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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอเง่ือนไขวิธี
ปฏิบัติของการปลูกขาวหอมแดงตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูก
ขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอ
การยอมรับการปลูกขาวพันธุหอมแดงอินทรีย และ เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและปญหาในการผลิต
ขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร 
 ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในการสงเสริมการปลูกพันธุ
ขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองในการเพาะปลูก พื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  
จํานวน 100  ราย ซ่ึงเปนเกษตรกรที่สนใจเขารับการสงเสริมในคร้ังนี้ 2 ตําบล คือ   ตําบลบานเพชร
และตําบลบานตาล  เก็บขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ  และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  ไดแก  
คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียในการ
ยอมรับการผลิตขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุโดย  เปรียบเทียบคาเฉล่ียปจจัย
ท่ีมีผลตอการยอมรับ  5  ปจจัย  ไดแก  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  



 จ 

ปจจัยทางชีวภาพ  และปจจัยทางการผลิต โดยใชวิธีการวิเคราะห Analysis of Varience  

(ANOVA)  F – test และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูโดยวิธีของ Scheffes’ 
test 
 จากการศึกษา   พบวา   เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 46.01 ป  มี
การศึกษาอยูในช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4.09 คนไดรับความรู
เกี่ยวกับทางดานเกษตรอินทรียจากการฝกอบรม  สวนใหญไมเปนผูนําในชุมชน  มีพื้นท่ีถือครอง
ทางการเกษตรเฉล่ีย  26.05  ไร  มีการกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพื่อลงทุน โดยมี
หนี้สินเฉล่ีย  136,250.58   บาท   มีรายไดท่ีเปนเงินสดจากการขายผลผลิตทางเกษตรเฉล่ีย  99,415   
บาท  รายไดท่ีเปนเงินสดนอกเหนือจากการขายผลผลิตทางเกษตรเฉล่ีย  69,690.48  บาท  มีพื้นท่ี
การปลูกขาวหอมแดงอินทรียเฉล่ีย 10.34  ไร ลักษณะดินท่ีปลูกเปนดินรวนปนเหนียว   ใชแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรจากแหลงน้ําธรรมชาติ  มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใชแรงงานเกี่ยวท้ังหมด    โดยมี
ผลผลิตท้ังหมดเฉล่ีย 374.62  กิโลกรัม/ไร เกษตรสวนใหญมีรายไดจากการขายขาวมากข้ึนกวาเดิม   
เกษตรกรมีการขายขาวทันทีท้ังหมด  สวนใหญนําไปขายเองใหกับกลุมเกษตรกร  เกษตรกรมี
ความตองการขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก  โดยมีตนทุนในการผลิตเปน  คาเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ  คา
ปุยคอก ปุยหมัก คาแรงงานปกดํา คาแรงงานเก็บเกี่ยวและคาใชจายอ่ืน ๆ เฉล่ีย 1,477.27 บาท/ไร 

เกษตรกรมีความคิดเห็นตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย กรณีปลูก
ขาวหอมแดงอินทรีย  ในระดับเห็นดวย ในเร่ือง การปฏิบัติในแปลง และ การปองกันการปนเปอน 
สวน การใชปจจัยการผลิต  และ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรมีความคิดในระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวอินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ด
พันธของเกษตรกร  ในระดับยอมรับมากท่ีสุดไดแก  ปจจัยทางเศรษฐกิจ สวนปจจัยทางสังคม  
ปจจัยทางกายภาพ   ปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางการผลิต   อยูในระดับการยอมรับมาก  

จากการทดสอบสมมุติฐาน โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียปจจัยท่ีมีผลตอ
การยอมรับการปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดงของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีการ
ยอมรับปจจัยท้ัง  5  ปจจัย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ  คือ ปญหาในเรื่องโรค แมลง ศัตรูขาวระบาดในแปลงนา และ
ปญหาดานการจัดการน้ําในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลงนาเพื่อนบาน   ขอเสนอแนะของเกษตรกร 
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คือ ควรปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ  ควรมีการทดสอบเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุใหมี
ประสิทธิภาพมากกวานี้ และ ยังไมกลาตัดสินใจทําการปลูกในพื้นท่ีจํานวนมาก เพราะกลัวโรคและ
แมลงศัตรูพืชระบาด   
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Abstract 
 
 
 The objectives of this study were ; to explore farmer’s opinions toward the 

conditions of Hom Daeng Brown Rice farming according to the standards of organic 

agricultural practice, to study the level of adoption of organic rice production using 

Hom Daeng Brown Rice seed, to compare the factors affecting the adoption of 

organic brown rice production in relation to some basic personal information of the 

farmers, and to observe conditions and problems of the organic Hom Daeng Brown 

Rice production of the farmers.  

 The unit of analysis were the group of farmers participated in the project for 

promoting organic rice production using brown rice seed in Bamnet Narong district, 

Chaiyaphum province. There were totally 100 farmers from 2 sub-districts, Ban Petch 

sub-district and Ban Tan sub-district, participated in this study. Data were collected 

via interviews schedule. The collected data was analyzed by using the following 

statistical analysis: frequency, percentage and mean. The analysis was based on 

Analysis of Variance (ANOVA) F-test and Scheffes’ test  to companing the mean of 
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adoption of organic rice production using Hom Daeng brown rice seed and for 

comparing the mean of the 5 factors affecting the acceptance: social factor, economic 

factor, physical factor, biological factor, and production factor. 

 The study revealed that most informant farmers were male with the average 

age of 46.01 years old. Their education was Prathom 4 ( 4th grade of  a primary 

school). There were 4.09 members in their family. They gained the knowledge of 

organic agriculture through trainings. Most of them were not community leaders, and 

they possessed a farmland of average of  26.05 rai (41,680 sq.m.). Their average loans 

from the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives were 136,250 baht. Their 

average incomes (in cash) from agricultural produces were 99,415.58 baht, and the 

average incomes from other activities apart from agricultural produces were 

69,690.48 baht. The average of plant area were 10.34 rai (16,544 sq.m.) used for 

organic Hom Daeng brown rice farming. Farmland was considered clay loam texture, 

and water was mainly from natural sources. Harvesting activities depended on human 

labors. The average total produces were averagely 374.62 kilograms / rai. Income 

from selling rice was increasingly. The farmers sold their rice immediately, and most 

of them sold the rice by themselves to a certain agricultural group. They expressed 

their need for expanding their farmlands. The production cost included expenditures 

of land preparation, seed, composed fertilizers, cost of labors for rice planting and 

harvesting, and other expenses.The average total production cost was 1,477.27 baht/ 

rai  

 The farmers expressed their level of agree toward the conditions and practices 

of organic agricultural standards (in the case of organic Hom Daeng brown rice), the 

in-farmland practice and the prevention of contamination and very high level of 

strougly agree toward the use of production input, and the after harvesting 

management. 

 The research hypothesis testing revealed that,there was a significance different 

among the five factors of adoption under this  study. 
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The hypothesis testing revealed that when comparing the factors affecting the 

acceptance of organic brown rice production, some personal information of farmers 

reflected different level of acceptance.  

For problems and obstacles, there were the problems of rice diseases, the 

spread of insects and pests, the problems of water management in the organic fields 

and the nearby. The farmers suggested that seed quality should be improved. The 

measurement of germination percentage of the seed should be more effective. They 

still did not dare to do organic rice farming in a large area because they were afraid of 

the spread of diseases and pests.   

 
 
 
 
 
 
 
 


