
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1283 

สถานภาพการจําหนายกิง่พันธุไมผลในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2552 
Selling Status of Fruit Crop Planting Materials at Kaset Kamphaeng Saen Fair 2009 

 
กวิศร วานิชกุล1  และนัฐพร เสือกล่ิน1 

Kawit Wanichkul1 and Nuttaporn Suaklin1  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาสถานภาพการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน คร้ังที่ 10 ประจําป พ.ศ. 2552 

เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในการจัดงานและการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน พบวา    

รานจําหนายกิ่งพันธุไมผลและพันธุไมอื่น ๆ ทั้งหมดมี 76 ราน มีรานจําหนายกิ่งพันธุไมผลจํานวน 46 ราน โดยสุม

เลือกเปนตัวแทน 26 ราน สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ (รอยละ 57) พบวา ขนาดพื้นที่รานจําหนาย 4x8 เมตร       

คาเชาพื้นที่สวนใหญราคา 24,000 บาท ผูจําหนายสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ป     

(รอยละ 31 เทากัน) มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ผูจําหนายสวนใหญมาจากจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญ

เคยมาจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน เปนเวลา 2 ป มีจํานวนชนิดของกิ่งพันธุไมผลที่มา

จําหนาย 45 ชนิด โดยชนิดที่มีการจําหนายมากที่สุดในงานเกษตรกําแพงแสน คือ มะมวง มะนาว และมะปราง 

กิ่งพันธุที่จําหนายสวนใหญขยายพันธุโดยวิธีการตอนกิ่ง กิ่งพันธุไมผลที่จําหนายแบงเปน 2 ขนาด ราคาของกิ่ง

พันธุไมผลขนาดเล็กอยูที่ชวง 20-120 บาท และราคาของกิ่งไมผลขนาดกลางอยูที่ชวง 30-350 บาท แตกตางกัน

ตามชนิดพันธุไมผล ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ คาเชาพื้นที่มีราคาแพงและสถานที่ไมมีความเหมาะสมใน     

การจําหนายกิ่งพันธุไมผล (รอยละ 38) ผูจําหนายกิ่งพันธุไมผลมีความตองการใหผูจัดงานปรับปรุงแกไข       

ดานราคาสถานที่ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น จัดแบงโซนการขายใหมีความชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอผูซื้อและ               

ผูจําหนาย จัดระเบียบการจราจรใหสะดวก รวมทั้งมีการประชาสัมพันธที่ดี 

คําสําคัญ : สถานภาพ  การจําหนาย  กิ่งพันธุไมผล  งานเกษตรกําแพงแสน 

 

ABSTRACT 
A study on the status of fruit crop planting material selling at the 10th Kaset Kamphaeng Saen 

fair in 2009 was conducted in order to improve fruit crop planting material selling at Kaset 

Kamphaeng Saen fair. It was found that there were 76 planting material booths in this fair and 46 of 

them (57%) were fruit crop planting material booths. Twenty-six booths were selected by random as 

the representative of the fruit crop planting material booths in this study. The booth area  was 4x8 

meters, mostly each rental area cost 24,000 Baht, Most of the sellers were male, at the age of 31-40 

and 41-50 years old (each 33 %). Their education level were elementary and they came from 
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Prachinburi province. Most of them sold in the second year. There were 45 species of fruit crop 

planting material sold at this fair. And the best sellings in this fair were mango, lime and marian plum. 

Most fruit crop planting materials were propagated by air layering. There were 2 sizes of fruit crop 

planting materials for sale, the price of small size was 20-120 baht and the medium size was 30-350 

baht depended on the species of fruit crops. The problems and treats found in this study were the 

expensive rental cost and the locations were not suitable for selling (38 %). The seller requested for 

more appropriate rental cost, and the location to be more convenience to seller and buyer, organize   

a convenience traffic, and a good public relation.  

Key Words : status, selling, fruit crops’ plant material, Kaset Kamphaeng Saen fair 
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คํานํา 
งานเกษตรกําแพงแสน นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ยังมีการจําหนายกิ่งพันธุไมดวย ซึ่ง

ประชาชนและผูชมงานไดใหความสนใจกันเปนจํานวนมาก เพราะนอกจากจะไดสินคาคุณภาพดี ราคาถูก และ

ยังไดความรูเพิ่มมากขึ้นจากการแนะนําจากผูจําหนายดวย สถานที่ (placement) ในการจําหนายสินคานั้นมี

ความจําเปนอยางมากที่จะตองมีความเหมาะสมและไมทําใหกิ่งพันธุไมผลเกิดความเสียหาย (Griffith, 2008)    

ในป พ.ศ. 2538 ในประเทศไทยมีกิจการสถานเพาะชําไมผลที่ผลิตกิ่งพันธุไมผลเพื่อจําหนายมีอยูถึง 649 ราย 

กระจายกันอยูในจังหวัดตาง ๆ 38 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (กวิศร, 2543) และมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ

การกระจายไมผลพันธุดีไปสูเกษตรกรผูปลูก (ธวัชชัย และศิวาพร, 2542) ธุรกิจการจําหนายกิ่งพันธุไมผล นับวา

เปนธุรกิจที่จะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูที่ผลิตขึ้นแลวนํามาวางจําหนาย แตพบวาขอมูลเกี่ยวกับการ

จําหนายกิ่งพันธุไมผลมีนอยมาก จึงไดศึกษาสถานภาพการจําหนาย โดยใชงานเกษตรกําแพงแสนเปนสถานที่

ศึกษา เพื่อใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของผูจําหนาย ขอมูลในการผลิตกิ่งพันธุไมผลตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในการจําหนาย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการจัดงานไมวาจะเปน สถานที่ ราคา การสงเสริม

การขาย เปนตน  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูจําหนายกิ่งพันธุไมผล ในงานเกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 10 

ประจําป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม โดยสอบถามขอมูลจากรานจําหนายกิ่งพันธุไม

ผลจํานวน 26 ราย คิดเปน 57% ของผูจําหนายกิ่งพันธุไมผลทั้งหมด แบงเปนรานจําหนายเฉพาะกิ่งพันธุไมผล

ทั้งหมดจํานวน 16 ราน และรานที่จําหนายกิ่งพันธุไมผลและไมดอกไมประดับจํานวน 10 ราน โดยใชวิธีสุมแบบ

เฉพาะเจาะจง (purporsive sampling) ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย ขอมูลที่สัมภาษณไดแก ขอมูล

พื้นฐานของประชากรที่เกี่ยวของกับผูจําหนายกิ่งพันธุไมผล ในงานเกษตรกําแพงแสน สถานที่และเงื่อนไขการ

จําหนายกิ่งพันธุไมผล ลักษณะการผลิตและแหลงที่มาของกิ่งพันธุไมผล ชนิดและพันธุไมผลที่นํามาจําหนาย 

ลักษณะรูปแบบและผลการจําหนายกิ่งพันธุไมผล และปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการจําหนายกิ่ง
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พันธุไมผล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เชน ราคาจําหนายกิ่งพันธุไมผล และปริมาณการจําหนายกิ่งพันธุไมผล

ทั้งหมด เปนตน โดยนําเสนอผลและแสดงผลในรูปตารางและกราฟ รอยละและคาเฉลี่ย บันทึกขอมูลตั้งแตวันที่ 

3-10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

จํานวนราน เพศและอายุของผูจําหนาย  
 ในงานเกษตรกําแพงแสน ครั้งนี้ มีรานจําหนายกิ่งพันธุไมผลและพันธุไมอื่น ๆ ทั้งหมด 76 ราน เปนราน

จําหนายกิ่งพันธุไมผล 46 ราน ผูจําหนายสวนมากเปนเพศชาย 54% มีเพศหญิง 46% สวนใหญอายุอยูระหวาง 

31-40 ป และ 41-50 ป อยางละ 31% (Figure 1) สอดคลองกับอายุของผูขายสินคาเกษตรอื่น เชน สมโอ      

(ไพรวัลย, 2551) 

                            
Figure 1  Ages of plant material’s sellers at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 

 
จังหวัดที่มาของผูจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน 
 สวนมากผูจําหนายกิ่งพันธุไมผลมาจากจังหวัดปราจีนบุรี (57%) รองลงมาคือจังหวัดนครปฐม (31%) 

และจังหวัดกรุงเทพมหานคร สุราษฎรธานี สุพรรณบุรี ตามลําดับ จังหวัดละ 4% (Figure 2) อาจจะเปนเพราะ

ปราจีนบุรีเปนแหลงผลิตกิ่งพันธุไมผลที่มากที่สุดในประเทศก็ได (กวิศร, 2543) 

 

 
Figure 2  Production site of plant material’s sellers at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 
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ระดับการศึกษา  
ผูจําหนายสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (27%) รองลงมาเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

(23%) มัธยมศึกษาตอนปลาย (19%) ระดับปริญญาตรี (16%) และอื่น ๆ (ไมทราบระดับการศึกษา) (15%) 

พบวาระดับการศึกษาคลายกับผูมีอาชีพทางการเกษตรอื่น เชน ผูผลิตสมโอ (เชาวลิต, 2545)  
การตัดสนิใจของผูจําหนาย  

การตัดสินใจของผูจําหนายในการเลือกสถานที่งานเกษตรกําแพงแสน เพราะสวนใหญ (31%) เห็นวามี

แนวโนมวาจะขายดี เปนที่รูจักกันแพรหลาย รองลงมาที่มาจําหนายเพราะเพื่อตองการแนะนําสินคาชนิดใหม ๆ 

ใหกับลูกคา (15%) เพราะใกลบาน (11%) และมีการเตรียมกิ่งพันธุไวพรอมจําหนายแลว ตองการมีรายไดและ

ขายสินคาที่มีคุณภาพดี ในราคาถูก (4%) ตามลําดับ (Table 1) 

 

Table 1  Reasons for selling plant material at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 

Reasons for selling* Number of seller (Person) Percent (%) 

- Good selling 8 31 

- Well known fair 8 31 

- Introduce new goods 4 15 

- Not so far for production area 3 11 

- Goods already prepared 1 4 

- For income 1 4 

- To sell quality goods with reasonable prices 1 4 
* One seller might have more than one reason.  

 
จํานวนครั้งทีผู่จําหนายเคยมาจําหนาย 

ผูจําหนายสวนมากเคยมาจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน ในปที่ผานมาแลว 2 คร้ัง 

(31%) รองลงมาเคยมาจําหนาย 3 ครั้ง และ 6 คร้ัง (18%) เคยมาจําหนาย 4 คร้ัง (13%) และที่เหลือคือ 5  7  8  

9 และ 10 ครั้ง (4%) ตามลําดับ (Figure 3) 

 
 

Figure 3  Repeat of selling by sellers at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 
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แผนผังการจดังาน 
รานคาพันธุไมที่จําหนายในงานเกษตรกําแพงแสน คร้ังที่ 10 ตั้งอยูทางดานประตู 1 ทางเขา (ประตูดาน

ถนนมาลัยแมน) เปนโซน A และทางดานประตู 2 ทางเขา (ประตูดานถนนพนมทวน-กําแพงแสน) เปนโซน B โดย

รานคาที่จําหนายกิ่งพันธุไมผลไดแสดงดังแผนภาพ (Figure 4) โซน A มีจํานวนรานจําหนายกิ่งพันธุไมผลและ

พันธุไมอื่น ๆ ทั้งหมด 48 ราน เปนรานจําหนายกิ่งพันธุไมผล 25 ราน และโซน B มีจํานวนรานจําหนายกิ่งพันธุไม

ผลและพันธุไมอื่น ๆ ทั้งหมด 28 ราน เปนรานจําหนายกิ่งพันธุไมผล 21 ราน  

 
Figure 4  A plan of Kaset Kamphaeng Saen fair 2009, zone A and B showed the area for plan material  

selling 

 
คาเชาสถานทีจ่ําหนาย 
 ในการจัดงานเกษตรกําแพงแสนในครั้งนี้ คาเชาพื้นที่ (คาเต็นท คาน้ํา และคาไฟฟา) ในการจําหนายมี

ราคาสูงสุด 24,000 บาท (46%) รองลงมาคือราคา 20,000 บาท (20%) ราคา 25,000 บาท (18%) ราคา 24,010 

บาท และราคา 24,100 บาท (4%) ราคา 24,001 บาท และราคา 24,020 บาท (2%) ราคา 22,000 บาท ราคา 

28,000 บาท และราคา 35,190 บาท (1%) ตามลําดับ (Figure 5) ขึ้นกับทําเลที่ตั้ง โดยการตกลงราคาการเชา

พื้นที่จะใชวิธีการประมูลราคาที่ดําเนินการโดยผูจัดงาน เนื่องดวยโซน A จําหนายอยู บริเวณดานหนาและโซน B 

ดานหลังของมหาวิทยาลัยจึงมีการเขาออกที่ตางกัน โดยที่โซน A จะมีผูเขาและออกเปนจํานวนมากและอยูใกล

กับบริเวณการจัดงานมากที่สุด จึงมีแนวโนมที่จะจําหนายกิ่งพันธุไดมากและผูจําหนายสวนใหญเคยมาจําหนาย

แลวหลายครั้ง จึงทําใหโซน A มีราคาประมูลคาเชาที่สูงกวาโซน B แตพื้นที่หรือขนาดของรานมีขนาดเทากัน

ทั้งหมด 

Zone 

Zone A 

Gate 

Gate 
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Figure 5  Rental area costs for plant material booths at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009  

 
การผลิตกิ่งพันธุไมผล  
 ในการผลิตกิ่งพันธุไมผลที่ผูผลิตนํามาจําหนายในงานเกษตรกําแพงแสน สวนใหญผลิตดวยตนเอง (77%) 

ผลิตดวยตนเองและรับกิ่งพันธุไมมาจําหนาย (19%) และรับมาจําหนาย (4%) ตามลําดับ  
แหลงผลิตกิ่งพันธุไมผล  
 สวนใหญนํามาจากตําบลไมเค็ด จังหวัดปราจีนบุรีมากที่สุด (30%) รองลงมา คือตําบลตลาดจินดา 

จังหวัดนครปฐม (27%) ตําบลออมใหญ ตําบลโคกพระเจดีย ตําบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม ตําบล 

สระแกว จังหวัดสุพรรณบุรี และเขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (อยางละ 4%) ตามลําดับ และไม

สามารถระบุสถานที่ได (7%)  
ภาชนะที่ใชบรรจุกิ่งพันธุไมผล  
 สวนใหญภาชนะที่ใชบรรจุกิ่งพันธุไมผลของแตละรานที่จําหนายแบงเปนถุงพลาสติกสีดํา+กระถาง

พลาสติก+เขงไมไผ (50%) รองลงมาเปนถุงพลาสติกสีดํา+กระถางพลาสติก (19%) ใชถุงพลาสติกสีดํา (15%) 

ใชถุงพลาสติกสีดํา+เขงไมไผ (12%) และใชถุงพลาสติกสีดํา+กระถางพลาสติก+เขงไมไผ+กระถางดินเผา (4%) 

ตามลําดับ ซึ่งภาชนะเหลานี้หาไดงาย ทนทาน และมีราคาถูก 
การขยายพันธุไมผลดวยวิธีตาง ๆ 
 ในการจําหนายกิ่งพันธุไมผลมีความหลากหลายของการเพาะชําหลายรูปแบบ พบวา กิ่งพันธุไมผลชนิด

ตาง ๆ ที่นํามาจําหนายในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2552 ใชวิธีการขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง      

มากที่สุด (37.5%) รองลงมาคือ วิธีการทาบกิ่ง (28.6%) การเพาะเมล็ด (19%) การเสียบยอด (9.5%) และ        

การติดตา (7.2%) ตามลําดับ วิธีการตอนกิ่งเปนวิธีที่ทําไดงาย ไดตนที่ตรงตามพันธุ จึงเปนที่นิยมใช (สมคิด, 

2544) 
ชนิดและพันธุไมผลที่มาจําหนาย  
 ในการสํารวจการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน พบวามีชนิดของกิ่งพันธุไมผลจํานวน

ทั้งหมด 45 ชนิด ไดแก ชมพู มะพราว ขนุน ฝร่ัง มะนาว มะปราง ทุเรียน นอยหนา กระทอน ละมุด ลําไย สมโอ 

Baht Baht Baht Baht Baht 

Baht Baht Baht Baht Baht 
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ทับทิม มะเฟอง มะไฟ มะยงชิด มะมวง ล้ินจี่ มะดัน สม พุทรา มะขามเปรี้ยว เงาะ ลองกอง เชอร่ีไทย ละไม 

มะละกอ องุน มะยม สมจีน มะกอก ฝร่ัง สาเก มะกอกน้ํา สมจี๊ด สมซา ชมพูมะเหมี่ยว มะตูม ตะลิงปลิง มะขวิด 

กลวยไข มะขามเทศ เกาลัด มะกรูด ลูกอิน-จันทร และชํามะเลียง ชนิดของกิ่งพันธุที่จําหนายไดดีไดแก ลําดับที่ 1 

มะมวง มะนาว มะยงชิด มะพราว ฝร่ัง และมะไฟ ลําดับที่ 2 มะปราง ฝร่ัง ชมพู มะยงชิด และทับทิม ลําดับที่ 3 

มะขาม และขนุน การที่กิ่งพันธุไมผลตางชนิดมียอดจําหนายที่ตางกันอาจเปนเพราะความนิยมปลูกในแตละป

ตางกันไป แตในการวางจําหนายผูจําหนายจะนํากิ่งพันธุหลากชนิดมาวางขาย กิ่งพันธุชนิดใดที่คาดวาจะมีผูซื้อ

นอยก็จะนํามาขายจํานวนนอย 
ระยะเวลาในการจําหนายกิ่งพันธุไมผล  
 รานจําหนายกิ่งพันธุไมผลสวนใหญเร่ิมเปดรานจําหนายในชวงเวลา 08.00–22.00 น. (46%) รองลงมาคือ 

และชวงเวลา 09.00–22.00 น. (8%) ชวงเวลา 07.00–22.00 น.และชวงเวลา 08.00–23.00 น. (7%) ชวงเวลา 

08.00–19.00 น. 07.30–16.00 น. 08.00–20.00 น. 09.00-21.00 น. และชวงเวลา 08.00–17.00 น. ตามลําดับ  

(Figure 6) จะเห็นไดวาผูขายใชเวลาเปดรานจําหนายตลอดเวลาที่มีผูเขาชมงาน เพื่อใหขายสินคาไดมากที่สุด 

พบวาระยะเวลาจําหนายขึ้นกับจํานวนลูกคาที่มาซื้อแตไมไดขึ้นกับสถานที่ตั้งรานเนื่องจากตางก็ตั้งอยูในบริเวณ

จัดงานที่มีผูเดินดูงานเหมือนกัน 

 
Figure 6  Business hours of plant material’s sellers at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 

 
การสรางจุดเดนหรอืจุดสนใจ  
 จุดเดนในการสรางความสนใจเพื่อดึงดูดลูกคาของผูจําหนายกิ่งพันธุไมผล คือ มีการนํารูปติดโชว (69%) 

รองลงมาคือ มีราคายอมเยา (69%) มีผลผลิตมาโชวและมีการใหขอมูลที่เปนประโยชน (65%) ใหคําแนะนําให

ลูกคาไปซื้อที่อื่น ถาลูกคามีความสนใจ (23%) มีการบริการพิเศษหลังการขาย (19%) และมีปายบอกราคา 

(12%) ตามลําดับ (Table 2)   
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Table 2  Incentive for customer of plant material’s sellers at Kaset Kamphaen Saen fair 2009 

Incentive* Seller (Person) Percent (%) 

- Pictures showing 18 69 

- Low price 18 69 

- Fruit showing 17 65 

- Valuable information for customer 17 65 

- Suggestion for further buying 6 23 

- After sale service 5 19 

- Prices labelling 3 12 
* One seller might have more than one incentive. 

 
การจําหนายกิ่งพันธุไมผล  
 การจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่มีการจําหนายกิ่งพันธุไดมากที่สุดคือ วันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 (50%) ตอมาคือวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (38%) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (19%) 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2552 (8%) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (4%) และมีรานจําหนายกิ่งพันธุที่ขายไมไดเลย 

(4%) วันที่จําหนายไดดีกวาวันอื่น ๆ คือวันหยุดราชการที่ผูชมงานมีเวลาวางจากการทํางาน มาเที่ยวชมงาน

มากกวาปกติ พบวา โซน A จําหนายตนพันธุไมผลไดดีกวา โซน B เนื่องจากทําเลที่ตั้งเหมาะสมกวาเนื่องจาก

ตั้งอยูดานหนางาน 
ราคากิ่งพันธุไมผลที่จําหนาย  
 จากการสํารวจสามารถแบงได 2 ขนาด คือขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยที่ขนาดเล็กมีความสูงในชวง

ระหวาง 30-100 เซนติเมตร และขนาดกลางมีความสูงในชวงระหวาง 100-150 เซนติเมตร ราคาของกิ่งพันธุ       

มีความใกลเคียงกัน โดยราคาของกิ่งพันธุก็ยังขึ้นอยูกับชนิดและพันธุของไมผลดวย จึงไดนําเสนอโดยแบงราคา

ออกเปนชวง มี 5 ชวง ซึ่งจะทําใหเห็นความแตกตางของราคากิ่งพันธุไดงายมากขึ้น โดยราคากิ่งพันธุแบง

ออกเปนชวงไดดังนี้ ชวงราคา 40-60 บาท ไดแก มะมวง มะไฟ มะเฟอง สมจี๊ด พุทรา ลําไย เงาะ ขนุน สมโอ 

มังคุด ละมุด ตะลิงปลิง ทับทิม ล้ินจี่ มะขามเทศ มะขามเปรี้ยวยักษ ชมพูมะเหมี่ยว องุน กระทอน ทุเรียน      

และมะนาว ชวงราคา 20-40 บาท ไดแก มะพราว มะกอกน้ํา มะตูม มะละกอ มะขวิด มะยม ฝร่ัง กลวยชมพู     

เปนตน ชวงราคา 60-80 บาท ไดแก มะปราง ลองกอง ชวงราคา 80-100 บาท ไดแก มะยงชิด และชวงราคา 

100-120 บาท ไดแก มะดัน สวนที่อยูชวงราคา 30-90 บาท ไดแก มะพราว มะกอกน้ํา มะตูม ชมพู มะไฟ มะขวิด 

เงาะ ฝร่ัง ละมุด นอยหนา มะขามเทศ และมะขามเปรี้ยว เปนตน และชวงราคา 100-170 บาท ไดแก มะเฟอง 

กระทอน ขนุน ทับทิม สมจีน สมซา มะยงชิด มะมวง มะดัน และมังคุด เปนตน ชวงราคา 180-250 บาท ไดแก 

มะปราง และชวงราคา 260-350 บาท ไดแก ตะขบยักษ เปนตน กิ่งพันธุที่ขายดีมักเปนกิ่งพันธุขนาดเล็กเนื่องจาก

มีราคาถูกกวา และผูซื้อขนยายไดงาย 
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข  
 ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ คาเชาแพง (38%) สถานที่ไมเหมาะสม (38%) การจราจรไมดี (27%)       

การขายกิ่งพันธุที่ไมดีหรือขายไมคอยได (19%) และสถานที่จอดรถไมเพียงพอ (4%) (Figure 3) แนวทางในการ
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แกไขการจัดงาน คือควรลดราคาคาเชาที่มีราคาแพง (54%) การใหความสะดวกสบายในการจําหนายกิ่งพันธุไม

ผล (23%) ความยุติธรรมในดานการประมูลราคาสถานที่ (12%) การจราจรและการจัดประเภทสินคาใหเปน

หมวดหมูอยางชัดเจน (8%) และควรไดเห็นสถานที่จริงกอนการประมูลราคา การประชาสัมพันธดานการจําหนาย

กิ่งพันธุไมผล และมีแผนผังการจัดงานที่ชัดเจน อยางละ (4%) เนื่องจากเปนการสรางแบบสอบถามที่ให            ผู

จําหนายไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดงานเกษตรกําแพงแสน จึงทําใหผูจําหนายแตละรานได

แสดงความคิดเห็นดานตาง ๆ มากมาย โดยบางรานอาจมีหลายดานที่ตองการจะใหผูจัดงานไดทําการแกไขใน

การจัดงานครั้งตอไปดวย ดังนั้น คารอยละจึงคํานวณตามแนวทางแกไขแตละดานไมคํานวณจากแนวทางแกไข

ทุกดาน สําหรับคาเชาสถานที่ที่มีราคาสูง อาจเกิดจากความตองการสถานที่ที่มีทําเลการคาที่ดีของผูเชา จึงให

ราคาสูงในการประมูล เนื่องจากทําเลที่ตั้งมีอิทธิพลตอยอดขาย (อําพร และคณะ, 2541) 

 

Table 3  Problems of selling plant material found at Kaset Kamphaeng Saen fair 2009 

Problem of selling* Seller (Person) Percent (%) 

High rental area cost 10 38 

Unsuitable location 10 38 

Traffic problem 7 27 

Poor selling 5 19 

Lack of parking area 1 4 
* One seller might have more than one problem. 

 
ความคิดเห็นของผูจําหนายที่มีตอสถานที่จัดงาน  
 ความหลากหลายของกิ่งพันธุไมผลทําใหสถานที่ในการจัดรานไมคอยเพียงพอ ผูจําหนายจึงอยากใหผูจัด

งานปรับปรุงแกไข (77%) ผูจําหนายเห็นวาการจัดงานดีมาก (8%) และดี (8%) ความคิดเห็นปานกลาง (8%)   
 

สรุป 
การศึกษาสถานภาพการจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2552  โดยการสํารวจ 

พบวาผูจําหนายกิ่งพันธุไมผลสวนมากเปนเพศชาย มาจากจังหวัดปราจีนบุรี  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เคยมาจําหนายกิ่งพันธุในงานเกษตร 2 ป สวนใหญเลือกมาจําหนายกิ่งพันธุไมผลในงานเกษตรกําแพงแสน  

เนื่องจากเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คาเชาพื้นที่สวนใหญ 24,000 บาท/เต็นท ไมผลที่วางจําหนายมีจํานวน 45 

ชนิด สวนใหญผลิตขึ้นเองและนํามาจําหนาย ใชวิธีการขยายพันธุโดยการตอนกิ่งมากที่สุด การสรางความสนใจ

ใหกับลูกคาคือ การนํารูปติดโชวและมีราคายอมเยา ภาชนะที่ใชคือถุงพลาสติกดํา+กระถางพลาสติก+เขงไมไผ

สาน สวนราคาของกิ่งพันธุไมผลที่จําหนายมีราคาตามชนิดและขนาดของกิ่งพันธุไมผล ส่ิงที่ผูจําหนายตองการให

ผูจัดงานแกไขปรับปรุงมากที่สุด คือ เร่ืองของคาเชาสถานที่  
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