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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal and economic factors,

2) knowledge of Sang Yod organic rice production 3) using chemical substance behaviors and
4) decision on Sang Yod organic rice production of farmers in Phatthalung province. Population
was 85 farmers growing Sang Yod organic rice using questionnaire and interview to collect data.
Data were analyzed by descriptive statistic including frequency, percentage, mean, standard
deviation, maximum and minimum. The results revealed that most of the farmers were male,
age between 37–50 years, no formal schooling. The experiences of Sang Yod organic rice
production were between 7–10 years. Production cost was 1,301–1,901 Baht. The household
income was 97,561–183,781 Baht. Farmers had knowledge in Sang Yod organic rice production
at the high level, including soil and fertilizers management and organic rice management.
Farmers had the high level of practice of chemical use, including the method of embedding
should be at 50–centimeters depth. The decision on Sang Yod organic rice production at the
high level was economic factors which included having market supports and market demand,
low cost of Sang Yod organic rice production, followed by ecological decision including the
environmental conservation and taking into account the impact on human body. According to
interviews, 8 group leaders and farmers found their decision on Sang Yod organic rice production
because of economic factors. Their problem were reach of media, lack of loan fund,
co–operation from leader of community and co–operate between farmers.
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัย
พืน้ ฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ 2) ความรูใ้ นการผลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 3) พฤติกรรมการใช้สารเคมี
และ 4) การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของ
เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ประชากร คือ เกษตรกร
ผูผ้ ลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 85 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�ำ่ สุด
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ 37–50 ปี ไม่ได้เรียนหนังสือ มีประสบการณ์ผลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 7–10 ปี มีเงินทุนที่ใช้ท�ำการ
เกษตร 1,301–1,901 บาท รายได้ ต ่ อ ครั ว เรื อ น
97,561–183,781 บาท มี ค วามรู ้ ใ นการผลิ ต ข้ า ว
สังข์หยดอินทรีย์ระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดการดิน
และปุย๋ และการจัดการข้าวในระบบอินทรีย์ เกษตรกร
มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก่อนเปลี่ยนมาท�ำอินทรีย์
ในระดับเหมาะสมมาก ได้แก่ วิธีการฝังที่ความลึก
50 เซนติเมตร การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
การมีตลาดรองรับและเป็นที่ต้องการของตลาด ต้นทุน
การผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ ต�่ ำ รองลงมา คื อ
ด้านนิเวศวิทยา ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์
8 ผู้น�ำกลุ่มและเกษตรกร พบว่า การตัดสินใจผลิตข้าว
สังข์หยดอินทรีย์มาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อีกทั้ง
มี ป ระเด็ น ปั ญ หาในการผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์
คือ ปัญหาการเข้าถึงสื่อ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
สนับสนุนการผลิต ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงของผูน้ ำ� ชุมชน รวมทัง้ ปัญหาการรวมกลุม่ ให้เกิด
ความเข้มแข็ง
ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจ, ข้าวสังข์หยด, ข้าวอินทรีย์,
เกษตรกร, จังหวัดพัทลุง

การพัฒนาเกษตรกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
นับตั้งแต่มีการปฏิวัติเขียว (Green Revolution)
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตภาคเกษตร
ซึ่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนจากการเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติท�ำเกษตร
ผสมผสานกลายเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวพึ่งพาปัจจัย
ภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต
และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นหลัก แต่ผลจาก
การพัฒนากลับก่อให้เกิดความยากจน และหนี้สิน
กับเกษตรกร อีกทั้งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
นิเวศ รวมทั้งปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกร และ
ผู้บริโภคท�ำให้เกิดกระแสความใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ
การบริโภคอาหารปลอดภัย และการมุง่ เน้นการพัฒนา
ภาคการเกษตรสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (National Organic
Development Board, 2008) โดยเกษตรอินทรีย์
เป็นระบบการผลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญ และก่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนของระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์ โดยพึง่ พา
กระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวงจรธรรมชาติทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ แทนการใช้ปัจจัยภายนอก อีกทั้งเป็นระบบ
ที่ ผ สมผสานภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม และ
องค์ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา
สมดุลของทุกชีวิตในระบบนิเวศนั้น (Lohakhan and
Boonyanoppaku, 2009) ซึง่ เกษตรอินทรียเ์ ป็นระบบ
ที่ลดต้นทุนการผลิต หากเปรียบเทียบจากต้นทุนการ
ปลูกข้าวสังข์หยดโดยวิธตี า่ ง ๆ พบว่า การใช้ทงั้ ปุย๋ เคมี
และปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ มี ต ้ น ทุ น เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ม ากที่ สุ ด คื อ
1,798.81 บาท ซึง่ สูงกว่าการใช้ปยุ๋ เคมีซงึ่ มีตน้ ทุนเฉลีย่
ต่อไร่ 1,693.20 บาท และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมี
ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่น้อยที่สุดคือ 1,552.26 บาท ทั้งนี้
หากเกษตรกรหันมาผลิตข้าวแบบอินทรีย์ก็จะช่วยใน
เรื่ อ งการลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของข้ า วได้ สู ง ขึ้ น
(Rika, 2011)
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จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนกลางของ
ประเทศไทย สภาพพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเป็น
ที่ราบเหมาะกับการปลูกข้าว โดยจังหวัดพัทลุงเป็น
แหล่ ง อู ่ ข ้ า วอู ่ น�้ ำ หล่ อ เลี้ ย งคนภาคใต้ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต
ซึ่งข้าวที่ปลูกมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ และปลูกตามค�ำแนะน�ำส่งเสริมภาค
ส่วนราชการ ได้แก่ ชัยนาท1 สุพรรณบุร1ี และพันธุข์ า้ ว
พื้ น เมื อ งที่ เ กษตรกรปลู ก กั น มาตั้ ง แต่ ด้ั ง เดิ ม ซึ่ ง มี
มากกว่า 300 พันธุ์ เช่น ข้าวพันธุเ์ ฉีย้ งพัทลุง ข้าวเข็มเงิน
ข้าวเข็มทอง ข้าวขาวมาเลย์ ข้าวไข่มดริ้น และ
ข้าวสังข์หยด เป็นต้น (Kunnoot, 2010) ส�ำหรับ
ข้าวสังข์หยดนั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองพันธุ์เบา ผลการ
วิจัยจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ข้าว
สังข์หยดมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูง เมื่อเทียบกับข้าว
พั น ธุ ์ อื่ น ๆ คื อ มี ก ากใยอาหารสู ง ช่ ว ยเรื่ อ งของ
การขับถ่าย มีวิตามินอีสูงช่วยชะลอความแก่ นอกจาก
นี้ยังมีธาตุเหล็ก โปรตีน รวมทั้งมีฟอสฟอรัส ช่วยบ�ำรุง
โลหิต ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม อีกทั้ง ยังมีสารที่
ท�ำให้ลดอัตราเสีย่ งต่อโรคมะเร็ง (Muenpetch, 2007)
โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ข้าวพันธุ์
สังข์หยดที่ผลิตในขอบเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้ขึ้น
ทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ ในชื่อ “ข้าวสังข์หยดเมือง
พัทลุง” เป็นสินค้าข้าวชนิดแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในอนาคต
ตลาดข้าวสังข์หยดมีความต้องการทีส่ งู จากผูบ้ ริโภคทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ปัจจุบันผลผลิตมีไม่
เพียงพอ โดยผลิตได้เพียง 4,000 ตันต่อปี ในขณะที่
ความต้องการของตลาดมีมากกว่า 10,000 ตัน/ปี โดย
อนาคตการผลิต หากมีทั้งคุณภาพ ความสะอาด และ
เป็นข้าวอินทรีย์จะท�ำให้เป็นแหล่งรายได้ที่สูงมากแก่
เกษตรกร (Office of Agricultural Economics
Region 9 Songkhla Province, 2014)
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ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียข์ องเกษตรกรในปัจจุบนั รวม
ทัง้ ปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ ระดับความ
รู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เพื่อน�ำผลการ
ศึ ก ษามาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา และวางแผน
ส� ำ หรั บ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ ที่ มี
คุณภาพ และน�ำไปสู่การอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองให้คงอยู่
คู่กับจังหวัดพัทลุงต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาจ�ำนวน 85 ราย เป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 1 ปี หลังจากเลิกการผลิต
ข้าวระบบเคมี มาเป็นการผลิตข้าวอินทรียอ์ ย่างสมบูรณ์
จากกรมการข้าว พ.ศ. 2557 (มาตรฐาน Organic–
Thailand)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม ซึ่งค�ำถามใน 5 ด้าน คือ
ด้านปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ ด้านความรู้
ในการผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ ด้ า นความถี่ ข อง
พฤติกรรมการใช้สารเคมี ด้านการตัดสินใจผลิตข้าว
สังข์หยดอินทรีย์ และด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์
2.2 แบบสัมภาษณ์ ซึง่ ประกอบด้วยค�ำถามใน
5 ประเด็น คือ ประเด็นการตัดสินใจ ประเด็นการผลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ต่อไปหรือไม่ ประเด็นการพัฒนา
หรื อ ต่ อ ยอดการผลิ ต ประเด็ น ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาด และประเด็นปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

ส.วก.ท.

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องนั้น ได้บันทึกข้อมูล
และวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยวิเคราะห์ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าสูงสุด และค่าต�่ำสุด
ส�ำหรับปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ ในขณะที่
วิเคราะห์คา่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานส�ำหรับข้อมูลความรูใ้ นการผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาอื่น ๆ และข้อเสนอแนะ
จะสรุปจากแบบสอบถาม และประเด็นจากการสัมภาษณ์
ผู้น�ำกลุ่ม และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการศึกษา
ปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 เป็น
เพศหญิ ง จ� ำ นวน 40 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.06
เมื่อมองด้านอายุส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 37–50 ปี
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา
อยู่ระหว่าง 51–64 ปี จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
21.18 และอายุ 65 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ตามล�ำดับ ในเรื่องของระดับการศึกษา
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ จ�ำนวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.76 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษา จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41
มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
16.47 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�ำนวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.59 อนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.41 และปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.36 ตามล�ำดับ ในเรื่องของจ�ำนวน
แรงงานในครั ว เรื อ น เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี จ� ำนวน

แรงงานในครัว เรือนอยู่ระหว่าง 1–2 คน จ�ำนวน
36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35 รองลงมามีจ�ำนวน
แรงงานในครัว เรือนอยู่ระหว่าง 3–4 คน จ�ำนวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 และ มีจำ� นวนแรงงาน
ในครัวเรือนอยูร่ ะหว่าง 5–6 คน จ�ำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 20.00 ตามล� ำ ดั บ ส� ำ หรั บ ประสบการณ์
ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ เกษตรกรส่วนใหญ่
มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 7–10 ปี จ�ำนวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.59 รองลงมา มีประสบการณ์อยู่
ระหว่าง 3–6 ปี จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65
และมีประสบการณ์ 11 ปี ขึน้ ไป จ�ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.76 ตามล�ำดับ ด้านการมีพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรรวม เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครอง
อยู่ระหว่าง 4–13 ไร่ จ�ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ
51.76 รองลงมา มีพื้นที่ถือครอง 14–23 ไร่ จ�ำนวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และมีพื้นที่ถือครอง
24 ไร่ขึ้นไป จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06
ตามล�ำดับ ต่อมาในเรือ่ งของประเภทเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ
เกษตรกรส่วนใหญ่มปี ระเภทเอกสารสิทธิข์ องพืน้ ทีป่ ลูก
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์คือ มีเอกสารสิทธิ์ จ�ำนวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.59 รองลงมา ไม่มเี อกสารสิทธิ์ จ�ำนวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และเช่าจากบุคคลอื่น
จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 ตามล�ำดับ (ค�ำถาม
สามารถเลือกค�ำตอบได้หลายค�ำตอบ)
ส�ำหรับปัจจัยเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องของเงินทุน
ที่ใช้ท�ำการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินทุนที่ใช้
ท�ำการเกษตรต่อไร่ อยู่ระหว่าง 1,301–1,901 บาท
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมา
มีเงินทุน 1,902 บาท ขึ้นไป จ�ำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.35 และมีเงินทุนระหว่าง 700–1,300 บาท
จ�ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับรายได้ต่อครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อครัวเรือนรวมจากการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

171

>>

การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง

ต่อปีอยู่ระหว่าง 97,561–183,781 บาท จ�ำนวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 74.12 รองลงมาคือ มีรายได้
ต่อปี 183,782 บาทขึ้นไปจ�ำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 16.47 และมี ร ายได้ ต ่ อ ปี อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
11,340–97,560 บาท จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
9.41 ตามล�ำดับ และเรื่องของแหล่งเงินกู้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินกู้ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 รองลงมาคือ
จากการกู้จากญาติ/พี่น้อง จ�ำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.65 กู้สหกรณ์การเกษตร จ�ำนวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.47 และกู้พ่อค้า/นายทุน จ�ำนวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล�ำดับ (เกษตรกร
บางคนไม่กู้ยืมเงินในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์)

ความรูด้ า้ นการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียข์ องเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 0.75 อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มคี วามรูม้ ากทีส่ ดุ 3 อันดับ คือ ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ย ด้านการดูแล และการจัดการข้าวในระบบ
อินทรีย์ และด้านการเตรียมดิน ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ความรู้ที่เกษตรกรมีระดับปานกลาง 2 อันดับ คือ
ด้านพื้นที่ปลูก และด้านสารที่อนุญาตให้ใช้ส�ำหรับ
การผลิตข้าวอินทรีย์ ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Means, standard deviations and knowledge levels of Sang Yod organic rice production
Knowledge of Sang Yod organic
rice production

Mean

Standard
deviation

Knowledge
level

Rice planting areas
Varieties of rice and seeds
Soil preparation
Rice cultivation
Soil and fertilizers management
Organic rice management
Harvesting and post-harvest management
Regulation measures, quality assurance and certification
Chemical substance allowed for organic rice production

0.59
0.75
0.83
0.82
0.85
0.84
0.82
0.67
0.61

0.49
0.43
0.37
0.37
0.35
0.37
0.38
0.47
0.49

Moderate
High
High
High
High
High
High
High
Moderate

Total

0.75

0.41

High

Note: Mean = 0.67–1.00 Farmers had knowledge in Sang Yod organic rice production at the high level
Mean = 0.34–0.66 Farmers had knowledge in Sang Yod organic rice production at the moderate
level
Mean = 0.00–0.33 Farmers had knowledge in Sang Yod organic rice production at the low level
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พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
สังข์หยดอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของ
เกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
พบว่ า เกษตรกรมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ข องพฤติ ก รรม
ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการใช้สารเคมีส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมมากที่สุด 3 อันดับ คือ การใช้วิธีการฝัง
ควรใช้หลุมที่ขุดลึก 50 เซนติเมตรและกลบด้วยดิน

การใส่เสือ้ ผ้ามิดชิดหรือเครือ่ งป้องกันอันตราย และการ
ก�ำหนดเวลาการฉีดพ่นที่เหมาะสม ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีระดับปานกลาง 3 อันดับ คือ
การฉี ด พ่ น ทิ ศ เหนื อ ลม หากลมแรงควรหยุ ด ฉี ด
การศึกษาค�ำแนะน�ำตามฉลากอย่างละเอียด และการ
เก็บสารเคมีในทีม่ ดิ ชิดห่างจากทีเ่ ก็บอาหารและมือเด็ก
ตามล�ำดับ ดังแสดงใน Table 2

Table 2 Mean, standard deviations and practical levels of chemical behavior
Chemical behavior

Mean

Standard
deviation

Behavior Level

Choose appropriate chemical substance for insect and
weed elimination
Study using guideline on the label
Use amount of chemical substance according to the label
Define the appropriate time to spray chemical substance
such as morning or evening
Stop spraying during the strong wind
Put on cloths or have equipment to protect form chemical
hazard
Do not drink, eat and smoke during spraying
Take a shower and wash your clothes immediately after
spraying
Store chemical in safe place, keep away from food storage
and baby
Do not reuse chemical containers for other purposes
Embed chemical containers or burn in a safe place
Embed 50–centimeters depth from the soil surface

2.34

0.67

High

2.32
2.45
2.53

0.60
0.68
0.59

Moderate
High
High

2.29
2.60

0.65
0.54

Moderate
High

2.38
2.38

0.69
0.62

High
High

2.33

0.59

Moderate

2.48
2.52
2.71

0.59
0.59
0.55

High
High
High

Total

2.44

0.61

High

Note: Mean = 2.34–3.00 High level of chemical behavior
Mean = 1.67–2.33 Moderate level of chemical behavior
Mean = 1.00–1.66 Low level of chemical behavior
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การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของ
เกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาค่าของปัจจัยใน
การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียแ์ ยกเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยทัง้ 4 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจอยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อน�ำค่าเฉลี่ยมาเรียงล�ำดับ จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
รองลงมา คือด้านนิเวศวิทยา ด้านสนับสนุนการผลิต
ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ และด้ า นสั ง คม ตามล� ำ ดั บ
ส่วนข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด

5 ล�ำดับแรก คือ ท่านตัดสินใจปลูกเนื่องจากมีตลาด
รองรับและข้าวสังข์หยดอินทรีย์เป็นที่ต้องการของ
ตลาด (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.92) ท่ า นตั ด สิ น ใจปลู ก
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ ต�่ ำ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87) ท่านตัดสินใจปลูกเนื่องจาก
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81)
ท่านตัดสินใจปลูกเนื่องจากเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.79) และท่านตัดสินใจปลูกเนือ่ งจาก
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อร่างกาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78)
ดังแสดงใน Table 3

Table 3 Means, standard deviations and decision levels on Sang Yod organic rice production
Decision on Sang Yod organic rice production
Economic factors
Low production costs of Sang Yod organic rice
Market supports and market demand
Adequate farm land
Having a large amount of debts
Having loan to support rice production
Social factors
Affiliating the farmer groups
Having supports by household members
Persuasion from neighbors
Having advice from community leaders
Learning from the best practices
Ecology factors
Having higher yields than using chemical substance
Having good grain quality
Having appropriate rice production area
Having uncomplicated rice production
Conserving the environment
Taking into account the impact on human body
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Mean

Standard
deviation

decision
Level

2.77
2.87
2.92
2.75
2.72
2.61
2.64
2.79
2.62
2.61
2.54
2.64
2.74
2.77
2.60
2.76
2.74
2.81
2.78

0.41
0.40
0.32
0.41
0.45
0.49
0.48
0.41
0.49
0.45
0.50
0.53
0.47
0.42
0.52
0.45
0.47
0.42
0.55

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
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Table 3 (Continue)
Decision on Sang Yod organic rice production

Mean

Standard
deviation

decision
Level

Support for Organic Sang Yod organic rice production factors
Contacting with agricultural officials
Training in agriculture
Receiving information from the media
Having input supports
Having insurance for rice prices

2.70
2.65
2.75
2.68
2.74
2.70

0.47
0.48
0.48
0.47
0.47
0.45

High
High
High
High
High
High

Total

2.71

0.46

High

Note: Mean = 2.34–3.00 High level of Decision on Sang Yod organic rice production
Mean = 1.67–2.33 Moderate level of Decision on Sang Yod organic rice production
Mean = 1.00–1.66 Low level of Decision on Sang Yod organic rice production

ผลการศึ ก ษาจากแบบสั ม ภาษณ์ ป ระชากรที่ เ ป็ น
ผู้น�ำกลุ่มและเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
จ�ำนวน 8 ราย
เกษตรกรตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
เนื่ อ งมาจากด้ า นเศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์มีราคาที่ดีกว่า ข้าวเคมีท�ำให้
ลดภาระหนี้สิน ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่าการผลิตข้าว
เคมี และผลิตทั้งเคมีอินทรีย์ รวมทั้งการที่ข้าวอินทรีย์
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด และมีแหล่งขายได้ตลอดทุกปี
ไม่มีการกดราคาข้าว รองลงมาเป็นการตัดสินใจจาก
ด้านนิเวศวิทยา คือ ค�ำนึงถึงผลกระทบจากการใช้
สารเคมีอย่างต่อเนื่องในสภาพนิเวศของท้องถิ่น และ
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต
ข้ า วและผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ผู ้ ซื้ อ และบุ ค คลในครอบครั ว
และสุดท้ายเป็นการตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
จากด้ า นสั ง คม เนื่ อ งจาก การชั ก ชวนและการให้
ค�ำแนะน�ำจากผูน้ ำ� กลุม่ และการสังกัดสมาชิกของกลุม่
ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
เกษตรกรทุกคนมีความตั้งใจที่จะด�ำเนินการ
ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ต่อทุกคนเนื่องจากส่งผลดี
ต่ อ สุ ข ภาพของตนเองในการไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ขายได้

ราคาดี และไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งในประเด็น
ของการพั ฒ นาหรื อ ต่ อ ยอดการผลิ ต ข้ า วสั ง ข์ ห ยด
อินทรีย์ เกษตรกรทุกคนมีแนวทางการพัฒนา หรือ
ต่อยอดการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ คือ การแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วสั ง ข์ ห ยดอิ น ทรี ย ์ แ ละโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งกระตุ้นความต้องการ
ของตลาด ในปั จ จุ บั น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต แล้ ว ได้ แ ก่
ผงจมูกข้าวที่ใช้ละลายหรือผสมกับกาแฟ สบู่ คุกกี้
ขนมทองพับ และขนมชมดาว เป็นต้น ซึ่งมีแนวทาง
เพิ่มเติม คือ พัฒนากลุ่มให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
IFOAM ที่ รั บ รองจากต่ า งประเทศ ท� ำ ให้ ส ามารถ
ขยายตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ยุโรป แต่ขอ้ จ�ำกัดคือ จ�ำหน่ายในประเทศยังไม่เพียงพอ
ท� ำ ให้ ต ้ อ งมี ก ารต่ อ ยอดในการขยายพื้ น ที่ ก ารผลิ ต
และรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความตั้งใจผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีความสามัคคีเข้มแข็ง
ในกลุ่ม อีกทั้งมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป คือ ต้องการ
ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งบริ โ ภคข้ า วที่ ดี
ต่อสุขภาพ ลดสิ่งแปลกปลอม เช่น บริโภคในโรงเรียน
รวมทั้งเป็นการขยายตลาดไปในตัว
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ตราสินค้ามีความโดดเด่น น่าสนใจ เช่น ตราช้างทอง
ตราแม่บุญทิพย์ ข้าวสังข์หยดอินทรีย์มีคุณภาพ และ
ได้รับการรับรองเป็นข้าวสังข์หยดอินทรีย์ คือ มีตรา
รับรองข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ข้าวสังข์หยด
บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของข้าวสังข์หยด คือ ได้รับตรา
รับรอง GI บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม ทันสมัย คือ
สินค้ามีการบรรจุสญ
ุ ญากาศทีเ่ ก็บไว้ได้นาน ผลิตภัณฑ์
จากข้าวสังข์หยดอินทรีย์มีการแปรรูปที่หลากหลาย
เช่น จมูกข้าว สบู่ คุกกี้ ขนมทองพับ และขนมชมดาว
เป็นต้น ข้าวสังข์หยดบอกถึงคุณค่าทาง บรรจุภณ
ั ฑ์บง่
บอกถึงวิธกี ารหุงข้าวและอัตราส่วนในการใส่ขา้ วและน�ำ้
ต่อมาด้านราคา คือ ราคาข้าวเปลือกที่ซื้อจากสมาชิก
สูงกว่าราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ในท้องตลาด (ปัจจุบัน
ตันละ 20,000 บาท แต่ทอ้ งตลาด ตันละ 14,000 บาท)
ปริ ม าณข้ า วเหมาะสมกั บ ราคา ราคาคงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง คือ ขายส่งข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
ในเครื อ เซ็ น ทรั ล กิ โ ลกรั ม ละ 120 บาท ต่ อ มา
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย คื อ ช่ อ งทางในการ
จ�ำหน่ายมีจ�ำกัด ในปัจจุบันยังขาดการสั่งซื้อสินค้า
ทางออนไลน์ อันสืบเนื่องมาจากขาดการเข้าถึงสื่อ
ด้านต่อมาคือ การส่งเสริมการตลาดการโฆษณาให้เป็น
ที่รู้จัก คือ การออกบูธในงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ
สถานที่ผลิตข้าวมีการเชื่อมโยงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ ผลิตภัณฑ์ข้าวบอกคุณค่าทางโภชนาการข้าว
และความเป็นมาและเอกลักษณ์ ต่อมาด้านบุคคล
คือ ผู้ขายในร้านและการออกบูธสินค้ามีอัธยาศัยดี
เป็นมิตร ผู้ขายสามารถให้ข้อมูล ความรู้ได้ดีเยี่ยม
และเกษตรกรผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักการข้าวอินทรีย์
ตามมาตรฐาน (Organic Thailand) และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ คือ ร้านค้าที่ท�ำการกลุ่มมีความสะอาด
จั ด วางน่ า สนใจที่ ท� ำ การกลุ ่ ม มี ข ้ อ มู ล แนะน� ำ สิ น ค้ า
บ่งบอกถึงคุณสมบัติข้าว และแสดงถึงความเกี่ยวข้อง
ของภู มิ ป ั ญ ญาและประเพณี เช่ น มี อุ ป กรณ์ ก าร
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สี ข ้ า ว และเปิ ด ให้ ศึ ก ษาดู ง านแก่ ผู ้ ส นใจ รวมทั้ ง
ด้านกระบวนการ คือ การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์
สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ มี ก ารตรวจสอบ
และรั บ รองทุ ก ปี ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ข้ า วมี ค วามปลอดภั ย
เชื่อถือได้
ประเด็นปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นปัญหาเกีย่ วกับการ
ตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียข์ องเกษตรกร จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเกษตรกรทุกคนมีปัญหาการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ
เนื่องจากยังขาดการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้าง
น้อย แต่จะใช้วิธีการออกบูธแสดงสินค้า เพราะผู้ผลิต
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนที่ เ ข้ า ถึ ง สื่ อ ได้ ย าก และไม่ เ ห็ น
ความส� ำ คั ญ ของสื่ อ มากนั ก อั น เนื่ อ งจากการขาย
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ได้จากกลุ่มพ่อค้ารายใหญ่และได้
ราคาดีแล้ว ปัญหาต่อมาเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
สนับสนุนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเอกชน
แต่ส�ำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐ หากกลุ่มที่ไม่
เป็ น ลู ก ค้ า ชั้ น ดี จะมี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สู ง อี ก ทั้ ง
ผู ้ รั บ การสั ม ภาษณ์ ป ระสบปั ญ หาการขาดได้ รั บ
ค�ำแนะน�ำจากผู้น�ำชุมชน ถึงแม้ในปัจจุบันผู้น�ำท้องถิ่น
เข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ กว่าในอดีต แต่ยงั ไม่มสี ว่ นร่วม
อย่างจริงจัง และขาดงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิน่
ต่ อ จากนั้ น เป็ น ปั ญ หาการติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า น
การเกษตรไม่ทวั่ ถึง เนือ่ งจากในระยะแรกเริม่ หน่วยงาน
ราชการไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างแท้จริง แต่ปัจจุบันได้เข้า
มาดู แ ลมากขึ้ น โดยส่ ว นใหญ่ ติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์
จากสถาบันการศึกษา สุดท้ายเป็นปัญหาการรวมกลุ่ม
เนื่องจากในอดีตเคยเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกัน เมื่อเกิด
ปัญหาระหว่างบุคคลที่ไม่พอใจกัน ก็จะแยกตัวไปผลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของตนเอง แต่ปัจจุบันสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มมีความเชื่อถือในตัวผู้น�ำ ท�ำให้เกิดความ
เข้มแข็ง ส่วนบางคนที่ไม่เข้าใจในหลักการของกลุ่ม
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงก็จะมีการพูดคุย นอกจากนัน้
กลุ่มยังด�ำเนินกิจกรรมหารายได้และบริจาคข้าวของ
ตนเองช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย ท�ำให้เกิด
ความสามัคคีในกลุ่มและเกิดจิตสาธารณะขึ้น

ส.วก.ท.

วิจารณ์

สรุป

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจ ใน
เรื่องของระดับการศึกษา ไม่ใช่ปัจจัยในการตัดสินใจ
ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์และไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ
ความรู้ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ เนื่องจากกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา แต่มีความรู้
ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียใ์ นระดับมาก ซึง่ เป็นผล
มาจากประสบการณ์ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของ
เกษตรกร ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 7–10 ปี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Tana (2012) ศึกษาปัจจัยที่ก�ำหนดการตัดสินใจ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบมีและไม่มีพันธะสัญญา
ในอ�ำภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประสบการณ์
เป็นปัจจัยทีก่ ำ� หนดการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ส่วนพฤติกรรมการใช้สารเคมี พบว่า พฤติกรรมการใช้
สารเคมีในนาข้าวก่อนปรับเปลีย่ นมาผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ อยู่ในระดับมาก เพราะเกษตรกรที่มีการใช้
สารเคมีมักมีปัญหาป่วยเรื้อรัง มีอายุไม่ยืนยาว ท�ำให้
เกษตรกรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ อีกทั้ง
การใช้ ส ารเคมี เ ป็ น เวลานานท� ำ ให้ ส ภาพดิ น เสื่ อ ม
แข็งกระด้าง แหล่งอาหารในท้องถิ่น เช่น ปลา กุ้ง
ลดปริ ม าณน้ อยลงมาก สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
Vaipojanart (2011) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ของเสียของฟาร์มสุกร
ในจั ง หวั ด นครปฐม คื อ ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจผลิ ต
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
มีผลต่อการตัดสินใจมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์
เกษตรกรในประเด็นการตัดสินใจ โดยให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Pandee (2011) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืช ศูนย์พฒ
ั นาโครงการ
หลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ

เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวสังข์หยดอินทรียส์ ว่ นใหญ่
เป็นเพศชาย อายุในช่วง 37–50 ปี ไม่ได้เรียนหนังสือ
มีประสบการณ์ผลิตข้าวอยู่ระหว่าง 7–10 ปี มีความรู้
ในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์อยู่ในระดับมาก โดย
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีอยูใ่ นระดับทีม่ คี วามเหมาะสม
มากเช่นเดียวกัน ซึ่งการตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์อยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด อันเนื่องจากมีตลาด
รองรับและข้าวเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเกษตรกร
มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดการผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ คือ การแปรรูปและโฆษณาผลิตภัณฑ์จากข้าว
สังข์หยดอินทรีย์ รวมทัง้ การผลิตข้าวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อีกทัง้
มี แ นวคิ ด ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลุ ่ ม และ
สุดท้ายในส่วนของประเด็นปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ประกอบด้วย ปัญหาการเข้าถึง
สื่ อ ต่ า ง ๆ ปั ญ หาการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู ้ ส นั บ สนุ น
การผลิต ปัญหาการขาดการมีสว่ นร่วมและงบประมาณ
อย่ า งแท้ จ ริ ง จากผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ปั ญ หาการติ ด ต่ อ กั บ
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรไม่ทั่วถึง รวมทั้งปัญหาการ
รวมกลุ่มการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ให้มีความเข้ม
แข็งตลอดไป นอกจากนี้ เพือ่ เป็นทีร่ จู้ กั และขยายตลาด
ของข้าวสังข์หยดอินทรีย์ จึงควรเสริมสร้างการเข้าถึง
สื่อในช่องทางต่าง ๆ ของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุม่ ทีม่ คี วามสามัคคี ร่วมปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ ซึ่งท�ำให้ลดต้นทุน แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ซึ่งด�ำเนินการควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม
ของผู้น�ำชุมชนและการแนะน�ำ ติดตามของเจ้าหน้าที่
ด้านการเกษตร ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม
ท�ำให้การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือปัจจัยการสนับสนุนได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งการต่อยอดการแปรรูปข้าวสังข์หยด
อินทรีย์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
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