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คาปรึ กษา ตลอดจนตรวจแก้ไขงานจนการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์
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การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อถอดบทเรี ยนคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการศึกษาการทานา
ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพ จนสามารถคว้ารับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์
ข้าวดี เด่ น ชนะเลิ ศอันดับ 2 ในปี 2553 และชนะเลิ ศ ที่ 3 ในปี 2555 เกษตรผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะ
ประสบความสาเร็ จได้ นั้นต้องอาศัยการเรี ยนรู้จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในการทานา และผูท้ ี่ประสบ
ความสาเร็ จ เพราะในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ จะต้องมี ปัญ หาหรื ออุ ป สรรค รวมถึ งปั จจัยต่างๆ ที่ ส่ งผล
กระทบต่อคุ ณภาพของเมล็ ดพันธุ์ ขา้ ว ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ บทเรี ยนและการถอดบทเรี ยน
และแนวคิดคุณลักษณะผูป้ ระกอบการ 5 ประการ ประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ มในการดาเนิ นงานกลุ่ม
ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม ความมัน่ คงและ
ฐานทางเศรษฐกิ จของกลุ่ ม และการท ากิ จกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ ด านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้
รวบรวมเป็ นกรอบแนวคิ ดที่ ใช้ในการศึ ก ษาโดยการสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เป็ นเครื่ อ งมื อใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เกษตรกรที่ ท าการสั ม ภาษณ์ มี จานวน 3 ราย ประกอบด้ว ย นายอุ่ น เมื อ ง อาทิ ต ย์
ตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ นายอินทอน นาระทะ ตาแหน่งรองประธาน และ
นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่ งประชาสัมพันธ์ เพราะตัวแทนกลุ่มที่คดั เลือกมาดังกล่าว ได้เป็ นผูร้ ่ วม
ก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อตั้งแต่เริ่ มแรก และมีประสบการณ์ในการดาเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสามารถประสบความสาเร็ จได้
โดยอาศัยหลักการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบการถอดบทเรี ยนตามบุ คคล กลุ่ ม และโครงการ เพราะเป็ นการ
ง

เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ มีการพูดคุยกัน มีการเล่าเรื่ อง และมีการดาเนิ นกิจกรรม ปั จจัยทั้งหมดนี้สามารถ
สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ให้กบั สมาชิ กในกลุ่ มได้ ในระยะสั้นจะช่ วยทาให้ส มาชิ กเกิ ดการปรั บปรุ ง
เทคนิคการทางาน ในระยะกลางจะช่วยทาให้สมาชิกเกิดความเชื่ อมัน่ ในการทางานและการกล้าเผชิญ
กับปั ญหามากขึ้นและเกิ ดพัฒนาการที่ดีข้ ึนของการดาเนิ นงาน และในระยะยาวจะช่ วยทาให้สมาชิ ก
เกิดต้นแบบการทางานที่ดี เกิดรู ปแบบกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความเข้าใจปั ญหา
การทางานอย่างเป็ นระบบ และความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เพราะมี ก ารบริ ห ารจัด การ มี ก ารคิ ด การวางแผนด าเนิ น การในด้า นต่ า งๆ มี ก าร
ควบคุ มดูแล มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งหน้าที่ทีชดั เจน ตลอดจนดูแลรักษา
มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ า และรู้หลักการบริ หารงาน เมื่ อต้องท างานร่ วมกับคนหลายระดับ ในภาวะที่
แตกต่างกัน ซึ่ งจะสามารถนาพากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประสบความสาเร็ จได้
ข้อเสนอแนะต่อผูป้ ระกอบการ เกษตรกรผูป้ ระกอบการในยุคที่ราคาสิ นค้าเกษตรมีความผัน
ผวนนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะจ้องเตรี ยมตัวศึกษาหาความรู ้ อยูเ่ สมอ เพื่อจะได้รับมือกับวิธีการเป็ นผูผ้ ลิ ต
เมล็ ดพันธุ์ ข ้าวที่ มี ค วามหลากหลายมากยิ่งขึ้ น ให้ได้วิธี การบริ การจัดการและวิธี การดาเนิ น งานที่
เหมาะสม เพื่อจะช่ วยเพิ่มคุ ณภาพและปริ มาณของผลผลิ ตที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบการมีผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อที่จะปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ ในความเปลี่ ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า รวมไปถึงการแก้ไขปั ญหาหลักคือ การปนพันธุ์ เพราะจะทาให้ผลผลิต
ของกลุ่มนั้นด้อยคุ ณภาพลงไป และทาให้จาหน่ ายได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคากลาง ดังนั้นเกษตรกรใน
กลุ่มจึงต้องมีการพัฒนาตนเองและสมาชิ กอยูเ่ สมอ โดยการประชุ มกลุ่มเพื่อพูดคุ ยถึงปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขร่ วมกัน เพื่อเป็ นการเน้นย้ าและตระหนักให้สมาชิ กได้เห็นถึงความสาคัญของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ที่มีคุณภาพดี
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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.

ฉ

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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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ล ัก ษณะของภูมิ ป ระเทศและสภาพภู มิ อากาศที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์และเหมาะแก่การทาเกษตรกรรม จากอดีตจนถึงปั จจุบนั พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็ นพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท านาเพาะปลู ก ข้าวพบได้ท ั่วทั้งภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อันแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของชาวนาที่มีต่อประเทศและคนใน
ประเทศ เปรี ยบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยที่ ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นผูผ้ ลิ ตแหล่ งอาหาร
สาคัญของคนในชาติและของโลกด้วย การผลิตข้าวของเกษตรกรชาวนาที่ทานาเป็ นอาชีพหลักในอดีต
นั้นผลิ ตเพื่อยังชี พในครั วเรื อน แต่ปัจจุบนั จากการเข้ามาของภาครัฐที่ ให้ความสาคัญกับ การพัฒนา
พื้นที่ชนบท จึงทาให้ชุมชนชาวนามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตและด้านเศรษฐกิ จ โดยมุ่งเน้น
การปลู ก ข้า วให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต จ านวนมากเพื่ อ การจ าหน่ า ยและเพื่ อ การส่ งออก ซึ่ งลัก ษณะการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จของชุ มชนชาวนามาเป็ นรู ปแบบเชิ งพาณิ ชย์ คือ ผลิ ตเพื่อจาหน่ ายสู่
ท้องตลาด เพื่อที่จะได้เงินมาซื้ อปั จจัยในการดารงชีวติ (กฤษฎา นาโสก, 2552)
ข้าวเป็ นสิ น ค้า ส่ ง ออกที่ ส าคัญ ของประเทศไทย โดยมี จานวนชาวนา 3.7 ล้านครั ว เรื อ น
จากเกษตรกรทั้งประเทศประมาณ 5.6 ล้านครัวเรื อน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66 ของครัวเรื อนทั้งหมด ใน
ปี 2556 มี พ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศ 79 ล้านไร่ ได้ผลผลิ ตประมาณ 36 ล้านตัน ข้าว
เป็ นสิ น ค้าเกษตรที่ มี เป้ าหมายเพื่ อการส่ ง ออก ดัง นั้น ราคาข้าวจึ ง ถู ก ก าหนดจากความต้องการใน
ตลาดโลก และต้องมี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีใ หม่ ๆ เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต เช่ น การพัฒ นาที่ ดิน แรงงาน
เครื่ องจัก รการเกษตร รวมไปถึ ง เมล็ด พัน ธุ์ ข้าวที่ ดี ในการผลิ ตพัน ธุ์ข้าวให้มี คุณ ภาพและประสบ
ความสาเร็ จจะต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว โดยนาเทคโนโลยีการผลิ ตที่
เหมาะสมไปใช้ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกในแปลงขยายพันธุ์ไปจนถึงการนาเมล็ดพันธุ์เข้า
ปรับปรุ งคุณภาพจนได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี แล้วจัดเก็บในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุ ม
เพื่ อให้ได้พ นั ธุ์ ข ้าวตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ มี ผลผลิ ตสู ง มี คุ ณภาพ และสามารถใช้กระจายพันธุ์ หรื อ
ออกจาหน่ายได้ (กระทรวงพาณิ ชย์, 2555)
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ในจังหวัดเชี ยงใหม่มีประชากรที่ประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกรชาวนารวมทั้งสิ้ น 51,446 คน
เป็ นพื้นที่ปลูกจานวน 392,614.75 ไร่ (สานักข่าวไทยนิ วส์, 2557) โดยที่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อตั้งอยูห่ มู่ที่ 12 ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ เริ่ มจัดทาแปลงขยายพันธุ์
ข้าวครั้งแรก เมื่ อปี 2544 โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ นและให้คาแนะนาของนายประพจน์ พรหมฟั ง
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นศูนย์เมล็ด
พันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ และนายประมาณ เมณฑ์กูล เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ มการเกษตรประจาตาบลป่ าไผ่ใน
ขณะนั้น และได้รับคัดเลือก จากสานักงานเกษตรอาเภอสันทราย จัดตั้งเป็ นศูนย์ส่งเสริ มและผลิตข้าว
ชุ ม ชนบ้า นหม้อ โดยในปี 2553 ได้รั บ รางวัล กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วดี เด่ น ชนะเลิ ศ ที่ 2 กลุ่ ม
ภาคเหนื อตอนบน และในปี 2555 ได้รับ รางวัล กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวดี เด่ น ชนะเลิ ศ ที่ 3 กลุ่ ม
ภาคเหนื อตอนบน และได้ดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่มมาโดยตลอดจนถึ งปั จจุบนั (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เชียงใหม่, 2555)
ในปี 2549 ได้ท าการจดทะเบี ยนวิส าหกิ จชุ ม ชน เป็ นกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ด พัน ธุ์ ข้าวบ้านหม้อ
ปั จจุบนั มีสมาชิ กทั้งหมด 27 ราย พื้นที่ จดั ทาแปลงประมาณ 400 ไร่ ในการดาเนิ นกิ จกรรมการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ปีละ 2 ฤดู ทั้งฤดูฝนและฤดู แล้ง นอกจากนั้นกลุ่ ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อยังบูรณาการกับศูนย์ขา้ วชุ มชนบ้านหม้อ และได้รับคัดเลื อก
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ ให้เข้าร่ วมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ หนึ่ งแปลงตัวอย่างของบริ ษ ทั
สยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด และได้รับคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของศูนย์
เมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ เพื่อทาการคัดเลือกให้เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนื อ
ตอนบนในปี 2555 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่, 2555)
จากเหตุ ผลข้างต้นดังกล่ าว การท านาของเกษตรกรเพื่ อผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วที่ มี คุณ ภาพนั้น
จะต้องอาศัยการเรี ยนรู้จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทานา และผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ เพราะในการ
ผลิ ตเมล็ดพันธุ์จะต้องมีปัญหาหรื ออุปสรรค รวมถึ งปั จจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพของเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว ผูศ้ ึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพราะเมล็ดพันธุ์ขา้ วเป็ นวัตถุดิบ
หลักที่สาคัญที่ใช้ในการกระจายพันธุ์ เพื่อเพาะปลู ก ถ้าหากมี เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ มีคุณภาพดี ก็จะทาให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาด้วย จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้าน
หม้อประสบความสาเร็ จในการผลิต และเคยได้รับรางวัลจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วในปี 2553 และ 2555
จึ งเป็ นสิ่ ง ที่ ผูศ้ ึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จะท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การถอดบทเรี ย นจากผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็ นข้อมูล
ความรู ้ และแนวทางให้แก่เกษตรกรชาวนาที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ศึกษา
เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งและแก้ไขในอาชีพของตนให้ประสบความสาเร็ จและยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรี ยนคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่
นิยำมศัพท์
เมล็ดพันธุ์ข้ำว หมายถึง ผลผลิ ตที่เกิดจากการดาเนิ นกิ จกรรมในการปลูกต้นข้าวและใช้สาย
พันธุ์ที่ตอ้ งการ โดยมีการควบคุ มกระบวนการปลูกในทุ กขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด ตั้งแต่การรับเมล็ด
พันธุ์
การวางแผนการปลูก การปลูกและดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ได้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพดีและถูกต้องตามเป้ าหมาย
กำรถอดบทเรียน หมายถึง แนวคิดและเครื่ องมือเพื่อสร้างการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่งของ
การจัดการความรู้ โดยเป็ นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานออกมาใช้เป็ นทุนในการทางาน
เพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรี ยนจึงเป็ นการสกัดความรู ้ ที่มีอยู่ในตัวคน ออกมาเป็ นบทเรี ยน
หรื อ ความรู ้ ที่ ชัด แจ้ง ซึ่ งผลที่ ไ ด้จากการถอดบทเรี ย นท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ของผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการ อันนามาซึ่ งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิง่ ขึ้น
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวบ้ ำนหม้ อ หมายถึง กลุ่มผูท้ ี่ประกอบอาชี พเพาะปลูกข้าวเป็ นอาชี พ
หลักในระดับชุ มชนเขตพื้นที่ศึกษาบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วให้มีคุณภาพตามเป้ าที่ต้ งั ไว้ ปั จจุบนั กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อได้ขยายการทาเกษตร
ไปในระดับเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น
ผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมสำเร็จ หมายถึง การที่ชาวนาเลือกทาอาชีพเป็ นผูผ้ ลิตโดยการทา
นาเพาะปลูกข้าว และเป็ นผูจ้ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีการบริ หารการดาเนิ นการ
ในสิ่ งที่ทาจนประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพทานาได้ตลอดไป
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ได้ทราบบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรโดยใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและเป็ นแนวทางการ
ส่ งเสริ มในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วต่อไปได้
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ขา้ ว แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้รวบรวมเป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา โดยจาแนก
เนื้อหาตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2. ประเภทของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
3. หลักการสาคัญเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
4. ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
5. แนวคิดเกี่ยวกับบทเรี ยนและการถอดบทเรี ยน
6. แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผูป้ ระกอบการ
7. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
ความสาคัญของเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูกข้าวในปั จจุบนั ทั้งหมดปลูกเพื่อการค้า จึงจาเป็ นต้อง
คานึ งถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุ น ข้าวต้นหนึ่ งเป็ นเสมือนเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ ง เมื่อใส่
วัตถุดิบเข้าไปในปริ มาณที่เท่ากัน ผลผลิตที่ได้จากเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง จะมีการสู ญเสี ยน้อย
ได้ผลผลิตมากกว่า และมีคุณภาพที่ดีกว่า จึงสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. พันธุ์เป็ นสิ่ งจากัดผลผลิตสู งสุ ด เมื่อเกษตรกรมีการให้ปุ๋ย ยา ฮอร์ โมน และการปฏิบตั ิดูแล
ในปริ มาณที่ เท่ากัน ข้าวพันธุ์ดีย่อมให้ผลผลิ ตที่มากกว่า และการเพิ่มปั จจัยต่างๆมากขึ้น จนถึ งจุดๆ
หนึ่ ง พันธุ์ที่ด้อยกว่าจะหยุดการให้ผลผลิ ตเพิ่ม ในขณะที่ พนั ธุ์ ที่ดีกว่ายังคงให้ผลผลิ ตเพิ่มได้ อย่าง
ต่อเนื่องนัน่ คือ ความสามารถให้การให้ผลผลิตสู งสุ ดของพันธุ์ดีจะสู งกว่า
2. พั น ธุ์ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของคุ ณ ภาพ การคัดเลื อ กผสมพัน ธุ์ เพื่ อผลิ ตพัน ธุ์ ใ หม่ แ ต่ ล ะพัน ธุ์
จะต้องคานึงถึงความต้องการของตลาด หรื อผูบ้ ริ โภค รวมถึงสภาพแวดล้อม ความต้านทานโรค แมลง
และการตอบสนองต่ อ ปุ๋ ย ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องผู ้ผ สมพัน ธุ์ เพื่ อ ให้ ผ่ า นการรั บ รองพัน ธุ์ ข อง
คณะกรรมการนั้น การผสมพันธุ์ และการคัดเลื อกพันธุ์ดงั กล่าว วัตถุ ประสงค์หลัก ก็คือคุณภาพของ
ผลผลิตที่ได้จากพันธุ์น้ นั ต้องมีคุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการตลาดนัน่ เอง
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3. พันธุ์ ดีจะช่ วยลดต้ นทุนการผลิต ในการลงทุนที่ เท่ากันหรื ออาจสู งกว่าเมื่อหักต้นทุนแล้ว
การใช้พนั ธุ์ที่ดีกว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อหน่ วยที่มากกว่า จึงเป็ นการลดต้นทุนต่อหน่ วยการผลิ ต
ตัวอย่าง เช่ น การเลี้ ยงโคที่ มี ส ายเลื อดของพันธุ์ ที่ มี ความสู งใหญ่ อย่าง ฮิ นดู บ ราซิ ล พร้ อมๆกับ โค
พื้นเมืองพม่า ซึ่ งมีขนาดเล็กผอมแห้ง แม้การให้อาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน ความแตกต่าง
ก็จะเห็ นได้ชดั เจนว่าโคพันธุ์จะมีขนาดที่สูงใหญ่และเติบโตได้เร็ วกว่า ผลตอบแทนหรื อความคุ ม้ ค่า
ของการเลี้ยงย่อมสู งกว่า ซึ่ งการใช้ขา้ วพันธุ์ดีก็ได้ผลในลักษณะเดียวกัน
4. เพิ่มผลผลิต พันธุ์ ขา้ วแต่ล ะพันธุ์ ที่ ผ่านการผสมพันธุ์ คดั เลื อกพันธุ์จนได้รับการรับรอง
พันธุ์น้ นั จะมีความสามารถในการต้านทานโรคแมลงและศัตรู พืช อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง
ในพันธุ์เดียว หากเราเลือกใช้พนั ธุ์ที่มีความต้านทานโรคหรื อแมลงได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่ งเคย
เกิดการระบาด พันธุ์น้ นั จะยังคงให้ผลผลิตได้มากกว่าพันธุ์ที่ไม่ตา้ นทาน และสิ่ งสาคัญพันธุ์ที่ผา่ นการ
รับรองพันธุ์จะต้องให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์มาตรฐานเสมอ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการรับรองพันธุ์การผลิต
เมล็ดพันธุ์ดี
ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว
เมล็ดพันธุ์ คัด เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่มี คุณภาพสู งสุ ด ทาการผลิ ตโดยศูนย์วิจยั ข้าว เพื่อที่จะนาไป
ขยายพันธุ์ต่อเป็ นเมล็ดพันธุ์หลัก
เมล็ดพันธุ์ หลัก เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ คดั ผลิ ตโดยศูนย์วิจยั ข้าว แล้วส่ ง
มอบให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว และสหกรณ์ การเกษตร เพื่อนาไปขยายพันธุ์ต่อเป็ นเมล็ดพันธุ์ขยาย หรื อ
ใช้ภายใต้โครงการพิเศษ มีคุณภาพรองมาจากเมล็ดพันธุ์คดั
เมล็ดพันธุ์ ขยาย เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์หลัก ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
แล้วจาหน่ายให้สหกรณ์การเกษตร และเอกชน หรื อส่ งมอบให้ศูนย์ขา้ วชุ มชน เพื่อนาไปขยายพันธุ์ต่อ
เป็ นเมล็ดพันธุ์จาหน่าย คุณภาพรองมาจากพันธุ์หลัก
เมล็ดพันธุ์ จาหน่ าย เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ขยาย ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว สหกรณ์ การเกษตร เอกชน และศูนย์ขา้ วชุ มชน แล้วจาหน่ ายให้เกษตรกรทัว่ ไป คุณภาพรองจาก
พันธุ์ขยาย
หลักการสาคัญเพือ่ การผลิตเมล็ดพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดีให้ได้ตามมาตรฐานนั้น มีสิ่งที่สาคัญเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
ในหลายอย่าง คือ ต้องมี การป้ องกันการปนพันธุ์ มี การกาจัดพันธุ์ และปลู กด้วยเมล็ ดพันธุ์ ดีที่ผ่าน
มาตรฐานความหมายสาคัญของเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีดงั นี้
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1. ต้ องกาจัดพันธุ์ปน เกิดจากการผสมพันธุ์กนั ระหว่างเกสรเพศผูก้ บั เพศเมีย คือการถ่ายทอด
ลักษณะด้านพันธุ กรรมภายใน DNA ของสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งจะเกิดลักษณะที่เปลี่ยนไปอาจจะแสดงออกใน
ชัว่ ชีวติ ใดไม่แน่นอน หากลักษณะที่แสดงออกไม่ตรงกับพันธุ์ที่เราปลูกข้าวต้นนั้นก็คือ พันธุ์ปน
2. ต้ องป้องกันการปนพันธุ์ คือ พืชพันธุ์อื่นที่ ไม่ตอ้ งการมาเกิดเจริ ญเติบโตในพื้นที่ปลูกเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
3. ปลูกด้ วยเมล็ดพันธุ์ดี ได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มาตรฐานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. ความสาคัญของแปลงขยายพันธุ์
การจัดทาแปลงขยายพันธุ์ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ เนื่ องจากเป็ น
การปฏิ บตั ิอนั ดับแรกที่กาหนดคุ ณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิ ตได้ ทั้งปริ มาณและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์จะดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับการปฏิบตั ิดูแลรักษา ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ได้รับขณะที่
เมล็ดพันธุ์เจริ ญเติบโตอยูใ่ นแปลงขยายพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแปลงขยายพันธุ์ซ่ ึ งมีคุณภาพต่ า
จะไม่สามารถปรับปรุ งให้เมล็ดพันธุ์ดงั กล่าวกลับมามีคุณภาพที่ดีได้
2. ขั้นตอนการจัดทาแปลงขยายพันธุ์
ในการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ เพื่อผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพดี ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การวางแผนการผลิต
การกาหนดเป้ าหมายการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ จดั ทาขึ้ นโดยอาศัยข้อมูลพื้ นฐานหลายด้าน ได้แก่
การตลาด สภาพพื้นที่ ในการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ ชนิ ดของพืชพันธุ์ ที่ดาเนิ นการผลิ ต การกาหนด
ช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
แหล่งและปริ มาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้จดั ทาแปลงขยายพันธุ์ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ในการจัดทา
แปลงขยายพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์และเงินทุน และบุคลากรที่มีความรู้
2.2 การคัดเลือกพืน้ ที่ และเกษตรกร
การคัดเลือกพื้นที่ ควรพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพที่ต้ งั เหมาะสมต่อการปลูก มีความ
อุดมสมบูรณ์อยูใ่ นเขตชลประทานหรื อมีน้ าเพียงพอ เป็ นพื้นที่ติดต่อกันเป็ นแปลงใหญ่ มีการคมนาคม
สะดวก และไม่เป็ นพื้นที่ระบาดของโรคและแมลงศัตรู
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การคัดเลือกเกษตรกร ควรพิจารณาผูม้ ีความพร้อม ความชานาญ และประสบการณ์ เป็ นผูท้ ี่
สามารถเรี ยนรู ้และยอมรับวิทยาการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ มีความซื่ อตรง และให้ความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน
2.3 การจัดหาเมล็ดพันธุ์เพือ่ การจัดทาแปลงขยายพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ ที่ จะนาไปใช้ป ลู ก ในแปลงขยายพันธุ์ ต้องมาจากแหล่ งผลิ ตที่ ได้รับ การรั บ รอง
คุ ณ ภาพจากหน่ วยงานที่ เชื่ อถื อได้ และยืนยันคุ ณ ภาพอี ก ครั้ งก่ อนจ่ ายเมล็ ดพันธุ์ โดยกลุ่ ม ควบคุ ม
คุณภาพของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีปริ มาณพอเพียงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานของชั้นเมล็ดพันธุ์
2.4 การวางแผนปฏิบัติงานการติดตามแปลงขยายพันธุ์
การวางแผนการปฏิ บ ตั ิงานการติดตามแปลงขยายพันธุ์ ต้องดาเนิ นการทันที เมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับ มอบหมายให้ ดู แลแปลงขยายพัน ธุ์ เริ่ ม ต้น จากการวางแผนการจัด ท าแปลงขยายพัน ธุ์ และ
แผนปฏิ บ ตั ิ งานติ ดตามแปลงขยายพันธุ์ โดยกาหนดช่ วงเวลาปฏิ บตั ิ งานที่ ชัดเจนในแต่ ละขั้นตอน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร
2. การฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
3. การจ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทาแปลงขยายพันธุ์
4. การปลูกดูแลรักษา
5. การกาจัดพันธุ์ปนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
7. การขนส่ งเมล็ดพันธุ์เข้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2.5 การติดตามแปลงขยายพันธุ์ให้ ได้ เมล็ดพันธุ์ทมี่ ีคุณภาพสู ง
การจัดทาแปลงขยายพันธุ์เพื่ อผลิ ตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี จาเป็ นต้องมี การติ ดตามกากับ
ควบคุมการปฏิบตั ิของเกษตรกรให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ ซึ่ งดาเนิ นการโดย
ยึดหลักการป้ องกันในการควบคุมคุณภาพ ดังนี้
1. ติดตามและให้คาแนะนาในการปฏิ บตั ิตามเทคโนโลยีการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ให้ได้
ปริ มาณและคุณภาพสู งตามต้องการ
2. มีการป้ องกันการเสื่ อมพันธุ์และการเสื่ อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
3. มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีก ารผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ใ ห้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในแนวทางการจัดทาแปลงขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพ
4. มีการวิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปผลการดาเนิ นงานเมื่อเสร็ จสิ้ นฤดู เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดทาแปลงขยายพันธุ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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2.6 วิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์
วิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุด เนื่ องจากเป็ นกระบวนการสร้าง
ผลิตให้ได้ตามที่ตอ้ งการ โดยสามารถจาแนกวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ต่อดังนี้
1. การเตรียมดิน กาจัดข้าวเรื้ อก่อนเปลี่ ยนพันธุ์ขา้ ว หรื อเริ่ มทาแปลงขยายพันธุ์ครั้ง
แรก โดยตากหน้าดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วใช้โรตารี่ ย่ากลบตอซัง จากนั้นระบาย
น้ าออกให้หน้าดินแห้ง 2 สัปดาห์
2. การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ ข้าว ใช้เมล็ดพันธุ์ ขา้ วจากแหล่ งผลิ ตที่ เชื่ อถื อได้ สุ่ มเมล็ด
พันธุ์เพื่อตรวจสอบข้าวพันธุ์ปน และความงอกก่อนปลูก โดยใช้เมล็ดพันธุ์ ขา้ วในอัตรา 20 กิ โลกรัม
ต่อไร่ สาหรับปลูกแบบหว่านน้ าตม และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับปลูกแบบปั กดาด้วยคน และ 7-10
กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับปั กดาด้วยเครื่ องปั กดา
3. วิธีการปลูกข้ าว
การหว่ านนา้ ตม เหมาะสาหรับพื้นที่อาศัยน้ าชลประทานที่ขาดแคลนแรงงาน ทานาหลายครั้ง
ต่อปี ไม่มีการเปลี่ยนพันธุ์ โดยนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วแช่ในน้ าสะอาด นาน 1-2 ชัว่ โมง แล้วนาไปหว่านใน
นาด้วยมือหรื อเครื่ องหว่านเมล็ด
การปั กดา เหมาะสาหรับพื้นที่อาศัยน้ าฝน หรื อมีการเปลี่ ยนพันธุ์ขา้ ว เพื่อป้ องกันปั ญหาข้าว
เรื้ อ และกรณี ที่มีเมล็ดพันธุ์จากัด แต่ตอ้ งการให้มีการขยายพันธุ์ปริ มาณมาก โดยสามารถทาได้ท้ งั การ
ปักดาด้วยแรงคน และการปักดาด้วยรถดานา
2.7 การดูแลและป้องกันศัตรู พชื
1. การใส่ ปุ๋ยในนาข้ าว หลังจากที่เมล็ดพันธุ์งอกออกมาเป็ นต้นข้าวเจริ ญเติบโตแล้ว
จาเป็ นต้องมีการใส่ ปุ๋ยเพื่อบารุ งธาตุอาหาร และเป็ นการเร่ งการเจริ ญเติบโต ควรเลือกใช้ปุ๋ยใช้ถูกกับ
ชนิดและความเหมาะสมของพันธุ์ขา้ วที่ปลูก เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด
2. การป้องกัน ศัตรู พื ช เกษตรกรสามารถเลื อกใช้สารเคมี ต่างๆ ในการกาจัดแมลง
และควรใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม หรื อทดแทนสารเคมีได้โดยสามารถเลือกใช้สารอินทรี ยก์ าจัดแมลง
คือ น้ าส้มควันไม้ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2.8 การตรวจตัดพันธุ์ปนและการป้องกันวัชพืช
เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในแปลงขยายพันธุ์ โดยตรวจสภาพ
ต้นพืชที่ปลูกอยูใ่ นแปลงขยายพันธุ์มีลกั ษณะตรงตามพันธุ์พืชปลูกที่ตอ้ งการ หากมีตน้ พืชพันธุ์อื่นขึ้น
ปะปนอยูค่ วรทาการถอน ซึ่ งการกาจัดข้าวพันธุ์ปนสามารถทาไปพร้ อมกับการป้ องกันด้วยการถอน
การกาจัดวัชพืช และการตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพันธุ์ ซึ่ งสามารถทาได้ในระยะต่างๆ ตั้งแต่
ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง และระยะก่อนเก็บเกี่ยว
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2.9 การเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
เพื่ อ ให้ เกษตรกรท าการเก็ บ เกี่ ย วและมี ก ารปฏิ บ ั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วที่ ถู ก ต้ อ ง ภายใต้
สภาพแวดล้อมและระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถจัดการผลผลิตเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดีก่อนนาไป
ปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์ในลาดับต่อไป ควรดาเนินการ ดังนี้
2.9.1 การเก็บเกีย่ ว
การเก็ บ เกี่ ย วข้ า ว ควรท าการระบายน้ าออกจากแปลงนาก่ อ นถึ ง วัน เก็ บ เกี่ ย ว
ประมาณ 10 วัน เพื่อให้ขา้ วสุ กและแก่อย่างสม่าเสมอ หรื อสังเกตเมล็ดที่ปลายรวงเปลี่ยนเป็ นแป้ งแข็ง
และเมล็ดเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง
ระยะเก็บ เกี่ยวผลผลิตข้ าวที่เหมาะสม เก็บ เกี่ ยวข้าวที่ ระยะพลับพลึ ง หรื อการเก็ บ
เกี่ยวข้าวหลังจากวันที่ขา้ วออกดอกบานเกือบเต็มพื้นที่ หรื อมีดอกบานประมาณ 75-80 เปอร์ เซ็นต์ของ
พื้นที่ ปลู ก ซึ่ งในระยะนี้ เมล็ดพันธุ์ ขา้ วจะมี ความชื้ นประมาณ 20-26 เปอร์ เซ็ นต์ เป็ นเวลา 28-30 วัน
ในสภาพพื้นที่แปลงนาข้าวที่แห้งและไม่มีน้ าขัง
ข้ อ ดี ของการเก็บ เกี่ย วข้ าวในระยะที่ เหมาะสม ท าให้ไ ด้ผ ลผลิ ตข้าวเต็มศัก ยภาพ
ผลผลิ ตดี มีคุณภาพ ทั้งสี ของข้าวเปลือก สี ขา้ วกล้อง ขนาดและรู ปร่ างเมล็ด ตรงตามพันธุ์ ได้ปริ มาณ
ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าวมากเมื่อนาข้าวเปลือกไปสี
2.9.2 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
การดาเนิ นการเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงขยายพันธุ์คงคุณภาพดีมีข้ นั ตอน
สาคัญ ดังนี้
1. การนวดทาความสะอาดเบื้องต้ น ปั จจุบนั เกษตรกรนิ ยมใช้เครื่ องจักรเนื่ องจากทางานได้
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพในการคัดแยกสิ่ งเจือปนออกจากเมล็ดได้ ซึ่ งมี 2 ประเภท คือ เครื่ องนวด
ข้าวขนาดเล็ก และเครื่ องนวดข้าวขนาดใหญ่
2. การตากลดความชื้ น เนื่ องจากเมล็ดพัน ธุ์ มี คุ ณ สมบัติที่ ส ามารถรั บ และถ่ ายเทความชื้ น
ระหว่างภายในเมล็ดกับบรรยากาศรอบๆ เมล็ดพันธุ์ จนกระทัง่ ความชื้นถึงจุดสมดุล ซึ่งเมล็ดพันธุ์จะมี
ความชื้ นที่คงที่ โดยทัว่ ไปแล้ว ระดับความชื้ นที่ปลอดภัยสาหรับการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ขา้ วคือ
13-14 เปอร์เซ็นต์
2.9.3 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพือ่ รอการจัดซื้อ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการลดความชื้ นแล้วอยู่ในระดับที่ ปลอดภัยในภาชนะบรรจุ ที่
เหมาะสม
2. สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตอ้ งป้ องกันแดดแลฝนได้ มีการระบายอากาศที่ดี
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3. มีวสั ดุ รองรับกองเมล็ดพันธุ์ เช่ น แคร่ ไม่ควรวางบนพื้นดิ นหรื อซี เมนต์โดยตรง หรื อวาง
ชิดฝาผนังมากเกินไป
4. มีระบบควบคุ มการเก็บรักษาเพื่อป้ องกันการสับสนและเกิ ดการปะปนพันธุ์ โดยการติ ด
ป้ ายบ่งชี้ หรื อทาเครื่ องหมายที่กระสอบบรรจุ
5. ไม่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่เดียวหรื อใกล้กบั ความชื้ นหรื อตัวนาความชื้น เช่น เก็บรักษา
ร่ วมปุ๋ ย สารเคมี หรื อเก็บใกล้แหล่งน้ า
6. ตรวจสอบสภาพและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ พร้อมเตรี ยมการป้ องกันกาจัดโรคแมลงศัตรู ที่
อาจเข้าทาลายเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา
3. การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์
เป็ นขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ทีดาเนิ นงานภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว เกษตรกรที่จดั ทาแปลงขยายพันธุ์จาเป็ นต้องมี การปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บ
รักษาไว้ยงั คงคุณภาพดี ก่อนที่นาไปปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์ต่อไป มีขอ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ก่อนการจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ตอ้ งแนะนาให้เกษตรกรพึงปฏิ บตั ิในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์รอการจัดซื้ อ เพื่อคง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ดีที่สุด ดังนี้
1. สถานทีเ่ ก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควรกว้ างขวาง ขนย้ายได้สะดวก สามารถป้ องกันแดด
และฝนได้ดี
2. การบรรจุเมล็ดพันธุ์ในภาชนะ ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ตอ้ งผ่านการลดความชื้ นมา
อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษา และบรรจุในกระสอบตามปริ มาณที่กาหนด
3. การเก็บรั กษาเมล็ดพันธุ์ ควรจัดเรี ยงกระสอบเมล็ดพันธุ์บนแคร่ สูงจากพื้น 10-15
เซนติ เมตร ไม่ควรวางชิ ดผนัง หรื อเก็บ รวมไว้กบั ปุ๋ ยหรื อสารเคมี มี พ้ื นที่ ท างเดิ นที่ สามารถเข้าสุ่ ม
ตัวอย่างได้สะดวก ติดเครื่ องหมายบ่งชี้ ในแต่ละกระสอบหรื อแต่ละกองอย่างชัดเจน เพื่อป้ องกันการ
ปะปนพันธุ์และทาความสะอาดสถานที่เก็บเพื่อป้ องกันการเข้าทาลายของแมลงศัตรู
3.2 วิธีการจัดซื้อ
การจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานแปลงขยายพันธุ์ตอ้ งยึด
หลักการดาเนินงานตามระเบียบการมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. จัดทาหนังสื อขออนุ มตั ิหลักการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์คืน และพร้อมยื่นทะเบียนรายชื่อ
เกษตรกรและประมาณการผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 45 วัน
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ อและคณะกรรมการตรวจรับคืนเมล็ดพันธุ์ เมื่อรับทราบ
การมอบอานาจในการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว
3. คณะกรรมการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ ดาเนินการสารวจและสื บราคารับซื้ อเมล็ดพันธุ์ใน
ท้องถิ่น เพื่อเปรี ยบเทียบและกาหนดราคาซื้ อคืนเมล็ดพันธุ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
4. จัดประชุ มทุกงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรี ยมการวางแผนการสุ่ มตัวอย่าง และแผนการ
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนตามทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่แปลงขยายพันธุ์ผา่ นมาตรฐาน
5. กลุ่มควบคุมคุณภาพสุ่ มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ ก่อนการจัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ คืน แจ้งคณะกรรมการจัดซื้ อและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ด
พันธุ์
แนวคิดเกีย่ วกับบทเรียนและการถอดบทเรียน
ศุภวัลย์ พลายน้อย (2556) กล่าวว่าการถอดบทเรี ยนและสังเคราะห์ความรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญใน
การวิจยั และพัฒนา เพื่ อที่ จะพัฒ นาและแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ให้ป ระสบผลส าเร็ จ โดยมี แนวคิ ดและ
เทคนิ ควิธีที่หลากหลายประเภท ไม่ใช่ เพียงเทคนิ ควิธีและไม่ควรยึดติดกับวิธีวิทยาใดวิธีวิทยาหนึ่ ง
แต่เป็ นกระบวนการดึ งเอาความรู ้ที่ได้รับจากการทางาน มาใช้ประโยชน์หรื อการบริ หารจัดการต่างๆ
ซึ่ งบุคคล กลุ่ม และโครงการ สามารแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่เริ่ มต้นได้ มีการสะท้อนกลับทันทีเมื่อ
จบกิจกรรม และเกิ ดการเรี ยนรู ้เมื่อจบสิ้ นการทางานหรื อโครงการ ซึ่ งการถอดบทเรี ยนจาแนกได้เป็ น
2 ประเภท ดังนี้
1. การถอดบทเรียนตามระยะเวลา เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบสิ้ นเหตุการณ์ กับบทเรี ยนที่มาจากการ
เก็บสะสมในอดีต
2. การถอดบทเรียนตามบุคคล กลุ่ม และโครงการ มีท้ งั ของปั จเจกบุคคล กลุ่มคน ทีมงาน และ
ของโครงการ
วรางคณา จันทร์ คง (2557) การถอดบทเรี ยนเป็ นวิธีการหนึ่ งของการจัดการความรู้ โดยเป็ น
กระบวนการดึ งเอาความรู ้ จากการท างานออกมาใช้เป็ นทุ นในการท างานเพื่ อยกระดับ ให้ ดียิ่งขึ้ น
การถอดบทเรี ยนจึ งเป็ นการสกัดความรู ้ ที่ มี อยู่ในตัวคน ออกมาเป็ นบทเรี ยนหรื อความรู้ ที่ ชัดแจ้ง
ซึ่ งผลที่ ได้จากการถอดบทเรี ยนท าให้ได้บทเรี ยนในรู ป แบบชุ ดความรู ้ ที่ เป็ นรู ปธรรม และเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ อันนามาซึ่ งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
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1. การถอดบทเรียน สามารถกระทาได้ 3 ช่วง ดังนี้
1.1 ถอดบทเรียนก่อนดาเนินการ คือ การเรี ยนรู ้ก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด
1.2 ถอดบทเรียนระหว่างดาเนินการ คือ การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน
1.3 ถอดบทเรียนหลังดาเนินการ คือ การเรี ยนรู ้เพื่อการดาเนินงานในครั้งต่อไป
2. วิธีการถอดบทเรียน มีข้ นั ตอน 3 ดังต่อไปนี้
2.1 การถอดบทเรียนด้ วยการเรียนรู้ จากเพือ่ น (Peer Assist - PA)
เป็ นการเรี ยนรู ้ก่อนการทากิจกรรม โดยเป็ นการเรี ยนรู ้จากเขา เขาเรี ยนรู ้จากเรา ทั้งเราและเขา
เรี ยนรู ้ร่วมกัน และสิ่ งที่เราร่ วมกันสร้าง (เกิ ดความรู ้ ใหม่) โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุ มหรื อประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิ
2.2 การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling)
เป็ นการเรี ยนรู ้ก่อนหรื อระหว่างทากิจกรรม ด้วยการให้ผมู ้ ีความรู ้จากการปฏิ บตั ิ ปลดปล่อย
ความรู ้ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวออกมาแลกเปลี่ ยนความรู ้ โดยผูเ้ ล่าจะเล่าความรู ้สึกที่ฝังลึกอยู่ในตัวที่เกิ ด
จากการปฏิ บตั ิ ซึ่ งผูฟ้ ั งสามารถตีความได้โดยอิ สระ และเมื่ อเกิ ดการแลกเปลี่ ยนผลการตี ความแล้ว
จะทาให้ได้ความรู้ที่สามารถบันทึกไว้เป็ นชุดความรู้ ซึ่ งการถอดบทเรี ยนในลักษณะนี้ จะเป็ นการสกัด
ความรู ้ จากเรื่ องที่เล่าออกมา ว่ามีคุณค่าและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ใช่ เป็ นเพียงการ
เล่าเรื่ องในอดีต
2.3 การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
ที่มาของ AAR นั้น มาจากกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิดจากการนาผลการสงครามมาปรับปรุ งเพื่อ
ทาการรบครั้งต่อไป ดังนั้น AAR จึงเป็ นการจับ ความรู ้ที่เกิดขึ้ นสั้ นๆ ภายหลังการทากิจกรรมแล้ว
นาไปสู ่ ก ารวางแผนในครั้ งต่อไป ท าให้ค นท ารู ้สึ ก ตื่น ตัวและมีค วามรู ้สึ ก ผูก พัน กับ งานที่ป ฏิบ ตั ิ
โดยโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ ที่ ทาครั้งเดี ยวแล้วจบ ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องทา AAR ซึ่ งรู ปแบบการทา
AAR สามารถดาเนินการได้ท้ งั ระหว่างการทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ งหรื อแก้ไขระหว่างการทางานหรื อ
“การทาไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิ้ นสุ ดแต่ละกิจกรรมเพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
3. ประโยชน์ จากการถอดบทเรียน
3.1 ในระยะสั้ น ทาให้เกิ ดการปรับปรุ งเทคนิ คการทางาน การถอดบทเรี ยนจะเป็ น
กระบวนการในกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่ วมอย่า งต่อเนื่ อง จึ งทาให้เกิ ดการขับ เคลื่ อนงานไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกัน แนวทางการท างานปรั บ เปลี ่ ย นได้ท นั กับ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงของโครงการ
ชุมชน สังคม และทาให้ผลการดาเนินงานโครงการดีข้ ึน
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3.2 ในระยะกลาง ทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการทางานและการเผชิ ญปั ญหามากขึ้ น
และเกิ ดความภาคภูมิ ใจเมื่ อได้เห็ นพัฒ นาการที่ ดีข้ ึ นของโครงการ ภายหลังจากการนาบทเรี ยนไป
ปรับใช้
3.3 ในระยะยาว ทาให้เกิดต้นแบบการทางานที่ดี เกิดรู ปแบบกระบวนการทางานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดความเข้าใจปั ญหาการทางานอย่างเป็ นระบบ และเกิ ดการพัฒนายุทธศาสตร์ การ
ทางานในระยะต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผู้ประกอบการ
วรรธนชัย พรหมมานะ (2557) ได้ทาการศึ ก ษาคุ ณสมบัติของการเป็ นกลุ่ มผูป้ ระกอบการ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรู ปแบบการตัดสิ นใจ การบริ หารงาน และการปฏิบตั ิของธุ รกิจ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ มใน
การดาเนิ นงานกลุ่ม ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก
กลุ่ ม ความมัน่ คงและฐานทางเศรษฐกิ จของกลุ่ ม และการทากิ จกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ด้าน
สิ่ งแวดล้อม โดย 5 ปั จจัยดังกล่าวสามารถใช้ในการดาเนินงานร่ วมกันเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถใน
การดาเนินงานของธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่ความหมายของแต่ละปัจจัย มีดงั นี้
1. ความคิดริ เริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการจะต้องมีแนวความคิดในการที่
จะในการเริ่ มที่ จะอาชี พหรื อธุ รกิ จ โดยอาจจะเป็ นธุ รกิ จในระดับครอบครัว ในระดับชุ มชน เป็ นต้น
ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่จะท าในสิ่ งที่ แปลกใหม่ โดยนาเอาประสบการณ์ ที่ผ่านมา
นามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนามาใช้กบั การดาเนิ นการ และสามารถหาทาง
แก้ไข ปั ญหาหาได้
2. ความสามารถในการบริ หารและจั ดการกลุ่ม คือ มีการคิดการวางแผนดาเนิ นการในด้าน
ต่างๆ มี การควบคุ ม มี การแบ่งหน้าที่ ที่ชัดเจน ตลอดจนการดูแลรักษา มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ าและรู้
หลักการบริ หารงาน เมื่อต้องทางานร่ วมกับคนหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกัน
3. บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม คือ การที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มผูป้ ระกอบการมีการ
แสดงออกด้านความคิดเห็ น หรื อมีการเสนอแนวทางต่างๆ ในการดาเนิ นการจนถึ งการแก้ไขปั ญหา
ของการดาเนินการ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม คือ การที่กลุ่มผูป้ ระกอบการทุกคนต้องมีการ
ลงทุ นเพื่อสร้างองค์กรเพื่อให้มีความก้าวหน้าจาเป็ นต้องใช้ปัจจัยด้านเงินทุน และองค์กรที่ สามารถ
แข่งขันได้จะต้องมีเงิ นทุนสารองเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในด้านต่างๆ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
อาจบ่งบอกถึงฐานะขององค์กรนัน่ เอง
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5. การทากิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ ดานสิ่ งแวดล้ อม คือ การที่องค์กรนั้นๆดาเนิ นการ
จะต้องมี ส ถานที่ ต้ งั ที่ แน่ ชัด ซึ่ งอาจจะอยู่ในเขตชุ ม ชน เขตป่ าไม้ และเขตพื้ นที่ นิคมอุ ตสาหกรรม
เป็ นต้น ซึ่ ง หมายถึ งการมี ส ภาพแวดล้อมรอบข้างองค์ก ร จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ก ลุ่ ม ผูป้ ระกอบการนั้น
จะต้องมีกิจกรรมในด้านต่างๆที่เป็ นการอนุ รักษ์การด้านสิ่ งแวดล้อมควบคู่การดาเนินการไปด้วย
นอกจากนี้ วรรธนชัย พรหมมานะ (2557) ยังได้ทาการศึ กษาและได้ให้คาจากัดความของ
ปั จจัยของการมีคุณลักษณะที่ดีในการเป็ นผูป้ ระกอบการไว้ 10 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. มีความมุ่งมั่นทีจ่ ะประสบความสาเร็จ คือ การเป็ นผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จนั้น
จะต้องทั้งลงทุ นและลงแรง ต้องท างานหนักแทบไม่ จะไม่มี วนั หยุด เพราะต้องวางแผน ตัดสิ นใจ
ดาเนินการ และแก้ไขปั ญหาอยูเ่ สมอ
2. มีความมั่นใจในตนเอง คือ คนที่ เชื่ อมัน่ ในตนเองจะเป็ นคนที่ มีกาลังใจให้ตนเองโดยไม่
กลัวที่จะต่อสู ้กบั ปั ญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสสู งที่ จะบรรลุ กบั ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
คุณสมบัติน้ ีจะทาให้คนที่ทางานด้วยหรื อคนอื่นที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมัน่ ตามไปด้วย
3. มีแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจของตนเองอย่ างชั ดเจน คือ ผูป้ ระกอบการจะต้องรู ้ว่าตนเองกาลัง
อยูใ่ นธุ รกิจอะไร ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของตนคืออะไร ธุ รกิจของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่งมีจุดอ่อนและ
จุดแข็งอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยงั ต้องรู ้ยทุ ธวิธีวา่ ทาอย่างไร ธุ รกิจของตนจึงจะประสบความสาเร็ จได้
4. มีแผนงานที่เป็ นระบบ คือ การมีเฉพาะแนวคิดทางธุ รกิจที่ดีไม่ได้ยืนยันว่า ผูป้ ระกอบการ
จะประสบความสาเร็ จได้ตลอด แต่ควรจะมีแผนงานที่ เป็ นระบบด้วย แผนงานนี้ เรี ยกว่า แผนธุ รกิ จ
ผูป้ ระกอบการจะต้อ งมี ค วามสามารถในการสร้ างแผนธุ รกิ จ เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่า จะท าอะไร ที่ ไ หน
อย่างไร โดยใคร เมื่ อใด ใช้เงิ นทุ นเท่ าใด จะได้ผ ลอย่างไร การมี แผน ธุ รกิ จที่ ชัดเจนจะช่ วยให้เรา
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็ นอยูแ่ ละที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
5. มีความสามารถในการบริหารการเงิน คือ ผูป้ ระกอบการเป็ นจานวนมากสร้างตัวขึ้นมาได้
จากการใช้ทกั ษะด้านการตลาด หรื อการผลิ ต แต่มกั ละเลยไม่พฒั นาทักษะในเรื่ องบัญชี และการเงิ น
โดยมักจะโยนให้เป็ นหน้าที่ ของพนักงานบัญชี ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดการรั่วไหลของเงิ นทุ นใน
กิ จ การ ยิ่ ง เมื่ อ กิ จ การเติ บ โตความซั บ ซ้ อ นและปริ มาณของกิ จ กรรมทางการค้ า ยิ่ ง มี ม ากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการควรทราบว่าขนาดที่ แท้จริ งของกิ จการเป็ นอย่างไร เช่ น มี สิ นทรั พ ย์ รายได้ ต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย กาไร เป็ นอย่างไร ควรรู ้วธิ ี การตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการ
จะได้รู้ปัญหาและหนทางแก้ไขปั ญหาก่อนได้
6. มีความสามารถทางการตลาด คือ ในยุคของการแข่งขันแบบนี้ ความสามารถทางการตลาด
เป็ นทักษะที่สาคัญที่จะทาให้กิจการอยูร่ อดได้ ผูป้ ระกอบการจะต้องแสดงฝี มือด้านนี้ ให้เห็นชัดเจนว่า
ตนเองรู ้วธิ ี การที่จะนาสิ นค้าหรื อบริ การเข้าสู่ ตลาดให้ประสบผลสาเร็ จได้
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7. มีความสามารถมองเห็นสภาพของการแข่ งขันในอนาคตได้ คือ ในการทาธุ รกิจนั้นแนวคิด
แผนงานมักกระทากันในวันนี้ แต่การดาเนิ นงานจริ งมักจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต ซึ่ งมี ความไม่แน่ นอน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ดีจะต้องคาดการณ์ได้แม่นยาว่าสภาพตลาดและการแข่งขันจะ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และทาการวางแผนวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
และไม่ได้รอคอยโอกาสทางธุ รกิจเข้ามาแต่ฝ่ายเดียว
8. มีแหล่ งสนับสนุนที่ดี คือ ผูป้ ระกอบการที่จะประสบความสาเร็ จนั้นมักจะเป็ นบุคคลที่รู้จกั
เครื อข่ าย แหล่ งสนับ สนุ นต่ างๆ ที่ ที่ มี ผลต่ อธุ รกิ จของตน เช่ น ผูป้ ระกอบการอาวุโสที่ อยู่ในธุ รกิ จ
เดียวกันที่สามารถสนับสนุ นแนวคิด และวิธีการแก้ไขปั ญหาในลักษณะที่คล้ายกัน สถาบันการเงินที่
สามารถให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับเงินทุนและการขยายกิจการ เป็ นต้น
9. มีทักษะในการประสานงาน คือ ผูป้ ระกอบการควรทราบว่าตนเองไม่ส ามารถรู ้ ทุกเรื่ อง
และทาทุกเรื่ องด้วยตัวคนเดี ยวได้ โดยเฉพาะเมื่อกิ จการเริ่ มขยายตัวการมีทกั ษะการประสานงานทั้ง
ภายในกิ จการและกับภายนอกกิ จการ จะช่ วยให้การดาเนิ นงานเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น ทักษะในการ
ประสานงานนี้ รวมถึงการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี การมีทกั ษะในการสื่ อสาร การสั่งการ การมีภาวะความ
เป็ นผูน้ า และการถ่ายทอดงาน เป็ นต้น
10. มีการจัดองค์ กรที่เหมาะสม คือ การจัดองค์กรที่ เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าจะต้องมี
โครงสร้ างองค์กรเหมื อนบริ ษ ทั ใหญ่ โดยทันที แต่หมายถึ งการมี ส ายการบังคับ บัญชาที่ ชัดเจน ไม่
ซับซ้อน เหมาะกับขนาดของกิ จการ และสามารถปรับเปลี่ ยนได้เป็ นระยะๆ ตามขนาดขององค์กรที่
เติบโตขึ้น
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จักรี พรหมศิริ (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ
บ้านนาหวาน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี : กรณี ศึกษาเปรี ยบเที ยบการระหว่างชุ ม ชนดั้งเดิ มและ
ชุมชนตั้งใหม่ โดยใช้วธิ ี การศึกษาในเชิงประวัติและเชิ งพื้นที่ เน้นการวิจยั เชิงคุณภาพและประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลระยะไกล เพื่อวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการ
ดาเนิ นชี วิต ผลการวิจยั พบว่า วิถีการดารงชี วิตของชาวบ้านทั้งสองชุ มชนได้มีการเปลี่ ยนแปลงจาก
อดี ตเนื่ องจากได้รับเอาแนวคิด การพัฒนาชนบท อันเป็ นผลมาจากอิทธิ พลความเป็ นสมัยใหม่และ
ระบบทุนสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวตั ิเขียวในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยหันมาปลูก
พันธุ์ พื ช ชนิ ด ใหม่ ซึ่ งถู ก ปรั บ ปรุ งให้ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ตต่ อไร่ สู ง ในขณะเดี ยวกัน ก็ ยงั ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เช่น การใช้เครื่ องจักรกลทุ่นแรง การใช้
ปุ๋ ยบารุ ง รวมถึ งการใช้สารกาจัดศัตรู พืช บนเงื่อนไขดังกล่ าวชาวนาต้องลงทุ นเพื่อพัฒนาปั จจัยการ
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ผลิ ต เอง แม้ว่า รั ฐ จะสนับ สนุ น องค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆให้ แต่ สิ่ ง ที่ ป รากฏเป็ นรู ป ธรรมที่ เห็ น ได้ชัด คื อ
การเกิ ดขึ้นของสถาบันการเงิ นของรัฐเอง ที่ ได้เข้ามาให้ความช่ วยเหลื อทางด้านสิ นเชื่ อแก่ ชาวบ้าน
ท าให้ ช าวบ้า นทั้ง สองชุ ม ชนได้ เข้า มาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของโลกาภิ ว ฒ
ั น์ แ ละระบบทุ น แบบใหม่
การเปลี่ ยนแปลงด้านวิถี ก ารผลิ ตของชุ ม ชนจากการผลิ ตเพื่ อยังชี พ ภายในครั วเรื อนสู่ ก ารผลิ ตเชิ ง
พาณิ ช ย์ได้ท าให้ วิถี ก ารดาเนิ น ชี วิต ของชาวบ้านทั้งสองชุ ม ชนเปลี่ ยนแปลงจากอดี ตอย่างสิ้ น เชิ ง
โดยทั้งสองชุมชนต่างเผชิญกับปั ญหาภาวะหนี้สินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนวิถีการผลิต
ปวินท์ หน่ อแก้ว (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของการผลิ ตพื ชเชิ ง พาณิ ชย์
ของชาวปกาเกอะญอ: กรณี ศึกษาหมู่ บา้ นขุนแปะตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่
จากการศึ ก ษาพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการผลิ ต ของเกษตรกรภายใต้ก ารเปลี่ ย นสั ง คม
เกษตรกรรมสู่ การผลิ ตพืชเชิ งพาณิ ชย์น้ นั ชาวปกาเกอะญอ ตามลักษณะดั้งเดิ มนั้นเป็ นการเพาะปลูก
ข้าวเพื่ อการบริ โภคเป็ นหลัก มี ก ารปลู ก พื ช ผัก อย่างอื่ น บ้างผสมไปในไร่ ข ้าว เช่ น มัน เผือกถั่ว งา
และแตงกวา ซึ่ งเป็ นการผลิตเพื่อเก็บไว้บริ โภคแทบทั้งสิ้ น และรู ปแบบการใช้ที่ดินมักจะเป็ นการทาไร่
หมุ นเวียน ที่ มีก ารปล่ อยให้ดินได้พ กั ตัวตามธรรมชาติ มี กฎเกณฑ์ก ารใช้ที่ ดิน ของหมู่ บ ้าน แต่ ใน
ปั จจุบ นั วิถีชีวิตและวิถีการผลิ ตเดิ มของชาวปกาเกอะญอได้เปลี่ ยนไปเนื่ องจากจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น นโยบายการใช้ประโยชน์จากที่ดินป่ าไม้ของรัฐมีความเข้มงวดมากขึ้น การขยายพื้นที่ทากินมี
ความยากลาบากมากขึ้น ทาให้ชาวปกาเกอะญอต้องหาทางออกเพื่อความอยูร่ อดต่อ โดยมีการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนให้ชาวปกาเกอะญอผลิ ตพืชเพื่อขายเป็ นเงิ นมากขึ้ น
จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีการผลิตและการดารงชีวติ ของชาวปกาเกอะญอ จากการทาไร่
หมุนเวียนซึ่ งเป็ นการหมุนเวียนพื้นที่เพาะปลูกมาเป็ นการผลิตในพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
พระเชี่ยวชาญ คาบาง (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในชุ มชน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ การเปลี่ ยนแปลงทางเกษตรกรรมของชุ มชนบ้านป่ าไผ่
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ ในช่ วงที่ปี พ.ศ 2519 – พ.ศ 2548 ในแต่ละ
ช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ในช่วงปี พ.ศ 2539 – พ.ศ 2548 ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
ด้านการเกษตร โดยการลดต้นทุนการผลิต เช่ น ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชี วภาพแทนมีการ
ปลู ก พื ช หมุ น เวีย น ปลู ก พื ช แบบผสมผสาน มี ก ารเอามื้ อเอาวัน กัน (แลกเปลี่ ย นแรงงาน) และใช้
แรงงานคนเป็ นหลัก มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นในชุ มชนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการต่อรองกับพ่อค้า
คนกลาง และมีการส่ งเสริ มและรื้ อฟื้ นพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาเห็น
ความสาคัญของภูมิปัญญาของชุ มชน วิถี ชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชี พการเกษตรมีเวลาเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่าเสมอ และมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัว พึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มเครื อญาติ
ตลอดเวลาเห็ นความสาคัญของพิธีกรรมและประเพณี ต่างๆ ของชุ มชน ทาให้มีความสัมพันธ์อย่าง
เหนี ยวแน่นกับคนในชุมชน มีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของชุมชนอย่างทัว่ ถึง วิถีชีวิตของชาวบ้าน
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กลุ่ มนี้ ยงั เป็ นไปตามแบบเดิ ม ของชุ มชน เพราะประกอบอาชี พ และอาศัยอยู่ในชุ ม ชน ในส่ วนของ
ชาวบ้านที่ ประกอบอาชี พ อื่ นๆ นอกจากภาคการเกษตรมี ความผูกพันกับ ชุ ม ชนลดน้อยลงเพราะมี
อาชีพที่ตอ้ งเดินทางออกจากหมู่บา้ นเพื่อไปทางานทุกวัน โอกาสในการจะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ จึงมี
น้อยและมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวลดน้อยลงด้วย ด้านการให้ความสาคัญกับพิธีกรรมและประเพณี ต่างๆ
ของชุ มชนก็ลดน้อยลง แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กบั คนนอกชุ มชนมากขึ้นตามลักษณะของ
อาชีพที่ทา
สิ ริพร นาคแก้ว (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโครงการ ศูนย์ส่งเสริ มและผลิ ตพันธุ์ขา้ วชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า การผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วฯ ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์
ดีในระดับสู ง มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีของกลุ่มผ่านศูนย์ฯ และมีการเข้าร่ วมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดีตาม โครงการฯของกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วฯในระดับต่ า
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์และหลักการในดาเนิ นงาน
ตามโครงการฯ และการเข้าร่ วมผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วในโครงการฯ มี ความสัมพันธ์ กบั การผลิ ตเมล็ด
พันธุ์ข ้าวพันธุ์ดี ประสบการณ์ ในการท านา ประสบการณ์ ในการฝึ กอบรม รายได้จากผลผลิ ตข้าว
รายได้จากการจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ ขา้ วพันธุ์ดี รายได้รวมของครอบครัว จานวนครั้ งที่ ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว การได้รับการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตตามโครงการฯ ในด้านความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์แลหลักการดาเนินงานตามโครงการฯ มีความสัมพันธ์กบั การกระจายเมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี ส่ วนอายุ ประสบการณ์ในการฝึ กอบรม พื้นที่ปลูกข้าว ผลผลิตรวมรายได้จากผลผลิต
ข้าว รายได้นอกภาคการเกษตร จานวนครั้งที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และการเข้า
ร่ วมผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กบั การเข้าร่ วมรับการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี
อาคม พรหมเสน (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับระบบเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกรในพื้นที่
ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงทุ่งหลวง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต่าสุ ด
(Minimum) ค่ า สู งสุ ด (Maximum) ค่ า เบี่ ยงเบ น ม าตรฐาน (Standard Deviation) แล ะท ดส อบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ส ถิ ติไคสแควร์ (Chi-square) ผลการวิจยั เกี่ ยวกับ ลักษณะส่ วน
บุคคล เศรษฐกิ จ และสังคมของเกษตรกรผูป้ ลู กพืชอิ นทรี ยพ์ บว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
อายุโ ดยเฉลี่ ย 37.9 ปี มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว เฉลี่ ย 5.10 คน ระดับ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึ ก ษาต่ า กว่า ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ป ระสบการณ์ ก ารปลู ก พื ช อิ น ทรี ย ์เฉลี่ ย 1.46 ปี
เกษตรกรมีขนาดของพื้นที่ผลิ ตพืชอินทรี ยม์ ากกว่า 1 ไร่ แรงงานที่ใช้ในการผลิ ตพืชอินทรี ย ์ มาจาก
แรงงานในครอบครัว ต้นทุ นการผลิ ตพื ชอิ นทรี ยเ์ มื่ อเปรี ยบเที ยบกับ การผลิ ตแบบไม่ได้ใช้อินทรี ย ์
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เกษตรกรใช้ตน้ ทุนเท่าเดิม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย ที่ 20,522.45 บาท มีจานวนหนี้ สินเฉลี่ ย 16,952.15
บาท และมี ค่ าใช้จ่ายประจาครั วเรื อนเฉลี่ ยที่ 2,157.04 บาท ซึ่ งเกษตรกรได้มี ก ารติ ดต่ อสื่ อสารกับ
เกษตรกรรายอื่นในรอบเดือนจานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน มีการติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรในรอบเดือนจานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน และมีประสบการณ์การฝึ กอบรมจานวน 1-2
ครั้งต่อปี
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่ม
ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั
ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยการก าหนดขอบเขตการศึ ก ษา วิ ธี ก ารศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยทาการศึกษากับกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่
ประสาเร็ จในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเป็ นการถ่ายทอดทักษะและ
กระบวนความรู ้จากกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่มีประสบการณ์ในด้านการทานา โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎี
การถอดบทเรี ย น และทฤษฎี คุ ณ ลัก ษณะของกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการ 5 ปั จ จัย ดัง ที่ แ สดงในกรอบ
แนวความคิดของการศึกษา มาใช้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วมเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เป็ นที่ยอมรับ
ขอบเขตประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของกลุ่ มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยกลุ่ มประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ ได้ข้ ึ นทะเบียนกับศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ปั จจุ บนั มี สมาชิ กจานวน 24 คน (อ้างอิงจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เชียงใหม่, 2558)
การกาหนดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
โดยใช้วิธีก ารสุ่ มคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Data) คื อ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้าวบ้าน
หม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 คน ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
1. นายอุ่นเมือง อาทิตย์
ตาแหน่งประธานกลุ่ม
2. นายอินทอน นาระทะ
ตาแหน่งรองประธานกลุ่ม
3. นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์
ตาแหน่งประชาสัมพันธ์
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เหตุผลในการเลื อกตัวแทนของกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อครั้งนี้ คือ ตัวแทนกลุ่มที่
คัดเลือกมาดังกล่าว ได้เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อตั้งแต่เริ่ มแรกในปี 2544 และ
มี ป ระสบการณ์ ใ นการด าเนิ น การมาจนถึ ง ปั จจุ บ ัน และเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติ งานด้ว ยตนเองในด้านการ
เพาะปลูกข้าวเพื่อผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้มีคุ ณภาพ และได้รับรางวัลกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วดี เด่ น
ชนะเลิศที่ 2 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ในปี 2553 และรางวัลชนะเลิศที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เชียงใหม่ในปี 2555 จนทาให้กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีชื่อเสี ยง
วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูศ้ ึกษาจะทาการเก็บข้อมูลที่ เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพในพื้นที่การศึกษา โดยทาการ
สัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ กและทาการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมกับกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูศ้ ึกษาได้ทาการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารด้านวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงการค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
แผนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2. สร้างแบบสอบถาม
3. ทดสอบแบบสอบถาม
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
6. จัดทาและนาเสนอรายงาน
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กรอบแนวความคิดของการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
จังหวัดเชียงใหม่

การถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่

แนวคิดในการเป็ นกลุ่มผู้ประกอบการ
1. ความคิดริ เริ่ มในการดาเนิ นงานกลุ่ม
2. ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม
3. บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่ม
4. ความมัน่ คงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
5. การทากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งสิ่ งแวดล้อม

สรุ ปบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ
ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่
รู ปที่ 3.1 การถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม โดยที่ผศู ้ ึกษาจะเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมกับกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อในขณะดาเนิ นงาน และการใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกใน
ลักษณะคาถามปลายเปิ ดที่ผศู้ ึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการดาเนิ นการของ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
การศึ กษาในครั้ งนี้ จะมี การตรวจสอบความถู กต้องและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์
โดยอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูพ้ ิจารณาข้อคาถาม เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสม ตรงตามโครงสร้ าง และมี
ความครอบคลุม รวมไปถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกและจากการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่ วม รวมไปถึ งข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการจดบันทึก และการบันทึกเสี ยง เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Analysis) จากนั้น
นาข้อมูลมาทาการสังเคราะห์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรอบแนวคิดในการถอดบทเรี ยน
เมื่อสรุ ปแล้วจะนาไปให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดาเนินการปรับแก้ไขให้
ตรงตามความเหมาะสม
สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานวิจัย
เขตพื้นที่ศึกษาบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถอด
บทเรี ยนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึ กษาได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับเกษตรกรจานวน
3 ราย ประกอบด้วย นายอุ่นเมือง อาทิตย์ ตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ นายอิน
ทอน นาระทะ ตาแหน่งรองประธาน และนายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่งประชาสัมพันธ์ ซึ่งนาข้อมูลที่
ได้มาทาการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบบรรยายเชิ งพรรณนา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก
การศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการดาเนิ นการของ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ให้ สัมภาษณ์
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสอบถามเกษตรกรจ านวน 3 ราย เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ใ ห้
สัมภาษณ์ นับตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อขึ้นอย่างเป็ นทางการ ในปี
พ.ศ. 2549 – 2558 โดยพบว่า
ผู้ให้ สัมภาษณ์คนที่ 1
นายอุ่ น เมื อ ง อาทิ ต ย์ ต าแหน่ ง ประธานกลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้า นหม้อ อายุ 63 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 อยู่บา้ นเลขที่ 25 หมู่ที่ 12 ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีสมาชิ กในครอบครัว 5 คน โดยมีอาชี พหลักคือ การปลูกข้าว และอาชีพเสริ มคือ การปลูก
ถัว่ ฝั กยาว และปลูกถัว่ เหลื อง ในช่ วงหลังที่ทาการเก็บเกี่ ยวข้าวเสร็ จแล้ว มีรายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดื อน
ประมาณ 19,400-24,000บาท มี ประสบการณ์ ในการทานามาแล้ว 47 ปี เป็ นสมาชิ กของกลุ่มผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ตั้งแต่ปี 2549 และได้รับเลื อกให้เป็ นประธานกลุ่ มตั้งแต่ในขณะนั้นจนถึ ง
ปั จจุบนั รวม 9 ปี มีพ้นื ที่ทาแปลงขยายพันธุ์เป็ นของตนเองทั้งสิ้ น 13 ไร่
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ในช่วงฤดูการทานาปี ในปี 2557 ที่ผา่ นมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ซึ่ งเป็ นข้าวหอม
มะลิ และเป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีความไวต่อแสง จึงเหมาะสมสาหรั บใช้ปลูกในฤดู นาปี หรื อฤดู ฝนเท่านั้น
โดยจะเริ่ มทาการปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 เป็ นข้าวที่ได้รับความ
นิ ยมในการใช้บริ โภคจากทัว่ โลก และเป็ นข้าวที่ ตลาดต้องการอยู่เสมอ เนื่ องจากข้าวดอกมะลิ 105
เมื่อทาการหุ งต้ม เสร็ จแล้ว จะมี ลกั ษณะเด่ นคื อ กลิ่ นหอมคล้ายดอกมะลิ และรสชาติ หวานเล็กน้อย
ซึ่งเกษตรกรใช้ตน้ ทุนในการปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ต่อไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท พื้นที่แปลง
ทั้งหมด 13 ไร่ จะใช้เงิ นลงทุนทั้งสิ้ น 52,000 บาท และได้ผลผลิ ตต่อไร่ อยูท่ ี่ 580-600 กิ โลกรัม พื้นที่
แปลงทั้งหมด 13 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 7,540 กิโลกรัม และสามารถจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วดอกมะลิ
105 ให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ ในอัตรากิ โลกรัมละ 19.80 บาท ซึ่ งเป็ นราคาในเกณฑ์ของ
ตลาดกลาง โดยคิ ดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 149,292 บาท และเมื่ อหัก ต้นทุ นปลู กข้าวแล้วจะได้กาไรทั้งสิ้ น
97,292 บาท
โดยต้นปี 2558 เป็ นช่วงฤดูการทานาปรังที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 เป็ น
ข้าวเหนี ยวพันพื้นเมืองของจังหวัดเชี ยงใหม่ และเป็ นพันธุ์ขา้ วที่ไม่ไวต่อแสง สามารถทาการปลูกใน
ได้ตลอดทั้งปี เช่น นาปรัง และนาปี แต่ทางกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อจะเลือกปลูกในนาปรังเป็ น
หลัก หรื อปลูกนอกฤดูกาล โดยจะเริ่ มทาการปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ซึ่ งใช้ตน้ ทุนในการ
ปลูกข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 ต่อไร่ โดยประมาณ 4,100-4,250 บาท พื้นที่แปลงทั้งหมด 13 ไร่ จะใช้เงิน
ลงทุ น ทั้ง สิ้ น 52,000 บาท และได้ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ 900-1,000 กิ โลกรั ม พื้ น ที่ แ ปลงทั้ง หมด 13 ไร่
ได้ผ ลผลิ ต ประมาณ 11,700 กิ โลกรั ม และสามารถจาหน่ า ยเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวสั น ป่ าตอง 1 ในอัต รา
กิ โลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 173,160 บาท และเมื่อหักต้นทุ นปลู กข้าวแล้วจะได้กาไร
ทั้งสิ้ น 121,160 บาท
นอกจากนี้ หลัง ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วเสร็ จ แล้ว จะท าการนัด เรี ย กประชุ ม กลุ่ ม
เพื่ อพูดคุ ยในเรื่ องการจัดการของเสี ยจากการดาเนิ นกิ จกรรมในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ โดยการให้ให้
สมาชิ กแต่ละรายทาการเก็บเศษของเสี ยจากการดาเนิ นกิจกรรม เช่น เศษฟางข้าว และเศษต้นข้าว เพื่อ
นาไปทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ และน้ าหมักชี วภาพ เพื่อเป็ นการใช้ของเสี ยให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และยัง
เป็ นการลดต้นทุ นในการดาเนิ นกิ จกรรมในฤดู กาลต่อไป จากนั้นจะท าปรับ พื้นในบางส่ วนเพื่อท า
เกษตรหมุ นเวียน เช่ น ปลู ก ถั่วฝั กยาว ปลู ก ถัว่ เหลื อง โดยใช้เวลาปลู ก ได้ในระยะสั้ น 2-3 สัปดาห์
สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตไว้บริ โภคภายในครัวเรื อน นาไปจาหน่ ายตามท้องตลาด และยังมีพ่อค้าคน
กลางมารับซื้ อถึงชุมชน เป็ นการสร้างรายได้เสริ มให้แก่ตวั เกษตรกรอีกทาง
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ตารางที่ 4.1 อัตราผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิโลกรัม)
พันธุ์ข้าว
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
7,440
7,530
7,570
7,560
ดอกมะลิ 105
11,620
11,670
11,810
11,710
สั นป่ าตอง 1
13 ไร่
จานวนพืน้ ที่

ปี 2557
7,540
11,700

รู ปที่ 4.1 นายอุ่นเมือง อาทิตย์ ตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ผู้ให้ สัมภาษณ์ คนที่ 2
นายอิ นทอน นาระทะ ตาแหน่ งรองประธานกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อายุ 60 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 อยู่บา้ นเลขที่ หมู่ที่ 24/1 ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีสมาชิ กในครอบครัว 7 คน โดยมีอาชี พหลักคือ การปลูกข้าว และอาชีพเสริ มคือ การปลูก
พืชผักสวนครัว และรับจ้างทัว่ ไป หลังที่ทาการเก็บเกี่ ยวข้าวเสร็ จแล้ว จะมีรายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดื อน
ประมาณ 19,300-24,200 บาท และมีประสบการณ์ ในการทานามาแล้ว 32 ปี เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ตั้งแต่ปี 2549 เป็ นรองประธานกลุ่มตั้งแต่ในขณะนั้นจนถึงปั จจุบนั
รวม 9 ปี มีพ้นื ที่ทาแปลงขยายพันธุ์เป็ นของตนเองทั้งสิ้ น 13 ไร่
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ในช่ วงฤดูการทานาปี ที่ผ่านมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ซึ่ งใช้ตน้ ทุ นในการปลูก
ข้าวต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท พื้ นที่ แปลงขยายพันธุ์ ท้ งั หมด 13 ไร่ จะใช้เงิ นลงทุ น
52,000 บาท และได้ผลผลิตต่อไร่ 580-600 กิโลกรัม ได้ผลผลิตประมาณ 7,510 กิโลกรัม และสามารถ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วดอกมะลิ 105 ในอัตรากิโลกรัมละ 19.80 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 149,292 บาท
และเมื่อหักต้นทุนปลูกข้าวแล้วจะได้กาไรทั้งสิ้ น 97,292 บาท
ในช่วงฤดูการทานาปรังที่ผา่ นมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 ใช้ตน้ ทุนในการปลูกข้าว
ต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,150 บาท พื้นที่แปลงขยายพันธุ์ท้ งั หมด 13 ไร่ จะใช้เงินลงทุน 52,000
บาท และได้ผลผลิ ตต่อไร่ 900-1,000 กิ โลกรั ม ได้ผลผลิ ตประมาณ 11,100 กิ โลกรัม และสามารถ
จาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 ในอัตรากิโลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 173,308 บาท
และเมื่อหักต้นทุนปลูกข้าวแล้วจะได้กาไรทั้งสิ้ น 121,308 บาท
นอกจากนี้ หลังฤดู ก าลเก็ บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ ขา้ วเสร็ จแล้ว จะทาการเก็ บเศษของเสี ย จากการ
ดาเนิ นกิ จกรรม เช่ น เศษฟางข้าว และเศษต้นข้าว เพื่ อนาไปท าปุ๋ ยหมักชี วภาพและน้ าหมักชี วภาพ
เพื่อเป็ นการใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมในฤดูกาลต่อไป และยังทาเกษตรหมุนเวียน เช่น ปลูกถัว่ ฝักยาว
ปลูกถัว่ เหลือง ผักกาดดอก และผักสลัด ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้บริ โภคภายในครัวเรื อน และยัง
สามารถนาไปจาหน่ายตามท้องตลาดใกล้เคียง
ตารางที่ 4.2 อัตราผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิโลกรัม)
พันธุ์ข้าว
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
6,980
7,220
7,470
7,540
ดอกมะลิ 105
10,550
10,740
11,210
11,680
สั นป่ าตอง 1
13 ไร่
จานวนพืน้ ที่
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ปี 2557
7,510
11,710

รู ปที่ 4.2 นายอินทอน นาระทะ ตาแหน่งรองประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ผู้ให้ สัมภาษณ์ คนที่ 3
นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่ งประชาสัมพันธ์กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อายุ 57 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 อยู่บา้ นเลขที่ หมู่ที่ 17/7 ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่ มีสมาชิ กในครอบครัว 5 คน โดยมีอาชี พหลักคือ การปลูกข้าว และอาชี พเสริ มคือ การปลูก
พื ชผักสวนครั ว และรั บ จ้างขับ รถไถ ในช่ วงหลังที่ ท าการเก็บ เกี่ ยวข้าวเสร็ จแล้ว มี รายได้ต่อเดื อน
ประมาณ 14,800-18,500 บาท มีประสบการณ์ ในการทานามาแล้ว 32 ปี เป็ นสมาชิ กของกลุ่ มผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ ข ้าวบ้านหม้อ ตั้งแต่ ปี 2549 เป็ นประธานกลุ่ ม ตั้งแต่ ในขณะนั้นจนถึ งปั จจุ บ นั รวม 9 ปี
มีพ้นื ที่ทาแปลงขยายพันธุ์เป็ นของตนเองทั้งสิ้ น 10 ไร่
ในช่ วงฤดูการทานาปี ที่ผ่านมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ซึ่ งใช้ตน้ ทุ นในการปลูก
ข้าวต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,100 บาท ทั้งหมด 10 ไร่ จะใช้เงิ นลงทุน 41,000 บาท และได้ผล
ผลิตต่อไร่ 580-600 กิโลกรัม ทั้งหมด 10 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 5,820 กิโลกรัม และสามารถจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์ขา้ วดอกมะลิ 105 ในอัตรากิโลกรัมละ 19.80 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 115,236 บาท และเมื่อ
หักต้นทุนปลูกข้าวแล้วจะได้กาไรทั้งสิ้ น 74,236 บาท
ในช่วงฤดูการทานาปรังที่ผา่ นมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 ใช้ตน้ ทุนในการปลูกข้าว
ต่อ 1 ไร่ โดยประมาณ 4,000-4,150 บาท ทั้งหมด 10 ไร่ จะใช้เงินลงทุน 41,000 บาท และได้ผลผลิต
ต่อไร่ 900-1,000 กิโลกรัม ทั้งหมด 10 ไร่ ได้ผลผลิ ตประมาณ 9,020 กิ โลกรัม และสามารถจาหน่ าย
เมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 ในอัตรากิโลกรัมละ 14.80 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 133,496 บาท และเมื่อ
หักต้นทุนปลูกข้าวแล้วจะได้กาไรทั้งสิ้ น 92,496 บาท
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นอกจากนี้ หลังฤดู ก าลเก็ บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ ขา้ วเสร็ จแล้ว จะทาการเก็ บเศษของเสี ยจากการ
ดาเนิ นกิจกรรม เช่น เศษฟางข้าว และเศษต้นข้าว เพื่อนาไปทาปุ๋ ยหมักชี วภาพและน้ าหมักชีวภาพ เพื่อ
เป็ นการใช้ในการด าเนิ น กิ จกรรมในฤดู ก าลต่ อ ไป และท าเกษตรหมุ น เวี ย น เช่ น ปลู ก ถั่วฝั ก ยาว
ปลูกถัว่ เหลือง พืชผักสวนครัว ที่สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิตไว้บริ โภคภายในครัวเรื อนและไปจาหน่ าย
ตามท้องตลาด และยังรับจ้างที่เป็ นโฆษกในงานต่างๆของชุมชน
ตารางที่ 4.3 อัตราผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิโลกรัม)
พันธุ์ข้าว
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
5,550
5,580
5,670
5,740
ดอกมะลิ 105
8,870
8,770
8,870
8,850
สั นป่ าตอง 1
10 ไร่
จานวนพืน้ ที่

ปี 2557
5,820
9,020

รู ปที่ 4.3 นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่งประชาสัมพันธ์กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
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รู ปที่ 4.4 การสัมภาษณ์เกษตรกรของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ

รู ปที่ 4.5 กิจกรรมและองค์ความรู ้ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ

รู ปที่ 4.6 ภูมิทศั น์ในชุมชนบ้านหม้อ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ อาเภอสั นทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
2.1 การก่ อตั้งกลุ่ม
ชาวเกษตรกรบ้านหม้อได้ริเริ่ ม จัด ท าแปลงขยายพัน ธุ์ ข ้าวครั้ ง แรกเมื่ อปี 2544 โดยมี ก าร
ส่ งเสริ ม สนับสนุน และให้คาปรึ กษา จากนักวิชาการเกษตรของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 ปัจจุบนั เปลี่ ยน
ชื่ อเป็ น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ และจากสานักงานเกษตรอาเภอสันทราย ในขณะนั้นได้ถูกรับ
คัดเลื อกจากสานักงานเกษตรอาเภอสันทราย ให้จดั ตั้งเป็ นศูนย์ส่งเสริ มและผลิ ตข้าวชุ มชนบ้านหม้อ
และได้ดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่มมาโดยตลอด จนกระทัง่ ในเดื อนตุลาคมปี 2549 ได้ทาการจดทะเบียน
เป็ นกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ รหัสทะเบี ยน 6-50-14-12/1-000 ขณะนั้นมี สมาชิ ก 15 ราย
พื้นที่จดั ทาแปลง 118 ไร่ จานวนเงินทุนเริ่ มจัดตั้งกลุ่ม 7,000 บาท
ปั จจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 24 ราย พื้นที่การจัดทาแปลง 400 ไร่ และได้ดาเนินกิจกรรมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ปีละ 2 ฤดู ทั้งฤดูฝนและฤดู แล้ง นอกจากนั้นกลุ่ ม
ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ได้รับคัดเลื อกให้เข้าร่ วมโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์หนึ่ งแปลงตัวอย่าง
ของบริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ เปอเรชัน่ จากัด และได้รับคัดเลื อกให้เป็ นตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ เชี ยงใหม่ เพื่ อคัดเลื อกเป็ นกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ดีเด่ นระดับ ศูนย์ภาคเหนื อ
ตอนบน
2.2 จานวนสมาชิก
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนสมาชิกในแต่ละปี
ปี ทีก่ ่ อตั้งกลุ่ม
จานวนสมาชิก (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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จากการก่อตั้งกลุ่มมาจนถึงปั จจุบนั นั้น จะเห็นได้วา่ ในแต่ละปี จานวนสมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อนั้นจะไม่คงเดิม เป็ นผลมาจากการที่สมาชิกบางรายมีความความตั้งใจที่จะหันไปทา
เกษตรด้านอื่น เช่ น การปลูกพืชผักสวนครัว ปลู กพืชตระกูลถัว่ และการปลูกข้าวโดยใช้พนั ธุ์ขา้ วที่
นอกเหนื อจากกลุ่ม เพราะเป็ นการสร้างรายได้ในวิธีการที่มีความหลากหลายของเกษตรกรบ้านหม้อ
นอกจากนี้ ยงั เป็ นผลมาจากปั จจัยในหลายๆด้าน เช่น ด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และนโยบาย
จากภาครัฐเกี่ ยวกับด้านราคาสิ นค้าการเกษตร ซึ่ งปั จจัยทั้งหมดนี้ มีผลต่อสมาชิ กในการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ หรื อออกจากกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ซึ่ งไม่สามารถ
หรื อโน้ม น้าวให้ ส มาชิ ก อยู่ตลอดได้ เป็ นเพราะสมาชิ ก ทุ ก คนนั้น ต้องการผลประโยชน์ ที่ ต่ างกัน
ออกไป
2.3 การดาเนินกิจกรรมในแต่ ละปี
ปี 2549 เริ่ มกลุ่มโดยจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ภายใต้ชื่อ
“กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ” ดาเนิ นกิ จกรรมด้วยการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปี ด้วยข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 และในฤดูนาปรังด้วยข้าวสุ พรรณบุรี 1
ปี 2550 ดาเนินกิจกรรมด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสุ พรรณบุรี 1
ปี 2551 เริ่ ม การด าเนิ น กิ จ กรรมด้ว ยการผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วขาวดอกมะลิ 105 และข้า ว
สุ พรรณบุรี 1 โดยปลูกในรู ปแบบของการทาเกษตรปลอดภัย
ปี 2552 ดาเนินกิจกรรมด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และเปลี่ยนเป็ นการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 ในฤดูนาปรังเป็ นครั้งแรก
ปี 2553 ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสันป่ าตอง 1 ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ต
เมล็ ด พั น ธุ์ ข ้ า วดี เด่ น ชนะเลิ ศ ที่ 2 กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนบน และได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตรและเครื่ องจักรจากหน่วยงานเอกชน คือ บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ปี 2554 รัฐบาลลดโควตาการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ทาให้ไม่มีการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ให้กบั ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
ปี 2555 ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสั นป่ าตอง 1 ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่น ชนะเลิศที่ 3 กลุ่มภาคเหนือตอนบน
ปี 2556 รัฐบาลลดโควตาการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ทาให้ไม่มีการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ให้กบั ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่เป็ นครั้งที่ 2
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ปี 2557 ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสันป่ าตอง 1 กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
บ้านหม้อไม่สามารถผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ให้ผ่านเกณฑ์กาหนดของศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวเชียงใหม่ โดยมีปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ปนมากเกินกาหนด
เนื่ องจากในปี 2554 และ 2556 รัฐบาลได้มีนโยบายลดโควตาการส่ งออกของสิ นค้าเกษตร
โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ เป็ นที่ นิยมของผูบ้ ริ โภคทั้งภายในประเทศและทัว่ โลกก็ ได้รับ
ผลกระทบตามมาด้วย ทางด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ที่เป็ นหน่ วยงานในการดูแลกลุ่ มผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อและกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์อื่นๆได้ทาการตัดโควต้าการปลู กข้าวขาวดอกมะลิ
105 ออกไปทั้งหมด ทาให้เกษตรกรกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ต้องดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่ม
ตนเองและต้องนาผลผลิตไปจาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงสี ซ่ ึ งมีการกดราคาผลผลิตของเกษตร
ลงไป 2.50 บาทต่อกิ โลกรัม จากเดิ มที่จาหน่ ายให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วในอัตราราคากลางที่ 19.80
บาทต่อกิโลกรัม ทาให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่ต่ากว่าทุกครั้ง แต่สาหรับข้าวสันป่ าตอง 1 สามารถ
ดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่มได้ตามปกติ เพราะเป็ นข้าวที่นิยมบริ โภคภายในประเทศมากเช่นกัน และการ
ส่ งออกก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพราะข้าวสันป่ าตองเป็ นข้าวที่ทางโรงงาน
อุตสาหกรรมเบียร์และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตอ้ งการมาก
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การจัดโครงสร้ างบริหารองค์ กร
นายอุ่นเมือง อาทิตย์
ประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ

นายอินทอน นาระทะ
รองประธาน

นางธัญรัตน์ รัตนัง
เหรัญญิก

นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายแสวง ระหงส์
กรรมการ

นายอินชัย เตรี ยม
กรรมการ

นางสมจิตร ไชยยายอด
กรรมการ
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นางจันทร์สม ปันพุธเชียง
เลขานุการ

รู ปที่ 4.7 แผนผังโครงสร้างของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ

2.4 การจัดโครงสร้ างบริหารองค์ กร
นับจากการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อขึ้นมาอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2549 โดยมี
การคัดเลือกประธานกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งผูท้ ี่ได้เป็ นประธานคือ นายอุ่นเมือง อาทิตย์ ซึ่ งดารง
ตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ มาแล้ว 2 สมัย ปั จจุบนั เข้าสู่ วาระสมัยที่ 3 พร้อม
กันกับตาแหน่ งอื่ นๆ โดยล่ าสุ ดมี การเปลี่ ยนตาแหน่ งประชาสัมพันธ์ เพียงครั้งเดี ยว เนื่ องจากผูด้ ารง
ตาแหน่งคนก่อนมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ โดยมีการจัดเลือกตั้งประธานกลุ่มทุก 4 ปี และตาแหน่งอื่น
ทุก 2 ปี
2.5 ระเบียบกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
เนื่ องด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ได้มีนโยบายเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์
ข้าวอย่างเป็ นระบบ โดยมีการรวบรวมกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพื่อสร้างระบบการดูแลซึ่ งกันและกัน
ภายในกลุ่ม และมี การถ่ ายทอดเทคโนโลยีต่างๆผ่านกลุ่ ม เพื่อพัฒนากลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้มี
ความเข้มแข็ง มีระบบบริ หารจัดการกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบรรลุผลตาม
เป้ าหมายทั้งในเรื่ องของปริ มาณ คุ ณภาพ และทันต่อเวลา ตรงตามที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วต้องการ ที่
ส่ งผลให้สมาชิ กกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ มี ความมัน่ คงในด้านการประกอบอาชี พ พึ่งพา
ตนเองได้ และมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ดังนั้นกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จึงเห็ นสมควรกาหนดระเบี ยบกลุ่มกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ตาม
มาตรการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า ระเบียบกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ข้อ 2 ระเบียบมีใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศใช้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข้าวบ้านหม้อ คื อ กลุ่ ม ที่ มี ค วามต้อ งการร่ ว มกัน จัด ท าแปลง
ขยายพันธุ์ ข ้าวเพื่ อผลิ ตเมล็ ดข้าวให้ก ับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ โดยจะปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบ
หลักเกณฑ์การจัดทาแปลงขยายพันธุ์ขา้ วของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
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หมวดที่ 2 ชื่ อและวัตถุประสงค์
ข้อ 4 ชื่อกลุ่มให้ใช้ชื่อว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วตามด้วยชื่อหมู่บา้ นที่เริ่ มจัดตั้งกลุ่ม
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
1. เพื่อให้การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพดีตามเป้ าหมายตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยวและจาหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดกิ จกรรมในการบริ หารจัดการกลุ่มที่ เป็ นระบบอย่างยัง่ ยืน และ
สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของกลุ่มให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่ อเป็ นศู น ย์ก ลางวิช าการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์ ในท้องที่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หมวดที่ 3 สมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
ข้อ 6 คุณสมบัติสมาชิก
1. ต้องเป็ นเกษตรกรผูจ้ ดั ทาแปลงขยายพันธุ์ขา้ วร่ วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
2. ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. มีพ้นื ที่จดั ทาแปลงขยายพันธุ์ในท้องที่ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4. เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ และ
หลักเกณฑ์การจัดทาแปลงขยายพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
5. มีความสนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มด้วยความสมัครใจ
ข้อ 7 การสมัครเป็ นสมาชิก
1. ยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มให้การรับรองจานวน 2
คน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัญชี เงิ นฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ หรื อธนาคารกรุ งไทย โดยมีประธานเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิก กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
2. เกษตรกรผูส้ มัครจะต้องถือหุ ้นแรกเข้าโดยคิดจากพื้นที่การจัดทาแปลงขยายพันธุ์กบั
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ไร่ ละ 100 บาท
ข้อ 8 หน้าที่ของสมาชิก
1. เรี ยนรู ้ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
2. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้ออย่างเคร่ งครัด
3. ไม่ ก ระท าต่ อ สิ่ ง ที่ จะเป็ นเหตุ ให้ ก ลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข้าวบ้านหม้อ ได้รับ ความ
เสื่ อมเสี ย
4. ร่ วมวางแผนการผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม
35

5. ร่ วมประชุมกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 9 คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม ผู้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข้าวบ้านหม้อ ประกอบด้ว ยต าแหน่ ง
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และกรรมการร่ วม ทั้งนี้ อาจจะมีตาแหน่ ง
อื่นตามมติที่ประชุมกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อกาหนดไว้เอง
ข้อ 10 การคัดเลือกคณะกรรมการบริ หารกลุ่มและกรรมการตรวจสอบบัญชี โดยให้สมาชิ ก
คัดเลือกเลือกอยูใ่ นวาระครั้งละ 2 ปี และเป็ นไปตามมติที่ประชุมกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ข้อ 11 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
1. ประธาน ทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุ มจัดทาแผนการผลิตและจาหน่ายเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว แผนปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนวางแผนการประชุ มทุกครั้งและติดต่อประสานงานกับบุคคลและ
องค์กรเอกชนหรื อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. รองประธาน ทาหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. เลขานุการ ทาหน้าที่บนั ทึกและจัดรายงานการประชุม ปฏิบตั ิงานตามที่ประธานและ
ที่ประชุมมอบหมายไว้
4. เหรัญญิ ก ทาหน้าที่จดั ทาบัญชี รายรับ รายจ่าย เงินของกลุ่ม เก็บรักษาสมุดเงินฝาก
ของกลุ่ม และปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้
5. ประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม และแจ้งข่าวสาร
ต่างๆ ให้แก่สมาชิกทราบ
6. กรรมการร่ วม ทาหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ประธานหรื อที่ประชุมมอบหมายไว้
ข้อ 12 การประชุม
1. ประชุ มใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่มนัดประชุ มสมาชิกอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ ง หลัง จากการจาหน่ ายเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวให้ ก ับ ศู น ย์เมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวเชี ยงใหม่ เรี ย บร้ อยแล้ว (เดื อ น
กุมภาพันธ์ของทุกปี )
2. การประชุ มใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่มเรี ยกประชุ มตามที่เจ้าหน้าที่
ควบคุมแปลงแจ้งให้ทราบอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง ดังนี้
- การแจ้งแผนการผลิตหรื อการจ่ายเมล็ดพันธ์
- การตรวจสอบอย่างเป็ นทางการ
- การจ่ายกระสอบปอและวางแผนการเก็บเกี่ยวและจัดซื้ อ

36

ข้อ 13 ระเบียบทัว่ ไปเกี่ยวกับการประชุม
1. ในการประชุ มต้องมีสมาชิ กมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึง
จะครบองค์ประชุม
2. กรณี สมาชิ กไม่มาร่ วมประชุ ม สมาชิกนั้นสามารถมอบหมายให้บุคคลในครอบครัว
มาประชุมแทนได้
3. การประชุ มที่ สมาชิ กมาประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม จะเลื่ อนให้เปิ ดประชุ มอีกครั้ง
ภายใน 15 วัน นับจากนั้น
4. สมาชิกคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงหนึ่งคะแนนในการออกเสี ยง
5. ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมตัดสิ นชี้ขาด
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
7. การประชุมต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
8. หากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ให้แจ้งประธานหรื อคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มทราบ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุมได้
9. สมาชิ กหรื อคณะกรรมการผูใ้ ดขาดการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องถูก
ปรับครั้งละ 100 บาท
ข้อ 14 หารถือหุ น้ หุ น้ หนึ่งมีมูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท สมาชิกจะต้องถืออย่างน้อย 3 หุน้
ข้อ 15 แหล่งที่มาของเงินทุน
1. ระดมหุน้ จากสมาชิก
2. รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
3. รายได้จากการบริ หารจัดการการเก็บเกี่ ยวข้าวโดยรถเกี่ ยวนวด และการขนส่ งเมล็ด
พันธุ์ขา้ วจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
4. ดอกเบี้ยเงินฝาก
5. ผลกาไรจากการจาหน่ายปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชและวัชพืช
6. รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 16 การเก็บรักษาเงินกองทุน
1. ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่มอย่างน้อย 3 คน เป็ นตัวแทนเปิ ดบัญชีกลุ่ม
2. การเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก จะถอนเงินตามจานวนมติที่ประชุมระบุไว้เท่านั้น
3. กลุ่มต้องกันเงินสารองไว้ใช้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า 15,000 บาท
ข้อ 17 การจัดสรรผลประโยชน์
1. สนับสนุนกองทุนกลุ่ม
2. ปันผลสมาชิก
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3. ตอบแทนคณะกรรมการหรื อสมาชิ ก ที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากลุ่ ม เข้าร่ วมประชุ ม
อบรม สัมมนา และปฏิบตั ิงาน จะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 100 บาท/วัน
4. เพื่อดาเนินงานกลุ่ม
หมวดที่ 4 การจัดตั้งกลุ่ม การขึน้ ทะเบียนเป็ นกลุ่ม
ข้อ 18 การจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
1. เกษตรกรผูท้ าแปลงขยายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีจานวนสมาชิกไม่
น้อ ยกว่า 10 คน ที่ รวมตัว กัน ด้วยความสมัค รใจเพื่ อ ขอจัด ตั้ง กลุ่ ม ขึ้ น มา และมี พ้ื น ที่ จ ัด ท าแปลง
ขยายพันธุ์ติดต่อกันหรื อใกล้เคียงรวมกัน 100 ไร่ ข้ ึนไป
2. เกษตรกรรวมตัว กัน ตามข้อ 18 จะต้อ งจัด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบการชี้ แจงโดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ ถึงวัตถุ ประสงค์การพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว สิ่ งที่ตอ้ ง
ปฏิ บ ัติ ห รื อ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม เข้า ใจการด าเนิ น งานร่ ว มกับ ศู น ย์เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า ว
เชียงใหม่ และจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ข้อ 19 การขึ้นทะเบียนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
1. ผูอ้ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ ทาหน้าที่รับรองการจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วและรายงานสานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพื่อขอขึ้นทะเบียนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วภายใต้การดูแล
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ ภายในเดือนสิ งหาคมของทุกปี
2. ส านักเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว จะพิ จารณาตามระเบี ยบการจัดตั้งกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
แล้วจัดทาเอกสารทะเบียนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
หมวดที่ 5 การกาหนดสมาชิ กภาพของสมาชิ กคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ข้อ 20 การหมดวาระสมาชิก
1. เสี ยชีวติ
2. ลาออก
3. ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
4. การพิจารณาสมาชิกเป็ นไปตามมติของสมาชิกในที่ประชุม
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ข้อ 21 การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
1. ครบรอบวาระ
2. เสี ยชีวติ
3. ลาออก
4. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ออกด้ว ยคะแนนเสี ย งเกิ น กว่าสองในสามของจานวนสมาชิ ก
ทั้งหมด
ข้อ 22 การเลิกกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
1. กลุ่มไม่มีการดาเนินกิจกรรม และไม่มีการประชุมกันติดต่อกัน 1 ปี
2. กลุ่มมีสมาชิกเหลือน้อยกว่า 10 คน เป็ นเวลา 1 ปี
3. ที่ประชุมกลุ่มมีมติให้เลิกกลุ่ม
2.6 หน่ วยงานทีใ่ ห้ การสนับสนุนบ้ าง
หน่ วยงานที่ให้การสนับสนุ นกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประกอบด้วยทั้งหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ สานักเมล็ดพันธุ์
ข้าว ศูนย์บริ หารศัตรู พืชเชี ยงใหม่ และสานักงานเกษตรอาเภอสันทราย โดยจะมีนกั วิชาการเกษตรจาก
หน่วยงานดังกล่าว คอยมาทาการจัดอบรมให้ความรู ้ และคอยแนะนาเทคนิควิธีการใหม่ในการป้ องกัน
ศัตรู พืชและวัชพืช

รู ปที่ 4.8 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
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หน่วยงานภาคเอกชน บริ ษทั สยามคูโบต้าคอเปอเรชัน่ จากัด เป็ นผูช้ ่วยเหลือกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อในด้านเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรที่ทนั สมัย โดยได้บริ จาคเครื่ องสี ข้าวขนาดเล็ก ที่มี
กาลังการผลิ ตอยู่ที่ 2 ตันต่อชั่วโมง จานวน 1 เครื่ อง รถไถดิ นขนาดเล็ก จานวน 5 คัน รถเกี่ ยวนวด
จานวน 2 คัน และเครื่ องปักดาเมล็ดพันธุ์ จานวน 5 เครื่ อง

รู ปที่ 4.9 บริ ษทั สยามคูโบต้าคอเปอเรชัน่ จากัด
2.7 ทีม่ าของเมล็ดพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ ตาบลแม่เหี ยะ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2.8 เมล็ดพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้ ปลูก
ข้ าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 พันธุ์ขา้ วเหนี ยวที่มีลกั ษณะของสายพันธุ์คงที่ไม่กลายพันธุ์ เป็ นข้าวที่
ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสู ง ข้าวนึ่ งสุ กแล้วอ่อนนุ่ม และมีรสหวานเล็กน้อย รัฐบาลได้มีมติให้ขา้ ว
พันธุ์สันป่ าตอง 1 ได้รับการส่ งเสริ มและขยายพันธุ์ได้ให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และตั้ง
ชื่ อว่า ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง 1 พื้นที่ เหมาะสม คือ พื้นที่ นาชลประทานภาคเหนื อตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รู ปที่ 4.10 ลักษณะข้าวสันป่ าตอง 1 (ที่มา : ศูนย์ขา้ วชุมชนบ้านกลาง)
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ข้ าวพันธุ์ ด อกมะลิ 105 มี ลกั ษณะพิ เศษ คือ เมื่ อนาข้าวมาหุ งหรื อต้มจนสุ ก จะมี กลิ่ นหอม
คล้ายดอกมะลิ และเมล็ดอ่อนนุ่ม ดังนั้นจึงมีการปรับปรุ งพันธุ์ให้บริ สุทธิ์ ตามหลักวิชาการ จนได้พนั ธุ์
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับความนิยมในการบริ โภคมากที่สุดในโลก และรัฐบาลไทยได้ประกาศให้
ขยายพันธุ์ส่งเสริ มการปลู กได้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2502 เป็ นต้นมา สาหรับพื้นที่ ปลูกข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ที่เหมาะสม ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางพื้นที่

รู ปที่ 4.11 ลักษณะข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ที่มา : ศูนย์ขา้ วชุมชนบ้านกลาง)
2.9 ปัญหาทีพ่ บในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. ปั ญหาด้านวัชพืช ในทุกๆปี สมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อบางรายประสบกับ
การพบพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์มากเกินไป ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ เกิดได้จาก การติดมาจากเมล็ดพันธุ์ ที่
นามาปลู ก เมล็ดพันธุ์ที่ ยงั ตกค้างจากการเก็บเกี่ ยวในฤดู กาลก่ อนหน้า และพื ชชนิ ดอื่ นที่ ไม่ใช่ ขา้ ว
โดยทั้ง นี้ ทั้ง นั้น ในแปลงขยายพัน ธุ์ ข องสมาชิ ก แต่ ล ะราย อาจจะไม่ ส ามารถดู แ ลได้อ ย่า งทั่ว ถึ ง
หรื ออาจจะขาดความใส่ ใจในการดูแลแปลงขยายพันธุ์
2. ปั ญหาด้านศัตรู พืช กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อยังประสบกับ ปั ญหาศัตรู พืช เช่ น
เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล หอยเชอรี่ และบัว่ ที่คอยกัดกินต้นข้าวทาให้เกิดความเสี ยหายเป็ นบริ เวณกว้าง
เพราะศัตรู พืชเหล่านี้มีการขยายพันธุ์ที่เร็ ว
2.10 วิธีการแก้ ไขปัญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.10.1 การแก้ ไขปัญหาพันธุ์ปน
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ได้รับการแนะนาวิธี การตรวจตัดพันธุ์ปนจากนักวิชาการ
เกษตร เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในแปลงขยายพันธุ์ โดยตรวจสภาพต้นข้าวที่
ปลู ก อยู่ในแปลงขยายพันธุ์ ให้ มี ล ัก ษณะตรงตามสายพัน ธุ์ ข ้าว หากมี ต้นพื ช พันธุ์ อื่นขึ้ น ปะปนอยู่
จึงควรทาการกาจัดหรื อถอนออกไป
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โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะทาการตรวจตัดพันธุ์ปนเอง เพื่อเตรี ยม
แปลงขยายพันธุ์ ให้ได้มาตรฐานก่อนการตรวจสอบคุ ณภาพแปลงขยายพันธุ์โดยคณะกรรมการจาก
ภาครัฐ เพื่อตรวจแปลงขยายพันธุ์วา่ เป็ นไปตามมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์หรื อไม่ เพื่อดาเนินการแก้ไข
ให้ เมล็ ดพัน ธุ์ มี คุ ณ ภาพสู งดี ข้ ึ น ซึ่ งการก าจัดข้าวพันธุ์ ป นสามารถท าไปพร้ อมกับ การก าจัดวัช พื ช
และการตรวจโรคแมลง ซึ่ งการตรวจพันธุ์ปนสามารถทาได้ในระยะต่างๆ ดังนี้
1. ระยะกล้ า ตรวจดูความแตกต่างของสี ใบ ความสู ง สี ลาต้น ทรงต้น มุมของใบกับลาต้นและ
ใบที่แสดงอาการเป็ นโรค
2. ระยะแตกกอ ตรวจดูความแตกต่างของความสู ง ลักษณะและสี ของใบ สี ของลาต้น ทรงกอ
การแตกกอ มุมของใบกับลาต้น ต้นที่เป็ นโรคหรื อมีลกั ษณะที่ผดิ ปกติและข้าววัชพืช
3. ระยะออกดอก ตรวจดู ล ัก ษณะช่ อดอก ช่ วงเวลาการออกดอกก่ อนหรื อหลัง เมื่ อท าการ
เปรี ยบเทียบกับต้นพืชพันธุ์ที่ปลูก สี ของรวง ความสู งของรวง การชูรวง ความยาวของคอรวง ลักษณะ
มุมและสี ของใบธง และทรงของกอข้าวที่ต่างกัน
4. ระยะโน้ มรวง ตรวจดูความแตกต่างของสี เมล็ดและรวงข้าว ลักษณะและความยาวของหาง
คอรวง ลักษณะของเมล็ดและรวงข้าวที่แตกต่างกัน ลักษณะการโน้มของรวงข้าวและลักษณะการตั้ง
ของใบธง
5. ระยะก่ อนเก็บ เกี่ยว ตรวจดู ค วามแตกต่ างของต้นข้าวและเมล็ดข้าวเปลื อกที่ มีล ักษณะที่
แตกต่างออกไปจากต้นข้าวพันธุ์ที่ปลูกก่อนทาการเก็บเกี่ยว
2.10.2 มีวธิ ีการดูแลรักษาต้ นข้ าวจากศัตรู พชื
กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อใช้วิธี ก ารก าจัดศัต รู พื ช แบบผสมผสานเป็ นการก าจัด
ศัตรู พืชด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการทาน้ าส้มควันไม้และน้ าหมักชี วภาพขึ้นเอง ในวิธีการใช้จะ
นาน้ าส้ มควันไม้มาผสมกับน้ าหมักชี วภาพและผสมสารเคมีกาจัดแมลงตามปริ มาณเหมาะสมหรื อ
ได้รับคาแนะนาจากนักวิชาการเกษตร หากยังมีการระบาดของศัตรู พืชอยู่ สมาชิ กจะทาการใช้สารเคมี
ในการกาจัด แต่ใช้ให้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่นกั วิชาการแนะนา เพื่อยังคงรักษาระบบเกษตรปลอดภัย
ทั้งต่อผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วย
2.12 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากเก็บเกีย่ วแล้ว
กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้าวบ้านหม้อใช้วิธี การเก็บ รั กษาเมล็ ดพันธุ์ ในสภาพที่ มีก ารควบคุ ม
ความชื้ นสั ม พัท ธ์ ของอากาศ กล่ าวคื อ การเก็ บ ข้าวไว้ในภาชนะเก็บ ที่ มิดชิ ด โดยที่ ก ารเก็บ ข้าวใน
สภาพปิ ดเช่ นนี้ สามารถป้ องกันการเคลื่ อนที่ผ่านเข้าออกของอากาศได้ เช่ น การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใน
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กระสอบผ้า หรื อกระสอบพลาสติก ความชื้ นของข้าวจะเป็ นตัวกาหนดความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศ
ภายในภาชนะที่เก็บ ถ้าความชื้ นของข้าวต่า ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบรรจุก็จะต่า ข้าวที่เก็บจะ
เกิ ดความเสี ยหายน้อย ถ้าความชื้ นสัมพัทธ์ของข้าวสู ง ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบรรจุก็จะสู ง
ข้าวที่เก็บจะเกิดความเสี ยหายสู ง ดังนั้นการเก็บรักษาข้าวด้วยวิธีน้ ี ข้าวควรมีความชื้นก่อนเก็บรักษาต่า
ทั้งนี้ ข้ ึ นกับ ระยะเวลาที่ ตอ้ งการเก็บรั กษา อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปแล้ววิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ ได้ผลดี และมี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่า
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการลดความชื้ นแล้วอยู่ในระดับที่ ปลอดภัยในภาชนะบรรจุ ที่
เหมาะสม
2. สถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตอ้ งป้ องกันได้ท้ งั แดด ลม ฝน และมีการระบายอากาศที่ดี
3. มีวสั ดุ รองรับกองเมล็ดพันธุ์ เช่ น แคร่ ไม่ควรวางบนพื้นดิ นหรื อซี เมนต์โดยตรง หรื อวาง
ชิดฝาผนังมากเกินไป
4. มีระบบควบคุ มการเก็บรักษาเพื่อป้ องกันการสับสนและเกิ ดการปะปนพันธุ์ โดยการติด
ป้ ายบ่งชี้ หรื อทาเครื่ องหมายที่กระสอบบรรจุให้ชดั เจน
5. ไม่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่เดียวหรื อใกล้กบั ความชื้ นหรื อตัวนาความชื้น เช่น เก็บรักษา
ร่ วมปุ๋ ย สารเคมี หรื อเก็บใกล้แหล่งน้ า
6. ตรวจสอบสภาพและคุ ณภาพของเมล็ดพันธุ์ พร้ อมเตรี ยมการป้ องกันแมลงศัตรู ที่อาจเข้า
ทาลายเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา
2.13 การจัดจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ข้ าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 จาหน่ายเป็ นเฉพาะข้าวดิบเท่านั้น คือ หลังจากทาการเกี่ยวนวดข้าวจาก
แปลงขยายพันธุ์เสร็ จแล้ว จะนาข้าวขึ้นสู่ รถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ โดย
มีด่านชัง่ น้ าหนักรถเข้าและออก เพื่อวัดค่าน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ได้ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะถูก
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ ทั้งการหาเปอร์ เซ็ นความชื้ น และการหา
เปอร์เซ็นพันธุ์ปน
ข้ าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 แบ่งการจาหน่ ายได้ 2 รู ปแบบ คือ จาหน่ ายเป็ นข้าวดิบ และจาหน่าย
เป็ นข้าวเปลือก การจาหน่ายเป็ นข้าวดิบจะมีรูปแบบเหมือนข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 แต่การจาหน่ายเป็ น
ข้า วเปลื อ ก จะต้อ งน าข้า วไปท าการลดความชื้ น โดยการน าข้า วไปผึ่ ง แดด และเก็ บ รั ก ษาใน
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมก่ อนการจาหน่ ายข้าวเปลื อกออกไป และคุ ณ ภาพของเมล็ ดพันธุ์ จะถู ก
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่เช่นเดียวกับข้าวสันป่ าตอง 1
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2.14 ลูกค้ าของกลุ่ม
ในทุกปี ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่จะกาหนดโควต้ารับซื้ อผลผลิตจากเกษตรทั้งหมดไว้
ที่ร้อยละ 80 และส่ วนต่างที่เหลืออีกร้อยละ 20 ขึ้นอยูก่ บั สมาชิ กในกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
จะจาหน่ ายผลผลิ ตให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วทั้งหมดหรื อไม่ หรื อนาส่ วนต่างมาทากระบวนการสี ขา้ ว
ด้วยเครื่ องที่สนับสนุ นโดยบริ ษทั สยามคูโบต้า จากัด เพื่อใช้ไว้ในการบริ โภคในครัวเรื อนส่ วนหนึ่ ง
และไว้จาหน่ ายให้เกษตรกรในระแวกหมู่บา้ นใกล้เคียง รวมไปถึ งต่างอาเภอ เช่ น อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอแม่แตง และสันอาเภอกาแพง
2.15 ราคาขายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ขายในอัตรากิโลกรัมละ 19.80 บาท
ข้าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 ขายในอัตรากิโลกรัมละ 14.80 บาท
ราคารับซื้ อคืนเมล็ดพันธุ์ขา้ วเป็ นของปี 2557 อัตราราคาซื้ อขายเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากกลุ่มผูผ้ ลิต
เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้า นหม้อ จะถู ก ก าหนดโดยศู น ย์เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วเชี ย งใหม่ ซึ่ งราคานี้ จะสามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาด หากตลาดต้องการข้าวมากจะทาให้ราคาข้าวนั้นสู งขึ้ น
ตามไปด้วย และเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลที่มีนโยบายส่ งผลกระทบต่อข้าว เช่ น นโยบายประกันราคา
ข้าว และนโยบายจานาข้าว
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมู ล เชิ งลึกเกี่ยวกับ คุ ณ ลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการและการด าเนิ นการของกลุ่ ม
ผู้ ผ ลิต เมล็ด พั น ธุ์ ข้ าวบ้ านหม้ อ อาเภอสั น ทราย จั งหวัด เชี ยงใหม่ โดยใช้ ห ลักแนวคิ ด และทฤษฎี
คุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ 5 ประการ
1. ความคิดริเริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่ อตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ าน
โดยแรกเริ่ มในปี 2544 มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่เข้ามาดูพ้ืนที่ทานาในเขต
ของชุ มชนบ้านหม้อ และเห็ นว่าต้นข้าวมีความสวยงาม ดิ นในท้องนามี สีดาแสดงถึ งดิ นมีความอุดม
สมบูรณ์ และมีน้ าจากคลองชลประทานไหลตลอดเวลาตลอดทั้งปี เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เชียงใหม่จึงได้มีการติดต่อไปยังชุมชนบ้านหม้อ โดยประสานงานผ่านผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นแกนหลัก จึงได้
มีการประกาศเรี ยกประชุมผูท้ ี่ทาอาชีพชาวนา และทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ได้ทา
การอบรมและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว วิธีการปลูก แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ วิธีการ
ประเมินผลงาน และตลาดที่รองรับ จึงมีผทู ้ ี่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่ วมโครงการบางส่ วน เพราะ
เชื่ อว่าสามารถที่จะทางานร่ วมกับกับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ได้ แต่บุคลากรบางส่ วนก็ยงั เกิด
ความกังวลและไม่แน่ใจ โดยจัดตั้งเป็ นกลุ่มจัดทาแปลงขยายพันธุ์บา้ นหม้อขึ้นมา ภายใต้การดูแลจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อที่ จะพัฒนาชุ มชนบ้านหม้อให้เป็ นหมู่บ ้านที่ เข้มแข็ง
พัฒนาบุคลากรในชุ มชนให้มี ความรู ้ ความสามารถ และใช้ป ระโยชน์ ให้เกิ ดประโยชน์สู งที่ สุด ให้
เกษตรกรในชุ มชนมีคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนบ้าน
หม้อ
ต่ อ มาในปี 2549 ได้มี ก ารจดทะเบี ย นอย่า งเป็ นทางการกับ ศู น ย์เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วเชี ย งใหม่
จึงเปลี่ยนชื่อกลุ่มมาเป็ น กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่ วมสมาชิ กเริ่ มแรก
ทั้งหมด 15 ราย มีพ้ืนที่ทาแปลงขยายพันธุ์ท้ งั สิ้ น 118 ไร่ จานวนเงินเริ่ มจัดตั้งกลุ่ม 7,000 บาท โดยมี
นางอุ่นเมือง อาทิตย์ ดารงตาแหน่งประธานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ และได้ดาเนิ นกิจกรรม
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วมาโดยตลอด จนกระทัง่ ในปี 2553 ประสบความสาเร็ จครั้งแรกในการเป็ น
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เนื่ องจากได้การถูกรับเลือกให้เป็ นตัวแทนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่
ในการประกวดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และได้รับรางวัล กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นชนะเลิศที่
2 กลุ่ มภาคเหนื อตอนบน จึ งมีหน่ วยงานจากภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ให้กบั ชุ มชนบ้านหม้อ ประกอบด้วย รถไถนา 1 คัน เครื่ องปั กดา 1 เครื่ อง และเครื่ องสี ขา้ ว 1 เครื่ อง
จนกระกลายเป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ มีท้ งั หน่วยงาน
รัฐอื่นๆ เช่น สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย และชุ มชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
ภายในชุมชนบ้านหม้อ
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กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อได้ประสบความสาเร็ จเป็ นครั้งที่ 2 ในปี 2555 ได้ถูกรั บ
เลื อกให้เป็ นตัวแทนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่อีกครั้ง ในการประกวดคุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
และได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดี เด่นชนะเลิ ศที่ 3 กลุ่มภาคเหนื อตอนบน ซึ่ งเป็ นผลงาน
การันตีได้ว่ากลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ สามารถที่จะทาแปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต
1.2 ปัญหาในตอนเริ่มก่ อตั้งกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่ อง การดาเนิ นกิจกรรมตามแผนงาน
เพราะเกษตรในชุ ม ชนบ้านหม้อท าอาชี พ ชาวนามานานหลายปี แล้ว แต่ ท าในรู ป แบบของตัวเอง
มีอิสระ พันธุ์ขา้ วที่อยากปลูก และใช้ปุ๋ยหรื อสารเคมีกาจัดแมลงได้อย่างไม่มีขอบเขต แต่ในเมื่อเข้า
มาร่ วมกับ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อแล้ว จาเป็ นที่ จะต้องปรั บ รู ป แบบการท าแปลงขยาย
พันธุ์ใหม่ โดยจะได้รับการถ่ายทอดความรู ้จากการอบรม เทคนิ ควิธีการ การดูแลรักษา และการเก็บ
เกี่ยว ตามที่นกั วิชาการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ได้แนะนาไว้
การแก้ไขปั ญหาความกังวลเกี่ ยวกับเรื่ อง การดาเนิ นกิจกรรมตามแผนงาน ในช่ วงเริ่ มกลุ่มปี
แรกจะท าโดยการประชุ ม กลุ่ มเพื่ อกระจายแผนงานแต่ ละขั้น ตอนให้ส มาชิ ก ทุ ก คนนั้นเข้าใจ เช่ น
แผนการการรั บเมล็ดพันธุ์ แผนการปลู ก แผนการดู แลรักษา และแผนการเก็บเกี่ ยว โดยให้สมาชิ ก
ค่อยๆปรั บตัว และทาตามคาแนะนาของนักวิชาการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่อย่างเคร่ งครั ด
และมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่อย่างใกล้ชิดทุกช่วงแผนงานจนสาเร็ จผลใน
ฤดู ปี แรก และในปี ถัดมาเกษตรกรเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการท าแปลงขยายพันธุ์ แล้วก็ส ามารถดาเนิ น
กิจกรรมของตนเองได้จนถึงปั จจุบนั
1.3 แนวคิดเรื่องการยุบกลุ่ม
หลังจากการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ สมาชิ กทุกคนไม่เคยคิดว่าจะทาการยุบ
หรื อเลิ กทากลุ่ม เพราะทางพื้นฐานของชุ มชนบ้านหม้อนั้นทาอาชี พชาวนาเป็ นหลักมาอย่างช้านาน
เห็นทุกคนล้วนแล้วแต่จึงเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ควรทาต่อไป เพราะเป็ นอาชี พที่สุจริ ตอาชี พหนึ่ ง ถึงแม้วา่ จะ
เป็ นอาชี พที่ไม่ได้มีหน้ามีตาทางสังคม หรื อมียศถาบรรดาศักดิ์ แต่มีความภูมิใจที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็ นสันหลังของชาติ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้ออยากให้ประชาชนชาวไทยได้บริ โภคข้าวที่ดี
และมีคุณภาพ ด้วยฝี มือของชาวนาไทยด้วยกันเอง
นอกจากนี้ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อได้ถูกจัดเป็ นโรงเรี ยนชาวนา ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบส่ งเสริ มและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จึงมีประชาชนในชุมชนใกล้เคียงหรื อ
ที่อื่นมาทาการศึกษาและเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ ที่เป็ นประโยชน์ต่อทุกคนนัน่ เอง
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1.4 ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อกล่าวว่า คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ
ของกลุ่ม เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากบ้านหม้อในการประกวดคุณภาพที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่
จะได้เข้ารอบลึ กๆอยูเ่ สมอ หากเปรี ยบเทียบระหว่างชาวนาผูป้ ลูกข้าวทัว่ ไปกับกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อ เช่น เมล็ดพันธุ์ขา้ วดอกมะลิ 105 ราคาตลาดกลางรับซื้ ออยูท่ ี่ 19.80 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อ
หลังจากการเก็บเกี่ยวจะต้องนาเมล็ดพันธุ์ไปจาหน่ายให้กบั โรงสี ขา้ วด้วยตัวเอง ซึ่ งจะถูกกดราคาให้ต่า
กว่าตลาดกลาง 2.50 บาท แต่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสามารถจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ในราคาตลาดกลาง เพราะกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อเป็ นกลุ่มที่ดาเนิ น
กิจกรรมภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐ จึงมีโควต้าและราคาการรับซื้ อที่ชดั เจน
1.5 ระดับความสาเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อในมุมมองของกลุ่ม
หากวัดระดับ ความส าเร็ จไว้ที่ 10 คะแนน ผูใ้ ห้ข้อมู ลทั้ง 3 ราย ในฐานะตัวแทนของกลุ่ ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ได้ประมาณการว่าน่ าจะอยูใ่ นระดับ 8 คะแนน เพราะว่าหากเมื่อเทียบ
ระยะเวลาในการเริ่ มกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ของกลุ่มอื่นๆ กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อใช้เวลา
น้อยกว่าในการที่ จะประสบความสาเร็ จ ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพ โดยใช้เวลา 4 ปี
จากการจดทะเบียนเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อในปี 2549 ที่ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วดี เด่นชนะเลิ ศที่ 3 กลุ่มภาคเหนื อตอนบน ซึ่ งบางกลุ่มนั้นก่อตั้งขึ้นมาและดาเนิ นกิ จกรรม
มาแล้วนานมากกว่า 10 ปี ก็ยงั ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ สิ่ งนี้ แสดงให้เห็ นถึ งคุ ณภาพ ความใส่ ใจ และ
การบริ หารจัดการของกลุ่มอย่างมีระบบ
นอกจากนี้ กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อยังคงพัฒนาคุ ณภาพของสมาชิ กอยู่เสมอ ด้วย
การนัดประชุ มกันเมื่อมีปัญหาทั้งที่สามารถควบคุ มได้และควบคุ มไม่ได้ เพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาที่ ดี
ที่ สุดในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว ให้มีคุณภาพตามที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ตอ้ งการให้มากขึ้ น
และลดปัญหาข้าวพันธุ์ปนให้นอ้ ยลง
1.6 เหตุผลทีพ่ ยายามสร้ างผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทีม่ ีคุณภาพเพิม่ ขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
เพราะการรักษาชื่ อเสี ยงของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อให้คงอยู่ และให้เป็ นที่รู้จกั แก่
เกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าวจากต่ างท้องถิ่ น ให้ ม าท าการศึ ก ษาดู งานภายในชุ ม ชนบ้านหม้อ เพื่ อเป็ นการ
ยกระดับอาชี พเกษตรกรให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และการที่รักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ
นั้น เป็ นการรักษาโควตาที่ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่กาหนดไว้ หากผลผลิ ตที่ ได้ในแต่ละปี
มากกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมากและยังได้รับความ
ไว้วางใจจากหน่ วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ถ้าหากว่าดาเนิ นกิจกรรมและได้ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี ต่ ากว่า
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เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วอาจจะลดพื้นที่การดาเนิ นกิจกรรมเพื่อเปรี ยบเทียบผล หรื อ
หาพื้นที่ดาเนินกิจกรรมใหม่แทนที่ และอาจมีคาสัง่ ให้ยบุ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อได้
2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม
2.1 แรงจูงใจเพือ่ ให้ ได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวทีม่ ีคุณภาพดี
1. ผลตอบแทนที่ชัดเจน เนื่องจากในแต่ละปี ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่มีโควต้ากาหนด
รับซื้ อผลผลิตไว้ที่ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ในราคาตลาดกลางของข้าว ทาให้ผลตอบแทนที่ได้
มากกว่าการขายเมล็ดพันธุ์ให้กบั โรงสี ขา้ วหรื อพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งจะถูกกดราคาให้ต่ากว่าราคาตลาด
กลาง ทาให้เกษตรมีความมัน่ ใจในการดาเนิ นกิจกรรมต่อไป เพราะมีตลาดรองรับที่ชดั เจนและมีราคา
รับซื้ อเหมาะสม
2. เป็ นการสร้ างงาน เนื่องจากประชาชนในชุมชนบ้านหม้อ ส่ วนมากทาอาชี พเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีท้ งั ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยกลางคน ไปจนถึงผูส้ ู งวัย
เกษตรกรบางรายอาจมีวุฒิการศึกษาไม่สูง เมื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองทาให้ตอ้ งเป็ นแรงงานราคาถูกหรื อ
แรงงานชัว่ คราว ซึ่ งเสี่ ยงต่อการตกงานบ่อย ขาดแคลนรายได้ และต้องกลับมาอยูท่ ี่ภูมิลาเนา โดยการ
ผันตัวมาสู่ อาชีพเกษตรกร เพราะไม่จากัดวุฒิการศึกษา เป็ นนายของตัวเอง และมีเวลาให้กบั ครอบครัว
มากขึ้น
2.2 มีศักยภาพด้ านอืน่ ๆ นอกเหนือจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อดาเนิ นกิจกรรมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเป็ นหลัก และยัง
ดาเนิ นกิจกรรมอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว โดยการใช้วตั ถุต่างๆที่สามารถหาได้ง่ายในชุ มชน
บ้านหม้อ เช่ น หอยเชอรี่ มูลสั ตว์ เศษพืชผักผลไม้ และเศษใบไม้ ฯลฯ หรื อของเสี ยจากการดาเนิ น
กิจกรรมหลัก เช่น เศษฟางข้าว และเศษหญ้า ฯลฯ ซึ่ งนาสิ่ งเหล่ามาสร้างสรรค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ดังนี้
1. การทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ ให้คุณค่าทางธาตุอาหารโดยตรงแก่พืช และกระตุน้ ให้จุลินทรี ยใ์ น
ดินเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ งผลผลิ ตที่ได้มีคุณภาพที่ดีกว่า ได้รสชาติของข้าวที่ดีกว่า และช่วยให้
ประหยัดต้นทุนที่ต่ ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยในปั จจุบนั พบว่ามีสูตรการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพมากมาย
มีการพัฒนาการผลิตมาอย่างช้านานแต่ใช้ในวงจากัดไม่แพร่ หลายเหมือนกับปุ๋ ยเคมี ประโยชน์ของปุ๋ ย
หมัก ชี วภาพคื อจะช่ วยในการปรั บ ปรุ ง ดิ น และย่อ ยสลายอิ น ทรี ย วัตถุ ใ นดิ น ให้ เป็ นอาหารแก่ พื ช
โดยการนามูลสัตว์ แกลบเผา และราละเอียดมาผสมเข้าด้วยกัน แล้วนาน้ าหมักพืช และกากน้ าตาล
ผสมน้ า แล้วรดกองปุ๋ ยที่ผสมคลุกให้ทวั่ ให้มีความชื้ นระดับเดียวกับการทาปุ๋ ยชี วภาพ เกลี่ยกองปุ๋ ยบน
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พื้นให้หนาไม่เกิน 15 เซนติเมตร คลุมด้วยกระสอบป่ าน ทิ้งไว้ 3-5 วัน โดยไม่ตอ้ งกลับเมื่อปุ๋ ยเย็นลง
นาไปใช้ได้
2. การทานา้ ส้ มควันไม้ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กาลังเปลี่ยนเป็ นถ่าน เมื่อทาให้
เย็นลงจนควบแน่น และกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า ของเหลวที่ได้เรี ยกว่า “น้ าส้มควันไม้” น้ าส้มควันไม้ได้
จากการดัก เก็ บ ควันอยู่ในช่ วงของการเผาถ่ านอุ ณ หภู มิป ากปล่ องประมาณ 80-150 องศาเซลเซี ย ส
หรื อสังเกตจากควันที่ปากปล่องทิ้งไว้สักพัก แล้วนาแผ่นกระเบื้องมาดูหยดน้ าที่เกาะบนกระเบื้องจะ
ใสหรื อมี สี เหลื องปนน้ าตาล เมื่ อนาไปใช้ป ระโยชน์ ทางการเกษตร จะมี คุณ สมบัติต่างๆ ดังนี้ คื อ
เป็ นสารปรับปรุ งดิ น สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช และสารเร่ งการเติบโตของพืชบริ เวณส่ วนราก ลาต้น
หัว ใบ และดอกผลของพืชบางชนิ ด การใช้น้ าส้มควันไม้ราดในดินปลูกพืช จะช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของพื ช และควบคุ ม โรคพื ชที่ มี ส ามเหตุ ม าจากไส้ เดื อนฝอย เชื้ อรา นอกจากนั้นน้ าส้ ม ควันไม้ยงั มี
คุ ณสมบัติเป็ นฮอร์ โมนพื ช และในบางกรณี เป็ นตัวยับ ยั้งการเจริ ญเติ บ โตส่ วนต่างๆ ของพืชเมื่ อใช้
น้ าส้มควันไม้ในอัตราส่ วนที่มากน้อยต่างกัน น้ าส้มควันไม้จะมีพิษต่อพืชสู งเมื่อราดลงดินในปริ มาณ
มากหรื อนาไปใช้กบั พืชโดยไม่ผสมน้ าให้เจือจางจะเกิดผลเสี ยเช่นกัน
3. การท าน้ า หมั ก ชี ว ภาพ ซึ่ งมี ธ าตุ อ าหารส าคัญ หลายอย่า งทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และกามะถัน ฯลฯ จึงสามารถนาไปเป็ นปุ๋ ย เร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ ึน และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรู พืชได้ดว้ ย
ส่ วนผสม : เศษซากสัตว์สด เช่น หอย ปลา 1 ส่ วน และน้ าตาลทรายแดง 1 ส่ วน
วิธีทา : นามาผสมรวมกันหมักทิง้ ไว้ 1 สัปดาห์ นาหัวเชื้ อที่ได้ มาเจือจางกับน้ าในอัตรา 1 : 1,000
การใช้ ประโยชน์ : นาน้ าที่ได้จากการเจือจางไปฉี ดพ่นป้ องกันกาจัดหอยเชอรี่ หากต้องการนาไปใช้กบั
พืชผักผลไม้ให้เปลี่ยนจากเศษซากสัตว์เป็ นพืชสดแทน ในอัตรา 3 ต่อ 1 ส่ วน
2.3 การกระจายงานแก่ สมาชิ กในกลุ่ม
ประธานกลุ่มหรื อฝ่ ายผูบ้ ริ หารกลุ่มจะทาการนัดเรี ยกประชุ มสมาชิ กเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ของ
สมาชิ กตามความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะมีการถามสมาชิ กว่ามีความรู ้ความถนัดในด้านใด และ
รับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้หรื อไม่ หากสมาชิ กที่ ได้รับมอบหน้าหน้าที่ แล้วไม่สามารถ
ดาเนิ นกิ จกรรมนั้นต่อไปได้ จะมี การเรี ยกนัดประชุ มอีกครั้งเพื่ อหาคนที่ เหมาะสมเพื่อมารับหน้าที่
แทน
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รู ปที่ 4.12 การประชุมระหว่างสมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อ
2.4 แนวทางในการหาสมาชิ กทีม่ ีศักยภาพเพิม่ ของกลุ่ม
เมื่อมีบุคคลที่สนใจจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อ จะต้องมีการพูดคุย
กันกับประธานกลุ่มและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มเสี ยก่อน ถ้าหากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุ มชน
และรู ้ จกั กันเป็ นอย่างดี ก็จะถู กพิจารณาโดยทันที หากเป็ นผูท้ ี่ อาศัยในชุ มชนแต่ไม่มีความสนิ ทกัน
จะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับทัศนคติและสังเกตการณ์วา่ บุคคลดังกล่าวจะมีความรู ้ความสามารถพอที่จะ
ร่ วมงานกันได้หรื อไม่ หากฝ่ ายบริ หารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมที่จะร่ วมงาน ทางประธานกลุ่มจะทา
การแจ้งไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ให้รับทราบในเวลาต่อมา
2.5 การสื่ อสารภายในกลุ่มและการประชุ ม
โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อจะมี การเข้าร่ วมประชุ มกัน 2-3 เดื อนต่อครั้ ง
หรื อมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่มาทาการตรวจสอบ ทางฝ่ ายบริ หารกลุ่มจะทาการนัด
สมาชิ ก เพื่ อ เข้า ร่ ว มประชุ ม เมื่ อ ท าการเข้า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม โดยส่ วนใหญ่ แล้วจะพู ด ถึ ง เรื่ องของ
แผนการปลูกเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลนั้นๆ รวมไปถึงเรื่ องของงบประมาณของกลุ่มที่ตอ้ งใช้ในการจัดซื้ อ
สารเคมีกาจัดแมลง โดยทางเลขานุ การของกลุ่มจะเป็ นผูจ้ ดบันทึกผลการรายงานและผลการประชุ ม
ทุกๆครั้ง
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2.6 การพัฒนาสมาชิ กของกลุ่ม
การเข้าร่ วมโครงการและดู งานหลังจากฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ยวข้าวในแต่ ล ะฤดู ก าลทั้ง นาปี และ
นาปรัง จะมีการจัดประกวดเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว ณ สถานที่ต่าง เช่ น สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวเชียงใหม่ โดยกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อจะมีการเข้าร่ วมโครงการทุกปี และในเดือนธันวาคม
เข้าร่ วมงานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งในบางปี กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อได้
เป็ นผูจ้ ดั ซุ ้ม นิ ท รรศการเพื่ อแสดงผลงานที่ ด าเนิ น กิ จกรรมผ่านมา เพื่ อที่ จะได้มี โอกาสพู ด คุ ย กับ
เกษตรกรจากต่างท้องถิ่น เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อกัน และยังเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความรู ้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
ในเดื อนมิถุนายนของทุกปี เป็ นช่ วงก่อนฤดู เตรี ยมพื้นที่ เพื่อเมล็ดพันธุ์ ขา้ วในฤดู กาลต่อไป
ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วจะทาการเชิ ญสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อและสมาชิ กกลุ่มอื่นๆ ไป
ทาการอบรมพร้ อมๆกัน เกี่ยวกับแผนการปลูก และนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละปี เพื่อให้
สมาชิ กกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ทุกคนได้เข้าใจและดาเนิ นกิ จกรรมของตนเองอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมได้ทากิ จกรรมร่ วมกัน เช่ น การถามและตอบปั ญหาเกี่ ยวกับการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยให้สมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นฝ่ ายถาม และอีกกลุ่มเป็ นผูต้ อบปั ญหา
นอกจากนี้ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ บ ้า นหม้อ ยังได้ใ ห้ ส มาชิ ก ทุ ก คน โดยจัด เวรให้ ส มาชิ ก
หมุ นเวียนการรับผิดชอบในหน้าที่ ในส่ วนต่างๆของกลุ่ม โดยมีการหมุ นเวียนเวร 2 สัปดาห์ ต่อครั้ ง
เช่ น การทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ การทาน้ าหมักชี วภาพ และการทาน้ าส้มควันไม้ ซึ่ งวิธีการนี้ เป็ นการทา
เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบตั ิและสามารถนาไปทาไว้ใช้เองได้
2.7 การตั้งงบประมาณในการพัฒนาสมาชิก
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อมีการตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาสมาชิกไว้ที่ 100 บาทต่อคนต่อ
วัน แต่สมาชิ กส่ วนใหญ่จะอาศัยการดาเนิ นงานโดยการเสี ยสละเงินทุนของตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่ น
การใช้ทรัพย์สินของตนเองในการไปเข้าร่ วมอบรมนอกสถานที่ หรื อศึ กษาดู งานตามสถานที่ ต่างๆ
โดยจะไม่มีการใช้งบส่ วนกลางของกลุ่มแต่อย่างใด เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมัน่ คงของเงินทุน
ส่ วนกลางไว้
2.8 การดูแลและเอาใจใส่ ของกลุ่ม
สมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อท่านใดมีการจัดงานขึ้น เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง
และงานอุ ป สมบท ทางกลุ่ ม จะเป็ นผูช้ ่ ว ยเหลื อ งานโดยการหุ ง และแจกข้า ว และจะมี ก ารน าเงิ น
ส่ วนกลางของกลุ่มไปจัดซื้ อของที่ มอบเป็ นที่ ระลึ กให้แก่ เจ้าภาพ หากสมาชิ กหรื อคนในครอบครั ว
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ของสมาชิ กท่านใดสู ญเสี ย ก็จะมีการนาเงินส่ วนกลางมามอบให้แก่ครอบครัวบางส่ วน เนื่ องจากกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อเป็ นชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้ อต่อกันมาก และมักจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

รู ปที่ 4.13 การช่วยเหลือสมาชิกโดยการหุ งและแจกข้าวในโอกาสต่างๆ
2.9 ปัญหาเกีย่ วกับสมาชิกและมีวธิ ีการแก้ไข
การที่สมาชิ กบางท่านในกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อจาหน่ายข้าวให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เชี ยงใหม่ แต่พบกับปั ญหาข้าวมีพนั ธุ์ปนเกินเกณฑ์กาหนด ทาให้ถูกตัดราคารับซื้ อลงไปต่ ากว่าราคา
ตลาดกลาง ปั ญหานี้ อาจเกิ ดจากตัวของสมาชิ กท่านนั้นใส่ ใจกับการดาเนิ นกิ จกรรมของตนเองน้อย
เกินไป หรื ออาจขาดประสบการณ์ในการทานานัน่ เอง
โดยการแก้ไขปั ญหาของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อ จะนาสมาชิ กท่านที่มีประสบการณ์
ในการทานาเข้าไปให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดาเนิ นกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวในฤดูกาลต่อมา เพื่อให้สมาชิกทุกคนบรรลุเป้ าหมายของตนเองและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม
3.1 คุณค่ าในการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม
จากการที่ตวั แทนของสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อที่ให้การสัมภาษณ์ มองว่ามี
ประเด็นที่สาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมอยู่ 3 ประการ คือ
1. ด้ านจิตใจ เพราะประชาชนในชุ มชนบ้านหม้อยึดมัน่ กับการเป็ นเกษตรกรมาอย่างช้านาน
โดยพื้นที่การทาเกษตรล้วนแล้วเป็ นมรดกจากบรรพบุรุษที่ตกทอดจากรุ่ นต่อรุ่ นมาให้จนถึ งปั จจุบนั
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ซึ่ งหากจะมีการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่การทาเกษตรเป็ นพื้นที่โรงงานต่างๆหรื อสถานที่ต่างๆ ที่ทาให้ภูมิ
ทัศน์ในชุมชนเปลี่ยนไป สมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อคงยากที่จะยอมรับได้
2. ด้ านความมั่นคงทางอาชี พ เพราะการเป็ นเกษตรกรเป็ นอาชีพที่ไม่จากัดอายุ เพศ และระดับ
วุฒิการศึกษา ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความกว้างของอาชี พเกษตร และเป็ นอาชี พที่เป็ นเจ้านายของตัวเอง
และมีอิสระในการทางาน การดารงอาชีพเกษตรกรจะไม่ตกงานหากไม่เกียจคร้าน
3. ด้ านสั งคม เพราะจากผลการดาเนิ นกิ จกรรมในการเป็ นผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วจนประสบ
ความส าเร็ จมาแล้ว 2 ครั้ง จึงได้สร้ างชื่ อเสี ยงให้กบั ชุ มชนบ้านหม้อเป็ นอย่างมาก มี ชุมชนจากต่าง
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาจากมหาลัยต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายใน
ชุ มชน นอกจากนี้ ยงั มีหน่ วยงานจากภาครัฐคอยให้การสนับสนุ นปั จจัยต่างๆที่กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อต้องการ
3.2 หน้ าทีร่ ับผิดชอบของผู้ให้ สัมภาษณ์
นายอุ่ น เมื อง อาทิ ต ย์ ตาแหน่ ง ประธานกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อ ท าหน้าที่ เป็ น
ประธานในการประชุ มจัดทาแผนการผลิ ตและจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว แผนการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจน
วางแผนการประชุ มทุกครั้งและติ ดต่อประสานงานกับบุ คคลและองค์กรเอกชนหรื อหน่ วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องจะเป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายต่างๆทั้งหมด และเป็ นผูก้ ระจายหน้าที่ต่างๆตามความเหมาะสมของบุคคล
และเป็ นผูป้ ระสานงานทั้งกับสมาชิ กในกลุ่มและเจ้าหน้าที่จากหน่ วยงานรัฐเพื่อการเข้าร่ วมประชุ ม
กลุ่ม
นายอินทอน นาระทะ ตาแหน่ งรองประธานกลุ่ม ทาหน้าที่รักษาการแทนประธาน หากเมื่อ
ประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปกติแล้วจะช่วยประธานแบ่งเบาภาระ
ในบางส่ วนตามความเหมาะสม เช่ น การนัดสมาชิ กรวมกลุ่มเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม ฯลฯ และยังมี ส่วน
ช่วยกันร่ วมคิดแผนดาเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วย
นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่ งประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
กลุ่ ม และแจ้งข่ าวสารต่ างๆ ให้แก่ ส มาชิ ก ทราบอย่างทัว่ ถึ งกัน นอกจากนี้ ย งั มี ห น้าที่ เป็ นตัวแทน
ประธานหรื อรองประธานในการไปอบรมนอกสถานที่ และยังเป็ นผูต้ ิดต่อกับกลุ่มสมาชิกอื่นๆอีกด้วย
3.3 ความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ กนั และกันของสมาชิ กในกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกันแบบครอบครัว หากสมาชิ กท่านใด
กาลังประสบกับปั ญหาในระหว่างดาเนิ นกิจกรรม ควรจะแจ้งให้ประธานหรื อฝ่ ายบริ หารทราบให้เร็ ว
ที่สุด เพราะจะได้มีการพูดคุยถึงปั ญหาและจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุด เพราะสมาชิกที่
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เข้าร่ วมกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อนั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่อุทิศตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมกลุ่มโดย
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
3.4 ปัญหาและการแก้ ไขปัญหาในกลุ่ม
จากการเริ่ มก่ อตั้งกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้าวบ้านหม้อขึ้ นมาอย่างเป็ นทางนับ ตั้งแต่ ปี 2549
ไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งของสมาชิ กด้วยกันเอง เพราะใช้ระบบการดาเนินกิจกรรมแบบครอบครัว
เปิ ดใจให้กว้างในการพูดคุยซึ่ งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มค่อนข้างมีความสนิทสนมกัน และสมาชิกใน
กลุ่มบางรายเป็ นเครื อญาติพี่น้องกันโดยสายเลื อด ทาให้ไม่เกิ ดปั ญหาในการทะเลาะเบาะแว้งซึ่ งกัน
และกัน
3.5 ปัจจัยสร้ างความเจริญและความก้ าวหน้ าของกลุ่มในมุมมองของผู้ให้ สัมภาษณ์
การมี ส มาชิ ก ที่ ดีแ ละมี คุ ณ ภาพ จะช่ วยท าให้ ก ลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์ ข ้า วบ้านหม้อ ประสบ
ความสาเร็ จได้มากขึ้น เพราะถ้าหากมีสมาชิ กกลุ่มที่ ดีบา้ งและไม่ดีบา้ ง จะทาให้กลุ่มถูกได้รับความ
ไว้วางใจน้อยลงไป เช่ น การตรวจพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ซึ่ งเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ น้ นั จะต้อง
คอยดูลกั ษณะความแปลกหมู่ของต้นข้าวและวัชพืชต่างๆ หากปล่อยละเลยไว้แล้วจนถึงการเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ จะได้เมล็ดพันธุ์ปนกับผลผลิตที่ตอ้ งการมาด้วย และเมื่อจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ จะมีการสุ่ มตรวจเมล็ดพันธุ์ขา้ วของสมาชิกแต่ละท่าน หากถ้าพบเมล็ดพันธุ์ปนเกิน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ จะทาให้ถูกลดราคาในการรับซื้ อเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นแล้วการที่กลุ่มมีสมาชิ กที่ดีจะ
ช่วยกันร่ วมวางแผนการดาเนินกิจกรรม และหาทางร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ
3.6 ข้ อเสนอแนะทีจ่ ะทาให้ สมาชิ กกลุ่มให้ มีส่วนร่ วมมากขึน้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มอยากจะให้สมาชิ กกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อทุ กคน ได้แสดง
ความคิ ด เห็ นออกมาว่า อะไรคื อสิ่ งที่ ก ลุ่ ม ก าลังนั้น ขาดหายไป ควรจะมี ก ารปรั บ ปรุ งหรื อพัฒ นา
อะไรบ้าง เพื่อที่จะเต็มเต็มในส่ วนที่บกพร่ องไป เช่ น ต้องการวัสดุ หรื ออุปกรณ์ อานวยความสะดวก
ใดๆเพิ่มเติม หรื อเสนอการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นงาน เป็ นต้น เพราะการที่เปิ ดรับความคิดเห็นของ
ทุกๆคน จะทาให้สามารถมองเห็นความหลากหลายของปั ญหาและความต้องการ ซึ่ งล้วนแล้วอาจจะ
เป็ นการส่ งผลดี ต่อกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ การดาเนิ นกิ จกรรมเป็ นกลุ่มนั้นย่อมดี กว่าการ
ทาเพียงผูเ้ ดียวเสมอ
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4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
4.1 วิธีการดูแลเรื่องระบบการเงิน และการบริ หารการเงินของกลุ่ม
ตั้ง แต่ เริ่ มก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข ้ า วบ้ า นหม้ อ ขึ้ น มี ก ารเปิ ดบั ญ ชี เงิ น ฝากของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ” โดยใช้ระบบการฝากเงินและการ
ถอนเงินฝากด้วยสมาชิ กกลุ่ม 3 ใน 3 คน กล่าวคือ หากจะทาการใดๆเกี่ ยวกับเงินส่ วนกลางของกลุ่ม
จะต้องมีสมาชิ กรู ้ เห็ นด้วยกัน 3 คนทุ กครั้ง โดยประกอบไปด้วย ประธาน เหรัญญิ ก และเลขานุ การ
โดยที่เหรัญญิกจะเป็ นผูด้ ูแลสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารของกลุ่มไว้ และจะทาการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
ที่มีเงินเข้าและออกจากการดาเนิ นกิ จกรรม เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัย และแม่นยา ซึ่ งจะทาให้กลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น
4.2 ระดับความรอบคอบและความโปร่ งใสของระบบการเงินของกลุ่ม
หากให้ระดับคะแนนความปลอดภัยทางการเงิ นไว้ที่ 10 คะแนน กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
บ้านหม้ออยู่ระดับ 10 คะแนน เพราะทุ กครั้ งที่ ตอ้ งนาฝากหรื อถอนเงิ นส่ วนกลาง จะต้องมี ผูร้ ู ้ เห็ น
3 คน และมี ก ารจดบันทึ กข้อมู ล ทุ ก ครั้ งที่ เกี่ ยวข้องเงิ น ส่ วนกลาง เหรั ญ ญิ ก ของกลุ่ ม เป็ นที่ มี ค วาม
เชี่ ยวชาญด้านการจัดทาบัญชี รายรับและรายจ่าย ทาให้ระบบการเงินของกลุ่มแลดูมีความปลอดภัยสู ง
หากสมาชิ กผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเงินของกลุ่มไม่สามารถเดินทางไปทาธุ ระได้ จะมีเอกสารมอบอานาจ
ออกแทนให้ ผู้ที่ ไ ด้รับ มอบหมายไปท าธุ ร ะแทนได้ ในเอกสารมอบอ านาจจะมี ล ายเซ็ น ของผู้ที่
เกี่ยวข้องครบทั้ง 3 คน จึงจะสามารถใช้ดาเนินการได้
4.3 การสนับสนุนจากหน่ วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่ อกลุ่ม
กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะเน้นการให้สมาชิ กทุกคนช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันเอง
ภายในกลุ่ม โดยมีการจัดตั้งกองทุนกลุ่มและมีการบริ หารจัดการกองทุน ปั จจุบนั กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อมีเงินหมุนเวียนกองทุนกลุ่มประมาณ 314,461 บาท นอกจากนี้ แหล่งที่มาของเงินกองทุน
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมาจากหลากหลายทาง ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
- รายได้จากการระดมหุน้ ของสมาชิกปัจจุบนั
- รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
- รายได้จากผลก าไรในการจัดหาและจาหน่ ายปั จจัยการผลิ ต ให้แก่ ส มาชิ ก เช่ น ปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ และน้ าหมักชีวภาพ
- รายได้จากการสนับสนุ นจากศูนย์บริ การทางสังคมแบบมีส่วนร่ วมตาบลป่ าไผ่ ผ่านองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลป่ าไผ่
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- รายได้จากการจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ ขา้ วและปั จจัยการผลิ ตที่ ได้รับการสนับสนุ นจากกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรและกรมการข้าว โครงการศูนย์ส่งเสริ มและผลิตข้าวชุมชน
- เงินรางวัลจากการประกวดคุณภาพเมล็ดพันธุ์
- บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ เปอเรชั่น จากัด ได้สนับสนุ นรถไถนา เครื่ องปั กดา และเครื่ องสี
ข้าวขนาดเล็ก
4.4 ผลงานด้ านการผลิตเมล็ดพันธุ์และจาหน่ ายในปี ทีผ่ ่ านมา
ในการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อในปี 2557 ที่ผ่านมาไม่
ตรงตามเป้ าหมายที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่กาหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้าน
หม้อสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดอกมะลิ 105 ในฤดูนาปี ได้ผลผลิตทั้งสิ้ น 232,000 กิโลกรัม ปริ มาณ
ผลผลิตเพียงพอต่อโควต้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ แต่พบปั ญหาการมีขา้ วพันธุ์ปนมาก จึงทา
ให้โควตาการรับ ซื้ อคื นเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่ไม่ถึง 80 เปอร์ เซ็ นของผลผลิ ต
ทั้งหมด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 ในฤดูนาปรังได้ผลผลิตตามโควต้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวก าหนดไว้ โดยได้ผ ลผลิ ตทั้งสิ้ น 280,000 กิ โลกรั ม โดยปั ญ หาเรื่ องข้าวพันธุ์ ป นอยู่ในเกณฑ์
กาหนด
โดยภาพรวมเกษตรกรกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อยังไม่พอใจต่อผลผลิตในปี ที่ผา่ นมา
และยังคงมีความต้องการในการพัฒนาสมาชิ กในกลุ่ม ให้มีความใส่ ใจ กระตือรื อร้น และดูแลในการ
ดาเนิ นกิจกรรมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของตนเองให้มากขึ้น เพื่อจะลดปั ญหาเรื่ องข้าวพันธุ์ปนให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วได้กาหนดไว้ และจะเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่กลุ่มอีกด้วย
4.5 การพัฒนาผลผลิตเพือ่ จาหน่ าย
กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้าวบ้า นหม้อ ประสบปั ญ หาหลัก คื อ การพบพัน ธุ์ ป น โดยจะสร้ าง
ผลผลิ ตเมล็ดพันธุ์ให้มี คุณภาพดี ด้วยการใช้วิธีการพัฒนาผลผลิ ตตั้งแต่ในระหว่างการปลูกข้าวใน
แปลงขยายพันธุ์ โดยจะเน้นย้ าเพื่อให้สมาชิ กในกลุ่มทุกคนตระหนักถึงการดูตน้ วัชพืชที่แปลกปลอม
ในแปลง ตั้งแต่ ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้ม รวง และระยะก่ อนการเก็บ เกี่ ย ว
เพราะหากปล่อยไว้จนถึงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์จะทาให้การคัดแยกพันธุ์ปนนั้นทาได้ยากขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตปริ มาณเมล็ดพันธุ์ต่อไร่
ให้มากขึ้น ปั จจุบนั ผลผลิตโดยเฉลี่ยของข้าวขาวดอกมะลิ 105 อยูท่ ี่ 580 กิ โลกรัมต่อไร่ และผลผลิ ต
โดยเฉลี่ ย ของข้าวสั น ป่ าตอง 1 อยู่ที่ 900 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ โดยกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้า นหม้อ
ตั้งเป้ าหมายไว้วา่ ในปี พ.ศ. 2560 จะพัฒนาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้นเป็ นข้าวขาวดอกมะลิ 105 อยูท่ ี่
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700 กิ โลกรัมต่อไร่ และข้าวสันป่ าตอง 1 อยู่ที่ 1,000 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยเน้นการให้ปุ๋ยหมักชี วภาพ
และน้ าหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุ งสภาพความและความอุดมสมบูรณ์ของดินให้มีแร่ ธาตุเพิม่ มากขึ้น
4.6 ปัญหาด้ านการเงินและการแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่การก่ อตั้งกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อขึ้ นมา โดยกลุ่ มนั้นไม่ เคยพบกับ ปั ญหา
ทางการเงิน เพราะได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานรัฐตั้งแต่แรกเริ่ ม เช่น เงินทุน วัสดุและอุปกรณ์
การอบรมพัฒนาความรู ้ และวิธีการดาเนิ นกิ จกรรม เป็ นต้น และมีการระดมหุ ้นจากสมาชิ กกลุ่มโดย
เริ่ มที่ 100 บาทต่อไร่ โดยสมาชิกจะต้องถืออย่างน้อย 3 หุ น้ ต่อคน ทาให้กลุ่มนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนใช้
ดาเนิ นกิ จกรรมได้ส ะดวก ปั จจุ บ นั กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อมี เงิ นทุ นหมุ นเวียนในบัญ ชี
ธนาคารจานวน 314,461 บาท
4.7 ปัญหาหนีส้ ิ นในระบบหรือนอกระบบและวิธีการจัดการ
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อไม่มีหนี้ สินทั้งในระบบและนอกระบบ เพราะไม่เคยกูย้ ืม
ธนาคารใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากการที่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อระดมทุนจากสมาชิ กในกลุ่ม ทา
ให้มีเวียนทุนหมุนเวียนใช้ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มเพียงพออยูแ่ ล้ว
แต่ ส าหรั บ สมาชิ ก ในกลุ่ ม บางรายนั้น อาจจะประสบปั ญ หาทางการเงิ น โดยส่ วนตัว และ
จาเป็ นต้องกูย้ มื เงินเพื่อมาจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์หรื อปั จจัยต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถเลือกทางกูย้ มื เงินเองได้ เช่น กองทุนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ธนาคาร และอื่นๆ
5. การทากิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งสิ่ งแวดล้ อม
5.1 การรับรู้ ข่าวสารและความเคลือ่ นไหวของด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายนอกองค์ กร
สมาชิ ก กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้ า นหม้ อ จะมี โ อกาสไปอบรมตามหน่ ว ยงานต่ า งๆ
หน่ วยงานรั ฐ เช่ น โครงการแจกอาหาร ขนม และของขวัญ ให้แก่ เด็กในเขตพื้ นที่ การศึ กษาชนบท
ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ และหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการปลูกต้นไม้คืนสู่
ป่ าในพื้นที่ชนบทของบริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ เปอเรชัน จากัด อยูเ่ ป็ นประจาทุกปี เกษตรกรก็จะได้รับ
ข้อมู ลข่ าวสารต่ างๆ ตามที่ โครงการนั้นได้ถ่ ายทอดสู่ เกษตรกร และจะนามาถ่ ายทอดอี ก ครั้ งในที่
ประชุมกลุ่ม
นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาภายในชุ มชน และได้พูดคุยกับเกษตรกร
ในท้องถิ่ นนั้นในเรื่ องต่างๆ เช่ น สภาพภูมิ อากาศ ความอุ ดมสมบู รณ์ พันธุ์ ขา้ ว เทคโนโลยีเกษตร
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วิธีการดาเนิ นกิ จกรรม ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิ ด และวิธีการแก้ไข ซึ่ งสมาชิ กจะเข้ามาร่ วมฟั งหรื อพูดคุ ย
กันเพื่อให้เกิดการรับรู ้และเข้าใจ
5.2 การดาเนิ นการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวให้ ควบคู่ กับการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดความ
สมดุลซึ่งกัน
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสร้ างความสมดุ ลของสิ่ งแวดล้อมโดยการรณรงค์ไม่เผา
ของเสี ยจากการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อลดปั ญหาการปล่อยก๊าซเลื อนกระจก ที่เป็ นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อน เช่น เศษฟางข้าว เศษเปลือกข้าว และเศษต้นข้าว โดยสมาชิ กในกลุ่มที่ได้รับหน้าที่จะนาของเสี ย
เหล่านี้ ไปใช้ทาเป็ นปุ๋ ยหมักชี วภาพ และน้ าหมักชี วภาพ เพื่อใช้ทากิ จกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดใน
ฤดูกาลต่อไป และเป็ นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้ อสารเคมีที่มีราคาสู งกว่าอีกด้วย
5.3 การดาเนินงานทีก่ ่อให้ เกิดของเสี ยขึน้ และการจัดการของเสี ย
ของเสี ยที่ได้จากการดาเนิ นกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น เศษฟาง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
ฟางเปี ยก คือฟางที่ ได้ทนั ที่ หลังการเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่ งเกษตรกรจะนามามาผสมกากน้ าตาล
เพื่อทาน้ าปุ๋ ยหมักชี วภาพ และส่ วนฟางแห้ง คือฟางที่ถูกทิ้งไว้ในแปลงขยายพันธุ์จนแห้งกรอบ ซึ่ งจะ
นามาใช้ทาเพลิงหลังคาไว้ใช้ และนามาผสมกับมูลสัตว์เพื่อทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
5.4 การทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในด้ านใดแก่ สังคมของกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อได้ทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์หลายๆอย่าง ที่เป็ นการ
ช่วยชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ซึ่ งสามารถจาแนกได้ ดังนี้
- บริ จาคเงินเพื่อซื้ อที่ดินสร้ างศาลาหมู่บา้ น บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
- การรณรงค์ให้สมาชิ กกลุ่มไม่เผาตอซังหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อสนับสนุ นโครงการ
ลดปัญหาโลกร้อน
- ถ่ ายทอดความรู ้ ด้านการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว และช่ วยกระจายพันธุ์ ดีให้แก่ เกษตรกรต่าง
ท้องถิ่น
- การถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน โดยได้รับการสนับสนุ น
จากสานักงานเกษตรอาเภอสันทราย และศูนย์บริ หารศัตรู พืชเชียงใหม่
- การลดการใช้ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี ป้ องกัน ก าจัด ศัต รู พื ช โดยได้รับ การสนับ สนุ น ด้าน
วิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตปุ๋ ยหมักชี วภาพ น้ าหมักชี วภาพ และน้ าส้มควันไม้
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จากศูนย์บริ การทางสั งคมแบบมี ส่วนร่ วมตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ และสถานี
พัฒนาที่ดินเชียงใหม่
- เป็ นเจ้าภาพในการทอดกฐิ น สามัค คี ร่วมกับ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ด พัน ธุ์ ศู น ย์เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า ว
เชียงใหม่ ณ วัดสันคะยอม ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
- เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ทาการแจกขนมและนม และทาการมอบของขวัญให้แก่
เด็กๆ ในเขตโรงเรี ยนที่ห่างไกล

59

ส่ วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาพากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อให้ ประสบความสาเร็จ
จากการที่ เกษตรกรผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั 3 ราย มี ลกั ษณะแนวโน้มไปในทางเดี ยวกัน โดยการ
มองปั ญหาของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์บา้ นหม้อเป็ นหลักนัน่ คือ การปนพันธุ์ อาจะเป็ นเพราะสมาชิกใน
กลุ่มบางรายอาจจะไม่ให้ความสนใจในการดาเนิ นกิจกรรมมากเท่าที่ควร และขาดความใส่ ใจในการ
ดูแลแปลงขยายพันธุ์ของตนเอง
ดังนั้นเกษตรกรผูใ้ ห้สัมภาษณ์จึงขอเน้นย้ าในเรื่ อง การพัฒนาสมาชิก เพราะหากสมาชิ กได้รับ
การพัฒนาอยูส่ ม่าเสมอ จะเป็ นกระตุน้ และเป็ นแรงผลักดันให้สมาชิ กได้ดาเนิ นกิจกรรมของตนเองได้
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งการพัฒนาสมาชิกนั้นจะทาโดยการประชุ มกลุ่ม เพื่อให้สมาชิ กได้ตระหนัก
ถึงปั ญหาเรื่ องพันธุ์ปนให้มากขึ้น และเพื่อพูดคุ ยปั ญหาและแนวทางแก้ไข โดยให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์
และความรู ้เข้าไปช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด
2. จากบทเรียนทีผ่ ้ ใู ห้ สัมภาษณ์ ต้องการถ่ ายทอดสู่ สมาชิ กรุ่ นใหม่
จากการที่เกษตรกรผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั 3 ราย มี ความคิ ดเห็ นและพูดไปในทิ ศทางเดี ยวกันใน
การถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่สมาชิ กรุ่ นใหม่ ซึ่ งเป็ นการถอดบทเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการเล่าเรื่ องสู่ กนั ฟั ง
แนวความรู ้ ที่ เกิ ดมาจากประสบการณ์ ที่ยาวนานของผูใ้ ห้สั มภาษณ์ ประกอบไปด้วย 3 ปั จจัย ดังนี้
1. การมีใจรักในสิ่ งที่ทา การที่จะทาอะไรให้เกิดผลหรื อประสบความสาเร็ จ จะต้องมีความรัก
ในสิ่ งที่ ทาเสี ยก่ อน เพราะเป็ นบันไดก้าวแรกซึ่ งนาพาสู่ ความสาเร็ จ ถ้าหากทางานที่ ไม่ชอบ จะเกิ ด
ความรู ้สึกเบื่อหน่ าย ท้อแท้ใจ ไม่อยากทางาน ขี้เกี ยจ และไม่มีความกระตือรื อร้ น แต่หากมีใจรักใน
งานที่ทาจะทาให้เกิดความรู ้สึกอยากทา มีความขยันขันแข็ง ทางานนั้นด้วยความสนุกสนาน เกิดความ
กระตือรื อร้นในงานที่ทา และจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและแจ่มใสอยูเ่ สมอ เพราะฉะนั้นแล้วการมี
ใจรักในสิ่ งที่ทาจะช่วยนาพาชีวติ ก้าวสู่ จุดหมายปลายทางของความสาเร็ จได้อย่างแน่แท้
2. มีความภูมิใจในอาชี พ สมาชิกทุกคนต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็ นเกษตรกร เพราะว่า
การประกอบอาชี พเป็ นเกษตรกรอาจจะไม่ได้มีหน้าตาทางสังคม ยศถาบรรดาศักดิ์ และชื่ อเสี ยงมาก
นัก แต่ทุกคนล้วนแล้วต้องดารงชี วิตให้คงอยูต่ ่อไปด้วยการบริ โภคอาหารและน้ า ซึ่ งอาหารจะเกิดขึ้น
ได้น้ นั ต้องเป็ นเกษตรกรโดยที่มีผปู ้ ลูก ผูเ้ ลี้ยง และผูด้ ูแล จนสามารถนาผลิตผลนั้นมาสู่ ทอ้ งตลาดให้
ผูค้ นได้เลือกซื้ อเพื่อบริ โภค การเป็ นเกษตรกรเหมือนเป็ นผูป้ ิ ดทองหลังพระ เพราะถึงแม้จะไม่มีผใู ้ ด
เห็ น แต่ก็ยงั คงเป็ นผูท้ ี่สาคัญต่อผูค้ นอื่นๆ นี่ คือความภูมิใจของเกษตรกรอย่างแท้จริ ง และผูค้ นที่ต่าง
อาชีพล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
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3. การเน้ นเกษตรปลอดภัย เกษตรกรกาลังปรับตัวเข้าสู่ สังคมการบริ โภคสมัยใหม่ ที่เน้นการ
ดูแลเรื่ องสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น สมาชิ กใหม่ตอ้ งทาความเข้าใจเกี่ ยวกับเกษตรปลอดภัยให้เข้าใจ เพราะ
เกษตรปลอดภัยนั้นไม่ใช่เกษตรอินทรี ย ์ แต่เป็ นระบบการเกษตรที่สามารถใช้สารเคมีได้แต่ตอ้ งอยูใ่ น
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อจะให้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารเคมี หรื อปลอดภัยจากการปนเปื้ อนที่จะมีผล
ต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นระบบการผลิ ตนั้นจะต้องปลอดภัยกับเกษตรกรผูผ้ ลิ ตและสิ่ งแวดล้อมด้วย
เช่น ดิน น้ า และอากาศ
3. การดาเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อในประเด็นทีส่ มาชิ กของกลุ่มลดลง
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะยังคงดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่มต่อไปข้างหน้า โดยการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมอบหมายมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสันป่ า
ตอง 1 ถึงแม้วา่ จานวนสมาชิ กของกลุ่มในแต่ละจะเพิ่มหรื อจะลด ก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่ม เพราะ
กลุ่มจะต้องนาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการดาเนิ นกิจกรรมร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ที่ได้จาก
พื้นที่แปลงขยายพันธุ์ เพื่อจาหน่ายให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
สมาชิ กจะมีผลต่อพื้นที่ทาแปลงขยายพันธุ์ โดยสมาชิ กที่อยูใ่ นกลุ่มจะต้องระบุไว้ว่า จะนาพื้นที่ของ
ตนเองเข้าร่ วมดาเนิ นกิจกรรมในแต่ละปี จานวนเท่าใด แล้วทางประธานกลุ่มจะเป็ นผูร้ ายงานให้ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ได้ทราบ
จากการที่ ก ลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้า นหม้อด าเนิ น กิ จกรรมมาแล้ว 9 ปี พบว่า จานวน
สมาชิ ก กลุ่ ม ในระหว่าง 20-30 คน จะมี ความมุ่ งมัน่ ในการท ากิ จกรรมมากที่ สุ ด ปั จจุ บ นั มี จานวน
สมาชิกทั้งสิ้ น 24 คน สามารถจัดสรรตาแหน่งหน้าที่ได้อย่างลงตัว ทาให้กลุ่มมีความกระชับที่สามารถ
ดูแลได้อย่างทัว่ ถึ งมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อพยายามที่จะรักษาระดับจานวน
สมาชิกให้อยูใ่ นเกณฑ์น้ ีต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ถอดบทเรี ยนคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ ประสบ
ความส าเร็ จของกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อจังหวัดเชี ย งใหม่ โดยใช้แนวคิ ดและทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้องกับ การศึ ก ษา คื อ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ บทเรี ยนและการถอดบทเรี ยน และแนวคิดและทฤษฎี
คุณลักษณะผูป้ ระกอบการ 5 ประการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกษตรกร
ของกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ จานวน 3 ราย ประกอบด้วย นายอุ่นเมือง อาทิตย์ ตาแหน่ ง
ประธานกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ นายอินทอน นาระทะ ตาแหน่ งรองประธานกลุ่ ม และ
นายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ตาแหน่ งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ได้จะนามาทาการวิเคราะห์และนาเสนอใน
รู ปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ให้ สัมภาษณ์
ผลการศึกษาเกษตรกรของกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จานวน 3 ราย ประกอบด้วย
นายอุ่ นเมื อง อาทิ ตย์ ดารงตาแหน่ งประธานกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ 9 ปี นายอิ นทอน
นาระทะ ดารงตาแหน่งรองประธานกลุ่ม 9 ปี และนายสุ ทศั น์ โปธาวงศ์ ดารงตาแหน่งประชาสัมพันธ์
เป็ นปี แรก พบว่าตัวแทนกลุ่มทั้ง 3 ราย มีประสบการณ์ในกาดารงอาชี พชาวนามาอย่างยาวนาน และ
ดาเนิ นกิจกรรมของตนเองด้วยความรักและความชอบส่ วนตัว โดยผลผลิ ตที่สามารถผลิตได้ในแปลง
ขยายพันธุ์ของเกษตรกร คือ เมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 และมี
การจาหน่ ายผลผลิ ตร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ในราคาตลาด
กลาง หรื อเลือกที่จะจาหน่ายผลผลิตทั้งหมด และผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 20 เกษตรกรสามารถเลือก
จาหน่ายได้ดว้ ยตนเอง โดยจะจาหน่ายให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาซื้ อขายตามที่ตกลงกัน
และนอกจากนี้ ยงั มีการนาเมล็ดพันธุ์เข้ากระบวนการสี ขา้ ว เพื่อเก็บไว้บริ โภคในครัวเรื อน จาหน่ายให้
คนในชุ ม ชน และยัง น าไปจาหน่ ายในท้องตลาดอี ก ด้วย และเหตุ ผ ลในการเลื อกแนวคิ ด เกี่ ยวกับ
บทเรี ย นและการถอดบทเรี ย นมาประยุก ต์ เพราะเกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการด้วยตนเอง และมี
องค์ประกอบทางแนวคิด คือ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีการสร้างสรรค์งาน มีการใช้เทคโนโลยี และมี
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ น ผสมผสานกับความรู ้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมา จนสามารถช่ วย
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พัฒนาความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรชาวนาและครอบครัวให้ดีข้ ึน และพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ให้ตรงตามความต้องการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ อาเภอสั นทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อเป็ นกลุ่ มที่ มีความเข้ม แข็งอย่างมาก
เพราะหลังจาการก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็ นทางการในปี 2549 ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดี เด่น
ชนะเลิ ศที่ 2 ครั้ งแรกในปี 2553 จากการรั บ เลื อกให้ เป็ นตัวแทนของศู นย์เมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวเชี ยงใหม่
ในการแข่งขันประกวดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และต่อมาในปี 2555 ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวดีเด่น ชนะเลิศที่ 3 อีกครั้ง โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่
ในการประกวดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว รับได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นชนะเลิศที่ 2
และที่ 3 ตามล าดับ เมื่ อ พิ จารณาตามแนวคิ ด และทฤษฎี คุ ณ ลัก ษณะผูป้ ระกอบการ คื อ เป็ นกลุ่ ม
เกษตรกรที่มีองค์ความรู ้ ความสามารถ การบริ หาร และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เมื่อรวมกันแล้วทาให้
เกิดเป็ นองค์กรความรู ้ของชุ มชน ทาให้ชุมชนมีชื่อเสี ยงในระดับจังหวัด และในทุกปี กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ด
พัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อ ได้รับ ให้เป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วามสามารถในการแข่ งขัน สู ง ในการที่ จะคว้ารางวัล
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ทาให้กลุ่มอื่นสามารถที่จะลอกเลี ยนแบบนั้นยาก เพราะได้รับการสนับสนุ น
จากทั้งหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อ จึ งได้รับ ความรู ้ ใหม่ และ
เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ จึงเกิดเป็ นจุดแข็งของกลุ่มในลักษณะเฉพาะภายใน โดยคู่แข่งขันหรื อกลุ่ม
ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วอื่นๆ สามารถเข้ามาทาการศึกษาดูงานภายในชุ มชนบ้านหม้อ และนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน เพราะกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อไม่ได้ปิดบังความรู ้ไว้ เพราะอยากให้
เกษตรกรทุกคนมีคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ดีกว่าเดิม และในอนาคตระยะยาวการสั่งสมความรู ้
และประสบการณ์อาจจะทาให้มีกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วใหม่กา้ วขึ้นมาแทน
ปั ญ หาเกี่ ยวกับ การดาเนิ น กิ จกรรมของกลุ่ ม ในการผลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าว คื อ การมี พ นั ธุ์ ป น
ซึ่ งพบปั ญหาเป็ นประจาในทุกๆปี แต่ในปี 2557 ที่ผา่ นมา กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประสบ
กับปั ญหาการมี พนั ธุ์ปนอย่างมากในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 จนทาให้ไม่สามารถ
จาหน่ายข้าวในราคาตลาดกลางได้ที่ 19.80 บาท และศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วรับซื้ อคืนเมล็ดพันธุ์จากกลุ่ม
ในราคาที่ต่ากว่าตลาดกลาง 50 สตางค์ หรื อรับซื้ อที่ 19.30 บาท เพราะเนื่ องผลผลิ ตที่ ตอ้ งการไม่ถึง
โควต้า 80 เปอร์ เซ็นของผลผลิตทั้งหมด แต่เมื่อทาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง 1 ผลผลิตที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้และคุณภาพดี
โดยสรุ ปแล้วในฐานะการเป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดคุณค่าในลักษณะทาง
ธุ รกิจ คือ การสร้างผลกาไรจากการดาเนิ นงาน และคุณค่าทางเมล็ดพันธุ์ คือ การมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่
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มีคุณภาพ ในการที่ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีฐานทรัพยากรและองค์ที่สนับสนุ นจะช่ วยให้
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต
จานวนสมาชิก
ปั จจุ บ นั กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อมี จานวนสมาชิ ก ทั้งสิ้ น 24 คน ที่ ย งั คงดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มต่อไป โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ ซึ่ งสมาชิกของ
กลุ่มจะมีการเปลี่ ยนแปลงทุ กปี เป็ นผลมาจากการที่สมาชิ กบางรายมีความความตั้งใจที่ จะหันไปทา
เกษตรด้านอื่น เช่ น การปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกข้าวโดยใช้พนั ธุ์ขา้ วที่ นอกเหนื อจากกลุ่ ม
และนโยบายจากภาครัฐที่เกี่ ยวกับด้านราคาสิ นค้าการเกษตร โดยผลผลิตบางอย่างอาจจะมีราคาที่สูง
กว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จึงส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของเกษตรกรในการเลือกที่จะอยูร่ ่ วมกลุ่ม
ต่อหรื อออกจากกลุ่ม
การดาเนินกิจกรรมในแต่ ละปี
ในปี 2549 จดทะเบี ยนเป็ นวิสาหกิ จชุ มชนกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ภายใต้ชื่อ “กลุ่ ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ” ดาเนินกิจกรรมด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปี ด้วยข้าวขาวดอกมะลิ
105 และในฤดูนาปรังด้วยข้าวสุ พรรณบุรี 1
ปี 2553 และ 2555 ดาเนิ นกิจกรรมด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสัน
ป่ าตอง 1 ซึ่ งได้รับการคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ในการประกวดคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ และได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดี เด่น ชนะเลิ ศที่ 2 และที่ 3 ตามลาดับ ในกลุ่ ม
ภาคเหนื อ ตอนบน ซึ่ งต่ อมาได้รับ การสนับ สนุ น เทคโนโลยีก ารเกษตรและเครื่ องจัก รจากบริ ษ ัท
สยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ปี 2554 และ 2556 รัฐบาลลดโควตาการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ซึ่ งรวมถึงข้าวขาวดอกมะลิ 105
ที่เป็ นการส่ งออกหลักของประเทศ ทาให้ไม่มีการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่
แต่เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วและจาหน่ายเองได้ โดยจาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงสี
ซึ่ งมี การกดราคาผลผลิ ตของเกษตรลงไป 2.50 บาทต่อกิ โลกรัม จากเดิ มที่จาหน่ ายให้กบั ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ วในอัตราราคากลางที่ 19.80 บาทต่อกิโลกรัม ทาให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่ต่ากว่าทุกครั้ง
การจัดโครงสร้ างบริหารองค์ กร
ประธานกลุ่มหรื อฝ่ ายผูบ้ ริ หารกลุ่มจะทาการนัดเรี ยกประชุ มสมาชิ ก เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ของ
สมาชิ กตามความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะมีการประเมินสมาชิกในด้านความรู้ ความถนัด และ
ความมีรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อใช้ระบบการอยู่
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ร่ วมกันแบบครอบครัว และสมาชิ กทุกคนมีสิทธิ ในการออกเสี ยงหรื อเสนอความคิดคิดเห็นในส่ วนที่
กลุ่มยังมีขอ้ บกพร่ อง เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุดและกลุ่มมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
ระเบียบกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ได้มีการกาหนดระเบียบของกลุ่มขึ้ น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
คัดเลือกเป็ นสมาชิก เพื่อสร้างระบบการดูแลซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการมีระบบบริ หารจัดการกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้การผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบรรลุ ผลตามเป้ าหมายทั้งในเรื่ องของปริ มาณ คุ ณภาพ และทันต่อเวลา ตรงตามที่ศูนย์เมล็ด
พัน ธุ์ ข ้าวต้องการ ที่ ส่ งผลให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้าวบ้านหม้อมี ค วามมัน่ คงในด้านการ
ประกอบอาชี พ พึ่งพาตนเองได้ และมี คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึ น ดังนั้นกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ตาบลป่ าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบกลุ่มกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อ ตามมาตรการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ 2 ชื่อและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 สมาชิกและคณะกรรมการบริ หารกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
หมวดที่ 4 การจัดตั้งกลุ่ม การขึ้นทะเบียนเป็ นกลุ่ม
หมวดที่ 5 การกาหนดสมาชิกภาพของสมาชิกคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
หน่ วยงานทีใ่ ห้ การสนับสนุนบ้ าง
หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ สานักเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ศูนย์บริ หาร
ศัตรู พื ช เชี ย งใหม่ และส านัก งานเกษตรอาเภอสั นทราย โดยจะมี นัก วิชาการเกษตรจากหน่ วยงาน
ดังกล่าว ทาการจัดอบรมให้ความรู ้ แก่เกษตรกร และคอยแนะนาเทคนิ ควิธีการใหม่ในการเพิ่มประ
สิ ทธิของผลผลิต และการป้ องกันศัตรู พืชและวัชพืช
หน่วยงานภาคเอกชน บริ ษทั สยามคูโบต้าคอเปอเรชัน่ จากัด เป็ นผูช้ ่วยเหลือกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อในด้านเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรและเครื่ องจักรที่มีความทันสมัย
ทีม่ าของเมล็ดพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่ ตาบลแม่เหี ยะ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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เมล็ดพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้ ปลูก
1. ข้ าวพันธุ์ สันป่ าตอง 1 เมื่อนึ่ งข้าวสุ กแล้วตัวข้าวมีความอ่อนนุ่ ม และมีรสหวานเล็กน้อย
นิยมใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2. ข้ าวพันธุ์ ดอกมะลิ 105 เมื่อนาข้าวมาหุ งหรื อต้มจนสุ ก แล้ว จะมีกลิ่ นหอมคล้ายดอกมะลิ
เมล็ดมีความอ่อนนุ่ม และที่ได้รับความนิยมในการบริ โภคมากที่สุดในโลก
ปัญหาทีพ่ บในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. ปัญหาการมีพนั ธุ์ปน กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประสบกับปัญหาพันธุ์ปนนี้มาโดย
ตลอด ซึ่ งปั ญหานี้ เกิ ดได้จากหลายสาเหตุ คือ การติดมาจากเมล็ดพันธุ์ ที่นามาปลูก เมล็ดพันธุ์ที่ยงั
ตกค้างจากการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลก่อน โดยการแก้ไขปั ญหาพันธุ์ปน ให้เกษตรกรทาการตรวจสภาพ
ต้นข้าวที่ปลูกอยูใ่ นแปลงขยายพันธุ์ สังเกตลักษณะให้ตรงตามสายพันธุ์ขา้ ว หากมี ตน้ พืชชนิดอื่นขึ้น
ปะปนหรื อแปลกหมู่อยูด่ ว้ ย ควรทาการถอนกาจัดออกไป ซึ่งการตรวจพันธุ์ปนสามารถทาได้ในระยะ
ต่างๆ เช่น ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง และระยะก่อนเก็บเกี่ยว
2. ปัญหาศัตรู พชื กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อใช้วิธีการป้ องกันแมลงต่างๆ ที่กดั กินต้น
ข้าวในแปลงขยายพันธุ์ ด้วยการใช้น้ าส้ มควันไม้ผ สมกับ น้ าหมักชี วภาพและสารเคมี ในปริ ม าณที่
เหมาะสม แทนการใช้สารเคมีป้องกันเพียงอย่างเดียว เพื่อลดปั ญหาผลเสี ยต่อด้านสิ่ งแวดล้อมและต่อ
ผูบ้ ริ โภค
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อใช้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ขา้ วในสภาพที่มีการควบคุม
ความชื้ นและสัมพัทธ์ของอากาศ โดยสถานที่ที่ป้องกันได้ท้ งั แดด ลม ฝน และมีการระบายอากาศที่ดี
โดยการบรรจุเมล็ดพันธุ์ไว้ในกระสอบผ้า หรื อกระสอบพลาสติก วางซ้อนบนแคร่ หรื อฐานรองรั บ
แต่ไม่ควรวางบนพื้นดิ นหรื อซี เมนต์โดยตรง หรื อวางชิ ดฝาผนังมากเกิ นไป และทาเครื่ องหมายติดที่
กระสอบบรรจุให้ชดั เจน
การจัดจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. ข้ าวพันธุ์สันป่ าตอง 1 จาหน่ายเป็ นเฉพาะข้าวดิบเท่านั้น โดยหลังจากทาการเกี่ยวนวดข้าว
จากแปลงขยายพันธุ์เสร็ จแล้ว
2. ข้ าวพันธุ์ ดอกมะลิ 105 จาหน่ ายได้ 2 รู ปแบบ คื อ จาหน่ ายเป็ นข้าวดิ บ และจาหน่ ายเป็ น
ข้าวเปลือก
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ลูกค้ าของกลุ่ม
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วเชี ยงใหม่จะกาหนดโควต้าการรับ ซื้ อผลผลิ ตจากเกษตรไว้ที่ ร้อยละ 80
ของผลผลิตทั้งหมด และส่ วนต่างที่เหลืออีกร้อยละ 20 ขึ้นอยู่กบั สมาชิ กในกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
บ้านหม้อจะเลือกจัดจาหน่าย โดยสามารถที่จะจาหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชียงใหม่เพิ่มเติมได้ หรื อ
จาหน่ายให้กบั เกษตรกรในชุมชนอื่นๆ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมู ลเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการและการดาเนิ นการของกลุ่มผู้
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ อาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ความคิดริเริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อเกิดขึ้นได้จากการเข้ามาในชุ มชนของนักวิชาการจากศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ เพราะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ในชุ มชน และยังเป็ นพื้นที่ทานามา
อย่างช้านาน โดยเข้ามาพู ดคุ ย ถึ งความส าคัญ ของเมล็ ดพัน ธุ์ ข ้าว วิธี ก ารด าเนิ นงาน มี ก ารส่ งเสริ ม
สนับสนุ น ให้คาปรึ กษา และการถ่ายทอดความรู ้ เกษตรยุคใหม่ จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเป็ นในปี
2544 โดยมีชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริ มและผลิ ตข้าวชุ มชนบ้านหม้อ และได้จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการกับ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ในปี 2549 โดยเปลี่ยนชื่ อมาเป็ น กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ และ
ใช้ม าจนถึ งปั จจุ บ นั นี้ ในขณะนั้นมี จานวนสมาชิ ก 15 ราย และมี พ้ื นที่ ท าแปลงขยายพันธุ์ ท้ งั หมด
118 ไร่
ปั จจุบนั พื้นที่ทาแปลงขยายพันธุ์ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีท้ งั สิ้ น 400 ไร่ และมี
จานวนสมาชิก 24 ราย ดาเนิ นกิจกรรมในฤดูนาปี ด้วยข้าวขาวดอกมะลิ 105 และในฤดูนาปรังด้วยข้าว
สันป่ าตอง 1 โดยตัวชี้วดั ความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ คือ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ที่ดี เนื่ องจากในปี 2553 และ 2555 ได้รับรางวัลกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดี เด่น ชนะเลิ ศที่ 2 และที่ 3
ตามลาดับ
2. ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะทาการประชุ มกลุ่มระหว่างสมาชิ กและนักวิชาการจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง เหตุที่ตอ้ งทาการประชุ มห่ างเพราะว่าเป็ นกลุ่ม
ผู้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้ า นหม้ อ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และความเข้ ม แข็ ง จากการเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์มานาน 9 ปี และผลผลิตที่ ได้มีคุณภาพระดับต้นๆของจังหวัดเชี ยงใหม่ จึงได้รับความ
ไว้วางใจจากหน่ วยงานรั ฐ และยังมี ศกั ยภาพในด้านการลดต้นทุ นในการดาเนิ นกิ จกรรมผลิ ตเมล็ด
พันธุ์ ขา้ ว โดยการนาของเสี ยจากการดาเนิ นกิ จกรรม เช่ น เศษฟางข้าว และเศษหญ้า รวมไปถึ งวัตถุ
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ต่างๆที่หาได้ในชุ มชน เช่น มูลสัตว์ หอยเชอรี่ เศษพืชผักและผลไม้ ซึ่ งมาสิ่ งเหล่านี้ มาสร้างสรรค์ให้
เกิ ดประโยชน์ โดยการทาปุ๋ ยหมักชี วภาพ น้ าหมักชี วภาพ และน้ าส้มควันไม้ เป็ นการลดต้นทุนการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมจากการใช้ แ ทนปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช โดยมี ก ารกระจายหน้ า ที่ ก ัน
รับผิดชอบส่ วนที่ได้รับมอบหมายตามผูท้ ี่มีความรู ้และมีความเหมาะสม
นอกจากนี้ กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะมีการนาพาสมาชิ กไปร่ วมงานการประกวด
เมล็ดพันธุ์ ขา้ วที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นการพัฒนาสมาชิ กไปควบคู่กบั การพบเจอสิ่ ง
ใหม่ๆ ทั้งกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์อื่นๆ วิธีการดาเนิ นกิ จกรรมของแต่ละกลุ่ม และการพูดคุยซึ่ งกันและ
กันจะเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แปลกใหม่
3. บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ ส ร้ างความเจริ ญ และความก้าวหน้าให้ ก ลุ่ ม คื อ การที่ ก ลุ่ ม มี
สมาชิ กที่ ดีและมี คุณภาพจะช่ วยให้กลุ่มมีการพัฒนาและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะสมาชิ กที่ ดี
มักจะคานึ งถึงคุณค่าในการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม ในด้านจิตใจที่ยึดมัน่ กับการเป็ นเกษตรกร ด้านความ
มัน่ คงทางอาชี พที่เป็ นนายของตัวเองและมีอิสระในการทางาน และด้านสังคมภายในเป็ นการรวมกลุ่ม
ที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินกิจกรรม และสร้างชื่อเสี ยงให้สังคมภายนอกชุมชนได้รับรู้
นอกจากนี้ สมาชิ กในกลุ่มจะต้องมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน เพราะกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ด
พันธุ์บา้ นหม้อมีระบบการบริ หารแบบครอบครัว สมาชิ กในกลุ่มทุกคนจะต้องอุทิศตนเพื่อช่วยเหลื อ
เพื่อนร่ วมกลุ่ม โดยการพูดคุย ปรึ กษา และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุด สมาชิกคนใดที่
มีความคิดเห็ นแปลกใหม่ หรื อมองเห็ นส่ วนที่กลุ่มขาดหายไป สามารถมี สิทธิ ในการออกเสี ยงและ
เสนอความคิดเห็นได้ เพื่อให้กลุ่มเป็ นกลุ่มมีความสมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้น
4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะมีการระดมทุนจากสมาชิ กกลุ่มใน
อัตราหุ ้นละ 100 บาทต่อไร่ และสมาชิ กต้องถื ออย่างน้อย 3 หุ ้น เพื่อเป็ นเงิ นส่ วนไว้ใช้หมุนเวียนใน
การซื้ อปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี ฮอร์ โมนข้าว และสารเคมีกาจัดศัตรู พืช โดยมีการจัดทารายรับและ
รายจ่ า ยของกลุ่ ม ทุ ก ครั้ ง เหรั ญ ญิ ก จะเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบหน้าที่ ท างการเงิ น ไว้ เพราะเป็ นผูม้ ี ค วาม
เชี่ ยวชาญค้านการจัดทาบัญชี ของกลุ่ม จากการเริ่ มตั้งกลุ่มในปี 2549 มีการเปิ ดบัญชี ธนาคารกรุ งไทย
โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ” ใช้ระบบการผากเงินและถอนเงินด้วยสมาชิกกลุ่ม 3
ใน 3 เพื่อความรอบคอบและโปร่ งใส หากสมาชิ กคนใดติดภารกิจส่ วนตัวไม่สามารถไปร่ วมผากถอน
เงินได้ จะมีเอกสารเซ็นเพื่อมอบอานาจให้ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจึงจะสามารถใช้ดาเนินการได้
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ปั จจุบนั กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีเงินส่ วนกลางในบัญชี ธนาคารกรุ งไทย 314,461
บาท หากสมาชิ กในกลุ่มรายใดประสบปั ญหา สามารถกูย้ ืมจากเงิ นส่ วนกลางนี้ ได้ในอัตราคนละไม่
เกิน 15,000 บาท และกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีรายได้เข้ามาสมทบอีกหลายทาง เช่น รายได้
จากการจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ รายได้จากการจาหน่ ายปั จจัยการผลิ ต และเงิ นรางวัลจากการประกวด
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
5. การทากิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งสิ่ งแวดล้อม
จากการศึ กษาพบว่า การดาเนิ นกิ จกรรมให้เกิ ดความสมดุ ลกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ เป็ นการนาของเสี ยจากการดาเนิ นกิ จกรรม เช่ น เศษฟาง เศษต้น
ข้าว และเศษเปลื อกข้าว มาใช้ประโยชน์ให้สร้ างสรรค์ โดยการทาเป็ นปุ๋ ยหมัก และน้ าหมักชี วภาพ
เพื่ อใช้ในการบ ารุ งดิ น ในพื้ นที่ และต้นข้าว น้ าส้ ม ควัน ไม้เพื่ อก าจัดแมลง แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี และ
สารเคมี กาจัดแมลง และยังสามารถนาเศษฟางมาใช้ท าเพลิ งหลังคากันแดดกันฝน เพื่อใช้เก็ บวัส ดุ
อุปกรณ์ในการทากิจกรรมได้
นอกจากนี้ กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อได้ทากิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ในหลายๆ
ด้านแก่ชุมชนและสังคม เช่น การรณรงค์ไม่เผาของเสี ยจากการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่ม การลดการการใช้
ปุ๋ ยเคมี และสารเคมี ก าจัดศัตรู พื ช การถ่ ายทอดความรู ้ ด้านการผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ข ้าว การเป็ นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่ าสามัคคีของชุมชน และการเข้าร่ วมงานวันเด็กเพื่อขนมและของขวัญ
ส่ วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อทั้ง 3 มีขอ้ เสนอแนะ
ที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การแก้ไขปั ญหาหลัก คือ การปนพันธุ์ เนื่องจากสมาชิกบางรายยังขาดความรับผิดต่อหน้าที่
ของตนเอง ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมอาจจะปล่อยปะละเลยเรื่ องวัชพืชและต้อนข้าวที่แปลกพันธุ์
ปนอยู่ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมของกลุ่ม ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาสมาชิกอยูเ่ สมอ โดยการ
ประชุ ม กลุ่ ม เพื่ อ พู ด คุ ย และเน้ น ย้ า ให้ ส มาชิ ก เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ให้ เกิ ด แรงกระตุ ้น และความ
กระตือรื อร้น ในการดาเนินกิจกรรม
2. การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีใจรักในสิ่ งที่ทา
และทาในสิ่ งที่ชอบ จึงจะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จะช่ วยทาให้รู้สึกมีความกระตือรื อร้น มีความขยัน
ขันแข็ง และรู ้สึกอยากอยากทางาน สิ่ งนี้จะช่วยให้กา้ วหน้าจนพบกับความสาเร็ จได้
3. สมาชิ ก กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อต้องมี ความภูมิใจในอาชี พ ของตน เพราะเป็ น
อาชีพที่เป็ นนายของตัวเอง และมีอิสระในการทางาน อาชี พเกษตรกรจะไม่ตกงานหากไม่เกียจคร้าน
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และที่สาคัญเกษตรกรเป็ นเสมือนกระดูกสันหลังของชาติที่หล่อเลี้ยงคนในประเทศ ให้มีสินค้าเกษตร
บริ โภคเพื่อความอยูร่ อด
4. เกษตรกรควรปรับตัวให้รู้จกั สังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น เพราะยุคปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคหันมาดูแล
สุ ขภาพในการหาสิ่ งที่ดีและมีคุณภาพเพื่อบริ โภค ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหันมาทากิจกรรมของตนโดย
การเน้นเกษตรปลอดภัยให้มากขึ้น โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรู ลง และหันมาใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพให้มากขึ้นแทน เพื่อรักษาสมดุลระหว่างผูผ้ ลิตและสิ่ งแวดล้อม
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การถอดบทเรี ยนของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าสามารถทาการอภิปรายกับแนวคิดและทฤษฎี คุณลักษณะ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ 5 ประการ จากการศึ กษาพบว่า กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อประสบ
ความสาเร็ จได้ และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความคิดริเริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มีการจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อขึ้นมาเพื่อดาเนิ น
กิจกรรมภายในชุ มชน และมีระบบการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พระเชี่ ยวชาญ คาบาง (2551) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในชุมชน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นในชุ มชนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชี พการเกษตรมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆของชุ มชนสม่าเสมอ มีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากขึ้น และพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มเครื อญาติ ทาให้มี
ความสัมพันธ์อย่างเหนี ยวแน่ นกับคนในชุ มชน และมี โอกาสได้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของชุ มชนอย่าง
ทัว่ ถึง
2. ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า หลังจากที่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อเสร็ จสิ้ นการดาเนิ น
กิจกรรมแล้ว จะมีการปลูกพืชต่างๆหมุนเวียน เพื่อสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรอีกด้าน และลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี รวมถึ งสารเคมี กาจัดแมลง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ พระเชี่ ยวชาญ คาบาง (2551)
ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การเปลี่ ย นแปลงทางเกษตรกรรมและวิถี ชี วิตของเกษตรกรในชุ ม ชน เพราะ
ผลงานวิจยั พบว่า เป็ นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน มีการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูก
พืชแบบผสมผสาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาคม พรหมเสน (2552) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง
การยอมรั บ ระบบเกษตรอิ นทรี ยข์ องเกษตรกรในพื้ นที่ ศูนย์พ ฒ
ั นาโครงการหลวงทุ่ งหลวง อาเภอ
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แม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพราะผลการวิจยั พบว่า เกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรผูป้ ลูกพืชแบบอินทรี ย ์ และใช้ตน้ ทุ นการผลิ ตพืชอินทรี ยเ์ มื่อเปรี ยบเทียบกับการผลิ ตแบบ
ไม่ได้ใช้อินทรี ย ์ พบว่าเกษตรกรใช้ตน้ ทุนในการดาเนินกิจกรรมเท่ากัน
3. บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม
ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ พ บว่า การที่ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ดพัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อมี ก ารจัดประชุ ม กัน
ระหว่างสมาชิ ก เพื่อจะพูดคุ ยเกี่ยวกับแผนการดาเนิ นงาน เพื่อให้สมาชิ กทุกคนนั้นได้เกิดความเข้าใจ
ในวัตถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม อย่างท่ องแท้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ สิ ริพ ร นาคแก้ว (2549)
ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโครงการ ศูนย์ส่งเสริ ม
และผลิ ต พัน ธุ์ ข ้ า วชุ ม ชนจัง หวัด เชี ย งใหม่ ผลการวิ จ ัย พบว่ า สมาชิ ก มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละหลัก การด าเนิ น งานตามโครงการ และการเข้า ร่ ว มการผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข้าวใน
โครงการ มีประสบการณ์ในการทานา มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรม มีรายได้จากการจาหน่ายเมล็ด
พันธุ์ขา้ วพันธุ์ดี และการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการ
4. ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า จากเดิ มก่อนเริ่ มตั้งกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ เกษตรกร
ส่ วนมากจะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อบริ โภคและจาหน่ ายในชุ มชนและพื้นที่ใกล้เคียง และเกษตรกรได้รับ
คาแนะนาจากนักวิชาการเกษตรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเชี ยงใหม่ ถึ งหันมาทาการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ใน
เชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ปวิน ท์ หน่ อ แก้ว (2552) ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิ ชย์ของชาวปกาเกอะญอ: กรณี ศึกษาหมู่บา้ นขุนแปะตาบล
บ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการผลิตของ
เกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมสู่ การผลิตพืชเชิงพาณิ ชย์น้ นั ตามลักษณะดั้งเดิมนั้นเป็ น
การเพาะปลู กข้าวเพื่ อการบริ โภคเป็ นหลัก มี ก ารปลู ก พื ชผัก อย่างอื่ นผสมผสานไปในไร่ ข ้าว เช่ น
มัน เผือกถัว่ งา และแตง ซึ่ งเป็ นการผลิ ตเพื่อเก็บไว้บริ โภคแทบทั้งสิ้ น และรู ปแบบการใช้ที่ดินมักจะ
เป็ นการท าไร่ ห มุ น เวีย น แต่ ในปั จจุ บ ัน วิถี ชี วิตและวิถี ก ารผลิ ตเดิ ม ได้เปลี่ ย นไปเนื่ อ งจากจานวน
ประชากรที่เพิม่ ขึ้น จึงต้องหันมาทาเกษตรเชิงพาณิ ชย์
5. การทากิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีการรณรงค์ในการลดการเผา
เศษของเสี ยจากการดาเนิ นกิ จกรรม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้สารเคมี กาจัดแมลง เพื่อรักษา
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ความสมดุลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วระหว่างเกษตรและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสอดคล้องกับ พระเชี่ยวชาญ
คาบาง (2551) ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชี วิตของเกษตรกรใน
ชุมชน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดต้นทุน
การผลิ ต เช่ น ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชี วภาพแทนมีการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และมีการส่ งเสริ มและรื้ อฟื้ นพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาเห็นความสาคัญของภูมิ
ปัญญาของชุมชน และเห็นความสาคัญของพิธีกรรมและประเพณี ต่างๆของชุมชน
5.3 ข้ อค้ นพบ
การศึกษาเรื่ อง การถอดบทเรี ยนของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาพบข้อค้นพบที่สาคัญได้ ดังนี้
1. ข้ อค้ นพบในด้ านการเรี ยนรู้ สมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสามารถอาศัยการ
เรี ย นรู้ ใ นการเป็ นผูป้ ระกอบการวิ ส าหกิ จชุ ม ชน โดยใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ ต ามบุ ค คล กลุ่ ม และ
โครงการ เพราะเป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ มีการพูดคุยกัน มีการเล่าเรื่ อง และมีการดาเนิ นกิจกรรม
ซึ่งปั จจัยทั้งหมดนี้ สามารถสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกในกลุ่มได้ โดยในระยะสั้นจะช่วยทา
ให้สมาชิ กเกิ ดการปรับปรุ งเทคนิ คการทางานในระยะกลางจะช่ วยทาให้สมาชิ กเกิ ดความเชื่ อมัน่ ใน
การทางานและการกล้าเผชิ ญกับปั ญหามากขึ้น และเกิดพัฒนาการที่ดีข้ ึนของการดาเนิ นงาน และใน
ระยะยาวจะช่ ว ยท าให้ ส มาชิ ก เกิ ด ต้น แบบการท างานที่ ดี เกิ ด รู ป แบบกระบวนการท างานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และเกิดความเข้าใจปั ญหาการทางานอย่างเป็ นระบบ
2. ข้ อค้ นพบในด้ านความคิดริ เริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม โดยเริ่ มจากการรวมตัวกันของคนใน
ชุมชนที่เกิดจากนักวิชาได้ให้โอกาส ด้วยการถ่ายทอดความรู ้ให้เห็นถึงความสาคัญของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
และได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่ องเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้ กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อสามารถ
ดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนการดาเนิ นงาน และสิ่ งที่สามารถนาพากลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ
ประสบความสาเร็ จได้คือ คุ ณภาพของเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ ดี ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ และมีความสามารถในการแข่งขันสู งในการประกวดคุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เพราะเมล็ดพันธุ์จากบ้านหม้อมักจะเข้ารอบลึกอยูเ่ สมอ
3. ข้ อค้ นพบที่น่าสนใจของงานวิจัยฉบับนี้ คือ ความสามารถในการบริ หารและจัดการกลุ่ม
ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ เพราะมีการบริ หารจัดการ มีการคิดการวางแผนดาเนินการ
ในด้านต่างๆ มี การควบคุ มดูแล มีการคัดเลื อกบุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มี การแบ่งหน้าที่ ทีชัดเจน
ตลอดจนดูแลรักษา มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ า และรู้หลักการบริ หารงาน เมื่อต้องทางานร่ วมกับคนหลาย
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ระดับ ในภาวะที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งจะสามารถน าพากลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วบ้ า นหม้อ ประสบ
ความสาเร็ จได้
4. ข้ อค้ นพบในด้ านบทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม กลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้าน
หม้อใช้ระบบการดาเนิ นกลุ่มแบบครอบครัว ซึ่ งสมาชิ กคนใดที่กาลังประสบกับปั ญหา สมาชิ กทุกคน
จะร่ วมช่ วยกันปรึ กษาและหาทางแก้ไขด้วยกัน จึงทาให้สมาชิ กเกิ ดความสนิ ทสนมกันภายในกลุ่ ม
และหากสมาชิ กคนใดที่ มองเห็ นจุดอ่อนหรื อปั ญหาของกลุ่ ม สามารถเสนอความคิ ดให้แก่ สมาชิ ก
ทั้งหมดได้รับรู ้ เพื่อหาวิธีการพัฒนากลุ่มต่อไปให้มีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
5. ข้ อค้ นพบในด้ านความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม โดยเริ่ มแรกจากการก่ อตั้ง
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อขึ้นมา ได้รับการสนับสนุ นเงินทุนเพียง 7,000 บาท จากสานักงาน
เกษตรอาเภอสันทราย แต่สมาชิ กภายในกลุ่ มสามารถระดมเงิ นทุ นกันเพื่ อใช้ในการหมุ นเวียน จน
ปัจจุบนั มีเงินหมุนเวียนในบัญชี 314,461 บาท ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การที่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้าน
หม้อสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้ ทาให้กลุ่มประสบกับความสาเร็ จได้เช่นกัน เพราะการ
ที่จะดาเนิ นการใดๆ ล้วนแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็ นตัวขับเคลื่อนอยูเ่ สมอ มีการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์และ
ปัจจัยการผลิต อันนาพามาซึ่ งผลกาไรให้กลุ่มสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้
6. ข้ อ ค้ น พบในด้ านการท ากิจ กรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ และการอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งสิ่ งแวดล้ อม กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมีการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชน โดยการไม่ให้สมาชิ กในกลุ่มเผาของเสี ยจากการดาเนิ นกิจกรรม และให้นาของเสี ยเหล่านั้นมา
ใช้ ป ระโยชน์ ด้วยการท าปั จจัย การผลิ ต เช่ น ปุ๋ ยหมัก ชี วภาพ น้ าหมัก ชี วภาพ และน้ า ส้ ม ควัน ไม้
นอกจากนี้ ปัจจัยการผลิ ตที่ ทาขึ้ นเองจะใช้ในการดาเนิ นกิ จกรรมทุกขั้นตอน แทนการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมี กาจัดแมลง เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ ชุมชน ซึ่ งผลผลิ ตที่ ได้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารเคมี
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะต่ อผู้ประกอบการ
1. การเรี ยนรู้ เกษตรกรผูป้ ระกอบการในยุคที่ราคาสิ นค้าเกษตรมีความผันผวนนี้ จาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเตรี ยมตัวศึกษาหาความรู ้อยู่เสมอ เพื่อจะได้รับมือกับวิธีการเป็ นผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ มี
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น ให้ได้วิธีการบริ การจัดการและวิธีการดาเนิ นงานที่เหมาะสม เพื่อจะช่วย
เพิ่มคุ ณภาพและปริ มาณของผลผลิ ตที่ จะทาให้ผปู ้ ระกอบการมี ผลตอบแทนที่ เพิ่มขึ้ น และเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อที่จะปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ในความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า
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2. การสื่ อสารภายในกลุ่ม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ ควรมี การจัด
ประชุ มระหว่างสมาชิ กให้บ่อยขึ้ น จากปั จจุบนั เข้าร่ วมประชุ ม 2-3 เดื อนต่อครั้ ง มาเป็ นการเข้าร่ วม
ประชุ ม 1 เดื อนต่อครั้ง เพื่อที่ จะได้เป็ นการพูดคุ ยถึ งปั ญหาของแต่ละคนว่ามี ความเหมื อนและแตด
ต่ า งกัน เพี ย งใด และเป็ นการหาบทสรุ ป ของทางออกร่ ว มกัน กลุ่ ม จะได้มี ค วามเข้ม แข็ ง ในการ
ดาเนิ นงานและมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และยังพัฒนาสมาชิ กไปในตัว เพราะการพูดคุ ยกันเป็ นการ
ทบทวนความรู้ และเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
3. การมีใจรัก เกษตรกรควรมีใจรักในชีพอาชีพของตนเอง เพราะต้องพึ่งพาอาศัยงานและยัง
เป็ นการหาเลี้ ย งดารงชี พ การที่ ผูค้ นจะท างานหรื อจะดารงอาชี พ ใดๆได้น้ ันต้องมี ใจที่ รัก ในอาชี พ
เพราะจะช่ วยให้มีความทะเยอทะยาน มีแรงกระตุน้ ความกระตือรื อร้น และมีความเพียรพยายามมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นบันไดก้าวแรกสู่ ความสาเร็ จในตัวเอง
4. ความภู มิ ใจในอาชี พ ควรมีความภาคภูมิ ใจในมี ดารงอาชี พ เกษตรกร แม้จะเป็ นอาชี พ ที่
ไม่ได้มีหน้าตาทางสังคม และไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่เกษตรกรยังคงมีศกั ดิ์ศรี ในการเป็ นมนุ ษย์เท่า
อย่างเทียมกัน เป็ นผูท้ ี่ผลิตอาหารให้ผอู้ ื่นภายในประเทศและต่างประเทศได้บริ โภคเพื่อดารงชีวิตให้
คงอยูต่ ่อ ซึ่งเป็ นเสมือนกระดูกสันหลังที่มีความสาคัญต่อประเทศ
5. การสร้ างเครือข่ ายและความร่ วมมือ ควรมีการสร้างเครื อข่ายในชุมชนกับชุมใกล้เคียง เพื่อ
เป็ นช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เป็ นการสร้างสัมพันธไมตรี ที่แน่นแฟ้ นต่อกัน และยังเป็ นการแลกเปลี่ยน
แนวความคิ ดและความรู ้ เพราะแต่ละชุ มชนจะมี ความแตกต่างกันในเรื่ องของพื้นที่ และบริ บทของ
ชุ มชน และควรร่ วมมือกันในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน เช่ น การพัฒนาให้เป็ นชุ มชนตัวอย่าง
สี เขียวของจังหวัดเชียงใหม่
6. การท าสื่ อ การเรี ย นรู้ ควรมี ก ารสร้ างสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ท ัน สมัย มากยิ่งขึ้ น โดยการจัดท า
หนังสื อคู่มือ หรื อแผ่นผับ เกี่ยวกับความสาคัญและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพราะเป็ นการให้ผศู้ ึกษา
จากภายนอกได้รับการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในเบื้องต้น และควรมีการจัดทาวีดีทศั น์ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวบ้านหม้อขึ้ นมา เพื่ อผูท้ ี่ มาศึ กษาจะได้เห็ นภาพและเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ รวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น
รวมไปถึ งการจัดทาเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งระบบนิ เวศภายในชุ มชน เพราะมี สถานที่ ที่เหมาะสมใน
การสร้างเป็ นฐานการเรี ยนรู้ เช่น ฐานการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ฐานการผลิตปุ๋ ยหมัก ฐานการผลิ ตน้ าหมัก
ชีวภาพ และฐานการผลิตน้ าส้มควันไม้ เป็ นต้น
7. การพัฒนาความรู้ ควรมีการเชิ ญนักวิชาการเกษตรทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เข้า
มาท าการอบรมแก่ ส มาชิ ก ให้บ่ อยมากยิ่งขึ้ น เพื่ อเป็ นการได้รับ ความรู ้ และแนวคิ ด ใหม่ ๆ จะช่ วย
เสริ มสร้างแนวความคิ ดใหม่ๆให้กบั เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ ก รวมไปถึ งการจัดทากิ จกรรมสาธารณะ
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ประโยชน์ โดยใช้จุดเด่นของกลุ่มเป็ นแกนหลักในงาน คือ คุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และมีการถ่ายทอด
ความรู ้ดว้ ยการออกงานนิทรรศการต่างๆ
5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเชิ งลึกในหัวข้อ การเปรี ยบเทียบบทเรี ยนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้าน
หม้อกับวิสาหกิ จชุ มชนอื่นๆที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน เนื่ องจากผลการศึ กษาครั้งนี้ ได้เจาะจงเฉพาะ
เกษตรกรกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อเพียงแห่ งเดี ยว จึงยังไม่เห็ นภาพรวมที่ชดั เจนของบริ บท
ชุมชนอื่นๆ ที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไป และการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่แตกต่างกัน
2. ควรมี การศึกษา แนวทางในอนาคตของกลุ่ มด้านการจัดการบุ คลากรที่ มีแนวโน้มลดลง
เนื่ องจากจานวนสมาชิ กในกลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อศึกษาหาสาเหตุของกลุ่มที่สมาชิ กนั้นออกจาก
กลุ่มไป และเพื่อหาวิธีการแก้ไขปั ญหา
3. ควรมีการศึกษา การเปรี ยบเที ยบการตลาดระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อกับ
วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่ องจากจะเป็ นการวัดผลตอบแทนจากการดาเนิ นงานใน
แต่ละฤดูกาลผลิตเมล็ดพันธุ์ซ่ ึ งกันและกัน
4. ควรมีการศึกษา ทัศนคติของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อและชุมชนบ้านหม้อ เพราะ
ในชุ มชนบ้านหม้อมีผทู ้ าการปลูกข้าวเองโดยไม่เข้าร่ วมกลุ่ม เป็ นการศึกษาเพื่อให้สาเหตุและเหตุผล
ในผูค้ นในชุมชนนั้นที่มีต่อกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
5. ควรมี ก ารศึ ก ษา การเปรี ยบเที ย บผูป้ ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จในการท าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอิ นทรี ย ์ เพราะจะเป็ นแนวทางให้ เกษตรกรอี ก หลายท้องถิ่ น ได้รับ รู ้ ถึ งความ
แตกต่างของการเกษตรทั้งสองรู ปแบบ
5.4.3 ข้ อจากัดของการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกับเกษตรกรที่ถูกเลือกให้
เป็ นตัวแทนกลุ่ม ซึ่ งยังไม่ได้มีการเปรี ยบเทียบเกษตรกรในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์เชิงลึก
การถอดบทเรียนคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้ านหม้ อ จังหวัดเชียงใหม่
Lesson Learned about Characteristics of Successful Entrepreneur of Ban Mor Rice Seed
Producer Group, Chiang Mai Province
แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อถอดบทเรี ยนคุ ณ ลัก ษณะของผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยข้อมูลที่ได้รับจะใช้
เป็ นแนวทางให้เกษตรกรหรื อผูท้ ี่มีความสนใจที่จะทาการเรี ยนรู้ ดังนั้นผูศ้ ึกษาใคร่ ขอความร่ วมมื อ
จากท่านให้ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ผา่ นการสัมภาษณ์ ซึ่งคาตอบของท่านจะถือเป็ นความลับ
และนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์
คาชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการดาเนิ นการของ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
1.2 เพศ
1.3 อายุ
1.4 สัญชาติ
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 ที่อยูอ่ าศัย
1.7 สถานภาพทางการสมรส
1.8 จานวนสมาชิกในครอบครัว
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1.9 อาชีพหลัก/สถานที่ทางาน/ตาแหน่ง
1.10 อาชีพเสริ ม/สถานที่ทางาน/ตาแหน่ง
1.11 รายได้ต่อเดือน
1.12 ประสบการณ์ในการทานาปลูกข้าวมาแล้วกี่ปี
1.13 เข้าร่ วมสมาชิกกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อมาแล้วกี่ปี
1.14 จานวนพื้นที่ที่ทาการปลูกข้าว
1.15 ต้นทุนในการปลูกข้าวต่อไร่
1.16 ในปี ที่ผา่ นปลูกข้าวได้รวมทั้งหมดเท่าใด
1.17 ในปี ที่ผา่ นมาจาหน่ายข้าวรวมทั้งหมดเป็ นเงินเท่าใด
1.18 ในปี ที่ผา่ นมามีผลกาไรหลังหักต้นทุนแล้วเท่าใด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ปี ที่ก่อตั้งกลุ่ม
2.2 จานวนสมาชิกทั้งหมดกี่คน
2.3 การจัดโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรหน้าที่
2.4 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่ วมสมาชิก
2.5 อายุการเป็ นสมาชิก และมีการจ่ายค่าบารุ งรายปี หรื อไม่
2.6 เหตุผลในการจัดตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ
2.7 กฎระเบียบและข้อบังคับมีอะไรบ้าง
2.8 บทลงโทษกับบุคลากรที่ทาผิดกฎของกลุ่ม
2.9 วิธีปฏิบตั ิงานการดาเนินงานภายในกลุ่ม
2.10 มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนบ้าง
2.11 เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ใช้นามาจากที่ไหน
2.12 เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ปลูกใช้เมล็ดพันธุ์อะไร
2.13 มีวธิ ี การดูแลรักษาต้นข้าวจากศัตรู พืชอย่างไร
2.14 ปัญหาที่พบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2.15 วิธีการแก้ไขปั ญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2.16 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ขา้ วหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วทาอย่างไร
2.17 การจัดจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วเป็ นแบบใด
2.18 ลูกค้าที่มาซื้ อข้าวส่ วนใหญ่เป็ นใคร
2.19 ราคาขายเมล็ดพันธุ์ขา้ วกิโลกรัมละเท่าใด
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ส่ วนที่ 3 ข้อมู ลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการดาเนิ นการของกลุ่ ม
ผูผ้ ลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ ข ้าวบ้านหม้อ อ าเภอสั น ทราย จังหวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้ห ลัก แนวคิ ด และทฤษฎี
คุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ 5 ประการ
3.1 ความคิดริเริ่มในการดาเนินงานกลุ่ม
3.1.1 ให้ท่านเล่าเรื่ องราวเกี่ยวประวัติการก่อตั้งกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ว่าทาไมถึง
ก่อตั้งขึ้นมา ใครเป็ นรุ่ นบุกเบิก และมีผไู ้ ม่เห็นด้วยหรื อไม่
3.1.2 ในขณะตั้งกลุ่มมีปัญหาอะไรใหญ่ๆบ้าง แล้วมีวธิ ี การแก้ไขปั ญหาอย่างไร
3.1.3 ท่านเคยคิดว่าจะยุบกลุ่มหรื อไม่ และสาเหตุคืออะไร แล้วเพราะอะไรถึงไม่ยบุ กลุ่มนี้
3.1.4 อะไรที่ท่านคิดว่าเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของกลุ่ม เพราะอะไรถึงคิดว่าเป็ นสิ่ งนี้
3.1.5 ท่านคิดว่ากลุ่มของท่านประสบความสาเร็ จในระดับใด และจะทาอย่างไรให้ดียงิ่ ขึ้น
3.1.6 ท่านคิดว่าทาไมต้องทาให้กลุ่มของท่านมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี
3.2 ความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม
3.2.1 กลุ่มของท่านมีแรงจูงใจใดบ้าง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพดีเพราะอะไร
3.2.2 ท่านคิดว่ากลุ่มของท่านมีศกั ยภาพในด้านใดบ้าง นอกเหนือจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
3.2.3 กลุ่มของท่านมีการกระจายงานแก่สมาชิกอย่างไร
3.2.4 กลุ่มของท่านมีการหาสมาชิกที่มีศกั ยภาพเพิ่มอย่างไร (คล้ายกับข้อ 2.4)
3.2.5 เมื่อกลุ่มของท่านเข้าร่ วมประชุ มกันและจะมีการพูดคุยกันในเรื่ องสาคัญอะไรบ้าง และ
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างไร
3.2.6 กลุ่มของท่านมีการพัฒนาสมาชิ กอย่างไร (เช่น ประชุ มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดู
งานต่างสถานที่ และการอบรมจากนักวิชาการ)
3.2.7 กลุ่มของท่านมีการตั้งงบประมาณในการพัฒนาสมาชิกอย่างไร
3.2.8 กลุ่มของท่านได้ดูแลและเอาใจใส่ เพื่อนร่ วมสมาชิกในด้านใดบ้าง
3.2.9 กลุ่มของท่านมีการให้รางวัลหรื อเงินโบนัสแก่สมาชิกอย่างไรบ้าง
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3.2.10 กลุ่มของท่านประสบปั ญหาเกี่ยวกับสมาชิกในด้านใดบ้าง และมีวธิ ี การแก้ไขปั ญหา
นั้นอย่างไร
3.3 บทบาทการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม
3.3.1 ในฐานะที่ท่านเป็ นสมาชิ กและมีส่วนร่ วมในการเป็ นผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ท่านมองว่า
สิ่ งที่ทาอยูน่ ้ ีมีความหมายต่อท่านในด้านใดบ้าง
3.3.2 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในกลุ่มบ้าง และทาอย่างไร
3.3.3 สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั และกันอย่างไรบ้าง
3.3.4 ท่านเคยมีปัญหากับสมาชิกกลุ่มหรื อไม่ และท่านจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างไร
3.3.5 ท่านคิดว่าความเจริ ญและความก้าวหน้าของกลุ่มนั้นขึ้นอยูก่ บั อะไรบ้าง เพราะอะไร
3.3.6 ท่านมีขอ้ เสนอแนะที่จะทาให้สมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่ วมมากขึ้นอย่างไร
3.4 ความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
3.4.1 กลุ่มของท่านมีวธิ ี การดูแลเรื่ องระบบการเงิน และมีการบริ หารการเงินของกลุ่มอย่างไร
3.4.2 ท่านคิดว่าระบบการเงินของกลุ่มมีความรอบคอบและโปร่ งใสอย่างไร
3.4.3 หน่ วยงานทั้งจากภาครั ฐและเอกชน ได้ให้ค วามช่ วยเหลื อหรื อมี บ ทบาทสนับ สนุ น
ทางด้านใดบ้างแก่กลุ่มของท่าน
3.4.4 จากผลงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และจาหน่ายออกไปในปี ที่ผา่ นมาแล้วเป็ นอย่างไร
3.4.5 ท่านคิดว่าในปี นี้จะทาอย่างไรให้ดีข้ ึน
3.4.6 หากกลุ่มของท่านประสบปั ญหาด้านการเงินขาดแคลน จะมีวธิ ี การแก้ไขปั ญหาอย่างไร
3.4.7 สมาชิกกลุ่มมีหนี้สินทั้งจากในระบบหรื อนอกระบบหรื อไม่ และมีวธิ ี การจัดการ
อย่างไร
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3.5 การทากิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งสิ่ งแวดล้ อม
3.5.1 กลุ่ มของท่านรับรู ้ ข่าวสารและความเคลื่ อนไหวของด้านสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์กร
อย่างไร
3.5.2 กลุ่มของท่านมีการใช้วธิ ี การใดบ้าง มีการดาเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้ควบคู่กบั การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลซึ่ งกันและกันหรื อไม่ และทาอย่างไร
3.5.3 กลุ่มของท่านมีการดาเนิ นงานที่ก่อให้เกิ ดของเสี ยขึ้นหรื อไม่ และมีการจัดการของเสี ย
เหล่านั้นอย่างไร โดยผูใ้ ด ทาได้ดีเพียงใด และจะปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างไร
3.5.4 กลุ่มของท่านได้ทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในด้านใดแก่สังคมบ้าง
ส่ วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านหม้ อ
4.1 ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการนาพากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อให้ประสบความสาเร็ จ
อย่างไรบ้าง
4.2 จากประสบการณ์ ของท่านในการเป็ นสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหม้อ ท่านจะ
บอกบทเรี ยนที่ผา่ นมาจากประสบการณ์ของท่านแก่คนรุ่ นใหม่อย่างไรบ้าง
4.3 กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วบ้านหม้อ จะมี การดาเนิ นกิ จกรรมอย่างไรบ้าง ในประเด็น ที่
สมาชิกของกลุ่มลดลง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายสิ ทธิ พงษ์ ยิง่ งามแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด

22 พฤษภาคม 2534

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2552 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2556 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
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