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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

สภาพเศรษฐกิจของประ เทศไทยในปจจุ บันยั ง มีความไมแนนอนโดย เฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม และอาจรวมไปถึงผูสงออกสินคาทางการเกษตรอีกหลายราย  กับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
เชน  ความไมแนนอนทางการเมือง  คาเงินบาทท่ีผันผวน สถานการณความไมสงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ฯลฯ   ปญหาเหลานี้ลวนสงผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศท้ังส้ิน 

การเกษตรถือเปนอาชีพหลักของประเทศไทยซ่ึงสืบทอดมาชานานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
แตเกษตรกรก็ยังคงตองแบกรับกับปญหาความยากจนภายใตสถานการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศโดยท่ี
ไมสามารถหลีกเล่ียงไดไมวายุคใดสมัยใด   การพัฒนาประเทศเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม
เกษตรตองอยูบนพื้นฐานความพรอมของทรัพยากร    ประกอบกับการสงเสริมใหความรูความเขาใจ
ทางดานวิชาการของภาครัฐไปยังเกษตรกรไดเกิดความเขาใจอยางถองแทและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรยังถือวาเปนปจจัยหลักใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรม   รวมท้ังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของ
ประเทศ 

ในป พ.ศ. 2549 ผลผลิตขาวโลกมีประมาณ 415.5 ลานตัน การบริโภคขาวมีประมาณ 413.2 
ลานตัน และการคาขาวโลกมีประมาณ  27.6 ลานตัน ในจํานวนนี้ คาดวา ประเทศท่ีจะสงออกได
เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไวเดิม ไดแก ไทยจะสงออกประมาณ 7.4 ลานตัน (27%) อินเดีย 5.0 ลาน
ตัน (18%) และปากีสถาน 3.0 ลานตัน (11%) สวนเวียดนามและสหรัฐฯ สงออกลดลงเหลือ 4.7 ลาน
ตัน (17%) และ 3.3 ลานตัน (12%) ตามลําดับ (รายงานสถานการณสินคาสงออก กรมการคาระหวาง
ประเทศ,2550)ในสหภาพยุโรปนิยมบริโภคอาหารจากธรรมชาติกันมากข้ึน รวมท้ังอาหารที่
ปลอดภัยจากสารพิษหรือการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงจะมีราคาสูงกวาสินคาท่ีผลิตแบบธรรมดา
ประมาณรอยละ 20-50 เปนส่ิงจูงใจใหมีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมากข้ึน (สุดใจ , 2545) การ
ผลิตขาวอินทรียเปนรูปแบบหนึ่งของการเกษตรแบบยั่งยืน และมีเปาหมายเพื่อการผลิตท่ีปลอดภัย
ตอการบริโภคและใหความสําคัญตอการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม การผลิตขาวอินทรียจะตอง
ควบคุมการผลิตต้ังแตการเลือกพื้นท่ีจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปท่ีตองมีระบบการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับเปนมาตรฐานสากล 

ขาวกลองเปนขาวท่ีผานการขัดสีจากการสีขาวนอยมากทําใหเมล็ดขาวยังคงมีจมูกขาวและ
เยื่อหุมเม็ดขาวช้ันในเหลืออยู  ขาวกลองจึงมีประโยชนมากกวาขาวขาวท่ัวๆ ไป คือมีโปรตีน   
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ไขมัน วิตามินบีหนึ่ง  วิตามินบีสอง และแรธาตุในปริมาณสูง  ปองกันโรคเหน็บชาและโรคแผลท่ี
มุมปากไดนอกจากนี้ยังมีเสนใยอาหารอยูในปริมาณสูงอีกดวย (ทวีทอง, 2541)  จากการที่ขาวกลอง
เปนแหลงของสารอาหารและเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยจึงเปนท่ีตองการของ
ตลาดโลกเปนอยางมาก 

ขาวหอมแดง (Red Hawm Rice) เช่ือวากลายพันธุมาจากมาจากขาวขาวดอกมะลิ 105 โดย
ธรรมชาติ เปนขาวเจา สูงประมาณ 120 – 130 เซนติเมตร ไวตอชวงแสงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 20 
พฤศจิกายน  ลําตนแข็ง กอต้ังใบสีเขียวออน ใบโนม ใบธงตกเมล็ดขาวเปลือกสีฟางระยะพักตัวของ
เมล็ดประมาณ 8 สัปดาหทองไขนอย  เมล็ดขาวกลอง กวาง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1.7 
มิลลิเมตรปริมาณ อมิโลส 16.9 %  ผลผลิตประมาณ 643 กิโลกรัมตอไร   เปนขาวท่ีมีเยื่อหุมเมล็ดสี
แดงเขม     ขาวสุกนุม เหนียว และมีกล่ินหอมเหมือนขาวดอกมะลิ 105เม่ือนํามาหุง ตานทานเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาล ในสภาพธรรมชาติไดดี  คอนขางตานทานโรคไหม (องคความรูเร่ืองขาว กรมการ
ขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2550)  ลักษณะเดนดังท่ีกลาวมาจึงทําใหไดผลผลิตคอนขางสูง 
และเม่ือนํามาขัดสีเปนขาวกลองไปขยายพันธุสามารถเจริญเติบโตและลดการปะปนของขาวขาวได
เปนอยางดี 

จังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการปลูกขาวเปนอาชีพหลักแตยังไมไดคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของตลาดตางประเทศ  ดวยสาเหตุนี้ ทางสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม  จึงไดทําการสงเสริมเสริมใหเกษตรกร ในพื้นท่ี
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ   ซ่ึงมีการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกขาวหอมแดงอินทรีย  
ปลูกขาวพันธุหอมแดง  โดยใชเมล็ดพันธุท่ีเปนขาวกลองผานการขัดสีเพียงเล็กนอยท่ียังคงมีจมูก
ขาวและเยื่อหุมเม็ดขาวช้ันในเหลืออยูนําไปเพาะปลูก  ท้ังนี้เพื่อลดการกลายพันธุ  การปะปนกับ
พันธุขาวชนิดอ่ืน  เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรและพันธุขาวหอมแดงยังเปนท่ี
ตองการของตลาดโลก  อีกดวย ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับของเกษตรกร
ในการสงเสริมการปลูกพันธุขาวหอมแดงโดยใชขาวกลองในการเพาะปลูก ท่ีมีตอปจจัยทางดาน
สังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานชีวภาพ  และปจจัยดานการผลิต ของ
เกษตรกรท่ีแตกตางกัน   เพื่อใหไดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพและยังเปนการชวยเพิ่มรายไดใหแกกลุม
เกษตรกรผูปลูกขาวหอมแดงอินทรียตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1). เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเกษตรตอเง่ือนไขวิธีปฏิบัติของการปลูกขาวหอมแดง  
      ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
2). เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปน 
      เมล็ดพันธุ 
3). เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมแดง  
      อินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ 
4). เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและปญหาในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกร 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 

ผลท่ีไดจากการวิจัยจะใชเปนแนวทางพื้นฐานในการศึกษาวิธีการสงเสริมใหเจาหนาท่ีใน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดนําไปสงเสริม
เกษตรกรใหเกิดกระบวนการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  
เพื่อลดการกลายพันธุ   การปะปนของพันธุขาวชนิดอ่ืนและเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวหอมแดงอินทรีย
เพื่อการสงออกของกลุมเกษตรกรผูปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรีย อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัด
ชัยภูมิ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ  และปจจัย
ทางการผลิต  ไมมีความแตกตางกันตอ การยอมรับของเกษตรกรอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัด
ชัยภูมิ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ขอบเขตในการวิจัย 
 

ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนท่ีในการวิจัย  ประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยคือ  กลุมเกษตรกรที่
เขารวมรับการสงเสริมการปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองในการเพาะปลูก พื้นท่ี
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  จํานวนท้ังส้ิน  100  ราย  ซ่ึงเปนเกษตรกรท่ีสนใจเขารับการ
สงเสริมในคร้ังนี้  2  ตําบล  คือ  ตําบลบานเพชรและตําบลบานตาล 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

    
 
1. ลักษณะขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของเกษตรกร 
 - อายุ 
 - เพศ 
 - ระดับการศึกษา 
 - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
2. สภาพสังคมของเกษตรกร 
 - การรับรูขาวสาร 
 - สถานภาพการเปนผูนําทางสังคม 
3.สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร                                                                     

- ขนาดพื้นท่ีถือครองท่ีดิน  
 - แหลงเงินกู 
 - หนี้เงินกู 

- รายไดจากผลผลิตทางเกษตร 
- รายไดจากผลผลิตนอกภาคการเกษตร 

4.สภาพการผลิตของเกษตรกร 
- พ้ืนท่ีปลูกขาวอินทรีย 
- ลักษณะดิน แหลงน้ํา  การเก็บเกี่ยว 
- ผลผลิตท้ังหมด  

 - ตนทุนการผลิต 
 - ปญหาการผลิต 
5.ความคิดเห็นของเกษตรกรตอเงื่อนไขวิธีการ 
ปฏิบัติการปลูกขาวหอมแดงตามมาตรฐานเกษตร 
อินทรีย 
 
 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ 
   - ปจจัยทางสังคม 
   - ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
   - ปจจัยทางกายภาพ 
   - ปจจัยทางชีวภาพ 
    - ปจจัยทางการผลิต 

การยอมรับการปลูกขาวหอมแดง
อินทรีย  โดยใชขาวกลองเปนเมล็ด
พันธุ 
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นิยามศัพท 
 
 พันธุขาวหอมแดง  หมายถึง เช่ือวากลายพันธุมาจากมาจากขาวขาวดอกมะลิ 105 โดย
ธรรมชาติ เปนขาวเจาสูงประมาณ 120 – 130 เซนติเมตร ไวตอชวงแสงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 20 
พฤศจิกายน  ลําตนแข็ง กอต้ังใบสีเขียวออน ใบโนม ใบธงตกเมล็ดขาวเปลือกสีฟางระยะพักตัวของ
เมล็ดประมาณ 8 สัปดาหทองไขนอย  เมล็ดขาวกลอง กวาง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1.7 
มิลลิเมตรปริมาณ อมิโลส 16.9 %  ผลผลิตประมาณ 643 กิโลกรัมตอไร   เปนขาวท่ีมีเยื่อหุมเมล็ดสี
แดงเขม     ขาวสุกนุม เหนียว และมีกล่ินหอมเหมือนขาวดอกมะลิ 105 

ขาวกลอง  หมายถึง เปนขาวท่ีผานการขัดสีจากการสีขาวนอยมากทําใหเมล็ดขาวยังคงมี
จมูกขาวและเยื่อหุมเม็ดขาวช้ันในเหลืออยู 
 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ  หมายถึง  เปนหนวยงานใน
กํากับของมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีหนาท่ีตรวจรับรองมาตรฐานสินคาทางการเกษตร 
 ขาวอินทรีย  หมายถึง  การปลูกขาวโดยไมใชสารเคมีต้ังแตข้ันตอนการปลูกจนถึงการเก็บ
เกี่ยว 

ความคิดเห็น  หมายถึง  ความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการผูปลูกขาว
หอมแดงอินทรีย  ท่ีมีตอ วิธีการปฎิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย กรณี การปลูกขาวหอมแดง
อินทรีย ในพื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

การยอมรับ  หมายถึง การยอมรับวิธีปฏิบัติการปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาว
กลองเปนเมล็ดพันธุของกลุมเกษตรกรที่สมัครเขาโครงการผูปลูกขาวหอมแดงอินทรีย ในการ
สงเสริมพื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ปจจัยการยอมรับ  การปลูกขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ใน
การศึกษาคร้ังนี้  หมายถึง  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทาง
ชีวภาพ และปจจัยทางการผลิต 
  
 


