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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาศักยภาพ  ปญหาความตองการพัฒนา และสรางกระบวนการ 
พัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกรตําบลทุงยั้ง  อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ  ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  ประชากร คือ เกษตรกรผูผลิตหอมแดง  ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 78 คน กลุมเปาหมาย ไดแก  แกนนําเกษตรกร ตัวแทนภาครัฐ จํานวน 30 คน  
เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม แนวคําถามสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ศักยภาพดานการผลิต
ของเกษตรกรดีกวาดานการตลาด  โดยมีผลผลิตตอไรสูงและมีคุณภาพดี  สวนศักยภาพดานการตลาดอยู
ในระดับต่ํา เนื่องจากเกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรองราคา  จําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลาง โดยไม
มีการแบงเกรด  2) ปญหาท่ีพบมี 2 ดาน ดังนี้  ดานการผลิต ไดแก เกษตรกรผูปลูกมีจํานวนลดลง 
ผลผลิตตอไรลดลง และตนทุนการผลิตสูง  ดานการตลาด ไดแก  ราคาผลผลิตกําหนดโดยพอคาและ
ตกต่ํา และเกษตรกรตองการพัฒนาใหมีการผลิตหอมแดงปลอดสารเคมี  3) ผลการพัฒนาเครือขายมีดังนี้   
เกษตรกรจดทะเบียนกลุมจํานวน 42 ราย โดยไดเขาอบรมเพ่ือลดตนทุนการผลิตและการเขาสูมาตรฐาน
การผลิตอาหารปลอดภัย  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง สวนขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายหนวยงานภาครัฐควรมีการหนุนเสริมดานการผลิตและการตลาดอยางจริงจังและตอเนื่อง  
คําสําคัญ  เกษตรกรผูปลูกหอมแดง การพัฒนาเครือขาย การผลิตและการตลาดหอมแดง 
 
 
  

                                                           บทความวิจัย 

การพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดง 
ของเกษตรกรในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ 
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Abstract 

The aims of this research were to study shallots farmers’ produce and market 
potential, and their problems and needs, in order to develop their production and marketing 
and to develop a farmers’ network for production and marketing  in Tungyung Sub-district, 
Lablae  District,  Uttaradit  Province in Thailand. The population consisted of 78 shallot farmers 
in that area. The target groups were 30 farmer leaders and government representatives. The 
tools consisted of a questionnaire and focus group discussion guidelines. Statistics included 
frequency, percentage, and content analysis. The results revealed the following. 1) The 
potential for shallot production was better than seen in the marketing. The shallot yield per 
rai was high and of good quality; however, the potential for shallot marketing was at a low 
level because the farmers did not know the standard prices—they sold shallots in bulk 
without grading through middlemen. 2) There was a production problem in terms of the 
reduction of the number of shallot farmers, the reduction of yield per rai, and higher 
production costs. The problem of marketing was that the yield prices were fixed by 
middlemen  and at a low level. 3) The results of network development included a group of 
42 registering farmers that were trained to reduce production costs and to prepare for 
standardized safe food production through continuous sharing of knowledge and experience 
with external agencies. Provincial agricultural extension officers and commercial extension 
officers should encourage farmers to produce and market their shallots practically and 
continuously. 

Keywords:  Shallot Farmers, Network Development, Shallot Production and Marketing 

                                                             Research 

Network Development for the Marketing and 
Production for Shallot Farmers in 

Tungyung Sub-district, Lablae District,  
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บทนํา  
 ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี สงผลใหประชากรของโลกจําเปนตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหวางกัน
มากขึ้น การทํางานในรูปแบบของเครือขาย ไมวาจะอยูในรูปแบบใด อาทิ เครือขายชาวนา เครือขายเกษตรกร 
เปนตน เปนการรวมมือกันดวยความสมัครใจ มีความสัมพันธฉันทเพื่อน จึงนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง   
ซึ่งประโยชนของการทํางานแบบเครือขาย กอใหเกิดผลที่ ปจเจกบุคคลไมสามารถกระทําได กอเกิด
ประสิทธิภาพมากกวา สมาชิกมีความรูความเขาใจในประเด็นตาง ๆ ไดชัดเจนมากขึ้น (เสรี  พงษพิศ, 2548)  
โดยปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จของเครือขาย ไดแก ความเปนหนึ่งเดียวกัน  สมาชิกมีเจตนารมณรวมกัน    
มีการติดตามและประเมินผล และผูนําเครือขายมีวิสัยทัศน (สนธยา  พลศรี, 2550) ดังนั้น การสรางและ
พัฒนาเครือขายการทํางานของกลุมเกษตรกรจึงนับวามีความสําคัญ 
 หอมแดง (Shallot) นับวาเปนพืชผักทางเศรษฐกิจท่ีโดดเดนชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเปนสินคา
ในตระกูลหอม - กระเทียม ที่มีปริมาณการสงออกมากท่ีสุด ปจจุบันมีตลาดรับซื้อผลผลิตในตางประเทศที่
สําคัญสองอันดับแรก ไดแก  อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  โดยมีสถิติการสงออกตอมูลคาการสงออกท้ังหมด ในป
พ.ศ. 2556 มากถึงรอยละ 66.85 และ 20.35 ตามลําดับ สวนแหลงนําเขาหลัก คือ จีน และอินโดนีเซีย รอยละ 
66.20 และ 12.02 ตามลําดับ พื้นที่ปลูกแหลงใหญที่สุดอยูในเขตภาคเหนือ (สุรสิทธ  สิงหพรพงศ, 2548; 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จังหวัดอุตรดิตถตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง เปนแหลงปลูกหอมแดง
ที่สําคัญของประเทศ  ถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดสูงสุดใหแกจังหวัด ในป 2556 มีผูปลูกหอมแดงจํานวน 
1,110 ราย  ผลผลิตหอมแดงมีมูลคารวมทั้งสิ้น  105 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  มีพื้นที่
เพาะปลูกมากถึง  10,057 ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ, 2556)  โดยในป พ.ศ.  2557 มีผลผลิตสูงเปน
อันดับ  3 ของประเทศ รองมาจากจังหวัดศรีสะเกษและเชียงใหม  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  
อาจกลาวไดวา อุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาดานการผลิตหอมแดงท่ีสําคัญของ
ประเทศไทยแหลงหนึ่ง  นอกจากนี้ คุณสมบัติที่โดดเดนของหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแก  เนื้อแนน  
ไมฝองาย สามารถเก็บไวไดนานกวาหอมแดงจากท่ีอื่น ทําใหหอมแดงของจังหวัดอุตรดิตถมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสําหรับใชทําพันธุอยางแพรหลายในประเทศ (สุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ, 2548 และจักรกฤษณ พิญญา
พงษ, 2549) ในอดีตเกษตรกรผูปลูกหอมแดงสวนใหญอาศัยอยูในเขตอําเภอลับแล อําเภอฟากทา อําเภอ 
น้ําปาด และอําเภอเมือง  และจากการสัมภาษณแกนนําเกษตรกรพบวาในปจจุบัน (พ.ศ. 2557) พื้นที่ที่มีการ
ปลูกหอมแดงมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถอยูในเขตตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล การปลูกหอมแดงของเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ ถือเปนวิถีชีวิตมาต้ังแตดั้งเดิม เปนวัฒนธรรม และเปนสวนหนึ่งของการคงอยูของระบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชน นอกจากนี้ การปลูกหอมแดงเปนอาชีพเสริมสําคัญที่ชวยใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง และชวยสรางงานใหแกคนในชุมชน อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอตอการ
จําหนายทั้งภายในและตางประเทศ  ดังนั้น การแขงขันของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงจึงเปนการแขงขันทั้งกับ
ตนเอง ตั้งแตกระบวนการผลิตถึงการตลาด และการแขงขันกับผูผลิตภายนอกจังหวัด พันธุหอมแดงท่ีเกษตรกร
นิยมปลูกโดยทั่วไปไดแก พันธุลับแล และพันธุลุงเขม พอจะกลาวไดวา เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดานตนทุนการผลิตมากกวาเกษตรกรที่อื่น (ไมมีตนทุนของคาหัวพันธุ) สวนสภาพ
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ปญหาและขอจํากัดที่พบไดแก เกษตรกรใชสารเคมีมากเกินไปและใชไมถูกวิธี  ตนทุนการผลิตที่สูงข้ึนมาก 
ราคาผลผลิตผันผวน มีการนําเขาหอมแดงจากตางประเทศจํานวนมาก ทั้งที่ถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย   
หากพิจารณาดานกระบวนการผลิต อาจถือไดวา กลุมเกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตอยูในระดับดีมาก 
มีความชํานาญและประสบการณในการผลิตสูงมาก สวนการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัด การคาภายในจังหวัด ยังไมมีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรที่ชัดเจน ไมตอเนื่อง 
ลาชา ไมทั่วถึง และขาดการประสานงานระหวางองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ (พัชรินทร  สิรสุนทร และ
ยุพิน  เถื่อนศร,ี 2551; สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ, 2556) 
     สวนดานการตลาดพบวา ศักยภาพโดยรวมยังไมดีนัก กลาวคือ เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการคัด
แยกเกรดหัวหอมในการจําหนาย  และขายผลผลิตดวยตนเอง  รวมทั้งพอคามักเปนผูกําหนดราคาขาย  
จึงสงผลใหขายผลผลิตไดราคาถูก  อยางไรก็ตาม   หอมแดงลับแลมีขนาดหัวเล็กกวาที่อื่นประมาณเทาตัว เมื่อ
นําไปปลูกผลผลิตจะมีหัวใหญแตกหัวไดจํานวนมากทําใหขายไดราคาดี  พอคาจึงนิยมซื้อไปทําพันธุมากกวา  
สวนจุดออนดานการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรขาดความรู ทักษะ ความสามารถดานการตลาด (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ, 2556) เกษตรกรสวนใหญไมมีโกดังเก็บหอมแดงเปนของตนเอง  ไมมีตลาดรองรับมาก
พอ ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร ปญหาราคาตกต่ําและผลผลิตเนาเสีย เปนปจจัยที่เรงรัด
ใหเกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรองมากนัก ซึ่งปญหาดังกลาวเก่ียวพันกันเปนลูกโซ ซับซอน และยากที่จะ
แกไขไดดวยวิธีงาย ๆ ดังนั้น หากตองการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาใหกับเกษตรกร จําเปนตองคิดและทํา
อยางเปนระบบ ไมแยกสวน จึงจะทําใหประสบความสําเร็จได  นอกจากนี้ การชวยเหลือของหนวยงานของรัฐ
ทั้งทางดานการผลิต และการตลาดไมมีความตอเนื่อง  (พัชรินทร  สิรสุนทร และยุพิน  เถ่ือนศรี, 2551; 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ, 2556) จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ  อาทิ เกษตรอําเภอ การคาภายใน  
และสํานักงานพาณิชยจังหวัด  พบวา ยังไมมีการจัดทําทะเบียนผูปลูกหอมแดงอยางเปนระบบ ทั้งในระดับ
ตําบล และระดับอําเภอ โดยสาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากเกษตรกรไมมีการปลูกตอเนื่องทุกป 
 จากสภาพปญหาดังกลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยเห็นวา เกษตรกรผูปลูกหอมแดงพันธุ กําลังตกอยูใน
สถานการณที่นาเปนหวงตอการดํารงอยูของวิถีชีวิตการผลิตพันธุพืชพื้นเมือง ที่มีความโดดเดนและหายากของ
ทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาเครือขายเกษตรกรผูปลูกหอมแดงพันธุ  โดยการใช
กระบวนการจัดการความรู  ทั้งนี้ เพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูรวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เกิดการพึ่งตนเองและมีองคความรู ที่สามารถใชถายทอด
ไปสูคนรุนหลังไดในโอกาสตอไป 
 กรอบแนวคิดนําในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขาย โดยเฉพาะ
เครือขายทางสังคม และแนวคิดการจัดการความรูเปนแนวคิดหลักในการพัฒนากลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ ดัง
แผนภูมทิี่ 1        
 
 
 
 

Book 18 1-2016.indd   88Book 18 1-2016.indd   88 7/8/2559   22:56:237/8/2559   22:56:23



89

Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ÊÑ § ¤ Á »‚ ·Õ่  1 8  © ºÑ º ·Õ่  1 / 2 5 5 9

ยุพิน เถื่อนศรี                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  
   1. ศึกษาศักยภาพดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุของเกษตรกร และศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการพัฒนาของเกษตรผูผลิตหอมแดงพันธุ โดยใชวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ เปนการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงในปพ.ศ. 2557 จํานวน 
78 คน ในเขตพื้นที่ ตําบลทุงยั้ง  อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบกับการ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป  สวนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันในการดําเนินงาน และศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของเกษตรผูผลิตหอมแดง 

ปจจัยภายใน 
1. กระบวนการผลิตของเกษตรกร ไดแก 
การวางแผนการผลิต การปลูกและ
การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว  การ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิม
มูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
2. ศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร 
3. กระบวนการดานการตลาด ไดแก 
การจัดหาผลผลิต การต้ังราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมการจําหนาย 
4. ศักยภาพดานการตลาดของเกษตรกร 
5. สภาพปญหาของเกษตร 
6. ความตองการการพัฒนาของเกษตรกร 

ปจจัยภายนอก 
1. การสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
2. สภาวะดานการตลาด 
3. วิถีชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี 
5. ผูนําในชุมชน 
6. การบริหารจัดการของชุมชน 

กระบวนการจัดการความรูเพื่อ
การพัฒนาเครือขายผูผลิต

หอมแดงพันธุ 
1. การบงชี้ความรู 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
7. การเรียนรู เครือขายดานการ

ผลิตและการตลาด
ของเกษตรกรผูผลิต
หอมแดงพันธุตําบล
ทุงยั้ง อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ 

กระบวนการการพัฒนา
เครือขายผูผลิตหอมแดงพันธุ 
1. การตระหนักและการกอตัว
ของเครือขาย 
2. การสรางพันธกรณีและการ
บริหารเครือขาย 
3. การพัฒนาความสัมพันธและ
การใชประโยชน 
4. การรักษาความสัมพันธและ
ความตอเน่ือง 
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โดยผูเขารวมกิจกรรม ไดแก แกนนําเกษตรกรผูปลูกหอมแดง ผูนําชุมชนของแตละหมูบาน ผูรู และเครือขายที่
เกี่ยวของ จํานวน 3 หมูบานไดแก หมู 5 หมู 7 และหมู 8 หมูบานละ  10 คน จํานวนท้ังสิ้น 30 คน และจัด
เวทีในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (SWOT Analysis)  และการทําแผนท่ีความคิดและสรางอนาคตรวมกัน 
(Mind Map and Future Search Conference) โดยใชกระบวนการจัดการความรู สรุปบทเรียน และจัดเวที
คืนขอมูลใหแกเกษตรกร แกนนํา และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
 2.สรางกระบวนการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุของเกษตรกร  
โดยใชกระบวนการการจัดการความรู ดังนี้  ในขั้นนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุม
เกษตรกร โดยจัดเวทีเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรวมกับชุมชนในพื้นที่เปาหมาย เครื่องมือที่ใช ไดแก  
การถอดบทเรียน การจัดทําแผนที่ทางเครือขาย และสรางอนาคตรวมกัน (Network Mapping and Future 
Search Conference) กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรผูผลิตหัวพันธุหอมแดง แกนนําเกษตรกร 
และผูนําชุมชน ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ หมูบานละ 10 คน ซึ่งคัดเลือก
โดยใชเทคนิคการบอกตอ (Snowball Sampling) มารวมเวทีวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ติดตามผลการ
ดําเนินงาน สรุปบทเรียน และวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ
ของเกษตรกร 
  3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย  โดยใชการสังเกตทุก 4 สัปดาห พรอมทั้ง
จัดสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก ประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจัดกระบวนการ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณไดแก เกษตรกรผูผลิตหัวพันธุหอมแดงในป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 78 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลเชิงปริมาณกับประชากรท้ังหมด  
         กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก แกนนําเกษตรกร ผูนําชุมชน ที่อาศัยในเขตพื้นที่ ตําบลทุงยั้ง  
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 30 คน 
         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจ แนวทางในการสนทนากลุม แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 
แบบสังเกต ประเด็นชุดคําถามในการสรางการเรียนรู และแบบประเมินผลการเขารวมการเรียนรู และแผนที่
เครือขาย (Network Map)  
 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคารอยละและการแจกแจงความถี่ ขอมูลเชิงคุณภาพ  
โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ตามประเด็นที่ไดกําหนดไว  และตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการ
สามเสา (Triangulation Technique) ทั้งดานขอมูล ดานผูใหขอมูล และดานวิธีการสังเคราะหเชื่อมโยงกับ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

ผลการวิจัย  
ศักยภาพดานการผลิต  
 พบวา การปลูกหอมแดงจํานวน 2 คร้ัง ตอป รอยละ 89.7 ไดผลผลิตหอมแดงสวนใหญประมาณ
2,000 กิโลกรัม/ไร  รอยละ 44.9 ตนทุนการผลิตหอมแดงสวนใหญ  20,000 บาท/ไร รอยละ 46.2 พันธุ
หอมแดงที่ใชปลูกเปนพันธุพื้นเมืองอุตรดิตถและขยายพันธุดวยตนเอง รอยละ 76.9 เกษตรกรมีการใช 
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เครื่องทุนแรงในการปลูกหอมแดง ไดแก เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา/ปุย และสปริงเกอร  เกษตรกรเกือบทุกราย
มีการใสปุยในการปลูกหอมแดง  โดยบางรายใชปุยอินทรียที่ไดจากมูลสัตว  สวนใหญใชปุยเคมีและสารเคมี 
ในการกําจัดศัตรูพืช  และมีการจางแรงงานเพื่อชวยปลูกและดูแลหอมแดง มีการเก็บผลผลิตไวในโกดังตนเอง
ประมาณ 1 เดือนกอนจําหนาย ปจจัยที่สงผลสําเร็จในการผลิตหอมแดงของเกษตรกร ไดแก ผลผลิตมี 
คุณภาพดี ราคาผลผลิตเปนที่พอใจของลูกคา และแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สวนศักยภาพดานการตลาด 
พบวา  เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการปลูกหอมแดงตอป 150,000 บาทขึ้นไป รอยละ 23.1 กําไรจากการ
ขายผลผลิตตอปสวนใหญต่ํากวา 30,000 บาท  ราคาหอมแดง (ป 2556 - 2557) 8 บาท ตอกิโลกรัม สวนใหญ
ไมทราบแหลงที่มาของขอมูลราคาผลผลิต พอคาที่รับซื้อผลผลิตสวนใหญเปนพอคาทองถิ่น สาเหตุที่เกษตรกร
จําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลาง ไดแก สะดวกและรวดเร็ว ไมมีเวลานําผลผลิตไปขายเอง และไมรูจัก
ชองทางติดตอ การจําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลาง  ระบบการจําหนายหอมแดงของเกษตรกรสวนใหญมี
การตกลงราคากอนผลิต และขายปลีก รองลงมาเปนการขายเองโดยขายเหมา เกษตรกรสวนใหญจําหนาย
หอมแดง ณ สวนของตนเองโดยมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงท่ี  ผูกําหนดราคาซ้ือขายผลผลิตหอมแดงสวนใหญ
เปนพอคาที่มารับซื้อ และเกษตรกรไมมีการแบงเกรดผลผลิตหอมแดงในการจําหนายมากถึงรอยละ 78.2  
สําหรับผูที่มีการแบงเกรดผลผลิตระบุเหตุผลของการแบงเกรดหอมแดงวา ขายไดราคาสูงกวาการไมแบงเกรด 
โดยกระบวนการผลิตหอมแดงของเกษตรกรตําบลทุงยั้งสามารถแบงออกได 4 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ (1) การ
เตรียมพันธุหอมแดงสําหรับปลูก เกษตรกรนิยมปลูกดวยหัวพันธุและคัดเลือกพันธุดวยตนเอง (2) การปลูก
หอมแดง (หอมฝน) จะเริ่มในเดือนสิงหาคม-กันยายน (3) การเก็บเกี่ยวหอมแดง (กูหอม) จะเก็บเกี่ยวไดเมื่อ
หอมแดงมีอายุประมาณ 45 - 60 วัน และ (4) การเก็บผลผลิตหอมแดงไวในโกดัง จะนําไปแขวนบนราวไมไผ
เพื่อผ่ึงลมไวรอการจําหนายตอไป    
 
สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา   
 ปญหาดานการผลิต ไดแก จํานวนเกษตรกรปลูกหอมแดงลดลง สภาพดินฟาอากาศไมเอ้ือตอการ
ปลูกหอม  ผลผลิตตอไรมีปริมาณลดลง ไมมีพอคาจากจังหวัดอื่นเขามารับซื้อผลผลิตหอมแดง ราคาหอมแดง
ตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก คุณภาพหอมแดงไมไดมาตรฐาน  และ
ปญหาดานการตลาด พบวา เกษตรกรไมรวมกลุมกันจําหนายผลผลิต และไมสามารถตอรองราคากับพอคาได 
พอคาเปนผูกําหนดราคา มีหอมแดงจากตางประเทศ (อินโดนีเซีย) ราคาถูกกวาเขามาตีตลาด  ผลผลิตออกสู
ตลาดพรอมกัน มีการลักลอบนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานมาขายตัดราคา  พอคามาซ้ือลดลง    
มีคูแขงจํานวนมาก มีแหลงปลูกหลายจังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน ศรีษะเกษ พะเยา   
 ในประเด็นของจํานวนผูปลูกหอมแดงลดลง เกษตรกรรายหนึ่งกลาววา” ตนทุนสูงข้ึนทุกป ...ขายไม
คอยไดราคา คนเลยเลิกปลูกกันเยอะ......ไปทําหอมแบงไดราคาดีกวา...” 
 
 
 

Book 18 1-2016.indd   91Book 18 1-2016.indd   91 7/8/2559   22:56:247/8/2559   22:56:24



92

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

การพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกรในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ                                               

  

 สวนความตองการในการพัฒนาของเกษตรกร ไดแก ดานการผลิต เกษตรกรผูผลิตหอมแดงจะ
ปรับปรุงสภาพดินใหมีคุณภาพมากข้ึนโดยการใชปุยชีวภาพ  ลดการใชสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต รักษา
สิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดานการรวมกลุม เกษตรกรจะรวมกลุมกันเพื่อใหมี
อํานาจในการตอรองกับพอคาคนกลางมากข้ึน ดานการตลาด เกษตรกรตองการเรียนรูและแสวงหาขอมูล
ทางดานการตลาดอยางรอบดานโดยการสรางเครือขายกับองคกร หนวยงานภาครัฐและภาคีที่เก่ียวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และดานการพัฒนากระบวนการผลิต เกษตรกรจะพัฒนาการผลิตหอมแดงไปสูการผลิต
หอมแดงท่ีปลอดภัย (GAP: Good Agricultural Practice) เพื่อลดความเสียเปรียบดานราคาที่ตกต่ํา และ
สามารถขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเติบโตและขยายตลาดไดอีกมาก เนื่องจาก
แนวโนมกระแสการบริโภคของผูบริโภคปจจุบันนิยมสินคาที่ปลอดภัยจากสารเคมีและใสใจสุขภาพมากข้ึน  
 
กระบวนการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. การตระหนักและการกอตัวของเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ มีวิธีการดังนี้ 
การศึกษาขอมูลและสภาพการณ โดยจัดเวทีประชาคม เพื่อสรางความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณปญหา
ทั้งในดานการผลิตและดานการตลาด และการสรางระบบความสัมพันธของเครือขาย โดยเชิญ นายเปง   
โอดออน เกษตรกรตนแบบตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มาใหความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการผลิตและการตลาดของหอมแดงปลอดภัยจากสารพิษ ทําใหมีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางกัน อันเปนการกระตุนใหมีการสรางและขยายเครือขายเพิ่มข้ึนทั้งภายในและภายนอก
ตําบล โดยเกษตรกรรายหนึ่งกลาววา “... เจอกันบอย ๆ ก็ดีเหมือนกันนะ มีอะไรกอมาคุยกัน…บอกกัน...จะได
มีความรูเรื่องตางๆ มากขึ้น”  
 โดยกระบวนการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ แบบมีสวนรวม สามารถแสดงใหเห็นกระบวนการ  ดังแผนภูมิที่ 2 
    2. การสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย ไดมีการนําเกษตรกรจากเครือขายเขาอบรมการตรวจ
วิเคราะหดนิเบื้องตนเพื่อลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร และมีการจัดเวทีประชุมโดยใหเกษตรกร ผูนํา และ
แกนนํา รวมวิเคราะหเครือขายเกษตรกรผูปลูกหอมแดง ในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อให
เกษตรกรและเครือขายเกิดความผูกพัน มีกิจกรรมรวมกันและมีความเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอ โดยให
ความสําคัญกับสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
    3. การพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชนจากเครือขาย ในขั้นตอนนี้ ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประสบการณกับหนวยงานภายนอกที่เปนภาคีสนับสนุนการทํางานของเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกร
ไดรับประโยชนจากการรวมกลุม และการมีเครือขายการทํางานมากขึ้น  
    4. การรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง  ไดมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และมีความพยายาม
รักษาความสัมพันธที่ดีตอกันดวยการจัดกิจกรรมและการส่ือสารระหวางกัน รวมท้ังการใหความชวยเหลือและ
การแกไขปญหาภายในเครือขาย ซึ่งจะชวยใหเครือขายดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูก
หอมแดงพันธุในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เกิดความเขมแข็งและมีกระบวนการพัฒนาที่
ตอเนื่อง ดังนี้ คือ (1) มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  ทําใหกลุมเกษตรกรสนใจรวมกลุม โดยการจดทะเบียน
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ยุพิน เถื่อนศรี                                       
 

กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 42 คน (2) มีการเสริมสรางความรูและประสบการณ โดยให
เกษตรกรเขารับการอบรมกระบวนการเขาสูการผลิตหอมแดงปลอดภัย 6 ราย และ (3) มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งพบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจ มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 
และมองเห็นประโยชนของกระบวนการทํางานในรูปแบบของเครือขายมากขึ้น  มีเครือขายการทํางานของ
องคกรภาครัฐและหนวยงานเอกชน รวมท้ังหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการใหความสําคัญกับเกษตรกรผูปลูก
หอมแดงในตําบลทุงยั้งมากข้ึน  อันจะชวยสรางแกนนําเกษตรกรใหมีภาวะผูนําสูง และกลุมเกษตรกรมี
เครือขายทางดานการผลิตและการตลาด 
 

กระบวนการ ปจจัยนําเขา ผลที่เกิดขึ้น 

Input Process Product 

ปจจัยภายใน 
- ศักยภาพการผลติ/การตลาดของ
กลุมเกษตรกร 
- สภาพปญหาของกลุมเกษตร 
- ความตองการการพัฒนาของ
เกษตรกร 

ปจจัยภายนอก 
- การสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  
- สภาวะดานการตลาด 
- วิถีชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณี 
- ผูนําในชุมชน 
- การบริหารจัดการของชุมชน 

งบประมาณสนับสนุน 

1. การตระหนักและการกอตัวของเครือขาย 
1.1 สรางความเขาใจ/วิเคราะห

สถานการณ 
1.2 จดัเวทีการสรางระบบความสัมพันธ 

2. การสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย 
 2.1 นําเกษตรกรจากเครือขายเขาอบรม 
 2.2 จดัเวทีรวมวิเคราะหเครือขาย
เกษตรกร 
3. การพัฒนาความสัมพันธและการใช
ประโยชน    
 3.1 จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคี
เครือขายสนับสนุน 
      3.2 นําเกษตรกรจดทะเบียนกลุมกับ
สภาเกษตรกรเพื่อเขาสูการผลิตหอมแดง
ปลอดภัย 
4. การรักษาความสัมพันธและความตอเน่ือง 
    4.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   
    4.2 การเสริมสรางความรูและ
ประสบการณ   
    4.3 การเขาสูกระบวนการการผลิต
หอมแดงปลอดภัย 
    4.4 การติดตามผลการดําเนินงาน 

Output 
-  รูปแบบการพัฒนาเครือขายเครือดาน 
การผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุของ
เกษตรกร 

Outcome 
  เกิดเครือขายดานการผลติและการตลาด
หอมแดงพันธุของเกษตรกร 

Impact 
-  เกิดภาคีเครือขายสนับสนุนกลุมเกษตรกร
หอมแดงในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 
-  หนวยงานในพื้นท่ีมีการตระหนักถึงการ
แกไขปญหาการผลิตและการตลาดอยาง
บูรณาการ 
-  มีการสืบทอด ฟนฟู อนุรักษ และเผยแพร
ภูมิปญญาทองถ่ินดานการผลิตหอมแดงพันธุ 
- เกษตรกรมีความตระหนักถึงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมากข้ึนโดยการลดการใชสารเคมี
และ เข าสู ก ระบวนการผลิ ตหอม แด ง
ปลอดภัย 
-  เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
-  มีการกําหนดเปนนโยบายในการสนับสนุน
การปลูกหอมแดงของสภาเกษตรกรจังหวัด
อุตรดิตถ 

    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการจัดการความรู 

ภาพท่ี 2  แผนภูมิกระบวนการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกร 
ในตําบลทุงย้ัง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
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บทเรียน คุณคา และการนําไปใชประโยชน 
 1. กลุมเกษตรกรเกิดการเรียนรูรวมกัน คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของตนเอง และตระหนักถึงความสําคัญ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากการลดการใชสารเคมี  และสมัครใจเขาสูกระบวนการผลิต
หอมแดงปลอดภัยของเกษตรกร 
 2. มีการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ และเทศบาลตําบลพระเสด็จ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องมากข้ึน โดยมีการติดตาม
สนับสนุนสงเสริมเครือขายเกษตรกรผูปลูกหอมแดงในตําบลทุงยั้ง ทั้งทางดานการผลิตและการตลาด อาทิ 
จัดทําวีดีทัศนเผยแพรกระบวนการผลิตหอมแดงของเกษตรกร การประสานงานเครือขายการตลาดในทองถิ่น
ใหเกษตรกร และติดตามกระบวนการเขาสูการผลิตหอมแดงปลอดภัยจากสารพิษใหเกษตรกร 
 3. มีการใชฐานขอมูลรวมกันเปนฐานในการพัฒนาเครือขายของเกษตรกรผูผลิตหอมแดงพันธุ 
ในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  รวมท้ังมีการขยายเครือขายการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ 
  จากการวิเคราะหเครือขายของเกษตรกร ในตําบลทุงยั้ง  อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  สามารถ
แสดงใหเห็นภาคีตาง ๆ ดังแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แผนภูมิเครือขายผูปลูกหอมแดง ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

กลุมเกษตรกร 
ผูปลูกหอมแดง 

ธุรกิจบริการ/สนับสนุน 
1.  สหกรณการเกษตร    
2.  ธนาคาร ธกส.  
3.  สหกรณผูปลูกหอมแดง  
4.  รานคา ขายปุยเคมีในพื้นที่ 
5.  บริษัทไฟแนนซ 
6.  กองทุนเงินลานหมูบาน 
7.  กลุมออมทรัพย 
8.   แหลงเงินกูนอกระบบ           

ธุรกิจเกี่ยวของ 
1.  ฟารมไก 
2.  ผูประกอบการรถไถรับจาง 
3.  ผูประกอบการจําหนายปุยเคมี 
ชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช       
4.  นายหนา/ ผูรับจาง 
5.  ผูประกอบการ (นายหนา)  
    จําหนายแกลบดํา 
6.  นายหนารับซ้ือหอมแดง 
7.  พอคาเร(รับซ้ือหอมแดง) 

องคกรพัฒนาเครือขาย 
1. สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ 
2. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส 
(สกต.) 
3. เทศบาลตําบลพระเสด็จ 
4. เครือขายตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลบัแล  

องคกรวิจัยพัฒนา 
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดติถ 
2. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ  

หนวยงานภาครัฐ 
สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัดอุตรดิตถ  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
อุตรดิตถ  พาณิชยจังหวัด การคาภายใน องคกรบริหารสวนจังหวัด  
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 จากแผนภูมิที่ 3  สามารถอธิบายไดดังนี้ เครือขายของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงของตําบลทุงยั้ง 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีองคกรภาคีที่เก่ียวของทั้งดานการผลิตและดานการตลาด 5 ประเภทดวยกัน 
ไดแก 
 1. หนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุนดานการผลิตและการตลาด ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอ/ 
จังหวัดอุตรดิตถ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ พาณิชยจังหวัด การคาภายใน องคกรบริหารสวนจังหวัด  
 2. ธุรกิจบริการ/สนับสนุน เปนหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับเงินทุนและปจจัยในการผลิต ไดแก  
สหกรณการเกษตร ธนาคาร ธ.ก.ส. สหกรณผูปลูกหอมแดง  รานคาขายปุยเคมีในพื้นที่ บริษัทไฟแนนซ  
กองทุนเงินลานหมูบาน กลุมออมทรัพย แหลงเงินกูนอกระบบ       
        3. ธุรกิจเก่ียวของ  เปนหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดหาปจจัยในการผลิตและการตลาด ไดแก  
ฟารมไก  ผูประกอบการรถไถรับจาง  ผูประกอบการจําหนายปุยเคมี/ชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช นายหนา/ ผูรับ
จาง ผูประกอบการ (นายหนา)จําหนายแกลบดํา  นายหนารับซื้อหอมแดง  พอคาเรรับซื้อหอมแดง 
 4. องคกรพัฒนาเครือขาย  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการทํางานของเครือขาย ไดแก  สภาเกษตรกร
จังหวัดอุตรดิตถ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคาธ.ก.ส (สกต.) เทศบาลตําบลพระเสด็จ  เครือขายตลาด
สีเขยีว โรงพยาบาลลับแล  
 5. องคกรวิจัยพัฒนา เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนดานวิชาการ ไดแก  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

อภิปรายผล 
ศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาด    
 ดานการผลิต  พบวา สวนใหญเกษตรกรมีการเตรียมพันธุสําหรับเพาะปลูก  ปรับสภาพดิน วิเคราะห
ดิน ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองอุตรดิตถและขยายพันธุดวยตนเอง  เปนภูมิปญญาท่ีไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน  
มีการใชปุยอินทรียในการผลิต ปจจัยที่สงผลสําเร็จในการผลิตหอมแดง ไดแก ผลผลิตมีคุณภาพดี ราคา
ผลผลิตเปนที่พอใจของลูกคา และแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จะเห็นไดวา กระบวนการผลิตหอมแดงพันธุของ
เกษตรกรเปนองคความรู ที่มีอยูภายในตนเองของเกษตรกรที่ทรงคุณคาเปนอยางยิ่ง ในทุกข้ันตอนของการ
ผลิตเกษตรกรจะมีความรูเปนอยางดี  เนื่องจากไดลงมือกระทําดวยตนเอง สงผลใหเกษตรกรประสบ
ความสําเร็จในการผลิตหอมแดงเปนอยางดี  สอดคลองกับงานวิจัยของไชยรัตน  ปราณี สมญา อินทรเกษตร 
และชนันทิพย จันทรโสภา (2550)  ที่พบวา ปจจัยในการดํารงอยูไดประการสําคัญ ไดแก  ทุนสังคม  ทุนทาง
วัฒนธรรม ที่มีประเพณียึดโยง ทําใหคนอยูรวมกันเปนกลุม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมายถึง ที่ตั้งของชุมชนอยูในภูมิประเทศท่ีสภาพทางภูมิศาสตรอุดมสมบูรณ และทุนทางความรู หมายถึง 
องคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน ซึ่งมีการถายทอดแลกเปล่ียนเรียนรูภายในชุมชนและไดรับ
การยอมรับจากภายนอก นอกจากนี้ยังไดสอดคลองกับวารี ถาวรรุงกิจ (2548) ที่ไดศึกษา พบวา เครือขายการ
เรียนรูของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมในชุมชนชนบท เปนเครือขายการเรียนรูที่ผานเครือขายทาง
สังคมภายในและภายนอกชุมชน  การประกอบอาชีพเสริมท่ีเกษตรกรสนใจและเลือกทํา เครือขายการเรียนรู
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การพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกรในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ                                               

  

ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไดแก เครือญาติและ เพื่อนบาน ซึ่งเปนเครือขายการเรียนรูในแนวนอนที่
มีใหเห็นอยูเสมอในสังคมชนบท เปนความสันพันธของเกษตรกรท่ีมีประสบการณ ความรูที่แลกเปล่ียนเปน
ความรูติดตัวคนซ่ึงไดจากการเรียนรูจากของจริง 
 สวนศักยภาพดานการตลาด  พบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดตอปประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป 
โดยมีกําไรจากการขายผลผลิตตอปต่ํากวา 30,000 บาท ราคาหอมแดง  8 บาท ตอกิโลกรัม เกษตรกรไมทราบ
แหลงที่มาของขอมูลราคาผลผลิต พอคาที่รับซื้อผลผลิตหอมแดงเปนพอคาทองถิ่น เหตุผลที่เกษตรกรจําหนาย
ผลผลิตผานพอคาคนกลาง ไดแก ความสะดวกและรวดเร็ว การไมมีเวลานําผลผลิตไปขายเอง และการไมรูจัก
ชองทางติดตอ  วิธีการจําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลางจะมีการตกลงราคากอนผลิต  เกษตรกรจําหนาย
หอมแดง ณ สวนของตนเอง ผูกําหนดราคาซ้ือขายผลผลิตหอมแดงเปนพอคา  และเกษตรกรไมมีการแบงเกรด
ผลผลิตในการจําหนาย  จากขอมูลดังกลาวเปนที่นาสังเกตวา อาจเปนสาเหตุประการสําคัญที่ทําใหเกษตรกร
ขาดอํานาจในการตอรองราคาจึงทําใหขายผลผลิตไดในราคาต่ํา จึงสรุปไดวา ศักยภาพดานการตลาด 
หอมแดงพันธุของเกษตรกรยังอยูในระดับที่นาเปนหวงเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับแนวคิดการตลาดสินคา
เกษตรของไพฑูรย รอดวินิจ (2541) กลาวคือ การตลาดสินคาเกษตรไมอาจตอบสนองตอความตองการของ
เกษตรกรไดทุกประการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกษตรกรอาศัยอยู ไดแก เกษตรกร
มีความรูและมีโอกาสไดรับความรูดานการตลาดนอยมาก  อีกทั้ง เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจ
ตอรองในตลาดตํ่ามาก จึงเปนการเปดโอกาสใหคนกลางในตลาดอาศัยความไดเปรียบในทางเศรษฐกิจกอบโกย
ผลประโยชนและเอาเปรียบตอเกษตรกรไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ ราคาหอมแดง ที่เกษตรกรขายไดสวนใหญ
ประมาณ 8 บาท ตอกิโลกรัม เปนราคาท่ีทําใหเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากการวิเคราะหตนทุน
รวมประมาณ 10 บาท ตอกิโลกรัม  และสอดคลองกับงานวิจัยของวีระ ภาคอุทัย ไพฑูรย คัชมาตย, ธนาภรณ 
กระสวยทอง และพรทิพย แพงจันทร (2553) ที่พบวา ปญหาทางดานการตลาดของเกษตรกรที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือ ราคาผลิตผลที่เกษตรกรขายไดคอนขางต่ํา 
 
สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของเกษตรกร    
 ปญหาดานการผลิต  ที่พบคือ เกษตรกรปลูกหอมแดงมีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัด  ซึ่งมีสาเหตุมา
จากผลผลิตตอไรมีปริมาณลดลง  ตนทุนการผลิตสูง มีการใชสารเคมีจํานวนมาก เนื่องจากมีโรค แมลง และ
วัชพืชจํานวนมาก และคุณภาพหอมแดงไมไดมาตรฐาน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของพัชรินทร สิรสุนทรและ 
ยุพิน เถื่อนศรี (2551) ที่พบวา ปญหาและขอจํากัดของเกษตรกร ไดแก ปญหาการขาดความรับผิดชอบตอ
สังคม ทําใหเกษตรกรบางสวนผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพต่ํา เพราะใชสารเคมีมากเกินไป  สําหรับปญหาท่ีเกิด
จากปจจัยที่ควบคุมไมได  ไดแก ปญหาดานตนทุนการผลิตที่สูงมาก ทั้งคาแรงงาน  คาปุย และคาสารเคมี  
และสอดคลองกับงานวิจัยของวีระ ภาคอุทัย, ไพฑูรย คัชมาตย, ธนาภรณ กระสวยทอง และพรทิพย แพง
จันทร (2553) ที่พบวา ปญหาในการผลิตที่เกษตรกรประสบสวนใหญเปนปญหาเร่ืองโรคและแมลง และ
งานวิจัยของมาฆะสิริ เชาวกุล, ธนัส กนกเทศ และศิรินภา ปาเฉย (2554) ที่พบวาเกษตรกรมีปญหาเรื่องวัชพืช 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ  สัจจาวัฒนา และณัฐ โฆษิวากาญจน  (2554) ไดพบวา  ปญหา
สําคัญของเกษตรกรไดแก ปญหาเรื่องวัชพืช เชนเดียวกัน จากปญหาหลายดานดังกลาว ทําใหเกษตรกรขาด
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แรงจูงใจในการปลูกจึงทําใหมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องจากในอดีตเคยปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือนปจจุบัน 
(พ.ศ.  2557) เหลือเพียง 78 รายเทานั้น  สวนปญหาดานการตลาด ที่พบคือ เกษตรกรไมรวมกลุมกันจําหนาย
ผลผลิต  และพอคามักเปนผูกําหนดราคาไมสามารถตอรองราคากับพอคาได  มีพอคามาซื้อลดลง ราคา
ผลผลิตตกต่ํา มีหอมแดงจากตางประเทศราคาถูกกวาเขามาตีตลาดเกษตร  ไมมีการคัดแยกเกรดผลผลิต  
ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน มีคูแขงจํานวนมาก และมีการลักลอบนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของพัชรินทร สิรสุนทร และยุพิน เถ่ือนศรี (2551) ที่ศึกษาพบวา ปญหาเรื่องราคา
ผลผลิตผันผวนมีสวนทําใหเกษตรกรมีความเสี่ยงสูง ในการขายผลผลิต และปญหาการนําเขาหอมแดงจาก
ตางประเทศ สวนดานการตลาดหอมแดง พบวา เกษตรสวนใหญไมมีการคัดแยกเกรดหัวหอมในการจําหนาย 
โดยพอคาเปนผูกําหนดราคาขาย และสภาพการตลาดของหอมแดง ยังดําเนินไปโดยกลไกการตลาดที่ไม
สมบูรณ พอคามีบทบาทสูงภายใตระบบอุปถัมภและความสัมพันธเชิงอํานาจ ในขณะที่เกษตรกรมีอํานาจ
ตอรองนอยมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศจินทร ปญญาสันติ์ , นริศรา สายสงวนสัตย  และ  
กิ่งกร นริทรกุล ณ อยุธยา (2555) ที่ศึกษาเรื่องขาว พบวา ผูสงออกมีอํานาจมากท่ีสุดในการกําหนดราคา 
ขณะท่ีชาวนาซ่ึงเปนผูผลิตขาวตองเปนผูรับราคาท่ีกําหนดมาเพียงอยางเดียว นัยเดียวกันนี้ อาจเปรียบไดกับ
วิถีการผลิตของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงนั่นเอง อนึ่ง ปญหาการลดลงของเกษตรกรปลูกหอมแดงในพื้นที่นั้น  
มีสาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากเกษตรกรหลายรายหันไปปลูกหอมแบง (ตนหอมท่ีใชปรุงในอาหารสดนิยม
รับประทานท้ังตน)  ซึ่งขายไดราคาสูงกวาและใชระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนอยกวา นอกจากนี้ จากการท่ี
อุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาดานการผลิตหอมแดงที่สําคัญของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมบัติที่โดดเดนของหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ ที่มีเนื้อแนน ไมฝองาย สามารถเก็บไวได
นานกวาหอมแดงจากที่อื่น  ทําใหหอมแดงของจังหวัดอุตรดิตถมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใชทําพันธุอยาง
แพรหลายในประเทศ ตลอดจนการปลูกหอมแดงถือเปนวิถีชีวิตและเปนรายไดเสริมหลักของเกษตรกร จึงเปน
ที่นากังวลอยางยิ่ง หากหนวยงานภาครัฐละเลยไมเขามาใหการสนับสนุนเกษตรกรอยางจริงจังและตอเนื่องทั้ง
ดานการผลิตและการตลาด 
 สําหรับความตองการพัฒนาของเกษตรกรมีหลายมิติที่เชื่อมโยงกัน  ในมิติดานการผลิต  เกษตรกร
ตองการพัฒนากระบวนการผลิตหอมแดงไปสูการผลิตหอมแดงท่ีปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) เพื่อลดความ
เสียเปรียบดานราคา  และสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต  เนื่องจากยังมีโอกาสเติบโตและขยายตลาดไดอีกมาก 
กอปรกับแนวโนมกระแสการบริโภคของผูบริโภคในปจจุบันใหความใสใจในสุขภาพตนเองและนิยมสินคาท่ี
ปลอดสารเคมี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานการตลาดสมัยใหม ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไร
พรมแดน อันสงผลใหธุรกิจตองปรับตัวอยูเสมอ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนสวนใหญ (คณาจารยภาควิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ, 2555)  ไดแก การสรางมูลคาเพิ่ม  สรางความรูสึกที่ดีแกลูกคา และการตลาด
เพื่อสิ่งแวดลอมหรือการตลาดสีเขียวที่มุงสนองความตองการของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และแนวคิดการตลาดมุงสังคม (Kotler, 1989) ที่มุงเนนใหนักการตลาดตองมีความรับผิดชอบตอความ
ตองการของสังคมในวงกวาง เพื่อใหกิจการมั่นคงและธํารงกิจกรรมทางการผลิตไวอยางยั่งยืน สนใจผลกระทบ
และความอยูรอดของสังคมในระยะยาวเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันตองไมทําลายส่ิงแวดลอม สวนมิติดาน
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การพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกรในตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ                                               

  

การตลาด เกษตรกรตองการเรียนรูและแสวงหาขอมูลทางดานการตลาดอยางรอบดาน โดยการสรางเครือขาย
กับองคกร หนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน แสดงใหเห็นวากลุมเกษตรกรตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมดานการตลาด เพื่อใหเทาทันตอความเปนไปของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของวิทวัส รุงเรืองผล (2546) ที่มีความเห็นวา การตลาดจะชวยผลักดันใหเกิดกิจกรรมใน
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการหมุนเวียนของกระแสเงิน  กอใหเกิดการจางงาน รวมท้ังทําใหชีวิตของผูบริโภค
สะดวกสบายขึ้น สรางอรรถประโยชนสวนเพิ่มใหแกผูบริโภคและชวยกระตุนกลไกทางเศรษฐกิจใหเกิดการ
ขยายตัวในดานผลิตภัณฑ ดานเวลา ดานสถานที่  ดานความเปนเจาของ และดานขอมูล อีกท้ังยังชวยใหเกิด
การกระจายรายได รวมทั้งผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหมีการเจริญเติบโต และหากเกษตรกรมีความรู 
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นก็จะตกกับทั้งผูบริโภคและผูผลิต คือกลุมเกษตรกรนั่นเอง 
 
กระบวนการพัฒนาเครือขายดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ   
 1. การตระหนักและการกอตัวของเครือขาย ดานการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ ถือเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่ง เปนจุดเริ่มตนของการใชพลังความเขมแข็งของกลุมและความเปนเครือขายท่ีเปน
ทุนทางสังคมที่สําคัญ ผลการศึกษาขอมูลและสภาพการณปญหาของเกษตรกร ทําใหไดขอมูลพื้นฐานเพ่ือชวย
ในการตัดสินใจหาทางเลือกในการพัฒนาเครือขาย ศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาดของเกษตรกร 
รวมทั้งเปนการสรางศรัทธาและหาแนวรวม เนื่องจากมีการสรางความคุนเคยกับบุคคลที่เปนแกนนํา ผูนํา
ชุมชน ทําใหเกิดความไววางใจ ยอมรับและเห็นความสําคัญของการรวมตัวกันเปนเครือขาย เห็นความจริงใจใน
การรวมมือกันเพื่อแกไขปญหา ใหทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหผูนําหรือแกนนํา เปนที่ยอมรับ
ของทุกฝาย ซึ่งเครือขายเกษตรกรผูปลูกหอมแดงพันธุในตําบลทุงยั้ง จัดเปนเครือขายไดหลายประเภท 
กลาวคือ การเกิดขึ้นของเครือขายผูปลูกหอมแดงพันธุมีความสัมพันธแบบชั้นเดียว ที่มีการทํางานประสานกัน
ในแนวนอน สมาชิกเปนระดับบุคล ที่มีความใกลชิดสนิทสนมกันมาก มีขนาดเล็ก ทํากิจกรรมท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันคือ การปลูกหอมแดงพันธุ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และมีการ
ทํางานตลอดจนบทบาทหนาที่และความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายเปนแบบไมเปนทางการ (สนธยา   
พลศรี, 2550) โดยลักษณะของเครือขายดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของพัชรินทร สิรสุนทร (2556)  
ที่สรุปวา เครือขาย เปนกลุมบุคคลที่สมัครใจสื่อสารสัมพันธกัน หรือดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน โดยไม
ทําใหแตละคนสูญเสียความเปนอิสระ นอกจากนี้ไดกลาวถึงการเปนเครือขายทางสังคม วา เปนแนวรวมเชิง 
กลยุทธ หรือหุนสวนการทํางาน ที่มีการเชื่อมโยง สัมพันธกันอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล ที่อาจมีความ
แตกตางกันในดานความคดิ ความเชื่อ ประสบการณ  แตสมาชิกมีความสมัครใจท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมตาม
ความสนใจ ภายใตกฎเกณฑและบริบทท่ีสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตและความตองการ  (พัชรินทร  
สิรสุนทร, 2552) และยังสอดคลองกับองคประกอบที่สําคัญของเครือขาย ดังท่ีสนธยา  พลศรี (2550) ระบุวา
ควรประกอบดวย ระบบความสัมพันธของเครือขายท่ี สมาชิกของเครือขายมารวมกันดวยความสมัครใจ แต
สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน มีความเทาเทียมในการดําเนินกิจกรรม มีระบบในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสมาชิกใหเกิดความยั่งยืน และสอดคลองกับปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จรวมกันของ
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ยุพิน เถื่อนศรี                                               

  

เครือขายที่สําคัญประการหนึ่งคือ มีการเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง (สุทธิธรรม  เลขวิวัฒน , 
2549) 
 2. การสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย  การนําเกษตรกรจากเครือขายเขาอบรมการตรวจ
วิเคราะหดินเบื้องตนเพื่อลดตนทุนการผลิต ภายใตการวิจัยนี้ถือเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหมีความ
ตอเนื่อง ตามแนวคิดในการจัดการความรูของชัชวาล  วงษประเสริฐ (2548) ที่สรุปไววา การจัดการความรูนั้น
ตองมีการชวยเหลือ สนับสนุน รวมมือกันในการแบงปนความรู และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยเหตุวา ใน
กระบวนการของการจัดการความรู ทายที่สุดแลว เครือขายเกษตรกรตองเกิดการเรียนรู และทําใหการเรียนรู
เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวันของการทํางาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการนําความรูไปใช  
เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง เมื่อไดมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล
การทํางานของเครือขาย เพื่อเปนการเสริมสรางและดํารงไวซึ่งความสัมพันธของเครือขายดานการผลิตและ
การตลาดหอมแดงของเกษตรกร  พบวามีความสอดคลองกับแนวคิดเครือขายทางสังคม (ชินสัคค สุวรรณ
อัจฉริย,  2549)  ที่อธิบายวาเครือขายทางสังคมนั้นตองมีความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อันเปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน  นอกจากนี้ในการสราง
เครือขาย องคกรภาคีจะตองมีปฏิสัมพันธรวมกันมากอนท่ีจะตกลงเปนองคกรเครือขาย เชนเดียวกับเครือขาย
ดานการผลิตและการตลาดหอมแดงของเกษตรกรตําบลทุงยั้ง ที่มีความสัมพันธกันมาชานานอยูในหมูบาน
เดียวกัน ทําอาชีพเดียวกัน ตางประสบปญหาในการประกอบอาชีพคลายกัน ซึ่งในการสรางเครือขายทางสังคม
นั้นเปนการมุงใหสามารถบรรลุเปาหมายของปจเจกบุคคลที่ไมสามารถทําไดโดยลําพัง หากตองอาศัยการ
รวมตัวกันผสานพลังเปนกลุมเพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากร  เปนการประสานผลประโยชนซึ่งกันและกัน  มีการ
สื่อสารภายในเครือขาย และมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (พระมหาสุทิตย   อาภากโร, 2548; 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักด์ิ, 2543; นฤมล  นิราทร, 2543) จึงจะทําใหสมาชิกเครือขายมีความผูกพันกันและ
สามารถบริหารเครือขายใหประสบความสําเร็จได 
    3. การพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณกับ
หนวยงานภายนอกที่เปนภาคีสนับสนุนการทํางานของเกษตรกร  เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู ใน
ประเด็นการถายทอดความรูและการใชประโยชนจากความรู จัดวามีความจําเปนสําหรับเครือขายเกษตรกร
หอมแดง  เนื่องจากเครือขายเกษตรกรหอมแดง จะเรียนรูไดดีขึ้น เมื่อความรูไดเผยแพรและถายทอดไปอยาง
รวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทั้งเครือขาย ทั้งนี้ การเผยแพรและการถายทอดความรู มีลักษณะท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการดวย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสนธยา  พลศรี   (2550) ที่สรุปวา การสรางความ
เจริญเติบโตของเครือขายควรมีการเชื่อมประสานจากจุดเล็กและไปสูหนวยใหญ และแสวงหาภาคีใหมซึ่งจะทํา
ใหเครือขายไดมีความรู ประสบการณ และมีพลังอํานาจในการตอรองกับกลุมผลประโยชน เชื่อมประสานกัน
กับเครือขายอื่นในกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย ดวยวิธีการทํางานที่
หลากหลาย   เนื่องจากหากไมมีการรักษาสัมพันธภาพระหวางกัน แลวกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของ
เครือขายอาจจะส้ินสุดได เพราะขาดภาคีรวมดําเนินการ  
    4. การรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง ไดมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  รวมท้ังการใหความชวยเหลือและการแกไขปญหาภายในเครือขาย  ภายในการวิจัยนี้
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การดําเนินการเหลานี้ชวยใหเครือขายดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกหอมแดงพันธุ เกิดความ
เขมแข็งและมีกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะแกนนํา ผูประสานงาน สมาชิกและผูที่เก่ียวของจะตอง
มีการพัฒนาตนเอง จัดระบบการเรียนรูอยูตลอดเวลา และการจัดการความรูที่เปนระบบ ตั้งแตการถายทอด
ความรูและการแบงปนความรู โดยกระบวนการที่ทําใหความรูมีการพัฒนาและแพรกระจายที่สําคัญไปสู
เครือขายดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกหอมแดง มีผลทั้ง 2 ดานคือ ความมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดการสรางและพัฒนาเครือขายสังคมของพัชรินทร สิรสุนทร (2556) ใน
ขั้นดําเนินงานกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การสรางแกนนํา การแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิก  การเผยแพร
ประชาสัมพันธ และขยายผลเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ  และการพัฒนาระบบเครือขาย ไดแก การสรางความ
สามัคคี การมีกิจกรรมตอเนื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และการรักษาเครือขายเดิม เพิ่ม
เครือขายใหม 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ ควรเขามาหนุนเสริมใหความรู และพัฒนากระบวนการผลิต
หอมแดงของเกษตรกรอยางจริงจังและตอเนือ่ง โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหกระบวนการผลิตหอมแดงของ
เกษตรกรไดมาตรฐานมากย่ิงขึ้น  และควรกําหนดเปนนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการ
ปลูกหอมแดงอยางตอเนื่อง และจัดพื้นที่ในการผลิต (Zoning) เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินที่ทรงคุณคานี้ 
 2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ ควรเขามาใหความรู สนับสนุน และสงเสริมใหเกษตรกร
ใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีในการผลิตใหมากขึ้น  รวมท้ังมีกระบวนการสนับสนุน สงเสริมเกษตรกร
ใหมีความรูและเขาสูกระบวนการผลิตหอมแดงที่ปลอดภัย (GAP) อยางเปนรูปธรรม 
 3. สํานักงานพาณิชยจังหวัด ควรมีนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร ในการสงเสริมการจําหนายหอมแดง 
ใหแกกลุมเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม โดยมีการจัดทําฐานขอมูลทั้งดานการผลิตและการตลาดหอมแดงใหเปน
ปจจุบัน และจัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกเกษตรกร 
  4. เทศบาลตําบลพระเสด็จ ควรกําหนดนโยบายในการอนุรักษ สืบทอด และเผยแพรการปลูก
หอมแดงพันธุ ใหแกอนุชนในพื้นที่  เพื่อใหการดํารงอยูของวิถีชีวิตเกษตรกรผูปลูกหอมแดงท่ีทรงคุณคา โดย
การจัดใหมีศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรที่มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในพื้นท่ี 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหอมแดงพันธุ ที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตใหแกเกษตรกร 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อขยายเครือขายการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุของจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
 3. ควรมีการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการดํารงไวของจํานวนเกษตรกรผูปลูกหอมแดงพันธุ และกระบวนการ 
ปลูกหอมแดงพันธุของเกษตรกร ที่เปนพืชพันธุพื้นเมืองที่ถือเปนอัตลักษณของจังหวัดอุตรดิตถ 
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ยุพิน เถื่อนศรี
                                               

  

 4. ควรมีการวิจัยเพื่อหาชองทางการจําหนายที่เหมาะสมและหลากหลายสําหรับหอมแดงพันธุจังหวัด
อุตรดิตถ 
 

กิตติกรรมประกาศ     
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ 
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