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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 2
ธุ รกิจปั จจัยการผลิตสิ นค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ ย สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
และเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
จงเลือกคาตอบที่ถพกต้องที่สุ ดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถพกต้องที่สุด
1.ธุ รกิจส่ วนขยายพันธุ์พืชใดที่มมีมพลค่าในการส่ งออกมากที่สุด
ก. เมล็ดพันธุ์
ข. หัวพันธุ์
ค. ท่อนพันธุ์
ง. ต้นกล้า
จ. ต้นพันธุ์
2. พืชชนิดใดที่มีการค้าท่อนพันธุ์ในประเทศไทย
ก. มันสาปะหลัง
ข. ฟักทอง
ค. กล้วย
ง. ดาวเรื อง
จ. ทุเรี ยน
3.ข้อใดจัดเป็ นปุ๋ ยเคมี
ก. ปพนขาว
ข. ดินมาร์ล
ค. ยพเรี ย
ง. โดโลไมต์
จ. ยิปซัม
4.การผลิตปุ๋ ยเคมีผสมในประเทศไทยมีกี่แบบ อะไรบ้าง
ก. 1 แบบ คือ ปุ๋ ยผสมชนิดปั้ นเม็ด
ข. 1 แบบ คือปุ๋ ยผสมชนิดผสมแบบคลุกเคล้า
ค. 1 แบบ คือ ปุ๋ ยผสมชนิดละลายน้ า
ง. 2 แบบ คือ ปุ๋ ยผสมชนิดปั้ นเม็ด และปุ๋ ยผสมชนิดผสมแบบคลุกเคล้า
จ. 2 แบบ คือ ปุ๋ ยผสมชนิดละลายน้ า และปุ๋ ยผสมชนิดปั้ นเม็ด
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5.ข้อใดไม่ ใช่ ประเภทของสารเคมีป้องกันและกาจัดแมลง
ก. กลุ่มออร์ กาโนคลอไรน์
ข. กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต
ค. กลุ่มคาร์ บาเมต
ง. กลุ่มคาร์ บอนไดออกไซด์
จ. กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรี ทอย
6.การนาเข้าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชมีกี่รพปแบบ อะไรบ้าง
ก. 1 รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรพ ป
ข. 1 รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์เข้มข้น
ค. 2 รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรพ ป และผลิตภัณฑ์เข้มข้น
ง. 2 รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรพ ป และผลิตภัณฑ์ไม่สาเร็ จรพ ป
จ. 2 รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์เข้มข้น และผลิตภัณฑ์ไม่สาเร็ จรพ ป
7.เหตุใดจึงมีการกาหนดรายชื่อวัตถุอนั ตรายที่หา้ มใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย
ก. การคานึงสุ ขภาพของผพผ้ ลิต
ข. การปฏิเสธสิ นค้าเกษตรที่ส่งออก ณ ประเทศปลายทาง
ค. การนาเข้าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชในปริ มาณมาก
ง. การคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
จ. ถพกทุกข้อ
8.ข้อใดเครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเตรี ยมดิน
ก. จอบ
ข. ไถหัวหมพ
ค. คราด
ง. รถแทรกเตอร์
จ. ถพกทุกข้อ
9.อุปกรณ์ในข้อใดเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารสัตว์
ก. เครื่ องโม่แบบตีผา่ นตะแกรง
ข. เครื่ องบดแบบขบวัตถุดิบ
ค. เครื่ องผสมแบบแกนตั้ง
ง. เครื่ องผสมแบบแกนนอน
จ. ถาดอาหาร
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10.ถ้าต้องการขอใบรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรต้องไปขอที่หน่วยงานใด
ก. กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ข. กรมวิชาการเกษตร
ค. กระทรวงพาณิ ชย์
ง. สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จ. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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แผนผังแนวคิดหน่ วยที่ 2
ธุรกิจปัจจัยการผลิตสิ นค้ าเกษตร: พันธุ์พชื ปุ๋ ย สารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
และเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
2.1.1 ความหมายและประเภทของพันธุ์พืช
2.1 ธุรกิจพันธุ์พืช

2.1.2 ธุรกิจการผลิตและการตลาดพันธุ์พืช
2.1.3 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจ
พันธุ์พืช
2.2.1ความหมายและประเภทของปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์
และปุ๋ ยชีวภาพ

2.2ธุรกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ย
อินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ

หน่ วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการ
ผลิตสินค้ าเกษตร: พันธุ์
พืช ปุ๋ ย สารป้ องกันและ
กาจัดศัตรู พชื และ
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
เกษตร

2.2.2 ธุรกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยเคมี
2.2.3 ธุรกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ย
ชีวภาพ
2.2.4 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจ
ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ

2.3.1 ความหมายและประเภทของสารป้ องกันและ
กาจัดศัตรพ พืช
2.3 ธุรกิจสารป้ องกัน
และกาจัดศัตรพ พืช

2.3.2 ธุรกิจการผลิตและการตลาดสารป้ องกันและ
กาจัดศัตรพ พืช
2.3.3 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจสาร
ป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช

2.4.1 ความหมายและประเภทของเครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์เกษตร
2.4 ธุรกิจเครื่ องจักรกล
และอุปกรณ์เกษตร

2.4.2 ธุรกิจการผลิตและการตลาดเครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์เกษตร
2.4.3 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจ
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
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แผนการสอนประจาหน่ วยที่ 2
ธุ รกิจปั จจัยการผลิตสิ นค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ ย สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
และเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
ตอนที่
2.1 ธุ รกิจพันธุ์พืช
2.2 ธุ รกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ
2.3 ธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
2.4 ธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
แนวคิด
1. พันธุ์พืชหมายถึง กลุ่มพืชที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่สม่าเสมอ มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันของ
กลุ่ มพื ชเหล่ า นั้น และมี ความแตกต่า งจากกลุ่ ม พืช อื่ นในพื ชชนิ ดเดี ย วกันแบ่ง ตามของส่ วน
ขยายพันธุ์ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ ท่อนพันธุ์และต้นกล้าหรื อต้นพันธุ์ซ่ ึ งธุ รกิจพันธุ์พืชที่แบ่ง
ตามส่ วนขยายพันธุ์ ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิ จพันธุ์ พืช มี ท้ งั ทางด้านการผลิ ตและการตลาด
หน่ วยงานรั ฐและองค์ก รอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จพันธุ์ พืช ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรกรมการข้ า วสหภาพนานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเมล็ดพันธุ์นานาชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์ระดับภพมิภาค และสมาคม
เมล็ดพันธุ์ระดับประเทศ
2. ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยที่ได้จากสารอนินทรี ยห์ รื ออินทรี ยสังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ ยเชิงเดี่ยวปุ๋ ยเชิ งผสม ปุ๋ ย
เชิงประกอบ และปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี แต่ไม่รวมถึง (1) ปพนขาว ดินมาร์ล ปพนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโล
ไมต์ (2) สารอนิ นทรี ยห์ รื ออินทรี ยไ์ ม่ว่าจะเกิ ดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อทาขึ้นก็ตามที่มุ่งหมาย
ส าหรั บ ใช้ใ นการอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ การอื่ นตามที่ ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาและปุ๋ ย
อินทรี ยค์ ือปุ๋ ยที่ได้หรื อทามาจากวัสดุอินทรี ยส์ ่ วนปุ๋ ยชีวภาพ คือปุ๋ ยที่ได้จากการนาจุลินทรี ยท์ ี่มี
ชี วิตที่สามารถสร้ างธาตุอาหารหรื อช่วยให้ธาตุอาหารเป็ นประโยชน์กบั พืชและให้หมายความ
รวมถึ ง หัว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ป ระเทศไทยยัง ไม่ มี โ รงงานผลิ ต แม่ ปุ๋ ยเคมี จึ ง น าเข้า แม่ ปุ๋ ยมาจาก
ต่า งประเทศ ส่ วนธุ กิ จปุ๋ ยอิ นทรี ย ์และปุ๋ ยชี วภาพมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ปั ญหาการพัฒนาธุ รกิ จ
ปุ๋ ยเคมี อินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพมีท้ งั ทางด้านการผลิตและการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
3. สารป้ องกัน และก าจัด ศัต รพ พื ช หมายถึ ง สารที่ ใ ช้ เ พื่ อ ปกป้ องพื ช จากสิ่ ง ที่ ม าท าลาย หรื อ
เบียดเบียนพืชปลพกหลัก ได้แก่ วัชพืช โรคพืชแมลงศัตรพ พืช และสัตว์ศตั รพ พืช การใช้สารอาจเป็ น
การป้ องกันหรื อกาจัดศัตรพ พืชได้แบ่งออกเป็ นกลุ่ มใหญ่ๆ ตามชนิ ดของสิ่ งมี ชีวิตที่ ใช้ในการ
ควบคุมและกาจัด เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลง สารเคมีป้องกันและกาจัดวัชพืช สารเคมี
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ป้ องกันและกาจัดเชื้ อรา สารเคมีป้องกันและกาจัดหนพ และสัตว์แทะ สารเคมีป้องกันและกาจัด
หอยและปพ เป็ นต้น การน าเข้า สารเคมี ป้ องกัน และก าจัดศัต รพ พื ช มี 2 รพ ป แบบคื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
สาเร็ จรพ ป และผลิ ตภัณฑ์เข้มข้นหรื อเทคนิ คอะเกรดปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและ
ก าจัดศัตรพ พื ช มี ท้ งั ทางด้า นการผลิ ต และการตลาด ซึ่ ง รั ฐ มี บ ทบาทในการพัฒ นาธุ ร กิ จ สาร
ป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
4. เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรหมายถึง เครื่ องทุ่นแรง เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ใน
กิ จกรรมการเกษตรเกี่ ย วกับ พืช และสัตว์มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการทุ่นแรงการเพิ่ม ผลผลิ ตทาง
การเกษตรการเพิ่มคุ ณภาพการแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการสนับสนุนระบบการผลิตทาง
การเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้ตน้ กาลังจากแรงงานคน สัตว์ เครื่ องยนต์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า หรื อ
พลังงานธรรมชาติ สามารถแบ่งประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งานการพัฒนาเครื่ องจักรกล
และอุ ป กรณ์ เกษตรจากโรงงานในประเทศไทย เพื่ อความเหมาะสมในการใช้งานการขาย
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตรแบ่งออกเป็ น 2 รพ ปแบบคือ การขายให้กบั เกษตรกรโดยตรง
และการขายผ่านตัวแทนปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรเกี่ยวข้องกับ
โรงงานผลิต ผพซ้ ้ื อ และภาครัฐ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายธุ รกิจพันธุ์พืชได้
2. อธิ บายธุ รกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพได้
3. อธิ บายธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชได้
4. อธิ บายธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 2
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1 –2.4
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยงและซีดีหรื อเทปเสี ยงประกอบชุดวิชา(ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์(ถ้ามี)
6. เข้ารับการสอนเสริ ม(ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 2
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สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. ซีดีเสี ยงประกอบชุดวิชา(ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง(ถ้ามี)
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์(ถ้ามี)
6. การสอนเสริ ม(ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
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แผนการสอนตอนที่ 2.1
ธุรกิจพันธุ์พชื
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.1.1 ความหมายและประเภทของพันธุ์พืช
2.1.2 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดพันธุ์พืช
2.1.3 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจพันธุ์พืช
แนวคิด
1. พันธุ์พืชหมายถึง กลุ่มพืชที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่สม่าเสมอ มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันของ
กลุ่มพืชเหล่านั้น และมีความแตกต่างจากกลุ่มพืชอื่นในพืชชนิ ดเดียวกัน กรมวิชาการเกษตรได้
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองพันธุ์พืชไว้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือพันธุ์ส่งเสริ มพันธุ์
รับรอง และพันธุ์ทวั่ ๆ ไปและแบ่งตามของส่ วนขยายพันธุ์ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ ท่อนพันธุ์
และต้นกล้าหรื อต้นพันธุ์
2. ธุ รกิจพันธุ์พืชที่แบ่งตามส่ วนขยายพันธุ์มีความแตกต่างกัน สาหรับการค้าเมล็ดพันธุ์ ซึ่ งธุ รกิ จ
เมล็ดพันธุ์ถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่สาคัญระดับโลก รองลงมาคือธุ รกิจหัวพันธุ์ ส่ วนท่อนพันธุ์มีคา้
ในระดับท้องถิ่ นและประเทศ นอกจากนี้ ยงั มี ธุ รกิ จต้นกล้าหรื อต้นพันธุ์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ ช่วย
อานวยความสะดวกและลดระยะเวลาการผลิตให้กบั เกษตรกรได้
3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิ จพันธุ์ พื ช มี ท้ งั ทางด้า นการผลิ ตและการตลาดส่ วนหน่ วยงานรั ฐที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจพันธุ์พืช ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่ งเสริ มการเกษตร และกรมการข้าว
และองค์กรอื่ นๆ ได้แก่ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุ รักษ์ธรรมชาติและทรั พยากรธรรมชาติ
องค์ ก รเมล็ ด พัน ธุ์ น านาชาติ สมาคมเมล็ ด พัน ธุ์ ร ะดับ ภพ มิ ภ าค และสมาคมเมล็ ด พัน ธุ์
ระดับประเทศ
วัถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและประเภทของพันธุ์พืชได้
2. อธิ บายธุ รกิจการผลิตและการตลาดพันธุ์พืชได้
3. อธิ บายปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจพันธุ์พืชได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 2.1
ธุรกิจพันธุ์พชื
สาระสาคัญ
“พันธุ์พชื ” หมายถึง กลุ่มพืชที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่สม่าเสมอ มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันของ
กลุ่มพืชเหล่านั้น และมีความแตกต่างจากกลุ่มพืชอื่นในพืชชนิ ดเดียวกัน เช่น กล้วยพันธุ์น้ าว้าปลพกที่จงั หวัด
นนทบุ รี มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ กล้ว ยน้ า ว้า ที่ ป ลพ ก ที่ จ ัง หวัด อยุ ธ ยา แต่ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกับ กล้ว ยพัน ธุ์
เล็บมือนาง
1. ประเภทของพันธุ์พชื ของไทย
การจัดประเภทของพันธุ์พืชแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ตามการพิจารณารับรองพันธุ์ พืช โดยกรม
วิชาการเกษตร และตามส่ วนขยายพันธุ์ ดังนี้
1.1กรมวิชาการเกษตรได้ กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณารับรองพันธุ์พชื แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ
1.1.1 พันธุ์ส่งเสริ ม (recommended variety) หมายถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการพิจารณาจากกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรผพแ้ ทนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องผพแ้ ทนกลุ่มพาณิ ชยกรรมที่เกี่ ยวข้องและผพแ้ ทนกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็ นพันธุ์ส่งเสริ มให้เกษตรกรปลพกพันธุ์ส่งเสริ มนี้ พนั ธุ์ส่งเสริ มอาจจะได้มาจากพันธุ์รับรองบาง
พันธุ์หรื อพันธุ์ที่ไม่ได้รับรองก็ได้
1.1.2 พันธุ์รับรอง (approved variety) หมายถึงพันธุ์ที่ผา่ นการพิจารณารับรองพืชโดยกรม
วิชาการเกษตรว่าเป็ นพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติต่างๆตามข้อเสนอในการรับรองพันธุ์พืช
1.1.3 พันธุ์ทั่วๆไป (common variety or general variety) หมายถึงพันธุ์พืชที่เกษตรกรปลพก
กันอยพท่ วั่ ไปทั้งที่เป็ นพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรหรื อกรมส่ งเสริ มการเกษตรแนะนาและพันธุ์พืชที่ไม่ได้
แนะนา
1.2 ส่ วนขยายพันธุ์ หมายถึงพืชหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของพืชที่สามารถทาให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดย
วิธีปกติทางเกษตรกรรม ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้าหรื อต้นพันธุ์ สาหรับการค้าเมล็ด
พันธุ์ ซึ่ งธุ รกิจเมล็ดพันธุ์ถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่สาคัญระดับโลก รองลงมาคือธุ รกิจหัวพันธุ์ ส่ วนท่อนพันธุ์มีคา้
ในระดับท้องถิ่ นและประเทศ นอกจากนี้ ยงั มี ธุ รกิ จต้นกล้าหรื อต้นพันธุ์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ ช่วยอานวยความ
สะดวกและลดระยะเวลาการผลิตให้กบั เกษตรกรได้
1.2.1 หั ว พั น ธุ์ เป็ นส่ ว นขยายพัน ธุ์ พื ช แบบไม่ อ าศัย เพศของพื ช ที่ มี หั ว ชนิ ด ต่ า งๆ
ตัวอย่างเช่ น พืชในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่ น ทิวลิ ป แกลดิโอลัส บัวสวรรค์ ปทุมมา ลิ ลลี่ มหาลาภ และ
ว่านสี่ ทิศ เป็ นต้นและพืชผัก เช่น เผือก มันฝรั่ง และหอมแดง เป็ นต้น
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1.2.2 ท่ อนพันธุ์ เป็ นส่ วนลาต้นและกิ่งก้านของพืช ที่สามารถนามาขยายพันธุ์โดยไม่อาศัย
เพศได้ ซึ่ งลักษณะของต้นลพกจะเหมือนกันและจะเหมือนกับต้นแม่ เช่น มันสาปะหลัง และอ้อย เป็ นต้น
1.2.3ต้ น กล้ า หรื อ ต้ น พั น ธุ์ เป็ นต้น พื ช ที่ พ ร้ อ มน าไปปลพ ก ในแปลง ซึ่ งได้จ ากการการ
ขยายพันธุ์แบบต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสี ยบยอด การติดตา และการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ เป็ น
ต้น
1.2.4 เมล็ดพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 ให้คานิ ยาม “เมล็ด
พันธุ์” หมายความว่าเมล็ดหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลพกหรื อใช้ทาพันธุ์เช่นต้นตอหน่อเหง้ากิ่ง
แขนงตารากหัวดอกหรื อผล แต่ในความหมายของเมล็ดที่ใช้เพื่อขยายพันธุ์พืช ที่เรี ยกว่า “เมล็ดพันธุ์ (seed)”
จะหมายถึงเมล็ดพันธุ์ พืชที่มีชีวิตซึ่ งเมื่อนาไปปลูกหรื อนาไปขยายพันธุ์ แล้ วจะได้ ต้นที่เจริ ญงอกงามตรง
ตามพันธุ กรรมของพืชนั้นซึ่ งแตกต่างกับเมล็ดพืช (grain) ทัว่ ไปคือ เมล็ดพืชที่เรานามาบริ โภคเช่ น เมล็ด
ข้าวเปลือกที่เราจะนามาสี เป็ นข้าวสาร เป็ นต้น
2. ธุรกิจพันธุ์พชื
2.1 ธุรกิจการผลิตและการตลาดหัวพันธุ์ ประเทศไทยเป็ นผพส้ ่ งออกหัวพันธุ์บวั สวรรค์ และปทุมมา
ไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เนเธอร์ แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส และสหรัฐอเมริ กา แต่นาเข้าหัวพันธุ์
ทิวลิป และลิลลี่ จากประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริ กา
2.2 ธุรกิจการผลิตและการตลาดท่ อนพันธุ์ การค้าท่อนพันธุ์เป็ นการค้าในประเทศและไม่มีระบบ
การจัดการมากนัก ผพค้ า้ ท่อนพันธุ์เป็ นเกษตรกรผพผ้ ลิตอยพแ่ ล้ว เช่น มันสาปะหลัง และอ้อย เป็ นต้น
2.3 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดต้ นกล้ าหรื อต้ นพันธุ์ เป็ นธุ รกิจที่ช่วยอานวยความสะดวกและลด
ระยะเวลาการผลิตให้กบั เกษตรกรได้ ซึ่ งได้จากการการขยายพันธุ์แบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น
3.3.1 ต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเมล็ด เป็ นต้นกล้าที่มีความแข็งแรง สมบพรณ์ และมีความ
สม่าเสมอ พร้อมปลพกธุ รกิจต้นกล้าขนาดเล็กนี้ เช่น ต้นกล้าผัก และต้นกล้าข้าว เป็ นต้น
3.3.2 ต้ นกล้ าหรื อต้ นพันธุ์ที่ได้ จากการตอนกิ่ง การเสี ยบยอด และการติดตา ต้นพันธุ์มีพืช
หลายชนิ ด ได้แก่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ เพื่อให้ได้ตน้ ตอที่แข็งแรงและเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งได้
พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ และเป็ นการลดระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตของพืช
2.4 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ มีการผลิ ตและการตลาดอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ ธุ รกิ จ
เมล็ดพันธุ์ผกั ธุ รกิจเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก เมล็ดพันธุ์พืชไร่ และเมล็ดพันธุ์ธญ
ั พืชและพืชอาหารสัตว์
2.4.1 การแบ่ง กลุ่ มธุ รกิ จเมล็ดพันธุ์ ส ามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 4 กลุ่ ม ตามลัก ษณะการ
ดาเนินงานดังนี้
1) กลุ่มบริ ษทั ผพค้ า้ (trader) กลุ่มธุ รกิจเมล็ดพันธุ์ที่มีเพียงกิจกรรมทางการตลาดโดย
การหาซื้ อเมล็ดจากแหล่งต่าง ๆ มาจาหน่าย
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2) กลุ่มบริ ษทั ผพผ้ ลิ ต (production company) กลุ่มที่ดาเนิ นกิ จกรรมทางด้านการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์เท่านั้น โดยทาสัญญารับจ้างผลิตให้กบั เจ้าของพันธุ์
3) กลุ่มบริ ษทั พัฒนาหรื อปรับปรุ งพันธุ์ (breeding company) กลุ่มที่มีการพัฒนา
หรื อคัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์ แล้วหาผพผ้ ลิตผลิตให้แล้วจาหน่ายให้แก่ ผพค้ า้
4) กลุ่ ม บริ ษ ทั ผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ ท้ งั ระบบ (seed company) กลุ่ ม ที่ มีกิ จกรรมทาง
การตลาด และมี การพัฒนาหรื อคัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์ รวมทั้งดาเนิ นการผลิ ตเอง หรื อให้ผอพ ้ ื่นผลิ ตให้
แล้วจาหน่ายให้แก่ผคพ ้ า้ และ/หรื อ ผพใ้ ช้เมล็ดพันธุ์
2.4.2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการคือ
1) ตรงตามพัน ธุ์ หมายความว่า เมล็ ด พัน ธุ์ ใ นภาชนะบรรจุ น้ ัน ต้อ งเป็ นพัน ธุ์
เดียวกัน
2) มี ค วามงอกสพ ง มี ก ารก าหนดความงอกขั้นต่ า ไว้โดยรั ฐ แต่ โ ดยทัว่ ไปตลาด
ต้องการพันธุ์ลพกผสมที่มีความงอกสพ งถึงร้อยละ 90 และพันธุ์ผสมเปิ ดมีความงอกร้อยละ 70-80
3) สะอาดและปราศจากสิ่ งเจือปน เป็ นคุณสมบัติที่กฎหมายกาหนดไว้ เมล็ดพันธุ์
บางชนิดอาจกาหนดความสะอาดสพ งถึงร้อยละ 98
4) ปราศจากโรค แมลง และศัตรพ พืชอื่นๆ
3. ปัญหาในการพัฒนาธุรกิจพันธุ์พชื มีท้งั ทางด้ านการผลิตและการตลาด
3.1 ปั ญหาการผลิตของธุ รกิจพันธุ์พืชได้แก่ ส่ วนขยายพันธุ์ต่างๆ มีโรคและแมลงศัตรพ พืช คุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ ไม่สม่ าเสมอ ความไม่เป็ นธรรมของบริ ษทั ผพค้ า้ เมล็ดพันธุ์ ต่อเกษตรกรผพผ้ ลิ ต เกษตรผพผ้ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ให้กบั บริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั และการละเมิดและการลักลอบผลิ ตเมล็ดพันธุ์
ของเกษตรกร
3.2 ปั ญหาการตลาดของธุ รกิจพันธุ์พืชการลักลอบส่ งออกและนาเข้าพันธุ์พืชสงวนหรื อพืชอนุ รักษ์
ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน และเมล็ดพันธุ์ราคาสพ ง
3.3 หน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จพันธุ์พืช ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่ งเสริ มการเกษตร
และกรมการข้ า ว และองค์ ก รอื่ น ๆ ได้ แ ก่ สหภาพนานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเมล็ดพันธุ์นานาชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์ระดับภพมิภาค และสมาคมเมล็ดพันธุ์
ระดับประเทศ
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 2.1 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 2.1
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กิจกรรม 2.1
1. การจัดประเภทของพันธุ์พืชแบ่งตามส่ วนขยายพันธุ์มีอะไรบ้าง

2. การแบ่งกลุ่มธุ รกิจเมล็ดพันธุ์ตามลักษณะการดาเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็ นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจพันธุ์พืชมีท้ งั ทางด้านการผลิตและการตลาดมีอะไรบ้าง

หลังจากประกอบกิจกรรม 2.1.1-2.1.3 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 2 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 2.2
ธุรกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย์ และปุ๋ ยชี วภาพ
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.2.1 ความหมายและประเภทของปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ
2.2.2 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยเคมี
2.2.3 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ
2.2.4 ปัญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพ
แนวคิด
1. ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยที่ได้จากสารอนินทรี ยห์ รื ออินทรี ยสังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ ยเชิงเดี่ยวปุ๋ ยเชิงผสม ปุ๋ ย
เชิงประกอบ และปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี แต่ไม่รวมถึง (1) ปพนขาว ดินมาร์ ล ปพนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโล
ไมต์ หรื อสารอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา (2) สารอนิ นทรี ยห์ รื อ
อินทรี ยไ์ ม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อทาขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรื อกิจการอื่นตามที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและปุ๋ ยอินทรี ยค์ ือปุ๋ ยที่ได้หรื อทามาจากวัสดุ
อินทรี ยส์ ่ วนปุ๋ ยชี วภาพ คือปุ๋ ยที่ได้จากการนาจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรื อ
ช่วยให้ธาตุอาหารเป็ นประโยชน์กบั พืชมาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดินทางชี วภาพทางกายภาพ
หรื อทางชีวเคมีและให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรี ย ์
2. ประเทศไทยยังไม่มีโรงงานผลิ ตแม่ปุ๋ยเคมี เพราะต้นทุ นการผลิ ตสพ ง จึ งนาเข้าแม่ปุ๋ยมาจาก
ต่างประเทศ เพื่อนาแม่ปุ๋ยมาผสมปั้ นเป็ นเม็ดโดยมีแม่ปุ๋ยตั้งแต่หนึ่ งตัวขึ้นไปตามสพ ตรที่ตอ้ งการ
วิถีการตลาดปุ๋ ยเคมีภาคเอกชนประกอบด้วย ผพน้ าเข้า เป็ นผพน้ าเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อขายให้กบั ผพผ้ ลิตหรื อ
ผพผ้ สมปุ๋ ยรายใหญ่และรายย่อยใช้ในการผลิตปุ๋ ยเคมีผสม แต่บางบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่อาจทาการ
นาเข้าแม่ ปุ๋ยเอง จากนั้นบริ ษทั ผพผ้ ลิ ตจะส่ งให้ผพค้ า้ ส่ งซึ่ งบางบริ ษ ทั กาหนดให้ผพค้ า้ ส่ งเป็ นเจ้า
ประจากับบริ ษทั จะเรี ยกว่า ตัวแทน ส่ วนหน่วยงานของรัฐเป็ นผพอ้ อกใบขอนุ ญาตต่าง ๆ ให้แก่
ผพป้ ระกอบการ และได้รับการสนับสนุนในการแทรกแซงตลาดปุ๋ ย
3. การบริ โภคสิ นค้าที่มีการผลิตแบบธรรมชาติหรื อสิ นค้าอาหารที่ปลอดจากสารเคมีทาให้ธุรกิ จ
การผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ วการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชี วภาพ
เชิ ง การค้า ต้ อ งท าการขอใบอนุ ญ าตผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ หรื อปุ๋ ยชี ว ภาพเพื่ อ การค้ า ตามแต่
กระบวนการผลิ ต และต้ อ งขอใบส าคั ญ การขึ้ นทะเบี ย นปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ห รื อชี ว ภาพ ตาม
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พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ปั ญหาการพัฒนาธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี อินทรี ย ์ และปุ๋ ยชี วภาพมีท้ งั ทางด้านการผลิ ตและการตลาด ซึ่ ง
บทบาทของรัฐ ได้แก่ ความช่วยเหลือเกษตรกรและผพผ้ ลิตปุ๋ ยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ให้ ค วามรพ ้ แ ละแนะน าให้ เ กษตรกรใช้ ปุ๋ ยอย่า งถพ ก วิ ธี จัด หาปุ๋ ยที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่
เกษตรกรและตรวจสอบคุ ณภาพปุ๋ ยที่ จาหน่ ายทัว่ ไป และกาหนดและควบคุ มราคาปุ๋ ยให้เป็ น
ธรรมแก่ทุกฝ่ าย
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมายและประเภทของปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพได้
2. อธิ บายธุ รกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยเคมีได้
3. อธิ บายธุ รกิจการผลิตและการตลาดปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพได้
4. อธิ บายปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยชีวภาพได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 2.2
ธุรกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย์ และปุ๋ ยชี วภาพ
สาระสาคัญ
1. ความหมายและประเภทของปุ๋ ย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ปุ๋ ย” ซึ่ งหมายถึงสารอินทรี ย ์

อินทรี ยสังเคราะห์อนินทรี ยห์ รื อจุลินทรี ยไ์ ม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อทาขึ้นก็ตามสาหรับใช้เป็ น
ธาตุอาหารพืชได้ไม่วา่ โดยวิธีใดหรื อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพหรื อชีวภาพในดินเพื่อ
บารุ งความเติบโตแก่พืช ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพ และปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี
1.1 ปุ๋ ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ปุ๋ ยเคมี” คือ ปุ๋ ยที่
ได้จากสารอนินทรี ยห์ รื ออินทรี ยสังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ ยเชิงเดี่ยวปุ๋ ยเชิงผสม ปุ๋ ยเชิ งประกอบ และปุ๋ ยอินทรี ย ์
เคมี แต่ไม่รวมถึง (1) ปพนขาว ดินมาร์ ล ปพนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโลไมต์ หรื อสารอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (2) สารอนิ นทรี ยห์ รื ออินทรี ยไ์ ม่วา่ จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อทาขึ้นก็ตามที่
มุ่งหมายสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรื อกิจการอื่นตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเภทของปุ๋ ยเคมี สามารถจาแนกตามปริ มาณธาตุอาหาร และตามคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้
1.1.1 ปุ๋ ยเคมี ส ามารถแบ่ ง ตามปริ ม าณธาตุ อาหาร คื อ ปุ๋ ยเคมี ท วั่ ไปจะเกี่ ย วข้องกับ ธาตุ
อาหารอยพ่ 3 ธาตุคือธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซี ยมซึ่ งทั้ง 3 ธาตุน้ ี ก็คือธาตุปุ๋ยนั้นเองจึง
อาจแบ่งปุ๋ ยเคมีออกตามจานวนธาตุที่มีอยพใ่ นปุ๋ ยได้โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือปุ๋ ยเดี่ยว และปุ๋ ยผสม
1.1.2 ปุ๋ ยเคมีสามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ ปุ๋ ยผงปุ๋ ยเกล็ดและปุ๋ ยน้ า
1.2 ปุ๋ ยอินทรี ย์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ได้ให้ความหมายของ “ปุ๋ ยอินทรี ย์”
หมายความว่าปุ๋ ยที่ได้หรื อทามาจากวัสดุอินทรี ยซ์ ่ ึ งผลิตด้วยกรรมวิธีทาให้ช้ื นสับหมักบดร่ อนสกัดหรื อด้วย
วิธีการอื่นและวัสดุอินทรี ยถ์ พกย่อยสลายสมบพรณ์ดว้ ยจุลินทรี ยแ์ ต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยชีวภาพ
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ (organic fertilizer) เป็ นปุ๋ ยที่มีส่วนประกอบเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ได้มาจากสิ่ งมีชีวิต เช่น ปุ๋ ย
คอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด ซากพืช หรื อสัตว์ที่ไถกลบลงดิ น รวมถึงพวกอินทรี ยส์ ารที่เป็ นของเหลื อทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เช่น กากตะกอนอ้อย (filter cake) และทะลายปาล์ม เป็ นต้น หน้าที่หลัก ของปุ๋ ย
อินทรี ย ์ คือ การปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การทาให้ดินโปร่ งร่ วนซุ ย ให้ธาตุ อาหารพืชค่อนข้าง
ครบถ้วนและสมดุลดี ทั้งธาตุอาหารหลักและจุลธาตุหรื อธาตุอาหารเสริ ม แต่ส่วนใหญ่จะมีธาตุอาหารหลัก
อยพใ่ นปริ มาณต่า เกษตรกรจาเป็ นต้องใช้ในปริ มาณค่อนข้างสพ งมาก เมื่อใช้แต่ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พียงชนิ ดเดียว โดย
ไม่มีการใส่ รวมกับปุ๋ ยเคมี และหน้าที่ที่สาคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือทาให้ดินมีอินทรี ยวัตถุเพิ่มมากขึ้น
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ประเภทของปุ๋ ยอินทรีย์
1.2.1 ปุ๋ ยคอก เช่น ขี้หมพ ขี้เป็ ด และขี้ไก่ เป็ นต้น เป็ นปุ๋ ยคอกที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
บรรดาสวนผักและสวนผลไม้ปุ๋ยคอกโดยทัว่ ไปแล้วถ้าคิดราคาต่อหน่ วยธาตุอาหารพืชจะมีราคาแพงกว่า
ปุ๋ ยเคมีแต่ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุ งดิ นให้โปร่ งและร่ วนซุ ย ทาให้การเตรี ยมดินง่าย การตั้งตัวของต้นกล้าเร็ วทา
ให้มีโอกาสรอดได้มาก นาข้าวที่เป็ นดิ นทราย เช่ น ดิ นภาคอีสาน การใช้ปุ๋ยคอก หรื อปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ื่นๆ เท่าที่
จะหาได้ในบริ เวณใกล้เคียงจะช่วยให้การดานาง่าย ข้าวตั้งตัวได้ดีและเจริ ญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็ วทั้งนี้
เนื่องจากดินทราบพวกนี้ มีอินทรี ยวัตถุต่ามากการใส่ ปุ๋ยคอก หรื อปุ๋ ยอินทรี ยล์ งไปจะทาให้ดินอุม้ น้ าและปุ๋ ย
ได้ดีข้ ึน การปั กดากล้าทาได้ง่ายขึ้นเพราะหลังทาเทือกแล้วดินจะไม่อดั กันแน่น ปุ๋ ยคอกมีปริ มาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมค่อนข้างต่าโดยหยาบ ๆ แล้วก็จะมีไนโตรเจน
1.2.2 ปุ๋ ยพืชสด เป็ นปุ๋ ยอิ นทรี ยท์ ี่ ได้จากการไถกลบพืชและคลุ กเคล้าสพ่ ดิน เพื่อปรั บปรุ ง
สมบัติของดินให้ดีข้ ึน โดยได้จากการปลพกพืชบางชนิ ด เมื่อเจริ ญเติบโตถึ งระยะที่พืชเริ่ มออกดอกถึ งระยะ
ดอกบานจะไถกลบลงในดิน ซึ่ งส่ วนมากมักใช้พืชตระกพลถัว่ ต่าง ๆ พืชตระกพลถัว่ ที่ควรใช้เป็ นปุ๋ ยพืชสดควร
มีอายุส้ ัน มีระบบรากลึ ก ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดี เป็ นพืชที่ปลพกง่าย และมีเมล็ดมาก เช่น ถัว่ พุ่ม ถัว่
เขียว ถัว่ ลาย ปอเทือง ถัว่ ขอ ถัว่ แปบ และโสน เป็ นต้น
1.2.3 ปุ๋ ยหมัก เป็ นการย่อยวัตถุอินทรี ยด์ ว้ ยจุลินทรี ยโ์ ดยจุลินทรี ยห์ ลักๆได้แก่ เชื้ อราและ
เชื้อแบคทีเรี ย และวัตถุอินทรี ย ์ ได้แก่ เศษอาหารเศษหญ้าและเศษซากพืช เป็ นต้น
1.3 ปุ๋ ยชี วภาพ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550ได้ให้ความหมายของ “ปุ๋ ยชี วภาพ”
หมายความว่าปุ๋ ยที่ ได้จากการนาจุลินทรี ยท์ ี่ มีชีวิตที่ สามารถสร้ างธาตุอาหารหรื อช่ วยให้ธาตุ อาหารเป็ น
ประโยชน์กบั พืชมาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิ นทางชี วภาพทางกายภาพหรื อทางชี วเคมีและให้หมายความ
รวมถึงหัวเชื้อจุลินทรี ย ์
ประเภทของปุ๋ ยชี วภาพ กรมวิชาการเกษตรได้แบ่งปุ๋ ยชี วภาพ ตามลักษณะความสามารถในการให้
ธาตุอาหารพืช ดังนี้
1.3.1 ปุ๋ ยชีวภาพที่สามารถทดแทนธาตุไนโตรเจนให้กบั พืช คือ สามารถตรึ งไนโตรเจนจาก
อากาศมาทดแทนปุ๋ ยเคมีได้โดยตรง ปุ๋ ยชี วภาพประเภทนี้ สามารถแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กบั พืชอาศัย
ได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ปุ๋ ยชี วภาพที่มีแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนอาศัยอยูก่ บั พืชแบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน เช่ น
ไรโซเบียมสาหรับพืชตระกูลถัว่ สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินที่อาศัยอยูก่ บั แหนแดง สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน
ที่อาศัยอยูก่ บั พืชจาพวกปรงกลุ่มนี้ พืชอาศัยจะได้รับธาตุไนโตรเจนจากจุลินทรี ยโ์ ดยตรง และ 2) ปุ๋ ยชีวภาพ
ที่มีแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนที่อาศัยอยูร่ วมกับพืชแบบอิสระ หรื ออยูภ่ ายในต้นพืช เช่ น อะโซโตแบคเตอร์
อะโซสไปริ ลลัม่ อะซี โตแบคเตอร์ ไบเจอริ งเคีย สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินกลุ่มนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการตรึ ง
ไนโตรเจนต่ากว่ากลุ่มที่ 1 แต่สามารถใช้ประโยชน์กบั พืชได้หลายชนิด
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1.3.2 ปุ๋ ยชี วภาพที่มีแบคทีเรี ยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช มีจุลินทรี ยห์ ลายชนิ ด หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ปุ๋ ยชี ว ภาพชนิ ด นี้ จะประกอบด้ว ยเชื้ อ หลายชนิ ด ผสมเข้า ด้ว ยกัน และสามารถส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช เช่ น สามารถตรึ งไนโตรเจน ย่อยหรื อละลายฟอสเฟต ผลิ ตฮอร์ โมนพืช ช่ วยเสริ มการ
ทางานของจุลินทรี ยช์ นิดอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชี วภาพพีจีพีอาร์ สาหรับข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 มีเชื้อแบคทีเรี ย ได้แก่ อะโซโตแบคเตอร์ ไบเจอริ งเคีย และอะโซสไปริ ลลัม่
1.3.3 ปุ๋ ยชี วภาพที่สามารถช่วยเพิ่มความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช จุลินทรี ยจ์ ะทา
ให้ธาตุอาหารพืชเป็ นประโยชน์ต่อพืชโดยรอบบริ เวณใกล้รากพืชด้วยเส้นใยของเชื้ อจุลินทรี ย ์ ช่ วยให้ธาตุ
อาหารพืชที่ละลายยากหรื อเป็ นประโยชน์ต่อพืชได้ยาก เช่ น ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม มีโอกาสได้สัมผัสราก
มากขึ้น รวมทั้งจุลินทรี ยบ์ างชนิ ดที่สามารถสร้างกรดอินทรี ยช์ ่วยละลายฟอสฟอรัส ให้อยูใ่ นรู ปที่ละลายน้ า
ได้ ทาให้ธาตุอาหารนี้เป็ นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น
2. สถานการณ์ การผลิตและการตลาดปุ๋ ย
ปุ๋ ยที่มีการผลิตเป็ นการค้าส่ วนมาก คือ ปุ๋ ยเคมี ซึ่งผพป้ ระกอบธุ รกิจปุ๋ ยเคมีโดยทัว่ ไปผลิตปุ๋ ยเคมีผสม
มีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 ปุ๋ ยผสมชนิดปั้ นเม็ด
2.2 ปุ๋ ยผสมชนิดผสมแบบคลุกเคล้า
วิถีการตลาดปุ๋ ยเคมี มีความเกี่ ยวข้องกันระหว่างภาคเอกชน และภาครั ฐ ในสวนภาคเอกชน
ประกอบด้วย ผพน้ าเข้า เป็ นผพน้ าเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อขายให้กบั ผพผ้ ลิตหรื อผพผ้ สมปุ๋ ยรายใหญ่และรายย่อยใช้ในการ
ผลิตปุ๋ ยเคมีผสมแต่บางบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่อาจทาการนาเข้าแม่ปุ๋ยเอง จากนั้นบริ ษทั ผพผ้ ลิตจะส่ งให้ผคพ ้ า้ ส่ ง
ซึ่ งบางบริ ษทั กาหนดให้ผคพ ้ า้ ส่ งเป็ นเจ้าประจากับบริ ษทั จะเรี ยกว่า ตัวแทน (agent) เพราะพฤติกรรมการทา
ธุ รกิ จเป็ นผพค้ า้ ส่ ง ผพค้ า้ ปลี ก และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุ นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส) ส่ วนหน่ วยงานของรัฐเป็ นผพอ้ อกใบขอนุ ญาตต่าง ๆ ให้แก่ผปพ ้ ระกอบการ และได้รับการ
สนับสนุนในการแทรกแซงตลาดปุ๋ ย
และ ปี 2555 มีการส่ งเสริ มให้มีการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ ม้ ค่าโดยการผลิ ตปุ๋ ยใช้เอง และสามารถช่ วยลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็ นการส่ งเสริ มนโยบายการ
ขยายการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มภาคเอกชนในการผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ในเชิงพาณิ ชย์
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชี วภาพเชิงการค้าต้องทาการขอใบอนุ ญาตผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ หรื อ ปุ๋ ย
ชี วภาพ เพื่อการค้าตามแต่กระบวนการผลิ ต และต้องขอใบสาคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ ยอิ นทรี ยห์ รื อชี วภาพ
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชี วภาพเชิ งการค้าจึงต้องผ่าน
มาตรฐานเท่านั้น แต่ถา้ เป็ นการผลิตเพื่อใช้ในฟาร์ มของเกษตรกรเองไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตโดยกระบวนการ
ผลิตปุ๋ ยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน

19
3. ปัญหาการพัฒนาธุรกิจปุ๋ ยเคมี อินทรีย์ และปุ๋ ยชี วภาพ
3.1 ปั ญหาการพัฒนาธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี อินทรี ย ์ และปุ๋ ยชี วภาพทางด้านการผลิต ได้แก่ คุณภาพของปุ๋ ย
อินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชีวภาพไม่สม่าเสมอ และปุ๋ ยเคมีปลอม
3.2 ปั ญหาการพัฒนาธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี อินทรี ย ์ และปุ๋ ยชี วภาพทางด้านการตลาด ได้แก่ เกษตรกรขาด
ความรพ้และความเข้าใจในเรื่ องการใช้ปุ๋ยที่ถพกต้อง ความต้องการปุ๋ ยสั่งตัด และการกักตุนปุ๋ ย
4. บทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยชี วภาพ
4.1 ความช่วยเหลือเกษตรกรและผพผ้ ลิตปุ๋ ยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.2 ให้ความรพ ้และแนะนาให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถพกวิธี
4.3 จัดหาปุ๋ ยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรและตรวจสอบคุณภาพปุ๋ ยที่จาหน่ายทัว่ ไป
4.4 กาหนดและควบคุมราคาปุ๋ ยให้เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 2.2 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 2 ตอนที่ 2.2 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 2.2
กิจกรรม 2.2
1. ปุ๋ ยอินทรี ยห์ มายถึงอะไร ได้แก่ปุ๋ยชนิดใดบ้าง

2. ปุ๋ ยชีวภาพหมายถึงอะไร ได้แก่ปุ๋ยชนิดใดบ้าง
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3. วิถีการตลาดปุ๋ ยเคมีเป็ นอย่างไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 2.2.1-2.2.4 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 2 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 2.3
ธุรกิจสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.3.1 ความหมายและประเภทของสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
2.3.2 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
2.3.3 ปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
แนวคิด
1. สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช หมายถึง สารที่ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากสิ่ งที่มาทาลาย หรื อเบียดเบียน
พืชปลพกหลัก ได้แก่ วัชพืช โรคพืชแมลงศัตรพ พืช และสัตว์ศตั รพ พืช การใช้สารอาจเป็ นการป้ องกัน
หรื อกาจัดศัตรพ พืชได้แบ่งออกเป็ นกลุ่ มใหญ่ๆ ตามชนิ ดของสิ่ งมี ชีวิตที่ ใช้ในการควบคุ มและ
กาจัด เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลง สารเคมีป้องกันและกาจัดวัชพืช สารเคมีป้องกันและ
กาจัดเชื้อรา สารเคมีป้องกันและกาจัดหนพและสัตว์แทะ สารเคมีป้องกันและกาจัดหอยและปพ เป็ น
ต้น
2. การนาเข้าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชมี 2 รพ ปแบบคือผลิตภัณฑ์สาเร็ จรพ ป และผลิตภัณฑ์
เข้มข้นหรื อเทคนิคอะเกรดปั จจัยที่เป็ นเหตุให้มีการใช้สารเคมี ป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชเพิ่มมาก
ขึ้ น คื อการผลิ ตพืชเชิ ง เดี่ ยวความต้องการผลผลิ ตต่อพื้นที่ สพง สุ ดและมีลกั ษณะตรงตามความ
ต้องการของตลาดสัตว์บางชนิ ดไม่มีที่อยพอ่ าศัย และขาดแคลนอาหารจึงต้องเข้ามาทาลายพืชการ
ลักลอบนาเข้าพืช และสัตว์จากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเป็ น
การตลาดเสรี
3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชมีท้ งั ทางด้านการผลิตและการตลาด ซึ่ ง
รั ฐ มี บ ทบาทในการพัฒนาธุ รกิ จ สารป้ องกันและก าจัดศัตรพ พื ช คื อ บทบาทตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ การกาหนดเรื่ องชื่ อทางการค้าในประเทศไทย และการกาหนดรายชื่ อวัตถุอนั ตรายที่
ห้ามใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. อธิ บายความหมายและประเภทของสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชได้
2. อธิ บายธุ รกิจการผลิตและการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชได้
3. อธิบายปัญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 2.3
ธุรกิจสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
สาระสาคัญ
1. ความหมายและประเภทของสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช (pesticide) หมายถึง สารที่ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากสิ่ งที่มาทาลาย หรื อ
เบียดเบียนพืชปลพกหลัก ได้แก่ วัชพืช โรคพืชแมลงศัตรพ พืช และสัตว์ศตั รพ พืช การใช้สารอาจเป็ นการป้ องกัน
หรื อกาจัดศัตรพ พืชได้
สารป้ องกันและกาจัดแมลง (insecticide) หมายถึง สารที่ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากแมลงศัตรพ พืช เป็ น
สารเคมีการเกษตรที่มีจานวนชนิ ดมากที่สุด สารเคมี ป้องกันและกาจัดแมลงแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ตาม
ชนิดของสารเคมีได้ 4 ประเภท คือ กลุ่มออร์ กาโนคลอไรด์ กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์ บาเมต และกลุ่ม
สารสังเคราะห์ไพรี ทอย
สารป้ องกันและกาจัดเชื้ อรา (fungicide) หมายถึง สารที่ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากโรคที่เกิดจากเชื้ อราที่
เข้ า ท าลายพื ช กลุ่ ม ส าคั ญ ของสารป้ องกั น และก าจั ด เชื้ อราในการเกษตร ได้ แ ก่ กลุ่ ม Dimethey
dithiocarbamates (Ziram, Ferbam, Thiram)กลุ่ม Ethylenebisdithiocarbamates (Maneb, Mancozeb, Zineb)
กลุ่ม Methyl mercury กลุ่ม Hexachlorobenzene และกลุ่ม Pentachlorophenol
สารป้ องกัน และก าจัด วัช พื ช (herbicide) หมายถึ ง สารที่ น ามาใช้เ พื่ อ ท าลายหรื อ ยับ ยั้ง การ
เจริ ญเติ บโตของวัชพืช ไม่ว่าจะเป็ นในขณะที่ วชั พืชงอกขึ้ นมาแล้วหรื อยังเป็ นเมล็ดอยพ่ ตลอดจนชิ้ นส่ วน
ต่างๆ ของวัชพืชที่ขยายพันธุ์ได้ที่อยพ่ในดิ นหรื ออยพบ่ นดิน ซึ่ งสามารถจัดแบ่งประเภทได้หลายวิธี เช่ น แบ่ง
ตามการใช้งาน (ดพดซึ มทางดิน หรื อ ทางใบ) แบ่งตามลักษณะการเลื อกทาลาย (เลื อกทาลาย หรื อ ไม่เลื อก
ทาลาย) แบ่งตามลักษณะการได้รับพิษ (ประเภทสัมผัส หรื อ ดพดซึ ม) แบ่งตามช่วงเวลาการใช้ (ประเภทก่อน
ปลพกประเภทก่อนงอกประเภทหลังงอก)หรื ออื่นๆ
สารป้ องกันและกาจัดหนพและสัตว์แทะ (rodenticides) หมายถึง สารที่ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากหนพและ
สัตว์แทะชนิ ดต่าง ๆ แบ่งเป็ น 2 ประเภท สารเคมีกาจัดหนพประเภทออกฤทธิ์ เร็ ว (Acute rodenticides) และ
สารเคมี ก าจัด หนพ ป ระเภทออกฤทธิ์ ช้า (Chronic rodenticides) หรื อ สารต้า นการแข็ง ตัว ของเลื อ ด
(Anticoagglulantrodenticides)
2. ธุรกิจการผลิตและการตลาดสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
ธุ รกิจสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีการผลิตในประเทศไทย
แต่จะมีการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ในรพ ปแบบต่างๆ โดยการนาเข้าสารเคมี ป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชนั้นมีอยพ่ 2
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รพ ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรพ ป (Finish product or formulate material) และผลิตภัณฑ์เข้มข้นหรื อเทคนิคอะ
เกรด (Technical grade,TG) และปัจจัยที่เป็ นเหตุให้มีการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชเพิ่มมากขึ้น คือ
2.1 การผลิ ตพืชเชิ งเดี่ ยว โดยการปลพกพืชชนิ ดเดี ยวติ ดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยไม่มีการพักแปลง
หรื อปลพกพืชหมุนเวียน ทาให้โรคและแมลงเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ ว จนเกิดการระบาด
2.2 ความต้องการผลผลิตต่อพื้นที่สพงสุ ด และมีลกั ษณะตรงตามความต้องการของตลาด
2.3 การเพิ่มพื้นที่อยพอ่ าศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ทาให้สัตว์บางชนิ ดไม่มีที่อยพอ่ าศัย และขาดแคลน
อาหารจึงต้องเข้ามาทาลายพืชที่เกษตรกรปลพกไว้
2.4 การลักลอบนาเข้าพืชและสัตว์จากต่างประเทศ จะด้วยความสวยงาม หรื อความแปลกใหม่ก็ตาม
เมื่อมีการแพร่ ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ ว และขาดความรั บผิดชอบของผพน้ าเข้า ก็อาจส่ งผลให้เกิ ดเป็ นวัชพืช
แมลงศัตรพ พืช และสัตว์ศตั รพ พืชได้ นอกจากนี้อาจเป็ นพาหะนาโรคที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพืชเข้ามาด้วย
2.5 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาให้พืชปลพกอ่อนแอต่อโรคและแมลง
2.6 ประเทศไทยมีการค้าสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชที่เป็ นการตลาดเสรี แต่การผลิตและการตลาด
ขึ้นกับฤดพกาล และชนิ ดพืชที่ปลพก เนื่ องจากช่วงการระบาดของโรคและแมลง รวมถึงวัชพืชมีความแตกต่าง
กัน
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วิถีการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช ดังนี้
กรมวิชาการเกษตร
ผพน้ าเข้า
ต่างประเทศ
ผพผ้ ลิต
ผพค้ า้ ส่ ง
สหกรณ์การเกษตร

ผพค้ า้ ปลีก
เกษตรกร
หมายเหตุ

หมายถึงการควบคุมและดพแลของกรมวิชาการเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรพ พืช
หมายถึง ช่องทางการตลาด

ภาพที่ 1 วิถีการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช
ที่มา : ดัดแปลงจาก นงนุช อังยุรีกุล (2547)
3. ปัญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
3.1 ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชทางด้านการผลิต
3.1.1 ผพป้ ระกอบการในประเทศยังไม่สามารถผลิ ตสารขั้นต้นหรื อสารออกฤทธิ์ ทาให้
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืชยังต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
3.1. 2 กฎหมายและการให้ความสนใจต่อสิ่ งแวดล้อมมีความเข้มงวดขึ้น
3.1.3 การซื้ อลิ ขสิ ทธ์สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืช ทาให้บริ ษทั ขนาดเล็กมีโอกาสใน
นาเข้าสารใหม่ได้ชา้ กว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่
3.1.4 การขออนุมตั ิการนาเข้าสารชนิดใหม่ใช้เวลานาน
3.2 ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชทางด้านการตลาด
3.2.1 การแข่งขันค่อนข้างสพ ง
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3.2.2 ผลิ ตภัณฑ์ที่นาเข้ามาบางชนิ ดยังไม่เป็ นที่รพ้จกั ของเกษตรกร หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาแพง
3.2.3 ความเข้าใจถึ งปั ญหาและผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรพ พืชของเกษตรกรที่ ไม่
ถพกต้อง
3.2.4 การกาหนดความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทาให้การเลือกใช้สารป้ องกันและกาจัด
ศัตรพ พืชต้องคานึงถึงความปลอดภัย
3.2.5 การเสื่ อมคุณภาพของสารชี วภาพป้ องกันกาจัดศัตรพ พืช เนื่ องจากอายุการเก็บรักษา
สารชีวภาพป้ องกันกาจัดศัตรพ พืชสั้น และการเก็บรักษาที่ไม่ถพกต้อง
3.2.6 การทาการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชชนิดใหม่ของบริ ษทั ขนาดใหญ่ จะมีกล
ยุทธ์ส่งเสริ มสารชนิดใหม่
4. บทบาทของรั ฐในการพัฒนาธุรกิจสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
4.1 บทบาทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มให้มีการใช้สารชี วภาพป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช และ
ลดการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืช
4.2 การกาหนดเรื่ องชื่อทางการค้า (trade name) ในประเทศไทย ซึ่งระบุไว้ในพ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย
พ.ศ.2535 ว่าห้ามให้มีการ “ใช้ชื่อในทานองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรื ออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็ นจริ ง”
(มาตรา 38) ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
4.3 การกาหนดรายชื่อวัตถุอนั ตรายที่หา้ มใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย เนื่องจากกรณี ปฏิเสธ
สิ นค้า ณ ประเทศปลายทาง
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 2.3 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 2 ตอนที่ 2.3 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 2.3
กิจกรรม 2.3
1. สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชหมายถึงอะไร
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2. วิถีการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชเป็ นอย่างไร

3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชทางด้านการผลิตคืออะไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 2.3.1-2.3.3 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 2 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 2.4
ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.4.1 ความหมายและประเภทของเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
2.4.2 ธุ รกิจการผลิตและการตลาดเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
2.4.3 ปัญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
แนวคิด
1. เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรหมายถึง เครื่ องทุ่นแรง เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ใน
กิ จกรรมการเกษตรเกี่ ย วกับ พื ช และสั ตว์มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อการทุ่ นแรงการเพิ่ ม ผลผลิ ตทาง
การเกษตรการเพิ่มคุณภาพการแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการสนับสนุ นระบบการผลิตทาง
การเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้ตน้ กาลังจากแรงงานคน สัตว์ เครื่ องยนต์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า หรื อ
พลังงานธรรมชาติ สามารถแบ่งประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งาน
2. การพัฒนาเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรจากโรงงานในประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมใน
การใช้งานการลงทุนของโรงงานผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ ขึ้นอยพก่ บั ขนาดของกิจการ การ
ขายเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรแบ่งออกเป็ น 2 รพ ปแบบคือ การขายให้กบั เกษตรกรโดยตรง
และการขายผ่านตัวแทน
3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิ จเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรเกี่ยวข้องกับโรงงานผลิต ผพซ้ ้ื อ และ
ภาครัฐ ซึ่ งบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร คือ บทบาทของ
รัฐด้านนโยบายและบทบาทของรั ฐด้านการวิจยั พัฒนาและส่ ง เสริ มการใช้เครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์เกษตร
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมายและประเภทของเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรได้
2. อธิ บายธุ รกิจการผลิตและการตลาดเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรได้
3. อธิ บายปั ญหาและบทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 2.4
ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
สาระสาคัญ
1. เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร หมายถึงเครื่ องทุ่นแรง เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในกิ จกรรม
การเกษตรเกี่ยวกับพืชและสัตว์มีวตั ถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการเพิ่มคุณภาพ
การแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้ตน้ กาลัง
จากแรงงานคน สัตว์ เครื่ องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้ า หรื อพลังงานธรรมชาติ
2. ประเภทของเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้แก่ พืชและสัตว์ โดย
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร มีดงั นี้
2.1 รถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์
2.2 เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตพืช
2.2.1 เครื่ อ งจัก รกลเกษตรที่ ใ ช้ใ นการเตรี ย มดิ น ได้แ ก่ เครื่ อ งมื อ เตรี ย มดิ น โดยใช้
แรงงานคน เครื่ องมือเตรี ยมดินโดยใช้แรงงานสัตว์ และเครื่ องมือเตรี ยมดินโดยใช้กบั รถไถเดินตามหรื อรถ
แทรกเตอร์
2.2.2 เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลพก บารุ งรักษา และกาจัดศัตรพ พืช ได้แก่ เครื่ องปลพก
พืช เครื่ องใส่ ปุ๋ย เครื่ องกาจัดวัชพืช และเครื่ องพ่นสารเคมี
2.2.3 เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ เครื่ องเก็บเกี่ยวและ
นวดข้าวและถัว่ เหลื อง เครื่ องเก็บเกี่ ยวและกะเทาะข้าวโพด เครื่ องเก็บเกี่ยวและกะเทาะถัว่ ลิ สง เครื่ องเก็บ
เกี่ยวอ้อย เครื่ องขุดมันสาปะหลัง และเครื่ องเก็บเกี่ยวผลไม้
2.2.4 เครื่ องอบลดความชื้ นเมล็ดพืช ได้แก่ เครื่ องอบลดความชื้ นเมล็ดพืชแบบเมล็ดพืช
บรรจุในกระสอบ เครื่ องอบลดความชื้ นแบบกระบะ เครื่ องอบลดความชื้ นแบบถังหมุนเวียน เครื่ องอบลด
ความชื้ นแบบคอลัมน์ เครื่ องอบลดความชื้ นแบบเมล็ดไหลคลุ กเคล้า และเครื่ องอบลดความชื้ นแบบฟลพอิด
ไดซ์-เบด
2.3 เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตรที่ใช้ในการผลิตสัตว์ แบ่งตามกิจกกรรมการผลิตสัตว์ ซึ่ งสัตว์
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น สัตว์ปีก สุ กร โคเนื้อและโคนม แพะและแกะ เป็ นต้น มีดงั นี้
2.3.1 เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ การบดวัตถุดิบ การผสม และ
การอัดเม็ดอาหาร
2.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารสัตว์ เช่น ถาดอาหาร ถังอาหาร รางอาหารและเครื่ องให้
อาหารอัตโนมัติ

29
2.3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้น้ า เช่น กระติกน้ าหรื อกระปุกน้ า จุ๊บน้ าอัตโนมัติ (นิ ปเปิ ล) ถัง
น้ า อ่างน้ า ถังให้น้ าอัตโนมัติ และรางน้ าอัตโนมัติ
2.3.4 อุปกรณ์อื่นๆ ตามชนิดและกิจกรรมของสัตว์ เช่น เครื่ องฟั กไข่ เครื่ องรี ดนมโค กล่อง
กกสาหรับลพกสุ กรก่อนหย่านมและหลังหย่านม เครื่ องจีเขาไฟฟ้ าสาหรับแพะและแกะ และเครื่ องตีน้ า
3. ธุรกิจการผลิตและการตลาดเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
การผลิตเครื่ องจั กรกลและอุปกรณ์ เกษตรในประเทศไทย เริ่ มจากโรงงานเล็กๆ ในท้องถิ่ น ผลิ ต
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตรแบบง่ายๆ เป็ นการผลิตโดยการลอกแบบจากเครื่ องที่มีใช้อยพ่ ทั้งที่ผลิตจาก
โรงงานอื่น หน่วยราชการ และของต่างประเทศที่มีผซพ ้ ้ื อเข้ามาใช้งาน แล้วนามาดัดแปลงให้เหมาะสมต่อการ
ใช้งานในประเทศเช่ น ท่อสพ บน้ า รถไถเดินตาม เครื่ องหยอดเมล็ดพืช เป็ นต้น ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรในท้องถิ่น และได้พฒั นามาเป็ นการผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรที่มีความยุง่ ยากมากขึ้น
การลงทุนของโรงงานผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ ขึ้นอยพก่ บั ขนาดของกิ จการ เช่น กิจการขนาด
ใหญ่ ต้องใช้เงิ นลงทุ นมากกว่า กิ จการขนาดกลางและขนาดเล็ ก เป็ นต้น โรงงานขนาดเล็ ก จะเลื อกใช้
เครื่ อ งจัก รกลโรงงานแบบง่ า ยๆ ราคาถพ ก ส่ ว นโรงงานขนาดใหญ่ ห ลายแห่ ง ได้ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการผลิ ต โดยใช้ เ ครื่ องจัก รกลที่ ท ัน สมัย และมี ค วามแม่ น ย าสพ ง ซึ่ งส านัก งานมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ได้กาหนดมาตรฐานเกี่ ยวกับเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์
เกษตร เพื่อให้การผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรมีมาตรฐานที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดย
มาตรฐานจะก าหนดเกี่ ย วกับ มิ ติ วัส ดุ สมรรถนะการท างาน และความปลอดภัย ผพผ้ ลิ ต ที่ ผ ลิ ต ได้ต าม
มาตรฐานที่กาหนดก็จะสามารถขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
การตลาดเครื่ อ งจั ก รกลและอุปกรณ์ เกษตร เป็ นตลาดที่ มี การพัฒนา ซึ่ ง บริ ษทั ขนาดใหญ่มี ก าร
ส่ งเสริ มการขายโดยการจัดโปรโมชัน่ ทาให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเลือกซื้ อได้มากขึ้น ส่ วนบริ ษทั ขนาด
เล็กจะเน้นการตลาดเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรที่มีขนาดเล็กและราคาถพก ซึ่ งการขายเครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์เกษตร แบ่งออกเป็ น 2 รพ ปแบบ คือ การขายให้กบั เกษตรกรโดยตรง และการขายผ่านตัวแทน
4. ปัญหาในการพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
4.1 โรงงานผลิต เครื่ องจักรกลโรงงาน ที่ใช้อยพใ่ นโรงงานผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นเครื่ อ งจัก รกลโรงงานแบบง่ า ยๆ ราคาถพ ก มี ค วามละเอี ย ดแม่ น ย าในการท างานต่ า ส าหรั บ
เครื่ องจักรกลโรงงานที่ทนั สมัยส่ วนใหญ่จะใช้ของเก่าใช้แล้ว ซึ่ งนาเข้าจากต่างประเทศ เพราะมีราคาถพก แต่
คุณภาพไม่แน่นอน
4.2 พนัก งานที่ ทางานอยพ่ใ นโรงงานผลิ ตเครื่ องจัก รกลและอุ ปกรณ์ เกษตร ส่ วนมากมี พ้ื นฐาน
การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา โดยเจ้าของโรงงานหรื อช่างฝี มือประจาโรงงานเป็ นผพฝ้ ึ กงานให้ พนักงาน
เหล่านี้มกั จะทางานไม่ต่อเนื่องตลอดปี
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4.3 วัตถุดิบที่ใช้มากในการผลิตเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร คือ เหล็กรพ ปพรรณต่างๆ มีคุณภาพ
ต่า ขนาดและรพ ปร่ างไม่แน่นอน คุณสมบัติของเนื้อเหล็กไม่ได้มาตรฐาน
4.4 ระบบบริ หารและการจัดการ โรงงานผลิต เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรส่ วนใหญ่เป็ นระบบ
การบริ หารแบบครอบครัว ทาให้ขาดพนักงานที่เชี่ยวชาญหรื อมีความรพ ้เข้ามาช่วยบริ หารและจัดการ
4.5 ผพซ้ ้ื อกาลังซื้ อต่า รายได้ของเกษตรกรซึ่ งเป็ นผพซ้ ้ื อค่อนข้างต่า ทาให้ผผพ ้ ลิตต้องพยายามลดต้นทุน
ของตน
4.6 การรวมกลุ่ ม ซื้ อเครื่ องจัก รกลและอุ ปกรณ์ เกษตรมาใช้ร่วมกันยัง มี น้อยมาก และที่ มี ก าร
ดาเนินงานผ่านมาก็ยงั มีปัญหาในการใช้งานร่ วมกัน
4.7 เกษตรกรส่ วนหนึ่ งยังขาดความรพ ้ ในเรื่ องการใช้งานเครื่ องจักรกลและอุ ปกรณ์ เกษตรอย่าง
ถพกต้อง
4.8 เกษตรกรจะจ้างผพร้ ับเหมามาดาเนิ นการในแต่ละกิ จกรรม ทาให้เกษตรกรไม่จาเป็ นต้องซื้ อ
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรเอง
4.9 ปั ญหาทางด้านการจัดเก็บภาษียงั ไม่เป็ นธรรม
4.10 การสนับสนุ นจากหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานราชการที่ทางานเกี่ ยวกับเครื่ องจักรกลและ
อุปกรณ์เกษตร ยังมีระบบงานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาการผลิตของโรงงานเอกชน
4.11 ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก จากข้อตกลงทางการค้าขององค์กรต่างๆ ทาให้มีการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติมากขึ้น
5. บทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
5.1 บทบาทของนโยบายของรัฐ โดยการพัฒนามุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐทาการศึกษาวิจยั พัฒนา
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรมากกว่ามุ่งผลิตเพื่อการค้า
5.2 บทบาทของรัฐด้านการวิจยั พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 2.4 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 2 ตอนที่ 2.4 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 2.4
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กิจกรรม 2.4
1. เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร หมายถึงอะไร

2. เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตพืชได้แก่อะไรบ้าง

3. บทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรเป็ นอย่างไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 2.4.1-2.4.3 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 2 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แนวตอบกิจกรรมหน่ วยที่ 2
ธุรกิจปัจจัยการผลิตสิ นค้ าเกษตร: พันธุ์พชื ปุ๋ ย สารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
และเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
ตอนที่ 2.1 ธุรกิจพันธุ์พชื
แนวตอบกิจกรรม 2.1
1. ประเภทของพันธุ์พืชแบ่งตามส่ วนขยายพันธุ์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นกล้า
หรื อต้นพันธุ์
2. การแบ่งกลุ่มธุ รกิจเมล็ดพันธุ์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการดาเนินงานดังนี้
1) กลุ่มบริ ษทั ผพค้ า้ (trader) กลุ่มธุ รกิจเมล็ดพันธุ์ที่มีเพียงกิจกรรมทางการตลาดโดยการหา
ซื้ อเมล็ดจากแหล่งต่าง ๆ มาจาหน่าย
2) กลุ่มบริ ษทั ผพผ้ ลิต (production company) กลุ่มที่ดาเนิ นกิ จกรรมทางด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์เท่านั้น โดยทาสัญญารับจ้างผลิตให้กบั เจ้าของพันธุ์
3) กลุ่ ม บริ ษ ทั พัฒนาหรื อปรั บ ปรุ ง พันธุ์ (breeding company) กลุ่ ม ที่ มี ก ารพัฒนาหรื อ
คัดเลือกและปรับปรุ งพันธุ์ แล้วหาผพผ้ ลิตผลิตให้แล้วจาหน่ายให้แก่ ผพค้ า้
4) กลุ่มบริ ษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์ท้ งั ระบบ (seed company) กลุ่มที่มีกิจกรรมทางการตลาด และ
มีการพัฒนาหรื อคัดเลื อกและปรับปรุ งพันธุ์ รวมทั้งดาเนิ นการผลิ ตเอง หรื อให้ผพอ้ ื่นผลิ ตให้ แล้วจาหน่ าย
ให้แก่ผคพ ้ า้ และ/หรื อ ผพใ้ ช้เมล็ดพันธุ์
3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจพันธุ์พืชมีท้ งั ทางด้านการผลิตและการตลาด ได้แก่
1) ปั ญหาการผลิ ตของธุ รกิจพันธุ์พืชได้แก่ ส่ วนขยายพันธุ์ต่างๆ มีโรคและแมลงศัตรพ พืช
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไม่สม่ าเสมอ ความไม่เป็ นธรรมของบริ ษทั ผพค้ า้ เมล็ดพันธุ์ต่อเกษตรกรผพผ้ ลิต เกษตร
ผพผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ให้กบั บริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั และการละเมิดและการลักลอบผลิตเมล็ด
พันธุ์ของเกษตรกร
2) ปั ญหาการตลาดของธุ รกิจพันธุ์พืชการลักลอบส่ งออกและนาเข้าพันธุ์พืชสงวนหรื อพืช
อนุรักษ์ ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน และเมล็ดพันธุ์ราคาสพ ง
3) หน่ วยงานรั ฐที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จพันธุ์ พื ช ได้แก่ กรมวิช าการเกษตร กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร และกรมการข้า ว และองค์ก รอื่ น ๆ ได้แก่ สหภาพนานาชาติ เพื่ อการอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเมล็ดพันธุ์นานาชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์ระดับภพมิภาค และสมาคมเมล็ดพั นธุ์
ระดับประเทศ

33
ตอนที่ 2.2 ธุรกิจปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยชี วภาพ
แนวตอบกิจกรรม 2.2
1. ปุ๋ ยอินทรี ย ์ หมายความว่าปุ๋ ยที่ได้หรื อทามาจากวัสดุอินทรี ยซ์ ่ ึ งผลิตด้วยกรรมวิธีทาให้ช้ื นสับหมัก
บดร่ อนสกัดหรื อด้วยวิธีการอื่นและวัสดุ อินทรี ยถ์ พกย่อยสลายสมบพรณ์ ดว้ ยจุลินทรี ยแ์ ต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ย
ชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด และปุ๋ ยหมัก
2. ปุ๋ ยชีวภาพ หมายความว่าปุ๋ ยที่ได้จากการนาจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรื อช่วย
ให้ธาตุอาหารเป็ นประโยชน์กบั พืชมาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิ นทางชี วภาพทางกายภาพหรื อทางชี วเคมี
และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ ได้แก่ ปุ๋ ยชี วภาพที่สามารถทดแทนธาตุไนโตรเจนให้กบั พืช ปุ๋ ย
ชีวภาพที่มีแบคทีเรี ยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช และปุ๋ ยชี วภาพที่สามารถช่วยเพิ่มความเป็ นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช
3. วิถีการตลาดปุ๋ ยเคมี มี ความเกี่ ยวข้องกันระหว่างภาคเอกชน และภาครั ฐ ในสวนภาคเอกชน
ประกอบด้วย ผพน้ าเข้า เป็ นผพน้ าเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อขายให้กบั ผพผ้ ลิตหรื อผพผ้ สมปุ๋ ยรายใหญ่และรายย่อยใช้ในการ
ผลิตปุ๋ ยเคมีผสมแต่บางบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่อาจทาการนาเข้าแม่ปุ๋ยเอง จากนั้นบริ ษทั ผพผ้ ลิตจะส่ งให้ผคพ ้ า้ ส่ ง
ซึ่ งบางบริ ษทั กาหนดให้ผคพ ้ า้ ส่ งเป็ นเจ้าประจากับบริ ษทั จะเรี ยกว่า ตัวแทน (agent) เพราะพฤติกรรมการทา
ธุ รกิ จเป็ นผพค้ า้ ส่ ง ผพค้ า้ ปลี ก และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการสนับสนุ นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส) ส่ วนหน่วยงานของรัฐเป็ นผพอ้ อกใบขออนุ ญาตต่าง ๆ ให้แก่ผปพ ้ ระกอบการ และได้รับการ
สนับสนุนในการแทรกแซงตลาดปุ๋ ย
ตอนที่ 2.3 ธุรกิจสารป้องกันและกาจัดศัตรู พชื
แนวตอบกิจกรรม 2.3
1. สารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช (pesticide) หมายถึ ง สารที่ ใช้เพื่อปกป้ องพืชจากสิ่ งที่ มาทาลาย หรื อ
เบียดเบียนพืชปลพกหลัก ได้แก่ วัชพืช โรคพืชแมลงศัตรพ พืช และสัตว์ศตั รพ พืช การใช้สารอาจเป็ นการป้ องกัน
หรื อกาจัดศัตรพ พืชได้
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2. วิถีการตลาดสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืช ดังนี้
กรมวิชาการเกษตร
ผพน้ าเข้า
ต่างประเทศ
ผพผ้ ลิต
ผพค้ า้ ส่ ง
สหกรณ์การเกษตร

ผพค้ า้ ปลีก
เกษตรกร
หมายเหตุ

หมายถึงการควบคุมและดพแลของกรมวิชาการเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรพ พืช
หมายถึง ช่องทางการตลาด

3. ปั ญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชทางด้านการผลิต ได้แก่
1) ผพป้ ระกอบการในประเทศยังไม่สามารถผลิตสารขั้นต้นหรื อสารออกฤทธิ์ ทาให้สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรพ พืชยังต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
2) กฎหมายและการให้ความสนใจต่อสิ่ งแวดล้อมมีความเข้มงวดขึ้น
3) การซื้ อลิ ขสิ ทธ์สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืช ทาให้บริ ษทั ขนาดเล็กมีโอกาสในนาเข้าสาร
ใหม่ได้ชา้ กว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่
4) การขออนุมตั ิการนาเข้าสารชนิดใหม่ใช้เวลานาน
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ตอนที่ 2.4 ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เกษตร
แนวตอบกิจกรรม 2.4
1. เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร หมายถึงเครื่ องทุ่นแรง เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเกษตรเกี่ยวกับพืชและสัตว์มีวตั ถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรงการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรการเพิ่ม
คุณภาพการแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการสนับสนุ นระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้
ต้นกาลังจากแรงงานคน สัตว์ เครื่ องยนต์ มอเตอร์ ไฟฟ้ า หรื อพลังงานธรรมชาติ
2. เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตพืช ได้แก่
1) เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเตรี ยมดิน ได้แก่ เครื่ องมือเตรี ยมดินโดยใช้แรงงานคน
เครื่ องมือเตรี ยมดินโดยใช้แรงงานสัตว์ และเครื่ องมือเตรี ยมดินโดยใช้กบั รถไถเดินตามหรื อรถแทรกเตอร์
2) เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลพก บารุ งรักษา และกาจัดศัตรพ พืช ได้แก่ เครื่ องปลพกพืช
เครื่ องใส่ ปุ๋ย เครื่ องกาจัดวัชพืช และเครื่ องพ่นสารเคมี
3) เครื่ องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ เครื่ องเก็บเกี่ยวและ
นวดข้าวและถัว่ เหลื อง เครื่ องเก็บเกี่ ยวและกะเทาะข้าวโพด เครื่ องเก็บเกี่ยวและกะเทาะถัว่ ลิ สง เครื่ องเก็บ
เกี่ยวอ้อย เครื่ องขุดมันสาปะหลัง และเครื่ องเก็บเกี่ยวผลไม้
4) เครื่ องอบลดความชื้นเมล็ดพืช ได้แก่ เครื่ องอบลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดพืชบรรจุ
ในกระสอบ เครื่ องอบลดความชื้นแบบกระบะ เครื่ องอบลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน เครื่ องอบลด
ความชื้นแบบคอลัมน์ เครื่ องอบลดความชื้นแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า และเครื่ องอบลดความชื้นแบบฟลพอิด
ไดซ์-เบด
3. บทบาทของรัฐในการพัฒนาธุ รกิจเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร ได้แก่
1) บทบาทของนโยบายของรัฐ โดยการพัฒนามุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐทาการศึกษาวิจยั
พัฒนาเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรมากกว่ามุ่งผลิตเพื่อการค้า
2) บทบาทของรัฐด้านการวิจยั พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 2
จงเลือกคาตอบที่ถพกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถพกต้องที่สุด
1. ส่ วนขยายพันธุ์พืชใดที่เป็ นธุ รกิจสาคัญระดับโลก
ก. ท่อนพันธุ์
ข. หัวพันธุ์
ค. เมล็ดพันธุ์
ง. ต้นกล้า
จ. ต้นพันธุ์
2. มันสาปะหลังเป็ นการค้าส่ วนขยายพันธุ์จากส่ วนใด
ก. ต้นกล้า
ข. ท่อนพันธุ์
ค. หัวพันธุ์
ง. เมล็ดพันธุ์
จ. ต้นพันธุ์
3. ข้อใดไม่ จดั เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์
ก. ปุ๋ ยยพเรี ย
ข. ปุ๋ ยคอก
ค. ปุ๋ ยหมัก
ง. ปุ๋ ยพืชสด
จ. ถพกทุกข้อ
4. ปุ๋ ยชีวภาพไมโคไรซ่าช่วยให้ธาตุอาหารชนิดใดเป็ นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด
ก. ไนโตรเจน
ข. ฟอสฟอรัส
ค. โพแทสเซียม
ง. แคลเซียม
จ. กามะถัน
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5. ข้อใดเป็ นสารเคมีป้องกันและกาจัดวัชพืช
ก. คาร์บาริ ว
ข. มาลาไธออน
ค. ไกลโฟเสต
ง. ดีลดริ น
จ. เฮปตาครอ
6. หน่วยงานใดที่ออกใบอนุ ญาตให้แก่บริ ษทั ผพร้ ับซื้ อสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรพ พืช
ก. กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ข. กรมพัฒนาที่ดิน
ค. กรมวิชาการเกษตร
ง. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จ. สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7. ข้อใดไม่ ใช่ ปัญหาในการพัฒนาธุ รกิจสารป้ องกันและกาจัดศัตรพ พืชทางด้านการตลาด
ก. การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสพ ง
ข. ผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าบางชนิ ดไม่เป็ นที่รพ้จกั ของเกษตรกร
ค. ความเข้มงวดของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ง. การกาหนดความปลอดภัยทางด้านอาหาร
จ. การเสื่ อมคุณภาพของสารชีวภาพป้ องกันกาจัดศัตรพ พืช
8. เครื่ องนวดข้าวใช้ในกิจกรรมใดของการผลิตข้าว
ก. การเตรี ยมดิน
ข. การปลพกข้าว
ค. การขยายพันธุ์ขา้ ว
ง. การเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว
จ. การป้ องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรพ ขา้ ว
9. ถังอาหารแบบแขวนเป็ นอุปกรณ์ให้อาหารไก่วยั ใด
ก. อายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 – 5วัน
ข. อายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 7 – 10 วัน
ค. อายุต้ งั แต่แรกเกิดจนตลอดอายุการเลี้ยง
ง. อายุต้ งั แต่ 10 วัน จนตลอดอายุการเลี้ยง
จ. อายุต้ งั แต่ 20 วัน จนตลอดอายุการเลี้ยง
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10. การขายเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรของบริ ษทั ษัทในประเทศไทยมีรพปแบบการขายแบบใด
ก. การขายผ่านตัวแทน
ข. การขายให้กบั เกษตรกรโดยตรง
ค. การขายให้กบั พ่อค้าคนกลาง
ง. ถพกเฉพาะ ข้อ ก และ ข
จ. ถพกทั้ง ข้อ ก ข และ ค

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 2
แบบประเมินผลก่อนเรียน
1. ก
2. ก
3. ค
4. ง
5. ง
6. ค
7. ข
8. จ
9. จ
10. จ

แบบประเมินผลหลังเรียน
1. ค
2. ข
3. ก
4. ข
5. ค
6. ค
7. ค
8. ง
9. ง
10. ง

