
สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43>>

110 Agricultural Sci. J. 2019 Vol. 50 (2) 

สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ 
อ�าเภอเมือง และอ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

The Problems of RD43 Rice Production of Farmer Members of Large 
Scale Paddy Field in Mueang District and Pak Tho District, 

Ratchaburi Province
วรรณพรรณ จันลาภา1 และ พนามาศ  ตรีวรรณกุล1,*

Wannaphan Janlapha1 Panamas Treewannakul1,*

1 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1 Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University,  
Bangkok 10900 Thailand
วันที่รับบทความ: 14 พฤษภาคม 2562  Received: 14 May 2019

 วันที่แก้ไขบทความเสร็จ: 7 กรกฎาคม 2562  Revised: 7 July 2019
 วันที่รับตีพิมพ์บทความ: 18 กรกฎาคม 2562  Accepted: 18 July 2019
* Corresponding author: panamas.t@ku.th

ABSTRACT: The objectives of this study were to study 1) the demographic and economic data, 
2) media exposure concern with RD43 rice, 3) knowledge on RD43 rice, and 4) problem of RD43 
production faced by farmer members of Large Scale Paddy Field at Mueang and Paktho district 
in Ratchaburi province. The data was collected from 97 farmers using interview schedule during 
March – April 2019. The data was analyzed using descriptive statistics. The results revealed that 
most farmers were female at 53.6 percent. The average age of farmers was 54.24 years old and 
71.2 percent of them had an elementary level of education with an average rice growing 
experience of 24.72 years. The average family members were 4 persons and the average rice 
farm labors were 2 persons. Those households who grew RD43 with the average area of 13.86 
rai and could obtain the average yield of 580.87 kilograms per rai. The average income from 
paddy was 5,338.02 Baht per rai, while the average production cost was 2,879 Baht per rai. Most 
farmers at 83.5 percent used their own capital for rice production and 90.7 percent of them 
obtained water sources from irrigated canals. Farmers exposed the information about the RD43 
rice from the Rice Research Center’s officers, local agricultural extension officers, and via 
television programs, which accounted for 88.7%, 72.2%, and 70.1%, respectively. Although 75.3 
percent of farmers had a high level of knowledge about RD43 rice, they still misunderstood 
about key factors affecting grain yield. Therefore, concerned officers should educate farmers 
about these key factors. In term of problem of RD43 production faced by farmers, they could 
be prioritized from the top ranking as followed; (1) a marketing issue, (2) a farmer’s personal 
issue, (3) a production standard issue, (4) a production issue, and (5) a physical issue. Therefore, 
the public sector should establish a market network and marketing before implementing the 
project, as well as, help promoting the technology transfer related to product development 
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for value adding. According to farmers’ personal issue and production issue, those concerned 
officers should revise and simplify a recording instruction that is easy for farmers to understand. 
Furthermore, there should be a mobile phone application that is convenient for farmers to 
record a field data and easy to implement.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษา  
1) ข้อมูลด้านบุคคล และด้านเศรษฐกิจ 2) การเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าว กข43  3) ความรู ้เกี่ยวกับ 
ข้าว กข43 และ 4) สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 
ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ�าเภอเมือง และ 
อ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุร ีจ�านวน 97 คน เกบ็รวบรวม
ข้อมูลเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2562 โดยใช ้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 53.6 มีอายุเฉลี่ย 54.24 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา ร้อยละ 71.2 มปีระสบการณ์ในการปลกู
ข้าวเฉลี่ย 24.72 ปี มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 
เฉลีย่ 4 คน มแีรงงานในการผลติข้าวเฉลีย่ 2 คน มีพืน้ที่
ปลกูข้าว กข43 เฉลีย่ 13.86 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลีย่ 580.87 
กิโลกรมัต่อไร่ มรีายได้จากการขายข้าวเฉลีย่ 5,338.02 
บาทต่อไร่ มีต้นทุนในการผลิตข้าวเฉลี่ย 2,879 บาท 
ต่อไร่  ใช้เงินทนุของตัวเองในการผลติข้าว ร้อยละ 83.5 
และใช้แหล่งน�้าจากคลองชลประทาน ร้อยละ 90.7 
เกษตรกรส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับข้าว กข43 
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ร้อยละ 88.7 เกษตรต�าบล 
ร้อยละ 72.2 และโทรทัศน์ ร้อยละ 70.1 เกษตรกร 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัข้าว กข43 ในระดบัมาก ร้อยละ 75.3 
แม้ว่าเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับข้าว กข43 ในระดับ
มาก แต่เกษตรกรยังไม ่เข ้าใจในประเด็นส�าคัญ 
ที่มีผลกระทบต่อผลผลิต ดังนั้น เจ ้าหน้าที่ควร 

สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในประเด็นส�าคัญเหล่านี ้
ส�าหรับสภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกร
โดยเรียงล�าดับจากระดับปัญหามากไปน้อย ดังนี้  
(1) ปัญหาด้านการตลาด (2) ปัญหาด้านตัวเกษตรกร 
(3) ปัญหาด้านมาตรฐานการผลิต (4) ปัญหาด้านการ
ผลิต และ (5) ปัญหาด้านกายภาพ ดังนั้น ภาครัฐ 
ควรมกีารเชือ่มโยงการตลาด จดัหาตลาดรบัซือ้ผลผลติ
ที่แน ่นอนและก�าหนดราคาที่ชัดเจนก่อนด�าเนิน
โครงการ รวมทั้งส ่งเสริมให้ความรู ้แก่เกษตรกร 
ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ส่วนปัญหาด้าน 
ตัวเกษตรกรและปัญหาด้านมาตรฐานการผลิต ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องควรจัดท�าคู่มือการจดบันทึกท่ีเข้าใจง่าย 
นอกจากนี้ ควรพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ
โทรศพัท์มอืถอื เพือ่ความสะดวกในการจดบนัทกึข้อมูล
และง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ: ปัญหาการผลิต, ข้าว กข43, นาแปลงใหญ่
จังหวัดราชบุรี

บทน�า

ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกข้าว ปีละประมาณ 
58 ล้านไร่ เป็นพืน้ทีป่ลกูข้าวในเขตชลประทานคดิเป็น 
14 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทานประมาณ 44 ล้านไร่ 
ในปีการผลิต 2558/2559 สามารถผลิตข้าวได้ปีละ
ประมาณ 25 ล ้านตันข ้าวเปลือก (Office of 
Agricultural Economics, 2017) นาที่สามารถให้น�้า
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โดยชลประทานอย่างสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ
ที่ราบภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการท�านา 2 ครั้งต่อปี 
หรือท�านาติดต่อกันตลอดทั้งปี โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่นาและความนิยม
ของเกษตรกร ซ่ึงโดยทั่วไปพื้นที่ที่สามารถให้น�้า 
โดยระบบชลประทาน และสามารถควบคมุระดับน�า้ได้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ผสมใหม่ที่ให้ผลผลิต
สูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง มีอายุพอเหมาะ 
สามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพท้องท่ีที่ปลูกได้ดี  
เมล็ดได้มาตรฐาน คุณภาพหุงต้มดี ซ่ึงพันธุ์ข้าวของ
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองพันธุ ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ 
2547–2555 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 97 พันธุ์ (Rice 
Department, 2017a) โดยทั่วไป ปัจจัยในการเลือก
ใช้พันธุ์ข้าวของประเทศไทยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์ นอกจากนี้ ยังขึ้น
อยู ่กับความทนทานต่อโรคและแมลง โดยพันธุ ์ที่
เกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีรสชาติดีและ
ให้ผลผลิตสงู ซึง่พนัธุข้์าวทีใ่ห้ผลผลติต่อไร่สงูมอีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าว ในขณะที่ข้อจ�ากัดด้าน
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด อนึ่ง
ความต้องการปริมาณข้าวทั้งเพื่อบริโภคในประเทศ 
และเพื่อส่งออกสูงขึ้น เนื่องจากประชากรของโลกเพิ่ม
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2538 ประชากรของโลกมีประมาณ 
5,692 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 8,221 ล้านคน ซึง่ประมาณร้อยละ 60 ของประชากร
โลกทัง้หมดบรโิภคข้าวเป็นอาหารหลกั (Traprab et al., 
2009) และประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ในหลาย
นิเวศน์ ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง เป็นข้าวพันธุ์ไวต่อ
ช่วงแสงและพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ท�าให้สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการตลาดได้ ประกอบกับข้าวไทย
เป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
คุณภาพแล้วยังมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติ
ลดภาวะเส่ียงของบางโรคได้ เช่น ข้าว กข43 ทีเ่ป็นพนัธุ์
ที่มีอมิโลสต�่า เป็นต้น

 ข้าว กข43 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงที่มี
คุณสมบัติแตกต่างจากพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงโดย

ทั่วไป เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่มีอมิโลสต�่า และข้าวขัด
ขาว กข43 มีค่าการแตกตัวเป็นน�้าตาลน้อย และมีค่า
ดชันนี�า้ตาลระดบัปานกลางค่อนข้างต�า่ คาร์โบไฮเดรต
ของข้าวมีลักษณะทนต่อการย่อยดีกว่าข้าวอมิโลสต�่า
พนัธุอ์ืน่ จึงถือเป็นข้าวทางเลอืกของผูใ้ส่ใจสขุภาพกลุม่
ผูป่้วยโรคไต และโรคเบาหวานทีม่ภีาวะอาการไตเรือ้รัง
ที่ต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต (Wasusan et al., 2017) และยงัเหมาะ
กับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานข้าวที่มีค่าดัชนี
น�า้ตาลต�า่ แต่ไม่ต้องการรบัประทานข้าวกล้อง จากคณุ
ประโยชน์ดังกล่าวท�าให้ข้าว กข43 เป็นที่ต้องการของ
ตลาดค่อนข้างมาก เพราะผูบ้รโิภคให้ความสนใจอาหาร
เพื่อสุขภาพมากข้ึนหรือท่ีเรียกว่ารับประทานอาหาร
เป็นโอสถ ท�าให้ข้าว กข43 มีผลผลิตไม่พอกับความ
ต้องการของตลาด โดยในช่วงฤดูนาปี 2560/2561  
กรมการข้าวมโีครงการส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูในพืน้ที่
จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท เพราะมีการสั่งซ้ือ 
ข้าว กข43 จ�านวน 10,000 ตนัข้าวสาร คิดเป็น 17,000 
ตันข้าวเปลือก แต่ความสามารถในการผลิตท�าได้เพียง 
7,000 ถึง 8,000 ตันข้าวสาร คิดเป็น 12,000 ถึง 
13,000 ตันข้าวเปลือก เนื่องจากข้าวพันธุ์นี้มีผลผลิต
เฉลีย่ต่อไร่ประมาณ 561 กโิลกรมั (Rice Department, 
2017b) ท�าให้ต้องขยายพืน้ทีก่ารผลติ เพือ่ให้มปีรมิาณ
ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น  
การส่งเสรมิปลกูในฤดนูาปรงั 2561 จงึมกีารขยายพืน้ท่ี
ปลูกไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และ
อุทัยธานี รวมพื้นที่ปลูก 3,000 ไร่ แต่ได้ผลผลิตเพียง 
700 ถึง 800 ตันข้าวสาร คดิเป็น 1,200 ถึง 1,300 ตนั
ข้าวเปลือก ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกในรอบถัดไป 
(นาปี 2561/2562) มแีผนการขยายพืน้ทีก่ารผลติไปยงั
เขตภาคกลางและเหนือตอนล่าง ในพื้นที่ จังหวัด
สพุรรณบรุ ีชยันาท ราชบรุ ีพระนครศรอียธุยา อ่างทอง 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี 
พจิติร นครสวรรค์ อทุยัธาน ีอตุรดติถ์ สโุขทยั พษิณโุลก 
และนครปฐม จ�านวน 120,000 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลติ
ประมาณ 67,000 ตันข้าวเปลือกหรือ 40,200 ตัน
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ข้าวสาร เพือ่ให้ข้าวมปีรมิาณเพยีงพอกบัความต้องการ
ของตลาดในอนาคต ดังนั้น กรมการข้าวจึงจัดท�า
โครงการส่งเสรมิการผลติและการตลาดข้าวเพ่ือสุขภาพ 
: พันธุ์ กข43 โดยการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จากสมาชิกนาแปลงใหญ่ (Rice 
Department, 2017c)
 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการส่ง
เสริมให้ผลิตข้าว กข43  ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุภาพ : พันธุ์ กข43 โดย
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่
ท�าการเกษตร 1,276,820 ไร่ เป็นพืน้ทีท่�านา 280,571 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของพ้ืนทีท่�าการเกษตร มีการ
ปลกูข้าวมากในพ้ืนที ่อ�าเภอปากท่อ 63,282 ไร่ อ�าเภอ
บ้านโป่ง 60,634 ไร่ อ�าเภอโพธาราม 56,891 ไร่ และ
อ�าเภอเมือง 49,417 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 667 กิโลกรัม
ต่อไร่ (Office of Agricultural Economics, 2017) 
โดยพื้นที่ปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงในบางฤดู เกิดปัญหาการใช้น�้าในภาค
เกษตร เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ (น�้าท่วม ฝนแล้ง  
ลมพายุ) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีปัญหาโรคแมลง
สัตว์ศัตรูพืชเข้าท�าลายพืชผล ท�าให้ผลผลิตเสียหาย 
ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ประกอบกับปัจจัยการผลิต 
มีราคาแพง ทั้งค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
และค่าจ้างแรงงานเกษตร อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่
มีอายุมากและยังท�าการเกษตรแบบเดิม ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตต�่า มีต้นทุนในการผลิตสูง และ
ผลตอบแทนไม ่คุ ้มกับการลงทุน (Ratchaburi 
Provincial Agricultural Extension Office, 2017) 
ดังน้ัน โครงการส่งเสริมการผลติและการตลาดข้าวเพือ่
สุขภาพ: พันธุ์ กข43 จึงมีเป้าหมายการผลิตในพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี 1,500 ตันข้าวเปลือก คิดเป็น 900 ตัน
ข้าวสาร ในพื้นที่ผลิต 2,500 ไร่ แต่เกษตรกรสมาชิก 
นาแปลงใหญ่จังหวัดราชบุรีสามารถผลิตได้ 700 ตัน 
ข้าวเปลือก คิดเป็น 420 ตันข้าวสาร จากพื้นที่ผลิต 
1,200 ไร่ ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายการผลิต (Ratchaburi 

Rice Research Center, 2018) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้
จึงมีความส�าคัญในการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรตลอดกระบวนการ
ผลิตและการตลาด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเพิ่ม
ผลผลติ ขยายพืน้ทีก่ารผลติ รวมถงึเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว กข43 ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากร และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิก 

นาแปลงใหญ่ผู ้ปลูกข้าว กข43 ที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ 
กข43  อ�าเภอเมือง และอ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
จ�านวน 97 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกร ในเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ค�าถามปลายปิด (Close 
question) และค�าถามปลายเปิด (Open - ended 
question) เก่ียวกับข้อมูลด้านบุคคล และด้านเศรษฐกิจ 
การเปิดรับข่าวสารเกีย่วกบัข้าว กข43 ความรูเ้กีย่วกบั 
ข้าว กข43 สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 และ 
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่(Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด 
(Maximum) และค่าต�่าสุด (Minimum) ใช้วิเคราะห์
ข้อมลูด้านบุคคลและด้านเศรษฐกจิ การเปิดรบัข่าวสาร
เก่ียวกับข้าว กข43 ความรู้เก่ียวกับข้าว กข43 และ
สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ซึ่งการแปลผลสภาพ
ปัญหาการผลิตข้าว กข43 ใช้หลักเกณฑ์ก�าหนดช่วง
คะแนนเฉลี่ยระดับปัญหา ดังนี้
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.66
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.67 – 2.33
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.34 – 3.00

หมายถึง มีปัญหาระดับน้อย
หมายถึง มีปัญหาระดับปานกลาง
หมายถึง มีปัญหาระดับมาก

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการวเิคราะห์ข้อมลู สภาพปัญหาการผลติ
ข้าว กข43 ของสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ�าเภอเมือง และ
อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สามารถอธิบายได้ดังนี้

ข้อมูลด้านบุคคล และด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.6 มีอายุ

เฉลี่ย 54.24 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 71.2 มีประสบการณ์ในการ 
ปลูกข้าว เฉลี่ย 24.72 ปี เกษตรกรมีจ�านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เฉลี่ย 4 คน และใช้แรงงานในการผลิตข้าว 
เฉลี่ย 2 คน (Table 1) แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเริ่ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อแรงงานในภาคเกษตร 
ซึง่อาจท�าให้เกษตรกรมแีรงงานทีใ่ช้ในการผลติไม่เพยีงพอ 
จงึเป็นโอกาสทีเ่กษตรกรจะน�าเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกล
มาใช้ทดแทนแรงงานคนในการผลิตมากขึ้น เช่น  
การใช้เคร่ืองปักด�า เคร่ืองโรยข้าวงอก และเครือ่งหยอด
ข้าวแห้ง เป็นต้น และเกษตรกรยังได้รับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลจากโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
พัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) (Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, 2016) ที่ระบุว่า 
ปัจจบุนัการท�าการเกษตรของไทยได้มกีารเปลีย่นแปลง
จากแบบดัง้เดิมมาเป็นเชงิพาณชิย์และใช้เครือ่งจกัรกล
มากขึ้น สอดคล้องกับ Lohjindarat (2011) ที่พบว่า 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเสถียรภาพด้านการคลังของภาครัฐ และที่
ส�าคัญความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต และ
สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในภาคการเกษตร กรณศีกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
(Office of Agricultural Economics, 2013) พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานครัวเรือนไม่เพียงพอ  
และมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตรในอนาคตเนือ่งจากบุตรหลานเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ต้องการท�างานในภาคเกษตรเพราะเป็นงานหนัก 
ล�าบาก มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการ ท�าให้
ขาดแรงจูงใจในการให้คนรุ ่นใหม่เข้าสู ่ภาคเกษตร 
นอกจากนี ้แรงงานที่ยังคงอยู่ในภาคเกษตรมีอายุเฉลี่ย 
52 ปี ซึ่งเป็นวัยกลางคนมีก�าลังในการท�างานลดลง  
ไม่สามารถท�างานหนักได้ การใช้เครื่องจักรกลทางการ
เกษตร และการจ้างแรงงานคนมาใช้ในการท�าการ
เกษตรจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกข้าว กข43 เฉลี่ย 13.86 
ไร่ ในขณะที่จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 15.64 
ไร่ (Office of Agricultural Economics, 2017)  
จะเห็นได้ว่า เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกข้าว กข43 ต�่ากว่า
พื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ยของจังหวัดราชบุรี  เกษตรกรได้
ผลผลิตข้าว กข43 เฉลี่ย 580.87 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
รายได้จากการขายข้าว กข43 เฉลีย่ 5,338.02 บาทต่อ
ไร่ มีต้นทนุในการผลติข้าว กข43 เฉลีย่ 2,879.02 บาท
ต่อไร่ ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เกษตรกรได้รับต�่ากว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดราชบุรี 667 กิโลกรัมต่อไร่  
และเกษตรกรมต้ีนทนุการผลติเฉลีย่ต่อไร่ต�า่กว่าต้นทนุ 
เฉลี่ยของท้ังประเทศ 4,323 ถึง 5,968 บาทต่อไร่ 
(Office of Agricultural Economics, 2017) แม้ว่า
เกษตรกรจะได้ผลผลิตไม่มาก แต่เกษตรกรได้รับผล
ก�าไรจากการผลิตข้าว กข43 เฉลี่ย 2,459 บาทต่อไร่ 
ดังนั้น หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต 
จะท�าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้น
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Table 1 Demographics characteristic and economic data of farmers (N = 97)
                                                                                                                                     

Demographic characteristic and economic data Maximum Minimum Average

Age (year) 

Rice growing experience (year) 

Family member (person)

Labor for rice production (person)

Rice cultivation land (rai)

Wet-season rice grain yield (kilogram/rai)

Wet-season rice grain income, year 2018 (Baht/rai)

Wet-season rice production cost, year 2018 (Baht/rai)

    84

    50

    10

      5

    75

   700

 7,000

 6,781

        34

          1

          1

          1

          3

       400

     3,600

     2,070

    54.24

    24.72

     4.00

     2.00

    13.86

  580.87

5,338.02

2,879.02

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว กข43
เกษตรกรเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าว กข43 

จากแหล่งข่าวสาร ดังนี้ 1) สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าว ร้อยละ 88.7 เกษตรต�าบล ร้อยละ 77.2 
สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 60.8 เพื่อนบ้าน ร้อยละ 
58.8 ญาติพี่น้อง ร้อยละ 56.7 และผู้น�าท้องถิ่น ร้อย
ละ 56.7  2) สื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 70.1 
หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 59.8 แผ่นพับหรือโปสเตอร์ ร้อย
ละ 57.1 และวารสาร ร้อยละ 49.5 3) สื่อกิจกรรม 
ได้แก่ การเข้ารับฝึกอบรม ร้อยละ 66.0 การประชุม 
ร้อยละ 63.9 และการศึกษาดูงาน ร้อยละ 55.7 แสดง
ให้เห็นว่า เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
ศนูย์วิจยัข้าวและเกษตรต�าบลมากกว่าสือ่ชนดิอืน่ ท้ังนี้
เนือ่งจาก เกษตรกรทกุคนเป็นสมาชกินาแปลงใหญ่ต้อง
มกีารตดิต่อและเข้ารบัการฝึกอบรมตามข้อก�าหนดของ
โครงการอย่างสม�่าเสมอ และต้องรับรู ้ข่าวสารการ
ด�าเนินงานของโครงการ ท�าให้มีความคุ้นเคยกับเจ้า
หน้าที่ของรัฐมากกว่าสื่อจากแหล่งอื่น 

ความรู้เกี่ยวกับข้าว กข43 
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับข้าว กข43 ระดับ

มาก ร้อยละ 75.3  โดยมีคะแนนมากที่สุด 20 คะแนน 
คะแนนน้อยทีสุ่ด 9 คะแนน และมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ 

14.97 คะแนน (Table 2) ซึง่แสดงให้เหน็ว่า เกษตรกร
มคีวามเข้าใจและรบัรูข้้อมลูเก่ียวกับข้าว กข43 ผลมาจาก
เจ้าหน้าทีไ่ด้ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ง 
จงึท�าให้มผีลต่อความรูข้องเกษตรกร ถงึแม้ว่าเกษตรกร
จะมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก แต่ประเด็นที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ตอบค�าถามไม่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นข้อ
ค�าถามท่ีเกษตรกรจะต้องทราบและเป็นข้อควรระวัง
ส�าหรบัการปลกูข้าว กข43 เช่น ความอ่อนแอต่อแมลง 
เนื่องจากแมลงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผลผลิตเสียหายได้ 
และข้อค�าถามเรื่องการหักล้มง่าย ถ้าข้าวหักล้มในช่วง
ท่ีออกดอกจะเป็นสาเหตุท�าให้กระทบต่อผลผลิต โดย
เมลด็ข้าวอาจลบีเป็นบางส่วน หรอืถ้าหกัล้มในช่วงใกล้
เกบ็เกีย่วในแปลงทีม่นี�า้ท่วมขงัจะท�าให้เมลด็ข้าวจมน�า้
เสยีหายได้ รวมทัง้ข้อค�าถามเมลด็ร่วงง่าย โดยเมลด็ร่วง
ง่ายจะท�าให้เกิดการสูญเสียจากการร่วงหล่นระหว่าง
เกบ็เกีย่วในกรณใีช้รถเกีย่วนวด หรอืในระหว่างขนย้าย
รวมกองและนวดในกรณีที่ใช้คนเกี่ยวหรือใช้เครื่อง
เกีย่ววางราย ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีควรให้ข้อมลูแก่เกษตรกร
ถึงข้อควรระวังในการปลูกข้าว กข43 ว่า ควรมีการ
ระมัดระวังในเรื่องความต้านทานหรืออ่อนแอต่อแมลง 
การหักล้มง่าย และเมล็ดร่วงง่าย และเจ้าหน้าท่ีควร
ท�าความเข้าใจเนือ้หาทีจ่ะถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกร
และควรเน้นประเดน็ทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการผลติ
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Table 2   Frequency and percentage of farmers on knowledge of RD43 rice aspect (N = 97)

Knowledge level of RD43 rice aspect Frequency Percent

Low level (0.00 – 6.66 points)

Moderate level (6.67 – 13.33 points)

High level (13.34 – 20.00 points)

0

24

73

0.0

24.7

75.3

Maximum score 20 points, minimum score 9 points, 

average score 14.97 points

สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 
เกษตรกรมีปัญหาการผลติข้าว กข43 ท้ัง 5 ด้าน 

(Table 3) โดยพบปัญหาจากมากไปน้อย ดังนี้ 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการตลาด  

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นพบว ่า เกษตรกรมีป ัญหาในระดับมาก 
ในประเด็น ไม่มีตลาดรับซ้ือที่แน่นอน พ่อค้าคนกลาง
กดราคา และราคาผลผลติตกต�า่ ซึง่ปัญหาดังกล่าวเน่ือง
มาจากชาวนาเป็นผู้ผลิตแต่ไม่สามารถก�าหนดราคา 
ได้เอง และจ�าเป็นต้องขายทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว  
ในกรณีมีฝนตกในช่วงระยะเวลาเก็บเก่ียวจะท�าให้
ผลผลิตมีความชื้นสูง เป็นสาเหตุให้โรงสีและพ่อค้า
คนกลางกดราคา ประกอบกบัเกษตรกรไม่ทราบข้อมลู
ความต้องการซ้ือทีช่ดัเจนได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษา
ของ Doungsoongnern (2016) ที่พบปัญหาที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ราคาผลผลิตข้าวตกต�่า ปัญหาถูกกดราคา 
เกษตรกรส่วนใหญ่จ�าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้า
คนกลางในท้องถิน่ และไม่สามารถต่อรองราคาผลผลติ
ข้าวทีต่นเองผลติได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั Khumsoonthorn 
et al. (2017) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีเป็นปัญหา 
และอปุสรรคต่อการรบัรองมาตรฐานการผลติข้าว GAP  
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่  
มีปัญหาเรื่องราคาข้าว 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่มปัีญหาด้านตวัเกษตรกร 
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.28) เมื่อพิจารณาในแต่ละ

ประเด็น พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับมากใน
ประเด็น ไม่มีแรงจูงใจ และมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการ
ศึกษา เนื่องมาจากผลผลิตไม่เป็นไปตามท่ีเกษตรกร
คาดหวัง และการมีข้อจ�ากัดเก่ียวกับการศึกษา ท�าให้
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน�าไป 
ปฏิบัติเป็นไปได้ช้า ดังน้ัน แนวทางแก้ไขปัญหาคือ  
ภาครัฐควรสร้างตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมจะ 
เข้ารับการถ่ายทอดและรับการสาธิตเทคโนโลยีสมัย
ใหม่แล้วน�าไปถ่ายทอดและให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกร
ในกลุ่ม 

3) เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านมาตรฐาน
การผลิตในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.98) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า เกษตรกรมีปัญหาใน
ระดับมากในประเด็น ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบการ
ผลติข้าว GAP และไม่สามารถจดบนัทกึข้อมลู เนือ่งจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ท�าให้การปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าว GAP และการ
จดบันทึกข้อมูล เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดท�าคู่มือท่ีเข้าใจง่าย โดย
เกษตรกรสามารถน�าไปปฏบิตัหิรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบ
จากการจดบันทึกเป็นการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การ
บันทึกด้วยภาพถ่าย รวมท้ังพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูป
ส�าหรับโทรศัพท์มือถือ เพ่ือความสะดวกในการ 
จดบันทึกข้อมูลและการน�าไปปฏิบัติ การส่งเสริมควร
เน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการผลิตตามมาตรฐาน 
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GAP และชี้ ให ้ เห็นถึงประโยชน์ในการผลิตตาม 
มาตรฐาน GAP ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Khumsoonthorn et al. (2017) ที่พบว่า เกษตรกร
บางส่วนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว 
GAP มีทัศนคติว่า มีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติเพื่อ
ตรวจรับรองข้าว 

4) เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการผลิต  
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.65) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น พบว่า เกษตรกรมีปัญหาปัจจัยการผลิตใน
ประเด็นแรงงานไม่เพียงพอ เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่เพียงพอ 
และปุ๋ยราคาแพงจากสภาพปัญหาข้างต้น เป็นโอกาส
ของเกษตรกรที่จะน�าเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้า
มาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน ซึ่งสอดคล้องกบัแผน
พัฒนาการเกษตร โดยช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2016) 
ระบุว่า ปัจจุบันการท�าการเกษตรของไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเชิงพาณิชย์และใช้
เครื่องจักรกลมากขึ้น ส�าหรับปัญหาเมล็ดพันธุ ์ที่ด ี
หาซื้อยาก เนื่องจากในแต่ละปีเกษตรกรต้องการเมล็ด
พันธุข้์าว 1 ล้านตนั ในขณะทีก่รมการข้าวสามารถผลติ
ได้เพียง 1 แสนตัน (Rice Department, 2018) ซึ่ง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ทั้งประเทศ และประกอบกับเกษตรกรไม่ได้เก็บเมล็ด
พนัธ์ุไว้ใช้เอง ดงัน้ัน หน่วยงานภาครฐัควรถ่ายทอดองค์
ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้แก่เกษตรกร ส�าหรับปัญหาปัจจัยการ
ผลิตราคาแพง เช่น ปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศใช้ในปรมิาณทีม่าก และเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้ปุย๋เคมตีดิต่อกนัในระยะเวลานาน ส่งผลต่อโครงสร้าง
ของดิน ท�าให้ดินเสื่อมสภาพ ดังนั้น ภาครัฐควรมี 
นโยบายสนับสนุนเกษตรกรผู ้ผลิตปุ ๋ยหมักและปุ ๋ย
ชีวภาพไว้ใช้เอง รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ง
สอดคล้องกับ Uthakij (2015) ที่พบว่า เกษตรกรมี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินทุน การจ้างแรงงาน 
และปุย๋ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Doungsoongnern 

(2016) ที่พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านเงินทุน การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะปุ๋ยมี
ราคาแพง และสอดคล้องกบั Khumsoonthorn et al.  
(2017) ที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องปุ๋ย
ราคาแพง และขาดเงินทุนในการผลิตข้าว

5) เกษตรกรมีปัญหาด้านกายภาพในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.54) เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น
ปัญหา พบว่า เกษตรกรมีปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดย
มีปัญหาในเรื่องสภาพอากาศร้อนจัด ส่งผลกระทบใน
ระยะกล้า ระยะออกรวง และระยะตัง้ท้อง แสดงให้เหน็
ว่า เกษตรกรใช้ประสบการณ์จากการท�านาและเรียนรู้
ถึงผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อระยะการเจริญ
เติบโตของข้าว ซ่ึงสอดคล้องกับ Osodsapa (2015)  
ท่ีพบว่า อุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีสูงกว่า 39 องศา
เซลเซยีส ท�าให้การสงัเคราะห์แสงของข้าวลดลง แต่ถ้า
อุณหภูมิสูงกว่าในช่วง 10 วันก่อนหรือหลังข้าว
ออกดอกจะมีผลกระทบรุนแรงต่อจ�านวนเมล็ดต่อรวง
และน�้าหนักเมล็ด นอกจากนี้ ในกรณีอุณหภูมิสูงใน
ระยะดอกบานจะท�าให้เกสรตัวผู้เป็นหมันและมีการ
ปฏสินธล้ิมเหลวเป็นผลท�าให้เมลด็ลบี ดงันัน้ เกษตรกร
จะต้องวางแผนการปลูกไม่ให้ข้าวออกดอก และดอก
บานในช่วงที่อุณหภูมิสูง 



สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43>>

118 Agricultural Sci. J. 2019 Vol. 50 (2) 

Table 3  The problems of RD43 Rice Production of farmers (N = 97)
           

The problems of RD43 Rice Production Average Problem level

1. Marketing issue 

1.1 There is no exact market

1.2 Middlemen force the price down

1.3 The product price is low

1.4 Paddy field is far away from mills or purchased market

2.49

2.92

2.89

2.80

1.33

High

High

High

High

Low

2. Farmer’s personal issue 

2.1 Farmers are not motivation

2.2 Farmers have educational restrictions

2.3 Farmers do not have time

2.4 Farmers are not healthy

2.5 Farmers lack the opportunity to learn

2.28

2.88

2.72

1.95

1.93

1.93

Moderate

High

High

Moderate

Moderate

Moderate

3. Production standard issue 

3.1 Farmers are not able to implement on GAP rice production

3.2 Farmers are not able to record the GAP data

3.3 GAP Auditor is not timely

3.4 Farmers lack of Knowledge and understanding of GAP rice

3.5 GAP Advisor has no recommend to understand

1.98

2.97

2.81

1.94

1.16

1.04

Moderate

High

High

Moderate

Low

Low

4. Production issue  

4.1 Farm inputs

4.2 Harvesting and storage

4.3 Pest

4.4 Rice quality

1.65

2.37

1.70

1.45

1.07

Low

High

Moderate

Low

Low

5. Physical issue 

5.1 Weather 

5.2 Soil

5.3 Water

1.54

1.92

1.62

1.09

Low

Moderate

Low

low
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สรุป

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กข43 ในจังหวัดราชบุรี
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�านามากกว่า 20 ปี 
โดยมีจ�านวนแรงงานท่ีใช้ในการท�านาต่อครัวเรือนโดย
เฉลี่ยเพียง 2 คน อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนยังขาดความ
รู้ความเข้าใจในลักษณะประจ�าพันธุ์บางประการของ
ข้าว กข43 แม้ว่าเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่จะมี
โอกาสเข้าถึงหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวก็ตาม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
และมีพื้นที่ท�านาโดยเฉลี่ยในแต่ละครัวเรือน 13.86 ไร่ 
ซ่ึงน้อยกว่าพ้ืนที่ท�านาเฉลี่ยของจังหวัดราชบุรี อาจ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต ท�าให้ผลตอบแทนจาก
การผลติข้าวไม่อาจสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรได้เท่า
ที่ควร ประกอบกับสภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43  
ทีส่�าคญัทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่ประสบ คือ ปัญหาด้านการ
ตลาด เนื่องจากยังไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน 
หรอืบางครัง้ถกูกดราคารับซือ้โดยพ่อค้าคนกลาง ฉะนัน้ 
ภาครัฐควรวิเคราะห์ความต้องการของตลาดให้ชัดเจน
ก่อนด�าเนินการส่งเสริมและขยายพื้นที่การผลิต โดย
การเชือ่มโยงตลาด จดัหาตลาดรบัซือ้ผลผลติทีแ่น่นอน
และก�าหนดราคาที่ชัดเจน รวมถึงสร้างเครือข่าย
เกษตรกร เพือ่การสือ่สารข้อมลูด้านการตลาดทีช่ดัเจน 
นอกจากนีเ้กษตรกรควรได้รบัค�าแนะน�าในการวางแผน
การผลิต เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างภาคการผลิตหรือ
อุปทาน กับภาคการตลาดหรืออุปสงค์ ตลอดจนได้รับ
การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า
ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้รโิภคในยคุปัจจุบนั เช่น ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า
ออนไลน์ เป็นต้น ส�าหรับมาตรฐานการผลิต เกษตรกร
สว่นใหญ่มปีัญหาในด้านการปฏิบตัิตามระบบการผลิต
ข้าว GAP และการจดบันทึกข้อมูล ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรตระหนกัถงึแนวทางหรอืวธิกีารทีใ่ช้ในการถ่ายทอด
ความรู้เกีย่วกบัการปฏบิติัตามข้อก�าหนดของ GAP และ
การจดบนัทกึให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถปฏบิติัตาม

ได้ ฉะนัน้ แนวทางแก้ปัญหาการผลติข้าว กข43 ในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติข้าว กข43 เพือ่ยกระดบัราย
ได้ครัวเรือนจากการผลิตข้าวให้มากขึ้น โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้กับเกษตรกร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยกีารผลติข้าว ทีเ่น้นการเพิม่ผลผลติ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
ยกระดบัคุณภาพของผลผลิตด้วยการผลติให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐาน GAP เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค 
ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรท�าความเข้าใจเนื้อหาที่
จะถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรและควรเน้นประเดน็ที่
ส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อผลผลิต เช่น ความอ่อนแอต่อ
แมลงศตัรขู้าว การหกัล้มง่ายของต้นข้าว และเมลด็ร่วง
ง่าย 2) ภาครัฐควรสร้างตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ี
พร้อมจะเข้ารบัการถ่ายทอดและรบัการสาธิตเทคโนโลยี
สมัยใหม่แล้วน�าไปถ่ายทอดและให้ค�าปรึกษาแก่
เกษตรกรในกลุ่ม 3) ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดท�า
คู ่มือการจดบันทึกการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP  
ที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนรูป
แบบจากการจดบนัทกึเป็นการใช้เทคโนโลยโีดยใช้การ
บันทึกด้วยภาพถ่าย รวมท้ังพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูป
ส�าหรับโทรศัพท์มือถือ เพ่ือความสะดวกในการ 
จดบันทึกข้อมูลและง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติ 4) ควรมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู ้แก่เกษตรกร 
ด้านการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และ 5) ภาครัฐ 
ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ ่มเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ์ ท่ีมี
คณุภาพดไีว้ใช้ในชมุชน โดยให้การสนบัสนนุเมลด็พนัธุ์
แก่กลุ่มเกษตรกร
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