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การยกระดับวิธีการปฏิบัตกิ ารผลิตข้ าวแบบดั้งเดิมของเกษตรกรสู่
การผลิตข้ าวแบบ GAP โดยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
Enhancement of farmer’s practices and knowledge skills from
conventional rice practices to GAP by farmer field school in
Phatthalung province
สุ รศักดิ์ เหน็บบัว1,2 และ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ ว1*
Surasak Nebbu1,2 and Uraiwan Tongkaemkaew1*
บทคัดย่ อ: การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้ กจิ กรรมโรงเรียนเกษตรกร เพือ่ พัฒนาความ
รู้และทักษะการปฏิบตั ขิ องเกษตรกรผู้ผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มสูก่ ารผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP ประชากรตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ เกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์เล็บนกปั ตตานีในปี การผลิต 2560/61 ในพื ้นที่บ้านพังดาน ต�ำบลนาขยาด อ�ำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ท�ำศึกษาการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มกับเกษตรกรจ�ำนวน 30 ครัวเรื อน เก็บข้ อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์แบบกึง่
โครงสร้ างเกี่ยวกับปั จจัยทีท่ างด้ านกายภาพและชีวภาพทีส่ ง่ ผลต่อการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มและท�ำศึกษากระบวนการพัฒนา
แบบมีสว่ นร่วมผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรโดยมีเกษตรกรสมัครใจเข้ าร่วมโครงการ จ�ำนวน 10 ครัวเรื อนท�ำการอบรม
เกษตรกร จ�ำนวน 3 หลักสูตรคือ การเตรี ยมความพร้ อม การปฏิบตั กิ ารตามระยะการเจริ ญเติบโตของข้ าว และการประมวล
ผลสัมฤทธิ์ตามการผลิตข้ าวมาตรฐาน GAP เก็บข้ อมูลโดยประเมินความรู้ เกษตรกรในภาคบรรยายและภาคการปฏิบตั ิ
ประเมินนิเวศแปลงปลูกข้ าวของเกษตรกรและประเมินผลการปฏิบตั จิ ากแบบบันทึกผลการปฏิบตั งิ านของเกษตรกรในแบบ
ฟอร์ ม GAP-02 และจากการสังเกตผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้ าวแบบดังเดิ
้ มเกษตรกรนิยมใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อพื ้นที่สงู
ไม่มีการบ�ำรุงดิน ใช้ ปยไม่
ุ๋ เหมาะสมต่อระยะการเจริ ญเติบโตของข้ าว นิยมใช้ ปยเคมี
ุ๋
และสารเคมี ส่วนปฏิบตั ิการกิจกรรม
โรงเรี ยนเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมก่อนเข้ าร่วมโครงการในภาคบรรยายร้ อยละ 18.15 ภาคปฏิบตั ิ ร้ อย
ละ 17.81 หลังเข้ าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ ้นภาคบรรยายร้ อยละ 25.46 ภาคปฏิบตั ริ ้ อยละ 34.88 เกษตรกรที่
ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์องค์ความรู้และการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP โดยพบว่าผลผลิตของเกษตรกรจากระบบ
การผลผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มเพิ่มขึ ้นในระบบการผลผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP คือ กลุม่ เกษตรกรที่มีผลผลิตในระดับปาน
กลาง 372.5 กก./ไร่ สูงขึ ้นเป็ น 397.5 กก./ไร่ และกลุม่ เกษตรกรที่มีผลผลิตในระดับสูง 409.5 กก./ไร่ สูงขึ ้นเป็ น 423.0 กก./
ไร่ และในระบบการผลผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP สามารถลดต้ นทุนการผลิตเฉลี่ย 55.04 บ./ไร่
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม การอบรมเกษตรกร ความรู้เกษตรกร
ABSTRACT: The purpose of this research was to study participatory processes using farmer field
school (FFS) project to develop farmer’s knowledge and skills on rice conventionpractices to good
agricultural practices (GAP) standards. Sampled farmers were who planted Lebnok Pattani rice variety
in year 2560/61 in Ban Phangdan, Na Khayat Sub-district, Khun Khanun District, Phatthalung Province.
Thirty conventional farmer households were interviewed on physical and biological factors affecting to
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traditional production by using semi-structured interview. The 10 volunteer farmers were participating
in participatory development process by the FFS project. The project developed farmer’s knowledge
and skills on rice cultivation in accordance with GAP standards. The 3 training courses in FFS process
offered to farmers were seedling preparation, rice cultivation practices and evaluation of achievement
GAP standards. Data was collected by assessing farmers’ knowledge and practices, ecology of paddy and
farmers’ practices in the GAP-02 form and observation method. The study found that, the traditional rice
cultivation used high seed per area, no soil fertilitymanagement, using fertilizer not accordance torice
growth stage and used chemical fertilizers and pesticides. Farmers participated in FFS project had a total
understanding in lecture section before participant at 8.15%, after the project, the farmers’ knowledge
was increased to 25.46%, and practice section before participant at 17.81%, after the project, the farmers’
practice skill was increased to 34.88%. The trained farmers by FFS program could apply the knowledge
and practices to rice production in GAP standard. This couldincrease rice yield in moderate level group
from 372.5 kg/rai to 397.5 kg/rai and the highlevelgroup from 409.5 kg/rai to 423.0 kg/rai. And it reduced
the average cost of production at 55.04 baht/rai.
Keywords: participatory development, training of farmers, farmers’ knowledge

บทน�ำ
จังหวัดพัทลุงเป็ น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้ รับการ
คัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ มีการ
พัฒนาเป็ นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural
City) ในปี พ.ศ. 2557-2561 ให้ เป็ นจังหวัดต้ นแบบใน
ภูมภิ าคทีเ่ น้ นให้ ความส�ำคัญกับการผลิตสินค้ าเกษตร
ตามมาตรฐานอินทรี ย์ (Organic Agriculture) และ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ก ารเกษตรที่ ดี (Good
Agricultural Practices: GAP) ที่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริ โภค
ด้ วยเหตุนี ้ จังหวัดพัทลุงจึงเลือกการผลิตข้ าวเป็ น
กิ จกรรมน�ำร่ อง เนื่ องจากข้ าวเป็ นอาชี พหลักของ
เกษตรกรและมีพื ้นที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นแต่วิถี
การปลูกข้ าวของเกษตรกรส่วนใหญ่มกั นิยมปลูกแบบ
ดังเดิ
้ มและปลูกเพื่อบริ โภคเมื่อเหลือจากการบริ โภค
จึงจ�ำหน่วย (ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอควนขนุน, 2559)
ซึง่ เกษตรกรทีป่ ลูกข้ าวแบบดังเดิ
้ มนี ้เป็ นเกษตรกรทีย่ งั
ไม่เคยข้ าร่วมโครงการเกษตรสีเขียว ดังนันหากมี
้
การ
พัฒนาเกษตรกรเหล่านี ้ให้ สามารถพัฒนาการผลิต
ข้ าวแบบดังเดิ
้ มซึ่งเป็ นการเพาะปลูกที่ไม่มีการน�ำ
เทคโนโลยีการผลิตทีเ่ หมาะมาใช้ มาก่อนเป็ นการผลิต
ข้ าวแบบ GAP จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะผลักดันให้
จัง หวัด พัท ลุง เป็ น ต้ น แบบเมื อ งเกษตรสี เ ขี ย วใน
ภูมิ ภ าคของภาคใต้ ใ ห้ ป ระสบความส�ำ เร็ จ ได้ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมเป็ นแนวทางหนึง่
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ ในการพัฒนาได้ ดังเช่น
Locke et al. (1997) กล่าวว่า การพัฒนาแบบมีสว่ น
ร่ วมเป็ นการร่ วมกันของประชาชนในการตัดสินใจ

การสรุปผลการศึกษา รวมถึงการเสนอข้ อปรับปรุงโดย
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลร่ วมกัน ซึง่ กระบวนการเหล่านี ้สามารถตรวจ
สอบได้ เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปใช้ ขององค์กรขณะ
ที่ Braun et al. (2000) กล่าวว่าการพัฒนาเกษตรกร
แบบมีส่วนร่ วมโดยกระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร
(Farmer Field School: FFS) ร่วมกับคณะกรรมการ
การวิจยั ทางการเกษตรในท้ องถิน่ (Local Agricultural
Research Committees: CIALs) เป็ นเวทีหนึง่ ในการ
ปรับปรุงขีดความสามารถในการตัดสินใจและกระตุ้น
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมท้ องถิ่นส�ำหรับการท�ำการ
เกษตรแบบยัง่ ยืนได้ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงเป็ นการศึกษา
การกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมของเกษตรกร
ผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรเพื่อยกระดับวิธีการ
ปฏิบตั ิการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มสู่การผลิตข้ าวแบบ
GAP ตามเป้าหมายโครงการเกษตรสีเขียวของจังหวัด
พัทลุง ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ เกษตรกรสามารถพึง่ ตนเองในผลิต
ข้ าวที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมตลอดห่วงโซ่การผลิต
และการบริ โภคได้ ในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. การเลือกพืน้ ที่ศึกษา: ท�ำการเลือกพืน้ ที่
ศึกษาแบบเจาะจงคือ ต�ำบลนาขยาด อ�ำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง เป็ นพื ้นทีก่ รณีศกึ ษา โดยการเลือกพื ้นที่
หมูท่ ี่ 2 บ้ านพังดาน เนือ่ งจากบ้ านพังดานเป็ นหมูบ่ ้ าน
น� ำ ร่ อ งโครงการเมื อ งเกษตรสี เ ขี ย วของอ� ำ เภอ
ควนขนุน โดยมีเป้าหมายให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวแบบ
ดังเดิ
้ มเข้ าสูก่ ารปลูกข้ าวตามมาตรฐาน GAP
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2. การเลือกประชากรศึกษา: ท�ำการคัดเลือก
เกษตรกรผู้ ปลู ก ข้ าวแบบดั ง้ เดิ ม ในปี การผลิ ต
2559/60 แบบเจาะจง คือเกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์
เล็บนกปั ตตานี 30 ครั วเรื อน เนื่ องจากมี จ�ำนวน
มากทีส่ ดุ จากเกษตรกรทังหมด
้
56 ครัวเรือน (ทีเ่ หลือ
เป็ น เกษตรกรที่ ป ลูก ข้ าวพัน ธุ์ สัง ข์ ห ยด จ� ำ นวน
29 ครัวเรื อน และข้ าวพันธุ์อื่น ๆ จ�ำนวน 3 ครัวเรื อน)
(ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอควนขนุน, 2559)
3. วิ ธี ก ารการเก็ บ ข้ อ มูล และการวิ เ คราะห์
ข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 การศึกษาการผลิตข้ าวแบบดัง้ เดิม
และการสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการโรงเรี ยนเกษตรกร
ท� ำ การเก็ บ ข้ อมู ล เกษตรกรโดยใช้ โดยใช้ การ
สัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างเกี่ ยวกับกระบวนการ
ผลิตซึง่ มีประเด็นสัมภาษณ์ 3 ส่วนคือ 1) ปั จจัยทาง
ด้ านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ปั จจัยทาง
ด้ านกายภาพและชีวภาพที่สง่ ผลต่อการท�ำนา และ
3) ปั ญหาและข้ อคิดเห็นของเกษตรกรและท�ำการ
สอบถามการสมัค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
เกษตรกร น�ำข้ อมูลที่ได้ มาท�ำการวิเคราะห์ผลแบบ
พรรณนาเกี่ยวกับบริบทการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มและ
สภาพปั ญ หาและความต้ องการจะพั ฒ นาของ
เกษตรกร
3.2 การศึกษากระบวนพัฒนาเกษตรกร
ผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรโดยกระบวนการแบบ
มีส่วนร่ วมกับเกษตรกรที่สมัครใจเข้ าร่ วมโครงการ
จ�ำนวน 10 ครัวเรื อนร่วมกับผู้วจิ ยั นักวิชาการเกษตร
อ�ำเภอควนขนุนนักวิชาการเกษตรสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
จังหวัดพัทลุงและตัวแทนเกษตรกรในพื ้นที่ที่ประสบ
ความส�ำเร็ จในการผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP จัด
กระบวนการเรี ย นรู้ แบบโรงเรี ย นเกษตรกรตลอด
ฤดูก าลผลิ ต ในปี 2560/61 โดยมี ขัน้ ตอน ดัง นี ้
1) ผู้วิจัยและนักวิชาการเกษตรชีแ้ จงเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินโครงการ หลักสูตรทีฝ่ ึ กอบรม และให้ เกษตรกร
ได้ เสนอความต้ องการประเด็นที่ต้องการเรี ยนรู้ เพิ่ม
เติม 2) ผู้วิจยั และนักวิชาการเกษตรจัดฝึ กอบรม 3
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ฝึกอบรมเป็ นหลักสูตรของ
ส� ำ นัก งานเกษตรอ� ำ เภอควนขนุน ร่ ว มกับ ผลการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาทีพ่ บในการเก็บข้ อมูลการผลิต
ข้ าวแบบดัง้ เดิมประกอบด้ วยหลักสูตรการเตรี ยม
ความพร้ อม หลักสูตรการปฏิบตั ิการตามระยะการ
เจริ ญเติบโตของข้ าวและหลักสูตรการประมวลผล
สัมฤทธิ์การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GAP3) เกษตรกร
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น�ำวิธีการที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ใิ นแปลงนา
ของตนเองในขณะเดียวกันผู้วิจัยและนักวิชาการ
เกษตรลงส�ำรวจพื น้ ที่ การปฏิ บัติงานเกษตรกรใน
แปลงนาส�ำหรับต้ นทุนการปฏิบตั ิของเกษตรกรใน
แปลงนาตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรเป็ นผู้ออกค่า
ใช้ จา่ ยเอง ยกเว้ นค่าตรวจวิเคราะห์ดนิ ได้ รบั สนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ 4) การน�ำผลปฏิบตั มิ าร่วมแลก
เปลี่ยน โดยเกษตรกรทัง้ 10 ครัวเรื อน น�ำผลการ
ปฏิบตั ิของตนเองมาร่ วมแลกเปลี่ยนตามแผนการ
ด�ำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกันกับผู้วิจยั นัก
วิชาการเกษตรและตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความ
ส�ำเร็ จในการผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP
ท�ำการเก็บข้ อมูลดังนี ้ 1) เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบทดสอบความรู้ ที่ ไ ด้ รับจากการฝึ กอบรมเพื่ อ
ประเมินความเข้ าใจในเนื ้อหาก่อนและหลังการฝึ ก
อบรม เช่น การวางแผนการผลิตตลอดฤดูกาลผลิต
การจัดการพื ้นที่ การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ วิธีการก�ำจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ความรู้เกีย่ วกับมาตรฐาน GAP ร่วมกับการสัมภาษณ์
เกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ ารในนาข้ าวของตนเอง
เช่น การส�ำรวจการเจริญเติบโตของต้ นข้ าว (ความสูง
การแตกกอ การเปลีย่ นแปลงของสีใบ) การลงส�ำรวจ
ระบบนิเวศในนาข้ าว (ชนิดพืช ชนิดสัตว์) การส�ำรวจ
ศัตรู ธรรมชาติและศัตรู ข้าวในนาข้ าวการควบคุม
วัชพืชในนาข้ าว การผลิตไตรโครเดอร์ มา่ และการใช้
2) เก็ บ ข้ อ มูล จากแบบฟอร์ ม จดบัน ทึก ระบบการ
จัดการคุณภาพข้ าวส�ำหรับเกษตรกร (GAP-02)ของ
เกษตรกร และจากการสัง เกตของผู้วิ จัย และนัก
วิชาการเกษตรที่ได้ ลงส�ำรวจพื ้นที่เพื่อยืนยันทักษะ
การปฏิบตั ขิ องเกษตรกรตามทีไ่ ด้ เก็บข้ อมูลไปแล้ วใน
ขันตอนแรก
้
และ 3) เก็บข้ อมูลผลผลิตข้ าวในแปลง
นาเกษตรกร จ�ำนวน 5 จุด/แปลง แต่ละจุดมีพื ้นที่ 1
ตารางเมตร เพื่อหาผลผลิตข้ าวต่อพื ้นที่ และท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ 1) องค์
ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตข้ าว ให้ คะแนน 30
คะแนนและทักษะการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GAP ให้
คะแนน 70 คะแนนน�ำผลคะแนนที่ได้ มาคิดเป็ นค่า
ระดับชันคะแนนก่
้
อนและหลังการเข้ าอบรมในภาพ
รวม 2) การประยุกต์องค์ความรู้ ในการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน GAPและ 3) เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของผลผลิตระหว่างการปลูกแบบดังเดิ
้ มก่อนการเข้ า
อบรมและแบบมาตรฐาน GAP หลังการเข้ าอบรม
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
ระบบการผลิตข้ าวแบบดัง้ เดิมและการเข้ าร่ วม
โครงการ
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต ข้ าวแบบดัง้ เดิ ม ของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้
เองมากกว่า 1-3 ฤดูกาล นิยมท�ำนาหว่าน ใช้ เมล็ด
พันธุ์ข้าวต่อไร่ สูงโดยเฉลี่ย 20-25 กก./ไร่ ซึ่งทาง
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอควนขนุนส่งเสริมให้ เกษตรกร
ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ อยู่เฉลี่ยอยู่ท่ี 15 กก./ไร่ แต่
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าต้ นกล้ า
ส่วนหนึง่ ถูกท�ำลายโดยปูและหอยเชอรี่ จึงจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ เมล็ดพันธุ์ตอ่ พื ้นทีส่ งู ขณะทีเ่ กษตรกรบางรายปลูก
ข้ าวไม่มีการใส่ทงปุ๋
ั ้ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย์หรื อหากใส่
ก็ใส่ปริมาณน้ อย เนือ่ งจากเกษตรกรเห็นว่านาข้ าวอยู่
ติดกับสวนยางพาราที่มีการใส่ปยอยู
ุ๋ แ่ ล้ วและการใส่
หรื อไม่ใส่ก็ได้ ผลผลิตข้ าวเหมือนกันส่วนการใส่ปยุ๋
บางรายเน้ นการใส่ ปุ๋ ยเคมี ม ากกว่ า ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์
เนื่ องจากหาซือ้ ได้ ง่ายและสะดวกในใช้ การก�ำจัด
วัชพืชนิยมใช้ สารเคมีประเภทหลังงอกขณะที่การ
ก�ำจัดศัตรู พืชเช่น แมลงสัตว์ศตั รู พืชมักนิยมใช้ สาร
เคมีเมือ่ มีการระบาดมาก หรือบางครัง้ ก็ปล่อยให้ ศตั รู
พืชระบาดตามธรรมชาติไม่มีการก�ำจัดหรื อควบคุม
และไม่นิยมบ�ำรุงดินด้ วยวิธีใด ๆ หลังเก็บเกี่ยวก็มกั
ปล่อยพื ้นที่นาว่างเปล่า

การส�ำรวจเกษตรกรที่ปลูกข้ าวแบบดังเดิ
้ มเพื่อ
เข้ าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่
สนใจเข้ าร่วมโครงการมีน้อยมากคือ 10 ครัวเรือน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็ น
รายที่มีทงผ่
ั ้ านและไม่ผ่านการอบรมด้ านการเกษตร
มาก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 43.33 และเป็ นเกษตรกรทีใ่ ห้
ผลผลิตในระดับกลาง (306-378 กก./ไร่) และระดับสูง
(400-480 กก./ไร่) ส่วนเกษตรกรทีใ่ ห้ ผลผลิตในระดับ
ต�่ำ (200-272 กก./ไร่ ) พบว่าไม่ประสงค์จะเข้ าร่ วม
โครงการเลยจากการสอบถามเหตุผลการไม่เข้ าร่วม
โครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยากเข้ าร่วม
โครงการเพราะมีข้อจ�ำกัดด้ านอายุ ซึง่ พบเกษตรกรที่
ไม่เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 60.4 ปี ขณะ
ที่เกษตรกรที่มีรายได้ มากพบว่าก็ไม่ประสงค์จะเข้ า
ร่วมโครงการเช่นกัน (Table 1) ซึง่ Wilson (1997)
กล่า วว่า อายุแ ละการมี ร ายได้ ข องเกษตรกรเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อการเข้ าร่ วมโครงการในการ
พัฒ นาเกษตรกร เกษตรกรที่ มี อายุมากมักส่ง ผล
ต่ อ อุป สรรคในการรั บ รู้ และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติการ เช่นเดียวกับ Dolisca et al. (2006)
พบว่า เกษตรกรที่มีอายุและรายได้ สูง เป็ นปั จจัย
ส�ำคัญทีไ่ ม่เข้ าร่วมในโครงการจัดการป่ าไม้ ของชุมชน
เนื่องจากคนทีม่ อี ายุสงู มีอปุ สรรคในการสือ่ สาร ขณะ
ที่คนที่มีรายได้ มากมักจะมีรายได้ และงานประจ�ำท�ำ
อยูแ่ ล้ ว

Table 1 household characteristic of rice farmers purposing participants in the farmer field school
project in the study area
Household characteristics of rice farmers
Earning activity
1) On-farm
2) On-farm and off-farm
Age of the household head
1) Mean 55.9 years
2) Mean 60.4 years
Income of household
1) Mean 116,840 bath per year
2) Mean 244,870 bath per year
Rice yield per area
1) Low yield group (200-272 kg/rai)
2) Medium yield group (306-378 kg/rai)
3) High yield group (400-480 kg/rai)
Experience in rice farmingtraining
1) Never joined
2) Ever joined

Purposing participant in the project (n=30)
Yes (hh.)
%
No (hh.)
%
9
1

30.00
3.33

14.00
6.00

46.67
20.00

10
-

33.33
-

20

66.67

10
-

33.33
-

20

66.67

0
2
8

0.00
6.67
26.67

4
7
9

13.33
23.33
30.00

7
3

23.33
10.00

10
10

33.33
33.33
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การยกระดับวิธีการปฏิบัติในการผลิตข้ าวแบบ
ดัง้ เดิมสู่การผลิตข้ าวแบบ GAP
1. การพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวผ่ านกระบวนการโรงเรี ยน
เกษตรกร
จากการเปรียบเทียบความรู้และทักษะของ
เกษตรกรก่อนและหลังการเข้ าร่วมกระบวนการเรี ยน
รู้ ผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมี
ความรู้หลังอบรมร้ อยละ 89.10 เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 25.57
จากเดิมร้ อยละ 63.53 โดยเกษตรกรมีความรู้ หลัง
อบรมในเกือบทุกประเด็นที่ประเมินมากกว่าร้ อยละ
80 ยกเว้ นความรู้ด้านการใส่ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดิน
เกษตรกรยังมีความรู้ไม่มากนัก ซึง่ เกษตรกรให้ ความ
เห็นว่าการเก็บตัวอย่างดินมีความยุ่งยากและรอผล
ตรวจนานบางครัง้ ได้ ผลล่าช้ ากว่าฤดูการผลิตและ
จากร้ อยละขององค์ความรู้ที่เพิม่ ขึ ้นค่อนข้ างน้ อยคือ
องค์ความรู้ ด้านการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ข้าว (ร้ อยละ
12.00) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (ร้ อยละ 12.00)
และความรู้ ด้ านการผลิตข้ าวแบบ GAP (ร้ อยละ
18.40) ทังนี
้ ้เกษตรกรเห็นว่าได้ ท�ำเป็ นประจ�ำอยูแ่ ล้ ว
แต่หากมีการเพิ่มความรู้ เป็ นประจ�ำจะท�ำให้ เข้ าใจ
เพิ่มขึ ้น (Table 2) ขณะที่ทกั ษะการปฏิบตั ิการของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีทกั ษะหลังอบรมร้ อยละ
87.19 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.67 จากเดิม ร้ อยละ 44.52

โดยเกษตรกรมีทกั ษะในการปฏิบตั หิ ลังอบรมในเกือบ
ทุกประเด็นที่ประเมินมากกว่าร้ อยละ 80 เช่นกัน
ยกเว้ นทักษะการปฏิบตั กิ ารขยายเชื ้อไตรโครเดอร์ มา่
เพราะเกษตรกรไม่เคยมีการฝึ กปฏิบตั กิ ารท�ำมาก่อน
อีกทังขั
้ นตอนปฏิ
้
บตั กิ ารขยายเชื ้อไตรโครเดอร์ มา่ ต้ อง
อาศัย การฝึ ก ปฏิ บัติ เ ป็ นประจ� ำ จึ ง จะเกิ ด ความ
ช�ำนาญและจากร้ อยละของทักษะที่เพิ่มขึ ้นค่อนข้ าง
น้ อยคือการส�ำรวจการเจริญเติบโตของต้ นข้ าวภายใน
แปลงปลูก (ร้ อยละ 7.18) (Table 2) เพราะเกษตรกร
เห็นว่าได้ ปฏิบตั ิเป็ นประจ�ำอยู่แล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบ
ในภาพรวมของการะบวนพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมผ่าน
กิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรโดยแยกเป็ นคะแนนภาค
บรรยาย (ร้ อยละ 30) และภาคปฏิบตั ิ (ร้ อยละ 70)
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมี
ความรู้ ภาคบรรยายก่อนเข้ าร่ วมโครงการ ร้ อยละ
18.15 หลังเข้ าร่ วมโครงการร้ อยละ 25.46 คิดเป็ น
ความรู้ภาคบรรยายทีเ่ พิม่ ขึ ้นร้ อยละ 7.31 ขณะทีภ่ าค
ปฏิบตั กิ ่อนเข้ าร่วมโครงการ ร้ อยละ 17.81 หลังเข้ า
ร่วมโครงการร้ อยละ 34.88 คิดเป็ นความรู้ภาคปฏิบตั ิ
ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.07 และได้ คะแนนในภาพรวม
หลังอบรมคิดเป็ นร้ อยละ 59.79 หรื อคิดเป็ นระดับชัน้
คะแนนคือเกรด C+ จากเดิมก่อนเข้ าอบรมคิดเป็ น
ร้ อยละ 29.91 หรื อ คิ ด เป็ น ระดับ ชัน้ คะแนนคื อ
เกรด F (Figure 1)

Table 2 Comparison of details skills of farmers before and after learning in farmer field school
Item of evaluation
1. Knowledge skills
1) Production planning throughout the season
2) Land management
3) Preparation of rice seeds
4) Integrated pest management
5) Harvesting and postharvest management
6) Knowledge of GAP rice production
Mean
2. Practices skills
1) Having surveyrice growth in ownrice fields
2) Having surveyecology in ownrice fields
3) Having surveynatural enemies and control pests in ownrice fields
4) Having weeding in ownrice fields
5) Having production of trichoderma and application in own rice fields
Mean

Score

Before
%

After
%

Increase
%

10
10
10
10
10
25
105

50.00
50.00
80.00
60.00
70.00
71.20
63.53

100.00
81.00
92.00
90.00
82.00
89.60
89.10

50.00
31.00
12.00
30.00
12.00
18.40
25.57

45
40
30
40
20
175

77.78
47.83
20.00
57.00
20.00
44.52

85.56
90.00
100.00
85.42
75.00
87.19

7.78
42.17
80.00
28.42
55.00
42.67
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Figure 1 Comparison of farmers’ knowledge before and after learning in farmer field school
การศึกษานี ้จะเห็นได้ วา่ เกษตรกรในภาพรวมถึง
แม้ ว่าค่าคะแนนหลังเข้ าอบรมได้ คะแนนในระดับ
พอใช้ (ร้ อยละ 59.79 ระดับ หรื อ เกรด C+) แต่
เกษตรกรมีการพัฒนาเพิม่ ขึ ้น ซึง่ จากเดิมได้ คา่ คะแนน
ก่อนเข้ าอบรมในระดับน้ อย (ร้ อยละ 29.91 หรือ เกรด
F) การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าการพัฒนาเกษตรกร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นกิ จ กรรมโรงเรี ย นเกษตรกร
สามารถส่งเสริ มให้ องค์ความรู้และทักษะการปฏิบตั ิ
ของเกษตรกรเพิม่ ขึ ้นดังที่ Braun et al. (2000) กล่าว
ว่า การใช้ รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรผ่านกิจกรรม
โรงเรี ยนเกษตรกรแสดงให้ เห็นถึงวิธีการทดลองและ
การวิ เ คราะห์ ร่ ว มกัน ระหว่ า งเกษตรกรกับ คณะ
กรรมการการวิจัยทางการเกษตรในท้ องถิ่ น วิธีนี ้
สามารถเพิ่มศักยภาพของบุคคลและกลุม่ คนในท้ อง
ถิ่นในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ส�ำคัญ โดยที่
เกษตรกรจะเป็ นผู้เติมช่องว่างองค์ความรู้ในท้ องถิ่น
เกีย่ วกับระบบนิเวศเกษตรและเพิม่ ความตระหนักและ
ความเข้ าใจเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทไี่ ม่สามารถสังเกต

เห็นได้ หรื อไม่ชัดเจน ส่วนคณะกรรมการการวิจัย
ทางการเกษตรในท้ องถิ่นจะเป็ นผู้ประเมินระบบของ
ทางเลือกเทคโนโลยี และความสามารถในการน� ำ
เทคโนโลยีมาใช้ ขณะที่ Godtland et al. (2004) กล่าว
ว่า การใช้ กิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรสามารถพัฒนา
ให้ เกษตรกรมีความรู้เกีย่ วกับการจัดการศัตรูแบบผสม
ผสาน (Integrated Pest Management: IPM) โดย
พบว่าเกษตรกรมีการปฏิบตั ิการการจัดการศัตรู พืช
แบบผสมผสานดีขึ ้นและมีศกั ยภาพในการปรับปรุ ง
ผลผลิตในการผลิตมันฝรั่งได้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษานี ้ คือกระบวนการเรียนรู้จาก
กิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรส่งผลให้ ผลผลิตข้ าวของ
เกษตรกรเพิ่มขึน้ โดยพบว่ากลุ่มที่ให้ ผลผลิตปาน
กลาง (ผลผลิต 306-378 กก./ไร่) มีผลผลิตเพิม่ ขึ ้นร้ อย
ละ 25.00 จากผลผลิตเฉลีย่ 372.5 กก./ไร่ เป็ น 397.5
กก./ไร่ และกลุม่ ที่ให้ ผลผลิตสูง (ผลผลิต 400-480
กก./ไร่) มีผลผลิตเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 13.50 จากผลผลิต
เฉลีย่ 409.5 กก./ไร่ เป็ น 423.0 กก./ไร่ (Figure 2)

Figure 2 Comparison of rice yield before and after learning in farmer field school
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2. การประยุกต์ องค์ ความรู้และทักษะของ
เกษตรกรสู่ การปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ข้ าวตาม
มาตรฐานGAP
จากการศึกษาการประยุกต์องค์ความรู้การ
ผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP โดยแบ่งกลุม่ เกษตรกร
จากการให้ ผลผลิตต่างกันออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่
เกษตรกรที่ให้ ผลผลิตปานกลาง และกลุม่ เกษตรกร
ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สูง ในระบบการผลิ ต ข้ า วแบบดัง้ เดิ ม
เกษตรกรทั ง้ สองกลุ่ ม นี ก้ ่ อ นเข้ าร่ ว มโครงการ
มี กิ จ กรรมการปลู ก ข้ าวคื อ ในกลุ่ ม ที่ ใ ห้ ผลผลิ ต
ปานกลางมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ เองจากฤดูกาล
ผลิ ต ที่ ผ่ า นมาและบางครั ง้ มี ก ารเก็ บ ไว้ ม ากกว่ า
2-3 ฤดูกาลผลิตใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลีย่ 20-25กก./ไร่
วิ ธี ก ารเพาะปลูก มัก นิ ย มแบบหว่า นข้ า วแห้ ง หรื อ
หว่านน� ้ำตม เกษตรกรในกลุ่มนี ้ไม่มีการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยวิธีใด ๆ อีกทังวิ
้ ธีการใส่ปยุ๋
ไม่เหมาะสมกับระยะการเจริ ญเติบโตของต้ นข้ าว
และมีการเก็บเกี่ยวในระยะเหลืองทังรวงเนื
้
่องจากรอ
รถเกี่ยวนวดข้ าวขณะที่กลุม่ เกษตรกรที่ให้ ผลผลิตสูง
มีการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
ของหน่วยงานราชการ (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง) มี
การบ�ำรุงดินโดยใช้ พืชตระกูลถัว่ ในบางครัง้ มีการใช้
ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ย์ มีการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว
เฉลีย่ 20 กก./ไร่ วิธีการเพาะปลูกนิยมแบบหว่านข้ าว
แห้ งหรื อหว่านน� ้ำตมมีการควบคุมการเกิดวัชพืชโดย
การพ่นสารเคมีประเภทหลังงอก (Figure 3) หลังจาก
เกษตรกรทั ง้ สองกลุ่ ม นี ผ้ ่ า นการอบรมกิ จ กรรม
โรงเรี ยนเกษตรกร พบว่า สามารถประยุกต์องค์ความ
รู้ ในการผลิต ข้ าวตามมาตรฐาน GAP โดยมี การ
ประยุกต์ดงั นี ้การใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกครัวเรื อนมีการ
ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์และมา
จากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานราชการที่ได้
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อินทรีย์ ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตราทีเ่ หมาะสมคือ 9-10
กก./ไร่ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินบางครัว
เรื อนมีการไถกลบตอซัง บางครัวเรื อนมีการไถกลบ
ตอซังร่วมกับการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์บางครัวเรื อนมีการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย์ บางครัวเรื อนมีการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ร่วมกับ
ใช้ น� ้ำหมักชีวภาพ บางครัวเรื อนมีการปลูกพืชตระกูล
ถัว่ และพบว่าทุกครัวเรื อนมีการส�ำรวจระบบนิเวศน์
ในนาข้ าวเพื่อเฝ้าระวังโรค แมลง และสัตว์ศตั รู ข้าว
รวมทัง้ มีการประยุกต์การจัดการศัตรู พืชแบบผสม
ผสานเพื่อลดปริ มาณการใช้ สารเคมี ส่วนด้ านต้ นทุน
การผลิตเกษตรกรสามารถลดต้ นทุนการผลิตเฉลีย่ ได้
ไร่ละ 55.04 บาท จากต้ นทุนการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ ม
เฉลีย่ ไร่ละ 2,281.23 บาท ซึง่ เป็ นต้ นทุนการผลิตข้ าว
ตามมาตรฐาน GAP เหลือเฉลีย่ ไร่ละ 2,226.19 บาท
(Figure 3) ด้ วยกิจกรรมการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการจัดการผลิตทีด่ แี ละเหมาะสมจึงส่งผล
ให้ ผลผลิตข้ าวของเกษตรกรเพิม่ ขึ ้นโดยเฉพาะกลุม่ ที่
ให้ ผลผลิตปานกลางก่อนเข้ าร่ วมโครงการ ซึ่งการ
ศึกษานี ้สอดคล้ องกับ Godtland et al. (2004) ที่มี
การใช้ ระบบโรงเรี ย นเกษตรกรพั ฒ นาความรู้
เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการศัตรูแบบผสมผสานส่ง
ผลให้ เกษตรกรสามารถปรับปรุงผลผลิตในการผลิต
มันฝรั่งเพิม่ ขึ ้นได้ อย่างมีนยั ส�ำคัญเช่นเดียวกับ Davis
et al. (2012) กล่าวว่า ระบบการพัฒนาเกษตรกรผ่าน
กิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรมีผลกระทบในทางบวกต่อ
การผลิตและรายได้ ของเกษตรกรที่เป็ นผู้หญิ งที่มี
ความรู้ ต�่ำ โดยเพิ่มรายได้ ทางการเกษตรและท�ำให้
ผลผลิตพืชเพิ่มขึ ้นของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ
แถบแอฟริกาตะวันออกและแนวทางนี ้สามารถน�ำไป
ใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ นผู้หญิงและผู้ผลิตทีม่ คี วาม
รู้น้อยได้
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Figure 3 Application of good agricultural practices knowledge on rice production
สรุ ป

เอกสารอ้ างอิง

กระบวนการพัฒนาเกษตรกรแบบมีส่วนร่ วม
ผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรสามารถการยกระดับ
วิธีการปฏิบตั กิ ารผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มของเกษตรกรสู่
การผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP ได้ โดยเกษตรกรมี
ระดับองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบตั ิการผลิตข้ าว
ตามมาตรฐาน GAP เพิม่ ขึ ้น เกษตรกรสามารถน�ำองค์
ความรู้จากกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรประยุกต์ในการ
ผลิตข้ าวตามมาตรฐาน GAP ในแปลงปลูกตนเองได้
ส่งผลให้ ผลผลิตข้ าวเพิ่มขึ ้น นอกจากนันการปฏิ
้
บตั ิ
ตามมาตรฐาน GAP ช่วยให้ เกษตรกรสามารถลด
ต้ นทุนด้ านการใช้ ปยและสารเคมี
ุ๋
ได้ ดังนันเพื
้ อ่ ให้ เกิด
การขับเคลือ่ นให้ จงั หวัดพัทลุงเป็ นเมืองเกษตรสีเขียว
ดัง กล่า วได้ อี ก ทัง้ ยัง เป็ น แนวทางในการพัฒ นาสู่
การเกษตรอินทรี ย์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรมี
การน�ำกระบวนการพัฒนาเกษตรกรแบบมีสว่ นร่ วม
ผ่านกิจกรรมโรงเรี ยนเกษตรกรนี ้ไปขยายผลในพื ้นที่
อืน่ หรือด�ำเนินกิจกรรมนี ้อย่างต่อเนือ่ งในพื ้นทีเ่ ดิมกับ
เกษตรกรทีย่ งั ไม่เข้ าร่วมโครงการหรือในกลุม่ เกษตรกร
เดิมเพือ่ ยกระดับความรู้เพิม่ ขึ ้น
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