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รหัสวชิา AG03201                         3(3-0-6) 
รายวชิา การจดัการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management) 
 

ค าอธบิายรายวชิา 

  ศึกษาบทบาทและวิว ัฒนาการของธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
โครงสร้างและการจัดการของธุรกิจการเกษตร การจัดการองค์กร การตลาด การผลิต 
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการเงิน จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตร 

 

วตัถุประสงค์       
1. เพื่อใหผู้ศ้ึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการเกษตรและระบบธุรกิจ

การเกษตร 

2. เพื่อใหผู้ศ้ึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและการจดัการองคก์ร 

3. เพื่อใหผู้ศ้ึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการผลิต ทรัพยากรมนุษยแ์ละการเงิน 

4. เพื่อใหผู้ศ้ึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจจรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตร 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายการจดัการธุรกิจการเกษตรได ้

6. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายการจดัการการตลาดและระบบธุรกิจการเกษตรได ้

7. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตร 
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  ประเภทของธุรกิจการเกษตร 

   บทบาทและความส าคญัของธุรกิจเกษตร 

   แนวโนม้ของธุรกิจการเกษตรในอนาคต 

   สรุปเน้ือหาประจ าบท 

   ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

   เอกสารอา้งอิง 
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   สรุปเน้ือหาประจ าบท 

   ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 4  การจดัการธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตร           3 ชัว่โมง 

  ความหมายของสินคา้เกษตรและการจดัการสินคา้เกษตร 

  ความส าคญัของการผลิตสินคา้เกษตร 

  การแบ่งประเภทสินคา้เกษตร 

  สถานการณ์การผลิตสินคา้เกษตรดา้นสตัวแ์ละการประมง 

  สถานการณ์การผลิตสินคา้เกษตรดา้นพืชของประเทศไทย 

  แนวโนม้การจดัการการผลิตสินคา้เกษตร 

  กระบวนการจดัการการผลิตสินคา้เกษตร 

  สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตสินคา้เกษตร 

  มาตรการของภาครัฐดา้นการตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศ 



 

xv 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา (ต่อ) 
 

บทท่ี 4 สรุปเน้ือหาประจ าบท 

ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 5  การจดัการธุรกิจแปรรูปสินคา้เกษตร          3 ชัว่โมง 

  ความหมายของการแปรรูป 

  ความส าคญัของการแปรรูปสินคา้เกษตร 

  ชนิดของสินคา้เกษตรแปรรูป 

  ปัจจยัท่ีควรพิจารณาก่อนการลงทุนแปรรูปสินคา้เกษตร 

  ปัญหาในการแปรรูปสินคา้เกษตร 

  การจดัการธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 6 การจดัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้สินคา้เกษตร         3 ชัว่โมง 

  การน าเขา้และส่งออกสินคา้ 

  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกสินคา้ 

  ขั้นตอนพิธีการส่งออก 

  ค่าใช่จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและน าเขา้ 

  เทอมการคา้ระหว่างประเทศ 

  วงเงินกูต่้างประเทศ 

  ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

  มาตรการสนบัสนุนธุรกิจการเกษตร 

  ตวัอยา่งปริมาณการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 7   การจดัการการเงินส าหรับธุรกิจการเกษตร          3 ชัว่โมง 

  ความหมายและหนา้ท่ีของเงิน 



 

xvi 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา (ต่อ) 
 

บทท่ี 7  ความหมายของการจดัการทางการเงินธุรกิจการเกษตร 

  ความหมายของงบดุล 

  ความหมายของงบก าไรขาดทุนหรืองบรายได ้

  รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 

  การหามลูค่าเงินตามเวลา 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 8  การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร           3 ชัว่โมง 

  ความหมายของตลาดและการตลาด 

  การแบ่งประเภทของตลาด 

  ลกัษณะของสินคา้เกษตร 

  ความส าคญัของการการตลาดสินคา้เกษตร 

  การก าหนดราคาสินคา้เกษตรและปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดสินคา้เกษตร 

  การจดัการการวางแผนการตลาดสินคา้เกษตรโดยใชส่้วนผสมทางการตลาด  
  การจดัการการตลาดแบบ STP 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 9   การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจการเกษตร         3 ชัว่โมง 

  ความหมายของทรัพยากรมนุษย ์

  ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

  ขอบเขตของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

  ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

  การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

  กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองทรัพยากรมนุษย ์

  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 



 

xvii 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา (ต่อ) 
 

บทท่ี 9  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 10  การจดัการองคก์ารในธุรกิจการเกษตร          3 ชัว่โมง 

  ความหมายของการจดัการ 

  องคก์ารทางธุรกิจการเกษตร 

  กระบวนการจดัการในองคก์ารธุรกิจการเกษตร 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 11  ธุรกิจเกษตรดา้นการบริการและธุรกิจสินเช่ือการเกษตร        3 ชัว่โมง 

  ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นคลงัสินคา้เกษตร 

  ประเภทของคลงัสินคา้เกษตรในประเทศไทย 

  ธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

  ธุรกิจสินเช่ือการเกษตร 

  ตวัอยา่งแหล่งสินเช่ือการเกษตรท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

  แหล่งสินเช่ือนอกระบบ 

  ปัญหาสินเช่ือการเกษตร 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทท่ี 12  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตร          1 ชัว่โมง 30 นาที 

  กฎหมายพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตร 

  กฎหมายท่ีดิน 

  กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

  พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 



 

xviii 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา (ต่อ) 
 

บทท่ี 13  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตร          1 ชัว่โมง 30 นาที 

  ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 

  ธุรกิจกบัจริยธรรม 

  ความหมายของจริยธรรมองคก์าร 

  จริยธรรมขององคก์ารธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์าร 

  ประเภทของจริยธรรมองคก์ารในธุรกิจการเกษตร 

  บทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อลกูคา้ 

  บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อพนกังานในองคก์าร 

  บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อคู่แข่งขนั 

  บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อหน่วยงานราชการ 

  ตวัอยา่งจรรยาบรรณผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 

  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

  ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

 

คะแนนและเกณฑ์ในการประเมนิผล 

1. คะแนนระหว่างภาค                                      70 % 

1.1สอบระหว่างภาค                                        35 % 

1.2จิตพิสยั                                 10 % 

1.3น าเสนองานและสอบเก็บคะแนน               25 % 

2. คะแนนสอบปลายภาค                                         30 % 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับคะแนน เกรด ระดับคะแนน เกรด 

0-49 F 65-69 C+ 

50-54 D 70-74 B 

55-60 D+ 75-79 B+ 

61-64 C 80-100 A 

 



 

1 วิวฒันาการและบทบาทของธุรกิจการเกษตร 

 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. บอกความหมายของธุรกิจการเกษตรได ้

 2. อธิบายถึงวิวฒันาการของธุรกิจการเกษตรได ้

 3. จ าแนกประเภทของธุรกิจการเกษตรได ้

 4. อธิบายบทบาทและความส าคญัของธุรกิจการเกษตรได ้  

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของธุรกิจการเกษตร  
 2. วิวฒันาการการเกษตรและธุรกิจการเกษตร  

3. ประเภทของธุรกิจการเกษตร 

4. บทบาทและความส าคญัของธุรกิจการเกษตร 

5. แนวโนม้ของธุรกิจการเกษตรในอนาคต 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

   
 

 

 



 

2 วิวฒันาการและบทบาทของธุรกิจการเกษตร 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 วิวฒันาการและบทบาทของธุรกิจการเกษตร 

บทที่ 1 

ววิฒันาการและบทบาทของธุรกจิการเกษตร 

วตัถุประสงคข์องการผลิตดา้นการเกษตรในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเกษตรกรท า
การเกษตรเพื่อการบริโภคเพียงอยา่งเดียวไดเ้ปล่ียนเป็นการผลิตเพ่ือการคา้ ส่งผลท าให้รูปแบบการ
ผลิตเปล่ียนแปลง และเกษตรกรจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยต่ีางๆในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาด นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัมีผลต่อการพฒันาการทางธุรกิจ
การเกษตร ท าใหธุ้รกิจการเกษตรมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงธุรกิจการเกษตรท่ีส าคญั  
ได้แก่ ธุรกิจการจ าหน่ายปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ทางการเกษตร 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร อาหารสตัว ์และเวชภณัฑส์ตัว ์นอกจากนั้นยงัมีธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตร 
ธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร ธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตรภายในและต่างประเทศ ซ่ึงในบทน้ี
จะอธิบายถึงความหมาย วิวฒันาการ บทบาทและความส าคญัของธุรกิจการเกษตร 

 

1.1   ความหมายของธุรกจิการเกษตร  
1.1.1 การเกษตร หมายถึง (Agriculture) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ประมง 

และป่าไม ้(วิมล เจาะจิตตแ์ละตรีพล เจาะจิตต,์ 2527) 

1.1.2 ธุรกิจ หมายถึง (Business) กิจกรรมท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนโดยมีเงินเป็นตวักลางใน
การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์หรือก าไรจากการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียน (วีรวุธ มาฆธศิรานนท,์ 2555) 

1.1.3 ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งหลายนับตั้งแต่การผลิต
และจ าหน่ายปัจจยัการผลิต การผลิตสินคา้และผลิตผลพลอยได ้หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร
ทุกประเภทถือว่าเป็นธุรกิจการเกษตรทั้งส้ิน (สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 2553) 

 

1.2   ววิฒันาการการเกษตรและธุรกจิการเกษตร  

1.2.1  วิวฒันาการการเกษตร 

ในอดีตมนุษยใ์นยคุหินเก่าและยคุหินกลาง ด ารงชีวิตดว้ยการล่าสตัวแ์ละเก็บพืชจากป่า
มาบริโภคเพ่ือด ารงชีวิต ต่อมาเม่ือเขา้สู่ยุคหินใหม่ มนุษยเ์ร่ิมมีวิวฒันาการในการเพาะปลูก นัก
โบราณคดีไดส้นันิษฐานว่า มนุษยไ์ดค้น้พบโดยบงัเอิญว่าขา้วป่าสามารถกินได ้และมนุษยอ์าจท า
เมลด็ขา้วป่าท่ีเหลือจากการบริโภคร่วงหล่นสู่พ้ืนดิน ซ่ึงหลงัจากท่ีเมล็ดขา้วไดรั้บความช้ืนในดิน 
เมล็ดข้าวป่าได้เจริญเติบโตกลายเป็นต้นข้าว และสามารถให้ผลผลิตได้เมล็ดข้าวเพ่ิมข้ึนอีก
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หลายเท่าตวั หลงัจากนั้นมนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีการปลกูขา้ว จนกลายเป็นการปลูกแบบขา้วไร่ ขา้วนา
ด า ขา้วนาหว่าน อยา่งท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบนั จากหลกัฐานการคน้พบเมล็ดขา้ว แกลบขา้ว เคร่ืองมือ
เกษตรอย่างง่าย เช่น ขวาน มีด จอบ เสียม ท่ีท าด้วยโลหะในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีบ้านเชียง 
อ  าเภอบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี และท่ีโนนนกทา จงัหวดัขอนแก่น (สุวิทย  ์ธีรศาสวตั,  2548) ท า
ใหท้ราบถึงวิวฒันาการการเพาะปลกูของมนุษยใ์นสมยัอดีต นักโบราณคดีไดแ้บ่งวิวฒันาการของ
มนุษยอ์อกเป็นยคุต่างๆไวด้งัน้ี 

(1) ยคุหินเก่า เป็นยคุท่ีอยูใ่นช่วงระหว่าง 500,000 - 10,000 ปีท่ีผ่านมา มนุษยใ์นยุคหิน
เก่าด ารงชีวิตดว้ยการล่าสตัวป่์า (รูปท่ี 1.1) และเก็บพืชต่างๆจากป่ามาบริโภค มนุษยใ์นยคุน้ีอาศยัอยู่
ตามถ ้าและเพิงผา (รูปท่ี 1.2) เม่ือแหล่งอาหารหมดก็จะยา้ยถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืน เร่ร่อนไปเร่ือยๆ ตาม
แหล่งอาหาร จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่ามนุษยใ์นยุคน้ีมีความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือ
จากหินกรวดแบบกะเทาะหน้าเดียวแบบสับตัดเพื่อใช้ในการตัดไม้และใช้ในการล่าสัตว์  นัก
โบราณคดีสนันิฐานว่ามนุษยใ์นสมยัน้ีอาจมีอยู่จ  านวนน้อยและยงัไม่รู้จกัวิธีการเพาะปลูกพืชและ
เล้ียงสตัว ์

 

          
รูปที่ 1.1 มนุษยใ์นยคุหินท่ีด ารงชีพดว้ยการล่าสตัว ์

ที่มา: http://luck2521.exteen.com/20120214/ 

          entry)         

รูปที่ 1.2 มนุษยใ์นยคุหินอาศยัอยูต่ามถ ้า 

 ที่มา: http://www.bloggang.com/viewdiary.      

           php?id=surya21&month=09-    

         2013&date=15&group=2&gblog=129) 

 

(2) ยุคหินกลาง มีอายุระหว่าง 10,000 - 8,000 ปีผ่านมา นักวิชาการไดส้ันนิษฐานว่า 
มนุษยใ์นยุคน้ีมีจ  านวนมากกว่ายุคหินเก่า และได้พฒันาวิธีการสร้างเคร่ืองมือหินกะเทาะให้มี
ลกัษณะประณีตข้ึนกว่ายคุหินเก่าโดยสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นหินกะเทาะขนาดใหญ่เพียงหน้าเดียว มี
การขดัให้เรียบและคมข้ึนเพ่ือให้ใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (รูปท่ี 1.3) นอกจากนั้น

http://luck2521.exteen.com/20120214/
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มนุษยใ์นยุคหินกลางยงัรู้จกัน าเปลือกหอยมาท าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และท าเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น 
หมอ้ จาน ชาม มีทั้งแบบผวิเกล้ียง ขดัมนั (รูปท่ี 1.4) และลายเชือกทาบ ซ่ึงลายเชือกทาบน้ีเอง แสดง
ใหเ้ห็นว่ามนุษยย์คุหินกลางเร่ิมรู้จกัน าพืชมาใชป้ระโยชน์บา้งแลว้แต่ยงัไม่รู้จกัวิธีการเพาะปลกู 

 

                            
รูปที่ 1.3 เคร่ืองมือหินกะเทาะ                   รูปที่ 1.4 เคร่ืองป้ันดินเผา 

ที่มา: https://sites.google.com/site/nunkanjana/               ที่มา: http://www.bloggang.com/ 

        sara-khwam-ru)                           mainblog.php?id=naratip) 

 

(3) ยุคหินใหม่ มีอายุระหว่าง 8,000 - 3,000 ปีท่ีผ่านมา มนุษยใ์นยุคน้ี มีวิวฒันาการ
คิดคน้การท าเคร่ืองมือหินท่ีพฒันาข้ึนโดยวิธีการขดัหินให้เรียบทั้งสองดา้น ยกตวัอย่างเช่น ขวาน
หินขดั (รูปท่ี 1.5) นอกจากนั้นยงัประดิษฐข์องใชต่้างๆ ดว้ยกระดูกสัตว ์เช่น เข็ม ฉมวก ลูกศร ใบ
หอก ดว้ยเปลือกหอย รู้จกัท าเคร่ืองจกัสาน ท าเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น จาน ชาม หมอ้สามขา มีการ
ประดิษฐเ์คร่ืองประดบัจากหิน (รูปท่ี 1.6) และเปลือกหอย เช่น ลูกปัด ก  าไลหิน ก  าไลกระดูก เป็น
ตน้ 

 

                           

        รูปที่ 1.5 ขวานหินขดั 

ที่มา: http://www.chiangmai1900.com/ 

          index.php?action=profile;u= 

         1646;sa=showPosts;start=105) 

                        

       รูปที่ 1.6 เคร่ืองประดบั 

ที่มา: http://spshop.tarad.com/product. 

detail_162473_th_80607 

 

http://nantanawk.wordpress.com/history/af11/
http://www.bloggang.com/data/naratip/picture/1222276700.jpg
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ความเจริญท่ีส าคญัยิง่ในยคุหินใหม่น้ี คือ การท่ีมนุษยใ์นยุคน้ีสามารถท าการเพาะปลูก 
และเล้ียงสตัว ์ส่งผลท าให้มนุษยย์ุคน้ีสามารถพ่ึงพาตนเองในดา้นอาหาร ไม่ตอ้งเร่ร่อนยา้ยถ่ินไป
ตามแหล่งอาหาร มนุษยใ์นยคุน้ีมีท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่งในพ้ืนท่ีราบ ไม่ไดพ้กัอาศยัในถ ้าหรือเพิงพา
อยา่งมนุษยใ์นยคุหินเก่าและหินกลาง มนุษยใ์นยุคหินใหม่มีความสามารถในการคิดคน้ประดิษฐ์
ส่ิงของต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นการเพาะปลกู โดยมีการคน้พบภาพในยุคอียิปต์โบราณแสดงให้
เห็นถึงวิธีการเพาะปลกู (รูปท่ี 1.7)  อาจกล่าวไดว้่าความรู้ดา้นการเพาะปลกูท่ีมนุษยคิ์ดคน้ไดใ้นยุค
หินใหม่เป็นพฒันาการท่ีส าคญัยิง่ของมนุษยช์าติ (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล, 2554) และอาจถือไดว้่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าการเกษตร ซ่ึงต่อมาไดถ้กูพฒันาจนเป็นวิชาการเกษตรขั้นสูงในปัจจุบนั 

 

 

รูปที่ 1.7 ภาพวาดการเพาะปลกูในยคุโบราณ 

ที่มา: http://www.doodeedai.com/content/40/eat-clean-diet 

 

(4)   ยคุโลหะ (Metal Age) แบ่งออกเป็น 2 ยคุยอ่ย คือ ยคุส าริดและยคุเหลก็ 

(4.1) ยคุส าริด (Bronze Age) ยคุส าริดเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 4,000 – 2,700 ปีมาแลว้ ส าริด
เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกบัดีบุก เกิดจากการน าทองแดงและดีบุกไปผสมกนัในเบา้หลอม 
จากนั้นจึงท าการข้ึนรูปท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้วยการตีหรือการหล่อในแม่พิมพ์หินทรายหรือ
แม่พิมพดิ์นเผา เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นยคุส าริดท่ีพบตามภูมิภาคต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขวาน หอก ภาชนะ 
และเคร่ืองประดบัต่างๆ เป็นตน้ ในยคุส าริดน้ีมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีความแข็งแรงมากข้ึน ส่งผล
ท าใหก้ารผลิตดา้นการเกษตรในยคุน้ีมีการพฒันาใหแ้ข็งแรงและทนทานมากข้ึน  

(4.2) ยุคเหล็ก (Iron) ประมาณ 2,700 – 2,000 ปีมาแลว้ มนุษยใ์นยุคน้ีมีพฒันาการ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารผลิตโลหะ โดยสามารถหลอมโลหะประเภทเหล็กข้ึนมาเพื่อสร้างเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชจ้ากเหล็ก ซ่ึงมีความแข็งแกร่งคงทนกว่าส าริดมาก ท าให้มนุษยใ์นยุคเหล็กมีเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมต่อการท าการเกษตร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความคงทนแข็งแรงกว่าส าริด ท าให้เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการผลิตดา้นการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (รูปท่ี 1.8) 
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รูปที่ 1.8 เคร่ืองมือในยคุโลหะ 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/10/25/entry-2 

 

จะเห็นไดว้่ามนุษยไ์ดม้ีวิวฒันาการดา้นการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ยุคหินเก่า และมี
การพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้า้นการเกษตรในการผลิตอาหารเร่ือยมา จากเคร่ืองมืออย่างง่ายจน
กลายมาเป็นเคร่ืองจกัรกลเกษตรในปัจจุบนั  

1.2.2   วิวฒันาการธุรกิจการเกษตร 

หลงัจากท่ีมนุษย์เร่ิมรู้จักการเพาะปลูก และมีการพัฒนาด้านการเกษตรตลอดจน
เคร่ืองมือทางการเกษตร จนสามารถผลิตอาหารไดจ้  านวนมากจนเกินความตอ้งการบริโภค มนุษย์
จึงเร่ิมมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลผลิตข้ึน โดยในระยะแรกๆ เป็นรูปแบบของการแลกเปล่ียน
ส่ิงของระหว่างหมู่บา้น หรือท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจพอยงัชีพหรือเศรษฐกิจพอเล้ียงตนเอง” (แมน้มาส 
จนัลกัขณา และคณะ, 2548)  

เศรษฐกิจแบบพอยงัชีพของไทยอาจอยู่ในช่วงก่อนสมยัสุโขทยัถึงสมยัอยุธยา ซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนฐานการผลิตเป็นแบบการเกษตรผสมผสานกบัการคา้กบัต่างประเทศ นกัวิชาการได้
สนันิษฐานว่า ธุรกิจการเกษตรอาจเกิดข้ึนในช่วงน้ี เน่ืองจากมีการใชเ้งินตราเป็นตวักลางในการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนสินคา้โดยมีสินค้าเกษตรท่ีส าคญั เช่น ขา้ว และพืชเส้นใย  (พอพนัธ์ อุยยานนท์, 
2554) อีกทั้งยงัมีการซ้ือขายกบัต่างประเทศ เช่น  จีน  ญ่ีปุ่น  มลาย ู ชวา  บอร์เนียว   ฟิลิปปินส์  
อินเดีย   ลงักา   และอิหร่าน สินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผลิตผลจากการเกษตร  และของป่า เช่น 
หนงัสตัว ์ไมฝ้าง ไมก้ฤษณา งาชา้ง นอแรด เป็นตน้    

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2473 รัฐบาลมีนโยบายปรับเปล่ียน
การเกษตรแบบยงัชีพไปเป็นการเกษตรแบบพาณิชย ์ท าใหธุ้รกิจการเกษตรของประเทศไทยมีความ
ชดัเจนมากข้ึน ธุรกิจการเกษตรท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในตอนนั้น คือ ธุรกิจการส่งออกขา้วซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มของพ่อคา้นกัธุรกิจชาวจีนมากกว่ากลุ่มพ่อคา้ยโุรป โดยรัฐบาลมีหน้าท่ีในการเก็บ
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ภาษีการผลิต โดยในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลมีรายไดจ้ากภาษีการผลิตถึงร้อยละ 32 รัฐบาลน าภาษีท่ี
ไดม้าขยายเสน้ทางคมนาคมท าใหส้ามารถขนส่งขา้วและสินคา้เกษตรอ่ืนๆไปยงัตลาดในกรุงเทพฯ 
ไดส้ะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีผลในการช่วยส่งเสริมธุรกิจการเกษตรใหเ้ติบโตยิง่ข้ึน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ข้ึนเพ่ือรองรับ
การขยายตวัของธุรกิจเกษตร และเพื่อตอบสนองความต้องการสินเช่ือของเกษตรกรส าหรับซ้ือ
ปัจจยัการผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น สารก าจัดศตัรูพืช ปุ๋ย รถแทรกเตอร์และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ส าหรับการเกษตร นอกจากนั้นรัฐบาลยงัมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชยจ์ดัสินเช่ือร้อยละ 5 

เพื่อการเกษตรในปี พ.ศ. 2518 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2522 ส่งผลต่อการขยายตวัของการ
ปลกูพืชเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก พ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด และปอ เป็นตน้ จากการขยายตวัของพืชเศรษฐกิจและ
ธุรกิจเกษตรท าให้นักธุรกิจชาวจีนไดม้าร่วมกิจการทางธุรกิจเกษตรเพ่ิมข้ึนโดยมีกลุ่มนักธุรกิจท่ี
ส าคญั คือ กลุ่มธุรกิจของตระกูลหวัง่หลี ตระกูลล  ่าซ าและตระกูลบูลสุข แต่กลุ่มพ่อคา้ท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการท าธุรกิจการเกษตรมากท่ีสุด คือ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์ (ซีพี) โดยในช่วงแรก
บริษทัเจริญโภคภณัฑท์ าธุรกิจเกษตรเก่ียวกบัการขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และปัจจยัการผลิตทางเกษตร 
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามของบริษัทเจ๋ียไต๋ จ  ากัด  จากนั้นได้ขยายเพ่ิมกิจการ
อุตสาหกรรมอาหารสตัวข้ึ์นในช่วงปี พ.ศ. 2503 โดยร่วมลงทุนกบับริษทัอาร์เบอร์เอเคอร์ ซ่ึงเป็น
กลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมคา้สัตวปี์กของสหรัฐอเมริกา ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2513 บริษทัเจริญโภค
ภณัฑไ์ดน้ าพ่อแม่พนัธุไ์ก่มาเพ่ือผลิตลกูไก่เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมไก่ไทย หลงัจากนั้น
ในปี พ.ศ. 2516 บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑไ์ดเ้ขา้ควบคุมธุรกิจการเกษตรหลายอย่าง เช่น โรงงาน
ฆ่าสัตวแ์ละการแปรรูป ธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายไก่พนัธุ์ ธุรกิจการซ้ือและแปรรูปไก่และธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ ต่อมาไดข้ยายระบบการเล้ียงในสตัวช์นิดอ่ืนๆ เช่น สุกร ปลานิล เป็น
ตน้ หลงัจากนั้นบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑไ์ดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรเล้ียงไก่ระบบการท าฟาร์มแบบ
พนัธะสัญญา และขยายตลาดไปในประเทศต่างๆของเอเชีย ได้แก่ ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ 
ไตห้วนั มาเลเซีย และจีน (แมน้มาส จันลกัขณา และคณะ, 2548) จึงท าให้บริษทัเครือเจริญโภค
ภณัฑก์ลายเป็นบริษทัท่ีมีอิทธิพลในดา้นธุรกิจการเกษตรเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย 

1.2.3   ความเป็นมาของการศึกษาดา้นธุรกิจการเกษตร 

ธุรกิจการเกษตรในสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนมานานแลว้ แต่ไม่มีการศึกษาอย่างแทจ้ริง จน
กระทั้งฮาร์วาร์ด บินิเนส สกูล (Harvard Business School) ไดจ้ดัตั้งโครงการวิจยัศึกษาเก่ียวกับ
การเกษตร (Agriculture) และธุรกิจ (Business) ข้ึนในเดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2495 (สมคิด ทกัษิณา
วิสุทธ์ิ, 2548) โดยมีศาสตราจารย ์J. Davis และศาสตราจารย ์Ray A. Goldberg ไดร่้วมกนัศึกษา
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ความสมัพนัธข์องการเกษตรกบัธุรกิจในแง่ของปัจจยัการผลิต การผลิตสินคา้เกษตร การแปรรูป
และการจดัจ าหน่ายสินคา้เกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ศาสตราจารยท์ั้ง 2 ท่านไดตี้พิมพเ์ผยแพร่
หนงัสือเร่ือง แนวความคิดทางธุรกิจการเกษตร (A Conception of Agribusiness) ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า ฮาร์วาร์ด บินิเนส สกูล (Harvard Business School) เป็นสถานท่ี
แรกท่ีมีการศึกษาดา้นธุรกิจการเกษตร 

การศึกษาดา้นธุรกิจการเกษตรในแถบเอเชีย เร่ิมตน้ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลยั
ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้เปิดสอนวิชาธุรกิจการเกษตรข้ึนในระดับปริญญาตรีในภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2509 (สมคิด ทกัษณาวิสุทธ์ิ, 2548) และไดม้ีการจดัสมัมนาเก่ียวกบั
ธุรกิจการเกษตรข้ึนในปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทท่ี
มหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์ ส่วนการศึกษาดา้นธุรกิจเกษตรในประเทศไทยในเร่ิมตน้เม่ือ พ.ศ. 
2517 โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัมลูนิธิ ร๊อกก้ีเฟล
เล่อร์ และ Agriculture Development Council (A/D/C) ไดว้างหลกัสูตรและแนวทางท่ีจะเปิดสอน
ธุรกิจการเกษตร โดยเร่ิมเปิดสอนใน ปีการศึกษา 2519-2520 จากนั้นก็เร่ิมมีมหาวิทยาลยัต่างๆได้
เปิดสอนด้านธุรกิจการเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นตน้ 

 

1.3   ประเภทของธุรกจิการเกษตร 

1.3.1 ธุรกิจการเกษตรในดา้นปัจจยัการผลิตไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีเมลด็พนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์ปุ๋ย สารเคมี
ก  าจดัศตัรูพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร อาหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์วชภณัฑย์าสตัว ์เป็นตน้ 

1.3.2 ธุรกิจการเกษตรในด้านการบริการธุรกิจเกษตร ได้แก่ เช่น ธุรกิจการให้บริการ
เคร่ืองจักรกลเกษตรในการเตรียมดิน การเก็บเก่ียว การให้บริการเช่าโกดังสินค้าพืชผลทาง
การเกษตรและการบริการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เป็นตน้ 

1.3.3 ธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตรไดแ้ก่ ธุรกิจการผลิตจากพืช สตัว ์ประมง และป่าไม ้

1.3.4 ธุรกิจการการตลาดและจดัหาสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ ธุรกิจเก่ียวกบัการรวบรวมสินคา้เกษตร
จากแปลงเกษตรกรไปสู่ตลาดทอ้งถ่ินหรือตลาดปลายทางเพื่อให้จ  าหน่ายให้กบัผูข้ายส่ง โรงงาน
แปรรูป หรือผูส่้งออก เช่น บริษทัรับซ้ือขา้วโพดเพ่ือจ าหน่ายใหก้บับริษทัผลิตอาหารสตัว ์เป็นตน้ 

1.3.5 ธุรกิจการแปรรูป ได้แก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพของผลิตผลทาง
การเกษตรใหอ้ยูใ่นรูปผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ธุรกิจการแปรรูปผลไม้
กระป๋อง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นตน้ 
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1.3.6 ธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตรภายในประเทศ ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ช่องทางการตลาดและการจดัการเก่ียวกบัการกระจายสินคา้เกษตร ทั้งสินคา้ผลิตผลทางการเกษตร
และสินคา้เกษตรแปรรูป  

1.3.7 ธุรกิจการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรได้แก่  ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคา้เกษตรระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย การส่งออกสินคา้เกษตรและการน าเขา้
สินคา้เกษตร  

1.3.8 ธุรกิจสินเช่ือการเกษตร ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการให้กูย้ืมและให้เครดิตแก่เกษตรกรผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมง การท าป่าไมแ้ละการเล้ียงสตัว ์

 

1.4   บทบาทและความส าคญัของธุรกจิเกษตร 

1.4.1   บทบาทของธุรกิจการเกษตร มีบทบาทท่ีส าคญัคือ 

(1) บทบาทในการสนองความตอ้งการข้ึนพ้ืนฐานของมนุษย ์ธุรกิจการเกษตรมีบทบาท
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 คือ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของมนุษย ์

(2) บทบาทในการช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและการกระจายแรงงา น ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคช่วยลดการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น การเกิดโรงงานน ้ าตาลท าใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละคนในพ้ืนท่ีมีงานท า 

(3) บทบาทในการท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการต่างๆทั้งในดา้นปัจจยัการ
ผลิต การแปรรูป และการส่งออก 

(4) บทบาทให้รัฐบาลมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีอากร รัฐสามรถจดัเก็บภาษีอากรจาก
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร 

(5) บทบาทในการก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า เช่น การจดัสรรทรัพยากรดิน 
น ้ า ป่าไม ้และทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

(6) บทบาทในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี 
1.4.2   ความส าคญัของธุรกิจการเกษตร 

สมคิด ทักษิณาวิสุทธ์ิ (2548) และอ าพน ห่อนาค (2545) ไดอ้ธิบายถึงความส าคัญของ
ธุรกิจการเกษตรไว ้3 ประการ คือ  

1.4.2.1 ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั นอกจากความตอ้งการอาหารแลว้ มนุษย์
ยงัมีความตอ้งการใชส่ิ้งอ่ืนๆอีกในการด ารงชีวิต เช่น เส้ือผา้ ยารักษาโรค โต๊ะ เกา้อ้ี โดยสินคา้เหลา้
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น้ีมีสินคา้เกษตรเป็นวตัถุดิบในการการผลิต ดงันั้นสินคา้เกษตรจึงมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั
ของมนุษยท์ั้งในทางตรงและทางออ้ม 

1.4.2.2 ความส าคญัในดา้นธุรกิจ การผลิตสินคา้เกษตร จ  าเป็นตอ้งผ่านขบวนการต่างๆ
มากมาย เช่น ตอ้งแปรรูปก่อนส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวย่อมมีนักธุรกิจ ท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ตั้งแต่ผูน้  าเขา้ปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร ผูผ้ลิตสินคา้เกษตร ผูค้า้ปลีกสินคา้
เกษตร ผูส่้งออกสินคา้เกษตร จนถึงมือผูบ้ริโภค   

1.4.2.3 ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนัธุรกิจการเกษตรมีความเก่ียวขอ้ง
กับการเกษตรทั้งหมด และอุตสาหกรรมเกษตรเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง ส่งผลท าให้รายได้ของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน และมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

(1) ธุรกิจการเกษตรเป็นธุรกิจเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐบาลและเป็นแหล่งผลิต
สินคา้ส่งออก เช่น บริษทัเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรียล จ  ากดั บริษัท
น ้ าตาลวงัขนาย จ  ากดั ท่ีส่งออกสินคา้เกษตรท าใหม้ีรายไดเ้ขา้ประเทศ เป็นตน้   

(2) ธุรกิจการเกษตรก่อให้เกิดการจา้งงานมากข้ึน เน่ืองจากแต่ละกิจกรรมของ
ธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด จนถึงมือของผูบ้ริโภค เป็นกิจกรรมท่ีลว้น
แลว้แต่ตอ้งมีการใชแ้รงงานเป็นจ านวนมากทั้งส้ิน 

(3) ธุรกิจการเกษตรเป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมเกษตร ( Agro-

Industry) จ  าเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศ ท าใหส้ามารถระบายผลิตผลทางการเกษตร
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) ธุรกิจการเกษตรเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดการเช่ือมโยง (Linkage Effect) กับ
ธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการบรรจุหีบห่อ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการโฆษณา เป็นตน้ 

 

1.5   แนวโน้มของธุรกจิการเกษตรในอนาคต 

ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 จนถึงฉบับปัจจุบัน มูลค่าธุรกิจ
การเกษตรทุกประเภท อนัไดแ้ก่ ธุรกิจปัจจยัการผลิต ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการแปรรูป ธุรกิจการจดั
จ  าหน่าย ธุรกิจการส่งออกสินคา้เกษตร มีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว สมคิด 
ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2553) ไดส้รุปแนวโนม้ธุรกิจการเกษตรไวด้งัน้ี 

(1) เกษตรกรไทยมีแนวโน้มในการเลือกใชปั้จจยัการผลิตต่างๆมากข้ึน เพราะการผลิตของ
เกษตรกรในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพ ท าให้เกษตรกรตอ้งเลือกใชปั้จจยัการผลิตเพื่อให้
ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดี 
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(2) การผลิตสินคา้เกษตรมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการคา้ การผลิตแบบการคา้ท าให้เกษตรกร
ตอ้งพ่ึงพาตลาดมากข้ึน นอกจากนั้นเกษตรกรตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน เพื่อผลิต
สินคา้ท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด 

(3) สินคา้เกษตรมีการแปรรูปมากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ และเป็นการ
สร้างผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) มีการผลิตสินคา้เกษตรชนิดใหม่มากข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด ซ่ึง
ความหลากหลายของชนิดสินคา้ ส่งผลท าใหมี้จ  านวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

จะเห็นไดว้่า การตดัสินใจผลิตสินคา้เกษตรไม่ไดพ้ิจารณาเฉพาะชนิดของสินคา้และปริมาณ
เท่านั้น แต่ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองคุณภาพ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

วิวฒันาการทางการเกษตรไดเ้ร่ิมข้ึนในยคุหินใหม่ มนุษยใ์นยคุนั้นรู้จกัการเพาะปลกู เล้ียงสตัว ์
ท าใหม้นุษยส์ามารถควบคุมปัจจยัดา้นอาหารได ้จากนั้นมนุษยม์ีวิวฒันาการในการสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อช่วยในการเพาะปลกู ซ่ึงช่วยในการเพ่ิมผลลิต และเมื่อมีผลผลิตมากเกินความตอ้งการบริโภค
มนุษยจึ์งน าผลผลิตออกมาซ้ือขายแลกเปล่ียน จนเกิดเป็นธุรกิจการเกษตรและพฒันามาจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงมีการด าเนินธุรกิจเกษตรท่ีหลากหลาย โดยสามารถแยกได้ 8 ประเภท คือ ธุรกิจ
การเกษตรในดา้นปัจจยัการผลิต ธุรกิจการเกษตรในด้านการบริการธุรกิจเกษตร ธุรกิจการผลิต
สินคา้เกษตร ธุรกิจการการตลาดและจดัหาสินคา้เกษตร ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินคา้
เกษตร ธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตรภายในประเทศ ธุรกิจการส่งออกและน าเขา้สินคา้เกษตร 
และธุรกิจสินเช่ือการเกษตร ในประเทศไทย มีการเปิดสอนวิชาธุรกิจการเกษตรทั้งในระดบัปริญญา
ตรีและปริญญาโท ในหลายมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นตน้ 
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ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ธุรกิจการเกษตรมคีวามหมายต่างจากการเกษตรอยา่งไร 

2. ใหอ้ธิบายถึงวิวฒันาการของธุรกิจการเกษตร 

3. ใหจ้  าแนกประเภทของธุรกิจเกษตร 

4. ใหอ้ธิบายบทบาทและความส าคญัของธุรกิจการเกษตร 

5. ใหอ้ธิบายถึงแนวโนม้ของธุรกิจการเกษตรในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

               เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

   จุดประสงค์ 

 เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

 1. บอกความหมายของระบบธุรกิจการเกษตรได ้

 2. เขียนโครงสร้างของธุรกิจการเกษตรได ้

 3. อธิบายการจดัการธุรกิจการเกษตรได ้

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของระบบธุรกิจการเกษตร  

 2. ระบบยอ่ยของธุรกิจการเกษตรไทย  
 3. โครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตร 

 4. ลกัษณะเด่นของธุรกิจการเกษตร 

 5. สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อระบบธุรกิจการเกษตร 

 6. บทบาทของรัฐท่ีต่อการพฒันาธุรกิจการเกษตร 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

2. การอธิบายกลุ่ม 

3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วีทีทศัน ์

 4. ฟลิปชาร์ท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 (ต่อ) 
                         เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 2 

ระบบและโครงสร้างธุรกจิการเกษตร 

ธุรกิจการเกษตรมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจ
การเกษตรเก่ียวขอ้งและมีความสมัพนัธก์บัธุรกิจต่างๆของประเทศไม่ทางตรงก็ทางออ้ม เช่น ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจเคร่ืองนุ่มห่ม ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลเกษตร เป็นตน้ ปัจจุบนัการผลิตสินคา้เกษตรเป็นการ
ผลิตเพ่ือการคา้มากข้ึน และยงัพฒันาจากการผลิตท่ีเป็นเพียงวตัถุดิบ ไปสู่การแปรรูปสินคา้เกษตร 
เพ่ือเพ่ิมมลูค่า เพ่ือจ  าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมา ท าให้เกิดเป็น
ระบบของธุรกิจการเกษตรข้ึน ซ่ึงในระบบธุรกิจเกษตรจะมีหน่วยย่อยต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และ
เก้ือหนุนกนั จนท าใหร้ะบบธุรกิจสามารถด าเนินการได ้

 

2.1   ความหมายระบบธุรกจิการเกษตร 

(1) ระบบ (System) หมายถึง การรวมตวักนัของส่ิงหลายส่ิงเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัหรือหน่วยเดียวกนั โดยแต่ละส่ิงเหล่านั้นมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัอยู่เสมอ (ประสิทธ์
ประคองศรี, 2543) 

(2) ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมายถึง การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทั้ งหลาย 
นบัตั้งแต่การผลิตและจ าหน่ายปัจจยัการผลิต การผลิตสินคา้เกษตร ในระดบัฟาร์ม การเก็บรักษา 
การแปรรูปสินคา้เกษตร และการจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรและผลิตผลพลอยได ้ดงันั้น 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรทุกประเภทถือว่าเป็นธุรกิจการเกษตรทั้งส้ิน (อมัพน ห่อนาค, 2545 
และ สมคิด ธีรศาสวตั, 2553) 

(3) การจดัการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management) หมายถึง การด าเนินงานทั้งหลาย
ในดา้นท่ีเก่ียวกบัการผลิต การจดัจ  าหน่ายปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร กิจกรรมระดบัไร่นา การเก็บ
รักษา การแปรรูปและการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตร ตลอดจนผลพลอยไดจ้ากสินคา้เกษตร (สมคิด 

ธีรศาศวตั, 2548) 
(4) ระบบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness System) หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้นของ

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเกษตร ตั้งแต่ตน้น ้ าไปถึงปลายน ้ าของการท าธุรกิจการเกษตร (อมั
พน ห่อนาค, 2545) ระบบธุรกิจการเกษตร ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
เรียกแต่ละองค์ประกอบว่า  “ระบบย่อยธุรกิจเกษตร” โดยในระบบธุรกิจเกษตร สามารถแบ่ง
องคป์ระกอบออกเป็น 8 ระบบย่อย ไดแ้ก่ ระบบย่อยธุรกิจเกษตรดา้นปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร 
ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการผลิตสินคา้เกษตร ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการตลาดสินคา้เกษตร 
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ระบบย่อยธุรกิจเกษตรด้านการแปรรูปสินคา้เกษตร ระบบย่อยธุรกิจเกษตรด้านการจดัจ าหน่าย
สินคา้เกษตร ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการส่งออกสินคา้เกษตร ระบบย่อยธุรกิจการเกษตรดา้น
การบริการธุรกิจธุรกิจเกษตร และระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นสินเช่ือการเกษตร 

 

2.2   ระบบย่อยธุรกจิการเกษตร (Agribusiness Sub-system) 
ธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในระบบธุรกิจเกษตรจะ

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ 8 ระบบยอ่ย ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละระบบยอ่ยไดด้งัน้ี 

(1) ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร (Agricultural Supplies Sub-system) 
เป็นระบบยอ่ยธุรกิจท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัการจดัหา รวบรวมปัจจยัการผลิต หรือการให้บริการต่างๆ
ในการผลิตสินคา้เกษตร เพื่อให้เกษตรกรหรือผูผ้ลิตสามารถน าปัจจัยการผลิตมาใชใ้นการผลิต
สินคา้เกษตร ตวัอยา่งธุรกิจท่ีอยูใ่นระบบยอ่ยธุรกิจปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตรในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ธุรกิจเมล็ดพนัธุ์ ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจสารก าจัดศตัรูพืช ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจการจัดจ าหน่าย
อุปกรณ์เกษตร (รูปท่ี 2.1) เป็นตน้ 

 

 

รูปที่ 2.1 ธุรกิจการจดัจ  าหน่ายอุปกรณ์เกษตร 

ที่มา: http://thaibigplaza.com/id-512dda874fba0b407c002606.html 

 

(2) ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการบริการธุรกิจการเกษตร (Agricultural Service Sub-system) 
เป็นระบบยอ่ยธุรกิจท่ีให้บริการดา้นต่างๆทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด ตวัอย่างธุรกิจท่ีอยู่ใน
ระบบย่อยธุรกิจเกษตรด้านการบริการธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ ธุรกิจการให้บริการเคร่ืองจกัรกล

http://thaibigplaza.com/img/743/f2c/743f2cec57eb450dca3e2d41842b1d70_2.jpg
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เกษตรในการเตรียมดิน การปลูก การพ่นสารก าจดัศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การให้บริการเช่าโกดัง
สินคา้พืชผลทางการเกษตร และการบริการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เป็นตน้ (รูปท่ี 2.2) 

 

รูปที่ 2.2 การใหบ้ริการในการเตรียมดินโดยรถแทรกเตอร์ 

(3) ระบบย่อยธุรกิจเกษตรดา้นการผลิตสินคา้เกษตร (Agricultural Production Sub-system) 
เป็นระบบธุรกิจท่ีเป็นการผลิต ซ่ึงเกษตรกรหรือผูผ้ลิตไดน้ าปัจจยัการผลิตต่างๆมาท าการผลิต ไม่ว่า
จะเป็น การผลิตพืช ผลิตสตัว ์ประมง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตวัอย่างธุรกิจท่ีอยู่
ในระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการผลิตสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ การท าสวนกลว้ยไม ้การท าสวนผกั การ
เพาะเล้ียงปลาเพ่ือจ าหน่าย การท าฟาร์มเล้ียงไก่ การท าฟาร์มเล้ียงสุกร (รูปท่ี 2.3) เป็นตน้  

 

รูปที่ 2.3 การท าฟาร์มสุกร 

ที่มา: http://www.thailandindustry.com/news/view.php?id=12935&section=23 

(4) ระบบย่อยธุรกิจเกษตรดา้นการตลาดสินคา้เกษตร (Agricultural Marketing Sub-system) 
ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการตลาดสินคา้เกษตร จะท าหนา้ท่ีในการซ้ือขายสินคา้เกษตรเพ่ือท าให้
เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตต่างๆไปสู่ตลาดในทอ้งถ่ินและ
ตลาดรวมเพื่อการแปรรูป การขายปลีก การขายส่ง และเพ่ือการส่งออก ผูท่ี้ท าหน้าท่ีในระบบย่อยน้ี 
ไดแ้ก่ พ่อคา้ทอ้งถ่ิน และพ่อคา้คนกลางในระดบัต่างๆ ซ่ึงเป็นการกระจายผลิตผลทางการเกษตร
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เบ้ืองตน้ท่ีผลิตได ้เช่น ธุรกิจการรับซ้ือขา้วเปลือกของพ่อคา้ตามหมู่บา้น ธุรกิจการรับซ้ือพืชไร่ เป็น
ตน้ (รูปท่ี 2.4)  

   

รูปที่ 2.4 ธุรกิจการรับซ้ือพืชไร่ 

ที่มา: http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3213 

(5) ระบบย่อยธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร (Agricultural Processing Sub-system) จะท า
หน้าท่ีในการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการเปล่ียนสภาพสินค้าเกษตรให้อยู่ในลกัษณะท่ีเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศในดา้นกายภาพ ธุรกิจ
ท่ีอยูใ่นระบบยอ่ยธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ ธุรกิจแปรรูปช้ินส่วนไก่ แปรรูปผลิตภณัฑ์
นม การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ธุรกิจผลิตลกูช้ิน ธุรกิจนมอดัเมด็ น ้ าผลไมก้ระป๋อง โรงงานน ้ าตาล 
(รูปท่ี 2.5) เป็นตน้ 

 

รูปที่ 2.5 โรงงานน ้ าตาล 

ที่มา: http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=2454&SystemModuleKey=news 
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(6) ระบบยอ่ยธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตร (Agricultural Distribution Sub-system) จะท า
หนา้ท่ีในการจ าหน่ายสินคา้เกษตรใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงในบางคร้ังผูผ้ลิตและผูข้ายปลีกอาจเป็นบุคคล
คนเดียวกนั ธุรกิจท่ีอยูใ่นระบบย่อยธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ การจ าหน่ายผกัและ
ผลไมท่ี้ตลาดสด เป็นตน้ (รูปท่ี 2.6) 

 

รูปที่ 2.6 การจ าหน่ายผกัท่ีตลาดสด 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/kintaro2/2010/07/30/entry-1 

 

(7) ระบบย่อยธุรกิจการส่งออกสินคา้เกษตร (Agricultural Export Sub-system) ท าหน้าท่ีใน
การส่งสินคา้ออกจ าหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ ธุรกิจท่ีอยู่ในระบบย่อยธุรกิจการส่งออกสินคา้
เกษตร ไดแ้ก่ การส่งอาหารทะเลแช่แข็งไปต่างประเทศ การส่งออกขา้วไปต่างประเทศ (รูปท่ี 2.7) 
เป็นต้น ระบบย่อยการส่งออกน้ี นับว่าเป็นระบบท่ีท าให้เกิดรายได้เป็นอย่างมากต่อระบบธุรกิจ
การเกษตรของไทย 

 

รูปที่ 2.7 ธุรกิจการส่งออกขา้วไปยงัต่างประเทศ 

ที่มา: http://www.springnews.co.th/economics/43336 

http://www.oknation.net/blog/kintaro2/2010/07/30/entry-1
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(8) ระบบยอ่ยธุรกิจสินเช่ือการเกษตร (Agricultural Credit Sub-system) เป็นหน่วยธุรกิจท่ีให้
ความช่วยเหลือในเร่ืองเงินทุนแก่เกษตรกร ตลอดจนผูป้ระกอบการในทุกระบบย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจท่ีอยู่ในระบบย่อยธุรกิจสินเช่ือการเกษตร ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์สหกรณ์
การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (รูปท่ี 2.8) เป็นตน้ 

 

 

รูปที่ 2.8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ที่มา: http://www.beenets.com/bee_link_corporate_baac.html 

 

2.3   โครงสร้างของระบบธุรกจิการเกษตร 

โครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรไทย จ  าแนกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายด าเนินการหลกั ซ่ึงมี
ความเช่ือมโยงในแนวตั้งและเน้นดา้นการตลาด ส่วนประกอบของฝ่ายด าเนินการ คือ ระบบย่อย
ต่างๆ 7 ระบบ คือ (1) ระบบย่อยธุรกิจปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร (2) ระบบย่อยธุรกิจเกษตรดา้น
การบริการธุรกิจการเกษตร (3) ระบบยอ่ยธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตร (4) ระบบยอ่ยธุรกิจการตลาด
สินคา้เกษตร (5) ระบบยอ่ยธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร (6) ระบบยอ่ยธุรกิจการจดัจ  าหน่ายสินคา้
เกษตร (7) ระบบยอ่ยธุรกิจการส่งออกสินคา้เกษตร และ (8) ระบบย่อยธุรกิจสินเช่ือการเกษตร 2) 

ฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงช่วยใหฝ่้ายด าเนินการหลกัสามารถด าเนินการไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย หน่วยงานต่างๆของรัฐบาล หน่วยงานวิจยั สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเงิน 
ผูป้ระกอบการขนส่ง ผูป้ระกอบธุรกิจคลงัสินคา้ และสมาคมหน่วยธุรกิจต่างๆ ดงัรูปท่ี 2.9 
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     ฝ่ายด าเนินการหลกั         ฝ่ายสนับสนุน  

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.9 โครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย 

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2553) และอ าพน ห่อนาค (2545) 

1.ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นปัจจยัการ
ผลิตสินคา้เกษตร 

3. ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการผลิต
สินคา้เกษตร 

4. ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการตลาด
สินคา้เกษตร 

5. ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการแปรรูป
สินคา้เกษตร 

6. ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการจดั
จ าหน่ายสินคา้เกษตร 

7. ระบบยอ่ยธุรกิจการส่งออกสินคา้
เกษตร 

8. ระบบยอ่ยธุรกิจสินเช่ือการเกษตร 

-หน่วยงานต่างๆ 

  ของรัฐบาล 

-หน่วยงานวิจยั 

-สถาบนัการศึกษา 

-สมาคมของหน่วย    
  ธุรกิจต่าง 

ระบบธุรกจิ
เกษตร 

2. ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตรดา้นการบริการ
ธุรกิจการเกษตร 
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2.5   สภาวะแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อระบบธุรกจิการเกษตร 

สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อระบบธุรกิจการเกษตร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
สภาวะแวดลอ้มทางจุลภาคและสภาวะแวดลอ้มมหภาค ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.1. สภาวะแวดลอ้มทางจุลภาค ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง ซ่ึงมี 5 ประการ คือ  
(1) ผูท่ี้จดัหาปัจจยัการผลิตหรือสินคา้ให้กบัหน่วยธุรกิจ (Suppliers) ซ่ึงเช่ือมโยงกับ

ระบบธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อใหร้ะบบธุรกิจอ่ืนไดรั้บปัจจยัการหรือสินคา้ในการท าธุรกิจต่อไป  
(2) ตัวกลางการตลาด (Marketing intermediaries) เป็นคนกลางท่ีท าหน้าท่ีกระจาย

สินคา้ของหน่วยธุรกิจไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ  
(3) ลกูคา้ (Customers) เป็นผูใ้ชสิ้นคา้และใชบ้ริการ ซ่ึงอาจซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิต

หรือซ้ือจากพ่อคา้คนกลาง 

(4) คู่แข่งขนัหรือคู่ ต่อสู้ทางธุรกิจ (Competitors) เป็นหน่วยธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจท่ี
ประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัและอยูใ่นระบบยอ่ยเดียวกนั 

(5) กลุ่มสาธารณะ (Publics) เป็นองค์กรหรือสถาบนัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และความส าเร็จของธุรกิจ เช่น หน่วยงานของรัฐ ส่ือมวลชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทในการ
อ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น การประกนัภยั ข่าวสารการตลาด และมาตรฐานสินคา้ เป็น
ตน้  

2.5.2. สภาวะแวดลอ้มทางมหภาค ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มในระยะยาวซ่ึงมี 5 ประการ 
คือ  

(1) การเมืองและกฎหมาย (Political and legal) ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย มาตรการ
และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีส่งผลต่อธุรกิจปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น นโยบายส่งเสริม
การผลิตพืชปลอดสารพิษ 

(2) สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดสินคา้ท่ี
ผลิต เช่น สภาพเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาตกต ่าส่งผลต่อการน าเขา้สินคา้เกษตรจากประเทศไทย 

(3) สังคมและวฒันธรรม (Social and Culture) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ระบบธุรกิจ เช่น การส่งสินคา้ไปขายยงัประเทศในกลุ่มประเทศมุสลิม สินคา้จะตอ้งไดรั้บตราฮา
ลานจึงจะสามารถขายไดก้บัผูบ้ริโภคชาวมุสลิมได ้ 

(4) เทคโนโลย ี(Technology) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปรับตวัของธุรกิจในการแข่งขนักบั
คู่แข่งทางธุรกิจ เช่น การน าเขา้เคร่ืองจกัรท่ีมีก  าลงัการผลิตสูงต่อวนัเพื่อลดตน้ทุน หรือการเพ่ิมช่อง
ทางการขายทางอินเตอร์เน็ต 
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(5) สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพหรือธรรมชาติ (Physical or Natural) ท่ีมีผลต่อการใช้
ทรัพยากรและสภาพทางนิเวศวิทยา ในปัจจุบนั ประเทศผูน้  าเขา้ให้ความส าคญักบัผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก จนท าให้เกิดมาตรการต่างๆ เช่น การกีดกนัการน าเขา้สินคา้ท่ีท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.6   บทบาทของรัฐที่มต่ีอการพฒันาธุรกจิการเกษตร 

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตรโดยตรง ไดแ้ก่ กรมวิชาการเกษตรในการ
พฒันาและปรับปรุงพนัธุ์พืช วิจัยและพฒันาวิธีการปลูก การดู แลรักษา การป้องกันและก าจัด
ศตัรูพืชและเคร่ืองจักรกลเกษตร เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ
การเกษตรโดยออ้ม ไดแ้ก่ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ส านักงานมาตรฐานสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงสามารถสรุปบทบาทของหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตรโดยตรงและทางออ้ม ไดด้งัน้ี 

2.6.1 บทบาทในการวิจยัเพื่อการพฒันาธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ 

(1) การวิจยัเพื่อการพฒันาในระบบย่อยปัจจยัการผลิต เช่น การปรับปรุงพนัธุ์พืช การ
ปรับปรุงพนัธุส์ตัว ์การวิจยัและพฒันาสร้างเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตพืชและสัตว ์
เป็นตน้ โดยมหีน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ ศนูยว์ิจยัพืชไร่ ศูนยว์ิจยัพืชสวน กองวิศวกรรมเกษตร 
เป็นตน้ 

(2) การวิจยัเพื่อการพฒันาในระบบยอ่ยการผลิต ไดแ้ก่ การวิจยัและทดลองการใชปั้จจยั
การผลิตท่ีเหมาะสมต่อการผลิต เช่น อตัราปุ๋ย ปริมาณอาหารสตัว ์ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาพืชและ
สัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ กรมวิชาการเกษตร เป็นตน้ 

(3) การวิจยัเพื่อการพฒันาในระบบยอ่ยการแปรรูปและการเก็บรักษา ไดแ้ก่ การพฒันา
เทคโนโลยใีนการแปรรูปและคลงัสินคา้ เพ่ือใหสิ้นคา้นั้นมีศกัยภาพในดา้นการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น การแปรรูปผลไม ้การแปรรูปปลากระป๋อง เป็นตน้ 

(4) การวิจยัเพื่อการพฒันาในระบบยอ่ยการจดัจ  าหน่ายและการส่งออก ไดแ้ก่ การวิจยั
เร่ืองเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว การวิจัยและพฒันาด้านบรรจุภัณฑ์ และวิจัยด้านการตลาด
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

2.6.2 บทบาทในการส่งเสริมธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีการ
ส่งเสริมในระบบยอ่ยปัจจยัการผลิตและระบบยอ่ยการแปรรูปสินคา้เกษตร นอกจากนั้นยงัส่งเสริม
ดา้นวิชาการ เช่น การฝึกอบรมเกษตรกร ผูแ้ปรรูปและผูส่้งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งการจัดตั้ง
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องค์การเพื่อด าเนินธุรกิจการเกษตรโดยตรง เช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
องคก์ารอาหารส าเร็จรูป โรงงานยาสูบ โรงงานน ้ าตาล เป็นตน้ 

2.6.3 บทบาทในการสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะใหก้บัหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการเกษตร โดยการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาและการปรับปรุงหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการ 
ตามทิศทางของการพฒันาประเทศ เช่น การเปิดหลกัสูตรธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานใหเ้ป็นแรงงานท่ีมีทกัษะเพ่ือการปฏิบติัการดา้นธุรกิจเกษตร เป็นตน้ 

2.6.4 บทบาทในการออกกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาธุรกิจการเกษตร เช่น การประกันราคาผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรชนิดนั้นใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

โครงสร้างโครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรไทย จ  าแนกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายด าเนินการ คือ 
ระบบยอ่ยต่างๆ 8 ระบบไดแ้ก่ 1) หน่วยย่อยธุรกิจปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร 2) หน่วยย่อยธุรกิจ
เกษตรดา้นการบริการธุรกิจการเกษตร 3) หน่วยยอ่ยธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตร 4) หน่วยย่อยธุรกิจ
การตลาดสินค้าเกษตร 5) หน่วยย่อยธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร 6) หน่วยย่อยธุรกิจการจัด
จ าหน่ายสินค้าเกษตร 7) หน่วยย่อยธุรกิจการส่งออกสินค้าเกษตร 8) หน่วยย่อยธุรกิจสินเช่ือ
การเกษตร โดยแต่ละหน่วยยอ่ยก็จะมีความสมัพนัธก์นั ตั้งแต่ 2 หน่วยไปจนถึง 8 หน่วยธุรกิจ ส่วน
ฝ่ายประสานงานซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยให้ฝ่ายด าเนินการสามารถด าเนินการได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ หน่วยงานต่างๆของรัฐบาล หน่วยงานวิจยั สถาบนัการศึกษา และสมาคม
หน่วยธุรกิจต่างๆ 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. อธิบายความหมายของการจดัการธุรกิจการเกษตร 

2. อธิบายความหมายของระบบธุรกิจการเกษตร 

3. อธิบายระบบยอ่ยของธุรกิจการเกษตรไทย 

4. ใหเ้ขียนโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรพร้อมทั้งอธิบายโครงสร้างของระบบธุรกิจ 

     การเกษตรไทย 

5. ใหอ้ธิบายบทบาทของรัฐท่ีมีต่อการพฒันาธุรกิจการเกษตรมา 4 หวัขอ้ 
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 พฤศจิกายน 2556]. จาก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3213 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

               เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

   จุดประสงค์ 

 เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมาย และประเภทของปุ๋ยได ้

 2. อธิบายความหมาย และประเภทของสารก าจดัศตัรูพืช 

 3. อธิบายความหมาย และประเภทของเมลด็พนัธุ ์

 4. อธิบายความหมาย และประเภทของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 5. อธิบายความหมาย และประเภทของอาหารสตัว ์

    เนือ้หา 

 1. ธุรกิจปุ๋ย 

1.1 ความหมายและประเภทของปุ๋ย 

1.2 สถานการณ์การตลาดปุ๋ยของประเทศไทย 

 2. ธุรกิจสารก าจดัศตัรูพืช 

2.1 ความหมายและประเภทของสารก าจดัศตัรูพืช 

2.2 การผลิตและการน าเขา้สารก าจดัศตัรูพืช 

2.3 สถานการณ์การตลาดธุรกิจสารก าจดัศตัรูพืชของประเทศไทย 

2.4 ปัญหาในธุรกิจสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

 3. ธุรกิจเมลด็พนัธุ ์

3.1 ความหมายและประเภทของเมลด็พนัธุ ์

3.2 การตลาดเมลด็พนัธุข์องบริษทัเอกชน 

3.3 สถานการณ์การตลาดธุรกิจเมลด็พนัธุข์องประเทศไทย     
   4. ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

4.1 ความหมายและประเภทของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

4.2 การผลิตและสภาวะการตลาดเคร่ืองจกัรกลเกษตรของประเทศไทย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 (ต่อ) 
                         เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

    เนือ้หา 

5. ธุรกิจอาหารสตัว ์

5.1 ความหมายและประเภทของอาหารสตัว ์

5.2 การผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์

5.3 ปัญหาของธุรกิจอาหารสตัว ์

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

2. การอธิบายกลุ่ม 

3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วีทีทศัน ์

 4. ฟลิปชาร์ท 

     การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 3 

การจดัการธุรกจิการเกษตรด้านปัจจยัการผลติ 

ปัจจยัการผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการผลิตสินคา้เกษตร ในประเทศไทยมีธุรกิจการเกษตรดา้น
ปัจจยัการการผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ธุรกิจเมล็ดพนัธุ์ ธุรกิจ
อาหารสตัว ์และธุรกิจเคร่ืองจกัรกลเกษตร ซ่ึงปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทต่อธุรกิจของประเทศ
อยา่งมาก อีกทั้งธุรกิจการเกษตรดา้นปัจจยัการผลิตยงัมีผลต่อธุรกิจเกษตรดา้นอ่ืนๆอีกดว้ย ซ่ึงใน
บทน้ีจะเป็นการอธิบายความหมาย สถานการณ์ดา้นปัจจยัการผลิต การตลาดปัจจยัการผลิต และ
ปัญหาของการจดัการธุรกิจเกษตรดา้นปัจจยัการผลิต 

 

3.1   ธุรกจิปุ๋ย 

3.1.1 ความหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปุ๋ยและธาตุอาหารพืช 

(1) ปุ๋ย (Fertilizers) หมายถึง สารอินทรียห์รืออนินทรียไ์ม่ว่าจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
หรือท าข้ึนก็ตาม ท่ีใช้เป็นธาตุอาหารของพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใดวิธีหน่ึง หรือท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีในดิน เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช ดงันั้น ปุ๋ย คือ ธาตุท่ีเป็นอาหารของพืช 
(อ  านาจ สุวรรณฤทธ์ิ, 2553) 

(2) ธาตุอาหารพืช (Nutrient Element) คือ ธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการน าไปใชเ้พื่อการ
เจริญเติบโตของพืช มีมากกว่า 90 ชนิด แต่ท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชมี 16 ชนิด ไดแ้ก่ 
คาร์บอน (C) ท่ีไดจ้ากอากาศ ออกซิเจน (O) ท่ีไดจ้ากอากาศและน ้ า ไฮโดรเจน (H) ไดจ้ากน ้ า และ
ธาตุอาหารอ่ืนท่ีไดจ้ากดิน ซ่ึงแบ่งเป็นธาตุอาหารหลกั 3 ชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และโพแทสเซียม (K) กลุ่มธาตุอาหารรอง 3 ชนิด คือ แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg) และ
ก ามะถนั (S) และกลุ่มธาตุอาหารเสริม 7 ชนิด คือ เหล็ก แมงกานิส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง 
(Cu) โบรอน (B) โมลิบดินมั (Mo)  และคลอรีน (Cl) (ยงยทุธ โอสถสภา, 2552) 

(3) ปุ๋ยอินทรีย ์(Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยท่ีไดห้รือท ามาจากการสบับด หมกั ร่อน หรือ
มาจากวสัดุอินทรีย ์อาจจะอยูใ่นรูปปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด (ปลูกพืชบางชนิดแลว้ไถกลบ) หรือปุ๋ยคอก 
(ปุ๋ยจากมลูสตัว)์ และไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรียท่ี์เป็นปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากวสัดุอินทรีย ์ซ่ึง
ผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ช้ืน สับ บด ร่อน โดยผ่านกรรมวิธีหมกัอย่างสมบูรณ์ (รูปท่ี 3.1) และมี
สมบติัดงัน้ี ปริมาณอินทรียวตัถุ ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 35 โดยน ้ าหนักอตัราส่วนของคาร์บอนแต่
ไนโตรเจน ตอ้งไม่เกิน 20 ต่อ 1 ระดบัค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductive) ตอ้งไม่เกิน 3.5 เดซิซี
เมน/เมตร ระดบัความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตอ้งอยูใ่นช่วง 5.5-8.5 (มุกดา สุขสวสัด์ิ, 2548) 
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รูปที่ 3.1 ตวัอยา่งปุ๋ยอินทรียท่ี์มจี  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://www.thaifertilizer.com/organic-fertilizer. 3 เมษายน 2556 

(4) ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการน าจุลินทรียท่ี์มีชีวิตมาใชใ้นการปรับปรุงบ ารุง
ดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และใหค้วามหมายรวมถึงหวัเช้ือจุลินทรีย ์(จุลินทรียท่ี์มี
จ  านวนเซลลต่์อหน่วยสูงซ่ึงถูกเพาะเล้ียงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์) ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ไรโซเบียม ไมโคไรซ่า และจุลินทรียอ่ื์นๆ เป็นตน้ ซ่ึงมีจ  าหน่ายอยา่งแพร่หลาย
ในปัจจุบนั (รูปท่ี 3.2) 

 

 

รูปที่ 3.2 ตวัอยา่งปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

ที่มา: http://www.agric-prod.mju.ac.th/web-veg/article/new041.htm . 3 เมษายน 2556. 

(5) ปุ๋ยเคมี จะตอ้งมีธาตุอาหารรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ละธาตุ (ถา้มี) ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 3.0 ยกเวน้ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวส าหรับหินฟอสเฟต ตอ้งมีฟอสเฟสท่ีเป็นประโยชน์ไดไ้ม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 3.0 และตอ้งระบุฟอสเฟตทั้งหมด (รูปท่ี 3.3) 

 

รูปที่ 3.3 ตวัอยา่งปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวส าหรับหินฟอสเฟตท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://yvp.co.th/fertilizer/products_detail.php?pid=22. 9 เมษายน 2556. 
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(6) วตัถุเติม (Filler) หมายถึง วสัดุใดๆท่ีใช้เติมลงไปในการผลิตปุ๋ยผสม เพื่อให้ได้
น ้ าหนกัปุ๋ยผสมตามท่ีตอ้งการ ตรงตามสูตรปุ๋ยท่ีก  าหนด วสัดุเติมไดแ้ก่ ทราย ดินขาวและข้ีเล่ือย 
เป็นตน้ 

(7) สูตรปุ๋ย (Fertilizer Formula) หรือเกรดปุ๋ย (Fertilizer Grade) หรือปริมาณธาตุอาหาร
รับรอง หมายถึง ปริมาณขั้นต ่าของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ท่ีรับรองว่ามีอยู่ใน
สูตรปุ๋ยนั้นตามเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 (รูปท่ี 3.4) หมายความว่า ปุ๋ยสูตรน้ีใน 
100 กก. จะมีไนโตรเจน (N) กรดฟอสฟอริก (P) และโพแทสเซียมออกไซด ์(K) อยูอ่ยา่งละ 15 กก.  

 

 

รูปที่ 3.4 ตวัอยา่งปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://pravitgroup.co.th/?p=623. 9 เมษายน2556. 

(8) เรโชปุ๋ย (Fertilizer Ratio) หมายถึง อตัราส่วนของธาตุอาหารต่างๆของตวัเลขร้อย
ละโดยน ้ าหนกัท่ีมีอยูใ่นสูตรปุ๋ยนั้น เช่น สูตร 15-15-15 เรโชปุ๋ย คือ อตัราส่วนของ N: P2O5: K2O 

= 1:1:1 

(9) ปุ๋ยประกอบ (Compound Fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีท่ีได้จากการท าปฏิกิริยา
ระหว่างปุ๋ยเชิงเด่ียวตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปไดเ้ป็นปุ๋ยท่ีมีเน้ือเดียวกนัและมีหลายสูตร 

(10) แม่ปุ๋ย  หมายถึง ปุ๋ยท่ีน ามาใชใ้นการผลิตปุ๋ยผสม อาจเป็นปุ๋ยเชิงเด่ียวหรือปุ๋ยผสม
ก็ได ้ส่วนใหญ่มกัเป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารสูง (รูปท่ี 3.5) 

 

 

รูปที่ 3.5 ลกัษณะทางกายภาพของเมด็แม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ 

ที่มา: http://www.mongkud.com/terragro/fertilizer.php. 9 เมษายน 2556. 
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(11) ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หมายถึง แม่ปุ๋ยเชิงเด่ียว ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งข้ึนทะเบียน
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจาณุเบกษา ท่ีฉลากจะมีค  าว่า ปุ๋ยมาตรฐาน แทนค าว่า ปุ๋ยเคมี และ
ไม่มีทะเบียนเลขท่ีของปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยยเูรีย 

(12) ปุ๋ยเคมีปลอมหรือปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน คือ ปุ๋ยเคมีท่ีผลิตโดยแจ้งช่ือ สถานท่ี 
เคร่ืองหมายการคา้ ไม่ตรงกบัความจริง หรือปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารต ่ากว่าร้อยละ 10 ของตวัเลขท่ี
ระบุไวใ้นฉลากหรือท่ีมีการข้ึนทะเบียนไว ้

3.1.2   ประเภทของปุ๋ยเคมี 
3.1.2.1 แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ 

(1) ปุ๋ยเคมีในรูปของแข็ง ไดแ้ก่ ปุ๋ยผง คือ ปุ๋ยเคมีท่ีท่ีท าการบดให้ละเอียด โดย
ใชต้ะแกรงร่อนเพื่อให้ไดข้นาดตามความตอ้งการ ปุ๋ยเกร็ด คือ ปุ๋ยเคมีท่ีอยู่ในรูปผงหรือผลึกซ่ึงมี
ความบริสุทธ์ิสูง ละลายน ้ าไดดี้ นิยมใชเ้ป็นปุ๋ยทางใบส่วนใหญ่มีราคาสูง ปุ๋ยเมด็ คือ ปุ๋ยท่ีมีลกัษณะ
เป็นของแข็งส่วนใหญ่มีลกัษณะค่อนขา้งกลม (รูปท่ี 3.6) ซ่ึงปุ๋ยแต่ละเม็ดไดจ้ากการป้ันเม็ดโดยใช้
เคร่ืองป้ันเม็ดประเภทต่างๆ เช่น เคร่ืองป้ันเม็ดแบบจาน (Pan Granulator) และแบบท่อ (Drum 

Granulator)  

 

รูปที่ 3.6 ปุ๋ยเคมีในรูปปุ๋ยอดัเมด็ 

ที่มา: http://www.pui-thai.com/Product02.html 

(2) ปุ๋ยเคมีในรูปของเหลวหรือปุ๋ยน ้ า คือ ปุ๋ยเคมีท่ีอยู่ในรูปของเหลวหรือปุ๋ย
อินทรียท่ี์อยูใ่นรูปของเหลว ท่ีไดม้าจากการย่อยสลายจากพืชและสัตว ์โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์
(รูปท่ี 3.7) 

 

รูปที่ 3.7 ปุ๋ยเคมีในรูปของเหลว 

ที่มา: http://www.sotus.co.th/product_detail_goemar%20bm%2086.html. 9 เมษายน 2556. 
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3.1.2.2  แบ่งตามความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช 

(1) ปุ๋ยละลายเร็ว คือ ปุ๋ยท่ีมีคุณสมบติัละลายน ้ าไดดี้ พืชสามารถดูดไปใชไ้ด้
ทนัที  

(2) ปุ๋ยละลายก่ึงเร็วละลายชา้ คือ ปุ๋ยเคมีท่ีมีเน้ือปุ๋ยบางส่วนละลายน ้ าไดดี้ และ
บางส่วนละลายน ้ าไดย้าก 

(3) ปุ๋ยละลายชา้ คือ ปุ๋ยเคมีท่ีละลายน ้ าไดอ้ยา่งชา้ๆ และสามารถปลดปล่อยธาตุ
อาหารออกมาใหอ้ยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างชา้ๆ เช่น ปุ๋ยออสโมโคท้ -พลสั 
(รูปท่ี 3.8) 

 

รูปที่ 3.8 ปุ๋ยละลายชา้ท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://www.sotus.co.th/product_detail_osmocote13-26-7+5.html. 9 เมษายน 2556. 

3.1.2.3 แบ่งตามความต้องการธาตุอาหารของพืชหรือตามคุณสมบัติของปุ๋ย  แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

(1) ปุ๋ยท่ีให้ธาตุอาหารหลกั (Primary-element Fertilizer) ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  

(2) ปุ๋ยท่ีให้ธาตุอาหรรอง (Secondary-element Fertilizer) ได้แก่ แคลเซียม 
แมกนีเซียม และก ามะถนั  

(3) ปุ๋ยท่ีให้ธาตุอาหารเสริม (Minor-element Fertilizer) ได้แก่ ธาตุเหล็ก 
แมงกานิส สงักะสีทองแดง โบรอน โมลิบดีนมั และคลอรีน 

3.1.2.4 แบ่งตามชนิดของธาตุอาหาร  ได้แก่  ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ย
โพแทสเซียม ปุ๋ยแมกนีเซียม ปุ๋ยแคลเซียม และธาตุอาหารเสริม 

3.1.2.5 แบ่งตามแหล่งท่ีมา  แยกเป็น 3 แหล่ง คือ จากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ หิน
ฟอสเฟต หินโดโลไมด ์จากผลิตผลพลอยไดข้องอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น โพแทสเซียมซลัเฟต จากการ
ผลิตอะลูมินัมดว้ยแร่อาลูไนต์ ยเูรียได้จากการกลัน่น ้ ามนั และจากการสังเคราะห์หรือผลิตของ
โรงงานผลิตปุ๋ย 
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3.1.2.6 แบ่งตามสูตรท่ีผลิต คือ ปุ๋ยเชิงเด่ียว (Single Fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุ
อาหารหลกัอยูธ่าตุเดียว หรือแม่ปุ๋ย ไดแ้ก่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต (21-0-0) ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-

20-0) ปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟต (0-0-50) เป็นตน้ และปุ๋ยผสม (Mixed Fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้
จากการน าปุ๋ยเชิงเด่ียว 2 ชนิดข้ึนไปมาผสมกนั  

3.1.3   สถานการการณ์การตลาดปุ๋ยของประเทศไทย 

จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกิจ (2556) พบว่า ประเทศไทยมีแนวโนม้ในการน าเขา้
ปุ๋ยเคมีมากข้ึนทุกปี จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2549-2555 โดยในปี พ.ศ. 2549 มีการน าเข้าปุ๋ยทั้งหมด 
3,532,729 ตนั คิดเป็นมูลค่า 33,554 ลา้นบาท และในปี 2555 น าเขา้ปุ๋ยทั้งหมด 5,583,276 ตนั คิด
เป็นมลูค่า 83,947 ลา้นบาท (ตารางท่ี 3.1) โดยในปี 2555 ประเทศไทยน าเขา้ปุ๋ย 46-0-0 (ยเูรีย) มาก
ท่ีสุด ปริมาณ 2,153,690 ตนั คิดเป็นมูลค่า 30,240 ลา้นบาท (ตารางท่ี 3.2) ซ่ึงมีบริษทัท่ีน าเขา้และ
จ าหน่ายปุ๋ยท่ีส าคญั คือ บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัเจียไต๋ จ  ากดั บริษทัไฮโดร
ไทย จ  ากดั บริษทัปุ๋ยไทย จ  ากดั (ตารางท่ี 3.3) และมีแนวโน้มของราคาจ าหน่ายปุ๋ยแบบขายส่งท่ี
กรุงเทพและราคาขายปลีกทอ้งถ่ินสูงข้ึน ตั้งแต่ปี 2550-2555 ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2550 ราคาขายส่ง
กรุงเทพฯของปุ๋ย 46-0-0 มีราคาขายอยู่ท่ี 12,036 บาทต่อตนั และในปี 2555 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ
ของปุ๋ย 46-0-0 มีราคาขายอยูท่ี่ 15,826 บาทต่อตนั (ตารางท่ี 3.4) 

 

ตารางที่ 3.1 ปริมาณการน าเขา้ปุ๋ยรวมทุกปี ในปี พ.ศ. 2549-2555 

ปี พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) เฉล่ีย (บาท/ตัน) 
2549 3,532,729 33,554 9,498 

2550 4,350,516 45,140 10,376 

2551 3,797,749 75,610 19,904 

2552 3,833,072 42,666 11,131 

2553 5,172,708 61,211 11,833 

2554 6,149,228 71,800 11,676 

2555 5,583,276 83,947 15,035 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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ตารางที่ 3.2  ปริมาณการน าเขา้ปุ๋ยสูตรต่างๆในปี  พ.ศ. 2555 

ล าดบั สูตร ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (ล้านบาท) เฉลีย่ (บาท/ตนั) 
1. 46-0-0 2,153,690 30,240 14,041.02 

2. 18-46-0 536,806 10,198 18,997.55 

3. 0-0-60 586,155 9,825 16,761.78 

4. 21-0-0 282,782 2,266 8,013.24 

5. 16-20-0 549,688 7,587 13,802.38 

6. 16-16-8 71,223 1,050 14,742.43 

7. 15-15-15 400,776 6,511 16,245.98 

8. 13-13-21 30,345 497 16,378.32 

9. อ่ืนๆ 971,813 15,772 16,229.46 

รวม 5,583,278 83,946 15,035.25 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

ตารางที่ 3.3 ตวัอยา่งรายช่ือบริษทัน าเขา้ปุ๋ยรายใหญ่ของประเทศไทย 

ล าดบัที ่ บริษัท ผลติภัณฑ์ 

1. บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จ  ากดั (มหาชน)/ 
บริษทัเคมีร่าไทย จ  ากดั 

ปุ๋ย ตรา “หวัววัคนัไถ” 

2. บริษทัเจียไต๋ จ  ากดั ปุ๋ยตรา “กระต่าย”และปุ๋ยตรา “ช่อฟ้า” 
3. บริษทัไฮโดรไทย จ  ากดั  ปุ๋ย ตรา “เรือใบ” และปุ๋ยตรา “รุ่งอรุณ” 
4. บริษทัปุ๋ยไทย ก  าจดั/ 

ไทยเฟอร์ติไลเซอร์มาร์เก็ตต้ิง/ 
ส่งเสริมเกษตรไทย 

 

ปุ๋ยตรา “มา้บิน” 

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2548) 
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ตารางที่ 3.4 ตารางราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดทอ้งถ่ินของปุ๋ยเคมี
       สูตรท่ีส าคญั ปี 2550-2555 

สูตรปุ๋ ย สถานที่ 2550 

บาท/ตัน 

2551 

บาท/ตัน 

2552 

บาท/ตัน 

2553 

บาท/ตัน 

2554 

บาท/ตัน 

2555 

บาท/ตัน 

21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,520 12,404 8,725 6,950 7,874 9,364 

 ขายปลีกทอ้งถิ่น 7,673 12,782 10,612 8,149 8,716 10,730 

46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,036 19,781 12,683 12,015 14,293 15,826 

 ขายปลีกทอ้งถิ่น 12,712 21,104 13,946 12,906 14,978 17,211 

16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,613 20,011 14,642 13,144 13,898 15,009 

 ขายปลีกทอ้งถิ่น 10,705 19,386 16,023 14,200 15,073 16,576 

16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,660 22,150 16,050 14,245 14,959 15,413 

 ขายปลีกทอ้งถิ่น 10,935 19,921 17,810 15,957 16,015 17,435 

15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,067 22,464 19,605 15,957 15,555 16,585 

 ขายปลีกทอ้งถิ่น 13,069 22,752 21,250 17,865 17,942 18,884 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

3.2   ธุรกจิสารก าจดัศัตรูพชื 

3.2.1 ความหมายของสารก าจดัศตัรูพืชและสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1) สารก าจดัศตัรูพืช หมายถึง สารหรือส่วนผสมของสารใดๆซ่ึงใชเ้พื่อป้องกนั ท าลาย 
หรือควบคุมศตัรูพืช รวมทั้งพาหะท่ีน าโรคมาสู่คน สตัว ์และพืช (สมาคมอารักขาพืชไทย, 2543) 

(2) สารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) หมายถึง ส่วนท่ีออกฤทธ์ิต่อส่ิงมีชีวิตของสาร
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีผสมอยูใ่นสูตรส าเร็จของผลิตภณัฑ์ 

(3) วตัถุอนัตราย (Hazardous Substances) หมายถึง วตัถุท่ีอาจก่อเกิดอนัตรายแก่บุคคล 
สตัว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม 

(4) สารชีวภาพ (Biological Agent) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีมีคุณสมบติัในการป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช 

(5) สารพิษ (Poison) หมายถึง สารใด ๆ ท่ีสามารถก่อเกิดการรบกวนต่อโครงสร้างหรือ
ระบบการท างาน ซ่ึงมีผลท าให้คน พืช หรือสัตวบ์าดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต หากไดรั้บสารนั้นเพียง
เลก็นอ้ย 

(6) การควบคุมโดยธรรมชาติ  (Natural Control) หมายถึง การควบคุมร่วมกันของ
สภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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(7) การจดัการศตัรูพืชแบบบูรณภาพ (Integrated Pest Management, IPM) หมายถึง การ
จดัการศตัรูพืชท่ีค  านึงถึงระบบนิเวศวิทยาหรือส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร โดย
ใชว้ิธีการควบคุมแบบใดแบบหน่ึงหรือแบบผสมผสาน 

3.2.2 ประเภทของสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช แบ่งไดต้ามคุณสมบติั คือ 

3.2.2.1 แบ่งตามลกัษณะการใชก้  าจดั 

(1) สารก าจดัวชัพืช คือ สารเคมีท่ีใชฆ่้า ท าลาย หรือขดัขวางการเจริญเติบโต
ของวชัพืชท่ีอยูใ่ตดิ้นและบนดิน ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมใชส้ารก าจดัวชัพืช เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีให้ผล
รวดเร็ว ใชส้ะดวก ไม่ตอ้งใชแ้รงงานมาก แต่ตอ้งใชใ้หถ้กูวิธี สารก าจดัวชัพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบติั
ในการท าลายพืชแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกตามลกัษณะการเลือกท าลายออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1.1) สารก าจดัวชัพืชประเภทเลือกท าลาย (Selective Herbicides) เป็นสาร
ก าจดัวชัพืชท่ีท าลายพืชบางชนิดโดยไม่มีผลต่อพืชอีกหลายชนิด (ท าลายวชัพืชแต่ไม่ท าลายพืช
ปลูก) สารก าจดัวชัพืชประเภทเลือกท าลายท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ 2, 4-D (รูปท่ี 3.9) ซ่ึง
นิยมใชใ้นนาขา้ว สารอลาคลอร์ นิยมใชใ้นผกัและพืชตระกลูถัว่ อาทราซีน นิยมใชใ้นขา้วโพดและ
ขา้วฟ่าง ไดยรูอนและอามีทรีน นิยมใชใ้นไร่สับปะรดและออ้ย ฟลูอาซิฟอบบิวทิล นิยมใชใ้นถัว่
เหลือง มะเขือเทศและพริก เป็นตน้ 

 

รูปที่ 3.9 สารก าจดัวชัพืชประเภทเลือกท าลาย 2, 4-D  
ที่มา: http://www.pchemitech.com/product.html. 25 เมษายน 2556. 

(1.2) สารก าจดัวชัพืชประเภทไม่เลือกท าลาย (Non-selective Herbicides) 
เป็นสารก าจดัวชัพืชท่ีท าลายพืชทุกชนิด เม่ือสมัผสัหรือเคล่ือนยา้ยเขา้สู่พืช เช่น พาราครอตและไกล
โพเสท (รูปท่ี 3.10) 

 

รูปที่ 3.10 ตวัอยา่งสารก าจดัวชัพืชประเภทไม่เลือกท าลาย  
ที่มา: http://www3.syngenta.com/country/th/en/Production/cropProtection/herbicides/ 

                Pages/home.aspx.25 เมษายน 2556. 
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(2) สารก าจดัแมลง (Insecticide) (รูปท่ี 3.11) เป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัในการ
ฆ่า ท าลาย หรือ ขบัไล่แมลง สามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท เช่น แบ่งประเภทตามลกัษณะการ
เขา้ท าลาย หรือแบ่งประเภทตามความเป็นพิษท่ีเกิดข้ึนต่อแมลง 

 

 
 

รูปที่ 3.11 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารก าจดัแมลง 

ที่มา: http://www.chiataigroup.com/th/. 25 เมษายน 2556. 

(3) สารป้องกนัก  าจดัโรคพืช คือ สารเคมีท่ีมีคุณสมบติัในการป้องกนัและก าจดั
เช้ือโรคพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารประเภทไม่ดูดซึม (Non-systemic) สารประเภทน้ีเม่ือ
พ่นแลว้จะเคลือบปกคลุมเฉพาะบริเวณผวินอกพืช ใชก้  าจดัเช้ือท่ีอยู่ภายนอกและป้องกนัไม่ให้เช้ือ
ภายนอกเขา้ไปบริเวณท่ีพ่นสาร ส่วนสารประเภทดูดซึม เมื่อพ่นสารลงบนพืชจะแทรกซึมเขา้ไป
ภายในและเคล่ือนยา้ยไปทัว่ตน้พืช ใชป้้องกนัและก าจดัโรคพืชท่ีอยู่ภายในและภายนอกตน้พืช 
(ฝ่ายสารวตัรเกษตร, 2548) สารป้องกนัโรคพืชท่ีมีขายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ คาร์เบนดาซิม ฟังกูราน 
(รูปท่ี 3.12) แมนโคเซบ เป็นตน้  

 

 

รูปที่ 3.12 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารก าจดัโรคพืชในช่ือการคา้ “ฟังกรูาน” 
ที่มา: http://www.sotus.co.th/product_detail_funguran.html. 25 เมษายน 2556. 

(4) สารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สารก าจดัไร หนู สารรมควนั สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช สารก าจดัหอย (รูปท่ี 3.13) สารก าจดัไสเ้ดือนฝอย และสารชีวินทรีย ์

 

 

รูปที่ 3.13 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารก าจดัหอยเชอร่ี 

ที่มา: http://www.pukaotong.com/index.php?page=3&mo=3&art=327414. 25 เมษายน 2556. 

http://www.ktkrating.com/
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3.2.2.2 แบ่งตามลกัษณะคุณสมบติัของวสัดุ 

(1) สารก าจดัศตัรูพืชประเภทของเหลว ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของสาร
ออกฤทธ์ิท่ีมีความเขม้ขน้สูง ละลายอยูใ่นตวัท าละลายท่ีไม่ละลายน ้ า เช่น ไซลีน (Xylene) คีไลซีน 
(Kelysene) เป็นตน้ เม่ือเติม Surfactant ท่ีเป็น Emulsifier เช่น สารจ าใบลงไปในจ านวนท่ีเหมาะสม 
จะช่วยให้สามารถผสมกับน ้ าได้ ตัวอย่างสารก าจัดศตัรูพืชประเภทของเหลวท่ีมีจ  าหน่ายตาม
ทอ้งตลาด ไดแ้ก่ พาราครอต ไกลโพเสต นีกสั (รูปท่ี 3.14) เป็นตน้ 

 

รูปที่ 3.14 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารเคมีท่ีละลายอยูใ่นตวัท าละลายหรือน ้ ามนั 

ที่มา: http://www.chiataigroup.com/th/. 25 เมษายน 2556. 

(2) สารก าจดัศตัรูพืชประเภทฝุ่ นหรือผง ส่วนใหญ่เป็นสารออกฤทธ์ิท่ีมีความ
เขม้ขน้ผสมกบัพาหะ (Carrier) ท่ีเป็นผง เช่น แป้ง (Talc) หรือผงดินเหนียว (Inert Clay) ซ่ึงมีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 37 ไมครอน รวมกบัสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) วิธีการใชจ้ะใชว้ิธีพ่นซ่ึง
จะตอ้งน าไปผสมกบัน ้ าจ  านวนมากก่อนเพ่ือให้ความเขม้ขน้เจือจางในอตัราส่วนท่ีฉลากก าหนด
หรือผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจพ่นโดยไม่ผสมน ้ าแต่ต้องใช้เคร่ืองพ่น ตัวอย่างสารก าจัดศตัรูพืช
ประเภทฝุ่ นหรือผงไดแ้ก่ แคปแทน คาร์แทป เรดพาวเดอร์ (รูปท่ี 3.15) เป็นตน้ 

 

 

รูปที่ 3.15 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารก าจดัศตัรูพืชประเภทฝุ่ นหรือผงในช่ือการคา้“เรดพาวเดอร์” 

ที่มา: http://www.pchemitech.com/product2.html. 25 เมษายน 2556. 

(3) สารก าจดัศตัรูพืชประเภทเม็ด มีลกักษณะเป็นเม็ดเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 
300-2500 ไมโครเมตร สูตรผสมจะประกอบดว้ยสารออกฤทธ์ิท่ีมีความเขม้ขน้ไม่เกิน 10 % เคลือบ
ติดอยูก่บัสารพาหะ (Carrier) ท่ีเป็นดินเหนียวหรือเม็ดทรายละเอียด สารออกฤทธ์ิจะหลุดออกจาก
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สารพาหะเม่ือเมลด็สมัผสักบัน ้ า สารก าจดัศตัรูพืชประเภทเม็ด เหมาะส าหรับหว่านบนดิน ดว้ยมือ
หรือเคร่ืองก็ได ้โดยมีผลิตภณัฑท่ี์จ  าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ดาราท๊อก (รูปท่ี 3.16)  

                   

รูปที่ 3.16 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารก าจดัศตัรูพืชประเภทเมด็ในช่ือการคา้ “ดาราท๊อก” 
ที่มา: http://www.pchemitech.com/product.html. 25 เมษายน 2556. 

3.2.2.3 แบ่งตามประเภทสารออกฤทธ์ิบริสุทธ์ิ 

(1) ออกาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorous) เป็นสารสงัเคราะห์ท่ีเป็นพิษสูง 
สลายตวัง่าย เป็นสารท่ีไม่สะสมในไขมนัของสัตวแ์ละมนุษย ์ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 
ไดแ้ก่ ลอสร์แบนด ์(รูปท่ี 3.17)  

 

รูปที่ 3.17 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารออกฤทธ์ิออกาโนฟอสฟอรัส “ลอสร์แบนด”์ 
ที่มา: http://www.tjc.th.com/. 25 เมษายน 2556. 

(2) ออแกนโนคลอรีน (Organochloline) เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งนาน มีความ
คงทนในสภาพธรรมชาติโดยไม่สลายตวัง่าย จึงมีปัญหาในเร่ืองสารพิษตกคา้ง ส่วนใหญ่ถกูหา้มใช้
ในบางประเทศ สารออแกนโนคลอรีนเคยใชใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่ ดีดีที (รูปท่ี 3.18) เอน็โดซนั
แฟน เอน็ดริน เป็นตน้  

 

 

รูปที่ 3.18 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารออกฤทธ์ิออแกนโนคลอรีน“ดีดีที” 
ที่มา: http://faircompanies.com/news/view/history-ban-dichloro-diphenyl-trichloroethane-ddt/. 25 

          เมษายน 2556.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/DDT_jug.jpg
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(3) คาร์บาเมต (Carbamate) สารกลุ่มน้ีมีคุณสมบติัคลา้ยสารประกอบออร์แกน
โนฟอสเฟต แต่สลายตวัไดดี้ พิษตกคา้งไม่นาน ผลิตภณัฑท่ี์จ  าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ คาร์บาริล 
เมทโธมิลคาร์โบฟแูรนฟีโนบูคาร์บ และไอโซโพรคาร์บ (รูปท่ี 3.19)  

 

 

รูปที่ 3.19 ผลิตภณัฑส์ารออกฤทธ์ิคาร์บาเมต 

ที่มา: http://www.tjc.th.com/.25 เมษายน 2556. 

(4) ไพเรทรัมและไพเรธรอยด ์(Pyrethrum and Pyrethroids) สารฆ่าแมลงชนิด
ถกูตวัตาย ซ่ึงสกดัจากดอกไพรีทรัมมีฤทธ์ิต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมนอ้ย สลายตวัไดดี้ท่ีสุด
ผลิตภณัฑท่ี์จ  าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ น๊อคทริน (รูปท่ี 3.20) เพอร์เมทริน และแลมบด์า้-ไซฮา
โลทริน 

 
 

รูปที่ 3.20 ตวัอยา่งผลิตภณัฑส์ารออกฤทธ์ิไพเรทรัมและไพเรทรอยด ์

ที่มา: http://www.chiataigroup.com/th/.25 เมษายน 2556. 

 

3.2.3 สถานการณ์การผลิตและการน าเขา้สารก าจดัศตัรูพืช 

สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชไม่สามารถผลิตไดเ้องในประเทศ จึงจ  าเป็นตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศ จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณการ
น าเขา้สารก าจัดศตัรูพืช มากข้ึนทุกปี เช่น ในปี 2545 ประเทศไทยน าเขา้สารสารก าจดัศตัรูพืช
จ านวน 39,634 ตนั แต่ในปี 2555 มีการน าเขา้มากข้ึนเป็น 134,377 ตนั (ตารางท่ี 3.5) โดยมีบริษทั
น าเขา้สารก าจดัศตัรูพืชท่ีส าคญั คือ บริษทัซินเจนทา (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัทีเจซี (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั บริษทัดูปองท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เป็นตน้ (ตารางท่ี 3.6)  ซ่ึงลกัษณะของสารป้องกนั
และก าจดัศตัรูพืชท่ีสัง่เขา้มามี 3 ลกัษณะ คือ 

(1) สารเขม้ขน้ ชนิด Technical Grade (รูปท่ี 3.21) เป็นสารท่ีตอ้งน ามาปรุงแต่งก่อน จึง
จะสามารถน ามาใชป้้องกนัก  าจดัศตัรูพืชได ้เช่น น ามาผสมกบัสารจบัใบ 
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รูปที่ 3.21 บรรจุภณัฑส์ารเขม้ขน้ชนิด Technical grade 

ที่มา: http://market.taradkaset.com/.25 เมษายน 2556. 

(2) สารเขม้ขน้ หรือ Pre-mixture เป็นสารเขม้ขน้ก่ึงส าเร็จรูป เพียงเติมตัวท าละลายก็
สามารถใชป้้องกนัก  าจดัศตัรูพืช 

(3) ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป (Finished Product & Formulated Product) มี 2 รูปแบบ 

(3.1) Finished Product คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดผ้สม ปรุง แต่ง และบรรจุในภาชนะท่ี
สามารถจ าหน่ายไดท้นัที โดยผูป้ระกอบธุรกิจไม่ตอ้งน าสารก าจดัศตัรูพืชท่ีน าเขา้มาผสมใหม่หรือ
บรรจุลงในภาชนะใหม่ ผูป้ระกอบธุรกิจเพียงแต่ปิดฉลากและน าออกจ าหน่ายไดท้นัที เช่น แลนเนท 
ของ บริษทัดูปองท ์(ประเทศไทยจ ากดั) 

(3.2) Formulated Product หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผสม ปรุงแต่งให้มีความเขม้ขน้ 
และสูตรตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาต แต่บรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ เมื่อผูป้ระกอบธุรกิจน าสารก าจดั
ศตัรูพืชเขา้มาจะตอ้งท าการบรรจุใหม่ในภาชนะบรรจุขนาดเล็กตามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้แลว้ปิด
ฉลากและน าออกจ าหน่าย 

ตน้ทุนในการน าเขา้สารป้องกนัก  าจดัศตัรูพืช ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะเป็นตน้ทุน
ค่าสารเคมี อีกร้อยละ 2 จะเป็นค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าบรรจุภณัฑ์ ประเทศไทย
น าเข้าสารเคมีป้องกนัก าจัดศตัรูพืชจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนั เป็นต้น 
(ตารางท่ี 3.7) นอกจากนั้นประเทศไทยยงัส่งออกสารก าจดัศตัรูพืช โดยส่งออกใหก้บัประเทศเพ่ือน
บา้นไดแ้ก่ ลาว กมัพชูา เวียดนาม เมียนม่าร์และไตห้วนั (สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 2548) 
 

 

http://market.taradkaset.com/_files/prakard/2012_08_20_083919_0_hhcLKKJI.jpg
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ตารางที่ 3.5 ปริมาณและมลูค่าการน าเขา้สารก าจดัแมลง สารก าจดัโรคพืช สารก าจดัวชัพืช    
                    และสารอ่ืนๆในดา้นการเกษตร ปี 2545-2555 

ปี 
พ.ศ. 

สารก าจัดแมลง สารก าจัดโรคพืช สารก าจัดวัชพืช อ่ืนๆ รวม 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้าน
บาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้าน
บาท) 

2545 9,046 2,931 5,681 1,444 22,670 4,349 2,237 392 39,634 9,116 

2546 9,790 3,136 6,732 1,678 31,879 6,101 1,930 426 50,331 11,341 

2547 16,731 2,835 10,108 1,719 55,649 6,080 4,417 502 86,905 11,136 

2548 18,529 3,322 9,052 1,716 48,841 5,806 3,744 516 80,166 11,360 

2549 20,487 3,856 9,383 1,722 62,129 6,821 3,764 499 95,763 12,898 

2550 21,590 3,746 10,626 1,833 79,239 8,914 4,869 533 116,324 15,026 

2551 25,332 4,577 11,255 2,537 68,825 11,487 4,497 580 109,909 19,181 

2552 24,680 3,972 10,367 2,968 97,957 9,338 4,590 537 137,594 16,815 

2553 23,417 4,670 9,671 3,860 80,278 8,845 4,332 550 117,698 17,925 

2554 34,672 5,938 12,179 3,875 112,177 11,480 5,355 751 164,383 22,044 

2555 16,797 3,686 6,972 3,883 106,860 11,294 3,748 494 134,377 19,357 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

ตารางที่ 3.6 รายช่ือบริษทัผูน้  าเขา้สารก าจดัศตัรูพืช 

ล าดับที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 

1 บริษทั ซินเจนทา (ประเทศไทย) จ ากดั กรัมม๊อกโซน 

2 บริษทั ทีเจซี (ประเทศไทย) จ ากดั ดาโคนิล 

3 บริษทั ดูปองท ์(ประเทศไทย) จ ากดั แลนเนท 

4 บริษทั อริสตา้ (ประเทศไทย)  จ ากดั ออโธไซด ์

5 บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั โพลีเทค 

6 บริษทั มอนซานโต ้ไทยแลนด ์จ ากดั ราวดอ์ั้พ 

7 บริษทั เอราวณัเคมีเกษตร จ ากดั เอราโซน 

8 บริษทั เคมเทรด จ ากดั ไกลโพเสต 

9 บริษทั ดาวอะโกรไซแอนด ์(ปรเทศไทย) จ ากดั ไดเทน-เอม็ 

10 บริษทั เจียไต๋ จ ากดั โคไซด ์

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2548) 
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ตารางที่ 3.7 แหล่งน าเขา้สารเคมีป้องกนัก  าจดัศตัรูพืชของไทย 

ล าดบัที ่ บริษัท 

1. จีน 

2. สหรัฐอเมริกา 

3. เยอรมนั 

4. อิสราเอล 

5. สหราชอาณาจกัร 

6. ไตห้วนั 

7. ฝร่ังเศส 

8. ออสเตรเลีย 

9. สวิสเซอร์แลนด์ 
10. มาเลเซีย 

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2548)  

3.2.4 ปัญหาในธุรกิจสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

(1) ปัญหาการลกัลอบน าเขา้สารก าจดัศตัรูพืชท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาดา้น
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ปัญหาในการข้ึนทะเบียนสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความยุง่ยาก ใชเ้วลาทดสอบนาน และ
มีค่าใชจ่้ายสูง 

(3) ปัญหาในการผลิตสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชของประเทศไทยเป็นการผลิตแบบ
การบรรจุสารเคมีก  าจดัศตัรูพืช โดยมีการน าเขา้สารเคมีเขม้ขน้จากต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดผ้ลิตสาร
ก าจดัศตัรูพืชเองท าใหม้ีตน้ทุนการผลิตสูง 

(4) ปัญหาการตลาดสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชสารเคมีเป็นสินคา้ท่ีรัฐบาลออกประกาศ
ควบคุมราคา ท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของราคา 

(5) ปัญหาการในการขาดการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชอยา่ง
ถกูตอ้งและปลอดภยั 
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3.3   ธุรกจิเมลด็พนัธ์ุ 

เมลด็พนัธุพ์ืชเป็นปัจจยัการผลิตส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ประเทศไทย
มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาสู่การเป็นศนูยก์ลางธุรกิจเมลด็พนัธุใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะ
มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับปรุงพนัธุ์พืช ซ่ึงท าการวิจยัและพฒันาสายพนัธุ์พืชอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น 
ธุรกิจเมลด็พนัธุจึ์งเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทอยา่งมากในธุรกิจการเกษตร 

3.3.1 ความหมายของเมลด็พนัธุ ์

ตามพระราชบญัญติัพนัธุพ์ืช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ใหค้  านิยามไวว้่า  
เมล็ดพนัธุ์ หมายถึง เมล็ดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชท่ีใช้เพาะปลูกหรือใชท้ าพนัธุ ์

เช่น ตน้ ตอ หน่อ เหงา้ ก่ิง แขนง ตา ราก หวั ดอก หรือ 

เมล็ดพนัธุ์ หมายถึง mature embryo เป็นตัวน าลกัษณะต่างๆท่ีสามารถถ่ายทอดทาง
กรรมพนัธุ์ จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงได ้ดงันั้นเมล็ดพนัธุ์จึงเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตเมล็ด
พนัธุส์ าหรับการปลกูโดยเฉพาะ 

3.3.2 การจ าแนกประเภทของเมลด็พนัธุต์ามกฎหมาย 

3.3.2.1 จ าแนกประเภทเมลด็พนัธุต์ามกฎหมาย จะแบ่งได ้เป็น 4 ประเภท คือ 

(1) พนัธุท์ัว่ไป เป็นพนัธุพื์ชท่ีเกษตรใชป้ลกูโดยทัว่ไป 

(2) พนัธุ์แนะน า เป็นพนัธุ์พืชท่ีมีความนิยมสูงในทอ้งถ่ินท่ีน ามาพฒันาให้ได้
พนัธุบ์ริสุทธ์ิตามความตอ้งการของเกษตรกร 

(3) พนัธุข้ึ์นทะเบียน เป็นพนัธุพื์ชท่ีผา่นการเห็นชอบแลว้ไปด าเนินการให้มีผล
ตามกฎหมายเก่ียวกบัพนัธุพ์ืชตามพระราชบญัญติัพนัธุพ์ืช ทั้งน้ีพนัธุพื์ชข้ึนทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัน้ี 

(3.1) เป็นพนัธุท่ี์ไดรั้บการคดัเลือกหรือปรับปรุงจากการผสมพนัธุ์หรือการ    
กลายพนัธุ์จนไดส้ายพนัธุ์แทห้รือสายพนัธุ์บริสุทธ์ิ หรือพนัธุ์ผสมเปิด หรือพนัธุ์สังเคราะห์ หรือ
พนัธุผ์สม 

(3.2) เป็นพนัธุ์ท่ีได้จากการคัดเลือกจากพนัธุ์เดิม หรือพนัธุ์ท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิธีท าใหบ้ริสุทธ์ิ หรือปรับปรุงโดยวิธีอ่ืนๆจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะทางพนัธุกรรมและพฤกษศาสตร์จนเป็นพนัธุใ์หม่ 

(3.3) เป็นพนัธุ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศโดยยงัมีช่ือและมีลกัษณะพนัธุ์
เช่นเดียวกบัพนัธุด์ั้งเดิม 

(4) พนัธุรั์บรอง เป็นการรับรองให้กบัพนัธุ์พืชท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนแลว้ โดย
รับรองว่าเป็นพนัธุ์พืชท่ีดี คือ รับรองลกัษณะประจ าพนัธุ์ดีเด่นทางดา้นการเกษตร เช่น ความ
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ต้านทานโรคหรือแมลง การตอบสนองต่อปุ๋ย ผลผลิต คุณภาพผลผลิต ท่ี เด่นชัดกว่าพันธุ์
เปรียบเทียบหรือพนัธุเ์ดิมท่ีมีอยูห่รือปลกูอยูแ่ลว้ (สุทศัน์ ศรีวฒันพงศ,์ 2552) 

3.3.3 การจ าแนกประเภทของเมลด็พนัธุต์ามการผลิตเพ่ือน าไปปลกู 

3.3.3.1 เมลด็สายพนัธุแ์ท ้(Pure Line) หรือพนัธุท่ี์เรียกว่าสายพนัธุ์บริสุทธ์ิ เกิดจากการ
คดัเลือกและผสมพนัธุจ์นกระทั้งไดส้ายพนัธุบ์ริสุทธ์ิ 

3.3.3.2 เมล็ดสายพนัธุ์ผสม (Hybrid) เกิดจากการน าพนัธุ์ท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
พนัธุกรรมมาผสมกนั ลกูผสมจึงมีลกัษณะเด่นของสายพนัธุพ์่อแม่ปรากฏ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
5 ชนิด 

(1) ลูกผสมเด่ียว (Single Cross) เป็นลูกผสมท่ีมีความดีเด่นและให้ผลผลิต
สูงสุด โดยมาจากการผสม 2 สายพนัธุเ์ขาดว้ยกนั แต่ผลิตไดย้าก เสียค่าใชจ่้ายในการผลิตสูง และมกั
อ่อนแอ ปลกูยาก จึงไม่เหมาะท่ีจะผลิตเป็นการคา้ 

(2) ลกูผสมสามสาย (Three-way Cross) เป็นลกูผสมระหว่างพนัธุ์ลูกผสมเด่ียว 
1 คู่ (กxข) ใชเ้ป็นพนัธุแ์ม่ กบัสายพนัธุท่ี์ผสมตวัเองหน่ึงสายพนัธุ ์(ค) 

(3) ลกูผสมคู่ (Double Cross) เป็นลกูผสมระหว่างลกูผสมเด่ียว 2 สายพนัธุ์ (กx

ข และ คxง) ท าไดง่้ายข้ึนและมีค่าใชจ่้ายถกูลงพอท่ีจะท าเป็นการคา้ 

(4) ลกูผสมเชิงซอ้น (Multiple Cross) เป็นลกูผสมระหว่างลกูผสมคู่ 2 สายพนัธุ ์
จึงผลิตไดง่้ายข้ึน และมีการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ 

(5) ลกูผสมรวม (Composite) หรือลูกผสมสังเคราะห์ (Synthetic) เป็นลูกผสม
ระหว่างสายพนัธุท่ี์ผสมตวัเองหลายๆสายพนัธุ์หรืออาจเป็นลูกผสมในช่วงหลงัๆของพนัธุ์ลูกผสม
เชิงซอ้นท่ีปลกูใหผ้สมกนัเองตามธรรมชาติ (ลกูผสมเปิด) เกษตรกรสามารถเก็บพนัธุ์ไวเ้องโดยไม่
กลายพนัธุ ์การผลิตจึงท าง่าย ใชเ้วลาในการวิจยันอ้ย มีปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าลูกผสมอ่ืน 
เป็นลกูผสมท่ีหน่วยงานภาครัฐนิยมผลิต ซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 4 ชนิด คือ 

(5.1) เมล็ดพนัธุ์คดั (Breeder Seed) เป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ีไดจ้ากการปรับปรุง
พนัธุแ์ละไดรั้บการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบญัญติัพนัธุพ์ืช พ.ศ. 2518 

(5.2) เมล็ดพนัธุ์หลกั (Foundation Seed) เป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ีผลิตจากเมล็ด
พนัธุค์ดัภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบโดยกรมวิชาการเกษตร 

(5.3) เมล็ดพนัธุ์ขยาย (Registered or Stock or Multiplication Seed) ผลิต
จากเมลด็พนัธุห์ลกั ท่ีมีการตรวจสอบลกัษณะทางสายพนัธุ์และความบริสุทธ์ิตามมาตรฐานท่ีกรม
วิชาการเกษตรก าหนดไวแ้บ่งเป็น เมล็ดพนัธุ์ขยายชั้นท่ี 1 ท่ีผลิตจากเมล็ดพนัธุ์หลกัโดยตรง และ
เป็นเมลด็พนัธุข์ยายชั้นท่ี 2 ท่ีผลิตจากเมลด็พนัธุข์ยายชั้นท่ี 1 เพื่อใชใ้นการผลิตเมลด็พนัธุจ์  าหน่าย 
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(5.4) เมลด็พนัธุ์จ  าหน่าย (Certificated Seed) เป็นเมล็ดพนัธุ์เพื่อให้น าไป
ปลกูต่อไป 

3.3.4 การตลาดเมลด็พนัธุข์องบริษทัเอกชน 

สามารถแยกออกได ้3 กลุ่ม คือ 

(1) บริษัทขนาดใหญ่ เป็นธุรกิจท่ีมีทั้ งการผลิตและการตลาด มีการค้นควา้วิจัย
ปรับปรุงพนัธุ ์ผลิตและจ าหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออก 

(2) บริษทัขนาดกลาง ธุรกิจท่ีท ามีการผลิตบางผลิตภณัฑ ์มีการท าวิจยั ส่วนการตลาด
มกัจะเนน้ดา้นตลาดภายในประเทศ 

(3) บริษทัขนาดเลก็ ธุรกิจท่ีท าจะเป็นการรวบรวมพนัธุเ์พื่อจ  าหน่าย ซ่ึงถา้ภาวะธุรกิจ
เมลด็พนัธุดี์ บริษทัในกลุ่มน้ีก็จะด าเนินธุรกิจ แต่ถา้ตลาดธุรกิจเมล็ดพนัธ์มีภาวะซบเซาบริษทัก็จะ
หยดุด าเนินการ 

บริษัทผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์ผกั ส่วนใหญ่จะด าเนินการสั่งเข้าหรือร่วมลงทุนกับบริษัท
ต่างประเทศท่ีผลิตเมลด็พนัธุเ์พื่อการส่งออก บริษทัผูผ้ลิตเมลด็พนัธุผ์กัท่ีส าคญัไดแ้ก่ บริษทั เจียไต๋ 
จ  ากดั บริษทัแปซิฟิคเมลด็พนัธุ ์จ  ากดั บริษทักรุงเทพอุตสาหกรรมเมลด็พนัธุ ์จ  ากดั (ซีพี) บริษทั เซ่ง
เฮงฮวดพนัธุพ์ืช จ  ากดั บริษทัน าไทยเชียงเกษตรกิจ จ  ากดั เป็นตน้ (ตารางท่ี 3.8) ตวัอย่างเมล็ดพนัธุ์
ท่ีนิยมน าเขา้ ไดแ้ก่ เมลด็พนัธุผ์กั เช่น คะนา้ กวางตุง้ มะระ แตงกวา เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของ
บริษทัเจียไต๋ จ  ากดั (รูปท่ี 3.22) ส่วนเมล็ดพนัธุ์พืชไร่ท่ีนิยม ไดแ้ก่ เมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 
เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดหวาน  เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดพนัธุ์ข้าวฟ่างหวาน เมล็ดพนัธุ์
ทานตะวนั เมลด็พนัธุห์ญา้อาหารสตัว ์เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของบริษทัแปซิฟิคเมล็ดพนัธุ์ จ  ากดั 
(รูปท่ี 3.23) 
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ตารางที่ 3.8 บริษทัน าเขา้เมลด็พนัธุพ์ืชของประเทศไทย 

ล าดับที่ บริษัทน าเข้า มูลค่าน าเข้า (ร้อยละ) 
1 บริษทั เจียไต๋ จ ากดั 21.06 

2 บริษทั แปซิฟิคเมลด็พนัธ์ุ จ  ากดั 16.15 

3 บริษทั กรุงเทพอุตสาหกรรมเมลด็พนัธ์ุ จ  ากดั (ซีพี) 8.42 

4 บริษทั เซ่งเฮงฮวดพนัธ์ุพืช จ ากดั 8.00 

5 บริษทั น าไทยเชียงเกษตรกิจ จ ากดั 7.91 

6 บริษทั คาร์กิลลเ์มลด็พนัธ์ุ จ  ากดั 6.95 

7 ชุมนุมสหกรณ์ผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 4.85 

8 บริษทั เพื่อนเกษตรกร จ ากดั 4.40 

9 บริษทั พืชพนัธ์ุตราสิงห์ จ  ากดั. 3.12 

10 บริษทั ฉั่วยง่เซ้งพนัธ์ุพืช จ ากดั 2.39 

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2548) 

ตวัอยา่งเมลด็พนัธุท่ี์มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

1. เมลด็พนัธุผ์กับริษทัเจียไต๋ 

 

                                                                                                         
เมลด็พนัธุม์ะระข้ีนก           เมลด็พนัธุแ์ตงร้าน            เมลด็พนัธุฟั์กทอง             เมลด็พนัธุแ์ตงร้าน 

                                                                                                            
เมลด็พนัธุผ์กักวางตุง้       เมลด็พนัธุผ์กักวางตุง้           เมลด็พนัธุผ์กัค่ืนฉ่าย     เมลด็พนัธุก์วางตุง้ 

                                                                                                    
เมลด็พนัธุผ์กัชีไทย           เมลด็พนัธุม์ะระข้ีนก              เมลด็พนัธุแ์ตงร้าน      เมลด็พนัธุผ์กัค่ืนฉ่าย 

รูปที่ 3.22 ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์มลด็ผกัท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://www.chiataigroup.com/th/ 

  

 

 

http://www.nanagarden.com/มะระขี้นก-มดดำ200-เจียไต๋-110353-4.html
http://www.nanagarden.com/แตงร้าน-อมตะ765-เจียไต๋-110352-4.html
http://www.nanagarden.com/ฟักทอง-ทองคำ-443-เจียไต๋-110371-4.html
http://www.nanagarden.com/แตงร้าน-ยอดขวัญ-เจียไต๋-110350-4.html
http://www.nanagarden.com/เขียวกวางตุ้ง-ตราเจี๋ยไต๋-112405-4.html
http://www.nanagarden.com/กวางตุ้ง-ct1-เจียไต๋-109312-4.html
http://www.nanagarden.com/คื่นฉ่ายพันธุ์อ่างทอง-เจียไต๋-ต้นขาว-กอใหญ่-โตไว-เขียวนวล-107331-4.html
http://www.nanagarden.com/กวางตุ้งดอก-นพมาศ-เจียไต๋-109318-4.html
http://www.nanagarden.com/ผักชีไทย-ซุปเปอร์โลตัส-เจียไต๋-110374-4.html
http://www.nanagarden.com/มะระขี้นก-โนรี204-เจียไต๋-110378-4.html
http://www.nanagarden.com/แตงร้าน-ยอดรัก-เจียไต๋-110351-4.html
http://www.nanagarden.com/เมล็ดคื่นช่าย-ซุปเปอร์โพธิ์ทอง-ตราเครื่องบิน-เจียไต๋-107442-4.html
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 2. เมลด็พนัธุพ์ืชไร่บริษทัแปซิฟิค 

                                                                                  
    เมลด็พนัธุข์า้วโพดเล้ียงสตัว ์               เมลด็พนัธุข์า้วโพดหวาน             เมลด็โพดขา้วเหนียว 

                                                                                 
เมลด็พนัธุข์า้วฟ่างหวาน          เมลด็พนัธุท์านตะวนั                   เมลด็พนัธุห์ญา้อาหารสตัว ์

รูปที่ 3.23 ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์มลด็พืชไร่ท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

ที่มา: http://www.pacthai.co.th/home.html 

 

ตารางที่ 3.9 รายช่ือบริษทัส่งออกเมลด็พนัธุ ์10 อนัดบั 

ล าดับที่ บริษัทส่งออก มูลค่าส่งออก (ร้อยละ) 
1 บริษทั เจียไต๋ จ ากดั 13.58 

2 บริษทั ซีพี อินเตอร์เทรด จ ากดั 12.09 

3 บริษทั เพื่อนเกษตรกร จ ากดั 9.69 

4 บริษทั ซีนเมลด็พนัธ์ุ จ  ากดั 8.36 

5 บริษทั อดมัส์เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 7.19 

6 บริษทั คาร์กิลเมลด็พนัธ์ุ จ  ากดั 6.88 

7 บริษทั ฟาร์มาเซียแอนดอ์พัยอห์น จ ากดั 6.52 

8 บริษทั ทีเอสเอ จ ากดั 4.45 

9 บริษทั ซาคาตะสยามซีด จ ากดั 4.19 

10 บริษทั แปซิฟิคเมลด็พนัธ์ุ จ  ากดั 3.81 

ที่มา: ดดัแปลงจากสมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ (2548) 

3.3.5 สถานการณ์การส่งออกและน าเขา้เมลด็พนัธุผ์กัของประเทศไทย 

จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า มลูค่าการส่งออกเมล็ดพนัธุ์
ควบคุมเพื่อการคา้มีแนวโน้มสูงข้ึนในช่วงปี 2551-2555 โดยในปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่าการส่งออก
เท่ากบั 2,551.72 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2555 มีมลูค่าการส่งออกเท่ากบั 3,911.09 ลา้นบาท (ตาราง
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ท่ี 3.10) ส่วนมูลค้าการน าเขา้เมล็ดพนัธุ์ควบคุมเพื่อการค้ามีแนวโน้มสูงข้ึนในช่วงปี 2551-2555 

เช่นเดียวกบัการส่งออก  โดยในปี พ.ศ. 2551 มีมลูค่าการน าเขา้เท่ากบั 1,206.53 ลา้นบาท และในปี 
พ.ศ. 2555 มีมลูค่าการน าเขา้เท่ากบั 1,718.39 ลา้นบาท จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีมลูค่าการส่งออกเมลด็พนัธุค์วบคุมเพื่อการคา้มากกว่าการน าเขา้ 

 

3.4    ธุรกจิเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

3.4.1 ความหมายของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

เคร่ืองจกัรกลเกษตร หมายถึง เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
กิจกรรมการเกษตรโดยใชต้น้ก  าลงัจากแรงงานคน สัตว ์เคร่ืองยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ธรรมชาติ (วินิต ชินสุวรรณ, 2530) 

3.4.2 ประเภทของเคร่ืองจกัรกลเกษตร แบ่งออกได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

3.4.2.1 เคร่ืองจกัรกลเกษตรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตพืช 

(1) รถไถเดินตาม หรือรถไถแบบ 2 ลอ้ (Power Tiller) (รูปท่ี 3.24) ส่วนใหญ่
ผลิตในประเทศ และมีการน าเข้าจากต่างประเทศบา้ง ตน้ก  าลงัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบเดียว
ขนาด 5-11 แรงมา้ อุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัรถไถเดินตาม ไดแ้ก่ ไถหวัหมผูาลเดียว ใชส้ าหรับไถนา ไถ
จานแบบ 2 ผาล ใชส้ าหรับไถไร่ และไถนา คราด ขลุกหรือลกูทุบตีเทือก จอบหมุน นอกจากนั้น ยงั
น าไปใชแ้ทนสูบน ้ า ใชก้บัเคร่ืองนวดขา้ว เคร่ืองสีขา้ว และรถอีแต๋น 

 

 

รูปที่ 3.24  รถไถเดินตาม   

(2) รถแทรกเตอร์ หรือรถไถแบบ 4 ลอ้ (4 Wheel Tractor) (รูปท่ี 3.25) ท่ีใช้
กนัแพร่หลายนั้น ส่วนใหญ่ น าเขา้จากต่างประเทศ โดยอาจเป็นรถใหม่หรือเป็นรถท่ีใชแ้ลว้ ต้น
ก าลงัจะเป็นเคร่ืองยนตดี์เซลขนาด 18-75 แรงมา้ (บพิตรและรัตนา ตั้งวงศกิ์จ, 2550) 
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รูปที่ 3.25 รถแทรกเตอร์ส่ีลอ้ 

(3) รถด านา (Transplanter) (รูปท่ี 3.26) มีทั้งแบบนัง่ขบัและแบบเดินตาม ซ่ึง
ก่อนด านาเกษตรกรจะตอ้งเตรียมตน้กลา้ในถาดเพาะกลา้ก่อน หลงัจากตน้กลา้มีอายุ 7-10 วนั จึง
น าไปปักด า ในการปักด าตอ้งใชแ้รงงานคนช่วยในการล าเลียงตน้กลา้ลงไปบรรจุในเคร่ืองด านา 

 

รูปที่ 3.26 รถด านา 

(4) รถเก่ียวขา้ว (Rice Combine Harvester) (รูปท่ี 3.27) เป็นเคร่ืองจกัรกลท่ี
รวมการเก่ียวและนวดขา้วเขา้ดว้ยกนั และมีระบบบรรจุขา้วท่ีเก็บนวดแลว้ใส่ถงัเก็บหรือกระสอบ
อยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั 

 

  รูปที่ 3.27 รถเก่ียวขา้ว 

(5) ไถหัวหมู (Moldboard Plow) (รูปท่ี 3.28) เกษตรกรนิยมใชไ้ถหัวหมูใน
การไถคร้ังแรกเพ่ือตดัและยอ่ยดินใหแ้ยกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการพลิกดินและกลบวชัพืชลงไปในดิน 
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รูปที่ 3.28 ไถหวัหม ู

(6) ไถจาน (Disk Plow) (รูปท่ี 3.29) เกษตรกรนิยมใชไ้ถจานไถพ้ืนท่ีดินแห้ง 
ไม่มีหญา้มาก ไถจานท าหนา้ท่ียกดินข้ึน ยอ่ยดิน และตดัเศษวชัพืช แต่ความสามารถในการไถกลบ
นอ้ยกว่าไถหัวหมู อย่างไรก็ตาม ไถจานมีประสิทธิภาพในการไถไดดี้กว่าไถหัวหมูในพ้ืนท่ีท่ีดิน
เหนียวมาก หรือดินแข็งท่ีมีหินหรือกรวด ไถจานท่ีนิยม คือ แบบผาลจาน 3 ผาล และ 7 ผาล 

 

รูปที่ 3.29 ไถจาน 

(7) ไถระเบิดดินดาน (Subsoiler) (รูปท่ี 3.30) เกษตรกรนิยมใชใ้นการไถตดั
หนา้ดินท่ีเกิดจากการอดัแน่นของดินเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรติดต่อกนัหลายปี เพื่อให้
น ้ าสามารถซึมผา่นไดดี้ 

 

     รูปที่ 3.30 เคร่ืองไถดินดาน 

(8) คราด (Harrow) (รูปท่ี 3.31) เกษตรกรนิยมใชใ้นการย่อยดิน ปรับระดบั
และคราดเศษวชัพืชออกจากแปลง 
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              รูปที่ 3.31 คราด 

(9) จอบหมุน (Rotary Tiller) (รูปท่ี 3.32) เกษตรกรนิยมใชใ้นการเตรียมดิน
ทั้งดินท่ีมีความช้ืนสูงและดินแหง้ จอบหมุนสามารถตีดินและย่อยดินไปพร้อมกนั ท าให้เกษตรกร
ประหยดัเวลาในการเตรียมดิน จอบหมุนเหมาะส าหรับดินร่วนปนทรายและพ้ืนท่ีท่ีวชัพืชไม่มาก 
ไม่เหมาะส าหรับดินเหนียวแหง้ เพราะเมื่อตีดินดินจะแตกเป็นผง ท าใหดิ้นจบัตวัแน่นเม่ือฝนตก  

 

รูปที่ 3.32 จอบหมุนโรตาร่ี 

(10) เคร่ืองหยอดเมล็ด (Seed Drills) (รูปท่ี 3.33) เป็นเคร่ืองท่ีใชพ้่วงทา้ยรถ
แทรกเตอร์สามารถใชห้ยอดได้คร้ังละ 3-7 แถว ส่วนใหญ่จะมีชุดอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยติดอยู่ดว้ย ท าให้
สามรถหยอดปุ๋ยและเมลด็พนัธุไ์ปพร้อมกนั  

 

รูปที่ 3.33 เคร่ืองหยอดเมลด็ 
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 (11) เคร่ืองปลูกออ้ย (Sugarcane Planters) (รูปท่ี 3.34) เป็นเคร่ืองท่ีใชพ้่วง
ทา้ยรถแทรกเตอร์แบบใชแ้รงคนช่วยป้อนออ้ยแนวตั้ง มีทั้งชนิด ท่ีปลกูออ้ยแถวเด่ียว และแถวคู่   

             

รูปที่ 3.34 เคร่ืองปลกูออ้ย 

(12) เคร่ืองพ่นสารก าจดัศตัรูพืช (Sprayer) (รูปท่ี 3.35) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหวัฉีด
ใชส้ าหรับการฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืช เช่น ยาฆ่าแมลง และสารเคมีเกษตรอ่ืน ๆ รวมทั้งปุ๋ยทางใบ 
ไปท่ีพืชหรือบนผวิดิน 

 

รูปที่ 3.35 เคร่ืองพ่นสารก าจดัศตัรูพืช 

3.4.2.2 เคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีใชใ้นการผลิตสตัว ์

(1) เคร่ืองตดัพืชอาหารสตัว ์เป็นเคร่ืองท่ีใชก้บัรถแทรกเตอร์ ใชส้ าหรับตดัพืช
อาหารสตัว ์เช่น ขา้วโพด หญา้ ขา้วฟ่าง เป็นตน้ 

(2) เคร่ืองสับอาหารสัตว์ เป็นเคร่ืองท่ีใชส้ับพืชอาหารสัตวใ์ห้เป็นช้ินเล็กๆ 
เพ่ือน าไปเล้ียงสตัว ์

(3) เคร่ืองอดัฟางและหญา้แหง้ เป็นเคร่ืองส าหรับอดัฟาง โดยใชพ้่วงทา้ยรถ
แทรกเตอร์ (รูปท่ี 3.36) 



 

57 การจดัการธุรกิจการเกษตรดา้นปัจจยัการผลิต 

     

รูปที่ 3.36 เคร่ืองอดัฟางและหญา้แหง้ 

(4) เคร่ืองใหอ้าหารโค เป็นเคร่ืองท่ีใชส้ าหรับใหอ้าหารโค 

(5) เคร่ืองรีดนมววั เป็นเคร่ืองส าหรับรีดนมววั 

(6) เคร่ืองฟักไข่ เป็นเคร่ืองท่ีใชส้ าหรับฟักไข่ไก่และไข่เป็ด 

(7) เคร่ืองตีน ้ า เป็นเคร่ืองท่ีใชส้ าหรับเพ่ิมออกซิเจนในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า  

3.4.3 การผลิตเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

จากขอ้มลูของสถาบนัวิจยัเกษตรกรรม พ.ศ. 2544 มีโรงงานผลิตเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
219 โรงงานกระจายอยู่ตามภาคต่างๆโดยมีอยู่ในภาคกลางมากท่ีสุด 97 โรงงาน ภาคเหนือ 48 

โรงงาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 61 โรงงาน และภาคใต ้ 3 โรงงาน (สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ,  2553) 
ซ่ึงลกัษณะบริษทัผลิตเคร่ืองจกัรกลเกษตรในประเทศไทย มีลกัษณะดงัน้ี 

 (1) การลงทุน ในปัจจุบนัการด าเนินกิจการของโรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่
และขนาดกลาง จะอาศยัเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารพาณิชย ์

(2) แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีไร้ทกัษะ แรงงานท่ีมีทกัษะ เช่น ช่างและวิศวกร
ยงัขาดแคลน 

(3) เคร่ืองจกัรกลในโรงงาน โรงงานขนาดเลก็ ใชเ้คร่ืองจกัรกลแบบง่าย ส่วนโรงงาน
ขนาดใหญ่หลายแห่งไดป้รับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

(4) วตัถุดิบ ใชว้ตัถุดิบท่ีหาง่ายและมีราคาถกู 

3.4.5 สภาวะการตลาดเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

(1) เป็นตลาดท่ีไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติและผลผลิต เน่ืองจากผูซ้ื้อคือเกษตรกร 

(2) เป็นการแข่งขนัท่ีไม่มีคุณภาพ เน่ืองจากมีการลอกเลียนแบบ 

(3) เกษตรกรผูซ้ื้อมีรายไดต้  ่า 
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3.5   ธุรกจิอาหารสัตว์ 

3.5.1 ความหมายของอาหารสตัวแ์ละธุรกิจอาหารสตัว ์

อาหารสัตว ์หมายถึง วตัถุท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ล้ียงสัตว์ ส าหรับความหมายใน
วงการวิชาการอาหารสัตว ์จะหมายถึง ส่ิงท่ีสัตวกิ์นเขา้ไปแลว้สามารถถูกย่อยไดโ้ภชนะต่างๆ ท่ี
สตัวต์อ้งการ ซ่ึงจะถกูดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย และน าไปใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการของสัตว ์ธุรกิจ
อาหารสตัว ์หมายถึง การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการจดัจ  าหน่ายอาหารสตัว ์

3.5.2 ประเภทของอาหารสตัว ์

(1) อาหารสตัวป์ระเภทวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ปลาป่นชั้นคุณภาพท่ี 1,2,3 ถัว่เหลืองอบ กากถัว่
เหลือง กากถัว่ลิสง ร าละเอียด ร าหยาบ ร าสกดัน ้ ามนั เมล็ดขา้วโพด เกรด 1,2,3 ขา้วโพดป่น เกรด 
1,2 ปลาและกระดูกปลาป่น เน้ือป่น เน้ือป่นสกดัไขมนั เน้ือและกระดูกป่น (โปรตีน 50%) เน้ือและ
กระดูกป่น (โปรตีน 45%) ขนสตัวป่์น เช่น ขนนก ไก่ เป็ด ห่าน  

(2) อาหารสตัวป์ระเภทวตัถุท่ีผสมแลว้ ไดแ้ก่ หวัอาหารสัตว ์อาหารส าเร็จรูป อาหาร
ผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ผูผ้ลิตอาหารประเภทน้ีตอ้งขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 

 

รูปที่ 3.37 ตวัอยา่งอาหารส าเร็จรูป 

ที่มา: http://www.cpffeed.com/brand.html?brand_id=8 

(3) อาหารสตัวป์ระเภทอาหารเสริมส าหรับสตัว ์หมายถึง วตัถุท่ีเติมในอาหารสัตวเ์พื่อ
เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการแก่สตัว ์โดยใหส้ตัวกิ์นไดท้นัที หรือท าใหเ้จือจางก่อนใหกิ้น หรือใชผ้สม
อาหารอ่ืนก่อนใหส้ตัวกิ์น โดยแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริมแร่ธาตุ อาหาร
เสริมวิตามิน และอาหารเสริมไขมนั (วิโรจน์ ภทัรจินดา, 2554) 

(4) อาหารสตัวป์ระเภทผลิตภณัฑน์ม มี 6 ชนิด ไดแ้ก่ 1) นมผงส าหรับสตัว ์2) หางนม
ผงส าหรับสตัว ์3) หางนมผงส าหรับดดัแปลงส าหรับสตัว ์4) หางเนยผงส าหรับสัตว ์5) อาหารแทน
นมส าหรับสตัว ์6) หางนมผงดดัแปลงส าหรับสตัว ์ 
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(5) อาหารสัตว์ผสมยา หมายถึง อาหารสัตว์ส าเร็จรูป หัวอาหารสัตว์และสารผสม
ล่วงหนา้ท่ีมีส่วนผสมยา หรือเภสัชเคมีภณัฑ์ หรือวตัถุท่ีเติมในอาหารสัตว ์ในปริมาณท่ีจ ากดัตาม
ขนาดของการใชย้า และตอ้งไม่มีส่วนผสมของสารตอ้งห้าม ไดแ้ก่ คลอแรมเฟนนิคอล, อะโวพาร์
ชิน, คาร์บาดอกซ,์ โอลาควินดอกช,์ ไดเอทิลสติลเบสโทรล, เบตา้อะโกนิสท์, กลุ่มไนโตรฟูแรนส์, 

กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล 

(6) อาหารหยาบ หมายถึง อาหารสัตว์ท่ีมีน ้ าหนักต่อหน่วยปริมาตรน้อย มีความ
เขม้ขน้ของโภชนะต่อหน่วยปริมาตรต ่า และมีปริมาณเสน้ใยหรือกากใยสูงกว่าร้อยละ 18  

(7) อาหารขน้ หมายถึงอาหารสตัวท่ี์มีน ้ าหนกัต่อหน่วยปริมาตรสูง มีความเขม้ขน้ของ
โภชนะต่อหน่วยปริมาตรสูง และมีปริมาณเสน้ใยหรือกากใยนอ้ยกว่าร้อยละ 18  

3.5.3 กลุ่มผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารสตัว ์ 
กลุ่มผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารสัตว ์หมายถึง ผูท่ี้ด  าเนินการผลิตหรือจัดหา

วตัถุดิบอาหารสตัวเ์พ่ือขายใหก้บัโรงงานอาหารสตัว ์หรือฟาร์มเล้ียงสตัวท่ี์ผสมอาหารใชเ้อง ไดแ้ก่ 

(1) เกษตรกรผูผ้ลิตธญัพืชและอาหารสตัวต่์างๆ เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่เหลือง มนั
ส าปะหลงั เป็นตน้ 

(2) โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตปลาป่น โรงงานสกดัน ้ ามนัพืช (กาก
ถัว่เหลือง) โรงงานผลิตวุน้เสน้ (กากถัว่เขียว) เป็นตน้ 

(3) ผูน้  าเขา้วตัถุดิบอาหารสตัว ์ไดแ้ก่ผูท่ี้น าวตัถุดิบอาหารสัตวจ์ากต่างประเทศเขา้มา
จ าหน่ายใหก้บัโรงงานอาหารสตัว ์ฟาร์มเล้ียงสตัว ์และผูค้า้วตัถุดิบอาหารสตัว ์

(4) ผูส่้งออกวตัถุดิบอาหารสัตว ์เป็นผูท่ี้รวบรวมวตัถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆจาก
ผูผ้ลิต หรือพ่อคา้ขายปลีกหรือพ่อคา้ขายส่ง เพื่อส่งขายยงัตลาดวตัถุดิบต่างประเทศ วตัถุดิบอาหาร
สตัวท่ี์ส่งขายต่างประเทศ เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลือง มนัส าปะหลงั ปลาป่น เป็นตน้ 

(5) ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบอาหารสัตว์ เป็นผูร้วบรวมวตัถุดิบอาหารสัตวช์นิดต่างๆจาก
ผูผ้ลิตหรือผูน้  าเข้า แลว้จัดจ  าหน่ายให้โรงงานอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเล้ียงสัตว์ มีทั้ งผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบอาหารสตัวร์ายใหญ่และรายยอ่ยในทอ้งถ่ิน 

3.5.4 กลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป 

(1) ผูผ้ลิตอาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป ไดแ้ก่ โรงงานผลิตอาหารสัตวท่ี์ผลิตอาหารสัตว์
ส าเร็จรูป และผลิตหวัอาหารสตัวจ์  าหน่ายใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์โดยจ าหน่ายใหฟ้าร์มเล้ียงสตัว์
ของเกษตรกรโดยตรงหรือจ าหน่ายผา่นร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 

(2) ผูจ้  าหน่ายอาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป ส่วนใหญ่จะเป็นตวัแทนจ าหน่ายอาหารสัตว์
ของบริษัทหรือโรงงานผลิตอาหารสัตว ์ ซ่ึงผูจ้  าหน่ายอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปถือได้ว่าเป็นผูม้ี
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ความส าคญัในธุรกิจอาหารท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นผูน้  าอาหารสัตวไ์ปขายให้ผูเ้ล้ียงสัตว ์เป็นการน า
สินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 

3.5.5 ช่องทางการจ าหน่ายอาหารสตัวส์ าเร็จรูป 

(1) จ าหน่ายใหฟ้าร์มเล้ียงสตัวข์องบริษทั 

(2) จ าหน่ายใหฟ้าร์มสมาชิก 

(3) จ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่าย 

(4) จ าหน่ายใหผู้เ้ล้ียงโดยตรง 

3.5.6 ปัญหาของธุรกิจอาหารสตัวท่ี์ส าคญั คือ 

(1) ปัญหาดา้นการผลิต วตัถุดิบอาหารสตัวไ์ม่เพียงพอ มีการปลอมปน ราคาแพง 

(2) ปัญหาด้านการตลาด การแข่งขัน การก าหนดราคา และตลาดอาหารสัตว์ไม่
แน่นอน 

(3) ปัญหาดา้นนโยบายของรัฐ ขาดการส่งเสริมการเพาะปลูกวตัถุดิบอาหารสัตว ์การ
ควบคุมราคาอาหารสตัว ์

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

ธุรกิจการเกษตรดา้นปัจจยัการผลิตท่ีส าคัญของประเทศไทย ไดแ้ก่  ธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจ
สารก าจดัศตัรูพืช ธุรกิจเมลด็พนัธุ ์ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลเกษตร และธุรกิจอาหารสัตว ์ซ่ึงสถานการณ์
การน าเขา้ ปุ๋ย สารก าจดัศตัรูพืช เมล็ดพนัธุ์ เคร่ืองจกัรกลเกษตร และอาหารสัตว์  มีปริมาณการ
น าเขา้เพ่ิมข้ึนทุกปี อยา่งไรก็ตามธุรกิจการเกษตรดา้นปัจจยัการผลิตยงัมีปัญหาเกิดข้ึน เช่น ในธุรกิจ
สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการลกัลอบการน าเขา้สารก าจดัศตัรูพืช ปัญหาใน
การข้ึนทะเบียนสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความยุง่ยาก ใชเ้วลาทดสอบนาน และมีค่าใชจ่้ายสูง ปัญหาการ
ในการขาดการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั เป็น
ตน้ นอกจากนั้นยงัมีปัญหาในเร่ืองวตัถุดิบอาหารสตัวไ์ม่เพียงพอ มีการปลอมปน ราคาแพง อาหาร
สตัวไ์ม่แน่นอน และปัญหารัฐบาลขาดการส่งเสริมการเพาะปลูกวตัถุดิบอาหารสัตว ์การควบคุม
ราคาอาหารสตัว ์
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ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของสารปุ๋ย 

2. ใหจ้  าแนกประเภทของปุ๋ย 

3. ใหอ้ธิบายสถานการณ์การตลาดปุ๋ยของประเทศไทย 

4. ใหอ้ธิบายความหมายของสารก าจดัศตัรูพืช 

5. ใหจ้  าแนกประเภทของสารก าจดัศตัรูพืช 

6. ใหอ้ธิบายสถานการณ์การตลาดธุรกิจสารก าจดัศตัรูพืชของประเทศไทย 

7. ใหอ้ธิบายความหมายของเมลด็พนัธุ ์

8. ใหจ้  าแนกประเภทของเมลด็พนัธุ ์

9. ใหอ้ธิบายสถานการณ์การตลาดธุรกิจเมลด็พนัธุข์องประเทศไทย 

10. ใหอ้ธิบายความหมายของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

11. ใหจ้  าแนกประเภทของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

12. ใหอ้ธิบายการผลิตและสภาวะการตลาดเคร่ืองจกัรกลเกษตรของประเทศไทย 

13. ใหอ้ธิบายความหมายของอาหารสตัว ์

14. ใหจ้  าแนกประเภทของอาหารสตัว ์

15. ใหบ้อกปัญหาของธุรกิจอาหารสตัว ์
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. สามารถอธิบายความหมายของสินคา้เกษตรได ้

 2. สามารถแบ่งประเภทสินคา้เกษตรเพื่อใชใ้นการคา้ได ้

 3. สามารถอธิบายสถานการณ์การผลิตสินคา้เกษตรดา้นสตัว ์การประมง และดา้นพืชของ      
                  ประเทศไทย 

 4. สามารถอธิบายมาตรการของภาครัฐดา้นการตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศได ้  

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของสินคา้เกษตรและการจดัการสินคา้เกษตร 

 2. ความส าคญัของการผลิตสินคา้เกษตร 

 3. การแบ่งประเภทสินคา้เกษตร 

 4. สถานการณ์การผลิตสินคา้เกษตรดา้นสตัวแ์ละการประมง 

 5. สถานการณ์การผลิตสิคา้เกษตรดา้นพืชของประเทศไทย 

 6. แนวโนม้การจดัการการผลิตสินคา้เกษตร 

 7. กระบวนการจดัการการผลิตสินคา้เกษตร 

 8. สภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตสินคา้เกษตร 

 9. มาตรการของภาครัฐดา้นการตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศ 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4  (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท  

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 4 

การจดัการธุรกจิการผลติสินค้าเกษตร 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก เช่น 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ซ่ึงผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส่งออกไป จ าหน่ายย ัง
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายไดม้ีมลูค่ารวมปีละหลายหมื่นลา้นบาท ถึงแมว้่าสินคา้เกษตรสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ แต่การผลิตสินค้าเกษตรนั้นมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง เน่ืองจากสินค้า
เกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของธรรมชาติ และราคาตลาด ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจการผลิตสินคา้
เกษตร จ  าเป็นตอ้งรู้เร่ืองการจดัการธุรกิจเกษตร เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจผลิต
สินคา้เกษตรแต่ละชนิด เพื่อลดความเส่ียงต่อสภาวะการขาดทุนในการผลิตสินคา้เกษตร 

 

4.1   ความหมายของสินค้าเกษตรและการจดัการสินค้าเกษตร 

สินคา้เกษตร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตร ไดแ้ก่ ผลิตผลจากพืช ปศุสตัว ์ประมง ป่าไม ้และ
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรกรรม (อจัฉรา โพธ์ิดี , 2553) 

การจดัการสินคา้เกษตร หมายถึง การจดัการกระบวนการในการเปล่ียนปัจจยัต่างๆท่ีใชใ้นการ
ผลิตสินคา้เกษตร เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิต โดยในกระบวนการของการจดัการการผลิตน้ีประกอบดว้ยการ
วางแผน การปฏิบติัการ และการควบคุม (อจัฉรา โพธ์ิดี, 2553) 

 

4.2   ความส าคญัของการผลติสินค้าเกษตร 

(1) ความส าคญัในดา้นการเป็นแหล่งอาหารและเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั อาหารและของใช้
ประจ าวนัส่วนใหญ่มีสินคา้เกษตรเป็นวตัถุดิบ เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

(2) ความส าคญัในดา้นการท าให้เกิดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา้
เกษตรเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น แปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล แปรรูปเน้ือสุกรเป็นไสก้รอก เป็นตน้ 

(3) ความส าคญัต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ (GDP) 
(4) ความส าคญัในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศโดยเป็นสินคา้ส่งออก เช่น ขา้ว ยางพารา กุง้ 

สามารถน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาในประเทศซ่ึงมีมลูค่าจากการส่งออกสูง 

 (5) ความส าคญัในการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไม ้เช่น หน้าต่าง บาน
ประตู หรือบา้นท่ีสร้างจากไม ้เป็นตน้ 

(6) ความส าคญัในดา้นภาษี รัฐบาลสามารถจดัเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางออ้มจากผูผ้ลิตและ
ผูค้า้สินคา้เกษตร 
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(7) ความส าคญัในการท าให้เกิดการจา้งงาน การผลิตสินคา้เกษตรท าให้เกิดการจา้งแรงงาน 
เช่น การจา้งแรงงานในการปลกู การจา้งแรงงงานในการเก็บเก่ียว เป็นตน้ 

 

4.3   การแบ่งประเภทสินค้าเกษตร สามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

4.3.1 สินคา้เกษตรท่ีไดจ้ากพืช จ  าแนกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(1) พืชอาหารและพืชอาหารสตัว ์เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ขา้วฟ่าง  
(2) พืชน ้ ามนั เช่น ถัว่เหลือง ปาลม์ มะพร้าว งา ละหุ่ง เป็นตน้ 

(3) พืชเสน้ใย เช่น ไดแ้ก่ ปอแกว้ ฝ้าย ป่าน นุ่น เป็นตน้ 

(4) พืชผกั ไดแ้ก่ คะนา้ กวางตุง้ หอมแดง พริก มะเขือเทศ มนัฝร่ัง มนัเทศ เป็นตน้ 

(5) ไมผ้ล เช่น สม้ องุ่น กลว้ย มงัคุด ทุเรียน ล  าไย สบัปะรด ชมพู่ เงาะ เป็นตน้ 

(6) ไมย้นืตน้ เช่น ยางพารา กาแฟ ไมส้กั 

(7) ไมด้อกไมป้ระดบั เช่น กลว้ยไม ้กุหลาบ ดาวเรือง 

(8) พืชอ่ืนๆ เช่น พริกไทย ยาสูบ 

4.3.2 สินคา้เกษตรท่ีไดจ้ากสตัว ์ไดแ้ก่ 

(1) ตวัสตัวท่ี์ยงัคงมีชีวิต เช่น สุกร เป็ด ไก่ โค แพะ แกะ กระบือ เป็นตน้ 

(2) เน้ือสตัวแ์ละส่วนอ่ืนของสตัวท่ี์ถกูช าหละ เช่น เน้ือไก่ เน้ือเป็ด เน้ือหมู เน้ือววั ทั้งท่ี
            เป็นแบบแช่เยน็และแช่แข็ง 

(3) ผลิตภณัฑจ์ากไข่และนม  
(4) หนงัและขนสตัว ์และผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองในสตัว ์

(5) ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จากไขมนัหรือน ้ ามนั เช่น น ้ ามนัหม ู
             น ้ ามนัตบัปลา 

(6) อ่ืนๆ เช่น น ้ าผึ้งธรรมชาติ และรังนกนางแอ่น 

4.3.3 สินคา้เกษตรท่ีไดจ้ากการประมง ไดแ้ก่ สตัวน์ ้ าจืดและสตัวน์ ้ าเค็ม เช่น กุง้ ปลา เป็นตน้ 

4.3.4 สินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากป่าไม ้เช่น ไมจ้ากป่า ของป่า เช่น เห็ด ผกัหว่านป่า เป็นตน้ 

 

4.4   สถานการณ์การผลติสินค้าเกษตรด้านสัตว์และการประมง 

จากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ปริมาณการผลิตไก่เน้ือ ในปี 
2555 มีปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 141,818,460 ตวั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการผลิต
ไก่เน้ือทั้งหมด ในปี 2556 ประมาณ 149,900,260 ตวั และ 153,398,856 ตวั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมี
การผลิตไก่เน้ือมากท่ีสุด คือ ภาคกลาง และภาคท่ีผลิตไก่เน้ือนอ้ยท่ีสุด คือ ภาคใต ้ส่วนปริมาณการ
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ผลิตไก่ไข่ในปี 2555 พบว่า ปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 41,488,920 ตวั ตวั และมีการคาดการณ์
ว่าจะมีปริมาณการผลิตไก่ไข่ ทั้งหมด ในปี 2556 ประมาณ 44,300,803 ตวั และ 46,970,848ตวั ในปี 
2557 โดยภาคท่ีมีการผลิตไก่ไข่มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง และภาคท่ีผลิตไก่ไข่น้อยท่ีสุด คือ ภาคใต ้
ส่วนปริมาณการผลิตไก่พ้ืนเมือง ในปี 2555 พบว่า ปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 62,614,629 ตวั 
และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการผลิตไก่พ้ืนเมืองทั้งหมด ในปี 2556 ประมาณ 63,895,369 ตวั 
แ ล ะ  65,041,331 ตัว  ใ น ปี  2557 โ ด ย ภ า ค ท่ี มี ก า ร ผ ลิ ต ไ ก่ พ้ื น เ มื อ ง ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคท่ีผลิตไก่พ้ืนเมืองนอ้ยท่ีสุด คือ ภาคกลาง (ตารางท่ี 4.1)  
 

ตารางที่ 4.1 ปริมาณการคาดการณ์การผลิตสุกร ไก่เน้ือ และไก่ไขปี 2555 -2557 

ภาค จ านวนตัว  
2555 2556

*
 2557

* 

ไก่เน้ือ    

ภาคเหนือ 12,701,479 13,843,573 14,048,426 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,434,791 27,316,544 27,903,866 

ภาคกลาง 94,110,301 98,609,683 101,191,791 

ภาคใต ้ 9,571,889 10,130,460 10,254,773 

รวม 141,818,460 149,900,260 153,398,856 

ไก่ไข่    

ภาคเหนือ 5,997,385 6,313,157 6,605,384 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,831,519 7,938,156 8,375,182 

ภาคกลาง 22,983,118 25,121,422 26,889,346 

ภาคใต ้ 4,676,898 4,928,068 5,100,936 

รวม 41,488,920 44,300,803 46,970,848 

ไก่พื้นเมือง    

เหนือ 15,878,409 16,041,304 16,191,904 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 31,463,494 32,128,700 32,743,874 

กลาง 6,191,763 6,270,252 6,395,143 

ใต ้ 9,080,963 9,455,113 9,710,410 

รวม 62,614,629 63,895,369 65,041,331 

* การพยากรณ์ 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่าปริมาณการผลิตโคนม มีปริมาณ
การผลิตทั้งหมด 573,048 ตวั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการผลิตโคนมทั้งหมด ในปี 2556 
ประมาณ  589,799ตวั และ 605,120 ตวั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีการผลิตโคนมมากท่ีสุด คือภาคกลาง 
และภาคท่ีผลิตโคนมน้อยท่ีสุด คือ ภาคใต้ ส่วนปริมาณการผลิตโคเน้ือ ในปี 2555 พบว่า ปริมาณ
การผลิตทั้งหมดเท่ากบั 5,392,579 ตวั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการผลิตโคเน้ือ ทั้งหมด 
ในปี 2556 ประมาณ 5,147,521ตวั และ 4,895,920 ตวั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีการผลิตโคเน้ือมาก
ท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคท่ีผลิตโคเน้ือน้อยท่ีสุด คือ ภาคใต ้ ส่วนปริมาณการ
ผลิตกระบือ มีปริมาณการผลิตทั้งหมด ในปี 2555 ประมาณ 1,587,731ตวั และมีการคาดการณ์ว่าจะ
มีปริมาณการผลิตกระบือทั้งหมด ในปี 2556 ประมาณ  1,542,167 ตวั และ 1,218,657 ตวั ในปี 2557 

โดยภาคท่ีมีการผลิตกระบือมากท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคท่ีผลิตโคเน้ือน้อยท่ีสุด 
คือ ภาคใต ้ ส่วนปริมาณการผลิตสุกร มีปริมาณการผลิตทั้งหมด ในปี 2555 ประมาณ 7,824,421 ตวั 
และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการผลิตกระบือทั้งหมด ในปี 2556 ประมาณ  7,923,654 ตวั และ 
7,909,670 ตวั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีการผลิตสุกรมากท่ีสุด คือ ภาคกลาง และภาคท่ีผลิตโคเน้ือ
นอ้ยท่ีสุด คือ ภาคใต ้(ตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางที่ 4.2 ปริมาณการคาดการณ์การผลิตโคนม-น ้านมดิบ โคเน้ือ กระบือ และสุกรปี 2555 -2557 

ภาค จ านวนตัว ณ 1 ม.ค. 
2555 2556

*
 2557

*
 

โคนม 

เหนือ 61,806 64,863 67,560 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 115,598 120,415 123,915 

กลาง 390,739 399,497 408,492 

ใต ้ 4,905 5,004 5,154 

รวม 573,048 589,799 605,120 

โคเน้ือ    

เหนือ 1,293,890 1,233,682 1,153,758 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,194,114 2,109,980 1,997,981 

กลาง 1,217,292 1,150,741 1,120,907 

ใต ้ 687,283 653,118 623,274 

รวม 5,392,579 5,147,521 4,895,920 
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ตารางที่ 4.2 ปริมาณการคาดการณ์การผลิตโคนม-น ้านมดิบ โคเน้ือ กระบือ และสุกรปี  
                    2555 -2557 (ต่อ) 

ภาค จ านวนตัว ณ 1 ม.ค. 
2555 2556

*
 2557

*
 

โคนม 

กระบือ 

เหนือ 164,192 160,453 137,544 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,289,498 1,250,398 977,300 

กลาง 93,955 92,124 73,220 

ใต ้ 40,086 39,192 30,593 

รวม 1,587,731 1,542,167 1,218,657 

สุกร  

ภาคเหนือ 1,291,476 1,306,611 1,302,713 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,511,922 1522,232 1,521,541 

ภาคกลาง 4,190,584 4,253,989 4,245,730 

ภาคใต ้ 830,439 840,822 839,686 

รวม 7,824,421 7,923,654 7,909,670 

* การพยากรณ์ 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) พบว่า ดา้นการประมงมีปริมาณการผลิต
ปลาทับทิม ในปี 2551 มีปริมาณการผลิตทั้งหมด 46,985 ตัว และปริมาณการผลิตปลาทับทิม
ทั้งหมด ในปี 2552 ประมาณ  55,118 ตวั และ 50,606 ตวั ในปี 2553 โดยภาคท่ีมีการผลิตปลาทบัทิม
มากท่ีสุดคือภาคกลาง และน้อยท่ีสุด คือ ภาคใต้ส่วนปริมาณการผลิตปลานิล ในปี 2551 พบว่า 
ปริมาณการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 165,684 ตัว และปริมาณการผลิตปลานิล ทั้งหมดในปี 2552 

ประมาณ 189,810 ตวั และ 186,205 ตวั ในปี 2553โดยภาคท่ีมีการผลิตปลานิล มากท่ีสุด คือ ภาค
กลาง และ น้อยท่ีสุด คือ ภาคใต ้ ส่วนปริมาณการผลิตปลาดุก ในปี 2551 พบว่า ปริมาณการผลิต
ทั้งหมดเท่ากบั 111,721 ตวั และปริมาณการผลิตปลาดุก ทั้งหมด ในปี 2552 ประมาณ 118,122 ตวั 
และ 128,485 ตวั ในปี 2553โดยภาคท่ีมีการผลิตปลาดุก มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง และน้อยท่ีสุด คือ 
ภาคใต ้ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณการผลิตปลาทบัทิม ปลานิล และปลาดุกปี 2551-2553 

ภาค ผลผลิต (ตัน) 
2551 2552 2553 

ปลาทับทิม 

เหนือ 15,821 18,001 16,522 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 9,594 11,369 10,012 

กลาง 20,133 24,117 22,402 

ใต ้ 1,437 1,631 1,671 

รวม 46,985 55,118 50,606 

ปลานิล 

เหนือ 28,936 32,870 30,888 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 48,032 61,160 61,316 

กลาง 80,465 87,028 84,657 

ใต ้ 8,251 8,752 9,299 

รวม 165,684 189,810 186,205 

ปลาดุก 

เหนือ 41,385 43,248 47,588 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,544 9,114 11,151 

กลาง 51,691 54,890 57,246 

ใต ้ 10,101 10,870 12,500 

รวม 111,721 118,122 128,485 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

 

จากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ปริมาณการผลิตกุ ้งกุลาด ามี
ปริมาณการผลิตทั้งหมดประมาณ 7,499 ตนัในปี 2553 และมีการผลิตกุง้กุลาด าทั้งหมด ในปี 2554 
ประมาณ  3,443 ตนั และ 15,664 ตนั ในปี 2555 โดยภาคท่ีมีการผลิตกุง้กุลาด า มากท่ีสุด คือ ภาค
กลาง และน้อยท่ีสุด คือ ภาคใต้ส่วนปริมาณการผลิตกุง้ขาว มีปริมาณการผลิตทั้งหมดประมาณ 
593,197 ตัน ในปี 2553 และมีการผลิตกุง้ขาวทั้งหมด ในปี 2554 ประมาณ  600,552 ตัน และ 
576,417 ตนั ในปี 2555 โดยภาคท่ีมีการผลิตกุง้ขาวมากท่ีสุดคือภาคใต ้และน้อยท่ีสุด คือ ภาคกลาง
(ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ปริมาณการผลิตเพาะเล้ียงกุง้ทะเล 

สถานที่ ผลผลิต (ตัน) 
2553 2554 2555 

กุ้งกลุาด า 

ภาคกลาง 7,499 3,443 15,664 

ภาคใต ้ 2,123 1,300 1,699 

รวม 7,499 3,443 15,664 

กุ้งขาว 

ภาคกลาง 265,212 283,014 259490 

ภาคใต ้ 327,985 317,538 316,927 

รวม 593,197 600,552 576,417 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

4.5   สถานการณ์การผลติสินค้าเกษตรด้านพชืของประเทศไทย 

จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่าประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกขา้วนาปี 
ทั้งหมด 64,950,593 ไร่ มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 58,766,481 ไร่ และมีผลผลิต 27,233,903 ตนั และมีพ้ืนท่ี
ปลกูขา้วนาปรัง ทั้งหมด 18,101,239 ไร่ มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 17,976,574 ไร่ มีผลผลิต 12,235,347 ตนั 
(ตารางท่ี 4.5) 

ตารางที่ 4.5 เน้ือท่ีเพาะปลกู เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิตขา้วนาปีและนาปรัง ปี พ.ศ. 2555 

สถานที ่ เนือ้ทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ  (ตัน) 
ข้าวนาปี (ทีค่วามช้ืน 15%)    

ภาคเหนือ 14,927,584 14,673,445 8,744,836 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 39,487,220 33,852,006 12,303,561 

ภาคกลาง 9,553,265 9,290,298 5,751,115 

ภาคใต ้ 982,524 950,732 434,391 

รวม 64,950,593 58,766,481 27,233,903 

ข้าวนาปรัง (ทีค่วามช้ืน 15%)    

ภาคเหนือ 7,615,783 7,586,545 5,198,586 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,946,744 2,928,843 1,638,381 

ภาคกลาง 7,095,692 7,022,228 5,164,330 

ภาคใต ้ 443,020 438,958 234,050 

รวม 18,101,239 17,976,574 12,235,347 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารา 
ในปี 2555 เท่ากับ 4,098,110 ตัน และการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากับ 
4,375,320 ตนัและ 4,578,538 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตยางพารามากท่ีสุดคือ ภาคใต ้และ
ภาคท่ีมีผลผลิตยางพาราน้อยท่ีสุด คือ ภาคเหนือ ส่วนผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2555 เท่ากับ 
4,947,530 ตัน และการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากับ 5,062,828 ตัน และ 
5,005,077 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์มากท่ีสุดคือ ภาคเหนือ และภาคท่ีมี
ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์น้อยท่ีสุด คือ ภาคกลาง ส่วนผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2555 เท่ากับ 
98,400,465 ตนั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 100,095,580 ตนั และ 
103,697,005 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตออ้ยโรงงาน มากท่ีสุดคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคท่ีมีผลผลิตออ้ยโรงงาน นอ้ยท่ีสุด คือ ภาคเหนือ ส่วนผลผลิตมนัส าปะหลงั ปี 2555 เท่ากบั 
30,227,542ตนั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 29,199,491 ตนัและ 
29,927,554   ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตออ้ยโรงงาน มากท่ีสุดคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคท่ีมีผลผลิตออ้ยโรงงาน นอ้ยท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6 ปริมาณผลผลิตยางพารา ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลงั 

                    ปี 2555 – 2557 

สถานที่  ผลผลิต  (ตัน) 
2555 2556

* 
2557

* 

ยางพารา    

ภาคเหนือ 63,730 94,672 110,772 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 473,954 556,526 611,240 

ภาคกลาง 470,419 491,356 523,138 

ภาคใต ้ 3,090,007 3,232,766 3,333,388 

รวม 4,098,110 4,375,320 4,578,538 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    

ภาคเหนือ 3,355,902 3,366,772 3,348,595 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,121,183 1,225,179 1,190,427 

ภาคกลาง 470,445 471,580 466,055 

รวม 4,947,530 5,062,828 5,005,077 
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ตารางที่ 4.6 ปริมาณผลผลิตยางพารา ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลงั 

                    ปี 2555 – 2557 (ต่อ) 

สถานที่  ผลผลิต  (ตัน) 
2555 2556

* 
2557

* 

อ้อยโรงงาน    

ภาคเหนือ 28,912,702 28,681,617 29,338,263 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 37,209,173 40,267,762 43,613,650 

ภาคกลาง 32,278,590 31,146,201 30,745,092 

รวม 98,400,465 100,095,580 103,697,005 

มันส าปะหลัง    

ภาคเหนือ 6,714,546 6,588,293 6,776,709 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15,387,256 14,850,800 15,338,166 

ภาคกลาง 8,125,740 7,760,398 7,812,678 

รวม 30,227,542 29,199,491 29,927,554 

* การพยากรณ์ 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรด
โรงงานปี 2555 เท่ากบั 2,400,187 ตนั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 
2,067,908 ตนั และ 1,942,508 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตสับปะรดโรงงาน มากท่ีสุดคือ 
ภาคกลาง และภาคท่ีมีผลผลิตสบัปะรดโรงงาน นอ้ยท่ีสุดคือ ภาคใต ้ส่วนผลผลิตถัว่เหลืองปี 2555 

เท่ากบั 84,664 ตนั และการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 70,456 ตนั และ 
67,316 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตถัว่เหลือง มากท่ีสุดคือ ภาคเหนือ และภาคท่ีมีผลผลิตถัว่
เหลือง น้อยท่ีสุด คือ ภาคกลางส่วนผลผลิตปาลม์น ้ ามนั ปี 2555 เท่ากบั 11,353,067 ตนั และการ
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 12,374,489 ตนั และ 13,327,260 ตนั ในปี 2557 

โดยภาคท่ีมีผลผลิตปาลม์น ้ ามนั มากท่ีสุดคือ ภาคใต ้และภาคท่ีมีผลผลิตปาลม์น ้ ามนั น้อยท่ีสุดคือ 
ภาคเหนือ (ตารางท่ี 4.7)  
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ตารางที่ 4.7 ปริมาณผลผลิตสบัปะรดโรงงานถัว่เหลืองและปาลม์น ้ ามนัปี 2555 -2557 

สถานที ่ ผลผลติ  (ตัน) 
2555 2556

* 
2557

* 

สับปะรดโรงงาน    

ภาคเหนือ 462,543 409,321 371,374 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 72,701 60,131 57,854 

ภาคกลาง 1,829,944 1,561,396 1,470,215 

ภาคใต ้ 34,999 37,060 43,065 

รวม 2,400,187 2,067,908 1,942,508 

ถั่วเหลอืง    

ภาคเหนือ 63,102 50,251 47,706 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21377 20,098 19,509 

ภาคกลาง 185 107 101 

รวม 84,664 70,456 67,316 

ปาล์มน า้มัน    

ภาคเหนือ 9,134 13,775 24,926 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 58,516 65,977 86,662 

ภาคกลาง 809,563 870,809 965,021 

ภาคใต ้ 10,475,854 11,423,928 12,250,651 

รวม 11,353,067 12,374,489 13,327,260 

* การพยากรณ์ 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

จากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตเงาะ ปี 
2555 เท่ากบั 334,087 ตนั และการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 315,483 ตนั 
และ 321,683 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิตเงาะมากท่ีสุดคือ ภาคกลาง และภาคท่ีมีผลผลิตเงาะ
นอ้ยท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนผลผลิตล าไย ปี 2555 เท่ากบั 1,040,245 ตนั และมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 1,036,977 ตนั และ 1,053,437 ตนั ในปี 2557 

โดยภาคท่ีมีผลผลิตล าไย มากท่ีสุดคือ ภาคเหนือ และภาคท่ีมีผลผลิตล าไย น้อยท่ีสุด คือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนผลผลิตทุเรียน ปี 2555 เท่ากบั 197,174 ตนั และมีการคาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณผลผลิต ในปี 2556 เท่ากบั 223,050 ตนั และ 258,027 ตนั ในปี 2557 โดยภาคท่ีมีผลผลิต
ทุเรียน มากท่ีสุดคือ ภาคกลาง และภาคท่ีมีผลผลิตทุเรียน น้อยท่ีสุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที่ 4.8 ปริมาณผลผลิตเงาะ ล  าไย และทุเรียนปี 2555 -2557 

สถานที่  ผลผลิต  (ตัน) 
2555 2556

* 
2557

* 

เงาะ    

ภาคเหนือ 12,109 12,277 15,345 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,942 3,942 3,889 

ภาคกลาง 245,508 227,188 231,285 

ภาคใต ้ 73,287 72,076 71,167 

รวม 334,087 315,483 321,683 

ล าไย    

ภาคเหนือ 879,657 866,942 865,398 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45,561 43,152 41,588 

ภาคกลาง 115,027 126,883 146,451 

รวม  1,040,245 1,036,977 1,053,437 

ทุเรียน    

ภาคเหนือ 14,708 15,924 17,042 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,061 1,160 1,593 

ภาคกลาง 311,444 329.104 355,242 

ภาคใต ้ 197,174 223,050 258,027 

รวม 509,679 224,539 614,862 

* การพยากรณ์ 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

4.6   แนวโน้มการจดัการการผลติสินค้าเกษตร 

(1) การจดัการการผลิตสินคา้เกษตรกรมีแนวโนม้การผลิตเป็นแบบพนัธะสญัญามากข้ึน  
(2) การจดัการการผลิตสินคา้เกษตรกรมีแนวโน้มท่ีอาศยัเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์และใช้

ระบบสารสนเทศในการตดัสินใจในการผลิตมากข้ึน 

(3) ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอกฟาร์มจะมีบทบาทในการใหค้  าปรึกษาในดา้นการจดัการผลิต
มากข้ึน 

(4) คุณภาพของสินคา้และความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคจะเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการ
จดัการการผลิตสินคา้เกษตร 

(5) การจดัการการผลิตตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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4.7   กระบวนการจดัการการผลติสินค้าเกษตร 

4.7.1 การวางแผนการผลิตสินคา้เกษตร เป็นการจดัสรรทรัพยากรและปัจจยัการผลิต เพื่อให้
ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) การประมาณรายรับรายจ่ายและผลก าไรท่ีไดจ้ากการผลิตสินคา้เกษตร เช่น ผลก าไร
จากการผลิตมนัส าปะหลงัต่อไร่ เป็นตน้ 

(2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกิจการท่ีเปล่ียนแปลงไปเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
บางส่วนในการผลิต เช่น การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการซ้ือรถแทรกเตอร์ขนาดกลางเพ่ือใชใ้น
การผลิตขา้วโพด เป็นตน้ 

(3) การวางแผนและงบประมาณทั้งหมดของการผลิตไดแ้ก่ การส ารวจทรัพยากรฟาร์ม
ท่ีมีอยู ่เช่น ท่ีดิน โรงเรือน แรงงาน การจดัการ การระบุกิจกรรมท่ีเป็นไปไดใ้นการผลิตและก าหนด
สัมประสิทธ์ิของการผลิต เช่น การปลูกขา้วโพด 1 ไร่ ตอ้งการใชแ้รงงาน 8 ชัว่โมง ใชทุ้น 1,000 

บาท เป็นตน้ การประมาณการผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร ของแต่ละกิจกรรมการผลิตท่ี
เป็นไปได ้ซ่ึงเป็นการประมาณผลผลิตท่ีไดรั้บต่อไร่ ราคาผลผลิต และค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
แต่ไม่คิดค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี หลงัจากนั้นจึงก  าหนดแผนฟาร์มทั้งหมด โดยเลือดกิจกรรมท่ี
ผลตอบแทนสูงสุดจากมากไปนอ้ย 

4.7.2 การปฏิบติัการ คือ การน าแผนท่ีก  าหนดมาด าเนินการเพื่อให้เกิดผลตามท่ีคาดหมายไว ้
ซ่ึงมี 2 ขั้นตอน คือ 

(1) การจดัหาปัจจยัการผลิตมาใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงท่ีมาของปัจจยัการผลิต ไดม้าจาก
การซ้ือ การเช่า กูย้มื หรือมีอยูแ่ลว้ในฟาร์ม 

(2) การจดัการใชปั้จจยัการผลิตอยา่งเหมาะสมตามช่วงเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นแผน 

4.7.3 การควบคุม คือ การดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงการ
คน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ข การควบคุมประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การ
บนัทึกขอ้มลู และการวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงขอ้มลูท่ีจะตอ้งน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ งบดุล งบรายไดห้รือ
งบก าไรขาดทุน และการวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์มทั้งหมด 

 

4.8   สภาวะแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการผลติสินค้าเกษตร 

(1) ปัจจยัท่ีดิน ไดแ้ก่ ความจ ากดัของท่ีดินส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณการผลิตสินคา้เกษตร ความ
เส่ือมสภาพของดินท าใหป้ระสิทธิภาพในการผลิตลดลงและตอ้งลงทุนในการปรับปรุงดินเพ่ิมข้ึน 

(2) ปัจจยัแรงงาน ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรส่งผลต่อ
ตน้ทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 
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(3) ปัจจัยทุน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนทุนเพื่อการเกษตรซ่ึงส่งผลต่อปริมาณและ
ประสิทธิภาพการผลิต 

(4) ปัจจัยการจัดการ ได้แก่ ปัญหาการขาดความสามารถในการจัดการ ซ่ึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิต 

 

4.9   มาตรการของภาครัฐด้านการตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

(1) มาตรการการพฒันาตลาดสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันาจดัตั้งตลาดกลาง
สินคา้เกษตร และการจดัตั้งตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

(2) การแทรกแซงตลาดภายใน ไดแ้ก่ การรับจ าน าผลผลิต การประกนัราคาผลผลิต การรับซ้ือ
ผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงท่ีราคาผลผลิตตกต ่า การจ่ายเงินชดเชยให้ผูป้ระกอบการการคา้ และ
การจดัหาสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต ่าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้ เป็นตน้ 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การจดัการสินคา้เกษตร เป็นการจดัการกระบวนการในการเปล่ียนปัจจยัต่างๆท่ีใชใ้นการผลิต
สินคา้เกษตร เพื่อให้ไดผ้ลผลิต โดยในกระบวนการของการจัดการการผลิตน้ีประกอบดว้ยการ
วางแผน การปฏิบติัการ และการควบคุม ซ่ึงสินคา้เกษตร สามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท สินคา้
เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากพืช สินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากสัตว ์สินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากการ
ประมง สินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากป่าไม ้การผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีแนวโน้มการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
คือ การผลิตสินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากพืช สินคา้เกษตรประเภทท่ีไดจ้ากสัตว ์สินคา้เกษตร
ประเภทท่ีไดจ้ากการประมง และกระบวนการจดัการการผลิตสินคา้เกษตร มี 3 ขั้นตอน คือ 1) 

ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินคา้เกษตรและการวางแผนฟาร์ม 2) การปฏิบติัการ และ 3) ขั้นตอน
การควบคุม 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของสินคา้เกษตร 

2. ใหแ้บ่งประเภทสินคา้เกษตรเพื่อใชใ้นการคา้ 

3. อธิบายสถานการณ์การผลิตสินคา้เกษตรดา้นสตัว ์การประมง และดา้นพืชของประเทศไทย 

4. อธิบายมาตรการของภาครัฐดา้นการตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศ 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. สามารถอธิบายความหมายของการแปรรูปได ้

 2. สามารถแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเกษตรได ้

 3. สามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการในการจดัการการแปรรูปสินคา้เกษตรได ้

 4. สามารถอธิบายปัญหาในการแปรรูปสินคา้เกษตรได ้  

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของการแปรรูป 

 2. ความส าคญัของการแปรรูป 

 3. ปัจจยัท่ีควรพิจารณาก่อนการลงทุนแปรรูปสินคา้เกษตร 

 4. ปัญหาในการแปรรูปสินคา้เกษตร 

 5. การจดัการการแปรรูปสินคา้เกษตร 

    วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพิ่มเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

   ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

   การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 การจดัการธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร 

บทที ่5 

การจัดการธุรกจิการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 การแปรรูปเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับธุรกิจเกษตรในสมยัปัจจุบนั เพราะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบัสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรหลายชนิดเม่ือน ามาแปรรูปแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั
สินคา้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงในบทน้ีจะไดอ้ธิบายเก่ียวกบั ความหมายของการแปรรูป ความส าคญัของการ
แปรรูป ชนิดของสินคา้เกษตรแปรรูป ปัจจยัท่ีควรพิจารณาก่อนการลงทุนแปรรูปสินคา้เกษตร 
ปัญหาในการแปรรูปสินคา้เกษตร และการจดัการธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1   ความหมายของการแปรรูป (Processing) 
ส าหรับความหมายของการแปรรูปและการแปรรูปสิคา้เกษตร ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวห้ลาย

ความหมายดว้ยกนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การแปรรูป หมายถึง การเปล่ียนสภาพสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้

(สมคิด ทกัษิณาวสุิทธ์ิ, 2548) 
การแปรรูป หมายถึง การแปรสภาพเปล่ียนจากลกัษณะเดิมไปตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงอาจเกิด

จากการแปรสภาพตามธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย ์หรือการเปล่ียนสภาพของสินคา้หรือ
วตัถุดิบให้แตกต่างออกไปจากเดิม โดยมีวตัถุประสงค์ต่างๆกนั เช่น เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก (ศิริวรรณ กลางนคร, 2548) 

การแปรรูปสินคา้เกษตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพของผลิตผลทางการเกษตร ให้อยู่
ในสภาพท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด (ลดัดา พิศาลบุตร และภวตั เจียมจิณณวติร, 2553) 

จากค านิยามความหมายการแปรรูปและการแปรรูปสินคา้เกษตร อาจจะสรุปความหมายของ
การแปรรูปสินค้าเกษตร ได้ว่า “การเปล่ียนสภาพของสินค้าเกษตรท่ีอยู่ในรูปของผลผลิตทาง
การเกษตร ให้แปรสภาพเป็นสินคา้เกษตรท่ีต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินคา้เกษตรชนิดนั้น” 

 

5.2    ความส าคัญของการแปรรูป 

การแปรรูปสินค้า มีความส าคญัต่อระบบธุรกิจการเกษตรเป็นอย่างมาก (สิงหนาท พวง
จนัทน์แดง, 2550). ซ่ึงพอท่ีจะสรุปถึงความส าคญัของการแปรรูปสินคา้เกษตรไดด้งัน้ี 
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(1) การแปรรูปท าใหมู้ลค่าของสินคา้เพิ่มข้ึน (Added Value) ทั้งน้ีเพราะในกระบวนการแปร
รูป เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัปัจจยัการผลิต เช่น การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร ท าให้ขา้วมีมูลค่า
สูงข้ึน หรือการแปรรูปมนัส าปะหลังเป็นมนัเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน ก่อนท่ีจะส่งขายใน
ประเทศหรือส่งขายในต่างประเทศ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินคา้
เกษตรใหมี้มูลค่ามากข้ึน เป็นตน้ 

(2) การแปรรูปช่วยท าให้มีการเก็บรักษาสินคา้เกษตรไดน้านข้ึน สามารถช่วยลดการขาด
แคลนสินคา้ หรือการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ตามฤดูกาล และมีผลท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตการเกษตร สามารถลดความสูญเสียของผลผลิตได้ เพราะสินคา้เกษตรเป็นสินคา้ท่ีเน่าเสีย
ง่าย และผลิตตามฤดูกาล ซ่ึงหากไม่มีโรงงานแปรรูปเพื่อรองรับสินคา้เกษตรท่ีเขา้สู่ตลาดตาม
ฤดูกาลแลว้ ก็จะท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองราคาสินคา้ แต่ถา้หากสินคา้เกษตรไดรั้บการแปรรูป สินคา้นั้น
ก็สามารถท่ีจะเก็บรักษาไวไ้ดน้านและยงัสามารถเพิ่มมูลค่าได้ เช่น สัปปะรด ล าไย ล้ินจ่ี พืชผกั
หลายชนิด เป็นตน้  

(3) การแปรรูปท าใหค้่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้เกษตรลดลง ทั้งน้ีเพราะลกัษณะของสินคา้
เกษตรตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการขนส่งมาก เช่น ขา้ว ขา้วโพด ยางพารา เป็นตน้ ท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การขนส่งและการเก็บรักษา แต่เม่ือไดรั้บการแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ จะสามารถลดขนาด
และน ้าหนกัลงได ้รวมทั้งสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษา  

(4) การแปรรูปก่อให้เกิดธุรกิจต่อเน่ืองทั้งธุรกิจก่อนการแปรรูป (Backward Linkages) และ
ธุรกิจหลงัจากการแปรรูปแลว้ (Forward Linkage)  

(5) การแปรรูปท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่โดยการน าเอาเทคนิคหรือเทคโนโลยีมาเปล่ียน
วตัถุดิบใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น การผลิตเนยจากน ้านม การผลิตเส้ือผา้จากฝ้าย เป็นตน้ 

 

5.3    ชนิดของสินค้าเกษตรแปรรูป 

ลดัดา พิศาลบุตร และภวตั เจียมจิณณวิตร (2335) ได้แบ่งชนิดของการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรออกเป็น 4 ประเภท คือ 

5.3.1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑ์สด สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 

(1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑส์ดจากพืช  คือ การแปรรูปขั้นตน้
หลงัการเก็บเก่ียวพืชเพื่อช่วยในการถนอมอาหารไม่ใหเ้น่าเสียจากเช้ือจุลินทรีย ์ลดการเส่ือมคุณภาพ
ดว้ยเอนไซม ์นอกจากนั้นยงัเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใชจ้ากสินคา้เกษตรให้เกิดมูลค่าได ้
ตวัอย่างสินคา้เกษตรท่ีได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑ์สดจากพืช ได้แก่ 
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การสีขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร ผลพลอยไดจ้ากการสีขา้วไดแ้ก่ แกลบ ร าขา้ว และปลาย หรือการน า
ผกัสดมาแปรรูปเป็นผกัดอง เป็นตน้ 

(2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑ์สดจากสัตว ์คือ การแปรรูปจาก
สัตวมี์ชีวิตท่ีถูกท าให้ตายหรือผ่านการช าหละ โดยแยกออกเป็น สัตวบ์ก เช่น หมู ววั เป็ด ไก่ เป็น
ตน้ ซ่ึงอาจรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เช่น ไข่ และน ้ านมสด สัตวน์ ้ าจืดและน ้ าเค็ม เช่น กุง้ หอย ปู 
ปลา เป็นตน้ ตวัอยา่งสินคา้เกษตรท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑ์สดจาก
สัตว ์ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์างๆแช่แขง็ สัตวน์ ้าจืดและน ้าเคม็แช่แขง็ เป็นตน้ 

5.3.2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูป คือ อาหารท่ีผ่านการแปร
สภาพโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีพร้อมจะใชบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ  

(1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูปจากพืช โดยการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปจาก ผกั ผลไม้ และธัญพืช ได้แก่ มะม่วง มะละกอ ผกักินใบต่างๆ 
ขา้วโพด ขา้วสาลี เป็นตน้ ตวัอย่างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูป คือ 
ผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปของแป้ง เช่น แป้งขา้วเหนียว แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วโพด แป้งถัว่เหลือง และแป้ง
ขา้วสาลี เป็นตน้  

(2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูปจากสัตว ์โดยการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการแปรรูปจากเน้ือสัตวเ์ศรษฐกิจ เช่น การแปรรูปเน้ือสุกรเป็นหมูหยอง แหนม หมู
ฝอย หมูเส้น แหนม ไส้กรอก หรือจากสัตวน์ ้า เช่น น ้าปลา ปลาร้า เป็นตน้ 

5.3.3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูป คือ อาหารท่ีผา่นการแปรรูปโดย
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การหมกั การอบ การทอด และการกวน เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีพร้อมในการ
บริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 

(1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูปจากพืช โดยน าผกั ผลไมม้า
ผา่นกระบวนการหมกั การอบ การทอด และการกวน ซ่ึงข้ึนกบัชนิดของพืช เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
ต่างๆ เช่น ผกักาดดองบรรจุกระป๋อง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก เงาะกระป๋อง แยม น ้ าผลไม ้น ้ า
มะเขือเทศ กลว้ยตาก กลว้ยกวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน เป็นตน้ 

(2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูปจากสัตว ์โดยเป็นผลิตภณัฑ์
จากทั้งสัตวบ์กและสัตวน์ ้ า เช่น หมูพะโล ้เป็ดพะโล ้หมูย่าง ไก่ย่าง เป็ดย่าง ปลาซาร์ดีนในซอส
มะเขือเทศ หอยลายกระป๋อง ปลาทูน่าในน ้ามนัพืช เป็นตน้ 

5.3.4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร คือ การแปรรูปผลผลิตสินคา้เกษตรให้
เป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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(1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหารจากพืช เป็นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
แปรรูปผลผลิตจากพืชใหเ้ป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น การผลิตตะเกียบ 
ตะกร้า และเคร่ืองจกัรสารจากไมไ้ผ ่การท ากระดาษจากตน้ยคูาลิปตสั การท ากระทงและถาดจากใบ
กลว้ย การท าเส่ือ เป็นตน้ 

(2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหารจากสัตว ์เป็นการใชเ้ศษเหลือจาก
การแปรรูปจากผลิตภณัฑ์อ่ืนๆจากสัตว ์เช่น การใชเ้ศษเหลือจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดผลิตภณัฑ์สด การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูป และ การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูป เช่น การน าหนงัสัตวม์าท าเป็นรองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ 

ชนิดของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถน ามาเขียนสรุปเป็นแผนภาพได้
ดงัรูปท่ี 5.1 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.1 ชนิดของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สินคา้เกษตรแปรรูป 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑส์ด 

          - จากพืช เช่น ขา้วสาร  
          - จากสัตว ์เช่น ช้ินส่วนไก่แช่แขง็ 

 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึงส าเร็จรูป 

           - จากพืช เช่น แป้งขา้วโพด 

        - จากสัตว ์เช่น แหนม 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร 

         - จากพืช เช่น ตะเกียบ ตะกร้าไมไ้ผ ่

         - จากสัตว ์เช่น กระเป๋า รองเทา้ จากหนงัสัตว ์

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูป 

         - จากพืช เช่น ผลไมก้วน 

         - จากสัตว ์เช่น ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 
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5.4    ปัจจัยทีค่วรพจิารณาก่อนการลงทุนแปรรูปสินค้าเกษตร 

5.4.1 การเลือกเทคโนโลยใีนการแปรรูปข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่งดงัน้ี 

(1) ตน้ทุนและผลตอบแทน 

(2) กระบวนการผลิตท่ีเลือกตอ้งสอดคลอ้งกบัแรงงาน ทุน พลงังานและวตัถุดิบท่ีมีอยู ่
และมีความเป็นไปไดท้ั้งทางการเงินและทางเศรษฐกิจ 

(3) ความสามารถในการจดัการ 

(4) เทคโนโลยท่ีีเลือกใชใ้นการแปรรูป 

5.4.2 การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน ต้องพิจารณาว่า สถานท่ีตั้ งของโรงงานจะสามารถลด
ตน้ทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ีได ้

(1) ลดตน้ทุนการขนส่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานแปรรูป 

(2) ลดตน้ทุนในการแปรรูป 

(3) ลดตน้ทุนในการขนส่งผลิตภณัฑไ์ปสู่ผูค้า้ปลีก 

5.4.3 การจดัการสินคา้คงคลงั ตอ้งพิจารณา 

(1) ความจุของคลงัสินคา้ 

(2) ส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพเพื่อลดการสูญเสียทางกายภาพและคุณภาพ
ของสินคา้ท่ีเก็บรักษา 

(3) สถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้ควรจะอยูท่ี่ใด 

(4) การจดัการทางการเงิน 

5.4.4 ปัจจยัอ่ืนเพื่อการแปรรูป 

5.4.5 แผนงานและการควบคุม 

5.4.6 การจดัการผลิตผลพลอยได ้

   

5.5   ปัญหาในการแปรรูปสินค้าเกษตร 

5.5.1 สินคา้เกษตรหลายชนิดยงัไม่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ยได้ เน่ืองจาก
สาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ความไม่สม ่าเสมอของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

(2) สินคา้เกษตรบางชนิดไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 

(3) การขาดแคลนเทคโนโลยใีนการแปรรูป 

(4) วตัถุดิบประกอบการแปรรูปหลายรายการยงัตอ้งอาศยัการน าเขา้ 
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5.5.2 โรงงานส่วนใหญ่ด าเนินงานต ่ากวา่ก าลงัการผลิต เน่ืองจาก การขาดแคลนวตัถุดิบ และ
ความตอ้งการสินคา้ท่ีไม่สม ่าเสมอตลอดทั้งปี 

5.5.3 การผลิตผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด เน่ืองจาก 

(1) เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 

(2) การขาดบุคลากรท่ีช านาญในการควบคุมเคร่ืองจกัร 

(3) คุณภาพวตัถุดิบไม่ไดม้าตรฐาน 

5.5.4 การก าจดัของเสียยงัไม่ไดม้าตรฐาน 

5.5.5 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออกยงัขาดความคล่องตวั 

5.5.6 ตลาดผลิตภณัฑไ์ม่แน่นอนและมีการแข่งขนักนัมาก 

5.5.7 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นน ้าประปาและไฟฟ้า สภาพถนนท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 

5.6   การจัดการธุรกจิการผลติสินค้าเกษตรแปรรูป 

การจดัการธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป ตอ้งมีการจดัการทั้งภายในองค์การธุรกิจและ
ภายนอกองคก์ารธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.6.1 การจดัการภายในองคก์ารธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร ซ่ึงมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การจดัการกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ วิธีการแปรรูปซ่ึงตอ้งค านึงถึง ตน้ทุนการแปร
รูปและผลตอบแทน กระบวนการผลิตต้องสอดคล้องกับแรงงาน ทุน วตัถุดิบ และพลังงาน 
ความสามารถในการจดัการ และเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้ต้องมีผลกระทบน้อยท่ีสุดต่อคุณค่าทาง
โภชนาการของสินคา้เกษตร 

(2) การจดัการสถานท่ีตั้งโรงงาน ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจแปรรูปสินคา้เกษตรควรเลือกตั้ง
โรงงาน คือ เลือกสถานท่ีตั้งโรงงานใหอ้ยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ เพื่อลดการเน่าเสียของวตัถุดิบ และควร
เลือกสถานท่ีตั้ งโรงงานให้อยู่ใกล้กับตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสะดวกต่อการกระจายสินค้าสู่
ผูบ้ริโภค ซ่ึงการจดัการดา้นสถานท่ีท่ีดีสามารถช่วยลดค่าขนส่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานแปรรูปและ
ช่วยลดค่าขนส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัผูค้า้ปลีก 

(3)  การจดัการสินคา้คงคลงั เป็นการจดัการสินคา้เกษตรหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก็บไวร้อ
การจ าหน่ายรวมถึงสินคา้ท่ีจ  าหน่ายไม่หมด หรือการเก็บวตัถุดิบเพื่อรอการแปรรูป การจดัการ
สินคา้คงคลงัตอ้งมีการจดัการเก่ียวกบั ความจุของคลงัสินคา้ซ่ึงตอ้งเหมาะสมกบัจ านวนสินคา้และ
วตัถุดิบท่ีเก็บ ส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ และการจดัการดา้นการเงิน 

(4) การวางแผนการผลิต การแปรรูปสินคา้เกษตรจ าเป็นตอ้งมีการวางแผน เพื่อให้ได้
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอ้งควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั้งไดผ้ลิตภณัฑแ์ปรรูป 
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(5) การจดัการผลิตผลพลอยได ้เป็นการจดัการส่ิงท่ีเหลือจากกระบวนการแปรรูป
สินคา้เกษตร ซ่ึงผลพลอยไดท่ี้ใชป้ระโยชน์ไดจ้ะถูกน าไปขายหรือเขา้สู่กระบวนการอ่ืนๆ เพื่อเพิ่ม
รายได ้เช่น การแปรรูปไมย้างพารา มีผลพลอยได ้คือ เศษไมย้างพารา ซ่ึงสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อ
เป็นเช้ือเพลิงได ้เป็นตน้ 

5.6.2 การจดัการภายนอกองค์การธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการกบั
สภาวการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนในอนาคต เช่น 1) ความตอ้งการสินคา้เกษตรแปรรูปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 2) บทบาทของรัฐในด้านสาธารณูปโภค 3) นโยบายด้านมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสินคา้เกษตร 4) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน 5) การวิจยัและพฒันา 6) 

สภาพการณ์ของตลาด ซ่ึงการการจดัการธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 
5.2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.2 การจดัการธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป 

 

การจัดการธุรกจิการผลติสินค้าเกษตรแปรรูป 

การจัดการภายในองค์การธุรกจิ 

1. การจดัการกระบวนการผลิต 

2. การจดัการสถานท่ีตั้งโรงงาน 

3. การจดัการสินคา้คงคลงั 

4. การวางแผนการผลิต 

4. การจดัการผลิตผลพลอยได ้

การจัดการภายนอกองค์การธุรกจิ 

1. ความตอ้งการสินคา้เกษตรแปรรูป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. บทบาทของรัฐในดา้น
สาธารณูปโภค 

3. นโยบายดา้นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมสินคา้เกษตร 

4. นโยบายการส่งเสริมการลงทุน 

5. การวจิยัและพฒันา 

สภาพการณ์ของตลาด
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สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การแปรรูปสินคา้เกษตร คือ การเปล่ียนสภาพของสินคา้เกษตรเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ ซ่ึงชนิดของสินคา้แปรรูปแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดผลิตภณัฑ์สด 2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารก่ึง
ส าเร็จรูป 3) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารส าเร็จรูป และ  4) การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร การจดัการธุรกิจการเกษตรการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปแบ่งออกเป็น 2 

อย่าง อย่างแรกเป็นการจดัการภายในองค์การธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัการ
กระบวนการผลิต การจดัการสถานท่ีตั้งโรงงาน การจดัการสินคา้คงคลงั การวางแผนการผลิต และ
การจดัการผลพลอยได ้อยา่งท่ีสองเป็นการจดัการภายนอกองคก์ารธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตรซ่ึง
ตอ้งมีการเตรียมการกบัสภาวการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนในอนาคต 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของการแปรรูป 

2. ใหแ้บ่งประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร 

3. ใหอ้ธิบายแนวคิดและกระบวนการในการจดัการการแปรรูปสินคา้เกษตร 

4. ใหอ้ธิบายปัญหาในการแปรรูปสินคา้เกษตร 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1 อธิบายความหมายการน าเขา้และส่งออกสินคา้ได ้ 

 2. สามารถอธิบายการน าเขา้และส่งออกสินคา้ได ้

 3. อธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกได ้

 4. อธิบายเทอมการคา้ระหว่างประเทศได ้

 5. สามารถอธิบายวงเงินกูต่้างประเทศได ้

    เนือ้หา 

 1.ความหมายของการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 

 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกสินคา้ 

 3. ขั้นตอนพิธีการส่งออก 

4. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและน าเขา้ 

5. เทอมการคา้ระหว่างประเทศ 

6. วงเงินกูต่้างประเทศ 

7. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

   8. มาตรการสนบัสนุนธุรกิจการเกษตร 

 9. ตวัอยา่งปริมาณการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

   
 

 

 



 

93                                                                              การจดัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้สินคา้เกษตร 

 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

        ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

         การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 6 

การจดัการธุรกจิส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร 

 ธุรกิจส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรเป็นระบบย่อยหน่ึงของระบบธุรกิจเกษตรท่ีมี
ความส าคญั มลูค่าของการลงทุนและรายไดจ้ากธุรกิจส่งออกและน าเขา้สินคา้เกษตรมีมูลค่าสูง ซ่ึง
ถา้หากว่าผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนจากการจ าหน่ายสินคา้เกษตรเพียงแต่ในประเทศ ให้สามารถขยาย
เป็นธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศได ้จะสามารถเพ่ิมมลูค่าของสินคา้เกษตรได ้ซ่ึงในบทน้ีจะอธิบาย
ถึง ความหมายของการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกสินคา้ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งออกและน าเข้า เทอมการคา้ระหว่างประเทศ วงเงินกูต่้างประเทศ 
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ และมาตรการสนับสนุนธุรกิจการเกษตร ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

6.1   ความหมายของการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 

 การน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร หมายถึง การซ้ือขายและการแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่าง
ประเทศหน่ึงกบัอีกประเทศหน่ึง ประกอบดว้ยการส่งสินค้าออกสินค้า (Export) และการน าเข้า
สินคา้ (Import) โดยเป็นการคา้ระหว่างประเทศมีทั้งเป็นการคา้ระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน 
หรือระหว่างรัฐกบัเอกชน (อ าพน ห่อนาค, 2545) 

 

6.2    เอกสารที่เกีย่วข้องกบัพธิีการส่งออกสินค้า 

สินคา้เกษตรส่งออกสามารถจ าแนกตามวตัถุประสงค์ของการน าไปใชใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
สินคา้วตัถุดิบ ก่ึงวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงตอ้งมีเอกสารท่ีตอ้งใชพ้ิธีการส่งออกสินคา้ ซ่ึง
นิทศัน์ ภัทรโยธิน ประยุทธ์ ศริสวสัด์ิพิพฒัน์ และบุญน า กุลรกมัพุศิริ (2553) ไดส้รุปเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกสินคา้เกษตรไวด้งัน้ี 

(1) ดราฟต ์หรือใบรับ (Export Draft or Receipt) คือ ใบแจง้หน้ีหรือตัว๋เรียกเงินท่ีผูข้ายจดัท า
ข้ึนเพ่ือแจง้ใหผู้ซ้ื้อช าระเงินค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูข้าย หรือช าระผ่านธนาคารของผูข้าย ในขณะท่ีใบรับ 
คือ หลกัฐานแสดงการรับเงิน ซ่ึงผูซ้ื้ออาจเรียกร้องใหผู้ข้ายออกใบแทนการออกเป็น Export Draft ก็
ได ้

(2) ใบก ากบัราคาสินคา้ (Invoice) เป็นเอกสารบญัชีแสดงรายการและราคาสินค้า ตลอดจน
รายละเอียดต่างๆ เช่น จ  านวนสินคา้ท่ีมีการส่งมอบ ช่ือพาหนะท่ีขนส่ง น ้ าหนักสินคา้แต่ละหีบห่อ 
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Shipping Mark หรือรหัสก ากับบนหีบห่อสินค้า เช่น ช่ือย่อของผูรั้บสินค้า เป็นเอกสารท่ีใช้
ตรวจสอบกบัสญัญาซ้ือขายและเอกสาร (Shipping Document) 

(3) ใบตราส่งของทางเรือ (Bill of Lading) หรือใบรับขนสินคา้ทางอากาศ เรียกย่อว่า B/L 

เป็นเอกสารท่ีบริษทัเรือ (Shipping Company) ผูรั้บขนสินคา้ออกให้แก่ผูข้ายหรือผูจ้ดัส่ง (Shipper) 
ไวเ้ป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการท่ีตนรับด าเนินการส่งสินคา้ ท่ีไดรั้บมอบจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง 

(4) กรมธรรมป์ระกนัภยั (Insurance Policy) เป็นเอกสารท่ีบริษทัผูรั้บประกนัภยัออกให้ตาม
ค าสัง่ของผูเ้อาประกนั (ผูข้ายสินคา้เกษตร) โดยผูซ้ื้อเป็นผูรั้บประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัความ
เสียหายท่ีเกิดแก่สินคา้ขณะขนส่งในกรณีท่ีซ้ือขายเป็น CIF 

(5) ใบก ากบัราคาสินคา้ออกโดยสถานกงสุล (Consular Invoice) พิธีการน าสินคา้เขา้ของบาง
ประเทศอาจก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีใบก ากบัราคาสินคา้ ซ่ึงรับรองโดยสถานกงสุลของตนเอง ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นประเทศของผูข้าย เพ่ือรับรองราคา 

(6) ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) วิธีท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไป ใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินคา้จะออกโดยหอการคา้ในประเทศของผูส่้งออก 

(7) บญัชีรายการสินคา้ (Packing and Weight list) ปกติผูส่้งจะจดัท าบญัชีรายการสินคา้ซ่ึงจะ
ระบุชนิด จ  านวน ปริมาณและน ้ าหนกั ของสินคา้แต่ละชนิดสินคา้เพ่ือความสะดวกในการตรวจรับ 
หรือตามค าขอของผูซ้ื้อ 

(8) เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบรับรองคุณภาพสินคา้ (Certificate of Quality) ใบรับรองการฉีด
สารเคมีฆ่าแมลง 

 

6.3   ขั้นตอนพธิีการส่งออก มดีังนี้ 
(1) เตรียมการส่งมอบสินคา้ 

(2) แจง้รายละเอียดการส่งมอบใหก้บัผูข้ายสินคา้ 

(3) ขอใบรับรองดา้นสุขอานามยั 

(4) ด าเนินการขนส่งสินคา้ 

 

6.4    ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกบัการส่งออกและน าเข้า 

(1) ค่าธรรมเนียม หมายถึงเงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากการให้บริการโดยตรงต่อประชาชน
ผูรั้บบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเก็บของ 

(2) ค่าสัมปทาน หมายถึง เงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากการให้สิทธิบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการ
ประกอบการ เช่นค่าสมัปทานท าเหมืองแร่ 
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(3) ภาษีเงินได้ หมายถึง เงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากบุคคลท่ีมีเงินได้จากการรับจ้างหรือการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะมีอตัราต่างๆข้ึนกบัรายได ้เช่น ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(4) ภาษีสรรพสามิต หมายถึง เงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากการท่ีประชาชนใชสิ้นคา้อุปโภคบริโภค 
ท่ีรัฐเห็นว่าไม่จ  าเป็นแก่การครองชีพ เช่น ค่าภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 

(5) ภาษีศุลกากร หมายถึง เงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากสินคา้ท่ีน าเขา้หรือส่งออกนอกประเทศ 

(6) อากรแสตมป์ หมายถึง เงินท่ีรัฐเรียกเก็บจากเอกสารต่างๆท่ีทางราชการหรือประชาชน
จดัท าข้ึน เช่น หนงัสือมอบอ านาจ ตอ้งติดอากรจึงจะสมบูรณ์ 

 

6.5   เทอมการค้าระหว่างประเทศ  
เทอมการคา้ระหว่างประเทศหรือ Incomterms (International Commercial Terms) เป็นค าท่ี

ถกูสร้างข้ึนจากทางปฏิบติัในทางการคา้ระหว่างประเทศ และเป็นท่ีทราบกนัดีว่าเป็นภาษาสากล
ส าหรับพ่อคา้ระหว่างประเทศ (อคัวรรณ์  แสงวิภาค, 2554) ภายใต ้Incoterms 2000 การส่งมอบ
สินคา้ท่ีซ้ือขายมี 13 รูปแบบ โดยมีช่ือเรียกและความหมายโดยย่อเป็นล าดบัภาระของผูข้ายจากตน้
ทางไปจนถึงปลายทาง ซ่ึงนิทศัน์ ภัทรโยธิน ประยุทธ์ ศริสวสัด์ิพิพฒัน์ และบุญน า กุลรกมัพุศิริ 
(2553) ไดอ้ธิบายเทอมการคา้ระหว่างประเทศ ไวด้งัน้ี 

(1) EXW (EX Work)  ซ่ึงจะเ ร่ิมด้วย Ex แล้วตามด้วยสถานท่ีท่ีจะมอบสินค้า   

เช่น  Ex Warehouse ซ่ึงผูข้ายมีภาระในการผลิตสินคา้ให้เรียบร้อย และรอให้ผูซ้ื้อน าพาหนะมารับ
สินคา้ ณ สถานท่ีท่ีก  าหนด เช่น โรงงาน คลงัสินคา้ โดยปกติผูข้ายไม่มีภาระในการขนสินคา้ข้ึน
พาหนะหรือตอ้งผา่นพิธีการส่งออก ยกเวน้จะมีการตกลงกนั ดงันั้นหากผูซ้ื้อไม่มีความพร้อมในการ
ท าพิธีการส่งออก ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแลว้ไม่ควรจะซ้ือในรูปน้ี 

(2) FCA (Free Carrier) ผูข้ายมีภาระส่งมอบสินค้าให้อยู่ในการดูแลของผูรั้บขนส่ง ณ 
สถานท่ีท่ีผูซ้ื้อระบุหากไม่มีจุดส่งมอบท่ีก  าหนด (เพราะผูซ้ื้ออาจจะบอกเพียงว่าให้ส่งมอบสินคา้ไป
ยงัผูรั้บขนส่งรายใดรายหน่ึง) ในทางปฏิบติัผูข้ายจะเป็นผูติ้ดต่อผูรั้บขนส่งในนามของผูซ้ื้อเพ่ือ
ก าหนดสถานท่ีส่งมอบระหว่างกนั FCA สามารถใชก้บัการขนส่งทุกรูปแบบ 

(3) FAS (Free Alongside Ship) ผูข้ายตอ้งส่งมอบสินคา้หนา้ท่าขา้งเรือท่ีเป็นพาหนะหลกั 
หรือส่งมอบลงเรือ Lighters เพื่อล  าเลียงต่อไปยงัพาหนะหลกั ณ ท่าเรือท่ีก  าหนด 

(4) FOB (Free On Board) ผูข้ายรับภาระท่ีจะส่งมอบสินคา้ข้ึนบนระว่างของพาหนะขนส่ง
หลกั พร้อมท่ีจะขนส่งระหว่างประเทศ ซ่ึงหมายรวมถึงการท่ีสินคา้นั้นๆตอ้งผ่านพิธีการศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ 
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(5) CFR (Cost and Freight) ผูข้ายรับช าระค่าใชจ่้ายและค่าระวางจนกระทั้งถึงเมืองท่า
ปลายทาง ซ่ึงรวมถึงภาระในการผ่านพิธีการน าสินคา้ออกนอกประเทศ ทั้งน้ีผูซ้ื้อจะตอ้งรับความ
เส่ียงสูญหาย หรือความเสียหายของสินคา้ทนัท่ีท่ีสินคา้ข้ึนสู่กาบเรือ 

(6) CIF (Cost Insurance and Freight) ผูข้ายมีภาระเช่น CFR และเพ่ิมเติมท าประกนัภยัความ
เสียหาย หรือสูญเสียจาการขนส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อจนถึงเมืองท่าปลายทาง 

(7) CPT (Carriage Paid to) มีความหมายเพ่ิมเติมจาก FCA ในแง่ท่ีผูข้ายไดช้  าระค่าขนส่ง
สินคา้ไปถึงปลายทางดว้ยแลว้ หรืออีกนัยหน่ึงเป็นการใช้แทน CFR ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชเ้รือเป็น
พาหนะขนส่งหลกั หรือมีการขนส่งหลายขั้นตอน 

(8) CIP (Carriage and Insurance Paid to) มีความหมายเช่นเดียวกบั CPT เพ่ิมการท าประกนั
ความเสียหายของสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อจนถึงปลายทาง ซ่ึงเปรียบแลว้เป็นเสมือน CIFในกรณีท่ีไม่ไดใ้ช้
เรือเป็นพาหนะหลกัในการขนส่ง หรือมีการขนส่งหลายขั้นตอน 

(9) DAF (Delivery at Frontier) เป็นการส่งมอบสินคา้โดยผา่นพิธีการศุลกากรส่งออกเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ณ สถานท่ีซ่ึงเป็นพรมแดนของประเทศตามท่ีตกลงกันไว ้ ซ่ึงค  าว่าส่งมอบ ณ 
พรมแดนอาจเป็นพรมแดนของประเทศผูส่้งออกก็ได ้ดงันั้นผูซ้ื้อผูข้ายควรจะตกลงกนัให้ชดัเจนถึง
จุดส่งมอบ 

  

6.6   วงเงินกู้ต่างประเทศ ประกอบดว้ย 

(1) Letter of Credit หรือ L/C ไดแ้ก่ ตราสารท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกโดยค าสั่งของลูกคา้ 
(ผูกู้ ้หรือผูส้ั่งเข้า) เพ่ือแสดงว่าธนาคารตกลงจะช าระเงินค่าสินค้าให้แก่ผูข้าย (ผูส่้งออกใน
ต่างประเทศ) เม่ือผูข้ายได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการขายสินคา้ตามท่ีได้ระบุต่อกนั ดงันั้น L/C จึงมี
ประโยชน์ท่ีจะให้ความคุ้มครองแก่ผูส้ั่งเขา้ เก่ียวกับเอกสารสินคา้ท่ีซ้ือ และให้ความมัน่ใจแก่ผู ้
ส่งออกว่าจะไดรั้บเงินค่าสินคา้อยา่งแน่นอน ถา้หากไดป้ฏิบติัถกูตอ้งตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีระบุไวใ้น L/C โดยปกติลกูคา้ท่ีจะเปิด L/C ได ้จะตอ้งมีวงเงินกบัธนาคาร ถา้ลูกคา้รายใดยงัไม่
เป็นท่ีเช่ือถือ ธนาคารจะมีการเรียกเก็บเงินค่ามดัจ  า (Margin Deposit) 

(2) สินเช่ือน าเขา้ (Trust Receipt หรือ T/R) คือ ตราสารท่ีลูกคา้ (ผูส้ั่งสินคา้เขา้) ท าไวต่้อ
ธนาคาร โดยอาศยัความเช่ือถือท่ีธนาคารมีต่อลกูคา้ และลกูคา้ใหก้ารรับรองว่า ธนาคารมีกรรมสิทธ์ิ
ในสินคา้นั้น และมีอ  านาจท่ีจะเรียกกลบัคืนมา หรือท าการจ าหน่ายแทนไดทุ้กโอกาส และในการ
จ าหน่ายสินคา้นั้น ลกูคา้จะกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของธนาคาร และจะน าเงินท่ีขายสินคา้ไดน้ั้นมา
ช าระใหแ้ก่ธนาคาร การท่ีผูส้ัง่เขา้ตอ้งขอสินเช่ือน าเขา้ เน่ืองจากมีปัญหาทางการเงิน และเพ่ือให้ผู ้
น าเขา้สามารถนกสินคา้สัง่เขา้ออกไปจ าหน่ายได ้ธนาคารตกลงกบัลูกคา้โดยให้วงเงินซ่ึงตกลงกนั
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ไว ้รวมถึงระยะเวลาการช าระเงินดว้ยสินเช่ือชนิดน้ีจะอยู่ระหว่าง 60-180 วนั ข้ึนอยู่กบัชนิดของ
สินคา้และเทอมการขายของลกูคา้ดว้ย 

 (3) แพคก้ิงเครดิตท่ีให้ก่อนส่งสินค้าออก (Packing Credit-Pre-Shipment) เป็นเงินกู้ท่ี
ธนาคารพาณิชยใ์ห้กบัผูส่้งออก ธนาคารให้กูไ้ดใ้นอตัราไม่เกิน 80% ของจ านวนเงินตาม L/C 

หรือไม่เกิน 70% ของจ านนวนเงินตามสญัญาซ้ือขายหรือใบสั่งซ้ือ (Contract/Order) การให้เครดิต
ประเภทน้ีธนาคารมกัคิดดอกเบ้ียในอตัราต ่าแก่ลกูคา้ ประมาณ  8-9 % ต่อปี ยกเวน้ในกรณีผูส่้งออก
ไปขายยงัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงธนาคารจะคิดอตัราดอกเบ้ีย 14.5%  เน่ืองจากธนาคารสามารถน าตัว๋ของ
ลกูคา้ไปขายลดช่วง (Rediscount) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับระยะเวลาท่ีให้กู ้ให้ไม่เกิน
วนัครบก าหนดของ L/C หรือ สญัญาซ้ือขาย หรือใบสัง่ซ้ือบวกอีก 10 วนั ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 180 วนั  

(4) แพคก้ิงเครดิตท่ีให้หลงัจากส่งสินคา้ออกแลว้ (Packing Credit-Post-Shipment) ธนาคาร
จะให้กูใ้นอตัราไม่เกิน 90% ของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงิน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา Rediscount 

เช่นเดียวกนั ระยะเวลาไม่เกินวนัครบก าหนดของตัว๋แลกเงิน บวกอีก 10 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั 

(5) แพคก้ิงสต๊อก (Packing Stock – P/S) ธนาคารจะให้กูใ้นอตัราไม่เกิน 80% ของราคา
สินคา้ท่ีธนาคารเป็นผูป้ระเมิน ตามราคาทอ้งตลาด โดยคิดอตัราดอกเบ้ียปกติ หรือให้กูใ้นอตัราไม่
เกินร้อยละ 50 ของราคาสินคา้ 

(6) แฟคเตอร่ิงเพ่ือการส่งออก (Export Factoring) กรณีท่ีผูส่้งออกขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ โดย
ไม่มี L/C เปิดมาจากลกูคา้ในต่างประเทศ ธนาคารจะรับซ้ือลด Invoice จากผูส่้งออก ซ่ึงขายสินคา้
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อในต่างประเทศ ภายในวงเงิน Factoring ท่ีไดต้กลงกบัธนาคารล่วงหน้า ในขณะเดียวกนั
ธนาคารจะจัดหาสถาบันในต่างประเทศมาค ้ าประกนัลูกหน้ีของผูส่้งออก ในอตัรา 100% ของ
จ านวนหน้ีท่ีได้รับอนุมัติ โดยผูส่้งออกส่งเอกสารต้นฉบับ เช่น Invoice, Bill of Lading,ใบ 
Insurance Policy, Packing List และเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีไดต้กลงกบัผูส้ั่งเขา้ให้แก่ธนาคาร ยกเวน้ 
bill of exchange ท่ีธนาคารจะจดัส่งเอกสารให้กบัผูซ้ื้อ และโอนกรรมสิทธ์ิการเรียกเก็บเงินตาม 
Invoice ให้แก่สถาบนัในต่างประเทศท่ีค  ้ าประกนัลูกหน้ีเพ่ือเรียกเก็บเงินแทน โดยผูส่้งออกตอ้ง
มอบตัว๋สญัญาใชเ้งิน เพ่ือค ้าประกนัเงินค่าสินคา้ท่ีรับล่วงหน้า นอกจากนั้น ผูส่้งออกตอ้งส่งส าเนา
ใบสัง่ซ้ือใหธ้นาคาร เป็นการยนืยนัว่าไดมี้การสัง่ซ้ือสินคา้จริง ไม่ใช่เป็นการขายฝาก 

(7) วงเงินรับซ้ือตัว๋ส่งออก เป็นเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยใ์หใ้นกรณีท่ีผูส่้งออกไดส่้งสินคา้ออก
ไปแลว้ และก าลงัขอรับเงินตามท่ีเรียกเก็บไป ผูส่้งออกสามารถน าเอกสารมาขายผ่านธนาคารได ้
โดยธนาคารจะรับซ้ือตัว๋และคิดส่วนลดตามราคาปกติของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ เงินกูร้ะยะยาว เป็น
เงินกูท่ี้มีก  าหนดเวลาช าระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเกินกว่า 1 ปี มกัจะใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์น
ถาวร  



 

99                                                                              การจดัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้สินคา้เกษตร 

6.7   ข้อตกลงเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ 

6.7.1. เขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA) หรือ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

เป็นการตกลงร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดภาษีศุลกากร
ระหว่างกนัภายในกลุ่มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด จนเป็นศนูย ์เปอร์เซ็นต ์และใชอ้ตัราภาษีปกติท่ีสูงกว่าใน
ประเทศนอกกลุ่ม แต่เดิมเขตการท าการคา้เสรีมุ่งเน้นในดา้นการเปิดเสรีดา้นสินคา้ (Goods) โดย
การลดภาษีและอุปสรรคท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันจะเน้นการเปิดเสรีด้านบริการ 
(Services) และการลงทุน ซ่ึงขณะน้ีรัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายให้ประเทศไทยไดท้ าการตกลงเขต
การคา้เสรีกบักลุ่มประเทศต่างๆ โดยท่ีผ่านมาไดม้ีการจดัท า FTA กบัประเทศอินเดีย บาร์เรน จีน 
ในส่วนของผกัผลไม ้จีนในกรอบอาเซียน และออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมีกลุ่มประเทศท่ีอยูร่ะหว่าง
การเจรจาคือ เปรู จีน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอาจผลกระทบต่อธุรกิจการเกษตร 

 6.7.2 เอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation หรือ APEC) 
มีความส าคญัต่อการคา้ และการลงทุนของไทย โดยการคา้ระหว่างไทยกบัสมาชิกเอเปค

มีสดัส่วนถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าการคา้รวมของไทย ปัจจุบนัเอเปค ประกอบดว้ยสมาชิก 21 เขต
เศรษฐกิจ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย 
แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู 
รัสเซีย จีนไทเป และสหรัฐอเมริกา 

 6.7.3 อาเซียน (Association of Southeast Asian Nation: ASEN) 
 มีเป้าหมายเพ่ือประกาศจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community : 

AEC) ภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนัและมีการเคล่ือนยา้ย
สินค้า บริการ การลงทุนแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเคล่ือนยา้ยทุนเสรีข้ึน ซ่ึงจะท าให้อาเซียน
รวมตวักนัใกลชิ้ดข้ึน (พอพนัธ ์อุยยานนท,์ 2542) 

 

6.8   มาตรการสนับสนุนธุรกจิการเกษตร 

(1) มาตรการปกติ ไดแ้ก่ สนบัสนุนปัจจยัการผลิต จดทะเบียนเกษตรกรผูป้ลกู ปรับโครงสร้าง
การผลิต จัดระบบการน าเข้าและส่งออก ให้สอดคลอ้งกับข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและ
ต่างประเทศ การดูแล และคุม้ครองใหเ้กษตรกรไดรั้บความเป็นธรรมในการขายผลผลิต โดยใหผู้รั้บ
ซ้ือปิดป้ายแสดงราคารับซ้ือ พร้อมทั้งตรวจสอบเคร่ืองชัง่ให้มีความถูกตอ้งตามมาตรฐาน พฒันา
ระบบตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดในรูปของตลาดกลางสิคา้เกษตร ตลาดนัดสินคา้เกษตรใน
แหล่งผลิต ส่งเสริมการซ้ือขายในรูปตลาดขอ้ตกลง เร่งรัดจดัตั้งตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า
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เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา ส่งเสริมและพฒันาการสร้างส่ิงอ  านวยความสะดวกใน
การเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลผลิตในรูปของคลงัสินคา้ไซโล ห้องเยน็ สนับสนุนการแปรูปเพ่ือเพ่ิม
มลูค่าสินคา้ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงคุณภาพ และสร้างมาตรฐาน เป็นตน้ 

(2) มาตรการเทรกแซงตลาด ไดแ้ก่ การก าหนดราคารับจ าน า การประกนัราคา เป็นตน้ (บญัญติั 
จุลนาพนัธุ,์ 2545) 

 

6.9   ตวัอย่างปริมาณการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 

จากขอ้มลูของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า ประเทศไทยส่งออกนมผงขาด
มนัเนย ในปี พ.ศ. 2553 เป็นมูลค่า 266,906,908 บาท และในปี พ.ศ. 2554 เป็นมูลค่า 187,746,330 
บาท นอกจากนั้นประเทศไทยยงัส่งออกนมและครีม ในปี พ.ศ. 2553 เป็นมลูค่า 1,391,734,370 บาท 
และในปี พ.ศ. 2554 เป็นมลูค่า 1,875,231,609 บาท และปริมาณการส่งออกหางนม (เวย)์ ในปี พ.ศ. 
2553 เป็นมลูค่า 75,4719,719 บาท และในปี พ.ศ. 2554 เป็นมลูค่า 886,812,730 บาท 

 

ตารางที่ 6.1 สถิติการส่งออกนมและผลิตภณัฑจ์ากนม 

สินค้า 2553 2554 

ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 

(บาท) 
ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 

(บาท) 
นมผงขาดมนัเนย 2,539,140 266,906,908 2,650,787 187,746,330 

นมและครีม 25,136,236 1,391,734,370 26,027,380 1,875,231,609 

หางนม (เวย)์ 18,895,234 75,4719,719 20,048,686 886,812,730 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าประเทศไทยจะส่งออกผลิตภณัฑ์นม แต่ประเทศไทยก็ยงัมีการน าเขา้
จากผลิตภณัฑ์นมจากต่างประเทศ โดยข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่า 
ประเทศไทยส่งมีการน าเขา้นมผงขาดมนัเนย ในปี พ.ศ. 2553 เป็นมลูค่า 5,841,486,299 บาท และใน
ปี พ.ศ. 2554 เป็นมูลค่า 6,788,234,190 บาท นมและครีม มีการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2553 เป็นมูลค่า 
3,403,020,945 บาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการน าเขา้เป็นมูลค่า 3,978,538,443 บาท และหางนม 
(เวย)์ มีการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2553 เป็นมูลค่า 2,104,622,079 บาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการน าเขา้
เป็นมลูค่า 2,527,395,691บาท (ตารางท่ี 6.1) จากขอ้มลูขา้งแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนใหญ่สินคา้เกษตรมี
มลูค่าการส่งออกมากกว่ามลูค่าการน าเขา้ 
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ตารางที่ 6.2 สถิตการน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์ม 

สินค้า 2553 2554 

ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 

(บาท) 
ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 

(บาท) 
นมผงขาดมนัเนย 59,356,698 5,841,486,299 64,053,749 6,788,234,190 

นมและครีม 31,824,420 3,403,020,945 38,991,323 3,978,538,443 

หางนม (เวย)์ 55,261,053 2,104,622,079 58,585,527 2,527,395,691 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร หมายถึง การซ้ือขายและการแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่าง
ประเทศหน่ึงกบัอีกประเทศหน่ึง โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกสินคา้ ไดแ้ก่ ดราฟต ์
ใบก ากบัราคาสินคา้ ใบตราส่งของทางเรือ กรมธรรมป์ระกนัภยั ใบก ากบัราคาสินคา้ออกโดยสถาน
กงสุล ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ บญัชีรายการสินคา้ และเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบรับรองคุณภาพ
สินคา้ เทอมการคา้ระหว่างประเทศ เป็นค าท่ีถกูสร้างข้ึนจากการปฏิบติัทางการคา้ระหว่างประเทศ 
โดยมีช่ือเรียกและความหมายย่อในการส่งมอบสินคา้ท่ีซ้ือขายซ่ึงมีทั้งหมด 13 รูปแบบ อย่างไรก็
ตามในการท าธุรกิจระหว่างประเทศจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินกูต่้างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ Letter of Credit, 

สินเช่ือน าเขา้, แพคก้ิงเครดิตท่ีให้ก่อนส่งสินคา้, แพคก้ิงเครดิตท่ีให้หลงัส่งสินคา้, แพคก้ิงสต๊อก, 
และแฟคเตอร่ิงเพ่ือการส่งออก 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. อธิบายความหมายการน าเขา้และส่งออกสินคา้ได ้

2. สามารถอธิบายการน าเขา้และส่งออกสินคา้ได ้

3. อธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการส่งออกได ้

4. อธิบายเทอมการคา้ระหว่างประเทศได ้

5. สามารถอธิบายวงเงินกูต่้างประเทศได ้
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เอกสารอ้างองิ 
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 นนทบุรี: ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช. 
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 มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช. 
พอพนัธ ์อุยยานนท.์ (2542). การคา้และการเงินระหว่างประเทศ. ใน เอกสารสอนชุดวชิาหลกั
 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น หน่วยที่ 14 เล่ม 2 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: ส านกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. [ม.ป.ป.] สถิตกิารน าเข้า-ส่งออกสินค้าที่ส าคญั  [ออนไลน์] 3 

 ตุลาคม  2554 [อา้งเมื่อ 3 มกราคม 2555]. จาก 

 http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export.php 

อคัวรรณ์ แสงวิภาค. (2554). การตลาดระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. สามารถอธิบายความหมายและหนา้ท่ีของเงิน 

 2. สามารถอธิบายความหมายของการจดัการทางการเงิน 

 3. สามารถอธิบายความหมายของงบดุลและรูปแบบของงบดุล 

 4. สามารถอธิบายความหมายของงบก าไรขาดทุน 

 5. สามารถค านวณหามลูค่าเงินในอนาคต 

 6. สามารถค านวณหามลูค่าเงินปัจจุบนัได ้  

    เนือ้หา 

 1. ความหมายและหนา้ท่ีของเงิน 

 2. ความหมายของการจดัการทางการเงินธุรกิจการเกษตร 

 3. ความหมายของงบดุล 

 4. ความหมายของงบก าไรขาดทุนหรืองบรายได ้

 5. รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 

 6. การหามลูค่าเงินตามเวลา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

     การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 7 

การจดัการการเงินส าหรับธุรกจิการเกษตร 

การจดัการทางการเงินเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการจดัการทางธุรกิจ โดยมีการจดัการ
เก่ียวกบังบดุล งบดุลแบบบญัชี งบดุลแบบรายงาน และในการประกอบธุรกิจเกษตรจ าเป็นตอ้งใช้
เงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัการผลิตและสินทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงในบทน้ีจะอธิบายเก่ียวกบั ความหมายและ
หนา้ท่ีของเงิน ความหมายของการจดัการทางการเงินธุรกิจการเกษตร งบดุล งบก าไรขาดทุน และ
การหามลูค่าเงินตามเวลา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

7.1  ความหมายและหน้าที่ของเงิน 

เงิน หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นตวักลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ (ฐาปนา, 

2555) เงินมีหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ คือ 

(1) ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Medium of Exchange) เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการซ้ือขายสินคา้ มนุษยใ์ชเ้งินเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคา้หรือบริการ ซ่ึง
เงินท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ เงินเหรียญและธนบตัร 

(2) เป็นตวัช้ีวดัมลูค่า (Measure of Value) มนุษยใ์ชเ้งินเป็นตวัช้ีวดัมลูค่าต่างๆ เช่น ก  าหนดให้
ราคาขา้วสารกิโลกรัมละ 45 บาท หรือราคาเมลด็พนัธุผ์กักระป๋องละ 20 บาท เป็นตน้  

 (3) เป็นการสะสมมลูค่า (Store of value) เน่ืองจากเงินสามารถน าไปจ่ายไดง่้ายกว่าส่ิงมีค่าหรือ
ทรัพยสิ์นชนิดอ่ืนๆ เงินจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยนิ์ยมสะสม 

 

7.2   ความหมายของการจดัการทางการเงินธุรกจิการเกษตร 

การจดัการทางการเงินธุรกิจการเกษตร หมายถึง เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของธุรกิจ
เกษตร การจดัหาทุนดา้นธุรกิจเกษตร การใชเ้งินทุนในธุรกิจเกษตร ดว้ยวิธีการท่ีท าให้มูลค่าของ
ธุรกิจสูงสุด รวมถึง การจดัการเก่ียวกับขอ้มูลด้านการเงินในธุรกิจการเกษตร ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นธุรกิจการเกษตร  (สุพาดา สิริ
กุตตาและคณะ, 2543) 

ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) ได้อธิบายไวว้่า ในการจัดการทางการเงินต้องมีหลกัพ้ืนฐานท่ี
ค านึงถึง 10 ประการ คือ 

(1) ความเส่ียงและผลตอบแทน 
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(2) ค่าของเงินตามเวลา 
(3) กระแสเงินสดรับ 

(4) กระแสเงินสดส่วนเพ่ิม 

(5) การแข่งขนัของตลาด 

(6) ตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7) ปัญหาของตวัแทน 

(8) ภาษีธุรกิจ 

(9) ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการต่างๆไม่เท่ากนั  
(10) จริยธรรมทางธุรกิจ 

 

7.3   ความหมายของงบดุล 

งบดุล (Balance Sheet) เป็นรายงานฐานะทางการเงินของกิจการท่ีจดัท าข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
(พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2548) โดยส่วนมากจะจดัท า ณ วนัส้ินเดือน ส้ินไตรมาส หรือส้ินปี ซ่ึง
แสดงถึงทรัพยสิ์นท่ีกิจการมีอยู่หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนเท่าใด ดงันั้นงบดุลจึง
ประกอบไปดว้ยสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ (โสภณ ฟองเพชร, 2545) ดงัสมการ 

 

  สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ซ่ึงสมการบญัชีดังกล่าว จะตอ้งสมดุลกนัระหว่างดา้นซา้ย คือ สินทรัพย ์จะตอ้งเท่ากบัดา้น
ขวามือ คือ หน้ีสินบวกกบัส่วนของผูถื้อหุน้เสมอ 

7.3.1  รูปแบบของงบดุล 

โดยทัว่ไป งบดุลสามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ งบดุลแบบบญัชีและงบดุลแบบ
รายงาน รูปแบบของงบดุลแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดงัน้ี 

7.3.1.1 งบดุลแบบบญัชี 

งบดุลแบบบญัชี จะแสดงรายการเป็น 2 ดา้น คือ  
1) ดา้นสินทรัพย ์  
2) ดา้นหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  

โดยผลรวมของทั้งสองดา้นจะตอ้งมีจ  านวนเงินเท่ากนัเสมอ (ตารางท่ี 7.1) 
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ตารางที่ 7.1 งบดุลแบบบญัชี 

บริษทัสมหวงัการเกษตร จ ากดั 

งบดุล 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                                                             หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ จ านวนเงิน สินทรัพย์ จ านวนเงิน 

สินทรัพย์หมุนเวียน  หนีสิ้นหมุนเวียน  

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,000,000    เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืม 

   จากธนาคาร 

1,000,000 

  เงินลงทุนระยะส้ัน 1,000,000    เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,000,000 

  ลูกหน้ีการคา้ 800,000   ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึง    

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

1,000,000 

   เงินกูย้ืมระยะส้ันแกก่จิการท่ี  
   เก ีย่วขอ้งกนั 

500,000    เงินกูย้ืมระยะส้ันแกก่จิการท่ี 

   เก ีย่วขอ้งกนั 

2,000,000 

   สินคา้คงเหลือ 100,000   

   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,400,000    รวมหน้ีสินหมุนเวียน    5,000,000 

    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  หน้าสินไม่หมุนเวียน  

   เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก  ่

   กจิการท่ีเก ีย่วขอ้ง 

1,000,000    เงินกูร้ะยะยาวจากกจิการท่ี 

   เก ีย่วขอ้งกนั 

400,000 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,500,000    หุน้กู ้ 200,000 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,000,000    หน้ีสินอ่ืน 400,000 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 800,000    รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,000,000 

   สินทรัพยอ์ื่น 300,000    รวมหน้ีสิน 6,000,000 

   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,600,000 ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

     ทุนเรือนหุน้ 3,500,000 

     ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 200,000 

     ส่วนเกนิทุนจากการตีราคา     
   สินทรัพย ์

300,000 

      ก  าไรสะสม 2,000,000 

    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 6,000,000 

รวมสินทรัพย ์ 12,000,000   รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 12,000,000 

ที่มา: ดดัแปลงจากฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) 

 

7.3.1.2 งบดุลแบบรายงาน 

งบดุลแบบรายงาน จะแสดงรายการเป็นหมวดหมู่เรียงกนัไปจากบนลงมาล่าง 
โดยทัว่ไปนิยมเรียงล  าดบัจากสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ตามดว้ยรายการ
ประเภทหน้ีสิน และเป็นส่วนของเจา้ของจะแสดงไวเ้ป็นล าดบัสุดทา้ย (ตารางท่ี 7.2) 
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ตารางที่ 7.2 งบดุลแบบรายงาน 

บริษทัสมหวงัการเกษตร จ  ากดั 

งบดุล 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                                                     หน่วย: บาท      
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน  

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,000,000 

  เงินลงทุนระยะสั้น 1,000,000 

  ลูกหน้ีการคา้ 800,000 

  เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้ง 500,000 

  สินคา้คงเหลือ 100,000 

                 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,400,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

   เงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 1,000,000 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,500,000 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,000,000 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 800,000 

   สินทรัพยอ่ื์น 300,000 

   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,600,000 

รวมสินทรัพย์ 12,000,000 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวยีน  

   เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร 1,000,000 

   เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,000,000 

  ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวทีถึ่ง    
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

1,000,000 

   เงินกูย้มืระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 2,000,000 

            รวมหน้ีสินหมุนเวียน    5,000,000 

หน้าสินไม่หมุนเวยีน  

   เงินกูร้ะยะยาวจากกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 400,000 

   หุ้นกู ้ 200,000 

   หน้ีสินอ่ืน 400,000 

            หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,000,000 

            รวมหน้ีสิน 6,000,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

   ทุนเรือนหุ้น 3,500,000 

   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 200,000 

   ส่วนเกนิทุนจากการตีราคา     
   สินทรัพย ์

300,000 

   ก  าไรสะสม 2,000,000 

  รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 6,000,000 

  รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,000,000 

ที่มา: ดดัแปลงจากฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) 
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7.3.2 ส่วนประกอบของงบดุล 

7.3.2.1 สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในความควบคุมของ
กิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้น
ในอนาคต ซ่ึงสามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

(1) สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะ
สามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสดหรือใชไ้ปภายในระยะเวลา 1 ปี (โสภณ ฟองเพรช, 2545) ไดแ้ก่ 

(1.1) เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากออมทรัพย์และ
กระแสรายวนั แต่ไม่รวมถึงเงินฝากประจ า เงินสดในมือหมายรวมถึงธนบตัร เหรียญกษาปณ์ ดร๊าฟ
ธนาคาร แคชเชียร์เช็ค เช็คไปรษณีย ์เช็คเดินทาง ธนาณัติ เงินตราต่างประเทศ 

(1.2) รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash Equivalent) หมายถึง เงินลงทุนในตรา
สารหน้ีหรือตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

(1.3) เงินลงทุนระยะสั้น (Short-term Investment) 
(1.4) ลกูหน้ีการคา้ (Account Receivable) 
(1.5) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(1.6) สินคา้คงเหลือ (Inventory) หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อขาย

ตามลกัษณะการประกอบกิจการ ซ่ึงสินคา้คงเหลือประกอบดว้ย วตัถุดิบ งานระหว่างท า และสินคา้
ส าเร็จรูป 

(1.7) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์
หมุนเวียนซ่ึงไม่สามารถจดัเขา้ตามรายการขา้งตน้ได ้

(2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง 

(2.1) เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(2.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(2.3) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) 
(2.4) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) 
(2.5) สินทรัพยอ่ื์น (Other Assets) 

7.3.2.2 หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผกูพนัของกิจการในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงกิจการจะตอ้งช าระคืนดว้ยสินทรัพยห์รือบริการ หน้ีสินสามารถจ าแนกได ้
2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีกิจการจะตอ้งคืน
ภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติ ไดแ้ก่ 
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(1.1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมธนาคาร (Overdraft and Loan from 

Banks) หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืธนาคารไม่ว่าโดยวิธีการ
ใดๆ 

(1.2) เจา้หน้ีและตัว๋จ่ายการคา้ (Account and Notes Payable) หมายถึง เงินท่ี
กิจการคา้งช าระค่าสินคา้บริการท่ีซ้ือมาตามปกติเพ่ือขายหรือจ าหน่าย และหน้ีสินตามตัว๋เงินอนัเกิด
จากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว 

(1.3) ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current 

Portion of Long-term Debt) หมายถึง ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระคืนในรอบหน่ึงปี
บญัชีถดัไป 

(1.4) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง เงินท่ีกิจการกูย้ืม
จากบริษทัในเครือหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(1.5) หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other Current Liabilities) หมายถึงหน้ีสิน
หมุนเวียนนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมา 

(2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีไม่เป็น
ตามขอ้ก  าหนดของหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงปกติจะมีระยะเวลาการช าระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 
รอบ ระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ ไดแ้ก่ 

(2.1) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง เงินท่ีกิจการกูย้ืม
จากบริษทัในเครือหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(2.2) หุน้กู ้(Bond Payable) หมายถึง ตราสารแสดงพนัธะหน้ีสินระยะยาว 
โดยบริษทัผูอ้อกหุน้กูอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(2.3) หน้ีสินอ่ืน (Other Long-term Liabilities) หมายถึง หน้ีสินระยะยาวท่ี
ไม่อาจจดัไวใ้นรายการขา้งตน้ได ้

7.3.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ (Owner’s Equity)  
ส่วนของผูถื้อหุน้ หมายถึง ส่วนไดส่้วนเสียในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหักหน้ีสิน

ทั้งหมดออกแลว้ ดงัสมการ ส่วนผูถื้อหุน้ = สินทรัพย ์– หน้ีสิน ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

7.3.3.1 ทุนเรือนหุ้น (Share Capital or Capital Stork) ซ่ึงประกอบไปด้วย ทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีออกช าระแลว้ 

(1) ทุนจดทะเบียน (Authorized Share Capital) หมายถึง ทุนท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายใหแ้สดงชนิดของหุ้น จ  านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนของหุ้นแต่ละชนิด  เช่น หุ้น
สามญัจดทะเบียน 100,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
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(2) ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (Issued and Paid–up Share Capital) หมายถึง หุ้น
และมลูค่าหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและเรียกใหช้ าระมลูค่าหุน้แลว้ใหแ้สดงหุน้แต่ละชนิด 

7.3.3.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง จ  านวนเงินค่าหุ้นใน
ส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหุน้ 

7.3.3.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์(Apprairal Surplus) หมายถึง ผลต่างของ
การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ซ่ึงสูงกว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

7.3.3.4 ก าไรสะสม/ขาดทุนสะสม (Retained Earnings/Deficit) ก  าไรสะสม หมายถึง 
ก  าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นเงินส ารองต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ ซ่ึงกิจการไดเ้ก็บสะสมไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบนั ขาดทุนสะสม หมายถึง ขาดทุน
สุทธิอนัเกิดจากการท่ีกิจการมีรายไดน้้อยกว่าค่าใชจ่้าย ซ่ึงกิจการไดเ้ก็บสะสมไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนิน
กิจการจนถึงปัจจุบนั 

 

7.4   ความหมายของงบก าไรขาดทุนหรืองบรายได้ (Profit and Loss Statement or Income 

Statement) 

งบก าไรขาดทุนหรืองบรายได ้หมายถึง เป็นรายงานท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการใน
รอบระยะเวลาท่ีแจง้ไวใ้นงบนั้น (สุพาดา สิริกุตตาและคณะ, 2543) หรือเป็นรายงานท่ีแสดงถึงการ
เปรียบเทียบผลต่างระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายกิจการจะมีก  าไร ในทาง
ตรงขา้มถา้รายไดต้  ่ากว่าค่าใชจ่้ายกิจการจะขาดทุน (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2555) 

 

7.5   รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 

7.5.1 งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form)  
งบก าไรขาดทุนแบบบญัชีจะแสดงรายการไว ้2 ดา้น คือ ดา้นขวามือเป็นดา้นรายได ้

และดา้นซา้ยมือเป็นดา้นค่าใชจ่้าย ซ่ึงงบก าไรขาดทุนแบบบญัชีจะตอ้งท าให้ยอดดุลรวมทั้ง 2 ดา้น
เท่ากัน (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2555) ถา้กิจการมีรายได้มากกว่าค่าจ่ายหรือก าไรสุทธิมาบวกไว้
ทางดา้นค่าใชจ่้าย และถา้มีรายจ่ายมากกว่ารายไดห้รือขาดทุนสุทธิใหน้ ายอดขาดทุนสุทธิมาไวด้า้น
รายได ้(ตารางท่ี 7.3) 
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ตารางที่ 7.3 งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี 

บริษทัสมหวงัการเกษตร จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                            หน่วย: บาท 

ค่าใชจ่้าย  ตน้ทุนการขาย  

ตน้ทุนขาย 2,000,000 รายไดจ้ากการขาย 4,000,000 

ค่าใชจ่้ายการขายและบริการ 500,000 รายไดอ่ื้น 1,000,000 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 200,000   

ดอกเบ้ียจ่าย 500,000   

ภาษีเงินได ้ 600,000   

ก าไรสุทธิ 1,200,000   

 5,000,000  5,000,000 

ที่มา: ดดัแปลงจากฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) 

  

7.5.2 งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน  
งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ งบก าไรขาดทุนแบบขั้น

เดียวกบังบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น 

7.5.2.1 งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว  
งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว เป็นแบบท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป เพราะเป็นท่ีเขา้ใจ

ไดง่้ายและสามารถหลีกเล่ียงความยุง่ยากในการแบ่งประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายออกเป็นประเภท
ยอ่ยๆ ซ่ึงจะมีการรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานกบัค่าใชจ่้ายการด าเนินงานแลว้น าผลรวมมาหักกนั
คร้ังเดียวไดผ้ลลพัธเ์ป็นก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้จากนั้นจึงหักดว้ยดอกเบ้ียจ่าย 
(ถา้มี) แลว้จึงหกัดว้ยภาษีเงินไดจ้ะไดก้  าไรสุทธิ (ตารางท่ี 7.4) 
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ตารางที่ 7.4 งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว 

 

บริษทัสมหวงัการเกษตร จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                            หน่วย: บาท 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน  

   รายไดจ้ากการขาย  5,000,000 

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 1,000,000 

   รวมรายได ้ 6,000,000 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน  

   ตน้ทุนขาย 3,000,000 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 500,000 

   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 500,000 

   รวมค่าใชจ่้าย 4,000,000 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ 2,000,000 

ดอกเบ้ียจ่าย 300,000 

ภาษีเงินได ้ 100,000 

ก าไรสุทธิ 1,700,000 

ที่มา: ดดัแปลงจากฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) 

  

7.5.2.2 งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น  
งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นจะแยกแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นประเภทๆ โดย

จะน าค่าใชจ่้ายมาหกัออกจากรายไดที้ละขั้นหรือเป็นขั้นๆไป (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2555) โดยผลท่ี
ไดใ้นแต่ละขั้นจะมีช่ือเรียกต่างๆกนั เช่น ก  าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ก  าไร (ขาดทุน) จากการขาย ก  าไร 
(ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ก  าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
เป็นตน้ (ตารางท่ี 7.5)  
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ตารางที่ 7.5 งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น 

 

บริษทัสมหวงัการเกษตร จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

                                                                                                                            หน่วย: บาท 

รายไดจ้ากการขาย  5,000,000 

หัก ตน้ทุนขาย  3,000,000 

ก าไรขั้นตน้  2,000,000 

หัก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  500,000 

ก าไรจากการขาย  1,500,000 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 1,000,000  

หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 500,000 500,000 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้  2,000,000 

ดอกเบ้ียจ่าย  300,000 

ภาษีเงินได ้  100,000 

ก าไรสุทธิ  1,700,000 

ที่มา: ดดัแปลงจากฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2555) 

 

7.6   การหามูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) 
ปัจจัยท่ีท าให้มูลค่าของเงินเปล่ียนแปลงไปมีดว้ยกัน 2 ประการ คือ ระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบ้ีย เช่น ถา้หากใหเ้ลือกว่าจะรับเงิน 1,000 บาท ในวนัน้ี หรือเลือกรับเงิน 1,000 บาท ในอีก 1 

ปีขา้งหนา้ ทุกคนก็จะเลือกรับเงินในวนัน้ี แต่ถา้ตอ้งการให้รับเงินใน 1 ปีขา้งหน้าจะตอ้งไดรั้บเงิน
มากกว่า 1,000 บาท เน่ืองจากหากรับเงินในวนัน้ีแลว้ไปลงทุน เม่ือครบ 1 ปี เขาจะไดรั้บเงินมากกวา่ 
1,000 บาท ดงันั้นหากไม่รับเงิน 1,000 บาทในวนัน้ี ทุกคนจะมีตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 

Cost) แนวคิดดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
(Capital Budgeting) เพราะผูล้งทุนจ่ายเงินลงทุนในปัจจุบนั แต่ผลประโยชน์หรือก าไรจะค่อยๆ
เกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น ผูล้งทุนจะตอ้งพิจารณามูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บในอนาคตว่าคุม้กบั
การลงทุนหรือไม่ ฐาปนา ถ่ินไพศาล (2543) ไดแ้บ่งการหามลูค่าเงินตามเวลา ออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 

1. มลูค่าทบตน้หรือมลูค่าในอนาคต (Future Value)  



 

115 การจดัการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

2. มลูค่าในอนาคตของเงินตน้หลายงวดๆละเท่าๆกนั (Future Value Annuity) 
3. มลูค่าปัจจุบนั (Present Value) 
4. มลูค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวดๆละเท่าๆกนั (Present Value of Annuity)  
5. การน ามลูค่าในอนาคตและมลูค่าปัจจุบนัไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติั 

 

7.6.1 มลูค่าทบตน้หรือมลูค่าในอนาคต (Future Value) 

ตวัอยา่งการหามลูค่าทบตน้หรือมลูค่าในอนาคต  

นายแดงฝากเงินไว ้ 2,000 บาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 
10 % ต่อปี อยากทราบว่าถา้หากนายแดงฝากเงินไปเร่ือยๆจนครบ 5 ปี นายแดงจะไดรั้บเงินทั้งหมด
เท่าใด 

วธิีท า 

ปีท่ี เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้บวกดอกเบ้ีย ยอดรวมสุทธิส้ินปี 

1 2,000 2,000x10/100 = 200 2,000+200 = 2,200 2,200 

2 2,200 2,200x10/100 = 220 2,200+220 = 2,420 2,420 

3 2,420 2,420x10/100 = 242 2420+242 = 2,662 2,662 

4 2,662 2,662x10/100 = 266.2 2,662+266.2 = 2,928.2  2,928.2 

5 2,928.2 2,928.2x10/100 = 292.82 2,928.2+292.82 = 3,221.02 3,221.02 

 

จากขอ้มลูแสดงการค านวณขา้งตน้สามารถสรุปสมการค านวณมลูค่าในอนาคตไดด้งัน้ี 

   FVn = PV(1+i)
n 

 FVn = มลูค่าในอนาคตท่ีไดรั้บในปีท่ี n 

 PV = เงินตน้ตอนตน้งวดหรือมลูค่าปัจจุบนั 

 i = อตัราดอกเบ้ีย 

 n = ระยะเวลาท่ีฝาก 

จากตวัอยา่ง  

PV=1000 บาท   i=10%   และ n = 5   น าไปแทนค่าสูตรสมการ 

 FV5 =  2,000 (1+0.10)
5 

  =  2,000 (0.161051) 

  =  3,221.02 บาท 
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ค่า (1+i) นั้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการค านวณไดน้ าไปสร้างเป็นตารางมลูค่าใน
อนาคตโดยให ้PV =1 บาท และเปล่ียนค่า i และ n ต่างๆกนัไป จะไดต้ารางซ่ึงมีช่ือว่า FVIF (รูปท่ี 
7.6) 
 

ตารางที่ 7.6 Future Value of $1 = T1(i,n) = FVIF 

ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 

 

ดงันั้นจากตวัอยา่งดงักล่าว ใชก้ารเปิดตาราง FVIF จะเขียนไดด้งัน้ี 

 

 FV5 = 2,000 (1+0.10) 

  = 2,000(FVIF, i=10%, n=5) 

  = 2,000(1.611) 

  = 3,222 บาท 
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7.6.2 มลูค่าเงินในอนาคตของเงินตน้หลายงวดๆละเท่าๆกนั 

มลูค่าในอนาคตของเงินตน้หลายงวดๆละเท่าๆกนั หมายถึงจ านวนเงินตน้ทุนๆงวดท่ี
ฝากงวดละเท่าๆกนั รวมกบัดอกเบ้ียทบตน้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาท่ีฝาก 

การค านวณมลูค่าในอนาคตของเงินหลายๆงวดๆละเท่าๆกนั สามารถจ าแนกได ้2 

กรณี คือ 

 

กรณีท่ี 1 กรณีฝากตอนส้ินงวดๆละเท่าๆกนั 

 

ตัวอย่าง นายส าราญน าเงิน 20,000 บาท ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยทุ์กๆส้ินปีๆละเท่าๆกนั
เป็นเวลา 4 ปี ธนาคารพาณิชยใ์หอ้ตัราดอกเบ้ีย 10 % ต่อปี อยากทราบว่าเม่ือส้ินปีท่ี 4 นายส าราญจะ
ไดรั้บเงินทั้งหมดเท่าใด 

 

วิธีท า  
0     1                2                3             4 

จ านวนเงิน   20,000       20,000      20,000    20,000    PMT (1+i)n-4  
ฝากแต่ละงวด (PMT)     

n=1
      22,000   PMT (1+i)n-3   

มลูค่าในอนาคต (FVAn)      n=2     24,200    PMT (1+i)n-2   
        

n=3
     26,620    PMT (1+i)n-1   

มลูค่าในอนาคต ณ ส้ินปีท่ี 4               92,820    PMT    
         

เม่ือส้ินปีท่ี 4 นายส าราญจะได้รับเงินทั้งหมด 92,820 ซ่ึงเป็นเงินต้น 80,000 บาท และ
ดอกเบ้ีย 12,828 บาท 

ค่า   สามารถน าไปสร้างตารางส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการ
ค านวณ ตารางน้ีเรียกว่า มูลค่าในอนาคตของเงินหลายๆงวดๆละเท่าๆกนั Future Value Interest 

Factor for $ 1 Annuity = FVIFA (ตารางท่ี 7.7)  
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ตารางที่ 7.7 Future Value of an annuity of $1 = T2(i,n) = FVIFA 

ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 

 

 ดงันั้นจากตวัอยา่งดงักล่าว ใชก้ารเปิดตาราง FVIF จะเขียนไดด้งัน้ี 

  FVAn   =  PMT  

 แทนค่า FVAn     =  PMT  

              =  20,000 (FVIFA, i=10%, n=4) 

              =  20,000 (4.641) 

              =  92,820 บาท 

 ค่า FVIFA ท่ี i = 10 %, n = 4 คือ 4.641 หมายความว่า ถา้น าเงินฝาก 1 บาท ฝากไวทุ้กๆส้ิน
ปีเท่าๆกนั เป็นเวลา 4 ปี ไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 10 % ต่อปี เม่ือส้ินปีท่ี 4 จะไดรั้บเงินรวม 4.641 บาท 
แต่นายส าราญฝากไวทุ้กส้ินปีๆละ 20,000 บาท จะไดรั้บเงินรวม 20,000 x 4.641 เท่ากบั 92,820 
บาท 
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กรณีท่ี 2 กรณีน าฝากตอนตน้งวดๆละเท่าๆกนั 

  สูตร FVAn   = PMT  – 1]   หรือ 

           FVAn  = PMT [FVIF ท่ี i %, n= (n+1)-[1] 

 

ตวัอย่าง นายสุนทรน าเงินไปฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงทุกๆตน้ปี ตน้ปีละ 10,000 บาท 
โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 10 % ต่อปี ฝากไว ้5 ปี อยากทราบว่า เมื่อสินปีท่ี 5 นายสุนทรจะไดเ้งิน
ทั้งหมดเท่าใด 

วิธีท า สามารถค านวณไดโ้ดยการใชต้าราง Future Value of an annuity of $1 = T2(i,n) = FVIFA 
(ตารางท่ี 7.8)  
 

ตารางที่ 7.8 Future Value of an annuity of $1 = T2(i,n) = FVIFA 

 

ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 

 

  จากสูตร  FVAn  = PMT [FVIF ท่ี i %, n= (n+1)-[1] 

      = 10,000 [FVIF, i = 10%, n = (5+1 = 6) -1] 

    = 10,000 (7.716-1)  
    = 10,000 (6.716) 
    = 67,160 บาท 
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7.6.3 การค านวณมลูค่าปัจจุบนั (Present Value) 
จากสมการ FV = PV (1+i)n เราสามารถหามลูค่าปัจจุบนัไดด้งัน้ี 

  PV  =  FVn  
                (1+i)

n  

 หรือ PV = FVn    x       1 

                                                                     (1+i)
n
 

  PV =  มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินหนยึ่งท่ีไดรั้บในอนาคต 

  FVn = มลูค่าในอนาคตจ านวน n งวด 

  I = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ีย 

  n = ระยะเวลาท่ีไดรั้บเงินในอนาคต 

            1                     
ค่า    (1+i)

n
     ไดมี้ผูน้  ามาค านวณเป็นตารางเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการค านวณ ซ่ึงตารางน้ีมี 

ช่ือว่า Present Value Interest Factor for $ 1 (PVIF) โดยเป็นตารางของเงิน 1 ไดรั้บเม่ือส้ินปีท่ี n 

อตัราดอกเบ้ีย i % ต่อปี (ตารางท่ี 7.9)  

ตารางที่ 7.9 Present Value of $1 = T3(i,n) = PVIF 

 

ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 
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ตวัอย่าง นายสุดใจตอ้งการสะสมเงินไวใ้ชอี้ก 10 ปี ขา้งหนา้ เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
อยากทราบว่านายสุดใจจะตอ้งน าเงินไปฝากธนาคารเป็นจ านวนเท่าใด ถา้ธนาคารให้อตัราดอกเบ้ีย 
5 % ต่อปี  
 จากสูตร  PV = FVn    

    = 1,000,000 (PVIF, i = 5%, n = 10) 

    = 1,000,000 (0.6139) 

    = 613,900 บาท 

ดงันั้น นายสุดใจจะตอ้งน าเงินฝากธนาคารในขณะน้ีจ  านวนเป็นจ านวนเงิน 613,900 บาท 
เป็นเวลา 10 ปี โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 5 % เมื่อครบ 10 ปี นายสุดใจจะไดรั้บเงินทั้งส้ิน 1,000,000  

บาท 

 

7.6.4 การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บเป็นงวดๆละเท่าๆกนั (Present Value of an 

 Annuity)  
 เป็นการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของเงินท่ีไดรั้บตอนส้ินงวดๆละเท่าๆกนั 

 

ตัวอย่าง นายสันติต้องการท่ีจะฝากเงินจ านวนหน่ึงกับธนาคาร โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะ
สามารถถอนเงินจากธนาคารทุกส้ินปีๆ ละเท่ากนั 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกนั ธนาคารคิด
อตัราดอกเบ้ีย 10 % ต่อปี อยากทราบว่า นายสุธรรมจะตอ้งฝากเงินกบัธนาคารในขณะน้ีจ  านวน
เท่าใด 

 

วิธีท า  
เราสามารถค านวณจ านวนเงินท่ีนายสันติตอ้งฝากกบัธนาคารในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถ

ถอนไปใชใ้นทุกๆส้ินปีๆละ 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 10 % โดยใชต้าราง 
Present Value of an Annuity of $1 = T4(i,n) = PVIFA (ตารางท่ี 7.10)  
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ตารางที่ 7.10 Present Value of an Annuity of $1 = T4(i,n) = PVIFA 

 

    ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 

 

จากสมการ  PVAn  =  PMT   

     = 50,000  

    = 50,000 (PVIFA, i=10%, n=5) 

    = 50,000(3.7908) 

    = 189,540 บาท 

 

7.6.5 การน ามลูค่าในอนาคตและมลูค่าปัจจุบนัไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติั 

การค านวณมูลค่าในอนาคตและมูลค่าปัจจุบนั เราสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบติัไดห้ลาย
กรณี ดงัน้ี 

(1) การค านวณจ านวนเงินท่ีจะต้องสะสมเป็นงวดๆเพื่อให้ได้เงินจ านวนหน่ึงท่ี
ตอ้งการในอนาคต 

(2) การผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นงวดๆ 

(3) การหาอตัราดอกเบ้ียและอตัราการเจริญเติบโต 
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(4) การประเมินมลูค่าหุน้กู ้
ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเฉพาะการผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นงวดๆ คือ การช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย

ให้แก่เจา้หน้ี โดยช าระคืนเป็นงวดๆละเท่าๆกัน ภายในระยะเวลาและอตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงไว ้
จ  านวนเงินท่ีผอ่นทั้งหมดทุกงวดรวมกนัย่อมมีมูลค่าปัจจุบนัเท่ากบัจ  านวนท่ีลูกหน้ีไดย้ืมมาใชใ้น
ปัจจุบนั 

 

ตวัอย่าง นายวิชิตตอ้งการซ้ือบา้นหลงัหน่ึง ราคา 1,000,000 บาท โดยผูข้ายก าหนดให้นาย
วิชิตตอ้งวางเงินดาวน์ 300,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผ่อนช าระกบัผูข้าย 5 ปี ถา้ผูข้ายคิดดอกเบ้ีย 14 % 

ต่อปี อยากทราบว่านายวิชิตจะตอ้งผอ่นช าระเงินกูทุ้กวนัส้ินปีๆละเท่าใด 

 

วิธีท า สามารถค านวณโดยใชต้าราง Present Value of an Annuity of $1 = T4(i,n) = PVIFA (ตาราง
ท่ี 7.11) 
 

   ตารางที่ 7.11 Present Value of an Annuity of $1 = T4(i,n) = PVIFA 

 
    ที่มา: http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html 

    

http://worldacademyonline.com/bookimages/14/pict_a4.jpg
http://worldacademyonline.com/article/14/297/appendix.html
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   จากสูตร PVAn  =  PMT   

 1,000,000 – 300,000 = PMT  

             700,000 = PMT (PVIFA, i = 14%, n = 5) 

          700,000 = PMT (3.4331)  

   PMT = 700,000 

                    3.4331 

     = 203,897.35 บาท 

ดงันั้น นายวิชิตตอ้งผ่อนช าระเงินกูท้ั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทุกๆส้ินปีๆละ 203,897.35  เป็น
เวลา 5 ปี 

  

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การจดัการทางการเงินธุรกิจการเกษตร เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของธุรกิจเกษตร การ
จดัหาทุนดา้นธุรกิจเกษตร การใชเ้งินทุนในธุรกิจเกษตร ดว้ยวิธีการท่ีท าให้มูลค่าของธุรกิจสูงสุด 
รวมถึง การจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลด้านการเงินในธุรกิจการเกษตร ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นธุรกิจการเกษตร ในการจดัการดา้นการเงิน
ธุรกิจการเกษตรตอ้งเก่ียวขอ้งกบั งบดุล งบก าไรขาดทุนหรืองบรายได ้และการหามูลค่าเงินตาม
เวลา 
 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายและหนา้ท่ีของเงิน 

2. ใหอ้ธิบายความหมายของการจดัการทางการเงิน 

3. ใหอ้ธิบายความหมายของงบดุลและรูปแบบของงบดุล 

4. ใหอ้ธิบายความหมายของงบก าไรขาดทุน 

5. ใหอ้ธิบายความหมายของงบก าไรขาดทุนหรืองบรายได ้

6.  นายแดงฝากเงินไว ้5,000 บาท กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 5 % ต่อปี  
     อยากทราบว่าถา้หากนายแดงฝากเงินไปเร่ือยๆจนครบ 10 ปี นายแดงจะไดรั้บเงินทั้งหมดเท่าใด 

7. นายสมชายน าเงิน 10,000 บาท ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยทุ์กๆส้ินปีๆละเท่าๆกนัเป็นเวลา 5 ปี     
    ธนาคารพาณิชยใ์หอ้ตัราดอกเบ้ีย 2% ต่อปี อยากทราบว่าเม่ือส้ินปีท่ี 5 นายส าราญจะไดรั้บเงิน    
    ทั้งหมดเท่าใด 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. สามารถอธิบายความหมายของตลาดและการตลาด 

 2. สามารถอธิบายความส าคญัของการจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 

 3.สามารถจ าแนกประเภทของตลาดสินคา้เกษตรได ้

 4. สามารถอธิบายส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจเกษตรได ้

 5. สามารถอธิบายการตลาดแบบ STP ในธุรกิจเกษตรได ้  

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของตลาดและการตลาด 

 2. การแบ่งประเภทของตลาด 

 3. ลกัษณะของสินคา้เกษตร 

 4. ความส าคญัของการจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 

 5. การก าหนดราคาสินคา้เกษตรและปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดสินคา้เกษตร 

 6. การจดัการการวางแผนการตลาดสินคา้เกษตรโดยใชส่้วนผสมทางการตลาด (4P’s) 
 7. การจดัการการตลาดแบบ STP ในธุรกิจการเกษตร     
    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

     การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 8 

การจดัการการตลาดสินค้าเกษตร 

 การด าเนินกิจการขององคก์ารธุรกิจ ตอ้งอาศยักิจกรรมทางการตลาดท่ีจะเคล่ือนยา้ยสินคา้
และบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่ผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลาดจึง
เป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดปริมาณและรูปแบบของสินค้า ในบทน้ีได้อธิบายถึง 
ความหมายของตลาดและการตลาด การแบ่งประเภทของตลาด ลักษณะของสินค้าเกษตร 
ความส าคญัของการจดัการการตลาดสินคา้เกษตร การก าหนดราคาสินคา้เกษตรและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การก าหนดสินค้าเกษตร การจัดการการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรโดยใช้ส่วนผสมทาง
การตลาด และการจดัการการตลาดแบบ STP โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
8.1   ความหมายของตลาดและการตลาด 

ตลาด หมายถึง สถานท่ีท่ีมีอาณาบริเวณปรากฏชดัเจน หรืออาจเป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึง หรือกลุ่มของกิจการใดกิจการหน่ึง และรวมถึงระบบใดระบบหน่ึงตลอดจนภาวการณ์ใด
ภาวการณ์หน่ึงท่ีเอ้ืออ  านวยใหบุ้คคลหรือกลุ่มหรือองค์กรและสถาบนัต่างๆสามารถน าสินคา้หรือ
บริการมาแลกเปล่ียนกนั หรือท าการซ้ือขายกนัทั้งในลกัษณะพบหน้ากนัโดยตรงระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้าย หรืออาจจะไม่เคยพบหนา้กนัโดยตรงแต่ก็สามารถท าการซ้ือขายได ้(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2552) 

การตลาด หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดในการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากจุดก าเนิดไปตาม
กระแสของความตอ้งการของตลาดจนกระทั้งถึงมือผูบ้ริโภค (สุปัญญา ไชยชาญ, 2551) 

การตลาดสินคา้เกษตร หมายถึง ระบบของการด าเนินงานทางธุรกิจเกษตรทั้งหมดท่ีก  าหนดข้ึน 
เพื่อวางแผนเก่ียวกบัการตั้งราคาสินคา้เกษตร การส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรและการจ าแนก
แจกจ่ายผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่ผูบ้ริโภค  (สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 
2548) 

 

8.2   การแบ่งประเภทของตลาด  
การแบ่งประเภทของตลาด สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

(Perfect Competitive Market) และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competitive Market) 

8.2.1 ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect Competitive Market) ลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดมีจ านวนมาก 
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(2) สินคา้ท่ีขายในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ ท าให้ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่สามารถ
ก าหนดราคาของสินคา้ในตลาดได ้ดังนั้นผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์จึงตอ้งยอมรับ
ราคาท่ีตลาดก าหนดหรือเรียกว่าเป็น Price Taker 

(3) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสามารถเขา้ออกจากตลาดไดอ้ยา่งเสรี โดยมีก  าไรเป็นแรงจูงใจ 

(4) มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งเสรี 

(5) ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรู้ และสามารถรับทราบขอ้มลูข่าวสารในเร่ืองราคาไดเ้ป็นอยา่งดี 
อยา่งไรก็ตามตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ไม่มีจริงในปัจจุบนั มีเพียงตลาดท่ีใกลเ้คียงตลาดสมบูรณ์ เช่น 
ตลาดสินคา้เกษตรบางประเภท ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วเปลือก เป็นตน้   

8.2.2 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ แบ่งไดด้งัน้ี 

(1) ตลาดผกูขาด คือ ตลาดท่ีมีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว ซ่ึงสินคา้มีลกัษณะเฉพาะ ไม่สามารถ
หาสินค้าอ่ืนมาทดแทนได้ ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตสามารถกีดกันไม่ให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนเขา้มาผลิตแข่งได ้
ตวัอยา่งสินคา้เกษตรท่ีอยูใ่นตลาดผกูขาดในประเทศไทย คือ ยาสูบ  

(2) ตลาดผูข้ายนอ้ยราย คือ ตลาดสินคา้ท่ีมีผูข้ายตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป แต่มีจ  านวนไม่มาก
และเมื่อผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเปล่ียนแปลงราคาและจ านวนการผลิต จะมีผลกระทบต่อคู่แข่ง  
ตวัอยา่งสินคา้ผูข้ายนอ้ยรายในประเทศไทย คือ น ้ าอดัลม และรังนก 

(3) ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด เป็นตลาดท่ีมีจ  านวนผูข้ายมีมากราย ซ่ึงไม่มีการกีดกนัส า
ส าหรับผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้มาแข่ง และส่วนใหญ่ไม่มีการรวมตวักนัระหว่างผูซ้ื้อหรือผูข้าย โดย
ท่ีสินคา้ท่ีผลิตในตลาดแตกต่างกนัแต่ทดแทนกนัได้ ตวัอย่างสินคา้เกษตรในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด คือ น ้ าผลไมแ้ละน ้ าปลา เป็นตน้ 

  

8.3   ลกัษณะของสินค้าเกษตร 

ลกัษณะของสินคา้เกษตร มีลกัษณะเป็นวตัถุดิบ เน่าเสียง่าย ใชพ้ื้นท่ีมากในการผลิต การเพ่ิม
หรือลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต คุณภาพสินคา้เกษตรมีการเปล่ียนแปลงในแต่
ฤดูกาลผลิต ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอนข้ึนอยู่ก ับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ 
(สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 2548) 
 

8.4   ความส าคญัของการจดัการการตลาดสินค้าเกษตร 

นงนุช องัยรีุกุล (2549) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของการจดัการการตลาดสินคา้เกษตรกร  ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ท าใหเ้กิดการน าทรัพยากรมาใชใ้นการผลิตสินคา้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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(2) ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค 

(3) ความส าคญัในการสร้างรายไดแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการ 

(4) ความส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจรวมของประเทศ 

(5) ความส าคญัต่อสงัคมในแง่มาตรฐานการครองชีพ  
 

8. 5   การก าหนดราคาสินค้าเกษตรและปัจจยัที่มผีลต่อการก าหนดสินค้าเกษตร 

การก าหนดราคาสินคา้เกษตร มี 3 แนวทาง คือ การก าหนดราคาโดยตลาด การก าหนดราคา
โดยรัฐบาล และการก าหนดราคาโดยกิจการ ซ่ึงการก าหนดราคาสินค้าเกษตรของกิจการมี 6 

ขั้นตอน คือ การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการก าหนดราคา การพิจารณาอุปสงค ์การคะเนตน้ทุน การ
วิเคราะห์ตน้ทุน การเลือกวิธีการก าหนดราคา การตดัสินใจเลือกราคาขั้นสุดทา้ย และมีวตัถุประสงค์
ของการก าหนดราคาสินคา้เกษตร คือ เพื่อความอยูร่อดของกิจการ เพื่อก  าไรสูงสุด เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
การขาย เพื่อการแข่งขนั เพื่อสงัคม เพื่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาสินค้าเกษตรมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดย
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 8.1 

  

ตารางที่ 8.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาสินคา้เกษตร 

ปัจจยัภายนอกที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดราคา
สินค้าเกษตร 

ปัจจยัภายในที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดราคา
สินค้าเกษตร 

1. ตลาดเป้าหมาย 1. วตัถุประสงคท์างการตลาด 

2. อุปสงคข์องตลาดสินคา้เกษตร 2. กลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด 

3. ซพัพลายเออร์ 3. ตน้ทุน 

4. ผูข้ายต่อ 4. ผูเ้ก่ียวขอ้งในการตดัสินใจดา้นราคา 

5. การแข่งขนั 5. ภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

6. สภาพเศรษฐกิจ  

7. กฎระเบียบการคา้และมาตรการต่างๆ  

8. ความตอ้งการใหธุ้รกิจมีจริยธรรม  
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8.6   การจดัการการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 
กลยทุธท์างการตลาดท่ีเป็นพ้ืนฐาน คือการใชส่้วนผสมทางการตลาด  (4P’s) ซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

8.6.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) ในท่ีน้ีหมายถึง สินคา้เกษตรหรือบริการดา้นการเกษตรท่ีเสนอ
ใหก้บัลกูคา้ ในก าหนดตวัผลิตภณัฑต์อ้งใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เช่น ลกูคา้
ตอ้งการผกัท่ี สด สะอาด ในบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถือสะดวก ผูผ้ลิตตอ้งท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ การ
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหน่ึง ซ่ึงการสร้างความแตกต่าง
จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีลกูคา้สามารถสมัผสัไดว้่าสินคา้มีความต่างกนั โดยกลุ่มลูกคา้ตอ้งเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี
ไม่มีการแข่งขนัมาก (Niche Market) เช่น การสร้างความแตกต่างผลิตภณัฑ์ดา้นคุณสมบติั ดา้น
รูปลกัษณ์ ดา้นการใชง้าน ดา้นความปลอดภยั ดา้นความคงทน เป็นตน้ 

8.6.2 ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงส าคญัในการตลาด การตั้งราคาควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบั 
ผลิตภณัฑ์ นอกจากนั้นราคาเป็นตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีส าคญัท่ีสุด การก าหนดราคา
สินคา้ในราคาต ่ากว่าคู่แข่งเป็นอีกหน่ึงกลยทุธท์างการตลาด อย่างไรก็ตามการก าหนดราคาต ่ากล่า
คู่แข่งอาจมีผลต่อคุณภาพของสินค้า  เช่น เคร่ืองจักรกลเกษตรท่ีผลิตจากจีนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการท างานอาจไม่เท่ากบัเคร่ืองเคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีผลิตจากญ่ีปุ่น แต่มีราคาถูก
กว่ามาก 

8.6.3 สถานท่ี (Place) การกระจายสินคา้มีความส าคญัมาก สถานท่ีจ าหน่ายหรือท าเล จึงควร
เลือกสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ 

8.6.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ การท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหล้กูคา้เขา้ถึงสินคา้และ
สามารถเพ่ิมยอดการจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมีหลากหลายแต่ท่ีนิยมมาก ได้แก่ การใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ต ใบปลิว โปสเตอร์ รถแห่ วิทยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 

8.7   การจดัการการตลาดแบบ STP (Segmenting Targeting และ Positioning) ในธุรกจิการเกษตร 

(1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmenting) เป็นการแยกกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็น
ตลาดย่อยท่ีแตกต่างกัน หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

(1.1) การแบ่งส่วนตามภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เช่น ทวีป ประเทศ ภาค 
จงัหวดั อ  าเภอ เขตพ้ืนท่ี ขนาดพ้ืนท่ี เขตเมือง เขตชนบท เป็นตน้ 

(1.2) แบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เช่น อายุ เพศ 
วฏัจกัรชีวิตครอบครัว (โสด, แต่งงาน) การศึกษา เช้ือชาติ รายได ้ 



 

132 การจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 

(1.3) การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา  (Psychographic Segmentation)  เช่น 
บุคลิกภาพ (บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน, เช่ือมัน่ในตนเอง) ชั้นของสงัคม (ระดบัสูง กลาง ล่าง)  

(1.4) การแบ่งส่วนตลาดแบบพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) เช่น อตัราการใช ้
(มาก ปานกลาง นอ้ย) ผลประโยชน์ (คุณภาพ อายกุารใชง้าน) โอกาสในการซ้ือ 

(2) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) เป็นการเลือกส่วนตลาดหน่ึงตลาดหรือหลายส่วน
ตลาดหรือทั้งหมด เพ่ือใชเ้ป็นเป้าหมายส าหรับการใชส่้วนประสมทางการตลาดในส่วนท่ีเลือกนั้น 

การเลือกส่วนตลาด มี 3 แนวทาง คือ 

(2.1) การตลาดรวมหรือตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) เป็นการเลือก
ตลาดรวมเป็นตลาดเป้าหมายเพียงตลาดเดียว โดยถือว่าตลาดมีความตอ้งการท่ีคลา้ยกันหรือไม่
แตกต่างกนั  

(2.2) การตลาดแบบแตกต่าง (Differentiated Marketing) เป็นการตลาดมุ่งหลายส่วนเป็น
การเลือกกลุ่มลกูคา้ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมากกว่าหน่ึงกลุ่มข้ึนไป 

(2.3) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการเลือกตลาดเป้าหมาย
เพียงส่วนเดียวจากตลาดรวม 

(3) การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นการการสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ ของ
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้อยู่ในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการก าหนดผลิตภัณฑ์จ  าเป็นต้องพิจารณา
หลกัเกณฑต่์างๆดงัน้ี 

(3.1) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ เช่น บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ ลกัษณะของ
สินคา้ เพื่อใหท้ราบความแตกต่างทางการแข่งขนั 

(3.2) ลกัษณะตลาดเป้าหมายและการเลือกตลาดเป้าหมาย เช่น ตลาดมีลกัษณะอย่างไร
โดยใชข้อ้มลูจากการแบ่งส่วนตลาด 

(3.3) ก  าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์มีหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดต าแหน่งตามคุณสมบัติ เช่น เป็นธุรกิจการเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ การก าหนด
ต าแหน่งตามผลประโยชน์ เช่น รถแทรกเตอร์ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศในห้องคนขบัเป็นรถท่ีให้ความ
สะดวกสบายแก่เกษตรผูใ้ช้งาน การก าหนดตามการใช้หรือการน าไปใช้ การก าหนดตามผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ ์การก าหนดตามคู่แข่งขนั การก าหนดตามประเภทของผลิตภณัฑ ์การก าหนดตามคุณภาพ
และราคา การก าหนดต าแหน่งตามวฒันธรรม 

(3.4) การทดสอบแนวความคิดเก่ียวกบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์ีประโยชน์ท่ี
ชดัเจนและเช่ือถือไดห้รือไม่ ผลิตภณัฑ์สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการไดห้รือไม่ 
ใครคือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละใช่บ่อยแค่ไหน 
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(3.5) การก าหนดผงัแสดงต าแหน่งผลิตภณัฑ ์

(3.6) การเปล่ียนแปลงต าแหน่งผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ การเปล่ียนต าแหน่งสู่ตลาดส่วนล่างและ
การเปล่ียนต าแหน่งสู่ตลาดส่วนบน 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การตลาดสินคา้เกษตร หมายถึง ระบบของการด าเนินงานทางธุรกิจเกษตรทั้งหมดท่ีก  าหนด
ข้ึน เพ่ือวางแผนเก่ียวกบัการตั้งราคาสินคา้เกษตร การส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรและการจ าแนก
แจกจ่ายผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่ผูบ้ริโภค โดยตลาดสามารถบาง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงการจดัการการ
วางแผนการตลาดสินค้าเกษตรโดยใชส่้วนผสมการตลาด ซ่ึงมีองค์ประกอบของการจดัการการ
วางแผนการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ส่วนการตลาดแบบ STP 

ซ่ึงมีองค์ประกอบของการจัดการการวางแผนการตลาด คือ การแบ่งตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์   
 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของตลาดและการตลาด 

2. ใหอ้ธิบายความส าคญัของการจดัการการตลาดสินคา้เกษตร 

3.ใหจ้  าแนกประเภทของตลาดสินคา้เกษตรได ้

4. ใหอ้ธิบายส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจเกษตรได ้

5. ใหอ้ธิบายการตลาดแบบ STP ในธุรกิจเกษตรได ้
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายความหมายของทรัพยม์นุษยแ์ละการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

 2. จ าแนกหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตรได ้

 3. อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์

 4. อธิบายถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด  ้   

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของทรัพยากรมนุษย ์

2. ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

3. เป้าหมายขององคก์ารธุรกิจในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 4. การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

 5. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจการเกษตร 

 6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์  

7. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

   ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 9 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิการเกษตร 

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมากส่วนหน่ึงขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการ
ขบัเคล่ือนองค์กรให้เจริญกา้วหน้า ดงันั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับองค์กรธุรกิจ เพราะการขบัเคล่ือนขององค์กรธุรกิจให้ด  าเนินการไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยั
มนุษยใ์นการด าเนินการ ดงันั้นการบริหารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ความสามารถ 
เป็นแนวทางท่ีจะท าใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ในบทน้ีเป็นการอธิบายเก่ียวกับ ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร เป้าหมายขององคก์ารธุรกิจในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจ
การเกษตร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

9.1   ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การจดัการเก่ียวกบับุคคลท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร โดยครอบคลุมตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุเขา้ท างาน การจ่ายค่าตอบแทน การดูแลและ
พฒันาจนกระทัง่บุคคลนั้นพน้ไปจากองคก์ร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดค้น
ดีมีความสามารถมาท างานดว้ยความสนใจและพึงพอใจ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ (ณัฎฐ
พนัธ,์ 2553) 
 

9.2   ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิเกษตร 

การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร หมายถึง กระบวนการในการเสริมสร้างความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รธุรกิจเกษตร โดยการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของ
บุคคลและการธ ารงรักษาบุคลากรในองคก์าร (ปภาวดี มนตรีวติั, 2551)  

 

9.3   เป้าหมายขององค์การธุรกจิในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

อนิวชั แก้วจ  านงค์ (2552) ได้อธิบายเป้าหมายขององค์การธุรกิจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไ์วว้่า “การลดตน้ทุนแรงงานการใชแ้รงงานใหต้  ่าสุด ความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
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หรือความตอ้งการแรงงานในธุรกิจการเกษตรแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกนั” ซ่ึงสามารถพิจารณา
ได ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

(1) ชนิดสินคา้เกษตร 

(2) แหล่งพ้ืนท่ี 

(3) เทคโนโลย ี

(4) ระดบัการแปรรูป  

 

9.4   การจดัการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิเกษตร 

การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร มีหลกัปฏิบติัอยู่ 6 กิจกรรม ซ่ึงสามารถสรุปแต่ละ
กิจกรรมไดด้งัน้ี 

9.4.1 การวางแผนในธุรกิจเกษตร คือ กระบวนการวิเคราะห์และพยากรณ์ความตอ้งการดา้น
ทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจการเกษตรในอนาคต เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้บุคลากรตรงกับความต้องการ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ กระบวนการวางแผน การพยากรณ์ 
ระเบียบวิธีปฏิบติั และการรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2544) 

ในกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์มี 4 ขั้นตอน คือ 

(1) การเตรียมการวางแผน เช่น ขอ้มูลต่างๆ วตัถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์
สถานการณ์ ก  าหนดเป้าหมายของแผนก าลงัคน  

(2) การสร้างแผน คือ แผนกลยทุธ ์หรือแผนระยะยาว และแผนปฏิบติั 

(3) การน าแผนไปปฏิบติั 

(4) การประเมินผล  
9.4.2 การสรรหาทรัพยากรบุคลากรทางธุรกิจการเกษตร คือ กระบวนการในการคน้หาและชกั

จูงผูม้ีความรู้ ความสามารถตรงกบัต าแหน่งงานท่ีองค์การตอ้งการให้มาร่วมงานกบัองค์กรธุรกิจ
การเกษตร ปัจจัยท่ีตอ้งพิจารณาในการก าหนดแนวทางการสรรหาบุคคล ได้แก่  การก าหนด
คุณสมบติัของบุคคลท่ีตอ้งการ ความยุติธรรมในการสรรหา นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

แหล่งสรรหาบุคลากร ค่าใชจ่้ายและผลตอบแทน กระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคล มี 4 ขั้นตอน 

คือ 

(1) การวางแผนการสรรหา ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าในขั้นน้ี คือ การประมาณจ านวน
บุคลากรท่ีตอ้งการสรรหา ก  าหนดคุณสมบัติขั้นต ่าของต าแหน่งงานทีสรรหา และการก าหนด
เป้าหมายท่ีชดัเจนในการสรรหา 
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(2) การพฒันากลยุทธ์การสรรหา กิจกรรมท่ีตอ้งกระท าในขั้นตอนน้ี คือ การคดัเลือก
ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของต าแหน่งท่ีตอ้งการสรรหา การคดัเลือกแหล่งและช่องทางการสรรหา และ
การคดัเลือกและเตรียมผูท้  าการสรรหา 

(3) กิจกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย การแจง้ต าแหน่งว่าง การโฆษณารับสมคัรงาน 
การเยีย่มสถาบนัการศึกษา และด าเนินการสรรหาวิธีอ่ืน 

(4) การประเมินผลการสรรหา กิจกรรมท่ีตอ้งกระท าในขั้นน้ีไดแ้ก่ การประเมินจ านวน
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุ การประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นการสรรหา การประเมินเวลาท่ีใชใ้นการสรร
หา และการประเมินประสิทธิผลของการสรรหา 

9.4.3 การจ่ายค่าตอบแทน คือ ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บจากองค์การหรือนายจา้งเจา้ของกิจการ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าจา้งและเงินเดือน ค่าเบ้ียเล้ียง โบนัส และค่าคอมมิชชัน่ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีการก าหนด
ค่าตอบแทน ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ สหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นปัจจัย
ภายนอกองคก์ารธุรกิจ ส่วนปัจจยัภายในองคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์าร การด าเนินงานของ
องคก์าร นโยบายขององคก์ร การบริหารองคก์ร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศขององค์กร เป็น
ตน้ 

9.4.4 การประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลากรใน
ธุรกิจเกษตรว่ามีผลส าเร็จตามท่ีองค์การหรือนายจา้งเจ้าของธุรกิจเกษตรได้คาดหมายได้ตั้งไว ้
หรือไม่ รวมทั้งการส่งกลับข้อมูลผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์การธุรกิจเกษตร การ
ประเมินผลท าให้บุคลากรในธุรกิจเกษตรทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจขององคก์ารหรือเจา้ของธุรกิจต่อการเพ่ิมค่าตอบแทน รวมถึงการไดรั้บการจดัฝึกอบรม
เพื่อพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน 

9.4.5 การฝึกอบรมและพฒันา หมายถึง การท าใหบุ้คลากรในธุรกิจเกษตรไดเ้รียนรู้ เพ่ิมทกัษะ
และความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ท าใหก้ารปฏิบติังานดีข้ึน  

9.4.6 การดูแลความปลอดภยั หมายถึง การดูแลความปลอดภยัในการท างาน เพื่อให้บุคลากรมี
ความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสงัคม 

หลกัการปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตรทั้ง 6 กิจกรรม สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพ ดงัรูปท่ี 9.1 
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รูปที่ 9.1 กิจกรรมหลกัท่ีส าคญัในการจดัการทรัพยากรบุคลากรทางธุรกิจการเกษตร 

 

การจดัการทรัพยากร
บุคลากรทางธุรกจิ

การเกษตร

การวางแผน 

1.กระบวนการวางแผน 

   -การเตรียมการวางแผน  

   -การสร้างแผน 

   -การน าแผนไปปฏิบติั 

   -การประเมนิผล 

2. การพยากรณ์ 

3. ระเบียบวิธีปฏิบติั 

การสรรหาทรัพยากร
บคุลากรทางธุรกิจ
การเกษตร1. การวางแผนการสรรหา 

 2. การพฒันากลยทุธก์ารสรรหา 

 3. กิจกรรมการสรรหา 

 4. การประเมินผลการสรรหา 

การจ่ายค่าตอบแทน 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

การฝึกอบรมและพฒันา 

การดูแลความปลอดภัย 
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9.5 วธิีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในธุรกจิการเกษตร 

9.5.1 การประเมินโดยใหค้ะแนนตามประเภทคุณลกัษณะ แบ่งได ้2 รูปแบบ คือ 

(1) การประเมินโดยใหค้ะแนนตามประเภทคุณลกัษณะ เป็นการประเมินโดยพิจาณาให้
คะแนนในแต่ละองคป์ระกอบ เช่น ใหค้ะแนนปริมาณงาน ผลงาน คุณภาพงาน การมาท างานเป็น
ตน้ 

(2) การประเมินโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ เป็นวิธีท่ีมีรายการเป็นขอ้ความท่ีอธิบาย
เก่ียวกบัการปฏิบติังานสั้นๆ เพ่ือใหผู้ป้ระเมินเลือกใหต้รงกบัผูถ้กูประเมิน (ปภาวดี มนตรีวติั, 2551) 

9.5.2 การประเมินโดยการเปรียบเทียบ แบ่งได ้2 รูปแบบ คือ 

(1) การจดัล  าดับ เป็นการประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน โดบ
จดัล  าดบัผูท่ี้มีผลงานดีท่ีสุดจนถึงต ่าท่ีสุด 

(2) การกระจายกลุ่ม เป็นการประเมินโดยจดัผูถู้กประเมินออกเป็นกลุ่มตามหลกัการ
สถิติการกระจายปกจิ 

9.5.3. การประเมินโดยการบอกเล่า แบ่งได ้2 รูปแบบ คือ 

(1) การประเมินโดยเน้นเหตุการณ์วิกฤต  โดยผูป้ระเมินจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคัญ
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรแต่ละคน 

(2) การเขียนรายงาน วิธีการน้ีผูป้ระเมินสามารถเขียนรายงานเพ่ืออธิบายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของผูถ้กูประเมินไดอ้ยา่งเสรี 

9.5.4. การประเมินพฤติกรรมและวตัถุประสงค ์แบ่งได ้2 รูปแบบ คือ 

(1) การประเมินเน้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การประเมินโดยเน้นพฤติกรรมส าคัญ การ
ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรม และการประเมินพฤติกรรมท่ีคาดหมาย 

(2) การประเมินจากวตัถุประสงคข์องงาน คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ร่วมกนัก  าหนดวตัถุประสงค ์แลว้วดัผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงค์ 

9.5.5. การประเมินรูปแบบอ่ืนๆ 

(1) การประเมินแบบ 360 องศา เป็นการประเมินพฤติกรรมจากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น 
จากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลกูคา้ เป็นตน้ 

(2) การประเมินแบบศนูยป์ระเมิน 

 

9.6   กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัทรัพยากรมนุษย์ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็น
กฎหมายท่ีใหก้ารคุม้ครองแรงงานในการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า สาเหตุท่ีการจา้งแรงงานในภาค
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เกษตรกรรมมกัไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายเน่ืองจากไม่มีระบบของช่วงเวลาในการว่าจา้ง
ท างานท่ีแน่นอน 

 

9.7   หน่วยงานที่เกีย่วข้องด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

(1) คณะกรรมาธิการว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเสนอขอ้เสนอแนะและ
รายงานการสอบสวนต่างๆเก่ียวกบัประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยงัสมชัชา สหประชาชาติ ศึกษา
และสวบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบางประเทศ 

(2) กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานภายในประเทศท่ีท าหน้าท่ีพฒันามาตรฐานฝีมือ
แรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ด าเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขนัฝีมือ
แรงงาน พฒันาฝีมือแรงงาน และพฒันาระบบ รูปแบบการพฒันาฝีมือแรงงานแก่ก าลงัแรงงาน 

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร และองค์กร
เกษตรใหม้ีความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตรเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รธุรกิจเกษตร โดยการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของ
บุคคลและการธ ารงรักษาบุคลากรในองคก์ารโดยมีกิจกรรมท่ีส าคญัในการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจเกษตร 6 กิจกรรม คือ การวางแผน การสรรหาทรัพยากรบุคลากรทางธุรกิจการเกษตร การ
จ่ายค่าตอบแทน  การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและพฒันา  และการดูแลความ
ปลอดภยั โดยมหีน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหบ้อกความหมายของทรัพยากรมนุษย ์

2. ใหบ้อกความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

3. ใหบ้อกความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

4. .ใหอ้ธิบายขอบเขตของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

5. ใหเ้ขียนแผนภาพกิจกรรมท่ีส าคญัในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจเกษตร 

6. อธิบายถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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เอกสารอ้างองิ 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายความหมายของการจดัการ 

 2. จ าแนกองคก์ารทางธุรกิจการเกษตรได ้

 3. อธิบายกระบวนการจดัการในองคก์ารธุรกิจการเกษตร 

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของการจดัการ 

 2. องคก์ารทางธุรกิจการเกษตร 

 3. องคก์ารกบัการบริหารจดัการ 

 4. กระบวนการจดัการในองคก์ารธุรกิจการเกษตร 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 10 

การจดัการองค์การในธุรกจิการเกษตร 

การจัดการองค์การนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ก็ข้ึนอยู่ก ับความสามารถของ
ผูบ้ริหารองคก์ารเป็นส าคญั ในปัจจุบนัน้ีสภาพแวดลอ้มต่างๆ เปล่ียนแปลงไป ขนาดองคก์รมีขนาด
ใหญ่ข้ึน มีความซับซ้อนมากข้ึน มีการแข่งขันกันมากข้ึน ถา้ผูบ้ริหารไม่มีการจัดการอย่างมี
หลกัเกณฑ ์อยา่งมีระบบ ระเบียบแบบแผนแลว้ยอ่มไม่สามารถน าพาองคก์รไปสู่จุดหมายปลายทาง
ท่ีตั้งไวไ้ด ้ ในบทน้ีเป็นการอธิบายความหมายของการจดัการ องค์การทางธุรกิจการเกษตร และ
กระบวนการจดัการในองคก์ารธุรกิจการเกษตร ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

10.1   ความหมายของการจดัการ 

การจดัการ หมายถึง การท างานอยา่งเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึง
กระบวนการจดัการมีขั้นตอนของกิจกรรมส าคญั 4 กิจกรรม คือ การวางแผน การจดัองค์การ การ
ช้ีน า การควบคุมองคก์าร โดยใชท้รัพยากรขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ (ลดัดา, 2551) 

 

10.2   องค์การทางธุรกจิการเกษตร 

องคก์ารธุรกิจการเกษตรจะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นธุรกิจการเกษตรนับตั้งแต่ ธุรกิจ
ปัจจยัการผลิต ธุรกิจการผลิตสินคา้เกษตร ธุรกิจการแปรรูป ธุรกิจการตลาด ธุรกิจการส่งออก 
องค์การธุรกิจการเกษตรท่ีด าเนินกิจการต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได ้5 

กลุ่ม คือ  

10.2.1 องคก์ารธุรกิจการเกษตรแบบเจา้ของคนเดียว 

องค์การธุรกิจการเกษตรแบบเจา้ของคนเดียว  (Single Proprietorship) เป็นรูปแบบ
องคก์ารท่ีควบคุมการด าเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียว เจา้ของกิจการซ่ึงเป็นเจา้ขององค์การเป็น
ทั้งเจา้ของและผูบ้ริหารองค์การ และรับผิดชอบความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
ทั้งน้ีรวมถึงการรับผลก าไรหรือขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ย องคก์ารธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว เป็น
รูปแบบองคก์ารธุรกิจการเกษตรท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

10.2.2 องคก์ารธุรกิจแบบหา้งหุน้ส่วน 

การประกอบธุรกิจแบบหา้งหุน้ส่วนเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของตั้งแต่ 2 

คนข้ึนไป เพ่ือบริหารจดัการองคก์ารโดยมุ่งหวงัผลก าไรร่วมกนั การจดัองค์การทางธุรกิจแบบห้าง
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หุ้นส่วนอาจจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวข้ึนอยู่ก ับความต้องการของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามญั การจัดองค์การแบบน้ีหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบใน
หน้ีสินของหุน้ส่วนโดยไม่มีขอบเขตจ ากดั และผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิในการจดัการธุรกิจทุก
คน นอกจากน้ีหา้งหุน้ส่วนจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได ้ถา้ไม่จดทะเบียนก็เรียกว่า ห้าง
หุน้ส่วนสามญั แต่ถา้จดทะเบียนจะเรียกว่า หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 

(2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั การจดัการองคก์ารแบบน้ีจะมีการแบ่งหุน้ส่วนออกเป็น 2 พวก 
คือ พวกแรกจะมีความรับผดิชอบในหน้ีของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในทุน
ของหา้ง ส่วนหุน้ส่วนพวกท่ีสองจะตอ้งรับผดิชอบหน้ีของสินในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทั้งหมดร่วมกนั
โดยไม่จ  ากดัจ  านวน แต่ก็เป็นหุ้นส่วนท่ีมีสิทธิในการบริหารและจดัการด าเนินงานของห้าง โดย
หุน้ส่วนพวกแรกจะไม่มีสิทธิในการบริหารจดัการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัโดยตรง 

10.2.3 บริษทัจ ากดั 

บริษัทจ ากัด (Corporation) เป็นธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีการด าเนินการเป็นนิติ
บุคคล ลกัษณะการประกอบการมีการระดมทุนโดยการแบ่งทุนเป็นหุ้นท่ีมีมูลค่าเท่าๆกนั ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนรับผดิชอบจ ากดัเพียงมลูค่าหุ้นท่ีถืออยู่ การด าเนินธุรกิจมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของเจา้ของ
และผูบ้ริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด ซ่ึงกฎหมายของไทยจะมีการแบ่งบริษัทจ ากัดออกเป็น 2 

ประเภท คือบริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชน จ  ากดั บริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชน จ  ากดั  
10.2.4 องคก์ารธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นสถาบนัเกษตรกร       

องคก์ารธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นสถาบนัเกษตรกรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ  

(1) กลุ่มเกษตรกร เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรท่ีท าการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
คลา้ยคลึงกันโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้านการผลิตและด้านการตลาด
เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัแยกออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

(1.1) กลุ่มท่ีมีการยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายซ่ึงมีสภาพเป็นนิติบุคคลเพื่ อ
เตรียมพร้อมท่ีจะแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรต่อไป 

(1.2) กลุ่มท่ีไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมาย มกัเป็นกลุ่มท่ีท าให้เกิดข้ึน
เฉพาะหน้าตามฤดูกาลผลิตพืชผลแต่ละชนิด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าอนั
เน่ืองมาจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตผล 

(2) สหกรณ์ (Cooperatives) เป็นองค์การของบุคคลซ่ึงรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจหรือ
การรวมกนัของกลุ่มคนซ่ึงมีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั
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และกนั องคก์ารธุรกิจตามรูปแบบสหกรณ์มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 

2459 และมีการพฒันามาตามล าดบัจนถึงปัจจุบนั การด าเนินธุรกิจแบบสหกรณ์เป็นทางเลือกในการ
ด าเนินธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเหมาะกบัผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีมีทุนด าเนินการน้อยและขาด
อ านาจต่อรอง สหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจหลายประเภท ตามคุณลกัษณะการประกอบอาชีพของ
สมาชิกซ่ึงปัจจุบนัไดม้ีการแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 6 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการ การด าเนินงานของสหกรณ์
จะประสบความส าเร็จไดส้มาชิกสหกรณ์ตอ้งมีความเขา้ใจและมีอุดมการณ์ในเร่ืองสหกรณ์     
 สหกรณ์เป็นองคก์ารธุรกิจท่ีมิไดแ้สวงหาก าไรเพราะได้มีการเฉล่ียคืนก าไรแก่สมาชิกใน
นกลุ่มไปตามส่วนแบ่งธุรกิจ เป็นการด าเนินธุรกิจท่ียงัประโยชน์แก่สงัคมและสมาชิกโดยรวม  

(3) วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) หมายถึง 
กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรือการอ่ืนๆ ท่ีด  าเนินการโดยคณะบุคคลท่ี
มีความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจกรรมดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน ลกัษณะส าคญัของวิสาหกิจชุมชน มีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 7 ประการ คือ 

(3.1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 

(3.2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงาน
ในชุมชนเป็นหลกั 

(3.3) ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 

(3.4) เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

(3.5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

(3.6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 

(3.7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

10.2.5 องค์การธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นองค์การของรัฐ องค์การธุรกิจการเกษตรของรัฐ
สามารถแบ่งออกได ้2 กลุ่มใหญ่ คือ 

(1) องคก์ารทางดา้นการผลิต ไดแ้ก่ 

(1.1) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ
สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัคือ การส่งเสริมการเล้ียงโคนมและสัตวอ่ื์นๆ ท่ี
ใหน้ ้ านมและเน้ือ ท าหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมและกระจายสินคา้นมสู่ผูบ้ริโภคตามนโยบายของรัฐ ซ่ึง
ท าใหก้ารด่ืมนมสดเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนในหมู่ประชาชนของไทยในปัจจุบนั 
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(2.2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการถนอมไมช้นิดดีมีราคา และเป็นท่ีนิยมใหม้ีใชส้อยได้
นานๆ พร้อมกบัน าไมท่ี้มีค่าในการใชง้านต ่ามาใชค้วบคู่กนัไป 

(2) องคก์ารทางดา้นตลาด ไดแ้ก่ 

(1) องค์การคลงัสินค้า (อ.ค.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงพาณิชยท์ า
หนา้ท่ีดา้นการพยงุราคาสินคา้เกษตร ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บราคาสินคา้ท่ีเป็นธรรม และป้องกนัการ
ขาดแคลนสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ โดยการเก็บรักษาสินคา้ไวเ้พื่อรักษาระดบัราคาในตลาด 
ตลอดจนมีการน าเขา้ส่งออกสินคา้เพื่อแทรกแซงตลาดตามนโยบายของรัฐ 

(2) องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับผิดชอบในการส่งเสริมการคา้ผลิตผลเกษตรกร โดยการจดัให้มีตลาดกลางข้ึนใน
พ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งกลางซ้ือขายผลผลิตเกษตร แต่จ  านวนตลาดกลางท่ีจดัตั้งข้ึนยงัมีน้อยมาก
สามารถจดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตรไดไ้ม่ถึงร้อยละ 20 ของผลผลิตเกษตรทั้งหมด 

 

10.3   องค์การกบัการบริหารจดัการ 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจในองค์การจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรมาด าเนินกิจกรรม
ต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ขององค์การ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการใน
องคก์ารนั้นมีหลายระดบั มีการแบ่งงานตามโครงสร้างขององค์การ ผูท่ี้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบใน
ต าแหน่งงานทางบริหารซ่ึงท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการองค์การ ก็คือผูบ้ริหารองค์การ องค์การ
โดยทัว่ไปจะแบ่งระดบัของผูบ้ริหารออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหารระดับสูง มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานส าคญัของ
องคก์าร ผูบ้ริหารระดบัสูงถือว่าเป็นผูน้  าขององคก์ารท่ีจะน าองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

(2) ผูบ้ริหารระดบักลาง มีหนา้ท่ีในการรับนโยบาย และเป้าหมายจากผูบ้ริหารระดบัสูงไปสู่
การปฏิบติัเพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ ซึงมกัจะมีหน่วยงานระดบัล่างรองรับการท างานอีก
ระดบัหน่ึง 

(3) ผูบ้ริหารระดบัตน้ มีหน้าท่ีก  าหนดแผนระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงไดจ้ากแผนการด าเนินงาน
จากผูบ้ริหารระดบักลาง จึงจะเป็นหน่วยงานปฏิบติังาน หน่วยงานน้ีจะดูแลหน่วยงานย่อยต่างๆ 
ขององคก์าร 
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10.4   กระบวนการจดัการในองค์การธุรกจิการเกษตร 

กระบวนการจดัการ (Management Process) ประกอบดว้ยการด าเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน
ดว้ยกนั ไดแ้ก่     

10.3.1 ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจดัการ แบ่งออกได้
เป็น 3 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์การ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ หรือท่ีเรียกว่า SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการองค์การ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนอกองค์การ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนของเงินตรา เงินเฟ้อ เป็นตน้ หรือภาวะทางการเมือง ทางกฎหมาย 
ทางสงัคม และทางเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

(2) ก าหนดทิศทางขององคก์าร เป็นการก าหนดทิศทางขององค์การให้สอดคลอ้งกบั
สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์การในการด า เนินทางให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์าร 

(3) ก าหนดแผนงานขององค์การ คือ กิจกรรมหรือวิธีการท่ีก  าหนดข้ึนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและพนัธกิจขององคก์าร อนัไดแ้ก่ แผนกล
ยทุธ ์แผนยทุธวิธี และแผนปฏิบติัการ  

10.3.2 ขั้นตอนการจดัการองค์การ (Organizing) เป็นขั้นตอนท่ี 2 ของกระบวนการจดัการ 
การจดัองคก์ารจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญั คือ การก าหนดภาระงานท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ขององคก์าร การออกแบบโครงสร้างองคก์าร การแบ่งอ านาจหนา้ท่ี และการประสานงาน 

10.3.3 ขั้นตอนการช้ีน า (Leading) การด าเนินงานขององคก์ารทุกองค์การจะอยู่ภายใตค้วาม
ดูแลรับผิดชอบของผูบ้ริหารองค์การ ซ่ึงจะเป็นผูน้  าในการบริหารงานไปสู่เป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้
การบริหารงานจะเป็นไปในทิศทางใดข้ึนอยู่ก ับการช้ีน าของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูน้  าของ
องค์การจะตอ้งมีภาวะผูน้  าและสามารถจูงใจให้บุคคลากรในองค์การ เกิดผลปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10.3.4 ขั้นตอนการควบคุมองค์การ (Controlling) เป็นการควบคุมการด าเนินงานต่างๆ 
ภายในองคก์ารใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนดไว ้ผลลพัธ์ของกระบวนการควบคุมท่ีดีท า
ใหส้ามารถวดัผลงานไดแ้ม่นย  า ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งก าหนดมาตรฐาน และวิธีประเมินผลงาน
เพ่ือใหค้วบคุมไปอย่างมีประสิทธิภาพหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผล
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การควบคุมจะถกูน าไปเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัส าหรับวางแผนต่อไป ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่   

 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานของงาน  
  ขั้นตอนท่ี 2 การวดัผลงาน  
  ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานท่ีก  าหนด 

  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและแกไ้ข 

   กระบวนการจดัการในการจดัการสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 10.1 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.1 กระบวนการจดัการขององคก์าร 

 

 

 

 

การควบคุมองค์การ 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานของงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวดัผลงาน 

ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐานท่ีก  าหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและแกไ้ข 

การวางแผน 

1. SWOT Analysis 

2. ก  าหนดทิศทางองคก์าร  
3. ก  าหนดแผนงาน  

การจดัการองค์การ 

1. การก าหนดภาระงาน 

2. ออกแบบโครงสร้าง
องคก์าร 

3. แบ่งอ  านาจหนา้ท่ี 

4. ประสานงาน 

การช้ีน า 

1. ภาวะผูน้  า 

2. การจูงใจ 

3. ผลงาน 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 
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สรุปเนือ้หาประจ าบท 

องคก์ารทางธุรกิจการเกษตร สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ องค์การธุรกิจการเกษตร
แบบเจ้าของคนเดียว องค์การธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน องค์การธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นสถาบัน
เกษตรกร และองคก์ารธุรกิจการเกษตรท่ีเป็นองคก์ารของรัฐ โดยกระบวนการจดัการองค์การทาง
ธุรกิจการเกษตร ประกอบดว้ยการด าเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการ
จดัการองคก์ร ขั้นตอนการช้ีน า และขั้นตอนการควบคุมองคก์ร 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. อธิบายความหมายของการจดัการ 

2. จ าแนกองคก์ารทางธุรกิจการเกษตรได ้

3. อธิบายกระบวนการจดัการในองคก์ารธุรกิจการเกษตร 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายประเภทของคลงัสินคา้เกษตรในประเทศไทยได ้

 2. อธิบายธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและการขนส่งสินคา้เกษตร 

 3. จ าแนกธุรกิจสินเช่ือการเกษตรได ้

 4. อธิบายปัญหาเก่ียวกบัสินเช่ือการเกษตรได ้

    เนือ้หา 

 1. ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นคลงัสินคา้เกษตร 

 2. ประเภทของคลงัสินคา้เกษตรในประเทศไทย 

 3. ธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและการขนส่งสินคา้เกษตร 

 4. ธุรกิจสินเช่ือการเกษตร 

 5. ตวัอยา่งแหล่งสินเช่ือการเกษตรท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

 6. แหล่งสินเช่ือนอกระบบ 

 7. ปัญหาสินเช่ือการเกษตร 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 11 

ธุรกจิเกษตรด้านการบริการและธุรกจิสินเช่ือการเกษตร 

การผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือการบริการต่างๆดา้นการเกษตร จ  าเป็นต้องใช้เงินทุน
เพื่อใหใ้นการผลิตและบริการสามารถด าเนินการไดอ้ย่างไรก็ตามหากผูผ้ลิตเกิดปัญหาขาดเงินทุน
หรือมีเ งินทุนไม่ เพียงพอต่อการผลิต  จนเกิดผลกระทบต่อการการด าเนินงาน ส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการจะท ากูเ้งินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ มาใช้ในการแกปั้ญหาหรือท่ีเรียกว่า “สินเช่ือ” 
ดงันั้นสินเช่ือทางธุรกิจจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับผูป้ระกอบการ ซ่ึงในบทน้ีเป็นการอธิบาย
เก่ียวกบั ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นคลงัสินคา้เกษตร ประเภทคลงัสินคา้เกษตรในประเทศไทย ธุรกิจ
การบริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและการขนส่งสินคา้เกษตร ธุรกิจสินเช่ือการเกษตร ตวัอย่างแหล่ง
สินเช่ือการเกษตรท่ีเป็นสถาบนัการเงิน ปัญหาสินเช่ือการเกษตร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

11.1  ธุรกจิการให้บริการด้านคลงัสินค้าเกษตร 

คลงัสินคา้เกษตร หมายถึง ส่ิงปลกูสร้างท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการพกัหรือ/และเก็บรักษา
สินคา้เกษตร ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น เพ่ือกกัตุนสินคา้เก็งก  าไร นอกจากน้ี อาจท าหน้าท่ีรับฝาก 
หรือจ าน าสินคา้เกษตรหรือมูลภณัฑ์กนัชนส าหรับการรักษาเสถียรภาพของสินคา้เกษตร (สมคิด 
ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 2548) 

 

11.2   ประเภทคลงัสินค้าเกษตรในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

11.2.1. แบ่งตามชนิดของคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย 

(1) โรงคลุม หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้พ่ือพกัหรือเก็บรักษาสินคา้ชั่วคราว ท่ีมี
เฉพาะโครงของอาคารและหลงัคาเท่านั้น 

(2) โกดงัหรือยุง้ฉาง (Ban) หมายถึง ส่ิงปลกูสร้างท่ีใชเ้พ่ือกกัหรือเก็บรักษาสินคา้ท่ี
มีฝาผนงัและหลงัคาปิดมิดชิด 

(3) ไซโล (Silo) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เพ่ือการพกัหรือเก็บรักษาสินค้าท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของสินคา้ท่ีเก็บรักษาไดด้ว้ย 

(4) ห้องเยน็ (Cool Storage) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็ท่ีมี
อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึงลบ 20 องศาเซลเซียส ส าหรับใชพ้กัหรือเก็บรักษาสินคา้  (ค านาย อภิปรัชญา
สกุล, 2547) 
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11.2.2 แบ่งตามระดบัตลาดตามท่ีคลงัสินคา้นั้นตั้งอยู ่ไดแ้ก่ 

(1) คลงัสินคา้ระดับท้องถ่ิน เป็นคลงัสินค้าท่ีสร้างข้ึนในแหล่งผลิตวตัถุดิบหรือ
ผลิตภณัฑช์นิดนั้นๆ เช่น ยุง้ฉางของชาวนา หรือโกดงัเก็บสบัปะรดกระป๋องของโรงงาน เป็นตน้ 

(2) คลงัสินคา้ระดบัภาค เป็นคลงัสินคา้ท่ีสร้างข้ึนในตลาดกลางท่ีใชเ้ป็นจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิตไปสู่ส่วนต่างๆของประเทศ เช่น โกดงัขา้วของตลาดกลางขา้ว 

(3) คลงัสินคา้ปลายทางระดบัประเทศ เป็นคลงัสินคา้ท่ีตั้งอยู่ในตลาดปลายทางเพ่ือ
การส่งออกและขายส่งในประเทศ เช่น โกดงัและไซโลท่ีเก็บสินคา้เพื่อการส่งออก หรือศนูยก์ระจาย
สินคา้ของโรงงานแปรรูปเพื่อการขายส่งในประเทศ เป็นตน้ 

11.2.3 แบ่งตามการจดทะเบียนตามกฎหมายคลงัสินคา้ 

(1) คลงัสินคา้สามญั เป็นคลงัสินคา้ท่ีหน่วยธุรกิจสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นอุปกรณ์
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจของตนเองโดยเฉพาะ ไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการควบคุมกิจการควบคุม
กิจการคลงัสินคา้ พ.ศ. 2535 แต่เจา้ของธุรกิจสามารถน าสินคา้ไปขอเครดิตจากธนาคารพาณิชยไ์ด ้

(2) คลงัสาธารณะ เป็นกิจการคลงัสินคา้ท่ีรับเก็บรักษาสินคา้เพื่อบ าเหน็จและผูฝ้าก
สินคา้สามารถกูย้มืเงินได ้โดยอาศยัเอาสินคา้ท่ีฝากจ าน าไวก้บัคลงัสินคา้  

11.2.4. แบ่งตามลกัษณะของสินคา้ท่ีจดัเก็บของโรงงานแปรรูปสินคา้เกษตร แบ่งเป็น 4 แบบ 
คือ 

(1) สินคา้คงคลงัท่ีเป็นวตัถุดิบ เป็นวตัถุดิบท่ีไดซ้ื้อไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ไดน้ าไปแปรรูป 
สินคา้คงคลงัแบบน้ีสามารถใชแ้ยกผูจ้ดัหาจากกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม วิธีการท่ีดีกว่า คือ 
การขจดัผูจ้ดัหาท่ีมีความแตกต่างในดา้นคุณภาพ ปริมาณ หรือเวลาท่ีส่งมอบ ดงันั้น การจดัแยก
สินคา้จึงไม่มีความจ าเป็น 

(2) สินคา้คงคลงัก่ึงแปรรูป คือ ส่วนประกอบหรือวตัถุดิบท่ีไดม้ีการเปล่ียนแปลง
บางส่วน แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ สินคา้คงคลงัก่ึงแปรรูปเกิดข้ึนเพราะเวลาท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ เรียกว่า 
วงจรเวลา (Cycle time) การลดวงจรเวลาช่วยลดสินคา้คงคลงั 

(3) สินคา้คงคลงัอะไหล่เพื่อการบ ารุง ซ่อมแซมหรือด าเนินการ ซ่ึงมีความจ าเป็น
เพ่ือใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรและกระบวนการผลิตได ้คลงัสินคา้แบบน้ีเกิดข้ึนเพราะ ยงัไม่ทราบเวลาในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์บางอย่างท่ีต้องการ ถึงแมว้่าอุปสงค์ของสินคา้คงคลงัแบบน้ีมี
ความสมัพนัธก์บัตารางซ่อมบ ารุง แต่ส่วนอ่ืนท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นตารางก็จ  าเป็นตอ้งท า 

(4) สินคา้คงคลงัส าเร็จรูป เป็นสินคา้ท่ีเสร็จแลว้ รอการขนส่ง อาจตอ้งเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป เพราะไม่ทราบความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต (ญาณี มโนพิโมกษ์ และจุฑามาศ นิศา
รัตน์, 2524) 
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11.3 ธุรกจิการบริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและการขนส่งสินค้าเกษตร 

11.3.1 ธุรกิจการบริการเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

(1) การให้บริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตพืช  ไดแ้ก่ การ
ให้บริการรถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์ รถด านา รถเก่ียวขา้ว ไถระเบิดดินดาน เคร่ืองปลูก และ
เคร่ืองพ่นสารก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ 

(2) เคร่ืองจกัรกลเกษตรท่ีใชใ้นการผลิตสตัว ์ไดแ้ก่ การใหบ้ริการเคร่ืองตดัพืชอาหาร
สตัว ์เคร่ืองสบัอาหารสตัว ์เคร่ืองอดัฟางและหญา้แหง้ เป็นตน้ 

11.3.2 ธุรกิจการบริการการขนส่งสินคา้เกษตร 

(1) การใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรทางบก เป็นการใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรโดย
รถยนตห์รือรถบรรทุก 

(2) การใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรทางราง เป็นการใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรโดย
รถไฟ 

(3) การใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรทางน ้ า เป็นการใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรโดย
เรือ 

(4) การใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตรทางอากาศ เป็นการใหบ้ริการขนส่งสินคา้เกษตร
โดยเคร่ืองบิน 

 

11.4   ธุรกจิสินเช่ือการเกษตร 

สินเช่ือการเกษตร (Agricultural Credit) หมายถึง เงินท่ีให้กูเ้พื่อน าไปใชใ้นการประกอบ
การเกษตร และตอ้งใหค้  ามัน่สญัญาว่าจะช าระเงินคืนทนัทีท่ีตอ้งการ หรือช าระคืนในอนาคตตาม
ก าหนดเวลาท่ีแน่นอนและเงินกูน้ั้นจะตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือถือและการออม (อมัพน 
ห่อนาค, 2548) 

11.4.1 ประโยชน์ของสินเช่ือการเกษตร 

(1) สินเช่ือการเกษตรท าให้เกษตรกรมีแหล่งทุนเพื่อประกอบธุรกิจหรืออาชีพทาง
การเกษตร 

(2) สินเช่ือการเกษตรท าใหเ้กษตรกรมีอ  านาจในการซ้ือและการบริโภค 

(3) สินเช่ือการเกษตรท าใหเ้กิดการจา้งงานและการกระจายรายไดใ้นภาคการเกษตร 

(4) สินเช่ือการเกษตรช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต 

(5) สินเช่ือการเกษตรช่วยท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
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(6) สินเช่ือการเกษตรท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการบริโภคของ
เกษตรกร 

11.4.2 แหล่งสินเช่ือการเกษตร 

การใหสิ้นเช่ือการเกษตรแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการทางธุรกิจเกษตรนั้น มีแหล่ง
สินเช่ือท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) แหล่งสินเช่ือท่ีเป็นสถาบันการเงิน คือ สถาบันทางการเงินท่ีตั้ งข้ึนอย่างเป็น
ทางการ มีกฎหมายและระเบียบ ขอ้บงัคบัควบคุมในการด าเนินงานไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยต่์างๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้ บริษัทเงินทุน บริษัทหลกัทรัพย ์
บริษทัประกนัสินเช่ือ บริษทัประกนัชีวิต โรงรับจ าน าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตร 
กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ 

(2) แหล่งสินเช่ือการเกษตรท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน คือ แหล่งของสินเช่ือทางการเงิน
ส าหรับการเกษตรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบการด าเนินงาน ก  ากบัดูแล ควบคุมจากหน่วยงานของรัฐบาล
และไม่มีกฎระเบียบบังคับทางกฎหมายท่ีชัดเจน ได้แก่ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับภาคการผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงงานน ้ าตาล โรงสีขา้ว เป็นตน้ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ร้านคา้จ  าหน่าย
เคร่ืองจักรกลการเกษตร พ่อค้าคนกลางท่ี รับซ้ือสินค้าเกษตร พ่อค้าในหมู่บ้าน ญาติพ่ีน้อง 
นอกจากนั้นยงัมีแหล่งสินเช่ือนอกการบงัคบัทางกฎหมาย คือ เงินกูน้อกระบบ (สุรพงษ์ นิลพงษ์, 
2543) 

 แหล่งสินเช่ือการเกษตรส าหรับแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการทางธุรกิจเกษตร สามารถ
สรุปได ้ดงัรูปท่ี 11.1 
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รูปที่ 11.1 แหล่งสินเช่ือส าหรับแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการทางธุรกิจเกษตร 

 

11.5   ตวัอย่างแหล่งสินเช่ือการเกษตรที่เป็นสถาบันการเงิน 

แหล่งสินเช่ือท่ีเป็นสถาบันการเงินมีหลายแหล่ง แต่ละแหล่งก็มีลกัษณะการให้สินเช่ือท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยมีตวัอยา่งแหล่งสินเช่ือท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

11.5.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. )  ถูกจัดตั้ ง ข้ึนโดย
พระราชบญัญติัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แบ่งประเภทเงินกู้ตามวตัถุประสงค์ออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
สินเช่ือบุคคล สินเช่ือส าหรับลูกคา้ผูป้ระกอบการ และสินเช่ือส าหรับลูกคา้สหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

สินเช่ือการเกษตร 

แหล่งสินเช่ือที่เป็นสถาบันการเงิน 

1. ธ.ก.ส. 
2. สหกรณ์การเกษตร 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. ธนาคารพาณิชยต่์างๆ 

5. บริษทัเงินทุน 

6. บริษทัหลกัทรัพย ์

7. บริษทัประกนัสินเช่ือ 

8. บริษทัประกนัชีวิต 

9. โรงรับจ าน า 

10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

11. สหกรณ์การเกษตร 

12. กองทุนหมู่บา้น 

13. กลุ่มออมทรัพย ์

 

แหล่งสินเช่ือการเกษตรที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน 

1. โรงงานน ้ าตาล 

2. โรงสีขา้ว 

3. ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 

4. ร้านคา้จ  าหน่ายเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 

5. พ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือสินคา้
เกษตร 

6. พ่อคา้ในหมู่บา้น 

ญาติพี่นอ้ง
เงินกูน้อกระบบ
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(1) สินเช่ือบุคคลแบ่งออกเป็น 17 สินเช่ือ ไดแ้ก่ 

(1.1) สินเช่ือเพื่อผูใ้ชบ้ริการเงินฝากกบั ธ.ก.ส. 
(1.2) สินเช่ือเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ 

(1.3) สินเช่ือ คืนสู่เหยา้ 

(1.4) สินเช่ือ Smart Farmer 

(1.5) สินเช่ือ 108 อาชีพ 

(1.6) สินเช่ือ Value Chain 

(1.7) สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (OD) 

(1.8) โครงการเพ่ิมศกัยภาพและลดตน้ทุนใหก้บัผูเ้ล้ียงไก่ไข่และสุกร 

(1.9) สินเช่ือสวสัดิการบุคลากรภาครัฐและพนกังานองคก์ร 

(1.10) โครงการสินเช่ือขา้ราชการบ านาญ 

(1.11) โครงการสินเช่ือเพื่อจดัหาเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ 
(1.12) โครงการ Value Chain (ขา้วโพด) 
(1.13) สินเช่ือสวสัดิการพนกังานส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

              (สปสช.) 
(1.14) สินเช่ือสานฝันแรงงานคืนถ่ิน 

(1.15) สินเช่ือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

(1.16) โครงการรับซ้ือลดเช็คค่าบ ารุงออ้ย (เช็คเก๊ียว) ท่ีโรงงานน ้ าตาลเป็นผูส้ั่ง
   จ่าย 

(1.17) โครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 

(2) สินเช่ือส าหรับลกูคา้ผูป้ระกอบการแบ่งออกเป็น 5 สินเช่ือ ไดแ้ก่ 

(2.1) สินเช่ือผูป้ระกอบการ (นิติบุคคล) 
(2.2) โครงการเพ่ิมศกัยภาพและลดตน้ทุนใหก้บัผูเ้ล้ียงไก่ไข่และสุกร 

(2.3) โครงการ Value Chain (ขา้วโพด) 
(2.4) สินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บและการกระจายสินคา้ (Logistics) 

(2.5) สินเช่ือ ธ.ก.ส. ส าหรับผูป้ระกอบการ และบุคคลทัว่ไป 

 (3) สินเช่ือส าหรับลกูคา้สหกรณ์ กลุ่ม องคก์รแบ่งออกเป็น 5 สินเช่ือ ไดแ้ก่ 

(3.1) สินเช่ือวิสาหกิจชุมชนเพื่อจดัหารเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  
        (Machinery Pool) 

(3.2) โครงการเพ่ิมศกัยภาพและลดตน้ทุนใหก้บัผูเ้ล้ียงไก่ไข่และสุกร 



 

162 ธุรกิจเกษตรดา้นการบริการและธุรกิจสินเช่ือการเกษตร 

(3.3) สินเช่ือแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3.4) โครงการสินเช่ือเพ่ือการขยายธุรกิจและเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินงานของ
    สถาบนั 

(3.5) สินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย ์

ซ่ึงในการท่ีจะขอสินเช่ือกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผูย้ื่นกู้
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายไุม่ต  ่ากว่า 20 ปี  
(3) เป็นเกษตรกรตามขอ้บงัคบัของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(4) มีความช านาญหรือไดรั้บการฝึกอบรมในการเกษตรมาแลว้พอสมควร 

(5) มีถ่ินท่ีอยูแ่ละประอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่ในทอ้งท่ีด  าเนินการของสาขาซ่ึงตน
ขอข้ึนทะเบียนเป็นลกูคา้ประจ ามาแลว้ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

(6) เป็นผูก่้อใหเ้กิดผลผลิตการเกษตรเพื่อขายในปีหน่ึง ๆ เป็นมลูค่าพอสมควร หรือ
มีลู่ทางจะปรับปรุงการเกษตรใหมี้รายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระหน้ีได ้

(7) เป็นผูม้ีความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ มีช่ือเสียงดี และ
รู้จกัประหยดั 

(8) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

(10) ไม่เคยถกูใหอ้อกจากการเป็นลูกคา้ประจ าสาขา และปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นผูกู้เ้งิน
ของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบนัอ่ืนใดท่ีด าเนินธุรกิจดา้นสินเช่ือเพื่อการเกษตร 

11.5.2 สหกรณ์การเกษตร คือ องค์กรธุรกิจท่ีด  าเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมี
สมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร มีการประกอบธุรกิจดา้นการเกษตร เพื่อแกไ้ขความเดือนร้อนในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน ธุรกิจหลกัของ
สหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ ธุรกิจรับเงินสดจากสมาชิก ธุรกิจการขาย ธุรกิจการ
ซ้ือ ธุรกิจการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ (อมัพน ห่อนาค, 2545) 

สินเช่ือการเกษตรของสหกรณ์การเกษตร แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สินเช่ือ
ระยะสั้นและสินเช่ือระยะปานกลาง 

(1) สินเช่ือระยะสั้นไดแ้ก่ สินเช่ือท่ีมีก  าหนดการช าระคืนทั้งเงินตน้ และดอกเบ้ียใน
ระยะไม่เกิน 1 ปี แต่ถา้มีความจ าเป็นหรือกรณีพิเศษไดไ้ม่กิน 18 เดือน เป็นสินเช่ือท่ีให้แก่สมาชิก
เพ่ือน าไปซ้ือเมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ย สารเคมีก  าจดัศตัรูพืช อาหารสัตว ์วสัดุการเกษตร ค่าซ้ือปศุสัตวห์รือ
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สตัวปี์กเพ่ือน ามาเล้ียงหรือจ าหน่าย เงินกูน้ะยะสั้นน้ี สหกรณ์การเกษตรมกัให้วงเงินกูแ้ก่สมาชิกท่ี
ขอกู ้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าผลิตผลท่ีจะไดรั้บ จากแผนการท่ีน ามาขอกู ้

(2) สินระยะปานกลางไดแ้ก่ สินเช่ือท่ีก  าหนดเวลาช าระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ใน
เวลาเกินกว่า 1 ปีข้ึนไป โดยอยูร่ะหว่าง 3-5 ปี สินเช่ือท่ีใหแ้ก่สมาชิกเพื่อน าไปลงทุน หรือทรัพยสิ์น
หรือท ากิจกรรมการเกษตร ท่ีมีอายุการใชง้านมากกว่า 1 ปี ข้ึนไป เช่น การน าไปซ้ือเคร่ืองจกัรกล
ขนาดใหญ่ รถไถนา เคร่ืองสูบน ้ า หรือน าไปบุกเบิกท่ีดินหรือซ้ือท่ีดินการเกษตรผืนใหม่ สร้างหรือ
ปรับปรุงแหล่งน ้ า คนัคูน ้ า ประตูน ้ า หรือน าไปลงทุนในการท าสวนผลไม ้ท าฟาร์มปศุสตัว ์เป็นตน้ 

ในการท่ีจะขอสินเช่ือกบัสหกรณ์การเกษตร ผูกู้จ้  าเป็นจะตอ้งมีหลกัประกนัเงินกูซ่ึ้ง
หลกัประกนั มี 2 ประเภท คือ การค ้ าประกนัดว้ยบุคคลและการค ้ าประกนัดว้ยทรัพยสิ์น โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1).การค ้าประกนัดว้ยบุคคล มี 2 ประเภทคือ 

(1.1)การให้ผูกู้รั้บผิดชอบแบบลูกหน้ีร่วม ซ่ึงจะส าหรับเงินกูร้ะยะสั้น ภายใน
วงเงินกูจ้  านวนหน่ึงท่ีก  าหนดไว ้

(1.2)ใหส้มาชิก 2 คนค ้าประกนัเงินกู ้มกัใชส้ าหรับเงินกูป้านกลาง ภายในวงเงิน
กูจ้  านวนหน่ึงท่ีก  าหนดไว ้

(2). การค ้าประกนัดว้ยทรัพยสิ์น มี 3 ประเภท คือ 

(2.1).การจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นประกนั 

(2.2).การใชห้ลกัทรัพยรั์ฐบาลไทยหรือเงินฝากในธนาคารออมสิน 

(2.3).เงินฝากในสหกรณ์ และเงินค่าหุน้ของสมาชิกเอง 

11.5.3 ธนาคารพาณิชย ์สินเช่ือเพ่ือธุรกิจการเกษตรของธนาคารพาณิชย ์มีทั้งแบบเงินกูร้ะยะ
สั้นและเงินกูร้ะยะยาว ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของสินเช่ือเกษตรท่ีธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่เกษตรกร
มี 2 ประเภท คือ 

(1) การใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกรรายบุคคล รวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร 
โดยธนาคารพาณิชยจ์ะใหสิ้นเช่ือประเภทน้ีแก่เกษตรกรท่ีมีหลกัทรัพย ์หรือมีท่ีดินประกอบการเป็น
ของตนเองมาก ซ่ึงจะตอ้งจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนักบัธนาคาร 

(2) การใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกรประเภทกลุ่ม ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีธนาคารพาณิชยค์ดัเลือก
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีท่ีดินเป็นชองตวัเองน้อย หรือไม่มีเลยหรือตอ้งเช่าผูอ่ื้น ซ่ึงกลุ่มหน่ึง ๆ จะมี
สมาชิกตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 คนและทางธนาคารจะให้สินเช่ือผ่านกลุ่ม โดยไม่ตอ้งใช้
หลกัทรัพยห์รือท่ีดินมาจ านองเป็นหลกัแระกนั แต่ให้สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบด้วยการค ้ าประกัน
ร่วมกนั 
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วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารให้เกษตรกร จะให้กับเกษตรกรท่ีมีหลกัทรัพยม์ากกว่า
เกษตรกรท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์และให้แก่เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรมาก ในวงเงินท่ีสูงกว่า
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรน้อยกรณีท่ีให้สินเช่ือประเภทรายบุคคล ธนาคารพาณิชยจ์ะให้
เกษตรกรจ านองหลกัทรัพย ์เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดต่ออยู่ก ับท่ีดิน และ/หรือเงินฝากเป็น
ประกนัไวแ้ก่ธนาคาร หรืออาจให้บุคคลท่ีธนาคารเช่ือถือเป็นผูค้  ้ าประกนัก็ได ้ส่วนการให้สินเช่ือ
ประเภทกลุ่ม ธนาคารจะใหส้มาชิกกลุ่มค ้าประกนัร่วมกนั 

อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากเกษตรกร จะเป็นอตัราร้อยละ 15-16 ต่อปี 
ซ่ึงมกัเป็นสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือการผลิตฤดูกาลหน่ึง ๆ ส่วนสินเช่ือในรูปเบิกเงินเกินบญัชี ธนาคารฯ
จะคิดดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 17.5 ต่อปี 

ก าหนดการช าระคืนซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะสั้นและระยะปานกลาง ในระยะสั้น
นั้น ส่วนมากเป็นเพ่ือการผลิตเฉพาะฤดูกาล โดยมีก  าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี หรือ 12 เดือน และ
ในระยะปานกลาง เป็นการใหสิ้นเช่ือเพื่อน าไปลงทุนในรูปทรัพยสิ์นการเกษตรหรือเพื่อปรับปรุง
กิจการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ระยะช าระคืนตั้งแต่ 1-5 ปี 

ส าหรับสินเช่ือธุรกิจการเกษตรนั้น กล่าวไดว้่าธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งสินเช่ือท่ี
ส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากกิจการธุรกิจการเกษตรนั้นเป็นกิจการค่อนขา้งใหญ่ มีวงเงินในการกูย้ืม
ค่อนขา้งสูงแต่ก็มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพท่ีท าก  าไร และสามารถช าระเงินคืนได้ ท าให้
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มกัยินดีอ  านวยสินเช่ือให้กับองค์กรธุรกิจ ท่ีท าหน้าท่ีทางด้านธุรกิจ
การเกษตรเป็นอยา่งดี 

  

11.6   แหล่งสินเช่ือนอกระบบ 

แหล่งสินเช่ือนอกระบบ มีหลายแบบ เช่น การกูย้มืในรูปแบบเงินสด การกูย้ืมขา้วและสินคา้
อุปโภค การซ้ือสินคา้ผอ่นส่ง หรือการน าทรัพยสิ์น การซ้ือสินคา้ผอ่นส่ง หรือการน าทรัพยสิ์นมีค่า
ไปจ านอง จ าน า เน่ืองจากการกูย้มืสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างๆ ส่วนใหญ่มีความยุ่งยากซบัซอ้น
ในขั้นตอนของการกูย้ืมนอกจากนั้นเกษตรกรบางรายขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้ าประกนั จึงท าให้
เกษตรกรตอ้งใชบ้ริการจากตลาดสินเช่ือนอกระบบ (อมัพน ห่อนาค, 2545)  

11.6.1 ผูใ้หกู้ ้ผูใ้หกู้ใ้นตลาดสินเช่ือนอกระบบไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ผูใ้ห้กูเ้ป็นอาชีพ เช่น พ่อคา้พืชผล ร้านขายของช าในทอ้งถ่ิน พ่อคา้ขายปัจจยัการ
ผลิต คหบดีและเจา้ของท่ีดิน เป็นตน้ ผูใ้ห้กูโ้ดยอาชีพเหล่าน้ีมกัจะคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง
กว่าท่ีทางราชการก าหนด 
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2. ผูใ้หกู้ท่ี้มิใช่เป็นอาชีพ เช่น ญาติของผูกู้ ้หรือเพื่อนของผูกู้ ้ซ่ึงผูกู้อ้าจจะมีมีการคิด
ดอกเบ้ียจากผูกู้ ้เพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกนั แต่ในบางรายก็อาจจะมีการคิดดอกเบ้ียตามแต่จะ
ตกลงกนัมากบา้งนอ้ยบา้ง แต่มกัจะมีอตัราท่ีต ่ากว่าในกรณีของผูใ้หกู้โ้ดยอาชีพ 

ส าหรับการท่ีดอกเบ้ียเงินกูใ้นตลาดสินเช่ือนอกระบบมกัจะสูงกว่าตลาด สินเช่ือในระบบ เน่ืองจาก
สาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ ความเส่ียงต่อหน้ีสูญ ค่าเสียโอกาสของผูใ้หกู้ ้และการผกูขาดของผูใ้ห้กู้
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  

ตลาดสินเช่ือนอกระบบมกัจะเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกว่ากฎหมายก าหนด และ
สถาบนัเหล่าน้ี มิไดถ้กูหน่วยราชการควบคุมการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ด เหมือนเช่นธนาคาร และ
สถาบนัการเงินทัว่ ๆ ไป 

11.6.2 ลกัษณะการกูย้มืในตลาดสินเช่ือนอกระบบ 

การกูย้มืเงินในตลาดสินเช่ือนอกระบบ มีลกัษณะรูปแบบการกูย้มืกนัพอสรุปได ้ดงัน้ี 

(1) การกูแ้บบท านาตดัดอก การกูล้กัษณะน้ีผูกู้จ้ะอนุญาตใหผู้ใ้หกู้ม้าท าประโยชน์บน
ท่ีนาของผูกู้ต้ามขนาดของพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหท้ าประโยชน์ และภายในก าหนดระยะเวลาท่ีตอลงกนั
แทนการจ่ายดอกเบ้ีย และเม่ือผูกู้น้  าเงินตน้มาคืนตามก าหนดระยะเวลา ผูกู้ ้ก็จะไดท่ี้นาส่วนนั้น
กลบัคืนมา แต่ถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถน าเงินตน้มาช าระคืนตามสัญญา ผูใ้ห้กูก้็จะท าประโยชน์จากผืนนา
นั้นต่อไปจนกว่าผูกู้จ้ะน าเงินตน้มาช าระคืนหมด 

(2) การกูแ้บบตกขา้วเหนียว การกูล้กัษณะน้ี ผูกู้จ้ะกูเ้งินสดผูใ้หกู้ ้โดยตกลงกนัว่าเม่ือ
ครบก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงกนั ผูกู้จ้ะช าระหน้ีคืนแก่ผูใ้หกู้ท้ ั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นขา้วเปลือก
ตามจ านวนท่ีตกลงกนั 

(3) การกูข้า้ว การกูล้กัษณะน้ี ผูกู้จ้ะกูข้า้วเปลือกจากผูใ้ห้กูเ้พ่ือน ามาบริโภค เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลา ผูกู้จ้ะช าระเงินตน้และดอกเบ้ียดว้ยขา้วเปลือกตามจ านวนท่ีไดต้กลงกนั 

(4) การกูปุ๋้ย การกูล้กัษณะน้ี เกษตรกรจะกูปุ๋้ยโดยเอาปุ๋ยจากพ่อคา้หรือผูใ้ห้กูม้าใช้
ก่อนเม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวแลว้จะช าระคืน โดยอาจจะช าระเป็นเงินสดซ่ึงรวมทั้งเงินต้นและ
ดอกเบ้ีย หรืออาจจะช าระเป็นผลิตผลการเกษตรก็ได ้

(5) การกูแ้บบใหผู้กู้น้  าผลิตผลมาขายให ้วิธีการน้ีเกษตรกรผูกู้จ้ะกูเ้งินสดมาจากผูใ้ห้กู ้
ซ่ึงจะเป็นพ่อคา้รับซ้ือผลิตผลการเกษตรในทอ้งถ่ิน และเม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวซ่ึงเป็นเวลาช าระหน้ี 
เกษตรกรจะตอ้งน าผลผลิตทั้งหมดท่ีผลิตไดไ้ปขายให้กบัผูใ้ห้กูเ้ท่านั้น โดยไม่ให้น าไปขายให้กบั
พ่อคา้รายอ่ืน  
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11.7   ปัญหาสินเช่ือการเกษตร 

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการจัดตั้ งธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือการก าหนดเป้าหมายอ่ืนๆ แต่ก็ยงัมีปัญหาเกิดข้ึนในการให้
สินเช่ือการเกษตรโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ปัญหาเก่ียวกบักฎระเบียบของสถาบนัการเงินในการอ านวยสินเช่ือให้กบัเกษตรกรนั้น 
สถาบนัการเงินจะพิจารณาว่า เกษตรกรผูน้ั้นมีความสามารถท่ีจะน าสินเช่ือไปใชท้ าการผลิ และมี
รายไดเ้พียงพอท่ีจ  าระหน้ีไดห้รือไม่ ดงันั้นเกษตรกรรายใดท่ีขาดปัจจยัพ้ืนฐานในกาผลิตท่ีพียงพอ 
เช่น ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง หรือมีท่ีดินนอ้ย หรือมีท่ีดินแต่ยงัขาดเอกสารสิทธ์ิท่ีถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน ้ าท่ีจะใชใ้นการเพาะปลกู เกษตรกรเหล่าน้ีมกัจาด
โอกาสในการขอรับบริการสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ ยงัมีกรร
ก าหนดกฎเกณฑเ์ง่ือนไขและระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้เป็นสมาชิก รวมทั้งก  าหนดหลกัประกนั
ต่าง ๆ ท่ีรัดกุม ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงภยัจากหน้ีสูญ ท าใหเ้กษตรกรท่ีไม่อยูใ่นเง่ือนไข ตอ้งหัน
ไปขอกูเ้งินจากนายทุนเงินกูใ้นทอ้งถ่ิน หรือเงินกูน้อกระบบซ่ึงกูไ้ดง่้ายและคล่องตวักว่า แมว้่าจะ
ถกูเอาเปรียบในเร่ืองต่าง ๆ บา้งก็ตาม ท าใหปั้จจุบนั ท าให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเกษตรกรกลุ่มน้ีได้ นอกจากนั้น ตาม
พระราชบัญญัติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สามารถให้สินเช่ือแก่
เกษตรกรไดเ้ฉพาะกิจกรรมทางการเกษตรท่ีก่อใหเ้กิดรายไดเ้ท่านั้น แต่การท ากิจกรรมการเกษตร
ของเกษตรกรรายยอ่ยหรือผูท่ี้ยากจนมกัจะท าการผลิตเพ่ือใชบ้ริโภคในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จึง
เป็นกิจกรรมท่ีดูแลว้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ซ่ึงผิดกบัหลกัการให้กูเ้งินของของธนาคาร และโดยส่วน
ใหญ่นั้นเกษตรกรมกัมีความตอ้งการสินเช่ือเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมิกิจกรรมการเกษตร ท าให้ยิ่งไม่
สามารถขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินไดเ้ลย 

(2) ปัญหาในการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีค่าใชจ่้ายในการให้
เกษตรกรกูค่้อนขา้งสูง แต่สามารถเรียกดอกเบ้ียจากผูกู้ใ้นอตัราค่อนขา้งต ่า จึงไม่อาจอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่เกษตรกรผูกู้ไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้น ท่ีท าการของสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ยงั
ตั้ งอยู่ในตัวจังหวดั เกษตรกรผูกู้ ้ต้องเดินทางมารับเงินกู้และช าระหน้ีเงินกู้ท่ีตัวจังหวดั ท าให้
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหนบัเกษตรกรท่ีอยูใ่นอ  าเภอต่าง ๆ ดงันั้นท าให้เกษตรกรท่ี
ต้องกู้เงินในจ านวนไม่มากนัก จึงต้องหันไปกู้เงินกู้นอกระบบในท้องถ่ินแทน อย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบัน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร ไดมี้การจดัตั้งส านักงานตวัแทนใน
สาขาระดบัอ  าเภอมากข้ึนแลว้ นอกจากนั้น จากการท่ีสถาบนัการเงินไม่อาจให้บริการแก่เกษตรกร
ไดย้า่งทัว่ถึง ท าใหส้ถาบนัการเงินขาดขอ้มลูส่วนตวัเก่ียวกบัตวัลกูคา้ท่ีจะมาขอกู ้จึงท าใหข้าดความ
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มัน่ใจในการปล่อยสินเช่ือ เป็นผลใหเ้กษตรกรตอ้งไปพ่ึงเจา้หน้ีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความคุน้เคยและมี
ขอ้มลูลึกซ้ึงกว่าสถาบนัการเงิน 

(3) ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนด าเนินการตน้ทุนต ่า 

 สถาบนัการเงินต่าง ๆ ใหเ้กงินกูก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตรนั้น 
เป็นการให้เงินกูแ้บบมีการก ากบัแนะน า (Supervised Credit) ซ่ึงจะตอ้งมีการติดต่อกกบัผูกู้แต่ละ
รายถึงบา้น และจ านวนเงินกูเ้ฉล่ียต่อรายก็มีจ  านวนไม่มากนัก กล่าวคือเฉล่ียแลว้ครอบครัวละไม่
เกิน 20,000 บาท ดงันั้น จึงท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานค่อนขา้งสูง และในขณะเดียวกนัทาง
รัฐบาลก็มีการควบคุมอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดกบัเกษตรกรในอตัราค่อนขา้งต ่า ซ่ึงเป็นผลให้เกิดปัญหา
เก่ียวกบัทุนด าเนินการ ท่ีจะต้องมีตน้ทุนค่อนขา้งต ่า อนัเป็นอุปสรรคท าให้ ธ.ก.ส. และสหกรณ์
การเกษตร ไม่สามารถขยายงานเพ่ือใหบ้ริการแก่เกษตรกรไดม้ากข้ึน ดงันั้น ส่ิงท่ีตอ้งการก็คือเงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าท่ีจะไดม้าจากรัฐบาลหรือจากองคก์ารต่าง ๆ  
 (4) ปัญหาเก่ียวกบัความเส่ียงหน้ีสูญในอดีตท่ีผ่านมา ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ มกัปล่อย
สินเช่ือเกษตรไม่ค่อยตรงกบัเป้าหมาย สาเหตุท่ีส าคญัคือการเกษตรของคนไทยเป็นธุรกิจท่ีมีความ
เส่ียงสูง เน่ืองจาก เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตแผนใหม่ ระชลประทานยงัไม่เพียงพอ การผลิต
ยงัข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ และผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน รวมทั้งไม่มีหลกัประกนัท่ีมีคุณภาพ ท าให้เกิด
ความเส่ียงกบัสถาบนัการเงินท่ีจะตอ้งปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่เกษตรกร เพราะโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ี
คืนต ่า โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีสูญจึงมีอยูม่ากเอเปรียบเทียบกบัสินเช่ือประเภทอ่ืน ดงันั้น สถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ จึงมกัไม่ค่อยสนใจท่ีจะใหสิ้นเช่ือเพื่อการเกษตร 

  

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

คลงัสินค้าเกษตรเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในการพกัหรือเก็บรักษาสินค้า
เกษตร ซ่ึงการใหบ้ริการคลงัสินคา้เกษตรไดแ้ก่ การใหเ้ช่าโรงคลุม โกดงัหรือยุง้ฉาง ไซโล หอ้งเยน็ 
เป็นต้น ส่วนสินเช่ือธุรกิจการเกษตร คือ เ งินท่ีให้กู้ยืมแก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการดา้นปัจจยัการผลิตสินคา้เกษตร การผลิตสินคา้เกษตร  การแปรรูปสินคา้เกษตร การ
จดัจ  าหน่ายสินคา้เกษตร และการส่งออกสินคา้เกษตร โดยผูกู้ต้อ้งใหค้  ามัน่สญัญาว่าจะช าระเงินคืน
ทนัทีท่ีตอ้งการ หรือช าระคืนในอนาคตตามก าหนดเวลาท่ีแน่นอนและเงินกูน้ั้นจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเช่ือถือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจสินเช่ือเกษตร คือ ปัญหาเก่ียวกบักฎระเบียบของ
สถาบนัการเงิน ปัญหาในการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนด าเนินการ
ตน้ทุนต ่า และปัญหาเก่ียวกบัความเส่ียงหน้ีสูญ 
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ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายประเภทของคลงัสินคา้เกษตรในประเทศไทย 

2. อธิบายธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและการขนส่งสินคา้เกษตร 

3. จ าแนกธุรกิจสินเช่ือการเกษตรได ้

4. อธิบายปัญหาเก่ียวกบัสินเช่ือการเกษตรได ้
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 ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น:                 

 [ม.ป.พ.] 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 

                                                                                                           เวลาเรียน   1   ช่ัวโมง 30 นาที 
    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายกฎหมายพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตร 

 2. อธิบายกฎหมายท่ีดินได ้

 3. อธิบายกฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

             4. อธิบายพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

    เนือ้หา 

 1. กฎหมายพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตร 

 2. กฎหมายท่ีดิน 

 3. กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 4. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

    วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วดีีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 (ต่อ) 
                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 12 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิการเกษตร 

การท าธุรกิจจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงธุรกิจการเกษตรก็เช่นเดียวกนั 
มีกฎหมายและพระราชบญัญัติหลายอย่างท่ี ผูป้ระกอบธุรกิจเกษตรต้องรู้เพื่อเป็นประโยชน์และ
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการท าธุรกิจ เช่น กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายท่ีดิน 
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย เป็นตน้ ซ่ึงในน้ีจะเป็นการอธิบายกฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆท่ี
ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการเกษตรควรทราบในการประกอบธุรกิจการเกษตร 

 

12.1   กฎหมายพาณชิย์ที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิการเกษตร   
 สญัญา หมายถึง ความตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายข้ึนไป เพ่ือจะก่อหน้ีผกูพนักนั และ

ตอ้งมีคู่สัญญาตั้งแต่ 2 ฝ่ายข้ึนไปโดยตอ้งมีการแสดงเจตนาเป็นค าเสนอและค าสนองท่ีถูกตอ้ง
ตรงกนั ซ่ึงตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ห่งสญัญา ซ่ึงหมายถึง ประโยชน์สุดทา้ยท่ีคู่สัญญามุ่งประสงค์ โดย
ตอ้งไม่เขา้ลกัษณะท่ีกฎหมายหา้ม ดงัน้ี 1. ตอ้งห้ามชดัแจง้โดยกฎหมาย 2. เป็นการพน้พิสัย 3. ขดั
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมหากสญัญามีลกัษณะเขา้ข่ายใน 3 ขอ้น้ี สัญญาดงักล่าวจะถือว่า
เป็นโมฆะ ซ่ึงจะไม่มีผลผกูพนัของสญัญา อมัพน ห่อนาค (2551) ไดส้รุปรูปแบบของสญัญาไวด้งัน้ี 

12.1.1 สญัญาซ้ือขาย คือ เป็นนิติกรรมระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได ้และตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในการซ้ือขาย เป็นสญัญาท่ีคู่สัญญาท่ีคู่กรณีตอ้งช าระหน้ี
ตอบแทนซ่ึงกันและกัน และผูข้ายต้องส่งมอบหรือโอนทรัพยสิ์น โดยผูซ้ื้อต้องช าระราคาค่า
ทรัพยสิ์นให้เป็นการตอบแทน  โดยทรัพยสิ์นเป็นได้ทั้งสังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยท่ี์
สามารถถือเอาไดแ้ละเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย และผูข้ายตอ้งมีเจตนาในการโอน
กรรมสิทธแ์ห่งทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีช าระราคาค่าทรัพยสิ์นใหก้บัผูข้าย 

12.1.2 สญัญาแลกเปล่ียน คือ สญัญาซ่ึงคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพยสิ์นใหก้นัและกนั 
โดยเป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช าระหน้ีดว้ยการโอน และ
เป็นสญัญาท่ีมีวตัถุเป็นทรัพยสิ์น ทั้งสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์

12.1.3 สญัญาเช่าทรัพย ์คือ สญัญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่า “ผูใ้หเ้ช่า” ตกลงใหบุ้คคลอีกฝ่าย
หน่ึง เรียกว่า “ผูเ้ช่า” ไดใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์น อย่างใดอย่างหน่ึง ชัว่ระยะเวลาอนัมี
จ  ากดั และผูเ้ช่าตกลงจะใชค่้าเช่าเพ่ือการนั้น 
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12.1.4 สัญญาเช่าซ้ือ คือ สัญญาท่ีเจ้าของเอาทรัพยสิ์นออกให้เช่าและให้ค  ามัน่ว่าจะขาย
ทรัพยสิ์นนั้น หรือจะให้ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่า เมื่อผูเ้ช่าไดช้  าระเงินให้ตามเง่ือนไขท่ี
ก  าหนด 

12.1.5 สญัญาจา้งท าของ คือ สญัญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่าผูรั้บจา้ง ตกลงรับจะท าการงานส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงจนส าเร็จ ใหแ้ก่ บุคคลอีกคนหน่ึง ซ่ึงเรียกว่าผูว้่าจา้ง และผูว้่าจา้งตกลงจะให้สินจา้งเม่ือ
งานนั้นส าเร็จ 

12.1.6 สญัญากูย้มืเงิน คือ สญัญาอยา่งหน่ึงซ่ึงเกิดจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า “ผูกู้”้ มี 
ความต้องการจะใช้เงิน แต่ตนเองมีเงินไม่พอ หรือไม่มีเงินไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหน่ึง
เรียกว่า “ผูใ้หกู้”้ และผูกู้ต้กลงจะใชคื้นภายในก าหนดเวลาใดเวลาหน่ึง การกูย้ืมจะมีผลสมบูรณ์ก็
ต่อเม่ือ มีการส่งมอบเงิน ท่ียมืใหแ้ก่ผูท่ี้ยมืในการกูย้มืน้ีผูใ้หกู้จ้ะคิดดอกเบ้ียหรือไม่ก็ได  ้ซ่ึงถา้มีการ
กูเ้กิน 50 บาท ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือผูย้มื จึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีกนัไดโ้ดยหลกัฐาน
เป็นหนงัสือไม่จ  าเป็นตอ้งมีลายมือช่ือของผูใ้ห้ยืมหรือพยานก็ไดม้ีเฉพาะของผูย้ืมโดยหลกัฐานไม่
จ  าตอ้งท าข้ึนในขณะกูย้มืเงิน จะท าข้ึนมาภายหลงั หรือไปเก็บไวก้บับุคคลใดก็ไดห้ลกัฐานท่ีมีทั้ง
ลายมือช่ือผูย้มื ผูใ้หย้มื และพยาน ก็ใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนัสญัญากูย้มืเงิน 

12.1.7 สญัญาค ้าประกนั คือ การท่ีบุคคลภายนอกเขา้ไปผกูพนัตนต่อเจา้หน้ีเพ่ือช าระหน้ีใน
เม่ือลกูหน้ีไม่ช าระหน้ีนั้น 

12.1.8 สญัญาจ านอง คือ สญัญาท่ีบุคคลคนหน่ึงเอาทรัพยสิ์นมาตราไวใ้ห้แก่เจา้หน้ี เพ่ือเป็น
ประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์น ถา้หากลกูหน้ีไม่ช าระหน้ี บุคคลผูจ้  านองยินดีให้
เจา้หน้ีผูรั้บจ าน า บงัคบัเอาทรัพยสิ์นจ านองนั้นได ้และบุคคลผูจ้  านองจะเป็นบุคคลภายนอกหรือ
ลกูหน้ีก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้น โดยสญัญาจะตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงาน ด้วย  และต้องระบุทรัพย์สิน ท่ีจ  านอง  ซ่ึงทรัพย์สินท่ีจ  านองสามารถได้  คือ  
อสงัหาริมทรัพย ์เรือก  าป่ันมีระวาง 6 ตนั เรือยนตร์ะวาง 5 ตนั แพ สตัวพ์าหนะ เคร่ืองจกัร 

12.1.9 สญัญาจ าน า คือ สญัญาท่ีบุคคลคนหน่ึงส่งมอบทรัพยสิ์นให้แก่เจา้หน้ีผูรั้บจ าน า เป็น
การประกนัการช าระหน้ีของลูกหน้ี หากลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี บุคคลซ่ึงเป็นผูจ้  าน านั้น 
ยินดีให้เจา้หน้ีผูรั้บจ าน า บงัคบัจ  าน าเอาทรัพยสิ์นนั้นได ้โดยผูจ้  าน าจะต้องเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
และหากไม่ใช่เจา้ของท่ีแทจ้ริง มีสิทธ์ิติดตามเอาคืนได ้สัญญาจ าน าเป็นสัญญาท่ี ไม่จ  าเป็นตอ้งท า
เป็นหนงัสือ สญัญาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเม่ือมีการส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีจ  าน าใหแ้ก่เจา้หน้ี 
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12.2    กฎหมายที่ดนิ 

ท่ีดิน หมายความว่า พ้ืนท่ีดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึง
ทะเลสาบเกาะและท่ีชายทะเลดว้ย ค าว่าท่ีดินมิไดห้มายถึงเน้ือดินอนัเป็นกรวดทรายโคลนเลน แต่
หมายถึงอาณาเขตอนัจะพึงวดัไดเ้ป็นส่วนกวา้งส่วนยาวอนัประจ าอยู่แน่นอนบนพ้ืนผิวโลกเป็น
ส่วนหน่ึงของผวิพ้ืนโลกอนัมนุษยจ์ะพึงอาศยักรวดทรายหินดินโคลนแร่ธาตุท่ีอาจจะขุดข้ึนมามิใช่
ตวัท่ีดินหากเป็นทรัพยท่ี์ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินท่ีดินนั้นจึงเป็นส่ิงไม่อาจท าลายท าใหสู้ญหาย
หรือเคล่ือนยา้ยอย่างใดๆได้เวน้แต่จะเปล่ียนสภาพไป เช่น เปล่ียนสภาพเป็นทางน ้ าสาธารณะ 

(Thethailow, 2556) 

  12.2.1 ประเภทท่ีดิน 

(1) ท่ีดินของเอกชน รวมท่ีดินท่ียงัไม่มีหนังสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิแต่อาจมี
หลกัฐานแบบแจง้การครอบครอง (ส.ค.1) หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก.) ผู ้
ครอบครองท่ีดินดงักล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น และรวมถึงท่ีดินมีหนังสือส าคญัแสดง
กรรมสิทธ์ิเช่นโฉนดท่ีดินโฉนดแผนท่ีโฉนดตราจองและตราจองท่ีตราว่าไดท้ าประโยชน์แลว้ 

(2) ท่ีดินของรัฐ ไดแ้ก่ท่ีดินท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิรวมทั้ง
ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าซ่ึงมิไดม้ีผูใ้ดครอบครองเป็นเจา้ของและสาธารณสมบติัของแผ่นดินสาธารณ
สมบติัของแผน่ดินคือทรัพยสิ์นทุกชนิดของแผน่ดินซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อ
ประโยชน์ร่วมกนัเช่นท่ีดินรกร้างวา่งเปล่าและท่ีดินท่ีมีผูเ้วนคืนหรือทอดท้ิงกลบัมาเป็นของแผน่ดิน
โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดินทรัพยสิ์นส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เช่น ทางหลวง ทางน ้ า 
ทะเลสาบทรัพยสิ์นใชเ้พื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะเช่นศาลากลางจงัหวดัโรงทหาร 

12.2.2 การขอออกหนงัสือการรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) 
หากเกษตรไดค้รอบครองและไดท้ าประโยชน์ในท่ีดิน ซ่ึงท่ีดินดงักล่าว ไม่ได้เป็น 

ท่ีดินราษฎรท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น ทางน ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ตล่ิง และตอ้งไม่เป็นท่ีเขา 
ภูเขา หรือท่ีสงวนหวงหา้ม หรือท่ีดินท่ีทางราชการเห็นว่าควรสงวนไวเ้พื่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่
ท่ีดินเหล่านนั้นยงัไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หากเกษตรกรตอ้งการเอกสารสิทธ์ิ เกษตรกรตอ้งด าเนินการ
ดงัน้ี 

(1) เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงในการขอออกหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา แบบแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1) ใบ
แจ้งความประสงค์จะได้รับสิทธ์ิในท่ีดิน ใบจองหรือใบเหยียบย  ่า ตราจองเป็นใบอนุญาต และ
หลกัฐานการเสียภาษีท่ีดิน  
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(2) น าเอกสารดงักล่าวยื่นต่อนายอ าเภอหรือปลดัอ  าเภอ นายอ าเภอหรือปลดัอ  าเภอก็
จะมอบอ านาจให้เจา้หน้าท่ีออกไปรังวดั พิสูจน์ว่าผูย้ื่นได้ท าประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวแลว้ ซ่ึง
เจา้ของท่ีดินขา้งเคียงท่ีดินของผูย้ื่นค  าขอตอ้งช้ีแนวเขตและลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนั้น
นายอ าเภอหรือปลดัอ  าเภอก็จะท าการประกาศค าขอ 30 วนั ณ ท่ีว่าการอ  าเภอหรือก่ิงอ  าเภอ ท่ีท าการ
ต าบล และในบริเวณท่ีดินท่ีขอออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดิน แห่งละ 1 ฉบบั หากไม่มีผู ้
คดัคา้น ก็ใหอ้อกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดินต่อไป 

12.2.3 การขอออกโฉนดท่ีดิน 

 หากเกษตรมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดิน (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) แลว้และ
ตอ้งการไดเ้อกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน เกษตรกรตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

(1) เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงในการขอออกโฉนดท่ีดิน ไดแ้ก่ บตัร
ประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา แบบแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1 ใบแจง้ความประสงค์จะ
ไดรั้บสิทธ์ิในท่ีดิน ใบจองหรือใบเหยยีบย  า่ ตราจองเป็นใบอนุญาต หนงัสือรับรองการใชป้ระโยชน์ 
หรือใบส าคญัแสดงการน าท่ีดินข้ึนทะเบียน (น.ส. 3)  

(2) ยื่นเอกสารหลกัฐานดงักล่าว ต่อเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนักงานท่ีดิน
สาขาแลว้แต่กรณี เจา้หน้าท่ีจะออกไปรังวดัและท าการไต่สวนเจ้าของท่ีดิน เจ้าหน้าท่ีปกครอง
ทอ้งท่ี และเจ้าของท่ีดินขา้งเคียง ซ่ึงเจา้ของท่ีดินข้างเคียงตอ้งข้ีแนวเขตและลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานดว้ย จากนั้นเจา้พนกังานท่ีดินก็จะท าการประกาศค าขอ 30 วนั ณ ส านักงานท่ีดินจงัหวดั
หรือส านกังานท่ีดินสาขา ท่ีว่าการอ  าเภอหรือก่ิงอ  าเภอ ท่ีท าการต าบล และในบริเวณท่ีดินท่ีขอออก
โฉนด แห่งละ 1 ฉบบั หากไม่มีผูค้ดัคา้น ก็ใหอ้อกโฉนดต่อไป 

12.2.4 การครอบครองปรปักษ ์

คือ การท่ีบุคคลหน่ึงครอบครองทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไวโ้ดยสงบและโดยเปิดเผยดว้ย
เจตนาท่ีจะเป็นเจา้ของเป็นเวลาติดต่อกนั 10 ปี ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์และติดต่อกนัเป็น
เวลา 5 ปี ในกรณีท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์บุคคลนั้นยอ่มไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นไป 

 

1.2.3   กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิรูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

12.3.1 ความหมายของการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง การปรับปรุงเก่ียวกบัสิทธิและการถือครอง
ในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจดัท่ีอยู่อาศยัในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้นโดยรัฐน าท่ีดิน
ของรัฐหรือท่ีดินท่ีรัฐจดัซ้ือหรือเวนคืนจากเจา้ของท่ีดินซ่ึงมิไดท้ าประโยชน์ในท่ีดินนั้นดว้ยตนเอง
หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผูไ้ม่มีท่ีดินของตนเองหรือ
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เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเลก็นอ้ยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบนัการเกษตรกรไดเ้ช่าซ้ือเช่าเขา้ท า
ประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมการปรับปรุงทรัพยากรและ
ปัจจยัการผลิตตลอดจนการผลิตและการจ าหน่ายให้เกิดผลดียิ่งข้ึน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2556) 
หนงัสือรับมอบท่ีดิน (ส.ป.ก.4-28)  คือ หลกัฐานแสดงว่าไดรั้บมอบท่ีดินและไดรั้บ

อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินจากคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั  (คปจ.) ซ่ึงมีขอบเขต
แปลงท่ีดินท่ีไดรั้บมอบจาก ส.ป.ก. 

หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01) คือ หลกัฐาน
แสดงการไดรั้บอนุญาตใหเ้จา้ท าประโยชน์ในท่ีดินตามกฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเป้าหมายส าคญัของ
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนอกจากมุ่งหมายใหเ้กษตรกรมีความเท่าเทียมกนัดา้นสิทธิและการ
ถือครองท่ีดินแลว้ยงัใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาอาชีพและรายไดข้องเกษตรกรเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีพในท่ีดินท่ีไดรั้บจากกการปฏิรูปท่ีดินได ้

12.3.2 ผูม้ีสิทธิไดรั้บท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดิน 

ตามพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี
3) พ.ศ. 2532 มี 3 ประเภท คือ 

(1) เกษตรกร  
(2) สถาบนัเกษตรกร 

(3) ผูป้ระกอบกิจการอ่ืนท่ีเป็นการสนับสนุนหรือเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการจดัท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อใชส้ าหรับประกอบกิจการให้
ยืน่ค  าขอรับอนุญาตไดท่ี้ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีประสงค์จะประกอบกิจการ
พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีใช้แทนได้หรือส าเนาใบส าคัญ
ประจ าตวัคนต่างดา้ว 

(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(3) กรณีเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่หนงัสือรับรองของนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแสดงการ
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมทั้งวตัถุประสงคข์องนิติบุคคลนั้นดว้ย 

(4) แผนและโครงการประกอบค าขอรับอนุญาตประกอบดว้ย 

(4.1) ประเภทของกิจการ 

(4.2) ประเภทของสิทธิท่ีขอรับอนุญาต 
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(4.3) สถานท่ีประกอบกิจการและจ านวนเน้ือท่ีท่ีตอ้งการขออนุญาต 

(4.4) ทุนท่ีใชด้  าเนินงานรวมทั้งแผนการเพ่ิมทุนในอนาคต 

(4.5) ลกัษณะของการด าเนินงานของโครงการโดยระบุลกัษณะการใชท่ี้ดินหรือ 

อสงัหาริมทรัพยข์ั้นตอนและวิธีด  าเนินงานแนวทางการบริหารและการจดัการโครงการ 

(4.6) ผลตอนแทนระยะเวลาทุนและเคร่ืองช้ีวดัอ่ืนๆท่ีแสดงโอกาสความสัมฤทธ์ิ
ของการประกอบกิจการ 

(4.7) ประโยชน์ท่ีคาดว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและส.ป.ก. จะไดรั้บทั้งน้ี
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวดั (คปจ.) จะเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตค าขอรับการจดัท่ีดินโดย
ระยะเวลาการเช่าเช่าซ้ือหรือเขา้ท าประโยชน์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส.ป.ก. ประกาศก าหนด
และให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดก าหดนให้ผู ้ขอรับอนุญา ตจ่ายค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ก าหนดโดยน าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเขา้กองทุน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

12.4   พระราชบัญญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

ฝ่ายสารวตัรเกษตร กองควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
แลสหกรณ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงพระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ว่า พระราชบัญญัติวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 นั้นแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 บทบญัญติัเก่ียวกบัคณะกรรมการวตัถุ
อนัตรายและอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง  หมวดท่ี 2 บทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมวตัถุอนัตราย หมวด
ท่ี 3 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบทางแพ่ง  หมวดท่ี 4  บทก าหนดโทษต่อผูฝ่้าฝืนกฎหมายทัว่ไป โดย
วตัถุประสงค์ คือ เพื่อคุม้ครอง ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดกบับุคคล สัตว ์พืช ทรัพยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนคุม้ครองเกษตรกร และเพื่อควบคุมผูป้ระกอบการ 

12.4.1 ความหมายของวตัถุอนัตราย 

วตัถุอนัตราย หมายความถึง วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟตถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์
ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกัมมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง และวตัถุท่ีก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล 
สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม (ฝ่ายสารวตัรเกษตร กองควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์, 2548) 

12.4.2 หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบในการควบคุมวตัถุอนัตราย 

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นผูดู้แลและ
รับผดิชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายท่ีใชท้างการเกษตร 
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(2) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูดู้แลและรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุ
อนัตรายท่ีใชใ้นทางอุตสาหกรรม 

(3) กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบในการควบคุมวตัถุ
อนัตรายท่ีใชใ้นทางสาธารณสุข 

12.4.3 การจ าแนกวตัถุอนัตรายโดยทางกฎหมาย 

มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไดแ้บ่งวตัถุอนัตราย
ออกเป็น 4 ชนิด คือ  

(1) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก 
และการมีไวใ้นครอบครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯยงัไม่มีการก าหนดวตัถุอนัตรายเป็นชนิด
ท่ี1 

(2) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีมีการผลิต การน าเข้า การ
ส่งออก และการมีไวใ้นครอบครองตอ้งแจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนและต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนด ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ในทางการเกษตร ตามท่ีฝ่ายสารวตัร
เกษตร กองควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
รายงานไว ้มีดงัน้ี 

(2.1) บาซิลลสั ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) 
(2.2) สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (Insect Growth Regulator) 
(2.3) วิสา ชนิด นิวเคลีย โพลีฮีโดรซิส หรือ NPV (Nuclear polyhedrosis 

Virus)  
(2.4) ไวทอ์อย (White oil) 
(2.5) ไสเ้ดือนฝอย สไตเนอร์นีมา 

(2.6) ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไตร้หอม เพื่อใช้
ประโยชน์ในการป้องกนั ก  าจดัแมลงศตัรูพืชและสตัว ์

(2.7) สารส าคญั จุลชีพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารส าคญัหรือจุล
ชีพท่ีท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการป้องกนั ก  าจดั ท าลาย ควบคุม แมลง หรือสตัวท่ี์เป็นศตัรูพืชและสตัว ์

(2.8) สารส าคญั จุลชีพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารส าคญัหรือจุล
ชีพท่ีท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการป้องกนั ก  าจดั ท าลาย ควบคุม โรคพืช 

(2.9) สารส าคญั จุลชีพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารส าคญัหรือจุล
ชีพท่ีท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการป้องกนั ก  าจดั ท าลาย ควบคุมวชัพืชหรือพืชท่ีไม่พึงประสงค ์
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(2.10) สาระส าคญั จุลชีพ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารส าคญัหรือ
จุลชีพท่ีท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการ ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น การควบคุมการออกดอก ติดผล 
เปล่ียนสี ออกราก เป็นตน้ 

(3) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก 
และการมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดรั้บอนุญาต ซ่ึงวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีไดป้ระกาศให้เป็น
วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 มีจ  านวนมากกว่า 400 ชนิด 

(4) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ไดแ้ก่ วตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเขา้ 
การส่งออก และหา้มมีไวใ้นครอบครองวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีไดป้ระกาศเป็นวตัถุอนัตราย
ชนิดท่ี 4 มี 96 ชนิด (ตารางท่ี 12.1) และเฝ้าระวงัอีก 10 ชนิด (ตารางท่ี 12.2) 

ตารางที่ 12.1 วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 

ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี 

1. คลอร์ไดมีฟอร์ม 2. เลปโตฟอส 3. บีเอชซี 4. โซเดียมอาร์ซีไนต์ 
5. เอ็นดริน 6. ดีดีที 7. ท๊อกซาฟีน 8. 2, 4, 5-ที  
9. ทีอีพีพี 10. อีดีบี 11. โซเดียมคลอเรท 12. ไดโนเส็บ 

13. แคปตาโฟล 14. ฟลูออโรอะเซทตาไมด ์ 15.ฟลูออโรอะซีเตท โซเดียม 16. ไซเฮกซาติน 

17. พาราไธออนเอทิล 18. ดีลดริน 19. ออลดริน 20. เฮปตาคลอร์ 

21.ดามิโนไซด์ 22.ไบนาพาคริน 23.เพนตะคลอร์โรฟีนอล 24.เพนตะคลอร์โร 

     ฟีนอลโซเดียม 

25.สารประกอบเมอร์คิวร่ี 26.  เอทธีลีน ไดคลอไรด ์ 27. อะมิโนคาร์บ 28. โบรโมฟอส 

29. โบรโมฟอส เอทธิล 30. ดีมีตอน 31. เฟนทิน 32. ไนโทรเฟน 

33. อะราไมท ์ 34. คลอร์เดน 35. คลอร์ดีโซน 36. คลอร์โรฟีนอลส ์

37. 2,4,5-ทีพี 38. ฟีโนไธออล 39. เอ็มซีพีบี 40. มีโคพรอพ 

41. ดีบีซีพี 42. โมโนโครโตฟอส 43. อะซินฟอส เอทธิล 44. เมวินฟอส 

45. ฟอสฟามิดอน 46. อะซินฟอส เมทธิล 47. แคลเซ่ียมอาร์ซีเนท 48. คลอร์ไธโอฟอส 

49. ไซโคลเฮ็กซิไมด ์ 50. ดีมีฟิออน 51. ไดมีฟอกซ ์ 52. ไดโนเธิร์บ 

53. ไดซัลโฟตอน 54. ดีเอ็มโอซี 55. เฟนซัลโฟไธออน 56. โฟโนฟอส 

57. มีฟอสโฟแลน 58. พารีสกรีน 59. ฟอเรท 60. โปรโธเอท 

61. สะคราแดน 62. ซัลโฟเทป 63. อะมิโทรล 64. เบตา้-เอชซีเอช 

65. แคดเม่ียม 66. คาร์บอน เตตระคลอไรด ์ 67. คลอโรเบนซิเลท 68. คอปเปอร์อาร์ซีเนทไฮ 

      ดรอกไซด ์

69. เอทธิลเฮกไซลีน      
      ไกลคอล 

70. เอทธิลีนออกไซด ์

 

71. เฮ็กซะคลอโรเบนซีน 72. ลีดอาร์ซีเนท 

73. ลินเดน 74. เอ็มจีเค รีเพลลเนต์-11 75. ไมเร็กซ์ 76. ไพรินูรอน 

77. แซฟโรล 78. สโตรเบน 79. ทีดีอี หรือ ดีดีดี 80. แธลเล่ียมซัลเฟต 
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ตารางที่ 12.1 วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 (ต่อ) 

ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี 

65. แคดเม่ียม 66. คาร์บอน เตตระคลอไรด ์ 67. คลอโรเบนซิเลท 68. คอปเปอร์อาร์   
      ซีเนทไฮดรอก   
      ไซด์ 

69. เอทธิลเฮกไซลีน      
      ไกลคอล 

70. เอทธิลีนออกไซด ์

 

71. เฮ็กซะคลอโรเบนซีน 72. ลีดอาร์ซีเนท 

73. ลินเดน 74. เอ็มจีเค รีเพลลเนต์-11 75. ไมเร็กซ์ 76. ไพรินูรอน 

77. แซฟโรล 78. สโตรเบน 79. ทีดีอี หรือ ดีดีดี 80. แธลเล่ียม 

      ซัลเฟต 

81. แอสเบสทอล-อะโม  
     ไซท์ 

82. เบนซิดิน 

 

83. บิส คลอโรเมทธิล 

      อีเธออร์ 

84. 4-อะมิโนไดฟี 

      นิล 

85. ฟอสฟอรัส 86. โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล 87. โพลีคลอริเนต ไตร 

       เฟนิล 

88. 2, 4, 5-ทีซีพี 

 

89. ไตร (2, 3-ไดโบรโม 

       โปรพิล) 
90. ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร์ 91. 0-ไดคลอโรเนซิน 

 

92. แนฟธิลอะมีน 

 

93. 4-ไดโตรไดเฟนิล 94. เมทธามิโดฟอส 95. พาราไธออน เมทธิล 96. เอ็นโดซัลแฟน 

 

 รายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั พ.ศ. 2553 จ านวน 10 

ชนิด ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 12.2 

ตารางที่ 12.2 รายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั
ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสารเคมี 

1. อลัดิคาร์บ 2. บลาสติซิดิน เอส 3. คาร์โบฟรูาน 4. ไดโครโตฟอส 

5. อีพีเอน็ 6. อีโธโปรฟอส 7. โฟรมีทาเนต 8. เมทิดาไธออน 

9. เมโทมิล 10. ออ๊กซามิล   

   

12.4.5 ตวัอยา่งบทลงโทษส าหรับผูป้ระกอบการขายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

1. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งมีใบอนุญาตมีไวค้รอบครองซ่ึงวตัถุ
อนัตราย การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุมไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย และ
เห็นไดง่้าย การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
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3. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไม่จ  าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ 

4. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไม่จ  าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ท่ีผดิมาตรฐาน การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

5. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไม่จ  าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ท่ีเส่ือมคุณภาพ การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท วตัถุอนัตรายวาง
จ าหน่ายเกินสองปีควรตรวจสอบคุณภาพ 

6. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไม่จ  าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ปลอม การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

7. ผูข้ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไม่จ  าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ท่ีไม่ติดหรือฉลากไม่ระบุเลขท่ีทะเบียน และวนั เดือน ปี ท่ีผลิต การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

8. ผูป้ระกอบการค้าจะต้องอ  านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัตามกฎหมาย การฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น
บาท 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ กฎหมายเก่ียวกบัสัญญา เช่น สัญญาซ้ือ
ขาย สญัญาแลกเปล่ียน สญัญาเช่าทรัพย ์สญัญาเช่าซ้ือ สัญญาจา้งท าของ สัญญากูย้ืมเงิน สัญญาค ้ า
ประกนั สญัญาจ านอง สญัญาจ าน า นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน คือ การขอออกหนงัสือ
การรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.ก.) การขอออกโฉนดท่ีดิน การครอบครองปรปักษ ์
กฎหมาย และพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของสญัญา 

 2. ใหย้กตวัอยา่งรูปแบบสญัญาพร้อมทั้งอธิบาย 

3. ใหอ้ธิบายการขอออกหนงัสือการรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) 
4. ใหอ้ธิบายการขอออกโฉนดท่ีดิน 
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5. ใหอ้ธิบายการครอบครองปรปักษ ์

6. ใหอ้ธิบายความหมายของวตัถุอนัตราย 

7. ใหย้กตวัอยา่งรายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั 
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 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 

                                                                                                           เวลาเรียน   3   ช่ัวโมง 

    จุดประสงค์ 

 เมื่อนกัศึกษาไดศึ้กษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจได ้

   2. อธิบายความหมายของจริยธรรมองคก์ารได ้

 3. อธิบายประเภทของจริยธรรมขององคก์ารในธุรกิจการเกษตร 

 4. อธิบายบทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อลกูคา้ องคก์ร คู่แข่งและหน่วย 

     ราชการ 

    เนือ้หา 

 1. ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 2. ธุรกิจกบัจริยธรรม 

             3. ความหมายของจริยธรรมองคก์าร 

 4. จริยธรรมขององคก์ารธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร 

 5. ประเภทของจริยธรรมขององคก์ารในธุรกิจการเกษตร 

 6. บทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อลกูคา้ 

 7. บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อพนกังานในองคก์าร 

  8. บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อคู่แข่งขนั 

  9. บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อหน่วยราชการ 

  10. ตวัอยา่งจรรยาบรรณผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 (ต่อ) 
                                                                                                        เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

   วธิีการสอนและกจิกรรม 

 1. การบรรยาย ดว้ย Power Point 

 2. การอภิปรายกลุ่ม 

 3. การคน้ควา้เพ่ิมเติม 

 4. ตอบขอ้ซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 5. ท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

    ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. วีดีทศัน์ 
 4. ฟลิปชาร์ท 

    การวดัและประเมนิผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมจากชั้นเรียน 

 2. สงัเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 13 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร 

 การท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอ่ืนๆ จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นภาพของการรับผิดชอบธุรกิจท่ีมีต่อสังคม ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการเกษตรควรมีหลกัคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพราะถา้หากขาดจริยธรรม
แลว้ ธุรกิจนั้นอาจไม่ประสบผลส าเร็จหรืออาจต้องเลิกกิจการไป ในบทน้ีจะอธิบายเก่ียวกับ 
ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ธุรกิจกบัจริยธรรม ความหมายของจริยธรรม
องคก์าร จริยธรรมขององคก์ารธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัองค์การ ประเภทของจริยธรรมของ
องค์การในธุรกิจการเกษตร บทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อลูกค้า  ต่อพนักงานใน
องคก์าร ต่อคู่แข่งขนั ต่อหน่วยงานราชการ และตวัอยา่งจรรยาบรรณผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร ดงั
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

13.1   ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกจิ 

จริยธรรม หมายถึง กิริยามารยาทการประพฤติปฏิบติัท่ีสังคมปรารถนา เป็นแนวทางเพื่อ
บรรลุสภาพชีวิตท่ีดีงามทั้งกาย วาจา ใจ (ท า พูด คิด) เป็นไปในทางท่ีดีและละเวน้ส่ิงท่ีผิดต่อ
ปทสัถานของสงัคม (พิภพ วชงัเงิน, 2549) 

จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง การท าธุรกิจอยา่งเป็นผูม้ีจริยธรรม คือ ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ผู ้
จ  าหน่ายสินคา้และบริการ ตอ้งมีคุณธรรม มีจริยาวตัรท่ีดีงาม มีมารยาท ซ่ือตรง ยติุธรรม (พิภพ วชงั
เงิน, 2549) 
 

13.2   ธุรกจิกบัจริยธรรม 

การประกอบธุรกิจและจริยธรรมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมาก เพราะผูป้ระกอบการไม่ว่าจะ
เป็นดา้นธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ตอ้งมีการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงอาจเกิดการละเมิดจริยธรรม
ต่อกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตรควรค านึงถึงหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
การเกษตร ดงัน้ี 

(1) ผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตรควรมีคุณธรรมและจริยธรรม เพราะการกระท าท่ีขาด
จริยธรรม อาจส่งผลเสียต่อผูบ้ริโภค เช่น บริษทัผลิตสารก าจดัศตัรูพืชจากสมุนไพรออกจ าหน่าย แต่
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แอบผสมสารเคมีก  าจัดศตัรูพืชลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเกิด
อนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภคได ้เป็นตน้ 

(2) ผูป้ระกอบธุรกิจการเกษตรควรรับผิดชอบต่อสินคา้และบริการท่ีไดจ้  าหน่ายให้กบัผูซ้ื้อ 
เช่น ลกูคา้ซ้ือสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีการช ารุดของบรรจุภณัฑท์ าหรือผลิตภณัฑท่ี์มีการร่ัวซึมของสาร
ก าจดัศตัรูพืชจากทางผูป้ระกอบการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรรับผิดชอบต่อความช ารุดบกพรอง
ของสินคา้ เช่น การเปล่ียนผลิตภณัฑใ์หม่แทนผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีช ารุด 

(3) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรไม่ควรการกระท าผิดจริยธรรมถึงแมว้่าการกระท านั้นไม่มี
กฎหมายหา้มไว ้เช่น กฎหมายไม่ไดห้า้มเกษตรใชส้ารเคมีก  าจดัศตัรูพืช แต่เกษตรกบัใชส้ารก าจดั
ศตัรูพืชก่อนวนัเก็บเก่ียวเพียงหน่ึงวนัแลว้น าผลผลิตออกจ าหน่าย ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได ้

  

13.3    ความหมายของจริยธรรมองค์การ 

จริยธรรมองคก์าร คือ แนวคิดของการบริหารจดัการองคก์ารท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานเชิงศีลธรรม ซ่ึง
ค านึงถึงการกระท าความดี (Good) และการกระท าท่ีถูกท่ีควร (Right) ของการด าเนินกิจการทาง
ธุรกิจ อนัอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการท่ีก  าลงัด าเนินการอยู่จริยธรรมของ
องคก์ารธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร (พิจิตรา ศุภสวสัด์ิกุล, 2553) 
 

13.4   จริยธรรมขององค์การธุรกจิกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัองค์การ 

การบริหารจดัการของแต่ละองคก์าร ต่างก็มีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลประโยชน์ขององคก์าร
ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัตารางท่ี 13.1 

 

ตารางที่ 13.1 มีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลประโยชน์ขององคก์าร 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียขั้นปฐมภูม ิ 
(Primary Stakeholders) 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียขั้นทุตยิภูม ิ 
(Secondary Stakeholders) 

ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียขั้ นปฐมภู มิ   (Primary 

Stakeholders)ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกับผลประโยชน์ขององค์การ ได้แก่ 
เจ้าของกิจการ กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของ
องค์การ กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผูป้้อนปัจจยัการ
ผลิตใหก้บัองคก์าร 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขั้นทุติยภูมิ (Secondary 

Stakeholders) ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัผลประโยชน์ขององค์การทางออ้ม ไดแ้ก่ 
สหภาพแรงงาน ส่ือมวลชน และชุมชน
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 



 

188 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตร 

13.5   ประเภทของจริยธรรมขององค์การในธุรกจิการเกษตร 

การแบ่งประเภทของจริยธรรมขององค์การในธุรกิจการเกษตรสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทหลกั ดงัน้ี  

(1) การมีจริยธรรมต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ภายใต้
กฎระเบียบท่ีไดว้างไวใ้นสังคม ซ่ึงองค์การในธุรกิจการเกษตรตอ้งบริหารงานโดยค านึงถึงความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ารดว้ย 

(2) การมีจริยธรรมต่อผลประโยชน์สาธารณะ คือ การด าเนินการภายในองค์การ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายสาธารณะ  

(3) การมีจริยธรรมต่อสังคม คือ การด าเนินธุรกิจท่ีสะทอ้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของคนในสงัคม 

  
13.6   บทบาทของผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรต่อลูกค้า 

สมคิด บางโม (2555) ได ้กล่าวถึง บทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจต่อลูกคา้  โดยมีเน้ือหาท่ี
สามารถเช่ือมโยงต่อบทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรจ าหน่ายสินคา้เกษตรหรือบริการดา้นการเกษตรในราคา
ยติุธรรม และคิดก าไรใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพสินคา้หรือบริการ เช่น ไม่ขายสินคา้เกษตรเกินราคา
จริง 

2.  ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรขายสินคา้เกษตรหรือบริการดา้นการเกษตร ให้ถูกตอ้ง 
ตามจ านวน สินค้าหรือบริการต้องมี คุณภาพ และตรงตามราคาท่ีตกลงไว้ นอกจากนั้ น
ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสินคา้หรือบริการเมื่อสินคา้หรือบริการเกิดปัญหาหรือมีการ
ช ารุดเสียหาย 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรไม่ควรส่งผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบราคาถกูแต่ไร้คุณภาพ เมื่อเกิด
สินคา้ขาดตลาด  

4. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรดูแลและให้บริการแก่ลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่
เลือกปฏิบติั เช่น ในภาวะสินคา้ขาดตลาดผูป้ระกอบการตอ้งมีการกระจายสินคา้หรือบริการให้กบั
ลกูคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 

5. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งไมใ่ชค้วามไดเ้ปรียบขององค์กรของตนเป็นเคร่ืองต่อรอง 
ราคา และไมซ้ื่อขายโดยวิธีต่างตอบแทนกนั และไมส่ร้างเง่ือนไขเพื่อใหล้กูคา้ปฏิบติัตามในการซ้ือ
สินคา้เกษตรหรือรับบริการดา้นการเกษตร  
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6. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต้องไม่กระท าใดๆ เพ่ือท าให้สินคา้มีราคาสูงข้ึนโดยไม่มี
เหตุผล เช่น การกกัตุนปุ๋ยไวเ้พ่ือใหสิ้นคา้ขาดตลาดเพ่ือจะไดเ้พ่ิมราคาจ าหน่าย หรือปล่อยข่าวลวง 
เพื่อใหล้กูคา้หลงเช่ือ เช่น ปล่อยข่าวว่าปุ๋ยจะขาดตลาด เพ่ือหลอกใหล้กูคา้รีบซ้ือปุ๋ย เป็นตน้ 

7. ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้หรือรับบริการ
ทางการเกษตร 

 

13.7   บทบาทผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรต่อพนักงานในองค์การ 

(1) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กร และรักษา
ประวติับุคลากรไวเ้ป็นความลบั ไม่น าไปเปิดเผยก่อนไดรั้บอนุญาต 

(2) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม  
(3) ถา้หากธุรกิจมีก  าไรมากข้ึน ควรใหร้างวลัหรือโบนสัแก่พนักงานในองค์กรเพื่อเป็นขวญั

ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

(4) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรให้ความเป็นธรรมและให้โอกาสแก่พนักงานในองค์กร
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงรู้ความสามารถ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

(5) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรเอาใจใส่ในสวสัดิการ บรรยากาศในการท างาน สถานท่ี
ท างาน สภาพการท างาน สภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน และส่ิงแวดลอ้มต่างๆรอบองค์กรให้ถูก
สุขลกัษณะและมีความปลอดภยั รวมถึงดูแลสุขภาพของพนกังานในองคก์าร 

(6) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานในองค์กร และให้
ความยอมรับในฐานะท่ีเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

(7) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต้องพฒันาความรู้ ความสามารให้กับพนักงานโดยการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้และประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์ร 

(8) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งสงัเกตลกัษณะพฤติกรรมและสามารถของพนกังานแต่ละ
คน เพื่อบรรจุใหท้ างานท่ีเหมาะสม  

(9) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรใหค้  าปรึกษา ให้ขอ้แนะน า ให้ความช่วยเหลือเมื่อไดรั้บ
การร้องขอจากพนกังานในองคก์ร ทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัตามความเหมาะสม  

(10) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรไดม้ีกิจกรรมในการ
ช่วยเหลือสงัคม และยกยอ่งพนกังานท่ีมีความประพฤติปฏิบติัดี เพื่อเป็นตวัอย่างให้กบัพนักงานคน
อ่ืนๆ 
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13.8   บทบาทผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรต่อคู่แข่งขัน 

(1) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งไม่ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทางธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

(2) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งไม่ข่มขู่และกีดกนัเพื่อท าให้คู่แข่งขนัเสียโอกาสทางการ
คา้อยา่งไม่เป็นธรรม เช่น การขายสารก าจดัศตัรูพืชแบบตดัราคา การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด การแย่ง
ลกูคา้โดยวิธีการต่างๆท่ีผดิหลกัจริยธรรม การขโมยขอ้มลูของคู่แข่งขนัมาเพื่อแยง่ตลาด เป็นตน้ 

(3) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรตอ้งไม่ควรลอกเลียนสินคา้ของคู่แข่ง ควรสร้างสรรค์สินคา้
หรือบริการใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

 

13.9   บทบาทผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรต่อหน่วยงานราชการ 

(1) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรท าธุรกิจกบัหน่วยงานราชการอยา่งตรงไปตรงมา 

(2) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่เล่ียงภาษี และไม่ให้เจา้หน้าท่ีรัฐ
แอบทุจริตในธุรกิจของตน 

(3) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรละเวน้จากการติดสินบนเจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่ออ  านวย 
ความสะดวกใหก้บัธุรกิจของตนเอง 

(4) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรละเวน้การใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมี
พฤติกรรมหรือมีเจตนาท าการทุจริต 

(5) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรละเวน้จากการใหข้องขวญัหรือของก านลั แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
เวน้แต่จะเป็นส่ิงของเลก็นอ้ยตามประเพณีนิยม 

(6) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อแก่สงัคม เช่น การบริจาคผา้ห่ม เส้ือกนัหนาวคนในชุมชน 

(7) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรควรมีทศันคติท่ีดีและควรใหค้วามเช่ือถือต่อหน่วยงานราชการ  
 

13.10   ตัวอย่างจรรยาบรรณผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร: กรณีศึกษาผู้จ าหน่ายสารเคมีก าจัด
ศัตรูพชื 

ฝ่ายสารวตัรเกษตร กองควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ไดจ้ดัท าคู่มือผูค้วบคุมการขายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ซ่ึงในคู่มือได้
กล่าวถึงจรรยาบรรณส าหรับผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืช ไวด้งัน้ี 

(1) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชตอ้งจ าหน่ายสารเคมีก  าจดัศตัรูพืชท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีการ
บรรจุและติดฉลากอยา่งถกูตอ้งเท่านั้น 
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(2) ผูค้า้สารเคมีก  าจัดศตัรูพืชตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในเร่ืองสูตรผสม ภาชนะบรรจุ 
และค าบรรยายในฉลาก เพื่อใหส้ามารถแนะน าในเร่ืองการใชส้ารเคมีก  าจดัศตัรูพืชใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ด ้

(3) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชตอ้งอธิบายขอ้มูลและวิธีการใชส้ารเคมีก  าจดัศตัรูพืชให้ผูซ้ื้อ
เขา้ใจในทุกคร้ังท่ีมีการจ าหน่ายสารเคมีก  าจดัศตัรูพืช  

(4) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชควรสนใจติดตามปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ช้สารเคมีก  าจัด
ศตัรูพืช เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูท่ีไดแ้จง้ต่อผูผ้ลิตเพื่อท่ีจะพิจารณาถึงความเหมาะสมใหสิ้นคา้มีจ  าหน่าย
ในทอ้งตลาด 

(5) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐบาล เสริมสร้างความรู้ให้กบัผูใ้ช ้
เกษตรกร เพื่อใหม้ีการปฏิบติัตามขอ้แนะน า อนัน าไปสู่การใชอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

(6) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชจะตอ้งร่วมมือกบัภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเคมีเกษตร 
เพื่อพฒันาและส่งเสริมระบบการป้องกนัก  าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน รวมไปถึงวิธีการใชส้ารเคมี
ก  าจดัศตัรูพืชอยา่งปลอดภยั  

(7) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชจะตอ้งร่วมมือกบัรัฐบาล ผูผ้ลิต สถาบนัต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อท่ีจะช่วยกันพฒันากลยุทธ์ท่ีจะยืดอายุการใชส้ารเคมีก  าจดัศตั รูพืช และเพื่อลด
ผลเสีย อนัเกิดจากการด้ือยาของศตัรูพืช  

(8) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูผ้ลิตและหน่วยงานของรัฐบาล ในการ
เฝ้าระวงั การใชส้ารเคมีก  าจดัศตัรูพืช เพ่ือประเมินหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัอาจเกิดจาก 

(9) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชควรจดัให้มีสถานท่ีเฉพาะเหมาะส าหรับการจัดเก็บสารเคมี
ก  าจดัศตัรูพืช และกากของเสีย เพ่ือเป็นการลดอนัตรายใดๆอนัอาจเกิดข้ึนได ้

(10) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชควรตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ท่ีตนจ าหน่ายให้แน่ใจว่ามี
มาตรฐานตามท่ีฉลากก าหนดโดยไม่ปลอมปน 

(11) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชควรซ้ือสินคา้เคมีก  าจดัศตัรูพืช จากผูป้ระกอบการท่ีน่าเช่ือถือ 

(12) ผูค้า้สารเคมีก  าจดัศตัรูพืชต้องจัดให้มีผูข้ายท่ีผ่านการฝึกอบรมการขายสารเคมีก  าจัด
ศตัรูพืช เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชท่ี้ถกูตอ้ง ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปเนือ้หาประจ าบท 

การท าธุรกิจการเกษตรนั้นผูป้ระกอบธุรกิจต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการท าธุรกิจ ตอ้ง
ค านึงถึงหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ก  าไรท่ีไดม้าตอ้งไม่ไดม้าจากการเอาเปรียบผูอ่ื้น และ
ตอ้งไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นสมบัติของส่วนรวม บทบาทของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเกษตรต่อลูกคา้ คือ ผูป้ระกอบธุรกิจเกษตรต้อง จ  าหน่ายสินคา้เกษตรหรือบริการในราคา
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ยติุธรรม สินคา้หรือบริการตอ้งมีคุณภาพ โดยจ าหน่ายหรือใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เอาเปรียบ
ผูซ้ื้อ ไม่กักตุนสินค้า มีความเป็นมิตรต่อลูกค้า เป็นตน้ บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อ
พนกังานในองคก์าร คือ เคารพสิทธิของพนกังาน จ่ายค่าจา้งอย่างยุติธรรม ควรมีรางวลัหรือโบนัส
เม่ือมีก  าไรเพ่ิมข้ึน ให้โอกาสพนักงานไดแ้สดงความสามารถ ใส่ใจในสวสัดิการ ให้เกียรติซ่ึงกนั
และกนั เพ่ิมความรู้ให้กบัพนักงาน ศึกษาสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน และยกย่องพนักงานท่ีมี
ความประพฤติปฏิบติัดี เป็นตน้ บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อคู่แข่ง คือ ไม่กลัน่แกลง้หรือ
ใส่ร้ายคู่แข่ง ไม่ท าให้คู่แข่งเสียโอกาสการคา้อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ลอกเลียนแบบสินคา้ของ
คู่แข่ง เป็นต้น บทบาทผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อหน่วยงานราชการ คือ ท าธุรกิจอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่เล่ียงภาษี ไม่ติดสินบน ไม่ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อท าผดิ งดใหสิ้นจา้งรางวลัแก่
เจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นตน้ 

 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2. ใหอ้ธิบายความหมายของจริยธรรมองคก์าร 

3. ใหอ้ธิบายประเภทของจริยธรรมขององคก์ารในธุรกิจการเกษตร 

4. ใหอ้ธิบายบทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรต่อลกูคา้ 
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