
เป็นการท าไร่หมุนเวียน แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเดิมได้เปล่ียนไปเน่ืองจากจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน จึงตอ้งหนัมาท าเกษตรเชิงพาณิชย ์

 
5. การท ากจิกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีการรณรงคใ์นการลดการเผา
เศษของเสียจากการด าเนินกิจกรรม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และลดการใช้สารเคมีก าจดัแมลง เพื่อรักษา
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ความสมดุลในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วระหวา่งเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระเช่ียวชาญ 
ค าบาง (2551) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของเกษตรกรใน
ชุมชน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ชาวบา้นมีการปรับเปล่ียนวถีิการผลิตดา้นการเกษตร โดยการลดตน้ทุน
การผลิต เช่น ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนมีการปลูกพืชหมุนเวียน  ปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และมีการส่งเสริมและร้ือฟ้ืนพิธีกรรมต่างๆเพื่อใหช้าวบา้นกลบัมาเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาของชุมชน และเห็นความส าคญัของพิธีกรรมและประเพณีต่างๆของชุมชน 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง การถอดบทเรียนของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาพบขอ้คน้พบท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 
 1. ข้อค้นพบในด้านการเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สามารถอาศยัการ
เรียนรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามบุคคล กลุ่ม และ
โครงการ เพราะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพูดคุยกนั มีการเล่าเร่ือง และมีการด าเนินกิจกรรม 
ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้กบัสมาชิกในกลุ่มได ้โดยในระยะสั้นจะช่วยท า
ให้สมาชิกเกิดการปรับปรุงเทคนิคการท างานในระยะกลางจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่ใน
การท างานและการกลา้เผชิญกบัปัญหามากข้ึน และเกิดพฒันาการท่ีดีข้ึนของการด าเนินงาน และใน
ระยะยาวจะช่วยท าให้สมาชิกเกิดต้นแบบการท างานท่ีดี เกิดรูปแบบกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเขา้ใจปัญหาการท างานอยา่งเป็นระบบ 

2. ข้อค้นพบในด้านความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม โดยเร่ิมจากการรวมตวักนัของคนใน
ชุมชนท่ีเกิดจากนกัวิชาไดใ้ห้โอกาส ดว้ยการถ่ายทอดความรู้ให้เห็นถึงความส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
และไดถ่้ายทอดความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน และส่ิงท่ีสามารถน าพากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหมอ้
ประสบความส าเร็จได้คือ คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดี ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ และมีความสามารถในการแข่งขนัสูงในการประกวดคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
เพราะเมล็ดพนัธ์ุจากบา้นหมอ้มกัจะเขา้รอบลึกอยูเ่สมอ 

3. ข้อค้นพบที่น่าสนใจของงานวิจัยฉบับนี้ คือ ความสามารถในการบริหารและจดัการกลุ่ม  
ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี เพราะมีการบริหารจดัการ มีการคิดการวางแผนด าเนินการ
ในด้านต่างๆ มีการควบคุมดูแล มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าท่ีทีชัดเจน 
ตลอดจนดูแลรักษา มีลกัษณะการเป็นผูน้ า และรู้หลกัการบริหารงาน เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลาย
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ระดับในภาวะท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะสามารถน าพากลุ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อประสบ
ความส าเร็จได ้

4. ข้อค้นพบในด้านบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น
หมอ้ใชร้ะบบการด าเนินกลุ่มแบบครอบครัว ซ่ึงสมาชิกคนใดท่ีก าลงัประสบกบัปัญหา สมาชิกทุกคน
จะร่วมช่วยกนัปรึกษาและหาทางแกไ้ขด้วยกนั จึงท าให้สมาชิกเกิดความสนิทสนมกนัภายในกลุ่ม 
และหากสมาชิกคนใดท่ีมองเห็นจุดอ่อนหรือปัญหาของกลุ่ม สามารถเสนอความคิดให้แก่สมาชิก
ทั้งหมดไดรั้บรู้ เพื่อหาวธีิการพฒันากลุ่มต่อไปใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 

5. ข้อค้นพบในด้านความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม โดยเร่ิมแรกจากการก่อตั้ง
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ข้ึนมา ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนเพียง 7,000 บาท จากส านกังาน
เกษตรอ าเภอสันทราย แต่สมาชิกภายในกลุ่มสามารถระดมเงินทุนกนัเพื่อใช้ในการหมุนเวียน จน
ปัจจุบนัมีเงินหมุนเวียนในบญัชี 314,461 บาท ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น
หมอ้สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินไวไ้ด ้ท าใหก้ลุ่มประสบกบัความส าเร็จไดเ้ช่นกนั เพราะการ
ท่ีจะด าเนินการใดๆ ลว้นแลว้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนอยูเ่สมอ มีการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุและ
ปัจจยัการผลิต อนัน าพามาซ่ึงผลก าไรใหก้ลุ่มสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินได ้

6. ข้อค้นพบในด้านการท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงส่ิงแวดล้อม กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มีการรณรงคเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน โดยการไม่ให้สมาชิกในกลุ่มเผาของเสียจากการด าเนินกิจกรรม และให้น าของเสียเหล่านั้นมา
ใช้ประโยชน์ด้วยการท าปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ น ้ าหมักชีวภาพ และน ้ าส้มควนัไม ้
นอกจากน้ีปัจจยัการผลิตท่ีท าข้ึนเองจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีก าจดัแมลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน ซ่ึงผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพและ
ปลอดภยัจากสารเคมี 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ 
1. การเรียนรู้ เกษตรกรผูป้ระกอบการในยุคท่ีราคาสินคา้เกษตรมีความผนัผวนน้ี จ  าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมตวัศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อจะไดรั้บมือกบัวิธีการเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ให้ไดว้ิธีการบริการจดัการและวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสม เพื่อจะช่วย
เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการมีผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ในความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ขา้งหนา้ 
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2. การส่ือสารภายในกลุ่ม ฝ่ายบริหารของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อ ควรมีการจดั
ประชุมระหว่างสมาชิกให้บ่อยข้ึน จากปัจจุบนัเขา้ร่วมประชุม 2-3 เดือนต่อคร้ัง มาเป็นการเขา้ร่วม
ประชุม 1 เดือนต่อคร้ัง เพื่อท่ีจะได้เป็นการพูดคุยถึงปัญหาของแต่ละคนว่ามีความเหมือนและแตด
ต่างกันเพียงใด และเป็นการหาบทสรุปของทางออกร่วมกัน กลุ่มจะได้มีความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัพฒันาสมาชิกไปในตวั เพราะการพูดคุยกนัเป็นการ
ทบทวนความรู้ และเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

3. การมีใจรัก เกษตรกรควรมีใจรักในชีพอาชีพของตนเอง เพราะตอ้งพึ่งพาอาศยังานและยงั
เป็นการหาเล้ียงด ารงชีพ การท่ีผูค้นจะท างานหรือจะด ารงอาชีพใดๆได้นั้นต้องมีใจท่ีรักในอาชีพ 
เพราะจะช่วยให้มีความทะเยอทะยาน มีแรงกระตุน้ ความกระตือรือร้น และมีความเพียรพยายามมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นบนัไดกา้วแรกสู่ความส าเร็จในตวัเอง 

4. ความภูมิใจในอาชีพ ควรมีความภาคภูมิใจในมีด ารงอาชีพเกษตรกร แมจ้ะเป็นอาชีพท่ี
ไม่ไดมี้หน้าตาทางสังคม และไม่มียศถาบรรดาศกัด์ิ แต่เกษตรกรยงัคงมีศกัด์ิศรีในการเป็นมนุษยเ์ท่า
อยา่งเทียมกนั เป็นผูท่ี้ผลิตอาหารให้ผูอ่ื้นภายในประเทศและต่างประเทศไดบ้ริโภคเพื่อด ารงชีวิตให้
คงอยูต่่อ ซ่ึงเป็นเสมือนกระดูกสันหลงัท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ  

5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ควรมีการสร้างเครือข่ายในชุมชนกบัชุมใกลเ้คียง เพื่อ
เป็นช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีแน่นแฟ้นต่อกนั และยงัเป็นการแลกเปล่ียน
แนวความคิดและความรู้ เพราะแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของพื้นท่ีและบริบทของ
ชุมชน และควรร่วมมือกนัในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น การพฒันาให้เป็นชุมชนตวัอย่าง   
สีเขียวของจงัหวดัเชียงใหม่  

6. การท าส่ือการเรียนรู้ ควรมีการสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยการจดัท า
หนงัสือคู่มือ หรือแผน่ผบั เก่ียวกบัความส าคญัและวธีิการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพราะเป็นการใหผู้ศึ้กษา
จากภายนอกไดรั้บการเรียนรู้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ และควรมีการจดัท าวีดีทศัน์ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วบา้นหม้อข้ึนมา เพื่อผูท่ี้มาศึกษาจะได้เห็นภาพและเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน        
รวมไปถึงการจดัท าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศภายในชุมชน เพราะมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การสร้างเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ฐานการผลิตปุ๋ยหมกั ฐานการผลิตน ้ าหมกั
ชีวภาพ และฐานการผลิตน ้าส้มควนัไม ้เป็นตน้ 

7. การพัฒนาความรู้ ควรมีการเชิญนกัวิชาการเกษตรทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เขา้
มาท าการอบรมแก่สมาชิกให้บ่อยมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จะช่วย
เสริมสร้างแนวความคิดใหม่ๆให้กบัเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก รวมไปถึงการจดัท ากิจกรรมสาธารณะ
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ประโยชน์ โดยใชจุ้ดเด่นของกลุ่มเป็นแกนหลกัในงาน คือ คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และมีการถ่ายทอด
ความรู้ดว้ยการออกงานนิทรรศการต่างๆ  

 
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในหัวขอ้ การเปรียบเทียบบทเรียนของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้น

หมอ้กบัวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ีได้เจาะจงเฉพาะ
เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้เพียงแห่งเดียว จึงยงัไม่เห็นภาพรวมท่ีชดัเจนของบริบท
ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัออกไป และการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนั 

2. ควรมีการศึกษา แนวทางในอนาคตของกลุ่มด้านการจดัการบุคลากรท่ีมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากจ านวนสมาชิกในกลุ่มลดลงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อศึกษาหาสาเหตุของกลุ่มท่ีสมาชิกนั้นออกจาก
กลุ่มไป และเพื่อหาวธีิการแกไ้ขปัญหา 

3. ควรมีการศึกษา การเปรียบเทียบการตลาดระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้กบั
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน เน่ืองจากจะเป็นการวดัผลตอบแทนจากการด าเนินงานใน
แต่ละฤดูกาลผลิตเมล็ดพนัธ์ุซ่ึงกนัและกนั 

4. ควรมีการศึกษา ทศันคติของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้และชุมชนบา้นหมอ้ เพราะ
ในชุมชนบา้นหมอ้มีผูท้  าการปลูกขา้วเองโดยไม่เขา้ร่วมกลุ่ม เป็นการศึกษาเพื่อให้สาเหตุและเหตุผล
ในผูค้นในชุมชนนั้นท่ีมีต่อกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

5. ควรมีการศึกษา การเปรียบเทียบผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการท าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพราะจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรอีกหลายท้องถ่ินได้รับรู้ถึงความ
แตกต่างของการเกษตรทั้งสองรูปแบบ 

 
5.4.3 ข้อจ ากดัของการศึกษาคร้ังนี้ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกบัเกษตรกรท่ีถูกเลือกให้

เป็นตวัแทนกลุ่ม ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การเปรียบเทียบเกษตรกรในกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว       
บ้านหม้อ จังหวดัเชียงใหม่ 

Lesson Learned about Characteristics of Successful Entrepreneur of Ban Mor Rice Seed 

Producer Group, Chiang Mai Province 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะใช้
เป็นแนวทางให้เกษตรกรหรือผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะท าการเรียนรู้ ดงันั้นผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือ
จากท่านใหถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ผา่นการสัมภาษณ์ ซ่ึงค าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั          
และน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหก้ารอนุเคราะห์ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินการของ

กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที ่4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

1.1 ช่ือ – นามสกุล 
1.2 เพศ 
1.3 อาย ุ
1.4 สัญชาติ 
1.5 ระดบัการศึกษา 
1.6 ท่ีอยูอ่าศยั 
1.7 สถานภาพทางการสมรส 
1.8 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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1.9 อาชีพหลกั/สถานท่ีท างาน/ต าแหน่ง  
1.10 อาชีพเสริม/สถานท่ีท างาน/ต าแหน่ง 
1.11 รายไดต่้อเดือน  
1.12 ประสบการณ์ในการท านาปลูกขา้วมาแลว้ก่ีปี 
1.13 เขา้ร่วมสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้มาแลว้ก่ีปี 
1.14 จ านวนพื้นท่ีท่ีท าการปลูกขา้ว 
1.15 ตน้ทุนในการปลูกขา้วต่อไร่ 
1.16 ในปีท่ีผา่นปลูกขา้วไดร้วมทั้งหมดเท่าใด 
1.17 ในปีท่ีผา่นมาจ าหน่ายขา้วรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด 
1.18 ในปีท่ีผา่นมามีผลก าไรหลงัหกัตน้ทุนแลว้เท่าใด  

 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.1 ปีท่ีก่อตั้งกลุ่ม 
2.2 จ านวนสมาชิกทั้งหมดก่ีคน  
2.3 การจดัโครงสร้างองคก์รและการจดัสรรหนา้ท่ี 
2.4 เกณฑก์ารคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วมสมาชิก  
2.5 อายกุารเป็นสมาชิก และมีการจ่ายค่าบ ารุงรายปีหรือไม่ 
2.6 เหตุผลในการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ 
2.7 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีอะไรบา้ง 
2.8 บทลงโทษกบับุคลากรท่ีท าผดิกฎของกลุ่ม 
2.9 วธีิปฏิบติังานการด าเนินงานภายในกลุ่ม  
2.10 มีหน่วยงานใดใหก้ารสนบัสนุนบา้ง 
2.11 เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีใชน้ ามาจากท่ีไหน 
2.12 เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกใชเ้มล็ดพนัธ์ุอะไร 
2.13 มีวธีิการดูแลรักษาตน้ขา้วจากศตัรูพืชอยา่งไร 
2.14 ปัญหาท่ีพบในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  
2.15 วธีิการแกไ้ขปัญหาในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  
2.16 การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุขา้วหลงัจากเก็บเก่ียวแลว้ท าอยา่งไร 
2.17 การจดัจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วเป็นแบบใด 
2.18 ลูกคา้ท่ีมาซ้ือขา้วส่วนใหญ่เป็นใคร 
2.19 ราคาขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วกิโลกรัมละเท่าใด 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินการของกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหม้อ  อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ โดยใช้หลักแนวคิดและทฤษฎี
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ 5 ประการ 
3.1 ความคิดริเร่ิมในการด าเนินงานกลุ่ม 

3.1.1 ใหท้่านเล่าเร่ืองราวเก่ียวประวติัการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ วา่ท าไมถึง

ก่อตั้งข้ึนมา ใครเป็นรุ่นบุกเบิก และมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรือไม่ 

3.1.2 ในขณะตั้งกลุ่มมีปัญหาอะไรใหญ่ๆบา้ง แลว้มีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

3.1.3 ท่านเคยคิดวา่จะยบุกลุ่มหรือไม่ และสาเหตุคืออะไร แลว้เพราะอะไรถึงไม่ยบุกลุ่มน้ี 

 3.1.4 อะไรท่ีท่านคิดวา่เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของกลุ่ม เพราะอะไรถึงคิดวา่เป็นส่ิงน้ี 

3.1.5 ท่านคิดวา่กลุ่มของท่านประสบความส าเร็จในระดบัใด และจะท าอยา่งไรใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.1.6 ท่านคิดวา่ท าไมตอ้งท าให้กลุ่มของท่านมีผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองในทุกๆปี  

 
3.2 ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม  

3.2.1 กลุ่มของท่านมีแรงจูงใจใดบา้ง เพื่อใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดีเพราะอะไร 

3.2.2 ท่านคิดวา่กลุ่มของท่านมีศกัยภาพในดา้นใดบา้ง นอกเหนือจากการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

3.2.3 กลุ่มของท่านมีการกระจายงานแก่สมาชิกอยา่งไร  

3.2.4 กลุ่มของท่านมีการหาสมาชิกท่ีมีศกัยภาพเพิ่มอยา่งไร (คลา้ยกบัขอ้ 2.4) 

3.2.5 เม่ือกลุ่มของท่านเขา้ร่วมประชุมกนัและจะมีการพูดคุยกนัในเร่ืองส าคญัอะไรบา้ง และ

มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งไร 

3.2.6 กลุ่มของท่านมีการพฒันาสมาชิกอยา่งไร (เช่น ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ การดู

งานต่างสถานท่ี และการอบรมจากนกัวชิาการ)  

3.2.7 กลุ่มของท่านมีการตั้งงบประมาณในการพฒันาสมาชิกอยา่งไร 

3.2.8 กลุ่มของท่านไดดู้แลและเอาใจใส่เพื่อนร่วมสมาชิกในดา้นใดบา้ง 

3.2.9 กลุ่มของท่านมีการให้รางวลัหรือเงินโบนสัแก่สมาชิกอยา่งไรบา้ง 



 

82 
  

3.2.10 กลุ่มของท่านประสบปัญหาเก่ียวกบัสมาชิกในดา้นใดบา้ง และมีวธีิการแกไ้ขปัญหา

นั้นอยา่งไร 

 
3.3 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 

3.3.1 ในฐานะท่ีท่านเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท่านมองว่า

ส่ิงท่ีท าอยูน้ี่มีความหมายต่อท่านในดา้นใดบา้ง 

3.3.2 ท่านมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอะไรในกลุ่มบา้ง และท าอยา่งไร 

3.3.3 สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นัและกนัอยา่งไรบา้ง 

3.3.4 ท่านเคยมีปัญหากบัสมาชิกกลุ่มหรือไม่ และท่านจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

3.3.5 ท่านคิดวา่ความเจริญและความกา้วหนา้ของกลุ่มนั้นข้ึนอยูก่บัอะไรบา้ง เพราะอะไร 

3.3.6 ท่านมีขอ้เสนอแนะท่ีจะท าใหส้มาชิกกลุ่มใหมี้ส่วนร่วมมากข้ึนอยา่งไร 

 
3.4 ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกจิของกลุ่ม 

3.4.1 กลุ่มของท่านมีวธีิการดูแลเร่ืองระบบการเงิน และมีการบริหารการเงินของกลุ่มอยา่งไร 

3.4.2 ท่านคิดวา่ระบบการเงินของกลุ่มมีความรอบคอบและโปร่งใสอยา่งไร 

3.4.3 หน่วยงานทั้ งจากภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือหรือมีบทบาทสนับสนุน

ทางดา้นใดบา้งแก่กลุ่มของท่าน 

3.4.4 จากผลงานดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุและจ าหน่ายออกไปในปีท่ีผา่นมาแลว้เป็นอยา่งไร  

3.4.5 ท่านคิดวา่ในปีน้ีจะท าอยา่งไรใหดี้ข้ึน 

3.4.6 หากกลุ่มของท่านประสบปัญหาดา้นการเงินขาดแคลน จะมีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

3.4.7 สมาชิกกลุ่มมีหน้ีสินทั้งจากในระบบหรือนอกระบบหรือไม่ และมีวธีิการจดัการ 

         อยา่งไร 
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3.5 การท ากจิกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงส่ิงแวดล้อม 
3.5.1 กลุ่มของท่านรับรู้ข่าวสารและความเคล่ือนไหวของดา้นส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กร

อยา่งไร 

3.5.2 กลุ่มของท่านมีการใชว้ธีิการใดบา้ง มีการด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหค้วบคู่กบัการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสมดุลซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ และท าอยา่งไร 

3.5.3 กลุ่มของท่านมีการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดของเสียข้ึนหรือไม่ และมีการจดัการของเสีย

เหล่านั้นอยา่งไร โดยผูใ้ด ท าไดดี้เพียงใด และจะปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

3.5.4 กลุ่มของท่านไดท้  ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในดา้นใดแก่สังคมบา้ง  

 
ส่วนที ่4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านหม้อ 

4.1 ท่านมีขอ้เสนอแนะในการน าพากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ให้ประสบความส าเร็จ
อยา่งไรบา้ง 

4.2 จากประสบการณ์ของท่านในการเป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นหมอ้ ท่านจะ
บอกบทเรียนท่ีผา่นมาจากประสบการณ์ของท่านแก่คนรุ่นใหม่อยา่งไรบา้ง 

4.3 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบ้านหม้อจะมีการด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง ในประเด็นท่ี

สมาชิกของกลุ่มลดลง 
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ภาคผนวก  ข 
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