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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรหลักท่ีส าคัญของประเทศ โดยเป็นอาหารหลักของคนในชาติ ในปี
เพาะปลูก 2554/55 มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 78 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 61.1 ล้านไร่ นาปรังประมาณ 17 
ลา้นไร่ และประมาณเกือบคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีการเกษตร มีเกษตรกรท่ีเป็นชาวนาประมาณ 3.76 ลา้น
ครัวเรือน หรือประมาณ 65 ของเกษตรกรทั้งประเทศในภาพรวมแต่ละปีสามารถส่งออกท ารายได้
ใหก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก 

การท่ีจะปลูกขา้วให้ไดผ้ลดีมีปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน ้ า และเทคโนโลย ี 
แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ พนัธ์ุดีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ให้ผลผลิตเฉล่ียสูง ตา้นทานต่อโรค แมลง
ศตัรูพืชและไดเ้มล็ดขา้วท่ีมีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัก็คือ ชาวนาขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุ (seed) คุณภาพดี แมว้่าจะมีชนิดพนัธ์ุ 
(variety)ท่ีดีแลว้ก็ตาม เพราะชาวนามกัจะใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บไวใ้ช้เองต่อเน่ืองกนัหลายปี ท าให้เมล็ด
พนัธ์ุ ไม่บริสุทธ์ิ โดยเฉพาะชาวนาท่ีไม่ทราบวธีิการคดัเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุอยา่งไม่ถูกวธีิ  

ในปัจจุบนัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุโดย “ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว” จ  านวน 23 แห่ง ของกรมการขา้วยงัไม่
สามารถจะตอบสนองต่อความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุขา้วของขาวนาไดท้ั้งหมด โดยสามารถผลิตไดไ้ม่
เกิน 100,000 ตนั ขณะท่ีชาวนาตอ้งการใชเ้มล็ด ทั้งหมดในแต่ละปีประมาณ 1 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม
ชาวนาบางส่วนสามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้องได ้ จึงมีความตอ้งการจริงประมาณ 500,000–600,000 
ตนัต่อปี เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกรมการขา้ว จึงไดด้ าเนินการจดัตั้ง “ศูนยข์า้วชุมชน” ข้ึน โดยมี
แนวคิดท่ีจะใหช้าวนาท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั รวมกลุ่มกนัผลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  าหน่ายในชุมชน หรือ
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จ าหน่ายทัว่ไปโดยกรมการขา้วจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
และควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้ งสนับสนุนปัจจยัการผลิตและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นบางส่วน แต่ให้ชาวนาในชุมชนบริหารจดัการกนัเองการด าเนินงานตามแนวทางน้ี 
นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุดีแล้ว ชาวนาผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุยงัจะมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุดี แทนการจ าหน่ายในรูปแบบของข้าวเปลือกตามปกติ ขณะท่ี
ชาวนาบริเวณข้างเคียงก็จะได้เมล็ดพันธ์ุดี ในราคาถูกลงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการพึ่ งพาตนเองของชาวนา รวมทั้ งช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาล                         
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมด าเนินการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนตั้ งแต่                       
ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  มีศูนย์ข้าวชุมชนท่ียงัมีกิจกรรมต่อเน่ือง จ านวน 2,160 ศูนย์ ในพื้นท่ี 60    
จงัหวดั ทัว่ประเทศ มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 105,000 ตนั แต่ยงัไม่สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุได้
เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวนา ซ่ึงตามยุทธศาสตร์การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธ์ุ มีเป้าหมาย            
ท่ีจะด าเนินการใหถึ้ง 4,000 แห่ง จ านวน 200,000 ตนั (กรมการขา้ว,2556) 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงได้มี
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนด าเนินการในจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึน โดยน าเอากระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มุ่งให้ เกษตรกรร่วมกัน
ท าการศึกษาและปฏิบติัดว้ยตนเอง (Learning by doing) เร่ิมตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์ ทดลอง 
และการท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการพบปะกนัระหวา่งเกษตรกรกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ในแปลงนา ตั้ งแต่การปลูก เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการเจริญเติบโตของข้าว                     
ในแต่ละระยะ ระบบนิเวศในแปลงนา แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตดัสินใจจดัการใน
แปลงนาของตนเอง รวมถึงผลท่ีได้เกษตรกรได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์ และตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงสามารถน ามาอภิปรายร่วมกนั และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  และไดรั้บค าแนะน า
จากทางราชการ หรือความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ รวมทั้ งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจากการฝึกด้วยตนเอง              
อีกทั้งเกษตรกรสามารถฝึกการบริหารจดัการภายในกลุ่มดว้ยตนเอง ทั้งน้ีโดยได้รับความช่วยเหลือ
และสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการหรือผู ้
อ  านวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ 

ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ี เพื่อจะไดท้ราบถึงการเรียนรู้แบบมีส่วน
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ร่วมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งยงัเป็นแนวทาง
ส าหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรหนัมาผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ เพื่อไวใ้ชใ้นการปลูก นอกจากน้ี ยงั
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

1. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางด้านสังคมและการปฏิบัติของเกษตรกร กับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความตอ้งการของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผลงานวิจยัท่ีศึกษาจะท าให้ทราบถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อโครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์
ในการวางแผน แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของเกษตรกรท่ีร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดน้ าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ส าหรับการวางแผน และก าหนดนโยบายต่อไป 

1.4 สมมติฐำนของกำรวจัิย 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านสังคมและการปฏิบติัของ
เกษตรกร  มีความสัมพนัธ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5 ขอบเขตและวธีิกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสัน
ก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีประชากรท่ีจะท าการศึกษาท่ีเป็นหน่วยการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ี
เขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน ปี 2554ท่ีด าเนินการโดยกรมการข้าวและกรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 80 รายทั้งน้ี มิไดมี้การสุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากมีจ านวนประชากรไม่มาก 
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

ผูว้จิยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม 
(Independent Variables)    (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัพืน้ฐำนส่วนบุคคล 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - ระดบัการศึกษา 
 - จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 - สถานะภาพ 
ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกจิ 

- พ้ืนท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

- แรงงานในครอบครัว 

- รายไดร้วมของครอบครัว 

- ตน้ทุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

- ปริมาณผลผลิต 

- ราคาผลผลิต 

ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 

- การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

- การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืน 

- การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 

- ประสบการณ์ในการฝึกอบรม
การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

- การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

กำรปฏิบัตขิองเกษตรกร 

-  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

-  การปลูก 

-  การดูแลแปลงขยายพนัธ์ุ 

-  การเก็บเก่ียว นวด ท าความ   
 สะอาด การตาก 

-  การเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ท่ีร่วมโครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน                    

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
- ดา้นการมีส่วนร่วมทางความคิด 
- ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
- ดา้นการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
- ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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1.7 นิยำมศัพท์ 

เกษตรกร หมายถึงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอ              
แม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

โครงกำร หมายถึง โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให
จงัหวดัเชียงใหม่ด าเนินการ ในกลุ่มผูผ้ลิตขา้วชุมชนปี 2554 

สมำชิกกลุ่ม หมายถึง เกษตรกรท่ีได้คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชนใน
ระดบัต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ต าบล ใน 4 อ าเภอ จ านวน 80 ราย 

กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมของศูนยข์า้วชุมชนหรือ
การตดัสินใจ ดว้ยความสมคัรใจ เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดกิจกรรม ซ่ึง
สามารถจ าแนกการมีส่วนร่วมของเกษตรกรไดด้งัน้ี 

1. กำรมีส่วนร่วมทำงควำมคิด  หมายถึง การท่ีเกษตรกรได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน เช่น การร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือความคิดเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมความสัมพนัธ์ในกลุ่ม เป็นตน้ 

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  หมายถึง การท่ีเกษตรกรได้เข้าไปมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ในการด าเนินงานเก่ียวกับการวางแผนเร่ืองต่างๆ เช่น การวางแผนการบริหารจดัการ การ
วางแผนการผลิต การวางแผนจดัท าแปลง การวางแผนการปลูก การวางแผนการเก็บเก่ียว รวมไปถึง
การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เป็นตน้ 

3. กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม หมายถึง การท่ีเกษตรกรไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ในการด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ เช่น การส ารวจพนัธ์ุปนในระยะต่างๆ การส ารวจและ
วเิคราะห์โรค แมลง ศตัรูพืช ในแปลงเรียนรู้ เป็นตน้ 

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล หมายถึง การท่ีเกษตรกรไดเ้ขา้ไปร่วมและเรียนรู้
ในกิจกรรมเก่ียวกบั การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม 
การวางแผน การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน และสามารถประเมินผลความส าเร็จของศูนย์
ขา้วชุมชน เป็นตน้ 
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เมล็ดพนัธ์ุข้ำว หมายถึงเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1ท่ีสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน
คดัเลือกข้ึน เพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชท้  าพนัธ์ุปลูกและกระจายสู่ชุมชน 

อำยุ หมายถึงอายขุองเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เพศ หมายถึง เพศของเกษตรกรโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของเกษตรกรท่ีไดศึ้กษาในระบบโรงเรียนและ 
นอกระบบโรงเรียน 

พืน้ที่ผลิตเมลด็พันธ์ุข้ำว หมายถึง จ านวนพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1
โดยคิดจ านวนเป็นไร่ 

แรงงำนในครอบครัว หมายถึง จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีมีทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินการ
ตามโครงการผลิตเมล็ดขา้วชุมชน 

รำยได้รวมของครอบครัว หมายถึง รายไดท้ั้งหมดของครอบครัวแยกเป็นรายไดใ้นภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร 

ต้นทุนกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำว หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกษตรกรลงทุนด าเนินการในโครงการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 

รำคำผลผลติ หมายถึง ราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1  

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หมายถึง เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรติดต่อกับเกษตรกรรำยอื่น  หมายถึงการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนิน 
การโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 

กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม หมายถึง เกษตรกรติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบั
ต าบล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรระดบัจงัหวดั เพื่อรับรู้ข่าวสารและขอรับค าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการ 

กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร หมายถึง เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน  
ไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วจากส่ือต่างๆ ในรอบ 1 เดือน 
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ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำว หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีเกษตรกรไดรั้บการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากเจา้หนา้ท่ีในรอบ 1 ปี 

กำรปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติจริงของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว            
ตามแนวทางท่ีกรมการขา้วก าหนดในคู่มือการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน โดยก าหนดขั้นตอนท่ีส าคญั
ไว ้5 ขั้นตอน ประกอบด้วย  (1) การเตรียมพื้นท่ีปลูก (2) การปลูก (3) การดูแลแปลงขยายพันธ์ุ              
(4) การเก็บเก่ียว นวด ท าความสะอาด การตากและ (5) การเก็บรักษา ตามล าดบั 


