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บทคัดย่อ 
การวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง และแนวทางการ

พัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง ใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับสมาชิกของกลุ่ม จ านวน 37 คน แนวทางการพัฒนาให้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยจ านวน 9 คน  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ และการสังเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรมี
ที่ดินจ านวน 5 - 10 ไร่ ร้อยละ 38.5 มีความรู้ด้านเทคนิควิธีการผลิตเป็นอย่างดีจากการอบรมให้ความรู้ของหน่วย
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 4,462.41 บาท ส่วนสภาพปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ไม่มี
แหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าคนกลางทั่วไป ส่วนปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านการตลาด สินค้า
ขายได้ราคาไม่แตกต่างจากการปลูกแบบเคมี และแนวทางการพัฒนาควรสร้างกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ Smart 
Farmer ที่มีคุณภาพโดยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง สร้างการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ และควรมีการแปรรูป
ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา / แนวทางการพัฒนา / เกษตรอินทรีย์  

 
Abstract 

The purposes of the research were to study the problems of organic farming group of and 
to find the guidelines to develop organic farmning group of Wangkhoung Sub-district. This research 
was quantitative and qualitative research, Data collection was done by a questionnaire conducted 
with 37 members to find the states and the problem of organic farming group of Wangkhoung Sub-
district. Focus group conducted with a persons was the method to find the guidelines to develop 
organic farming of Wangkhoung Sub-district. Data were analyzed using percentage and content 
systhesis to find the problem. The results revealed that for general state it was found that 
agricultural group had 5 to 10 Rai of land 38.5 percent of agricultural group knew production 
technigues well 75.8 percent of knowledge were obtained from government sectors. The 
production cost was at 4,462.41 bath per Rai. For problem it was found that uncertain purchasing 
resource was at 58.7 percent. Majority of products were sold to general agents. The problem, was 
found that for marketing, it was found that the price of organic products was not different from 
chemical products. The guidelines to develop organic rice farming group was found that good smart 
farmer of organic rice farming should be set by supporting trainers from government sector. The 
marketing models should be various. Rice processing should be done. 
Keywords: Problems / Guidelines / Organic Farming 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศไทย ที่สามารส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมทั้ง
คุณภาพข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับการยอมจากต่างประเทศว่าเป็นข้าวที่ดี ตลาดส่งออกข้าวท่ีส าคัญของ
ไทย 4 อันดับแรก ประกอบด้วย เบนิน สหรัฐอเมริการ อินโดนีเชียและจีน มีมูลค่าการส่งออก 85,800.90 ล้านบาท 
(กระทรวงพาณิชย์, 2561) ในส่วนของพื้นที่การปลูกข้าวของไทยแบ่งเป็นข้าวนาปี เนื้อที่ในการปลูกข้าวนาปีของ 
58,692,000 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรัม เนื้อที่ส าหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศ 11,923,000 ไร่ 
ผลผลิตต่อไร่ 669 ถัง โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่าภาค
กลางเป็นภาคที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 601, 539, 389 และ 338 กิโลกรัม ตามล าดับ (กรมการข้าว, 2561) ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ตัวหนึ่งที่ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูงมีการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตเป็นจ านวนมาก จากสถิตประเทศไทย
น าเข้าสารเคมีส าหรับการเกษตร ปีละกว่า 60 ล้านกิโลกรัม ในจ านวนนี้เป็นยาฆ่าหญ้า 38 ล้านกิโลกรัม สารเคมีเหล่านี้
จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมดินและน้ า โดยที่เกษตรกรผู้ใช้ไม่มีความรู้ว่าสิ่งที่ใช้มีพิษอย่างไร (สุดใจ ธารธาราทอง, 
2560) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ข้าวไทยพบจุดอ่อนในส่วนของต้นทุนการผลิตสูง
เช่นกัน ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นทุกปี ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธ์ุ  

โดยในปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายจัดท าโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วางแผนการ
ผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั่วโลก โดยรัฐบาลได้เร่งด าเนินการ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 2) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ 3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท าเกษตรกรรมและพัฒนาต่อยอดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อทดแทนชาวนา
ปัจจุบันท่ีมีอายุมาก และผลิตข้าวของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย 
(2560-2564) โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต น าเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้น าเข้าจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะคง
ความเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพเยี่ยม และเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน 
(รัฐบาลไทย, 2560) 

จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลให้ความส าคัญกับเกษตรอินทรีย์ จึงก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ 
ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมด าเนินการโดยขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้
ขยายตัวในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถหาสินค้าเกษตรอินทรีย์บริโภคได้ง่ายขึ้น 
ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ก็ได้ให้ความส าคัญถึงการพัฒนาระบบ
อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) ปัจจุบันประเทศไทยน าข้าวอินทรีย์ส่งออกประมาณปีละ 
20,000 ตัน ซึ่งเทียบกับข้าวที่ส่งออกขายตลอดทั้งปี 11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.1 % แม้ว่าในต่างประเทศ
ตลาดมีแนวโน้มขยายเปิดพื้นที่มากขึ้น ด้วยเทรนด์รักสุขภาพ (ใบตองแห้ง , 2560) แต่การแข่งขันด้านราคามีสูง
เช่นกัน เนื่องจากไทย เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา สามารถผลิตไดใ้นปริมาณมาก และเป็นข้าวคุณภาพปานกลาง
ที่เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีก าลังซื้อจ ากัด (ชุติมา บุณยประภัศร, 2561) 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วังควงจึงเป็นสิ่งส าคัญ เกษตรกรบางส่วน
ปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง แต่ข้าวเปลือกราคาถูก ส่งผลให้เกษตรกร
มีหนี้สินจ านวนมาก รวมทั้งการใช้สารเคมีท าให้สุขภาพย่ าแย่ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรผูผ้ลิต
ข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรเองจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
โดยหาแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ที่เน้นใน
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การศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันจัดท ากิจกรรมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by 
doing) เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ที่จะท าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร 
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง โดยการใช้แบบสอบถาม 

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง จ านวน 39 

คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน เหรัญญิก และสมาชิกของกลุ่ม  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยให้

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเครื่องมือ เกี่ยวกับประเด็นสภาพปัญหาการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วยด้านเมล็ดพันธ์ ด้านการเตรียมดิน ด้านการเพาะปลูก ด้านการดูแลรักษา  ด้านการเก็บเกี่ยวและด้าน
การจ าหน่าย  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์เก็บข้อมูลกับประชากรของกลุ่ม โดยติดต่อประสานงานกับประธาน

กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล กับสมาชิกทุกคน โดยก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการเก็บข้อมูลเป็นศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน และสอบถามเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ เพื่อหาข้อมูลด้านการปลูกข้าว

และสภาพปัญหา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ผล โดยการแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านการปลูกข้าว และสภาพปัญหา โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาตามประเด็นท่ีก าหนด 

ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปลูกข้าวนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลวังควง โดยการสนทนากลุ่มย่อย มี

รายละเอียด ดังน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ที่ท าเกษตรปลอดภัย ประธานกลุ่มกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ต าบลวังควง สมาชิกของกลุ่ม นักวิชาการเกษตร นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์การท า
ข้าวปลอดภัยหรือข้าวอินทรีย์  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจเครื่องมือ 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยก าหนดวันเวลาและสถานที่ ในการสนทนากลุ่มย่อย จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 คน เพื่อให้ได้

ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรียให้เกิดความยั่งยืน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคส์รุปได้ดังนี้ 
 สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอนิทรีย์ 
 สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร จากการใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

1. พื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม มีพื้นท่ีท าการเกษตรอินทรีย์มากสุดคอื จ านวน 5 - 10 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง ใช้ลักษณะการเช่าคิดเป็นร้อยละ 73.20 

2. ทรัพย์สินในการผลิต ด้านเครื่องจักรกลเกษตรกรทั้งหมดไม่มีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตนเอง ใช้วิธีการ
จ้าง ส่วนใหญ่มีรถไถนาแบบเดินตาม ร้อยละ 94.9 และเครื่องสูบน้ า/ตัดหญ้าร้อยละ  92.3 ด้านทุน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทุนไม่เพียงพอ ร้อยละ 53.8 แหล่งเงินกู้ทั้งหมดกู้ในระบบ ร้อยละ 51.4 โดยกู้จากธนาคารเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเป็นหลัก แรงงานส่วนใหญ่ในกลุ่มมีแรงงานเพียงพอ ซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน ร้อยละ 79.5  

3. เทคนิควิธีการผลิต ด้านความรู้เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอินทรีย์ ใน เรื่องการเตรียมดินการปลูก 
การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องนี้ ร้อยละ 65.8 ซึ่งได้เข้าอบรมจากหน่วยราชการที่
เข้ามาส่งเสริม เช่น เกษตรอ าเภอ การศึกษานอกโรงเรียน ท าให้เกษตรกรสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้
ตนเอง 

4. ต้นทุนการผลิต ในการผลิตค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกษตรกรจ าเป็นต้องจ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน 
ค่าเมล็ดพันธ์ ค่าแรงงาน ค่าดูแลรักษา ค่าเก็บเกี่ยว โดยเฉลี่ต่อไร่ 5,462.41 โดยพบว่าค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด เป็นค่า
ใช่จ่ายเกี่ยวกับค่าเก็บเกี่ยว 

5. การตลาด เกษตรกรเกือบท้ังหมดร้อยละ 85.7 ยังไม่มีความรู้ทางการตลาด ตลาดสินค้าส่วนให้ขายให้
พ่อค้าคนกลาง ไม่มีแหล่งรับซื้อเฉพาะส าหรับการซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ และส่วนใหญ่ร้อยละ 98.2 ไม่มียุ้งฉางใน
การเก็บข้าวไว้ในกรณีราคาตกต่ า  
 สภาพปัญหาของเกษตรกรจากการระดมความคิด 

1. ด้านเมล็ดพันธุ์ สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ คือเกษตรไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อท าพันธุ์ในรุ่นต่อไป 
เนื่องจากพ้ืนท่ีในการท าเกษตรมีน้อย และต้องมีความรู้ในกระบวนการท าพันธุ์ข้าว เกือบท้ังหมดของสมาชิกซื้อพันธุ์
ข้าว ซึ่งการซื้อพันธุ์ข้าวมีราคาแพง ท าให้มีการปะปนของเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์เก่า ส่งผลให้ต้นทุนการปลูกข้าว
ราคาสูง และในบางครั้งให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า เนื่องจากได้พันธ์ุข้าวที่ไม่ดี 

2. ด้านการเตรียมดิน สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการเตรียมดิน ส่วนใหญ่ไม่มีการเผาตอซัง จะ
ใช้วิธีการไถกลบเพื่อให้ตอซังย่อยสลาย ปัญหาที่พบในส่วนของน้ ามันมีราคาแพงและการขาดแคลนรถไถ จ าเป็นต้อง
จ้าง ท าให้ต้นทุนการปลูกข้าวค่อนข้างสูงส าหรับเกษตรกรที่จ้าง เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ที่ใช้น้ ามันในการสูบน้ า 

3. ด้านการปลูก สมาชิกของมีความคิดเห็นว่าปัญหาหลักคือการมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ซึ่งทางกลุ่มลด
ต้นทุนโดยใช้น้ าหมักที่ทางกลุ่มผลิตใช้เอง  

4. ด้านการเก็บเกี่ยว สมาชิกของเกษตรของกลุ่ม มีความคิดเห็นว่ามีปัญหาตรงที่ขาดสถานท่ีในการเก็บ
รักษาและขาดแคลนแรงงาน เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องจ าหน่ายทันที เนื่องจากสมาชิกไม่มียุ้งฉางส าหรับส าหรับการเก็บ
ข้าวไว้ในการต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

5. ด้านการตลาด สมาชิกของกลุ่มมีความคิดเห็นว่าปํญหาหลักคือการขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตรของ
ชุมชน ผลผลิตของกลุ่มยังไม่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ การรู้จักในวงแคบ ท าให้ผลผลิตไม่มีความแตกต่าง
จากข้าวเคมีที่ขายให้พ่อค้าคนกลาง หรือโรงสี จะได้ราคาเดียวกับข้าวทั่วไปในท้องตลาด การรวมกลุ่มกันยังไม่มี
อ านาจต่อรอง และกลุ่มยังรวมตัวกันไม่เข้มแข็ง ไม่มีการรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารในการน าไป
จ าหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
 แนวทางพัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้แนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน จะแตกต่างในส่วนของวิธีการพัฒนา
เพื่อให้เกิดผล ดังนี้ 

1. ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมปัจจัยการผลิต
ที่มาจากพ้ืนท่ีของตนเอง ดังนี้ 
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1) การก ากับและติดตามการจัดการปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยก ากับติดตามใน

ขั้นตอนการผลิต ดังต่อไปนี้ 
− การเตรียมดิน ได้แก่ การเลือกใช้การหมักตอซัง การท าปุ๋ยพืชสดหลังการท านา ปุ๋ยคอก 

(มาจากสัตว์ท่ีตนเองเลี้ยงจากอาหารอินทรีย์) หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 
− การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกและเก็บรวงที่สมบูรณ์ของตนเอง 

หรืออาจน ามาจากธนาคารเมล็ดพันธ์ุในชุมชน เป็นต้น 
− การดูแลบ ารุงรักษา ได้แก่ การท าสมุนไพรป้องกันแมลงโดยเฉพาะหนอนกระทู้ การตัดยอด

ข้าว ท าให้ข้าวสุกพร้อมกันและสม่ าเสมอ เป็นต้น 
− การเก็บเกี่ยวตามเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 

2) การพิจารณาเลือกวิธีการเพาะกล้าและการปลูกข้าวที่ใช้แรงงานให้น้อยลง เช่น การท านาโยน 
หรือร่วมกันรวมกลุ่มเอาแรงกัน ได้แก่ การลงแขก เป็นต้น 

2. ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารปลกูข้าวอินทรีย์กับกลุ่มผูป้ลูกข้าวอินทรยี์
ในกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณการองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่และจากของผู้อื่นซึ่งอาจสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ 

3. กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ต้องรับประทานข้าวของตนเองเพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพ  และหา
ช่องทางการจ าหน่ายข้าวโดยเข้าร่วมในงานนิทรรศการ หรืองานประจ าปีต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ก้าวเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ โดย  
1) ควรส่งเสริมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้สามารถสร้างแผนการผลิตและตลาดด้วยตนเอง ดังนี้ 

− การจ าหน่ายผ่านสื่อสาธารณะ 
− การเปิดร้าน Green shop ในพื้นที่เขตเมืองให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น หรือจัดหาแหล่ง

จ าหน่ายสินค้าปลอดภัย ผ่านปั๊มน้ ามัน ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดก าแพงเพชร 
− ควรประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อข้าวอินทรีย์ไปใช้บริโภคหรือ

ให้บริการ ในหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ เป็นต้น 
2) ควรขยายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวอินทรีย์ โดยสร้างผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เพิ่มขึ้น 
3) ควรสร้าง Branding ของกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และท าให้เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพผลผลิตข้าว 

รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
4) ขยายแนวคิดการจัดการพื้นที่นาของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นให้

ผู้สนใจหันมาให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริโภคข้าวอินทรีย์รวมถึงวิถีเกษตรอินทรีย์ 
5. ควรขยายความร่วมมือการท านาอินทรีย์แปลงใหญ่ของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อร่วมกันก าหนดแผนการ

ผลิต แผนการตลาดและสามารถร่วมกันก าหนดราคาที่เป็นธรรมต่อตนเองและต่อผู้บริโภค 
6. ควรสร้างกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้เป็น Smart Farmer ที่มีคุณภาพ 

1) การพัฒนาให้ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต 
ได้แก่ การใช้โดรนพ่นปุ๋ยน้ าชีวภาพ การใช้เครื่องมือควบคุมเครื่องด านา การใช้ app ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ การ
ใช้ app บัญชีรายรับรายจ่าย รวมถึงการสืบค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

2) การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการใช้สื่อสาธารณะ เช่น 
website Facebook Line เป็นต้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์พบว่ามีพื้นที่ท าการเกษตรที่เป็นของตนเองน้อย  ส่วนใหญ่
เช่าพื้นที่ เครื่องการจักรการเกษตร ส่วนใหญ่ทางกลุ่มไม่มีรถเกี่ยวข้าว และด้านการตลาด ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้าน
การตลาด สภาพปัญหาของกลุ่ม ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์  ส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ส าหรับท าพันธุ์
บางส่วนเก็บไว้แต่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักร เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วขาดยุ้งฉางในการ
เก็บผลผลิต และด้านการตลาด ซึ่งเป็นปัญหามากส าหรับกลุ่มขาดตลาดรองรับที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต ราคา

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



1058 

 
ผลผลิตไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการปลูกข้าวแบบเคมี ซึ่งสอดคล้องกับบทความสยามรัฐออนไลน์ (2561) 
กล่าวถึงปัญหาเกษตรกรไทยในเรื่อง ปัญหาด้านปัจจัยและฐานทรัพยากรการผลิต ทั้งเรื่องที่ดินท ากิน เกษตรกร
จ านวนมากไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินท ากิน และเกษตรกรที่ยังมีที่ดินจ านวนมากแต่ละปีต้อง
สูญเสียที่ดินท ากินให้กับสถาบันการเงิน ปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรการผลิต และปัญหาเรื่องตลาด ตลาดเป็นของ
พ่อค้า แต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในการตัดสินใจก าหนดราคาตลาด ราคา
ผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ตามอ านาจซื้อของพ่อค้าขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น  

แนวทางการพัฒนา ควรให้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ในด้านการเตรียม
ดิน เตรียมเล็ดพันธุ์ การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ด้วยกัน ในบทความวิชาการของอรกช เก็จพิรุฬห์ (2555) การสร้างแรงจูงใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ประเด็นที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจเกษตรกร คือการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในฐานะ  
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับผลตอบแทนสูง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความส าเรจ็ของการปลกูข้าวแบบอินทรีย์ เกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ สารก าจัดแมลง 
วัชพืช สารบ ารุงข้าวจากธรรมชาติ และการเอาใจใส่ดูแลที่นาอย่างสม่ าเสมอ และแสดงให้เห็นด้วยว่าการปลูกข้าว
แบบอินทรีย์ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ควรส่งเสริมให้กลุ่มเข้มแข็ง และสร้างการตลาด
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งควรมีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อสร้างความแตกต่าง ในส่วนของการ  
แปรรูปข้าวเพื่อสร้างความแตกต่างนั้น ในส่วนของเอี่ยม ทองดี (2550) ให้ความส าคัญกับการแปรรูปข้าวในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมข้าวไทยให้มีศักยภาพ และพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์ท้ังในทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว นอกจากนี้ในส่วนของโยบายปี 2560 ของกรมค้าข้าว ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เช่น จัดท ามาตรฐานข้าวอินทรีย์ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ฟุ่มเฟือย ละเว้นการใช้สารเคมีที่ไม่จ าเป็น เลิก
ใช้สารเคมีทุกชนิด จัดท าผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ 1) เครื่องส าอางเวชภัณฑ์ (แป้งทาตัวเด็ก แป้งพัฟฟ์ ครีมบ ารุงผิว) 
2) อาหาร อาหารหลัก (อาหารว่าง เครื่องดื่มไม่ใช้แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ) 3) วัสดุพลังงาน (ถ่านแกลบ เอทานอล) 4) ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร (กระดาษ วัสดุส านักนักงาน สิ่งประดิษฐ์ 
ไบโอพลาสติก) พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปข้าวสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ ตลาดเฉพาะ การพัฒนาและส่งเสริมข้าว
คุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ และการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ สร้างตราสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างตลาด
รองรับควบคู่กันไป และสอดคล้องกับปราโมทย์ ยอดแก้ว (2560) การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทยท่ีได้
เสนอไว้ว่า การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย ต้องรู้จักการหาโอกาสทางการตลาด เพื่อการพัฒนาการ
ตลาด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกเป็นการพัฒนาชาวนาให้มีจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย์ มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถ
พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเพื่อการท่องเที่ยวได้ ขั้นที่สองเป็นการผลิตที่เน้นคุณภาพ ให้ถึงคุณค่าต่อความคิด
สร้างสรรค์ และขั้นที่สามเป็นการบูรณาการส่งเสริมการตลาดอินทรีย์ เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีตลาดนัด  
สีเขียว การจ าหน่ายกับองค์การหน่วยงานของรัฐ หรือการ พัฒนาการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วนตามวิถีสังคมไทย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลวังควงรวมทั้งเกษตรอ าเภอ ควรน าข้อมูลดังกล่าว ไปบรรจุไว้ในแผนของ
หน่วยงานให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง พัฒนากลุ่มผู้เกษตรอินทรีย์ให้ได้
รับรองเครื่องหมายข้าวปลอดภัยหรือข้าวอินทรีย์ จะท าให้กลุ่มมีอ านาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ควรสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และสนับสนุนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ทางกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง เช่น การแปรรูปข้าว เป็น
ข้าวสารบรรจุถุง ขนม หรือย่างอื่นที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้  

3. จังหวัดก าแพงเพชร ควรสนับสนุนงบประมาณด้านเกษตรปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุน 
และก ากับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาผลของการน าแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้จริง โดยน าวิธีการดังกล่าวไปทดลองใช้ 
เช่น ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อข้าวอินทรีย์ไปใช้บริโภคหรือให้บริการ ในหน่วยงานของรัฐ 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ และการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ด้วยการ
ใช้สื่อสาธารณะ เช่น website Facebook Line เป็นต้น 
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