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ข้ อจ�ำกัดและศักยภาพของการผลิตข้ าวสังข์ หยดในจังหวัดพัทลุง
เพื่อให้ได้ การรับรองมาตรฐานข้ าวอินทรีย์
Constraints and Potential of Sangyod Rice Production in
Phatthalung Province to Access the Certification Rice Organic Standards
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บทคัดย่อ: การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อจ�ำกัดและศักยภาพที่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการปลูก
ข้าวสังข์หยดอินทรียเ์ พื่อให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ ประชากรศึกษาคือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอินทรีย ์
ในจังหวัดพัทลุงที่ขอขึน้ ทะเบียนเพื่อตรวจประเมินแปลงข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย ์ จ�ำนวน 280 ราย เก็บ
ข้อมูลในฤดูกาลปี 2558/59โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างและการประชุมกลุม่ ผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรไม่ผา่ นการรับรอง 65 ราย ผ่านการรับรองระยะปรับเปลี่ยน 121 ราย และผ่านการรับรองข้าวอินทรีย ์
94 ราย มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรองคือมาตรฐาน IFOAM และOrganic Thailand ส�ำหรับข้อจ�ำกัดต่อความส�ำเร็จ
ในการปลูกข้าวสังข์หยดอินทรียพ์ บว่า การไม่มีชอ่ งทางการตลาดมากที่สดุ ร้อยละ 95.36 รองลงมาคือ การ
ขาดแคลนโรงสีขา้ วที่ผา่ นมาตรฐานอินทรียแ์ ละ GMP ร้อยละ 95.00 ส่งผลให้ผลผลิตที่นำ� มาบรรจุภณ
ั ฑ์มี
น้อยเพียงร้อยละ 9.46 นอกจากนัน้ ยังพบการระบาดของศัตรูขา้ วในโรงเก็บ ร้อยละ 84.29 ส่วนศักยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรียพ์ บว่า เกษตรกรสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานได้มากสุดคือ การจัดการดิน
และปุ๋ ย ร้อยละ 94.29 รองลงมาคือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 81.21 และ
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 80.50
ค�ำส�ำคัญ: การปฏิบตั ขิ า้ วอินทรีย,์ ระยะปรับเปลี่ยน, ใบรับรองอินทรีย,์ มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์,
มาตรฐาน IFOAM
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the constraints and potential of Sangyod
organic rice cultivation to get the certified rice organic standards. The population studied was the
organic rice farmers in Phatthalung Province who registered for the inspection, 280 people. Data
were collected in rice production season 2015/16 by using semi-structured questionnaires and focus
groups. The results showed that 65 farmers did not pass the certified standards, 121 farmers got
organic practices in a conversion period and 94 farmers got the certificate; IFOAM and Organic
Thailand standards. The most important constraints contributing to get Sangyod organic rice standard
are the lack of marketing channels, 95.36%, followed by the lack of rice mills that passed the
organic and GMP standards, 95.00% resulting in only 9.46% of the products left for packaging. In
addition, the outbreak of storage rice pests, 84.29% was also the problem. Most of farmers in this area
have potential to get the organic certilification mainly in terms of soil and fertilizer managements
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(94.29%), followed by harvesting and post-harvest practices (81.21%), and quality management in
the pre-harvest process (80.50%).
Keywords: organic practices, modification period, organic certificate, Organic Thailand standard,
IFOAM standard

บทน�ำ
ประชากรทั่วโลกมีความต้องการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรียเ์ พิม่ มากขึน้ จะเห็นได้จากข้อมูลภายใน
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ทั่วโลกมีพืน้ ที่ทำ� การเกษตร
แบบอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ จาก 43.1 ล้านเฮคเตอร์ เป็ น 69.8
ล้านเฮคเตอร์ (FiBL and IFOAM, 2019) ดังนัน้
มาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ งึ มีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เพือ่
น�ำมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์ ปั จจุบนั มี
มาตรฐานเกษตรอินทรียห์ ลายมาตรฐานซึ่งเป็ นไป
ตามที่แต่ละประเทศก�ำหนดขึน้ แต่โดยเนือ้ หาสาระ
มีความคล้ายคลึงกัน ส�ำหรับประเทศไทยได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 เพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ นการท�ำการ
เกษตรแบบทั่วไปมาเป็ นแบบเกษตรอินทรีย ์ (คณะ
กรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ, 2560) จังหวัด
พัทลุงก็ได้นำ� แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
แห่งชาติมาปรับใช้ในกิจกรรมการท�ำน�ำแบบอินทรีย ์
ซึง่ ในปี 2558/59 จังหวัดพัทลุงมีพืน้ ที่การผลิตข้าว
ทัง้ หมด 136,538 ไร่ แยกเป็ น 3 รูปแบบ คือ 1) การผลิต
ข้าวแบบทั่วไปทีใ่ ช้ปยเคมี
ุ๋
และใช้สารเคมี 131,878.24
ไร่หรือ ร้อยละ 96.58 ของพืน้ ที่ทำ� นาทัง้ หมด 2) การ
ผลิตข้าวแบบ GAP 3,492.65 ไร่ หรือร้อยละ 2.55
และ 3) การผลิตข้าวแบบอินทรีย ์ 1,167.11 ไร่หรือ
ร้อยละ 0.85 (กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร, 2559)
จะเห็นได้ว่าการผลิตข้าวแบบอินทรียม์ ี พืน้ ที่ ปลูก
น้อยมากเมื่อเทียบกับพืน้ ที่การผลิตข้าวแบบทั่วไป
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร
ในการด�ำรงชีพของครัวเรือนทีต่ า่ งกัน เช่น ด้านมนุษย์
ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านกายภาพ และด้านสังคม
(Ellis, 2003) และการผลิตข้าวอินทรียส์ ว่ นใหญ่นยิ ม
ปลูกข้าวพันธุส์ งั ข์หยด เนื่องจากเป็ นข้าว GI และเป็ น
ข้าวสุขภาพที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงเป็ นที่นิยม
ของผูบ้ ริโภค

ดังนั้นการศึกษานี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อท�ำการ
ศึกษาข้อจ�ำกัดและศักยภาพที่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในระบบการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียใ์ ห้ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานอินทรีย ์ ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์
ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรียข์ องจังหวัดพัทลุงให้ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานอินทรียเ์ พิ่มขึน้ และขยายผลการ
ผลิตข้าวอินทรียใ์ ห้กว้างขวางมากขึน้
วิธีการศึกษา
1. การเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา ท�ำการเลือกพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
ในจังหวัดพัทลุงแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ที่มีกลุม่ ท�ำนาข้าวอินทรีย ์ จ�ำนวน 9 อ�ำเภอ ได้แก่
เมือง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน ตะโหมด
ป่ าบอน ศรีบรรพต และศรีนครินทร์
2. กลุม่ ตัวอย่างการศึกษา เลือกกลุม่ เกษตรกร
ตัวอย่างแบบเจาะจงทัง้ หมดที่ทำ� นาข้าวพันธุ์สงั ข์
หยดอินทรีย ์ จ�ำนวน 22 กลุม่ ที่ขอขึน้ ทะเบียนเพื่อ
ตรวจประเมินแปลงข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย ์
รวมสมาชิก 280 ราย
3. การเก็ บ ข้อ มูล ท�ำ การเก็ บ ข้อ มูล โดยใช้
แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure
interview) ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.
2560 โดยสอบถามการปลูกข้าวในฤดูกาล 2558/59
ซึ่งมีประเด็นสอบถามเกี่ ยวกับระบบการผลิตข้าว
อินทรียใ์ นแปลงนา เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
กายภาพ ด้านเงินทุน ด้านชีวภาพ และด้านการตลาด
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็ นต้น ทัง้ นีป้ ระเด็นดังกล่าว
ถือว่าเป็ นทุนของครัวเรือนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ จากนัน้ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารประชุมกลุม่
(Focus group) เพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูล เช่น
ประเด็ น ที่ เ ป็ น ข้อ จ�ำ กัด และศัก ยภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความส�ำเร็จในการผลิตข้าวอินทรีย ์ แนวทางการปฏิบตั ิ
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ในการผลิตข้าวเพื่อให้ผา่ นการรับรอง
4. การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล น�ำ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถามมาท�ำการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction) โดยการการตีความและสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลทีเ่ ป็ นรูปธรรมโดยแสดงค่าทางสถิติ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มน�ำมา
ตรวจสอบสามเส้าด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Investigator
triangulation) และน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ด้วยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive analysis) พร้อมแสดงตารางประกอบ
เพือ่ ใช้ในการสนับสนุนการอธิบายข้อมูลผลเชิงปริมาณ
ผลและวิจารณ์
ลักษณะของครัวเรือนเกษตรกรทีผ่ ลิตข้าวสังข์หยด
อินทรียใ์ นจังหวัดพัทลุง
ลักษณะของครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตข้าวสังข์
หยดอินทรียใ์ นจังหวัดพัทลุงพบว่า ส่วนใหญ่เริม่ ปลูก
ข้าวอินทรียก์ ่อนปี พ.ศ. 2558 (อยูใ่ นช่วงประมาณ
2-5 ปี ) เกษตรกรจ�ำนวน 280 ราย มีพืน้ ที่ผลิตข้าว
ทัง้ หมด 2,925.86 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.14 ของ
พืน้ ที่ปลูกข้าวทัง้ หมดของจังหวัดพัทลุง ในฤดูกาล
ท�ำนาปี 2558/59 (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง,
2559) ในจ�ำนวนนีเ้ ป็ นพืน้ ที่ผลิตข้าวอินทรียท์ งั้ หมด
1,167.11 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 39.90 ของพืน้ ที่ผลิต
ข้าวของเกษตรกรตัวอย่าง ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลีย่
377 กก.ต่อไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,023 บาทต่อ
ไร่ และมีกำ� ไรเฉลี่ย 2,491 บาทต่อไร่ ผลผลิตที่ได้รบั
ส่วนใหญ่ จำ� หน่ายและเก็บไว้เพื่อบริโภคบางส่วน
และมีส่วนน้อยที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเพียงอย่างเดียว
จากการขึน้ ทะเบียนของเกษตรกร 280 ราย เพื่อขอ
ตรวจรับรองแปลงนาข้าวอินทรีย ์ คิดเป็ นร้อยละ 1.61
ของเกษตรกรที่ผลิตข้าวทัง้ หมด ในปี เดียวกันของ
จังหวัดพัทลุง (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2559)
พบว่า ไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย ์ 65 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 23.21 ผ่านการรับรองข้าวอินทรียใ์ น
ระยะปรับเปลีย่ น (ยังไม่ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย)์
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121 ราย คิดเป็ นร้อยละ 43.21 และผ่านการรับรอง
มาตรฐานข้าวอินทรีย ์ 94 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33.57
โดยแบ่งเป็ นเกษตรกรที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
IFOAM 53 ราย คิดเป็ นร้อยละ 56.38 และมาตรฐาน
Organic Thailand 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 43.62
จากที่เกษตรกรมีการปฏิบตั ิการท�ำนาแบบอินทรีย ์
แม้ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รบั ใบรับรองแต่กลับพบว่า
เกษตรกรมีความพึงพอใจที่จะผลิตข้าวอินทรียต์ ่อ
ไป คิดเป็ นร้อยละ 86.07 ซึง่ เกษตรกรเห็นว่าผลิต
ข้าวอิ นทรียม์ ี ความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค ที่เหลือคือไม่แน่ใจ (Table 1) จากการ
ศึกษานีพ้ บว่า การผลิตข้าวสังข์หยดมีตน้ ทุนการผลิต
เฉลี่ยและก�ำไรสุทธิตา่ งจาก อรกช (2555) พบว่า
การผลิตข้าวอินทรียม์ ตี น้ ทุนเฉลีย่ 3,252.56 บาทต่อไร่
ก�ำไรสุทธิเฉลีย่ 263.17 บาทต่อไร่ และแม้วา่ ผลผลิต
ข้าวสังข์หยดอินทรียเ์ ฉลี่ย (377 กก.ต่อไร่) ต�่ำกว่า
ผลผลิตเฉลี่ย (397 กก.ต่อไร่) จากการทดลองการ
ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรียโ์ ดยการย้ายกล้าจ�ำนวน 3
ต้นต่อกอ (จิตรา และคณะ, 2560) แต่ก็มีเกษตรกร
บางรายทีส่ ามารถผลิตข้าวสังข์หยดอินทรียไ์ ด้ผลผลิต
สูงถึง 857 กก.ต่อไร่ ซึง่ การให้ผลผลิตทีต่ ำ่ � กว่าค่าเฉลีย่
เนื่องจากเกษตรกรอยูใ่ นช่วงปรับเปลีย่ นของการผลิต
ข้าวอินทรีย ์ ขณะที่เกษตรกรที่ให้ผลผลิตสูงได้ผา่ น
ระยะปรับเปลี่ยนของการผลิตอินทรียม์ าแล้ว ดังที่
Surekha et al. (2013) กล่าวว่า การใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์
ในการผลิ ต ข้า วเพี ย งอย่ า งเดี ย วส่ ง ผลต่ อ การให้
ผลผลิตต�่ำในช่วงแรกติดต่อกัน 4 ปี และหลังจากนัน้
ผลผลิตก็เริม่ สูงขึน้ ใกล้เคียงกับการผลิตข้าวทีใ่ ช้ปยเคมี
ุ๋
ในปี ท่ี 5 ส�ำหรับความแตกต่างของผลผลิตเกษตรกร
ให้ความเห็นว่า การปรับปรุงบ�ำรุงดิน เช่น การปลูก
ปอเทืองเป็ นพืชปุ๋ ยสด การใส่ปยคอกในแปลงนาช่
ุ๋
วง
พักดิน และการผลิตข้าวด้วยวิธีปักด�ำส่งผลต่อการ
ให้ผลผลิตสูง ขณะที่แปลงนาที่มีการปรับปรุงบ�ำรุง
ดินด้วยปุ๋ ยพืชสดและการใส่ปยคอกน้
ุ๋
อย รวมถึง
การผลิตข้าวด้วยวิธีหว่านส�ำรวยหรือหว่านข้าวแห้ง
ส่งผลต่อการเกิดวัชพืชขึน้ ในนาข้าวจ�ำนวนมาก และ
ท�ำให้ผลผลิตต�่ำ
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Table 1 Organic rice characteristics in Phatthalung province (year 2015/2016)
Characteristics
Planted area and yield
1. Total of rice planted area (rai)
2,925.86
2. Organic rice planting area (rai)
1,167.11
3. Organic rice yield (kg/rai)
377
Household characteristic
1. Household of organic rice (HH.)
280
2. Year of started grow organic rice
2.1 Before 2015 (HH.)
232
2.2 2015 to present (HH.)
48
3. Utilization of rice products
3.1 Consumption and selling rice husk (HH.)
142
3.2 Consumption and selling brown rice (HH.)
97
3.3 Consumption only (HH.)
41
Production cost and profit
1. Mean of production cost (baht/rai)
3,023
2. Mean of profit from organic rice (baht/year)
2,491
Result of organic standard inspection in year 2015 and 2016
1. Not certified group (HH.)
65
2. Conversion period group (HH.)
121
3. Organic certified group
94
3.1 IFOAM
53
3.2 Organic Thailand
41
4. Satisfy to continue to rice organic practices
241

%
2.141/
39.902/
43.953/
1.614/
82.86
17.14
50.71
34.64
14.64
58.095/
47.866/
23.21
43.21
33.57
56.38
43.62
86.07

Total of planted rice area in season of Phatthalung in year 2015; 136,538 rai , 2/Famers sample 280 hh; total rice
planted area 2,925.86 rai (organic and conventional) in season 2015/16, 3/ Highest yield of Sangyod’s rice in season
2015/16 from famers sample 280 hh is 857 kg./rai , 4/ Total of famer of Phatthalung in year 2015; 17,379 households
5/
Mean income from rice in season 2015/16 from famers sample 280 hh is 5,514 baht/rai, 6/ Mean income from
Sangyod’s rice in season 2015/16 from famers sample 280 hh is 5,204 baht/rai
1/

ข้ อจ�ำกัดต่อความส�ำเร็ จของเกษตรกรที่ปลู ก
ข้ า วสั ง ข์ห ยดเพื่อ ให้ ไ ด้ ก ารรั บ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์
ข้อจ�ำกัดที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของเกษตรกร
ในการปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย ์ จ�ำแนกตามปั จจัย
5 ด้าน ดังนี ้ 1) ปั จจัยด้านทรัพยากรมนุษย์พบว่า
เกษตรกรใช้เวลาในการดูแลรักษาแปลงข้าวอินทรีย ์
มากกว่าแปลงข้าวเคมี เช่น การถอนวัชพืช การจัดการ
ดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ ยสดหรือใส่ปยคอก
ุ๋
ใช้เวลา
นานกว่าหว่านปุ๋ ยเคมี ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่
แม้ว่ามีอายุอยู่ในวัยท�ำงานแต่อายุค่อนไปทางวัย

สูงอายุ (เฉลีย่ อายุ 58.8 ปี ) อีกทัง้ มีปัญหาด้านสุขภาพ
และส่วนใหญ่เกษตรกรให้ความเห็นว่าการไม่มที ายาท
ในการต่อยอดอาชีพท�ำนาท�ำให้ขาดก�ำลังใจในการ
ท�ำนา 2) ปั จจัยด้านกายภาพพบว่า การที่ไม่มีโรงสี
ข้าวที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
หรือ GMP ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วสารไม่ผา่ นการรับรอง
ซึ่งทัง้ จังหวัดพัทลุงมีโรงสีขา้ วที่ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน GMP เพียง 1 โรงเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยัง
มีขอ้ จ�ำกัดอื่น คือ ปั ญหาน�ำ้ ท่วมแปลงนา ถนนเข้า
ไม่ถึงแปลงนา แปลงใกล้เคียงไม่ทำ� เกษตรอินทรีย ์
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ� และขาดการวิเคราะห์ดิน
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เพื่อจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารตกค้าง
ในดิน 3) ปัจจัยด้านเงินทุนพบว่า ค่าจ้างแรงงานของ
เกษตรกรค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 1,815 บาทต่อไร่) ขณะ
ที่ สุขใจ (2554) กล่าวว่า ค่าจ้างแรงงานในการผลิต
ข้าวแบบทั่วไป เฉลี่ย 1,243.15 บาทต่อไร่ 4) ปั จจัย
ด้านชีวภาพพบว่า มีปัญหาการะบาดของศัตรูเมล็ด
ข้าวในโรงเก็บ ได้แก่ นก หนู และมอด อีกทัง้ ยังมี
การระบาดของวัชพืช ได้แก่ หญ้าต่าง ๆ กก และข้าว
วัชพืช เกิดขึน้ เป็ นประจ�ำโดยเฉพาะช่วงแล้งสลับกับ
ฝน ซึง่ ต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยในการจ้างแรงงานถอนวัชพืช
และ 5) ปัจจัยด้านการตลาดพบว่า ตลาดข้าวเปลือก
ทัง้ ทีผ่ า่ นมาตรฐาน Organic Thailand และ IFOAM
ไม่มีห่วงโซ่การตลาดที่ม่ ันคงและราคาไม่แน่นอน
ท�ำให้เกษตรกรบางรายไม่แน่ใจที่จะผลิตข้าวแบบ
อินทรียต์ อ่ ไป (Table 2) ซึง่ Pandey and Singh

(2012) กล่าวว่า การท�ำการเกษตรอินทรียใ์ ห้มคี วาม
ยั่งยืนให้ยาวนานต้องท�ำให้ปัจจัยข้อจ�ำกัดให้แคบลง
ข้อจ�ำกัดที่สำ� คัญคือตลาดรับซือ้ สินค้าเกษตรอินทรีย ์
ดังนั้นการท�ำให้ขอ้ จ�ำกัดของการตลาดให้แคบลง
คือการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียต์ อ้ งเน้นการส่งออก
เป็ นหลักเพราะผลตอบแทนที่ ได้มีความคุม้ ค่าใน
การลงทุน แต่สนิ ค้าเกษตรอินทรียต์ อ้ งเป็ นทีต่ อ้ งการ
ของตลาด ต้องมีการจ้างแรงงานในชนบทอย่างเข้ม
ข้นเนื่องจากการท�ำเกษตรอินทรียอ์ าศัยการปฏิบตั ิ
อย่างประณีต นอกจากนัน้ หน่วยงานภาครัฐต้องมี
การสือ่ สารนโยบายอย่างชัดเจนรวมถึงให้การสนับสนุน
ปั จจัยการผลิตที่จำ� เป็ นต่อความส�ำเร็จนอกเหนื อ
จากความสามารถของเกษตรกร ซึง่ ในการศึกษานี ้
พบว่า ข้าวสังข์หยดมีปัญหาการตลาดและราคาผลผลิต
ไม่แน่นอน ซึง่ สอดคล้องกับ พนิตพิมพ์ และคณะ

Table 2 Limiting factors for Sangyod organic rice production
Limiting factors
1. Human asset
- Spent time in organic fields more than chemical fields
- Aged farmers with health problems (mean 58.8 yrs old)
- Without inheritance
2. Physical asset
- Not certified rice mill
- Flood in low land paddy fields
- Drought
- Inacces of rice field
- Contaminated from adjacent rice field
- Low soil fertility
3. Financial asset
- High labor cost (average 1,815 baht/rai)
- High cost in buffer zone building such as high bunds
4. Biological
- Damage by storage pests
- Weed outbreak
5. Marketing
- Market access
- Rice price uncertain

n=280

%

213
152
143

76.07
54.29
51.07

266
202
157
133
131
115

95.00
72.14
56.07
47.50
46.79
41.07

109
101

38.93
36.07

236
231

84.29
82.50

267
123

95.36
43.93

Noted: The issues on success for Sangyod organic rice production less than 35.00% were not showed.
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(2557) กล่าวว่า เป็ นเพราะเกษตรกรไม่มีอำ� นาจใน
การต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง ขณะที่ปัญหา
การระบาดของศัตรูพชื และการดูแลรักษาแปลงนาข้าว
เกษตรกรอาจต้องมีใช้แรงงานในการปฏิบตั อิ ย่างประณีต
เพิ่มขึน้ ส่วนปั ญหาโรงสีขา้ วที่ผา่ นมาตรฐานอินทรีย ์
มีนอ้ ย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควร
มี ก ารบูร ณาการร่ว มกัน เพื่ อ ให้ก ารสนับ สนุน เพิ่ ม
มากขึน้
ศักยภาพของเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวสังข์หยดตาม
มาตรฐานข้าวอินทรีย ์
ศัก ยภาพของเกษตรกรที่ ป ลูก ข้า วสัง ข์ห ยด
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ โดยแบ่งกลุม่ เกษตรกร
ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ไม่ผา่ นการรับรองข้าว
อินทรีย ์ กลุม่ ที่ผา่ นการรับรองข้าวอินทรียร์ ะยะปรับ
เปลี่ยน และกลุม่ ที่ผา่ นการรับรองข้าวอินทรียพ์ บว่า
กลุม่ ที่ไม่ผา่ นการรับรอง ส่วนใหญ่ มีศกั ยภาพใน
การจัดการดินและปุ๋ ย ร้อยละ 98.46 การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 77.54 และ
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่ อนการ
เก็บเกี่ยว ร้อยละ 75.96 ส�ำหรับกลุม่ ทีผ่ า่ นการรับรอง
ระยะปรับเปลี่ยน มีศกั ยภาพในการจัดการดินและ
ปุ๋ ย ร้อยละ 87.60 การขนส่ง ร้อยละ 81.49 และการ
เก็บเกีย่ วและการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว ร้อยละ 80.17
ส่วนกลุม่ ที่ผา่ นการรับรอง มีศกั ยภาพในการจัดการ
ดินและปุ๋ ย ร้อยละ 100 การจดบันทึก ร้อยละ 89.36
และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
ร้อยละ 85.11 ตามล�ำดับ โดยในภาพรวมพบว่า
กลุ่มที่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ได้มากที่สุดคือ กลุ่มที่ผ่านการรับรองข้าวอินทรีย ์
รองลงมาคือ กลุม่ ที่ผา่ นการรับรองข้าวอินทรียร์ ะยะ
ปรับเปลีย่ น และกลุม่ ทีไ่ ม่ผา่ นการรับรองข้าวอินทรีย ์
ส่วนข้อปฏิบตั ิตามมาตรฐานข้าวอินทรียท์ ่ีเกษตรกร
ทัง้ สามกลุ่มมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิตามได้นอ้ ยมี
ความคล้ายคลึงกันคือ การจัดการน�ำ้ (ร้อยละ 52.14)
การจัดการพืน้ ที่ปลูก (ร้อยละ 39.64) การแปรรูป
หรือการสีขา้ ว (ร้อยละ 31.70) และการบรรจุภณ
ั ฑ์
(ร้อยละ 9.46) ตามล�ำดับ (Table 3) ทัง้ นี ้ บางฤดูกาล
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เกิดปั ญหาน�ำ้ ท่วม เกษตรกรไม่สามารถจัดการแก้
ปั ญหาได้จงึ ถือว่าไม่ผา่ นมาตรฐาน ส่วนการจัดการ
พืน้ ที่พบว่า แปลงใกล้เคียงเป็ นแปลงเคมีถงึ แม้วา่ ได้
ท�ำคันดินกัน้ แล้วแต่ก็ไม่สูงพอทัง้ นีม้ ีขอ้ จ�ำกัดด้าน
ต้นทุน หากมีนำ้� ท่วมหรือไหลบ่าเข้าแปลงนาถือว่า
ไม่ผา่ นมาตรฐาน ขณะทีก่ ารสีขา้ วพบว่า ถ้าข้าวเปลือก
ไม่ ผ่ า นการสี ข ้า วกั บ โรงสี ข ้า วที่ ผ่ า นการรับ รอง
มาตรฐานอินทรียห์ รือมาตรฐาน GMP ถือว่าไม่ผา่ น
มาตรฐาน ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ผา่ นการรับรอง
และที่ผ่านการรับรองระยะปรับเปลี่ยนไม่ได้รบั ผล
กระทบในประเด็นนีม้ าก ส�ำหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า
ส่วนใหญ่มีการจ�ำหน่ายเป็ นข้าวเปลือกและข้าวสาร
ไม่มีการติดฉลากจึงถือว่าไม่ผา่ นมาตรฐาน ขณะที่
กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนรับซื อ้ ข้าวเปลือกอินทรียจ์ าก
สมาชิกน�ำมาสีขา้ วที่โรงสีผา่ นมาตรฐาน GMP และ
น�ำ ไปบรรจุภัณ ฑ์พ ร้อ มติ ด ฉลากเพื่ อ จ�ำ หน่ า ยจึง
ถือว่าผ่านมาตรฐาน จากการศึกษานีช้ ีใ้ ห้เห็นว่า
เกษตรกรมีศกั ยภาพในการจัดการผลิตข้าวแบบอินทรีย ์
ได้ แม้วา่ บางประเด็นยังปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยอยู่ เนื่องจาก
ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทัง้ พันธุ์
ข้าวสังข์หยดที่นำ� มาปลูกเป็ นพันธุข์ า้ วที่ได้รบั ความ
นิ ย มบริโ ภคและเป็ น พัน ธุ์ข า้ วที่ ขึน้ ชื่ อ ของจัง หวัด
พัทลุง (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2559) ซึง่ Negi
(2017) กล่าวว่า ศักยภาพในการท�ำการเกษตรอินทรีย ์
ของเกษตรกรคือการที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ผลิตสินค้าการเกษตรให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร
สร้างโอกาสในการจ้างงานส�ำหรับคนในท้องถิ่นและ
ลดปั ญหาสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ส่งิ
แวดล้อม ซึง่ ภาครัฐต้องน�ำกลยุทธ์การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนเพื่ อความส�ำ เร็จในการพัฒ นาการ
ท�ำการเกษตรอินทรียใ์ นชนบท แต่เป็ นที่สงั เกตว่ามี
บางประเด็นที่เกษตรกรสามารถปฏิบตั ิได้ไม่ยากแต่
ถูกละเลยการปฏิบตั นิ นั้ คือการจดบันทึก ซึง่ เกษตรกร
ในกลุม่ ทีไ่ ม่ผา่ นการรับรอง และกลุม่ ทีผ่ า่ นการรับรอง
ข้าวอินทรียร์ ะยะปรับเปลีย่ น มีการจดบันทึกเกี่ยวกับ
การปฏิบตั นิ อ้ ย ซึง่ ต่างจากกลุม่ ที่ผา่ นการรับรอง
ข้าวอินทรีย ์
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Table 3 Percentage of farmers’s practices of each group according to certification requirements of
organic rice certification standard
Certification requirement
1. Planted area management
2. Water sources
3. Soil and fertilizer
management
4. Organic production
requirements before harvest
5. Harvest, threshing and
milling
6. Storage, transportation
management
7. Rice mill
8. Packaging
9. Recording
Mean

Not certifiled
group
n=65
%
29
44.62
32
49.23
64
98.46

Conversion
period group
n=121
%
37
30.79
55
45.04
106 87.60

Organic certified
Total
group
n=94
%
n=280
%
45
47.61
111 39.64
60
63.30
146 52.14
94
100.00 264 94.29

49

75.96

96

79.63

80

84.77

225

80.50

50

77.54

97

80.17

80

85.11

227

81.21

38

57.85

99

81.49

76

80.43

212

75.64

7
4.5
35
37

10.00
6.92
54.36
56.99

11
10
83
71

8.68
8.26
68.32
59.02

72
12
84
69

76.33
12.77
89.36
73.56

89
27
202
178

31.70
9.46
72.14
63.43

สรุ ปผล
จากการศึก ษาข้อ จ�ำ กัด ต่อ ความส�ำ เร็จ ของ
การผลิตข้าวสังข์หยดเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน
ข้าวอินทรียพ์ บว่า ตลาดไม่มีความมั่นคงและราคา
ผลผลิตไม่แน่นอน ขาดแคลนโรงสีขา้ วทีผ่ า่ นมาตรฐาน
อินทรียแ์ ละ GMP พืน้ ที่นาประสบกับปั ญหาน�ำ้ ท่วม
ในช่วงฤดูฝน มีการระบาดของศัตรูขา้ วในโรงเก็บและ
วัชพืชในแปลงนา และเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงสูงวัย และไม่มีทายาทสืบทอดการท�ำนา ส่วน
ศักยภาพของเกษตรกรที่สามารถผลิตข้าวสังข์หยด
พัทลุงตามมาตรฐานข้าวอินทรีย ์ 9 ข้อ พบว่าข้อที่
เกษตรกรมีความสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานได้
มากคือ การจัดการดิน การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดการเก็บรักษา และ
การขนส่ง ส่วนข้อที่เกษตรกรมีความสามารถปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานได้นอ้ ยคือ การจัดการพืน้ ที่ปลูก การ
จัดการน�ำ้ การแปรรูปหรือการสีขา้ ว และการบรรจุภณ
ั ฑ์

ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผูท้ ำ� นาข้าวสังข์หยด
อินทรียข์ องจังหวัดพัทลุงได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ข้าวอินทรียเ์ พิ่มขึน้ และเกิดการขยายผลเพิ่มพืน้ ที่
ปลูกข้าวอินทรียใ์ นวงกว้าง หน่วยงานภาครัฐจึงควร
ส่งเสริมเกษตรกรโดยการถ่ายทอดองค์ความรู เ้ กี่ยว
กับ วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ท่ี ถูก ต้อ งตามมาตรฐานอิ น ทรีย ์
อย่ า งเข้ ม ข้ น ให้ กั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานข้าวอินทรีย ์ รวมถึงการพัฒนาโรงสีขา้ วให้
ผ่านมาตรฐานอินทรียแ์ ละ GMP และสร้างช่องทาง
การตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึน้
เอกสารอ้างอิง
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร. 2559. สถานการณ์
ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง ปี 2558/59. เอกสาร
ข้อมูลอัดส�ำเนา. ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
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