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บทคดัยอ่ 

 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา สภาพพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกจิ ความรู้เกี่ยวกบัการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว
ตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที่ด ีการปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที่ดี การไดร้บัการส่งเสรมิ
และความต้องการการส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที ่ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองสมาชกิศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วชุมชนบา้นอี
เตี้ย-สองพีน้่อง ประชากร คอื เกษตรกรผูผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้วสมาชกิศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วชุมชนบา้นอเีตีย้ -สองพีน้่อง จ านวน 
173 ราย (ปี พ.ศ.2563) ท าการเกบ็ขอ้มูลจากสมาชกิทุกราย วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติพิรรณนาและการวเิคราะหเ์นื้อหา 
ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 56.1 เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลีย่ 57.60 ปี พืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข์า้วเฉลีย่ 13.61 ไร่ ตน้ทุน
การผลติเฉลีย่ 1,853.19 บาท/ไร่   เกษตรกรเกอืบทัง้หมดมคีวามรูใ้นการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่ใีนระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีวามรูม้ากทีส่ดุคอืพืน้ทีป่ลกู และมคีวามรูน้้อยทีส่ดุ คอื การจดัการกระบวนการผลติ
เพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ มกีารปฏบิตักิารผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีในระดบัมาก โดย
คนส่วนใหญ่ปฏบิตัมิากในประเดน็การเตรยีมดนิการปลูกและการดูแลรกัษา การเกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว   
และการเกบ็รกัษาและการขนยา้ยผลติผลภายในแปลง และปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุในประเดน็ การบนัทกึขอ้มลูและตามสอบ ไดร้บั
การสง่เสรมิดา้นเนื้อหามากทีส่ดุ ประเดน็การเกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว ตอ้งการรบัการสง่เสรมิมากทีส่ดุ ใน
ประเดน็การจดัการกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ เกษตรกรทัง้หมด ไดร้บัการสง่เสรมิแบบมวลชน โดยผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้นและเอกสารแผ่นพบั/คู่มอื และต้องการการส่งเสรมิมากทีสุ่ดผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน
และการศกึษาดูงานนอกสถานที ่ไดร้บัการสนับสนุนโดยเจา้หน้าทีต่ดิตามใหค้ าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ มคีวามต้องการการ
สนับสนุนมากที่สุด ในประเดน็การหาตลาดรองรบัผลผลติเมล็ดพนัธุ์ขา้ว เกษตรกรมปัีญหาการส่งเสรมิในประเด็นขาด
ความรูด้า้นการวางแผนการผลติและการเดนิทางไปพบเจา้หน้าทีเ่กษตรกรมขีอ้เสนอแนะอยากไดก้ารรบัรองมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ปัีจจยัการผลติ การตลาด และการแปรรปู  
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Abstract 

 
 The purposes of the study were to basic social and economic conditions, their knowledge of rice seed production under 
the standard of good agricultural practice, practice in compliance with good agricultural practice standards, the promotion and the 
need for promotion their problems and suggestions in extension of rice seed production under the standard of good agricultural 
practice community rice seed center member of Ban E-Tia Song pi nong. The population were 173 people of farmers in rice seed 
center member of Ban E-Tia Song pi nong (2020); collect data from all farmers. Data was analyzed by using descriptive analysis 
and content analysis. The results of the research revealed that the farmers were female 56.1%; the average age of 57.60 years; 
the average total area of rice seed production was 13.61 rai; the average production cost was 1,853.19 baht/rai. Almost all of the 
farmers knew about rice seed production in compliance with good agricultural practice standards at highest level. The knowledge 
at highest level was about production area while the knowledge at lowest level was about the production process management to 
gain qualified products. The farmers adopted the practice in compliance with good agricultural practice standards at high level in 
soil preparation, planting, plant care, harvest and post harvest, storage and transportation of products in the farm. They practiced 
at lowest level in the aspects of data recording and traceability. The farmers obtained the extension at highest level in the contents 
about harvest and post harvest. They required the extension at highest level in the production process management for qualified 
products. Mass method extension through village broadcasting towers and pamphlets/manuals was done to all of the farmers. The 
most required extension was through village broadcasting towers and field trips. 97.7% of the farmers were supported by the 
officers who made regular visit to give advice. The farmers needed the most support on the markets for rice seed yields. The 
farmers’ extension problems were the lack of knowledge about production planning and travelling to meet the officers. The farmers 
suggested their products be qualified with Good Agricultural Practice Standards. Input factors, marketing and processing were also 
required by the farmers.  
 
Keywords: rice seed production, extension of production, standard of good agricultural practice 
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1. บทน ำ 
 ข้าวเป็นพืชอาหารที่ ส าคัญชนิ ดหนึ่ งของโลก  
โดยประชากรในภูมภิาคเอเชยีนิยมรบัประทานขา้ว เป็นอาหาร
ประจ าวนัมากกว่าในภูมภิาคอื่น ๆ  ของโลก ส าหรบัประเทศไทย
นัน้ข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและวถิีชวีติของคนภายในประเทศ ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมพีืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วนาปีประมาณ 59.98 ลา้นไร่ และขา้วนา
ปรงัประมาณ 12.06 ลา้นไร่ สามารถผลติขา้วไดป้ระมาณ 33.14 
ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตเฉลี่ย 553 กิโลกรมัต่อไร่ ข้าวยงัเป็น
สนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัสามารถสรา้งรายไดน้ าเงนิเขา้ประเทศในปี 
2561 จ านวน 182.08 ลา้นบาท ปรมิาณทีส่่งออก 11.23 ลา้นตนั 
ซึง่เป็นสนิคา้ทางการเกษตรทีส่รา้งมลูค่าในการสง่ออกอนัดบัที ่1 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และยงัเป็นพืชที่สร้าง
ความมัน่คงทางดา้นอาหารภายในประเทศอกีดว้ย 
 ชุมชนบา้นอเีตี้ย-สองพีน้่อง เกษตรกรมอีาชพีท านาเป็น
หลกั ทัง้ในด้านการเกบ็ไว้บรโิภคในครวัเรอืนและจ าหน่ายเพื่อ
เป็นรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั เมลด็พนัธุข์า้ว จงึเป็นปัจจยัส าคญัใน
การผลิตข้าว เนื่องจากเมล็ดพนัธุ์ขา้วที่มคีุณภาพดชี่วยให้ได้
ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ผลิตผลมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน  
ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณที่มาก  
จึงท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องตลาดมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในแต่ละปี และเกดิสภาวะการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้ว
ขึน้บ่อยครัง้ เนื่องจากการท านาโดยอาศยัน ้าฝนเป็นหลกัในบางปี
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้ข้าวที่หว่านไว้แห้งตายต้องท าการ
หว่านใหม่อกีรอบ เมลด็พนัธุข์า้วทีซ่ือ้ไวใ้ชใ้นการท านาหมดไป
ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ซึ่งหาซื้อไม่ได้หรือมีราคา 
ทีส่งูมาก จงึจ าเป็นตอ้งใชข้า้วเปลอืกทีต่นเองมมีาหว่านแทน ท า
ใหไ้ดผ้ลผลติไม่ดเีท่าทีค่วร ต่อมาจงึมกีารผลติเมลด็พนัธุข์า้ว ไว้
ใช้เองเพื่อแก้ปัญหา แต่เกษตรกรยงัขาดความรู้เรื่องการผลิต
เมลด็พนัธุ์ขา้วที่ดจี าเป็นต้องควบคุมการปฏบิตัติัง้แต่ในแปลง
นา สถานทีร่วบรวม การปรบัปรุงคุณภาพและการตรวจสอบเมลด็
พันธุ์ข้าวจนถึงการบรรจุ เพื่อลดความเสี่ยงของการปนของ 
ข้าวพนัธุ์อื่น การท าลายของศตัรูพืชและการเสื่อมเสยีที่ท าให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานคณะกรรมการ
มาตรฐานสนิค้าเกษตรจงึเหน็ควรจดัท ามาตรฐานสนิค้าเกษตร 
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว  
เพื่อส่งเสรมิการผลติ พฒันาคุณภาพเมลด็พนัธุ ์และสร้างความ

เชื่อถือให้กับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้  
ครอบคลุมขอ้ก าหนดการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัเมลด็
พนัธุข์า้วเพื่อเกบ็เกีย่วผลติผลส าหรบัใชเ้ป็นเมลด็พนัธุข์า้วเพื่อ
การค้า (commercial rice seed) ในทุกขัน้ตอนการผลิตในระดบั
ฟาร์ม และการจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยวซึ่งมกีารรวบรวมเมลด็
พนัธุ์ ปรบัปรุงคุณภาพและบรรจุเพื่อจ าหน่าย หรอืมกีารบรรจุ
เพื่อจ าหน่าย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้เมล็ดพนัธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพดแีละเหมาะส าหรบัน าไปปลูกและผลติเป็นขา้วเพื่อการ
บรโิภคและน าไปแปรรูป โดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม และสุขภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ 
เมล็ดพันธุ์ ต่อมาเกษตรกรจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตเมล็ด 
พนัธุ์ขา้ว โดยได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั ทัง้กรม
สง่เสรมิการเกษตรและกรมการขา้ว โดยการสนบัสนุนในดา้นองค์
ความรู้ ปัจจยัการผลิต มีการจดักระบวนการเรียนรู้ การอบรม 
ศกึษาดูงาน ใหแ้ก่สมาชกิเพื่อใหส้ามารถผลติเมลด็พนัธุข์า้วทีม่ี
คุณภาพไวใ้ชเ้องและจ าหน่ายในชุมชน   
 ผูว้จิยัจงึมุ่งทีจ่ะศกึษา เรื่องการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตาม
มาตรฐานปฏบิตัิทางการเกษตรที่ดขีองสมาชกิศูนย์เมล็ดพนัธุ์
ขา้วชุมชนบา้นอเีตี้ย-สองพีน้่อง อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
โดยได้คดัเลอืกพื้นที่ท าการศกึษาที่ศูนย์เมลด็พนัธุ์ขา้วชุมชน
บ้านอเีตี้ย-สองพี่น้อง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ เพื่อเป็น
แนวทางการส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุต์ามระบบการเกษตรทีด่ ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นโยชน์ต่อการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว
ทัง้ในระดบัการใช้เพาะปลูกเองและการขยายผลในเชงิพาณิชย์ 
น าไปสู่การแกปั้ญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์องชุมชน มคีวาม
เชื่อมัน่ในแหล่งผลติเมลด็พนัธุใ์นชุมชนมากขึน้ สรา้งรายไดแ้บบ
พึ่งพาตนเอง เพิ่มผลก าไรและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดแบบพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ของสมาชิกศูนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง 
อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2. เพื่อศกึษาความรู้เกี่ยวกบัการผลติเมล็ดพนัธุ์ข้าว
ตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี
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 3. เพื่อศกึษาการปฏบิตัใินการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตาม
มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี
 4. เพื่อศกึษาการได้รบัการส่งเสรมิและความต้องการ
การส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุ์ขา้วตามมาตรฐานปฏบิตัิทาง
การเกษตรทีด่สี าหรบัเมลด็พนัธุข์า้ว 
 5. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
การผลติเมลด็พนัธุข์า้วมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี
 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ประชากรทีศ่กึษา คอื เกษตรกรผูผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้ว
สมาชกิศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วชุมชนบา้นอเีตี้ย-สองพีน้่อง จ านวน 
173 ราย (ปี พ.ศ. 2563) เกบ็ขอ้มูลจากสมาชกิกลุ่มศูนยเ์มลด็
พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้องทุกราย ไม่มีการสุ่ม
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ด้วยแบบ
สัมภาษณ์มีลักษณะค าถามทัง้แบบปลายปิด (Close-ended 
Question) และแบบปลาย เ ปิ ด  (Open-ended Question)  
โดยประสานงานเกษตรต าบลเจ้าของพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกร
สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย -สองพี่น้อง  
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการวิจยัและขอความร่วมมือในการนัด
หมายเพื่อเกบ็ขอ้มูล แล้วท าการสมัภาษณ์ ซึ่งแบบสมัภาษณ์
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและ
เศรษฐกจิของเกษตรกร ตอนที ่2 ความรูเ้กีย่วกบัการผลติเมลด็
พนัธุ์ขา้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที่ด ีตอนที่ 3 
การปฏิบัติในการผลิตข้าวเมล็ดพนัธุ์ข้าวตามมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีตอนที ่4 การไดร้บัและความต้องการ
การสง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรที่ดี และตอนที่ 5 ปัญหาข้อเสนอแนะในการการ
ส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามการปฏบิตัทิางการเกษตรที่
ด ีตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของขอ้มูล แล้วน า
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาตรวจใหค้ะแนน จดัท ารหสัการ
บนัทกึขอ้มลู แลว้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยเครื่องคอมพวิเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
 
 

4. ผลกำรวิจยั 
4.1 สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
 จากการวจิยัพบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 56.1 เป็นเพศหญิง 
มอีายุเฉลีย่ 57.60 ปี สถานภาพสมรส รอ้ยละ 67.0 จบการศกึษา
ระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.61 คน  
มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานการ
ปฏบิตัิทางการเกษตรที่ด ีเฉลี่ย 4.92 ปี การได้รบัการฝึกอบรม 
สมัมนา ศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการผลติเมลด็พนัธุข์า้วเฉลี่ย 3.16 
ครัง้/ปี รอ้ยละ 96.0 มอีาชพีหลกัเกษตรกร รอ้ยละ 57.8 อาชพีรอง
คา้ขาย รอ้ยละ 65.9 ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางสงัคม รอ้ยละ 18.5 
เป็นคณะกรรมการหมู่บา้น รอ้ยละ 100.0 เป็นสมาชกิกลุ่มผูผ้ลติ
เมล็ดพันธุ์ข้าว และร้อยละ 95.4 เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่  
พืน้ทีผ่ลติเมลด็พนัธุข์า้วเฉลีย่ 13.61 ไร่ จ านวนแรงงานในการท า
นาเฉลี่ย 4.61 คน ร้อยละ 94.4 ใช้แหล่งเงนิทุนกองทุนหมู่บา้น 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,853.19 บาท/ไร่ รายได้ภาคการเกษตร 
เฉลี่ย 4,818.30 บาท/ไร่ รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย  
76,730 บาท หนี้สนิรวมของครวัเรอืนเฉลีย่ 115,928.32 บาท 
4.2 ความรู้เกีย่วกบัการผลิตเมลด็พนัธุ์ข้าวตามมาตรฐาน
การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่  
 จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 93.1 มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรทีด่ ีในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคีะแนนเฉลีย่ 18.64  
โดยมีความรู้ในประเด็นคือพื้นที่ปลูก และมีความรู้น้อยที่สุด  
คอื การจดัการกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ  
4.3 การปฏิบติัในการผลิตเมลด็พนัธุ์ข้าวตามมาตรฐาน
การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่  
 จากการวจิยัพบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.8 ปฏบิตัิตาม
หลกัการในการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่ ีในระดบัมาก รองลงมาร้อยละ 34.7 ปฏบิตัติาม
หลกัการในการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่ ีในระดบัมากทีส่ดุ โดยมจี านวนขอ้ทีป่ฏบิตัเิฉลีย่ 
19.73 คะแนน 
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4.4 การได้รบัการส่งเสริมและความต้องการการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ าวตามมาตรฐานปฏิบัติทาง
การเกษตรทีดี่ส าหรบัเมลด็พนัธุข์้าว 
 4.4.1 ประเดน็การได้รบัการส่งเสรมิและความต้องการ
การสง่เสรมิดา้นเนื้อหา 
  1) การไดร้บัการสง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตาม
มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีพบว่า เกษตรกรร้อยละ 
97.7 ไดร้บัการส่งเสรมิประเดน็การเกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงั
การเกบ็เกีย่วมากทีส่ดุ รองลงมาดา้นพืน้ทีป่ลกู เกษตรกรรอ้ยละ 
97.1 ได้รบัการส่งเสรมิประเดน็การผลติให้ปลอดจากพนัธุ์ปน 
และการเกบ็รกัษาและการขนย้ายผลติผลภายในแปลง ร้อยละ 
96.0 ได้รบัการส่งเสริมประเด็นการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ ร้อยละ 
95.4 ไดร้บัการส่งเสรมิประเดน็การเตรยีมดนิ การปลูก การดแูล
รักษา ร้อยละ 94.8 ได้รับการส่งเสริมประเด็นการจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ และร้อยละ 93.1 
ไดร้บัการสง่เสรมิประเดน็การบนัทกึขอ้มลูและตามสอบ  
  2) ความตอ้งการการสง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี  พบว่ า  
ความตอ้งการการสง่เสรมิดา้นเนื้อหา เกษตรกร มคีวามตอ้งการ
การส่งเสรมิในประเด็นด้านเนื้อหาอยู่ในระดบัมาก 3 ประเดน็ 
ได้แก่ ความต้องการการส่งเสรมิประเดน็การบนัทกึขอ้มูลและ
ตามสอบ ประเดน็การจดัการกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผล
คุณภาพ และประเด็นการผลิตให้ปลอดจากพันธุ์ปน  
ระดบัปานกลาง 1 ประเดน็ ไดแ้ก่ ประเดน็การเกบ็เกีย่วและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และระดับน้อย 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นการเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง 
ประเดน็ดา้นพืน้ทีป่ลูก ประเดน็ดา้นการเตรยีมเมลด็พนัธุ ์และ
ประเดน็การเตรยีมดนิ การปลกู การดแูลรกัษา ตามล าดบั 
 4.4.2 ประเดน็การได้รบัการส่งเสรมิและความต้องการ
การส่งเสริมด้านวิธีการ พบว่าเกษตรกรได้รบัการส่งเสริมใน
ระดบัมากที่สุด คือ ร้อยละ 100.0 ได้รบัการส่งเสริม ผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้านและเอกสารแผ่นพับ/คู่มือ และ
เกษตรกรต้องการการส่งเสรมิในระดบัมากทีสุ่ด คอื หอกระจาย
ขา่วประจ าหมู่บา้น 
 
 

 4.4.3 ประเดน็ดา้นการสนับสนุนการผลติตามมาตรฐาน
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัเมลด็พนัธุข์า้ว 
  1) การได้รับการสนับสนุนและความต้องการ 
การสนับสนุนด้านปัจจยัการผลิต พบว่า เกษตรกรได้รบัการ
สนับสนุนในระดบัมากที่สุด คอื เกษตรกร ร้อยละ 93.6 ได้รบั
การสนับสนุนจากการจดัหาแหล่งสนิเชื่อ เพื่อน ามาซื้อปัจจยั
การผลติ และเกษตรกรต้องการการส่งเสรมิในระดบัปานกลาง  
ในประเดน็ การจดัหาแหล่งสนิเชื่อ เพื่อน ามาซือ้ปัจจยัการผลติ 
  2) การได้รับการสนับสนุนและความต้องการการ
สนบัสนุนดา้นการบรกิาร พบว่า เกษตรกรไดร้บัการสนบัสนุนใน
ระดับมากที่สุด คือ ร้อยละ 97.7 ได้รับการสนับสนุนโดย
เจ้าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ และเกษตรกร
ต้องการการสนับสนุนในระดบัมาก คอื การสนับสนุนปัจจยัการ
ผลติจากหน่วยงานต่าง ๆ   
  3) การได้รับการสนับสนุนและความต้องการการ
สนับสนุนดา้นการตลาด พบว่า เกษตรกรไดร้บัการสนับสนุนใน
ระดบัมากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 96.0 ไดร้บัการสนับสนุนโดยวธิกีาร
ขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมการขาย)  
และเกษตรกรต้องการการสนับสนุนในระดับมากที่สุด คือ  
การหาตลาดรองรบัผลผลติเมลด็พนัธุข์า้ว  
4.5 ปัญหาด้านการผลิตเมล็ดตามมาตรฐานปฏิบติัทาง
การเกษตรทีดี่ส าหรบัเมลด็พนัธุข์้าว  
 จากการวจิยัพบว่า ด้านการเตรยีม การปลูก เกษตรกร
ร้อยละ 42.2 มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินสูง ด้านการ
เตรยีมเมลด็พนัธุ์ เกษตรกรร้อยละ 18.5 มปัีญหาเมลด็พนัธุไ์ม่
เพยีงพอต่อความต้องการ ดา้นการเตรยีมดนิ การปลูก การดูแล
รกัษา เกษตรกรรอ้ยละ 45.1 มปัีญหาต้นทุนราคาปุ๋ ย สารก าจดั
โรค/แมลงศตัรูพชื ดา้นการผลติใหป้ลอดจากพนัธุป์น เกษตรกร
รอ้ยละ 20.8 มปัีญหาไม่มเีวลาในการตรวจตดัพนัธุป์น ดา้นการ
เกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว เกษตรกรรอ้ยละ 33.0 
มปัีญหาค่าใชจ้่ายในการเกบ็เกีย่ว ดา้นการเกบ็รกัษาและการขน
ย้ายผลิตผลภายในแปลง เกษตรกรร้อยละ 15.6 มีปัญหาขาด
แคลนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สะอาด ด้านการจัดการ
กระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ เกษตรกรรอ้ยละ 56.6 
มปัีญหาไม่มคีวามรู้ดา้นการวางแผนการผลติเมลด็พนัธุเ์พื่อให้
ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน และดา้นการบนัทกึขอ้มลู เกษตรกรรอ้ยละ 
50.3 มปัีญหาขาดความรูด้า้นการจดบนัทกึขอ้มลู 
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4.6 ปัญหาด้านวิธีการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน
ปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรบัเมลด็พนัธุข์้าว  
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านวิธีการส่งเสริมแบบ
รายบุคคล เกษตรกร ร้อยละ 45.1 มปัีญหาการเดนิทางไปพบ
เจ้าหน้าที่ที่ส านักงานไม่สะดวกและไกลเกินไป ด้านวิธีการ
ส่งเสรมิแบบกลุ่ม เกษตรกรรอ้ยละ 39.9 มปัีญหาขาดการสาธติ
ด้านการผลิตตามมาตรฐานปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรบั
เมล็ดพันธุ์ข้าว และด้านวิธีการส่งเสริมแบบมวลชน พบว่า 
เกษตรกร รอ้ยละ 38.1 มปัีญหาขาดการสนบัสนุนดา้นการตลาด 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุ์
ขา้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองสมาชกิศนูย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง อ าเภอธวัชบุรี 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผูว้จิยัขอสรุปแนวทางการสง่เสรมิการผลติเมลด็
พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองสมาชกิ
ศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วชุมชนบา้นอเีตี้ย-สองพีน้่อง อ าเภอธวชับุร ี
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ดงัภาพประกอบที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1  แนวทางการสง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองสมาชกิศนูยเ์มลด็
พนัธุข์า้วชมุชนบา้นอเีตีย้-สองพีน้่อง อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 
 
 

 

การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์
ขา้วตามมาตรฐานการปฏบิตัิทาง
การเกษตรทีด่ ี

การผลติเมลด็พนัธุข์้าวที่
ได้มาตรฐานเขา้สู่การขอ
รบัรองมาตรฐาน 

ไ ด้ รับ ก า ร รับ ร อ ง
มาตรฐานเมลด็พนัธุ์ 
GAP Seed 

ขอ้เสนอแนะต่อ
เกษตรกร 

- เกษตรกรเขา้รบัการอบรมอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
- เกษตรกรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี
 

ขอ้เสนอแนะต่อ
หน่วยงาน 

- จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลติ 
- จดัท าโครงการการสง่เสรมิถ่ายทอดองคค์วามรู ้
- จดัท าโครงการสง่เสรมิการตลาดและการแปรรปูผลติภณัฑ ์

- เจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการเกษตรถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกร 
- หน่วยงานมกีารจดัอบรม ดงูาน และสมัมนาอย่างต่อเนื่อง 
- หน่วยงานสง่เสรมิกจิกรรมการแปรรปูและการตลาด 

ขอ้เสนอแนะต่อ
เจา้หน้าที ่
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5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชนบา้นอเีตีย้-สองพีน้่อง อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ มี
ประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย 4 ประเดน็ ดงันี้ 
5.1 ความรู้ เกี ่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ าวตาม
มาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่  
 จากผลการวจิยัเกษตรกรมคีวามรู้เกี่ยวกบัการผลิต
เมลด็พนัธุ์ขา้วตามมาตรฐาน การปฏบิตัิทางการเกษตรที่ดี 
พบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 93.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติเมลด็
พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ใีนระดบั
มากทีส่ดุ โดยมคีะแนนเฉลีย่ 18.64 ซึง่เกษตรกรมคีวามรูม้าก
ที่สุดในประเด็นการเลือกพื้นปลูก การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
การเตรยีมดนิ การปลูก การดูแลรกัษา การผลติใหป้ลอดจาก
พนัธุป์น การเกบ็เกีย่วและปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว การเกบ็
รกัษาและขนยา้ยภายในแปลง การบนัทกึขอ้มูลและตามสอบ 
สอดคลอ้งกบั ธราวทิย ์ค าหลา้ (2564) ทีศ่กึษาเรื่อง การผลติ
ข้าวหอมมะลิคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกรในอ าเภอเมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ พบว่าเกษตรกรที่
เขา้ร่วมโครงการฯมคีวามรู้ร้อยละ 97.9 สามารถตอบถูกทุก
ประเดน็ แหล่งน ้าที่ใช้ปลูกขา้วหอมมะลเิป็นแหล่งที่ไม่ไหล
ผ่านชุมชน การเลอืกพืน้ทีป่ลูกขา้วหอมมะลเิป็นพืน้ทีไ่ม่เคย
ระบาดของศตัรูพชืความรูใ้นการเลอืกใชส้ารเคมเีลอืกชนิดที่
ตรงกบัศตัรพูชื ความรูเ้กีย่วกบัการผลติขา้วหอมมะลเิพื่อสใีห้
ได้ข้าวสารคุณภาพที่ดีควรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง  
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวต้องค านึ งถึง
สภาพแวดล้อม การท าให้ผลผลิตปลอดจากศตัรูพืชเกบ็ใน
สถานที่สามารถระบายอากาศได ้การผลติขา้วใหไ้ดต้รงตาม
พนัธุ ์จดัหาพนัธุจ์ากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได ้การบนัทกึขอ้มูลควร
บนัทกึแหล่งทีม่าทุกขัน้ตอน ส าหรบัเกษตรกรทัว่ไป มคีวามรู้
มากในประเดน็ การเกบ็เกีย่วและการปฏบิตัหิลงัเกบ็เกีย่วการ
เลอืกพื้นที่ปลูกขา้วหอมมะล ิการผลติขา้วหอมมะลเิพื่อสใีห้
ได้ข้าวสารคุณภาพที่ดกีารท าให้ผลผลิตปลอดจากศตัรูพชื 
การบนัทกึขอ้มูล และมคีวามรู้ น้อยในประเดน็ การเลอืกใช้
สารเคม ีแหล่งน ้าทีใ่ชป้ลูกขา้วหอมมะล ิความรูเ้กีย่วกบัการ
ผลติขา้วใหไ้ดต้รงตามพนัธุ ์

 อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรได้รบัการอบรมเกี่ยวกบั
มาตรฐานการผลติเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่ ีซึง่เกษตรกรส่วนใหญ่ไดร้บัการอบรมปีละ 3-4 
ครัง้ ท าให้เกษตรกรมีความรู้ในเกี่ยวกบัมาตรฐานการผลติ
เมล็ดพนัธุ์ข้าวตามมาตรฐานการปฏบิตัิทางการเกษตรที่ดี  
ทัง้ 8 ประเด็น ได้แก่ 1) พื้นที่ปลูก 2) การเตรียมเมล็ด 
พันธุ์ข้าว 3) การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  
4) การผลติใหป้ลอดจากพนัธุป์น 5) การเกบ็เกีย่วและปฏบิตัิ
หลงัการเกบ็เกี่ยว 6) การรกัษาและการขนย้ายภายในแปลง  
7) การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  
8) การบันทึกข้อมูลและตามสอบเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้
เกษตรกรมคีวามรูเ้พื่อการน าไปปฏบิตัต่ิอไป 
 นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัพบว่าเกษตรกรมคีวามรูน้้อย
สดุดา้นการจดัการกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ 
ในประเดน็ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี้อาจ
เนื่ องจากเกษตรกรอาจขาดความช านาญในการใช้วัตถุ
อนัตรายและยงัขาดความเขา้ใจ ควรไดร้บัการส่งเสรมิความรู้
ในประเดน็นี้  
5.2 การปฏิบติัในการผลิตเมลด็พนัธุ์ข้าวตามมาตรฐาน
การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่ 
 จากการศกึษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 61.8 มกีาร
ปฏิบัติในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 19.73 คะแนน 
สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ จัน่ทอง (2558) ที่ศึกษาเรื่ อง  
การยอมรับต่อระบบการจัดการคุณภาพข้าว (GAP)  
ของเกษตรกรในอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง พบว่า 
เกษตรกรในอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ส่วนใหญ่มี
การยอมรบัต่อระบบการจดัการคุณภาพขา้ว (GAP) ในระดบั
ที่มาก เนื่องจากการปลูกขา้วปลอดสารพษิหรอืระบบการท า
การเกษตรที่ด(ีGAP) เกษตรกรต้องปฏบิตัขิอ้ก าหนดต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานของรฐัก าหนดขึน้มาเพื่อให้ได้ขา้วที่มคีุณภาพ 
ปราศจากสารพิษเจือปน และเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนัทัง้ประเทศ เกษตรกรตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงันี้ 
ใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าสะอาดปลอดภัย พื้นที่เพาะปลูกไม่มี
สารเคมเีจอืปน ไม่มกีารใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร มกีาร
จดัคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว มกีารเกบ็
เกีย่วและการปฏบิตัหิลกัการเกบ็เกี่ยว มกีารขนยา้ย การเกบ็
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รกัษา และการรวบรวมผลผลิต และมีการบนัทึกข้อมูลและ 
การจดัเกบ็ขอ้มูล เกษตรกรทีส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ไดผ้ลผลติทีไ่ดอ้อกมาเป็นผลผลติทีม่คีุณภาพ เป็นทีต่อ้งการ
ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ สง่ผลท าใหเ้กษตรกรมรีายได้
เพิม่มากขึน้และมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
  จากการวจิยัยงัพบว่าดา้นการจดัการกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ประเด็นมีการปฏิบัติและ 
การจัดหาตามแผนควบคุมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 11.0  
และดา้นการบนัทกึขอ้มลูและตามสอบในทุกประเดน็ ซึง่ถอืว่า
เป็น การปฏบิตัน้ิอย อาจเป็นเพราะว่า เกษตรยงัไม่เหน็ความ
ส าคัญและจ าเป็นของแผนควบคุมการผลิตและการบนัทึก
ขอ้มูลและตามสอบ อกีทัง้ยงัมเีกษตรกรบางส่วนใหญ่เขยีน
หนงัสอืไม่เป็น และสายตาสัน้ เนื่องจากสงูอายุ ทางหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งควรสง่เสรมิโดยจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีด่ใีนทุกประเดน็และปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเพื่อให้
ไดผ้ลผลติทีไ่ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
5.3 การได้รบัการส่งเสริมและความต้องการการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานปฏิบัติทาง
การเกษตรทีดี่ส าหรบัเมลด็พนัธุข์้าว 
 5.3.1 ดา้นเนื้อหา พบว่า เกษตรกร รอ้ยละ 97.7 ไดร้บั
การส่งเสรมิเนื้อหาประเดน็การเกบ็เกี่ยวและการปฏบิตัหิลงั
การเก็บเกี่ยว โดยได้รบัการส่งเสรมิประเด็นด้านพื้นที่ปลูก 
และเกษตรกรมคีวามต้องการการส่งเสรมิดา้นเนื้อหาในระดบั
มากที่สุด ในเรื่องการบันทึกข้อมูลและตามสอบ และการ
จดัการกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ สอดคลอ้ง
กบั ซึ่งสอดคล้องกบั ประถม ทองเซอร ์(2553) ที่พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามต้องการความรู้เกี่ยวกบัการจดบนัทกึขอ้มูล
ในระดบัมาก เนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบวิธีการจดบันทึก
ขอ้มูล ถงึแมว้่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไดผ้่านการฝึกอบรมดา้น 
GAP มากกว่า 2 ครัง้แต่เกษตรกรกย็งัตอ้งการความรูด้งักล่าว
เพื่อไป ประยุกต์ใช้ในการท า GAP แต่ปัญหาของเกษตรผู้
ปลูกข้าวหอมมะลิ บางส่วนใหญ่เขยีนหนังสือไม่เป็น และ
สายตาสัน้ เนื่องจากสงูอายุ 
 อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมอีาชพีหลกัท าการเกษตร
มีประสบการณ์ในการท านาและมีประสบการณ์ในการผลติ
เมลด็พนัธุข์า้วอยู่แลว้ จงึเกดิการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้

ไดร้บัการสง่เสรมิผ่านหน่วยงานราชการมากขึน้โดยเกษตรกร
ได้รับการฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิต
เมล็ดพนัธุ์ข้าวตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี
อย่างต่อเนื่อง 
 5.3.2 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
100.0 ได้รบัการส่งเสรมิวธิกีารส่งเสรมิแบบมวลชนโดยผ่าน
หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น และเอกสารแผ่นพบั/คู่มอื และ
เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมด้านวิธีการส่งเสริม 
แบบมวลชนมากทีสุ่ด โดยผ่านหอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น 
วดีทีศัน์ และการจดันิทรรศการ ซึง่แตกต่างจากงานวจิยัของ 
สนุนัทา ณ มา (2561) ไดศ้กึษาความตอ้งการสง่เสรมิการผลติ
ข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พบว่า 
เกษตรกรสว่นใหญ่ตอ้งการรบัการสง่เสรมิผ่านการสือ่สารแบบ
กลุ่ม ไดแ้ก่ การฝึกอบรม ความต้องการความรูเ้รื่องแหล่งน ้า 
และตอ้งการสนบัสนุนเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพด ี 
 อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรได้รบัการฝึกอบรมผ่าน
หน่วยงานราชการบ่อยครัง้แล้ว จงึอยากไดร้บัประสบการณ์
ใหม่ ๆ  นอกเหนือจากการฝึกอบรม วธิกีารมวลชนเป็นวธิทีี่
สามารถศกึษาวธิกีารการผลติเมล็ดพนัธุ์ขา้วตามมาตรฐาน
การปฏบิตัทิางการเกษตรไดพ้รอ้มกนัทัง้ 
 5.3.3 ดา้นการสนบัสนุน พบว่า เกษตรกร รอ้ยละ 97.7 
ได้รบัการสนับสนุนด้านการบรกิารโดยเจ้าหน้าที่ติดตามให้
ค าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรมีความต้องการการ
สนับสนุนในระดบัมากทีสุ่ดด้านการตลาด โดยสนับสนุนการ
หาตลาดรองรบัผลผลติเมลด็พนัธุ์ขา้ว สอดคล้องกบั พรรณ
ทิวา และบุศรา (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความคดิเหน็เกี่ยวกบั
การเกษตรดทีีเ่หมาะสมในการผลติขา้วหอมมะลขิองเกษตรกร 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและ
บริการสนับสนุนในการด าเนินการผลิตข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP ใน 7 ประเดน็ ซึง่ส่วนใหญ่ไดร้บัการส่งเสรมิ
และบรกิารสนบัสนุน  การจดัหาเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพดทีีไ่ด้
จากแหล่งเชื่อถือได้ ได้แก่ ศูนย์วิจยัข้าวของกรมวิชาการ
เกษตร การจดัหาปุ๋ ย เคมอีนิทรยีส์ูตร 7-4-4 เพื่อใหท้ดแทน
ปุ๋ ยเคมแีละการส่ง เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพส าหรบัก าจดั
ศัตรูข้าว รวมถึง เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมความรู้และ
ทกัษะทีเ่กีย่วกบัการ ผลติขา้วหอมมะลติามระบบการจดัการ
คุณภาพเกษตรดทีี ่เหมาะสม (GAP) รองลงมาเกษตรกรไดร้บั
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การส่งเสรมิและ บรกิารสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น การบรกิาร
ตรวจคุณสมบตั ิหรอืความอุดมสมบรูณ์ของดนิปลกูหรอืตรวจ
สารพษิตกคา้ง ในดนิและน ้า การไดศ้กึษาดงูานดา้นมาตรฐาน 
GAP จาก เกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็ และการจดัหาตลาด
ส าหรบัจ าหน่ายผลผลติขา้วหอมมะล ิGAP 
  จะเห็นได้ว่า เกษตรกรได้รบัการส่งเสริมทัง้ใน
ด้านเนื้อหา วิธีการส่งเสริม และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของภาครฐั อย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจในการน าไปปฏบิตัิในการผลติเมลด็พนัธุ์
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  นอกจากนี้
เกษตรกรยงัมคีวามต้องการการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  โดย
เกษตรกรต้องการส่งเสรมิในด้านการตลาดเนื่องจากว่าราคา
ผลผลติของเกษตรกรเมลด็พนัธุข์า้วตามมาตรฐานการปฏบิตัิ
ทางการเกษตรทีด่ไีม่คงทีแ่ละไม่แตกต่างจากเมลด็พนัธุ์ขา้ว
ทัว่ไปมากนกั 
5.4 ปัญหาในการผลิตตามมาตรฐานปฏิบัติทาง
การเกษตรทีดี่ส าหรบัเมลด็พนัธุข์้าวของเกษตรกร 
 จากการศกึษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มปัีญหาไม่มี
การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  
ไม่มีความรู้ด้านการวางแผนการผลิตเมล็ดพนัธุ์เพื่อให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน มีปัญหาในการบันทึกข้อมูลโดยขาด
ความรู้ด้านการจดบันทึกข้อมูล สอดคล้องกับ จุฑามาศ  
คาสุนทร (2560) ที่ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัทีเ่ป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการรบัรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP ใน
พื้นที่จ ังหวัดยโสธร พบว่า เกษตรกรที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิตข้าว GAP มีความรู้ความเข้าใจบางส่วน
เกีย่วกบัการจดัการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็
เกีย่วในเรื่องของการจดัการขา้วพนัธุป์น 
 อาจเป็นเพราะว่า เกษตรไม่เขา้ใจถงึความส าคญัและ
จ าเป็นของการจดัการกระบวนการผลติ การวางแผน การผลติ 
และการบนัทึกข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสรมิให้
ความรูเ้พื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทเ้พื่อใหเ้กษตรกร
ไดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพและมาตรฐานยิง่ขึน้ 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 6.1.1 ขอ้คน้พบจากงานวจิยั  
  1) จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรยงัขาดความรู้
ความเข้าใจในการผลิตพนัธุ์ขา้วให้ได้มาตรฐานการปฏบิตัิ
ทางการเกษตรทีด่ใีนบางประเดน็ เช่น การจดัการกระบวนการ
ผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติผลคุณภาพ และการบนัทกึขอ้มูลและตาม
สอบ ควรมกีารสง่เสรมิความรูเ้พื่อใหเ้กษตรกรมคีวามเขา้ใจใน
มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ทีุกขอ้ก าหนด 
  2) จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีความต้องการ
สนับสนุนดา้นการตลาดอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจงึควรส่งเสรมิการ
หาตลาดรองรบัใหห้ลากหลาย เพื่อใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีย่ ัง่ยนื 
  3) จากการวิจัยพบว่ า เกษตรกรยังขาด
ประสบการณ์ในการศกึษาแปลงตวัอย่างเพื่อความเขา้ใจใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีด่แีละผ่านการรบัรอง  
  4) จากการวจิยัพบว่า เกษตรกรยงัขาดปัจจยัการ
ผลติ ได้แก่ แหล่งน ้า ระบบน ้าชลประทาน บ่อบาดาล โซล่า
เซลล ์เมลด็พนัธุ ์เป็นตน้ 
 6.1.2 ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการศึกษาดู
งานในพื้นที่อื่นที่ประสบความส าเรจ็เพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการกระบวนการท างานของกลุ่ม 
  2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนับสนุนปัจจยัการผลติ 
ได้แก่ แหล่งน ้า ระบบน ้าชลประทาน บ่อบาดาล โซล่าเซลล์ 
เมลด็พนัธุ ์เป็นตน้ 
  3) หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนโครงการเพิม่
ศกัยภาพใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อเขา้สูก่ารขอรบัรองมาตรฐานการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 
  4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริม
ดา้นการตลาดและการแปรรปู 
 6.1.3 ขอ้เสนอแนะต่อเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
  1) เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั
การขอรบัรองมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรที่ดสี าหรบั
การผลติเมลด็พนัธุข์า้วใหแ้ก่เกษตรเพื่อใหเ้กษตรกรผ่านการ
รบัรอง 
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  2) เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจดัท าแปลงสาธติมแีปลง
เกษตรกรตน้แบบเพื่อเป็นแหล่งใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร 
  3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรในการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหล่งน ้า ระบบน ้ าชลประทาน บ่อ
บาดาล โซล่าเซลล ์เมลด็พนัธุ ์เป็นตน้ 
  4) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดความรู้ด้าน
การตลาดและการแปรรปูใหแ้ก่เกษตรกร 
 6.1.4 ขอ้เสนอแนะต่อเกษตรกร  
  1) เกษตรกรเขา้รบัการอบรมการให้ความรู้เพิม่
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่การขอรบัรองมาตรฐานการปฏิบตัิทาง
การเกษตรทีด่สี าหรบัการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 
  2) เกษตรกรน าความรู้ที่ได้จากการเขา้อบรมมา
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี าหรบัการผลติเมลด็พนัธุข์า้วอย่าง
เคร่งครดั 

  3) เกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูป 
เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายและสรา้งรายได ้อย่างยัง่ยนื 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาในพืน้ทีอ่ื่น ๆ  ทีม่คีวามแตกต่างออกไป 
เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกนั จะได้ท าให้ทราบถึงการ
ผลติเมลด็พนัธุข์า้วในพืน้ทีบ่รบิทอื่น 
 2) ควรมกีารศกึษาการสง่เสรมิดา้นการตลาด เพื่อเพิม่
ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้น
เทคโนโลยี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและสรา้งรายไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป  
 3) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ผลติเมลด็พนัธุใ์หไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานตามหลกัวชิาการ เพื่อ
ขอรบัรองมาตรฐานต่อไป 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
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