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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของโลก ประชากรมากกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรโลกบริโภคข้าวเป็น

อาหารหลักแตล่ะปีท่ัวโลกต้องการข้าวอย่างน้อย 617  ล้านตัน ข้าวดังกล่าวได้จากพ้ืนท่ีปลูกข้าวซึ่ง

กระจายอยู่ในทุกปี (ยกเว้นแอนตาร์คตกิ) คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 958 ล้านไร่ โดยท่ีประมาณ ร้อยละ 90 

มีการผลิตและบริโภคอยู่ในทวีปเอเซีย 

 
 
 
 
 
 

 

 
ประเทศไทยรู้จักการปลูกข้าวและบริโภคข้าวเป็นพืชอาหารหลักมาไม่ต่่ากว่า 5,000 ปี

มาแล้ว การท่ีข้าวเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานนี้ ได้ก่อให้เกิดประเพณีและ

วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวท่ีหลากหลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการด่ารงชีพของ

คนไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวประมาณ 58 ล้านไร่ ผลผลิตรวม

ท่ัวประเทศ ประมาณ 30 ล้านตัน ข้าวเปลอืก โดยมีสว่นใช้บริโภคภายในประเทศ 21 ล้านตัน และส่งออก

ประมาณ 9 ล้านตัน นับว่าเป็นประเทศท่ีส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบัน ประเทศไทยได้ชื่อว่า

เป็นประเทศท่ีส่งออกข้าวท่ีส่าคัญประเทศหนึ่งของโลก ข้าวไทยมีคุณภ าพดี เป็นท่ีต้องการของตลาด

ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ โดยมีเอกลักษณ์ คือ เมล็ดยาว เนื้อขาวใส ไม่เป็นท้องไข่ เปลือกบาง ปลอก

บาง เนื้อข้าวมีมัน เมล็ดงามได้สว่นไม่บิดเบ้ียว และคุณภาพการสีด ี  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตการท่านาของเกษตรกรได้เปลี่ยนแปลงไป มรการปลูก

ข้าวพันธ์ผสมท่ีให้ผลผลิตสูงและปลูกได้ตลอดปี การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเป็นเขตชลปรานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต หรือ
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ใช้ประโยชน์ด้านอื่น รวมท้ังการน่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ในการผลิตข้าว ท่าให้ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมี

คุณลักษณะดีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพความต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว หรือความทนทานต่อ

สภาแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม สูญหายหรือลดลงไป ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีนา่ห่วงใย และควรท่ีคนไทยจะได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าและความส่าคัญของทรัพยากรพันธุกรรมข้าว 

1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก่าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพ่ือ

สนับสนุนสิทธิและการมีส่วน ร่วมของเกษตรกรในการก่ าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชี พเกษตรกร เพ่ิม

ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึน้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่อง

ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน

พ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท่าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตัง้แตใ่นระดับต่าบล อ่าเภอ จังหวัด เป็น

ล่าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท่าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ัง

นัน้มุ่งเน้นให้ความส่าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต่าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหา

ความตอ้งการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกร

โดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส่าคัญเร่งน่าเสนอรัฐบาลในลักษณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนัน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท่าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต่าบลขึ้นมาด่าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต่าบลร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท่าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูป

ของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท่าแผนพัฒนา

ร่ว มกัน น่าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเค รือข่ายองค์กรเกษตรกร 

เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ

บริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด่าเนนิการใน 

5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้่าเพ่ื อ

การเกษตร ปัญหาท่ีดินท่ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด่าเนนิการอ่าเภอละ 1 ต่าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด่าเนนิการเร่ือง

นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค่าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตั้ งคณะท่างานปฏิบัตกิาร

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดต้นทุนและ
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เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืน ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่ งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด่าเนินการในระดับต่าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท่าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต่าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาต ิและสภาเกษตรกรจังหวัดก่าลังด่าเนนิการอยู่ อย่างไรก็

ตามสภาเกษตรกรแหงชาติเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้นั้นต้องมีการด่าเนนิงานใน

ลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาด

เล็กระดับหมู่บ้าน ต่าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใน

ลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนั้นได้ 

จ่าเป็นตอ้งสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น่า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความ

เข้าใจมีความสามารถจัดท่าแผน มีการสร้างผู้น่า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจ

มีความสามารถจัดท่าแผนงาน ก่าหนดวิธีการ เป้าหมายการด่าเนนิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็น

พลังขับเคลื่อนท่ีส่าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต่าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะส อดคล้องและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท่าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต่าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร

เข้าไว้ดว้ยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการจัดท่าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต่าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท่าแผนพัฒนาร่วมกัน น่าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต่าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน

พ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต่าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ต้นน้่า กลางน้่า และปลายน้่า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

 

3.บรบิทต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ข้อมูลทั่วไป 

ประวัตคิวามเป็นมาของต่าบลบางโตนด ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เนื่องจากได้เสด็จประภาสผ่านมาทางแม่น้่าแม่กลอง มาถึงจุดท่ีเป็นท่ีต้ังของหมู่ท่ี 4 

(บ้านบางโตนดในปัจจุบัน) รัชกาลท่ี 5 ทรงเห็นว่ามีการปลูกและการประกอบอาชีพจากตาลโตนดกันมาก 

จึงพระราชทานชื่อว่า “หมู่บ้านบางโตนด” แตเ่ดิมแบ่งเป็น 2 ต่าบล คือ ต่าบลบางโตนด และต่าบลสมถะ 

ต่อมาได้รวมบ้านสมถะบางส่วนมาเป็นบ้านสมถะของต่าบลบางโตนดในปั จจุบัน และบ้านสมถะบาง

ส่วนรวมกับต่าบลหนองกลางนา อ่าเภอเมืองราชบุรีในปัจจุบัน แต่เดิมประชากรเป็นชาวเขมรอพยพมาตั้ง

ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านบางโตนด และใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 

ต่าบลบางโตนด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องอ่าเภอโพธาราม อยู่ห่างจากท่ี ว่าการอ่าเภอโพ

ธาราม ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนอื ตดิตอ่กับ ต่าบลนางแก้วและต่าบลท่าชุมพล อ่าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 

ทิศใต้ ตดิตอ่กับ ต่าบลหนองกลางนา อ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับ ต่าบลเจ็ดเสมียนและต่าบลคลองข่อย อ่าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับ ต่าบลธรรมเสน อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะโดยท่ัวไปของต่าบลบางโตนด ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของอ่าเภอโพธาราม เป็นท่ีราบฝั่ง

แม่น่้าแม่กลองพ้ืนท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม เป็นท้องทุ่งกว้าง เป็นท่ีริมน้่าบางแห่ง  บางคร้ังมีปริมาณน้่าฝน

มากอาจท่าให้เกิดน้่ าท่วมได้ พ้ืนท่ี ท้ังหมด  11,337  ไร่ หรือ  18.17  ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีท่า

การเกษตร  7,551 ไร่และอุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 28 องศาเซลเซียส 

แหล่งน้่าธรรมชาต ิ และแหล่งน้่าท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วย 

- แหล่งน้่าธรรมชาตไิด้แก่ คลองบางสองร้อย และแม่น่้าแม่กลอง 

- แหล่งน้่าท่ีสร้างขึน้ คลองชลประทานเต็มพ้ืนท่ี โดยมีคลองส่าคัญ 3 สาย ได้แก่คลอง 2 R , 

คลอง 7R – 2R , คลอง 8R – 2Rและคลอง 9R – 2R 

- บ่อน้่าตื้น จ่านวน 5 แห่ง บ่อน้่าบาดาล จ่านวน 4 แห่ง 

- ประปาหมู่บ้าน จ่านวน 6 แห่ง 

แม่น่้าล่าคลองท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจร 2 สาย 1) คลองบางสองร้อย และ 2) แม่น่้าแม่กลอง 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก มีการ

เลีย้งสัตว์และท่าประมงน้่าจืด ได้แก่ การเลีย้งโคเนื้อ ไก่ เป็ด สุกร แพะ และปลา 
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 พันธ์ุพืชท่ีปลูก  ประกอบด้วย 

ข้าว  เกษตรกรปลูกข้าว ปีละ 2 คร้ัง พันธ์ุข้าวท่ีปลูกได้แก่ ข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 ร้อยละ 90 

ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 800 กก./ไร่ 

         ข้าวนาปรัง  ปลูกเดอืนมีนาคม-เมษายน เก็บเกี่ยวปลายเดอืนมิถุนายน-ตน้เดอืนกรกฎาคม 

         ข้าวนาปี  ปลูกเดอืนกรกฎาคม-กลางเดอืนสงิหาคม เก็บเกี่ยวเดอืนธันวาคม-มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

หลักแนวคิดและบทวิเคราะห์ 
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Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส่าหรับผู้ประกอบการท่ีก่าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้นธุรกิจ 

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เตบิโตมากย่ิงขึ้น เหตุท่ีต้องเนน้ค่าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ

การท่า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต่าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีด ีควรมี 

Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท่าธุรกิจนั้นๆ และท่าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของ

ธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติแล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของ

ธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือส่าเร็จรูป ( template) 

โดย Alex Osterwalder เพ่ือมาเติมเต็มช่องว่างของโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็น

ภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิตมิากขึน้ ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ได้ ขึ้ น เป็นการตอบโจทย์ส่า คัญ ขอ งการท่าธุรกิจ นั่น คือ ท่าอ ย่าง ไรให้มี  “ก่ าไร”  Business Model 

Canvas จึงเปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการตลาด  4P คือ หรือเรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า ส่ วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน่ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซ่ึงถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น 

ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบ

เทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.ราคา (Price) การต้ังราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจ

ของลูกค้าได้แล้ว การต้ังราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเมื่อซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท าให้

เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไรให้

สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น 

การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการ

น าเสนอของพนักงาน 

 

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์

ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลอืกซือ้สินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 
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C ตัว ท่ี 1 มาจากค่าว่า Consumer Wants and Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค 

การผลิต สินค้าในปัจจุบันต้องค่านึงถึงความตอ้งการของลูกค้าเป็นหลัก และนักการตลาดต้องรู้ก่อนว่า

ลูกค้าหรือผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตัวท่ี 2 มาจากค่าว่า Consumer’s Cost to satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้ง

ราคาของผู้ผลิตตอ้งค่านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของผู้ผลิต 

C ตั ว ท่ี  3 ม าจาก ค่ าว่ า  Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว าม ส ะดว กในก ารซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะตอ้งค่านงึถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นส่าคัญ 

โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

C ตัว ท่ี 4 มาจากค่าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท่าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการของ

ลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส่าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต 

นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท่าการตลาดให้ประสบความส่าเร็จด้วยเช่นกัน 
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท่าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนัน้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศกึษาถึงพฤตกิรรมตา่งๆ เพ่ือคุณจะได้น่าไปใช้ในการ

พัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนท่ี

กล่าวไว้ข้างตน้ครับ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 
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1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุข้อมูล

ของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่นคุณตอ้งทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ  เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ 

คุณสมบัติตั วสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ี คุณจะน่าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อท่ีตลาด

ขายสินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส่าคัญ หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท่าให้คุณสามารถ

ก่าหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจ่าหน่ายและน่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท่าไมผู้บริโภคต้องการซื้อ.... 

เราคว รศึกษาถึ งผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท่าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือ

ตอบสนองตามความต้องการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้า

สังคม และ การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค่าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อ

ของเราเพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค่านงึถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสินค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็น

สินค้าท่ีขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็น

ช่วงเทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่่าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด่ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 
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6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ี

มีผลครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

- ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท่าการซื้อ 

- ผู้ท่ีแนะน่า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน่าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ ท่ีมีอ่านาจตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาติ พ่อและ

แม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 

แผนการธุรกิจกลุ่ม 
 

1.ความเป็นมาของกลุ่ม 
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ต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท่านา

ข้าวตัง้แต่สมัยโบราณ โดยมีพันธ์ข้าวท่ีเป็นพันธ์ุพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ี คือ พันธ์ุข้าวเหลอืงอ่อน และไม่มีการน่า

สารเคีมมาใช้ในการท่าการเกษตร เนื่องจากยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ี หันมาใช้พันธ์ุข้าวท่ี

ตลาดตอ้งการ และให้ผลก่าไรมาก ซึ่งท่าให้พันธ์ุข้าวเหลอืงอ่อนได้เลอืนหายไปจากพื้นท่ี ประกอบกับมีการ

น่าสารเคมี และยาฆ่าแมลงเข้ามาใช้ในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้ผลผลิตมีจ่านวนมาก และมีราคาท่ีสูงขึ้น โดย

ไม่ได้ค่านงึถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม รวมท้ังตัวเกษตรกรท่ีต้องรับสารเคมีโดยตรง  

เกษตรกรได้รับทราบปัญหาและผลกระทบดังกล่าวท่ีผ่านมาโดยตลอดจึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ือน่า

พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง (พันธ์ุเหลืองอ่อน) กลับมาปลูกอีกคร้ัง โดยเน้นให้สมาชิกในกลุ่มลด ละ เลิก การใช้

สารเคมีน้อยลง โดยวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ดังนี้ 

1.เพ่ืออนุรักษ์ และรักษาพันธ์ุข้าวเหลอืงอ่อนให้เกษตรกร และลูกหลานในรุ่นตอ่ไปได้รับทราบ 

2.เพ่ือบริโภคไว้ในครัวเรือน โดยเหลอืจากการบริโภค และน่ามาจ่าหนา่ย 

3.เพ่ือให้เกิดรายได้ในชุมชน โดยมีการหมุนเวียนรายได้ในครัวเรือนสูชุ่มชน 

 

2.รายช่ือสมาชิก 
 

ล าดับ

ท่ี 

ช่ือ – นาสกุล ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประชาชน 

1.  นายสมพงษ์ สุวรรณมาลี ต.บางโตนด อ.โพธารม จ.ราชบุรี 3700700132358 

2. นายปรีชา เรืองเทศ 6/2 ม.4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700769879 

3. นายอาคม เกิดจ๋ิว 99/3 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธารม จ.ราชบุรี 3700700128644 

4. นางอ่าไพ กิมยู่ฮะ 37 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700132285 

5. นางลูกจันทร์ สวนชูโต 8/2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700126269 

6. นายสมเดช  ลีเลิศ 1/3 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700121267 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

ช่ือ – นาสกุล ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประชาชน 

7. นางหนึ่งฤทัย เนยีมงาม 17/5 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700127184 
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8. นางเรณู  แจ่มยวง 39/1 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 5700700019990 

9. นายสุวรรณ คุ้มอยู่ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

10. นายสุนทร สบืเนยีม 8/2 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700126412 

11. นางบุญสม นองเทศ 44 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2370070013218 

12. นายบัญชา สวนชูโต 13/2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700126529 

13. นายฉ่่า แก้วอุย 49/1 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3200500208134 

14. นายธนดล พงษ์โพธ์ิ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

15. นางจรรยา พงษ์โพธ์ิ 37/2 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700132323 

16. นายสายัณห์ ศรีสวัสดิ์ 32/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700510191 

17. นายปรีชา เรืองเทศ 6/2 ม.4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3700700769879 

18. นายเกษา พรมโยธิน 8/5 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

19. นายส่าเริง แสงเจริญ 160/2 ม.3. ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

20. นายพีระ ขมประเสริฐ 128 ม.7 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3101600771045 

21. นายสมบูรณ์ แป้นกลัด ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

 

3.รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม 
กลุ่มท่านาปลอดภัยจากสารพิษ 

1.นายอาคม  เกิดจ๋ิว   ประธานกลุ่ม 

2.นายสมพงษ์  สุวรรณมาลี  รองประธานกลุ่ม 

3.นายสุวรรณ  คุ้มอยู่   เลขานุการ 

4.นายสมเดช  ลีเลิศ   เหรัญญิก 

5.นางเรณู   แจ่มยวง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.นายสมบูณ์  แป้นกลัด  ท่ีปรึกษากลุ่ม 

 

 

4.สถานที่ต้ังกลุ่ม 
“กลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษ ต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี”  

เลขท่ี 99/3 ม.2 ต.บางโตนด อ.โพธารม จ.ราชบุรี                                               
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สัญลักษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษต่าบลบางโตนด 

ตน้ตาลโตนด  :  เป็นสัญลักษณ์ประจ่าต่าบลบางโตนด 

ทุ่งนา  :  พ้ืนท่ีนาในต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 

 

 

 
 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับข้าว 
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ข้าว เป็นพืชตระกูลหญ้า จัดอยู่ในวงศ ์Poaceaeหรือ Gramineae เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในสกุล Oryza

มีระบบรากเป็นแบบรากฝอย ล่าต้นมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ภายในกลวง ประกอบไปด้วยลักษณะท่ีเป็น

ข้อและปล้อง มีตาอยู่ตามข้อโดยปกติตาท่ีอยู่ตามข้อส่วนล่างบริเวณใต้ผิวดินหรือเหนือ 5 -15 หน่อใบ

ข้าวมีลักษณะเรียวยาวเหมือนใบหญ้า มีกาบใบห่อหุ้มตาและล่าตน้ไว้ กาบใบและแผ่นใบเฃื่อมต่อกันด้วยข้อ

ตอ่ใบ เรียกว่า ลิ้นใบ และด้านนอกของข้อตอ่ใบมีส่วนท่ีย่ืนออกมาคล้ายหางกระรอก เรียกว่า หูใบ ซึ่งมี

ลักษณะของข้าวท่ีแตกต่างจากพืชตระกูลหญ้าอื่นๆ ดอกของข้าวมึลักษณะเป็นช่อเกิดตรงส่วนปลายสุดของ

ล่าตน้ ประกอบด้วย ดอกย่อยเป็นจ่านวนมาก แตล่ะดอกหลังจากผสมเกสรแล้วจะพัฒนาเป็นเมล็ดข้าว ซึ่ง

ช่อดอกนี้ก็จะกลายเป็นรวงข้าว เมล็ ดข้าวจะสุกแก่และเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา 25 – 30 วั น 

หลังจากผสมเกสร เปลอืกหุ้มเมล็ดข้าวมีสีแตกต่างกันตามพันธ์ุ ตัง้แต่สีเหลืองอ่อนถึงเหลอืเข้ม สีฟาง  

ม่วงเข้ม หรือด่า ถ้าแกะเปลอืกหุ้มเมล็ดออกจะได้เมล็ดข้าวท่ีเรียกว่าข้าวกล้อง 
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ชนดิของข้าว 

ข้าวท่ีเรารับประทานนั้นอาจแบ่งได้ ตามชนดิของนเิวศการปลูก การตอบสนองต่อช่วงแสง และ

ปริมาณอมิโลสท่ีอยู่ในเมล็ดข้าว 

ประเทศไทยนับเป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายในเร่ืองของพันธ์ุข้าว ท่ีกระจายอยู่ตามระนเิวศของ

การปลูก ท่ัวประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

ข้าวไร่ เป็นข้าวท่ีมีการปลูกพืชไร่ โดยไม่มีน้่าขัง และไม่มีคันนาเก็บกักน้่าในพ้ืนท่ีปลูกตลอดระยะ

การเจริญเตบิโตของตน้ข้าว ซึ่งมักจะอาศัยน้่าฝนและเป็นท่ีดอน 

ข้าวนาสวนนาน้ าฝน เป็นข้าวท่ีปลูกในสภาพมีน่้าขังโดยมีคันนาส่าหรับกักเก็บน้่า ในพ้ืนท่ีซึ่งอาศัย

น้่าฝนท่ีได้จากธรรมชาติส่าหรับการเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งระดับน้่าไม่สูงกว่า 50 เซนติเมตร 

ข้าวนาสวนนาชลประทาน เป็นข้าวท่ีปลูกในสภาพมีน่้าขัง สามารถควบคุมระดับน้่าได้ ซึ่งมักจะ

เป็นพ้ืนท่ีอาศัยน้่าจากการชลประทาน 

ข้าวน้ าลึกและข้าวข้ึนน้ า ข้าวท่ีปลูกในสภาพพ้ืนท่ีซึ่งระดับน้่าสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึน้ไป 

จนถึงระดับน้่าไม่เกิน 100 เซนตเิมตร เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 เดอืน เรียกว่า ข้วน้่าลึก ส่วนข้าวปลูกใน

สภาพพ้ืนท่ีซึ่งมีระดับน้่าลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร โดยท่ีความสูงของตน้ข้าวสามารถเปลี่ยนแปลงตาม

ระดับน้่า รัยกว่า ข้าวขึน้น้่า 

ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวท่ีช่วงแสงไม่มีอิทธอพลตอ่การสร้างช่อดอก ซึ่งข้าวเหล่านี้มักออก

ดอกตามอายุของแตล่ะพันธ์ุค่อนข้างแนน่อน ไม่ว่าจะปลูกในช่วงวันสัน้หรือยาวก็ตาม 

ปริมาณอมิโลส อมิโลสเกิดจากการรวมตัวของกลูโคส โดยมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวใน

โครงสร้างของแป้งข้าวปริมาณอมิโลส ร้อยละ 0 – 34 ซึ่งมีผลตอ่ความเหนียวหรือร่วนหรือความมันของ

ผิวเมล็ดข้าวสุก ประมาณอมิโลสนี้สามรถน่ามาใช้แบ่งชนิดของข้าวได้เป็น 4 ประเภท 

ข้าวเหนยีว มีปริมาณอมิโลส 0 – 9% เม่ือหุกสุกกจะเหนยีวมาก 

ข้าวอมิโลสต่ า มีปริมาณอมิโลส 10 – 19 % เป็นข้าวเจ้า เม่ือหุงสุกจะเหนยีวนุม่ (แฉะง่าย) 

ข้าวอมิโลสปานกลาง มีปริมาฯอมิโลส 20 – 25 % เป็นข้าวเจ้า เม่ือหุงสุกค่อนข้างอ่อน 

ข้าวอมิโลสสูง มีปริมาณอมิโลสมากกว่า 25 % เป็นข้าวเจ้า เม่ือหุงสุกค่อนข้างร่วนแข็ง 

การตอบสนองต่อช่วงแสง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  

ข้าวไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวท่ีตอ้งการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันท่ีสัน้กว่า 12 ชั่วโมง เพ่ือ

กระตุน้การก่าเนดิช่อดอก ซึ่งแบ่งออกเป็น 
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ข้าวเบา เป็นข้าวท่ีตอ้งการช่วงแสงท่ีสัน้กว่า 12 ชั่วโมง ไม่มากนัก ก็จะเร่ิมสร้างช่อดอก ซึ่งข้าว

เบามักออกดอกในช่วงเดอืนกันยายน – กลางเดอืนตุลาคม 

 ข้าวกลาง เป็นข้าวท่ีตอ้งการช่วงแสงท่ีสั้นมากขึน้ในการสร้างช่อดอก มักจะออกดอกในช่วง

ปลานเดอืนตุลาคม – พฤศจิกายน 

 ข้าวหนัก เป็นข้าวท่ีตอ้งการช่วงแสงท่ีสัน้มากในการสร้างช่อดอก มักจะออกดอกในช่วงเดอืน

ธันวาคม – มกราคม 

พันธุ์ข้าว ท่ีใช้ปลูกในหลายพ้ืนท่ีนัน้มีวิวัฒนาการท่ีแตกตา่งกันไปตลอดระยะเวลายาวนาน การใช้พันธ์ุ

ข้าวของเกษตรกรจะเป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนท่ีน้ันๆ พันธ์ุ

ข้าวท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปนัน้ อาจแบ่งเป็นกลุ่มตา่งๆ ได้ดังนี้ 

1.พันธ์ุข้าวโบราณ พันธ์ุข้าวเหล่านี้ยังมีลักษณะดั้งเดิมอยู่ เช่นมีหาง ร่วงง่าย ระยะพักตัวยาว มี

รากท่ีข้อ  หรือมีลักษณะท่ีน่าสนใจ ท่ีพบได้ บ่อย เช่น ต้านทานต่อแมลง ทนแล้ง ทนน้่าท่วม หรือ มี

ความสามารถดูดธาตุอาหารสูง พันธ์ุข้าวเหล่านี้ส่วนมากหาได้ตามบริเวณท่ีมีข้าวป่าหรือวัชพืชท่ีเกี่ยวข้อง

ขึน้อยู่ เช่น พันธ์ุข้าวปีก พันธ์ุเบ้ียวเตี้ย 

2.พันธ์ุข้าวลักษณะพิเศษ พันธ์ุข้าวปลูกท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนมากมีลักษณะเฉพาะ เช่น ต้านทาน

โรค ตา้นทานแมลง ทนอากาศหนาว หรือทนดินท่ีมีปัญหา ท่าให้พันธ์ุข้าวเหล่านี้ ยังคงอยู่ในความนยิมของ

เกษตรกรท้ังๆ ท่ีสว่นมากอาจมีเมล็ดสั้น หรือคุณภาพไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด เช่น ขีช้้าง หางยี ประดู่แดง 

3.พันธ์ุข้าวท่ีเลิกปลูกแล้ว พันธ์ุข้าวเหล่านี้แต่ก่อนอาจเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง แตปั่จจุบันไม่มี

ปลูก อาจสูญพันธ์ุไปหรือไม่นิยมปลูก เช่น นอนทุ่ง ขาวจ่าปี 

4.พันธ์ุข้าวท่ีปลูกเฉพาะถิ่น กลุ่มนี้เป็นพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองท่ียังไม่ได้รับการปรับปรุงแต่มีการปลูกใน

บางท้องถิ่น พันธ์ุข้าวเหล่านี้ยังมีความผันแปรมาก เกษตรกรอาจปลูกไว้ตามความตอ้งการของตนเองมีอายุ

เหมาสะม คุณภาพเมล็ดดี หรือทนทานตอ่สภาพแวดล้อม เช่น ก่่าด่า มันวัว ข้าวนก 

5.พันธ์ุข้าวปลูกเป็นการค้า โดยท่ัวไปแล้วข้าวกลุ่มนี้เป็นข้าวพันธ์ุด ีผ่านการคัดเลอืกหรือปรับปรุง

พันธ์ุมาแล้ว มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี คุณภาพเมล็ดดี อาจเหมาะกับตลาดภายในและ

ภายนอกประเทศ จึงมีการปลูกกันอย่างกว้างขวาง เช่น ขาวดอกมะลิ 105 เหลอืงประทิว 123 นางมล 

เอส 4 

6.พันธ์ุข้าวให้ผลผลิตสูง พันธ์ุข้าวกลุ่มนี้เป็นผลจากการปรับปรุงพันธ์ุ ได้พันธ์ุข้าวท่ีมีพันธุกรรมต้น

เตี้ยหรือสูงปานกลาง ท่าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ เช่น กข1 กข21 กข23 สุพรรณบุรี60 
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5.แผนการผลิต 

ข้าวเหลอืงประทิว หมายถึง ข้าวเจ้าพันธ์ุเหลอืงประทิว 123 เป็นข้าวเจ้าพ้ืนเมืองพันธ์ุหนัก ไวต่อ

ช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของสินค้า 

ชื่อพันธ์ุ   เหลอืงประทิว 123  

ชนิด    ข้าวเจ้า 

ประวัตพัินธ์ุ   ได้จากการรวบรวมพันธ์ุโดยพนักงานเกษตร จากเกษตรกรใน

อ่าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เม่ือปี พ.ศ.2498 – 2499 ปลูกคัดเลอืกแบบคัดเลือกพันธ์ุบริสุทธ์ิตามสถานี

ทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธ์ุเหลืองประทิว 126-8-123 และมีการรับรองสายพันธ์ุรวมท้ังให้ขยาย

สายพันธ์ุเม่ือปี พ.ศ.2508 

ลักษณะประจ่าพันธ์ุ  - เป็นข้าวเจ้าสูงประมาณ 150 เซนติเมตร 

    - ไวตอ่ช่วงแสง 

    - ล่าตันและใบสีเขียว ใบกว้าง และยาว คอรวงยาว 

    - ข้าวเปลอืกสีเหลอืง เมล็ดยาวเรียว 

    - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 19 ธันวาคม 
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- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์ 

- เมล็ดข้าวเปลอืก ยาว × กว้าง × หนา = 10.1 × 2.6 × 2.0  

  มิลลเิมตร 

- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว × กว้าง × หนา = 7.6 × 2.3 × 1.8 

มิลลเิมตร 

- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง 

ผลผลิต   ประมาณ 414 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

ลักษณะเด่น   - คุณภาพการสีได้ข้าวสารแกร่งเลื่อมมัน 

    - ปลูกในดนิเปร้ียวได้ดใีห้ผลผลิตปานกลาง 

    - ค่อนข้างตน้ทานโรคขอบใบแห้งและโรคใบหงิก 

ข้อควรระวัง   - ไม่ต้านทานโรคใหม่ โรคใบสีสม้ และโรคเขียวเตี้ย 

    - ไม่ต้านเพลีย้กระโดดสีน่้าตาล เพลีย้จัดจ่ันสเีขียวและหนอนกอ 

พ้ืนท่ีแนะน่า   ในเขตภาคกลาง 

ลักษณะทางกายภาพ  - ข้าวเปลอืก มีเปลอืกสีเหลอืง 

    - ข้าวกล้อง มีสเีหลอืงอ่อน ยาวเรียว (ความยาว/ความกว้าง  

  ประมาณ 3.3) 

    - ข้าวสาร มีสขีาว 

ลักษณะทางเคมี  - ปริมาณอมิโลส 29 – 32 %  

    - ปริมาณโปรตนีในข้าวกล้องร้อยละ 8.4  

- ปริมาณไนอะซีนสูง ประมาณ 9.3 มิลลกิรัม/100 กรัม  

(ข้าวกล้อง) 

คุณสมบัตขิองสินค้า  เป็นข้าวพ้ืนแข็ง เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตัว ไม่เกาะกันเป็นก้อน และ

หุงขึน้หม้อ เม่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจะได้เส้นท่ีเหนยีว ไม่ยุ่ยหรือขาดง่าย 

การปลูก 

1) พ้ืนท่ีปลูกต้องอยู่ในพ้ืนท่ีปลูกข้าว ต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

2) เกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร และ โรงสี/ผู้ประกอบการ ตอ้งขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ปลูกก่อน

เร่ิมท่าการผิต 
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3) เมล็ดพันธ์ุข้าวตอ้งเป็นเมล็ดพันธ์ุเหลืองประทิว 123 บริสุทธ์ิ มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งเจือปน 

จากแหล่งเมล็ดพันธ์ุท่ีมีมาตรฐานจากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว หรือศูนย์ข้ าว

ชุมชนในจังหวัดราชบุรีท่ีได้รับการตรวจรับรอง 

4) ปลูกในช่วงฤดูนาปี (เดอืนกรกฎาคม หรือสิงหาคม) 

5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ระหว่างเดอืนธันวาคม ถึงมกราคม 

6) การใช้ปุ๋ย หรือวัสดุปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ 

7) การเก็บรักษาผลผลิตข้าวให้มีความชื้นท่ีเหมาะสมประมาณ ร้อยละ 14 – 15 

8) เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกรปละผู้ประกอบการโรงสี ตอ้งมีระบบการบันทึกข้อมูลการจัดการ 

ท่ีสามารถตรวจสอบได้ต้ังแต่เมล็ดพันธ์ุข้าว ระบบการปลูก และคุณภาพข้าวเปลอืกข้าวสาร 
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ลักษณะเด่นของสินค้า และบริการ 

เอกลักษณ์ของข้าวเหลืองปะทิว 

1.เป็นข้าวเจ้าท่ีมีปริมาณอมิโลสสูง เม่ือหุงสุกจะร่วน - แข็ง ปลูกในพ้ืนท่ีใกล้ทะเล ดินเค็ม น้่า

กร่อยได้  

2.เป็นข้าวหุงสุกเร็ว แข็ง - ร่วน ไม่จับตัวเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ไม่แฉะ รสชาตเิป็นท่ีนยิม เหมาะ

ส่าหรับรับประทานเป็น ข้าวราดแกง 
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3.น่าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น ได้เส้นท่ีมีคุณภาพดี สีสวย เหนียว นุ่ม ไม่ขาดง่าย รสชาติ

อร่อย นยิมน่าไปแปรรูปเป็นขนมจีน 

4.ข้าวกล้องมีปริมาณสารไนอาซีน (วิตามินบี 3) ซึ่งมีประโยชน์ตอ่ระบบการไหลเวียนโลหิต 

5.ผู้ปลูกข้าวเหลืองปะทิวในต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปลูกเพ่ืออนุรักษ์

ข้าวพ้ืนเมืองของจังหวัดให้คงอยู่คู่ชุมชน และมีความประสงค์จะผลิต เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยกลุ่ม

เกษตรกรนาข้าวปลอดสารพิษ ต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

6.เป็นข้าวท่ีปลูกเพ่ือเป็นอาหารส่าหรับชุมชน และจ่าหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี รวมท้ังนอก

พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

7.เป็นข้าวท่ีเกิดจากมรดกทางธรรมชาตขิองต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใช้

ทรัพยากรจากดินและน้่าตามธรรมชาติ 

 

การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ 

1) ผลผลิตข้าวเปลือกมาแปรสภาเป็นข้าวสาร โดยโรงสีในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในต่าบลบางโตนด อ่าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

2) ผู้แปรรูปจะต้องร่วมอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ท่ีมาขึน้ทะเบียน

เป็นสมาชิกโดยท่าการผลิตและแปรสภาพในพ้ืนท่ีต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

3) การแปรรูปตอ้งมีการบริหารจัดการในเร่ือง ดังนี้ 

3.1) การรับซื้อข้าวเปลอืก (ยกเว้นผู้ผลิต และผู้แปรรูปเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน) 

1) ต้องมาจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิก และได้ปฏิบัติตามคู่มือ

วิธีการปลูกข้าวเหลอืงประทิว 123 

2) มีการแยกการจัดเก็บข้าวเปลอืก ข้าวเหลอืงประทิว 123 ออกจากพันธ์ุข้าวอื่นๆ  

3) มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลอืก ข้าวเหลือประทิว ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือก 

ได้แก่ วัดความชืน้ สิ่งเจือปนตา่งๆ เมล็ดข้าวปนอื่นๆ 

การแปรรูปข้าว “กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษต่าบลบางโตนด” 

 

 

 

 โรงสีชุมชน 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้วเปลือกเหลืองประทิว 

แปรรูปใส่ถุง 

แปรรูปเป็นเวชส่าอางค์ 

แปรรูปเป็นเส้น 



24 
 

3.2) การสีข้าว 

1) ข้าวเปลอืกในโรงสีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ

โรงสีท่ีได้ขึ้นทะเบียนร่วมเป็นสมาชิกในการผลิตข้าวเหลอืงประทิว 123  

2) มีการบันทึกข้อมูลตา่งๆ ในการสีข้าว ได้แก่ ท่ีมาของข้าวเปลอืก ปริมาณข้าวเปลอืก 

ปริมาณข้าวสาร ในกระบวนการแปรสภาพข้าวเหลอืงประทิว 123  

3) ถ้ามีการสีข้าวชนิดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ข้าวเหลอืงประทิวจากแปลงสมาชิกผู้ผลิตข้างเหลอืง

ประทิวตอ้งมีการล้างเคร่ืองสีข้าวให้สะอาดตามกรรมวิธีท่ีถูกต้อง 

 

การบรรจุหีบห่อ และการเคล่ือนย้าย 

1) การบรรจุหีบห่อ 

- รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยค่าว่า “ข้าวเหลอืงประทิว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวปลอดสารพิษ” 

- ให้ระบุ น้่าหนัก และวันท่ีบรรจุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผลิตภัณฑ์ 

น้่าหนักท่ีบรรจุ 

วันเดือนปีท่ีบรรจ ุ

ตราสัญลักษณ์ 

สถานท่ีผลิต 
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2) การเคลื่อนย้าย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการส่งมอบ 

- มีการจัดท่าระบบบัญชีในการบ่งชี้ เคลื่อนย้าย กองเก็บ บรรจุหีบห่อรักษาสภาพ ตั้งแต่

ขั้นตอน รับเข้าโรงสี วันท่ีสขี้าวเปลอืก ข้าวสาร การส่งมอบสินค้า 

- มีขั้นตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจ่าย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ 

- การจัดเก็บสินค้าท่ีเหมะสม เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้า 
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บทท่ี 4 

แผนการตลาด 
 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มโดยชื่อกลุ่ม ท่านาปลอดภัยจากสารพิษ จ่านวน 21 ราย โดยมีพ้ืนท่ีการ

เข้าร่วมกลุ่มจ่านวน 35 ไร่ ซึ่งจะใช้พันธ์ุข้าวเหลืออ่อนในการเพาะปลูก โดยสมาชิกน่าผลผลิตมาสีเป็น

ข้าวสารโดยให้สมาชิกในกลุ่มน่าไปบริโภค และส่วนท่ีเหลอืจากการบริโภคน่ามาจ่าหนา่ย ดังนี้ 

- ประชาชนในชุมชน - ในจังหวัด นอกพื้นท่ีจังหวัด  

- โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี - นอกพื้นท่ี  

- โรงพยาบาล  

- ร้านค้าชุมชน  

- ตลาดชุมชน  

- ร้านค้าสหกรณ์การเกษตร  

- การเปิดขายออนไลผ่านทางสื่ออิเลคทรอนกิส์  

นอกจากขายเป็นข้าวสาร ผลผลิตสามารถน่ามาแปรรูปเป็นน้่านมข้าวเหลอืงอ่อนเพ่ือสุขภาพ และ

เวชส่าอางค์เพ่ือบ่ารุงผิวพรรณ 

 

 

 

 

 
 

ร้านค้า 

- ตลาดชุมชน 

- ร้านค้าสหกรณ์ 

- ร้านค้าชุมชน 

- ร้านค้าขายของที่ระลึก 

- เซเว่น 

- มินิมาร์ท 

- ห้างสรรพสินค้า 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

- โรงพยาบาล 

- โรงเรียน 

- สถานรับเล้ียงเด็ก 

- เรือนจ่า 
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 การก าหนดราคา 

กลุ่มเกษตรกรท่านาข้าวปลอดสารพิษต่าบลบางโตนดก่าหนดราคาจ่าหน่ายสินค้าไว้ ดังนี้ 

ข้าวสารหอมปทุมบรรจุถุงขนาด 5   กิโลกรัม ราคา 190 บาท 

ข้าวสารหอมปทุมบรรจุถุงขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาท 

ข้าวสารหอมปทุมบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม ราคา 1,800 บาท  

 

การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย 

กลุ่มเกษตรกรท่านาข้าวปลอดสารพิษบางโตนดนอกจากจะปลูกข้าวเหลอืงประทิวไว้บริโภคภายใน

ครัวเรือนแล้ว หากเหลือจากการบริโภคจึงน่ามาจ่าหน่าย ซึ่งช่องทางการจ่าหนา่ยได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

ส่วนในการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์นอกจากการขายในชุมชนแล้ว สื่อท่ีส่าคัญในยุคปัจจุบันอีกทาง

หนึ่งคือ สื่อ Socail ซึ่งสามารถท่าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ ได้แก่ Facebook และ 

Line โดยตอ้งสร้างเร่ืองราวความเป็นมาของการจัดตัง้กลุ่ม ขั้นตอนการผลิตข้าว ขั้นตอนการแปรรูป และ

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์
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จากการท่ีส่านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ด่าเนนิการลงพ้ืนท่ีศกึษาข้อมูลสภาพพ้ืนท่ี

ท่ัวไปและด่าเนินการส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดสารพิษ ต่าบลบางโตนด อ่าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี สามารถน่าแนวความคิดและทฤษฎี Business Model Canvas มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกลุ่มก่าหนดไว้ 
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- สภาเกษตรกรจังหวัด 

ราชบุรี ให้องค์ความรู้แก่

กลุ่มเกษตรกรข้าวปลอด

สารพิษต่าบาลบางโตนด 

อ่าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 

- ท่านาข้าวพันธ์ุเหลอืง

ประทิว 123 

- แปรรูปผลผลิต 

- สมาชิกกลุ่มผู้ท่านาข้าว

ต่าบลบางโตนด 

- แรงงานภายในท้องถิ่น 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ข้าว 

- แปรรูปเป็นเวชส่าองค์ 

- ขายเป็นข้าวสาร 

- ทดลองชิมข้าว 

- แจกคูปองส่งเสริมการขาย 

- ให้ของแถม 

- เพ่ิมขนาดผลิตภัณฑ์ 

- ร้านของฝาก 

- พ่อค้ารับซื้อภายในท้องถิ่น 

- ร้านสะดวกซือ้ 

- พ่อค้าในพ้ืนท่ี 

- นักท่องเท่ียว 

- ร้านของฝาก 

- โรงเรียนในพ้ืนท่ี และ 

นอกพื้นท่ี 

- โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี และ

นอกพื้นท่ี 

- เรือนจ่า 

 

- การขายข้าวสาร 

- การขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทุกชนดิ 
- ค่าไถ  - ค่าหว่าน  - ค่าพันธ์ุข้าว – ค่าสีข้าว – ตน้ทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

- ค่าปุ๋ย – ค่าน้่ามัน – ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 
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ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม 

ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  

วันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
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     ภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม 

ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  

วันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



35 
 

 
 

 

 
 

 

 
ภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม 

ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  

วัศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

 


