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ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 
ของเกษตรกรนาแปลงใหญ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

Extension Need for Rice Production Adhering to Good Agricultural Practice in Agricultural 
Collaborative Farm by Farmer in Khuan Khanun District, Phatthalung Province 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรนาแปลงใหญ อําเภอ     ควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (2) ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรนาแปลงใหญ อําเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง และ 3) เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกรกับสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรนาแปลงใหญ กลุมตัวอยางคือ เกษตรกรนาแปลง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง จํานวน 192 ราย สุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลใชสถิติ 
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่าสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และใชสถิติ t-test และ     one-way ANOVA ใน
การทดสอบทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา (1) เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 56.20 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จํานวนแรงงานในภาคการเกษตรสวนใหญ 1-3 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  ใชท่ีดินเปนของตนเองในการปลูกขาว 
(2) ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรนาแปลงใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x=3.99) โดยเกษตรกรมีความตองการในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานสนับสนุน (x=4.11) และดานความรู (x=4.10) ตามลําดับ 
และเกษตรกรมีความตองการดานวิธีการสงเสริมอยูในระดับมาก (x=3.76) (3) การเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการการ
สงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรนาแปลงใหญ พบวา เพศ 
ระดับการศึกษา และจํานวนแรงงานในครัวเรือนตางกัน สงผลตอความตองการการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสมของเกษตรกรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คําสําคัญ: ความตองการการสงเสริม, การผลติขาวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม, นาแปลงใหญ, จังหวัดพัทลุง 

 
Abstract  

The aims of this research project were to study (1) socio-economic condition (2) extension needs for rice 
production adhering to good agricultural practice in agricultural collaborative farm by farmer and (3) compare the 
differences between the socio-economic condition and the extension need for rice production adhering to good 
agricultural practice in agricultural collaborative farm by farmer. The sample size is 192 persons participating the 
large agricultural land plot for rice production in Khuan Khanun district, Phatthalung province. Structured interview 
was used for data collection. Statistics used were frequency, percentage, average, minimum, maximum, standard 
deviation, ranking, and statistically test by using t-test and one-way ANOVA. The results revealed the following: (1 ) 
Most farmers were female with the average age of 56.20 years and finished primary school. Most household workers 
1-3 persons. Agriculture was the main occupation. Most farmers grew rice on their own lands. (2) Overall, extension 
need of farmers for rice production adhering good agricultural practice were at a high level (x=3.99) with the highest 
level of support (x=4.11) and knowledge (x=4.10), respectively. Farmers wanted to receive the extension at a high 
level ( x=3. 76) .  (3) The comparison of the differences between the socio-economic condition and the extension 
need for rice production adhering to good agricultural practice in agricultural collaborative farm by farmer found 
that the extension need for rice production adhering to good agricultural practice in agricultural collaborative farm 
by farmer was significantly influenced by gender education level and number of laborer’s household (p < 0.05). 
Keywords: Extension needs, rice production adhering to good agricultural practice, Agricultural Collaborative Farm, 
Phatthalung province 
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ปจจัยที่มีผลจากการปลูกออยโรงงานตอความม่ันคงทางอาหารของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู  
Factors Effected of Sugarcane Cultivation on Farmers’ Food Security  

in Nong Bua Lamphu Province, Thailand 
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน และ 3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการบริหารจัดการดานการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารใน
ระดับครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภู สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งขอมูลปฐมภูมิ
จากกลุมตัวอยาง 230 ราย และขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลเอกสารของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดานการวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม และการวิเคราะหเชิงคณุภาพ  

ผลการศึกษา พบวา 1) กลุมตัวอยางผูปลูกออยโรงงานสวนใหญมีแหลงอาหารที่ผลิตเองหรือไดจากธรรมชาติเปนอาหาร
ประเภทขาวและผลิตภัณฑจากขาวมากที่สุด โดยสวนใหญมีแหลงอาหารที่ซื้อมาเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเปนอาหารประเภทน้ํามัน 
น้ําตาล และผลิตภัณฑจากน้ํามันและน้ําตาล มากที่สุด รายไดสุทธิของครัวเรือนขนาดเล็ก กลาง และใหญ 125.18   153.15 และ 
239.79 บาทตอคนตอวันตามลําดับ รายจายคาอาหารของครัวเรือนขนาดเล็ก กลาง และใหญ 74.60  77.70 และ 107.05 บาทตอคน
ตอวันตามลําดับ คาพลังงานเฉลี่ยของครัวเรือนขนาดเล็ก กลาง และใหญ 2,425.41  2,741.86 และ 3,347.38 กิโลแคลอรีตอคนตอวัน
ตามลําดับ โดยความตองการพลังงานจากอาหารขั้นต่ําของรางกาย (Minimum Dietary Energy Requirement: MDER) ไดมาตรฐาน
รอยละ 97.83 และ ปริมาณพลังงานจากอาหารที่รางกายตองการเฉลี่ย (Average Dietary Energy Requirement: ADER) ได
มาตรฐานเพียงรอยละ 69.13 2) ปจจัยที่สงผลกระทบตอระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู ไดแก รายไดของครอบครัวจากผลิตผลพืชพลังงาน (P<0.01) รายไดของครอบครัวจากผลิตผลพืชอ่ืนๆ (P<0.01) 
รายไดของครอบครัวจากกิจกรรมนอกภาคเกษตร (P<0.01) ขนาดการถือครองที่ดินของครัวเรือน (P<0.05) ความหนาแนนของการ
ปลูกพืช (P<0.05) และจํานวนแรงงานทางการเกษตร (P<0.05) และ 3) ขอเสนอแนะหรือแนวทางในการสรางศักยภาพการผลิตพืช
พลังงาน และการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม ไดแก การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย
โรงงานท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจาก องคประกอบของดิน น้ํา และปริมาณน้ําฝน ราคา ตลาดรับซื้อ, การสงเสริมการเกษตรที่ย่ังยืนแก
เกษตรกรรายยอย โดยการสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดหาแรงงานภาคการเกษตรดวยการสงเสริม 
Young Smart Farmer และ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมทดแทนแรงงาน, การสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม การฟนฟูดิน น้ํา และลด
การใชสารเคมี ดวยระบบน้ําหยด ขุดบอบาดาล และการใชสารชีวภัณฑ 
คําสําคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร ออยโรงงาน การถดถอยโลจิสติกพหุกลุม ความยั่งยืนทางการเกษตร  
 

Abstract 

The study aims to analyze 1) the household food security level in Nong Bua Lamphu provincial area, 2) to 
find out the influential factors which affect the household food security and 3) to implement food security 
development recommendation management at farmers’ household level. In the research methodology, the data 
collection includes primary (230 samplings) and secondary sources from various organizations while both 
quantitative and qualitative approaches are applied as the Multinomial Logistic Regression and others statistical 
analysis.  

Results revealed that 1) the majority of sugarcane farmers are able to afford their own food productions 
through self-produced food or natural derived food, which most of them are rice and its products. Particularly, most 
of farmers can obtain food sources which generally bought for family consumption is cooking oil, sugar and related 
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products. Most of food sources have been derived for free or from other persons for family consumption which 
most products are daily products and related products. Furthermore, it has been found that on average of net 
income for small, medium and large farmers were 125.18, 153.15 and 239.79 baht per person per day respectively. 
In term of daily expenditure, food daily expense for small, medium and large farmers were 74.60, 77.70 and 107.05 
baht per person per day respectively. The research reveals that average of energy intakes and derived nutrition 
from food can give energy for small, medium and large farmers were 2,425.41, 2,741.86 and 3,347.38 kcal per person 
per day respectively. When applying the food security level indicator, the minimum Dietary Energy Requirement: 
MDER met the standard at 97.83 percentage and average Dietary Energy Requirement: ADER met the standard only 
69.13 percentage. 2) The factors effected on sugarcane farmer households in Nong Bua Lamphu provincial area such 
as income of households from energy plant production ( P<0.01), income of households from other plant 
productions ( P<0.01), income of households from outside agricultural sector ( P<0.01), land holding size ( P<0.05), 
density of plant growing (P<0.05) and labors in agricultural sector (P<0.05). 3) The recommendation or food security 
development and management of farmer households in Nong Bua Lamphu provincial area as follow: the alteration 
of non-suitable agricultural land use management system for sugarcane growing area consider by soil component, 
water, rainfall, price and market places; sustainable agricultural extension for a small-scale farmer by promote 
integrate farm and sufficiency economy; agricultural labor promotion by promote Young Smart Farmer and 
innovation technology; soil and water restoration and chemical use reduction by apply drip system, artesian well 
and biological substances. 
Keywords: Food security, Sugarcane, Multinomial Logistic Regression, Sustainable agriculture  
 


