
บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวิจัย  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทราบถึง  การยอมรับของเกษตรกรในการ

สงเสริมการปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรีย โดยใชขาวกลองเพื่อลดการกลายพันธุและเพ่ิมมูลคาใน
การสงออก ของกลุมเกษตรกรผูปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรีย ในพื้นท่ี อําเภอบําเหน็จณรงค  
จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงมี 2 ตําบล  คือ  ตําบาลบานเพชรและตําบลบานตาล  ในสวนนี้จะไดกลาวถึง
ผลงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห  ดังนี้ 

1. ความเปนมาของการสงเสริมการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
2. ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
3. พันธุขาวหอมแดงและมาตรฐานเกษตรอินทรีย(กรณีการปลูกพนธุขาวหอมแดง

อินทรีย) 
4. หลักการเกษตรอินทรีย 
5. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการยอมรับ 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ความเปนมาของการสงเสริมการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย 
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยแมโจ  ต้ังอยูในศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเร่ิมตนจากการที่มหาวิทยาลัยแมโจ ไดรวม
ปฏิบัติงานกับศูนยประสานงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยภาคเหนือ  ตาม
ขอตกลงโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ  สถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม  และ 
สวทช.  ในป 2547 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสินคาเกษตรตามนโยบายอาหารปลอดภัย
และสงเสริมครัวไทยเปนครัวของโลก (Kitchen of the world) โดยมีภาระงานหลายดาน เชน 
ตรวจสอบสารตกคางยาฆาแมลงในผัก ผลไม และสินคาเกษตร  สารปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว 
วัตถุเจือปนอาหาร    บริการตรวจสอบวิเคราะหอาหาร และคุณภาพน้ํา   วัตถุประสงคท่ีสําคัญของ
สถาบันนี้คือ  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับ
การรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพ่ือสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑและเปนท่ี
ยอมรับอยางแพรหลายและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค      สถาบันฯ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุน
เกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ     มีการสงเสริมใหทําการเกษตรกรรม แบบเกษตรอินทรียจึงได
จัดทํางานวิจัยและต้ังหนวยบริการไวไวรองรับและเพื่อ สนับสนุนใหประเทศไทยเปนพื้นท่ีเกษตร



 7

อินทรีย (Organic Land)  สนับสนุนการแกปญหาการทําเกษตรตั้งแตตนน้ํา คือการพัฒนาคนดีกวา
การแกปญหาปลายน้ํา  หมายถึงการทํา เกษตรท่ีดี  และปลอดภัย  (ประวัติความเปนมาศูนย
เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยแมโจ, 2550) 

 
ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
 จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศ บริเวณ
เสนรุงท่ี 15 องศาเหนือ เสนแวงท่ี 102 องศาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 631 ฟุต หางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 332 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 7,986,429 ไร คิดเปนรอยละ 7.6 ของพื้นท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
รอยละ 2.5 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพื้นท่ีใหญเปนลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปน
ลําดับท่ี 7 ของประเทศ  

จากรายงานของ สํ านั กงาน เกษตรจั งหวัด ชั ยภู มิ และ สํ านั กงานป าไม จั งหวั ด
ชัยภูมิ  พบวา  ในป 2549-2550  จังหวัดชัยภูมิ  มีการใชพื้นท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
ท้ังหมด 3,618,881  ไร เม่ือพิจารณาเฉพาะการใชพื้นท่ีทางการเกษตรพบวา   สวนใหญใชเปนพื้นท่ี
เพื่อการทํานา ประมาณ 1,799,978  ไร  รองลงมาคือ  พื้นท่ีปลูกพืไร  ประมาณ 1,378,395  ไร โดย
พื้นท่ีจํานวนนอยท่ีสุด คือพื้นท่ีอ่ืนๆ(ทุงหญา, ประมง) จํานวน 23,724  ไร และมีแรงงานทํางานอยู
ในภาคการเกษตรท้ังส้ิน 614,858  คน  คิดเปนรอยละ 74.99  ของกําลังแรงงานที่มีงานทําของ
จังหวัด  ซ่ึงนับเปนจํานวนแรงงานท่ีมีมากท่ีสุด   
 สภาพท่ัวไป    อําเภอบําเหน็จณรงคเปนอําเภอหน่ึงในเขตการปกครองของจังหวดชัยภูมิใน
ตํานานตามหลักฐานพงศาวดารกรุงเทพมหานคร และจดหมายเหตุบางตอนไดบันทึกไวได      
ความวา  ในสมัยแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   รัชการที่  2 แหงกรุง
รัตนโกสินทร อําเภอบําเหน็จณรงค เปนเพียงดานๆหนึ่ง เรียกวา ดานชวน มีขุนพลเปนนายดาน
รักษาการอยู ตอมาในสมัยแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ทรงเห็นวาดาน
ชวน เปนดานท่ีสําคัญในการท่ีจะตอตานหัวเมืองดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจะคิดการกบฎ จึง
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหขุนพลเมืองธุขันธ มาเปนนายดาน เม่ือป พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศ   
เมืองเวียงจันทรคิดการกบฏยกกองทัพมาตีหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงเมือง
นครราชสีมา ขุนพลดานชวนจึงไดยกทัพไปตอสูกับขาศึก ท่ีเมืองนครราชสีมา จนกองทัพของเจา
อนุสงศเมืองเวียงจันทร แตกพายไป ผลจากวีรกรรมของขุนพลดานชวนในคร้ังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 3  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานบําเหน็จความชอบ ให
ขุนพลนายดานชวนเปน  พระฤทธิฤาชัย  และยกฐานะดานชวนขึ้นเปนเมือง  ช่ือวา  เ มือง         
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บํ า เ หน็ จณร งค  ในป กุ น  เ ดื อนกุ ม ภ าพั น ธ  พ .ศ .  2369  ข้ึ น ต ร ง ต อ เ มื อนค ร ร า ช สีม า 
พระฤทธิฤาชัย ไดปกครองประชาชนดวยความรมเย็นเปนสุข ไดทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรือง
ข้ึน สรางจวนท่ีทําการข้ึนท่ีตําบลบานชวน ปดกั้นคูบึงชวนไวใชสําหรับบริโภค ใชสอย และใชใน
การเกษตรกรรม ในดานการศาสนาไดรวมกับประชาชนสรางวัดข้ึนท่ีบานปะโค ตําบลบานชวน ซ่ึง
ยังปรากฏเปนหลักฐานอยูตราบเทาทุกวันนี้ เมืองบําเหน็จณรงค ปกครองในฐานะเปนเมือง  และมี
เจาเมืองปกครองตอเนื่องกันมาอีกสองทาน จนถึง พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินใหเหมาะสมกับกาลสมัยทรงโปรด
เกลาใหยุบเมืองบําเหน็จณรงค  ต้ังเปนอําเภอบําเหน็จณรงค และแตงต้ัง พันสิทธ์ิ ( หลวงมหานพฤ
การ )  เปนนายอําเภอคนแรก ข้ึนตรงตอเมืองชัยภูมิพ.ศ. 2446 ทางราชการไดยุบอําเภอบําเหน็จ
ณรงค เปนตําบล เรียกวา ตําบลบานชวน ข้ึนอยูในการปกครองของอําเภอจัตุรัส พ.ศ.2448 ไดยก
ฐานะต้ังเปนกิ่งอําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอจัตุรัส  พ.ศ.2499 ไดยกฐานะเปนอําเภอบําเหน็จ
ณรงค เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2499  
 อําเภอบําเหน็จณรงคมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 458  ตารางกิโลเมตร มี 7 ตําบล  88  หมูบาน
อาชีพหลักไดแก  เกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา  คาขายและรับจาง   มีประชากรจํานวนท้ังหมด 

56,464 คน แยกเปนประชากรชาย  จํานวน  28,132  คน  ประชากรหญิง จํานวน  26,332  คน  พืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพด   ออย   พริก (ขอมูลท่ัวไปจังหวัดชัยภูมิ,2550) 
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ภาพท่ี  1  แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีของอําเภอบําเหน็จณรงค 

                        (ท่ีมา :  http://www.amphoe.com) 

 
พันธุขาวหอมแดงและมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

พันธุขาวหอมแดง  เปนขาวเจา เกิดจาก เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2525 – 2526 จากการตรวจสอบ
ความบริสุทธ์ิของขาวพันธุหลัก ขาวดอกมะลิ 105 ท่ีสถานีทดลองขาวสุรินทร ซ่ึงมีนายบุญโฮม 
ชํานาญกุล เปนผูอํานวยการสถานีในขณะน้ัน พบวา ในรวงขาวจํานวนหนึ่งมีเมล็ดท่ีเปนขาวเหนียว
ปนอยู จึงแยกเมล็ดท่ีเปนขาวเหนียวปนอยู  และแยกเมล็ดแตละรวงไปปลูกศึกษาลักษณะตางๆ 
ต้ังแตป พ.ศ. 2527 จากการแยกเมล็ดท่ีปนอยูกับขาวขาวดอกมะลิ 105 ออกปลูกเปนกอๆ  และ
ทําการศึกษาลักษณะของเมล็ดขาวกลอง พบวากอหนึ่งมีเยื่อหุมเมล็ด (Pericarp) ของขาวกลองสีแดง
เร่ือๆ  ซ่ึงมีท้ังขาวเหนียวและขาวเจา  ทางสถานีทดลองขาวสุรินทรจึงแยกชนิดขาวเจา และขาว
เหนียวไว และใหความสนใจเฉพาะท่ีเปนขาวเจา   พ.ศ. 2529 – 2530  เมล็ดขาวแดงท่ีเช่ือวากลาย
พันธุมาจากขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยธรรมชาติ ถูกแบงและสงไปปลูกท่ีศูนยวิจัยขาวแพร และ
สถานีทดลองขาวโคกสําโรง โดยนักวิชาการที่สนใจใชเวลาวางปลูกบริเวณพ้ืนท่ีหัว / ทายแปลง
ทดลอง เพื่อศึกษาคัดเลือกและพัฒนาพันธุตอเปนสายพันธุตางๆ 
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 พ.ศ. 2531 นายบุญโฮม ชํานาญกุล ยายไปเปนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ไดนําเอา
เฉพาะเมล็ดขาวเจาท่ีมีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงไปปลูกคัดเลือกรวงและปลูกแบบรวงตอแถว โดยมีขาว
แดงประมาณ 100 กวาสายพันธุ และไดทําการคัดเลือกสายพันธุขาวแดงหอมไว 50 สายพันธุ 
 พ.ศ. 2533 มีเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาดรุนแรง ปรากฏวา มี 5 สายพันธุ ท่ีไมถูกเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาลทําลาย และไดทําการคัดเลือกสายพันธุดีเดนเพียง 2 สายพันธุ คือ KDML105R-
PSL-1 ซ่ึงเปนขาวหนักและ KDML105R-PSL-2 ซ่ึงเปนขาวเบา    พ.ศ. 2535 เกษตรกรที่อยูใกล
ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกไดนําเมล็ดขาวสายพันธุดีเดน ไปปลูกและแปรรูปเปนขาวกลองขาวแดง 
จําหนายในช่ือ   “ขาวเสวย”    พ.ศ. 2536 พบวา อายุสุกเก็บเกี่ยวของขาวแดงหอมในแปลงเกษตรกร
ยังมีการกระจายตัว ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกจึงไดนําสายพันธุขาวเบาและขาวหนักกลับมาคัดเลือก
ใหม พ.ศ. 2538 ไดสายพันธุ KDML105R-PSL-E-14  พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยขาวเสนอข้ึนทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร เปน พันธุขาวท่ัวไป โดยใชช่ือวา ขาวหอมแดง (Red Hawm Rice) 
 ลักษณะประจําพันธุ  เปนขาวเจา สูงประมาณ 120 – 130 เซนติเมตร ไวตอชวงแสง  อายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 20 พฤศจิกายน  ลําตนแข็ง   กอต้ัง  ใบสีเขียวออน ใบโนม ใบธง  ตกเมล็ด
ขาวเปลือกสีฟาง  ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห  ทองไขนอย  เมล็ดขาวกลอง กวาง x 
ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1.7 มิลลิเมตร  ปริมาณอมิโลส 16.9 %   มีผลผลิตประมาณ 643 กิโลกรัม
ตอไร   ลักษณะเดน    เปนขาวท่ีมีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงเขม   ขาวสุกนุม เหนียว และมีกล่ินหอมเหมือน
ขาวดอกมะลิ 105  ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในสภาพธรรมชาติไดดีคอนขางตานทานโรค
ไหม(องคความรูเร่ืองขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2550) 
 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (กรณีการปลูกขาวหอมแดงอินทรีย) 
 ดนุวัต  เพ็งอน (2550) ไดกลาวถึงมาตรฐานเกษตรอินทรียกรณีการปลูกพันธุขาวหอมแดง
อินทรียโดยมีวิธีในการปฏิบัติดังนี้ 
 1.  การปฏิบัติในแปลง :  กรณีการปลูกขาวแดงอินทรีย 
 1.1  แปลงเกษตรทุกแปลง จะตองทําในระบบเกษตรอินทรีย ยกเวนเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรอินทรียเปนปแรกอนุญาตใหผลิตเปนเกษตรอินทรียบางแปลงได แตปตอไปจะตอง
ทําเกษตรอินทรียทุกแปลง หรือในกรณีพิเศษท่ี โครงการเกษตรอินทรียอาจมีขอยกเวนใหกับ
เกษตรกร  
     1.2  ไร หรือ ฟารมจะตองปลอดสารเคมีอยางส้ินเชิง รวมถึงยาฆาแมลงท่ีทํามาจาก
สมุนไพรท่ีมีสวนผสมของสารเคมี ยกเวนสมุนไพรท่ีทําข้ึนมาเองโดยไมใชสารเคมี 
 1.3  หามตัดปาไมท่ีสาธารณะและบุกรุกปาใหมเพื่อทําเกษตรอินทรีย 
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 1.4  ใหปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในแปลงหรือใหปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงและพืช
นั้น ตองไมใชสารเคมี หรือยาฆาแมลง 
 1.5  หามเผาทําลายตอซัง ในกรณีนาขาวอินทรียทุกแปลงไมวากรณีใดก็ตาม 
 1.6  พืชลมลุก มีระยะปรับเล่ียนข้ันตํ่า 12 เดือน ตองเก็บเกี่ยวหลังจากพนระยะปรับเปล่ียน
จึงถือวาเปนพืชอินทรีย 
 1.7  พืชยืนตนหรือไมยืนตนมีระยะปรับเปล่ียนข้ันตํ่า 18 เดือน ตองเก็บเกี่ยวหลังจากพน
ระยะปรับเปล่ียน จึงถือวาเปนพืชอินทรีย 
 1.8  หามเกษตรกรใสปุยเคมี ยาฆาหญาหรือคลุมหญา ฮอรโมนสังเคราะหทุกชนิด 
 1.9  ใหใชปุยอินทรียอยางผสมผสานระหวาง ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด 

2.  การปองกันการปนเปอน 
 2.1  พืชในแปลงเคมีจะตองเปนพืชคนละชนิด หรือคนละรุนกับแปลงเกษตรอินทรีย 
 2.2  แปลงเกษตรอินทรียตองแยกจากแปลงเคมีใหชัดเจน และอยูหางกันไมตํ่ากวา 1 เมตร 
 2.3  ถาแปลงขางเคียงฉีดพนสารเคมีแปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันลม โดยปลูกพืชท่ีมี
ความสูงกวาพืชเคมีแปลงขางเคียง และตองไมใชพืชชนิดเดียวกันกับท่ีขอการรับรอง โดยพืชแนว
กันลมไมถือวาเปนพืชอินทรีย 
 2.4  แปลงเกษตรอินทรียตองมีแนวกันชนเพื่อปองกันการปนเปอนทางน้ํา คือ คันดิน คูดิน
รองน้ํา หรือ แนวไมพุมเพื่อกรองสารเคมี 
 2.5  หามใชเคร่ืองมือการเกษตรปะปน    เชน  ถังฉีดยาเคมี ไปฉีดยาสกัดสมุนไพรในแปลง 
อินทรีย 
 2.6  หามนําผลผลิตของญาติ / เพื่อนบานมาปะปนดวย และตองแยกแยะการจัดการผลผลิต
อินทรียและเคมีใหชัดเจน หามกองใกลกัน 
 2.7  สมาชิกตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
 2.8  หามใชสารเคมีฉีดพนในโรงเก็บผลผลิต 
 3.  การใชปจจัยการผลิต 
 3.1  เกษตรกรจะตองบันทึกปจจัยการผลิต /วัตถุดิบ  แหลงท่ีมาท่ีนํามาใชในแปลงเกษตร
อินทรีย และ ปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการผลิตในระบบเกษตรอินทรียทุกคร้ัง 
 3.2  หามใชพืชท่ีมีการดัดแปลงตัดแตงพันธุกรรม หรือ พืชท่ีเรียกวา จี เอ็ม โอ (GMO) ใช
ในแปลงอินทรีย 
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 3.3  ใหใชเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุ ท่ีเปนเกษตรอินทรีย และเปนชนิดท่ีโครงการฯจัดหาให 
เทานั้น ยกเวนในกรณีท่ีเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุ เกษตรอินทรียมีไมเพียงพอ แตตองไดรับอนุญาต
จากโครงการฯ 
 3.4   การใชปจจัยการผลิตอ่ืนๆ สมาชิกตองแจงใหทางโครงการฯ ทราบกอนเพื่อตรวจสอบ
และอนุมัติกอนการใช 
 3.5  ใหใชสารสมุนไพรในการปองกันกําจัดศัตรูพืชได เชน สะเดา ขา  ตะไครหอม   ฯลฯ 
 3.6  หามนําเมล็ดพันธุเกษตรอินทรียคลุกสารเคมี กําจัดแมลงศัตรูพืช หรือนํากิ่งพันธุแชใน
ฮอรโมนสังเคราะห 
 3.7  หามใชปุยหมักจากเทศบาลและไมใหใชปุยท่ีมียี่หอทางการคากอนท่ีไดรับอนุญาตจาก 
โครงการฯ 
 3.8  หามใชอุจาระของคนมาเปนปุย 
 3.9  หามใชข้ีไกจากฟารมท่ีเปนกรงตับนํามาเปนปุย แตสามารถนําข้ีไกพื้นบานหรือข้ีไก
จากฟารมท่ีเล้ียงแบบฝูงปลอย (ไกเนื้อ) มาเปนปุยได 
 3.10 หามใชฮอรโมนสังเคราะหเรงการเจริญเติบโต 
 3.11 สมาชิกทุกคนควรผลิตปุยหมัก /น้ําหมักชีวภาพ ไวใชเอง เพื่อลดตนทุนการผลิต 
 4.  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 4.1  ถุงกระสอบหรือภาชนะท่ีนํามาใสผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองเปนถุงกระสอบ 
ภาชนะท่ีทางโครงการฯ จัดหาใหเทานั้น 
 4.2  หามใชถุงกระสอบปุยเคมีบรรจุผลผลิตเกษตรอินทรียโดยเด็ดขาด 

4.3  ถุงกระสอบหรือภาชนะท่ีนํามาใสผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองระบุช่ือผูผลิต รหัส 
สมาชิกสถานะผลผลิต 

4.4  ในกรณีขาวอินทรียการนวดขาวเปลือกจะตองแยกผลผลิตกระสอบแรกออกจาก
ผลผลิต ท้ังหมดและผลผลิตกระสอบแรกไมถือวาเปนผลผลิตอินทรีย และหามขายเขา  โครงการฯ 
เพื่อปองกันการปนเปอนผลผลิตเคมีจากเคร่ืองนวดขาวหรือเคร่ืองโม 
4.5  ผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรียกับแปลงเกษตรทั่วไปจะตองจดัแยกผลผลิตอยางชัดเจนและ
หากโครงการฯ ตรวจสอบพบภายหลัง โครงการฯ มีบทลงโทษการเปนสมาชิก เกษตรอินทรียได
ทันที     
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 เกิดจากแนวความคิดของนักวิทยาศาสตรดานการเกษตร 2 คน คือ sir Albert Howard และ 
F.H.Kling ท้ังสองคนไดรับแรงบันดาลใจจากการศึกษาระบบเกษตรกรรมแบบพ้ืนเมืองของ
ประเทศทางตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีน เกาหลี ญ่ีปุน และอินเดีย ซ่ึง Howard, 1940 (อาง
ในวิญู พันธโต,2545) ไดเขียนหลักการของเกษตรกรรมแบบอินทรียไว 7 ขอคือ 
 1. สุขภาพท่ีดีเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตท่ีอุบัติข้ึนบนโลก 
 2. สุขภาพท่ีดีตามกฎขอท่ี 1 ใชกับท้ังดิน พืช สัตว และมนุษย โดยสุขภาพสัมพันธดุจสาย
โซเสนเดียวกัน 
 3. ความออนแอและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับหวงโซแรก คือ ดิน และจะสงผลกระทบตอหวง
โซอ่ืนท่ีอยูในระดับท่ีสูงกวา จนกระท่ังถึงมนุษยท่ียืนอยูบนสุดของหวงโซแหงความสัมพันธ 
 4.ปญหาการระบาดของโรคและแมลง ท้ังดารปลูกพืชและเล้ียงสัตวในระบบเกษตร
สมัยใหมนั้นคือ ปญหาในหวงโซท่ี 2 และ 3(พืช-สัตว) 
 5.ปญหาเรื่องสุขภาพของคนในสังคมสมัยใหม เปนผลเนื่องมาจากปญหาความลมเหลวท่ี
เกิดข้ึนในหวงโซท่ี 2 และ 3 
 6. สุขภาพท่ีไมดีของพืช สัตว และมนุษยเปนผลเนื่องมาจากสุขภาพท่ีไมดีของดินซ่ึงเปน
รากฐานของทุกๆส่ิง การแกปญหาสุขภาพโดยการพัฒนายาและวิธีรักษาโรค ไมอาจทําใหสุขภาพดี
ข้ึนไดถาละเลยความอุดมสมบูรณของดิน 
 7. การปรับเปล่ียนการพัฒนาท่ีเปนอยูใหถูกตองมิใชเร่ืองยาก เพียงแตเราตองสํานึกใน
ปญหาที่เกิดข้ึน ยอมรับกฎและบทบาทอันซับซอนของธรรมชาติ โดยการคืนทุกส่ิงจากการใช
ประโยชนใหกลับสูผืนดิน ผสมผสานการปลูกพืชและเล้ียงสัตว และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ
รบกวนตอกระบวนการสะสมธาตุอาหารที่ดําเนินการโดยส่ิงมีชีวิตเล็กๆซ่ึงอาศัยอยูในดิน 
 
หลักการของเกษตรอินทรีย 
  การจัดการเกษตรอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย(สํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย,2543) 
 1. หลีกเล่ียงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีแผนการชัดเจนนการจัดการไรนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพ
การผลิต 
 2. สงเสริมการแพรขยายชนิดของแมลงท่ีมีประโยชน (ตัวห้ํา ตัวเบียน) เพื่อลดปญหาการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 3. เกษตรกรตองพยายามอยางเต็มท่ีในการปองกัน และหลีกเล่ียงการปนเปอนของสารเคมี
และสารมลพิษอันตรายจากภายนอก 
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 4. หลีกเล่ียงการปลูกพืชนอกฤดู 
 5. เลือกใชพันธพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทองถ่ิน มีความตานทานตอโรคและ
แมลง 
 6. ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด
อยางตอเนื่อง ใหสมํ่าเสมอและมีการหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 7. ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองในเร่ืองของอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ภายในฟารม 
 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการยอมรับ 
 การยอมรับของเกษตรกร (Farmers’ Adoption) Mosher  (1986) อางโดยแสงอรุณ(2537) 
ไดใหความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณา
และในท่ีสุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมนั้น” และชไมพร (2540) ไดสรุปวา  การยอมรับเปน
พฤติกรรมของบุคคลในการยอมรับเอาส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีตนเห็นวาดีกวาท้ังในรูปธรรมและนามธรรม
ไปปฏิบัติดวยความเต็มใจ  มีความพึงพอใจ  และเช่ือถือ  และการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโดยผาน
ข้ันตอนการเรียนรูและทดลองปฏิบัติ ซ่ึง Rogers (1971) อางโดยบุญธรรม (2536) กลาว  
กระบวนการยอมรับมี 5 ข้ันตอน คือ 
 1).   ขั้นรู (Awareness  Stage) ข้ันนี้เปนข้ันแรกท่ีบุคคลเร่ิมเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองใหมหรือ
ความคิดใหมแตขาดรายละเอียด  คือ  รูวาเร่ืองนี้เกิดข้ึนแลวทําไดแลว  แตเปนเร่ืองใหม สําหรับตน
เพราะไมเคยไดยินหรือเคยเห็นมากอน  การรับรูอาจเกิดข้ึนโดยบังเอิญดวยการพบเห็นดวยตนเอง
หรือโดยการเผยแพรของเจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชน  ข้ันนี้นับวาเปนข้ันสําคัญเพราะเปนข้ันแรกท่ี
บุคคลเร่ิมสัมผัสหรือรับรูเกี่ยวกับแนวความคิดใหมๆ  หรือส่ิงใหมๆ  ตองมีการจี้จุดหรือกระตุนให
เกิดความสนใจ  อันจะนําไปสูข้ันสุดทาย  คือ  การยอมรับหรือปฏิเสธ 
 2).    ขั้นสนใจ  (Interest  Stage)  ถาข้ันแรกบุคคลเพียงแตรับรูในแนวคิดใหม  แตไม
สนใจหรือไมถูกกระตุนใหเกิดความสนใจ  ข้ันท่ี 2  และข้ันตอๆ ไปก็จะถูกทอดท้ิงไป  คือไม
เกิดข้ึน  ข้ันสูความสนใจน้ีบุคคลมีความสนใจในแนวคิดใหม  จึงพยายามใฝหาความรูใน
รายละเอียดในข้ันแรก หรือข้ันเร่ิมรูนั้น  บุคคลจะไดฟง  หรืออานเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดใหม  หาก
เขาไมสนใจก็รูสึกเฉยๆ  แตถาเขาเกิดความสนใจก็จะพยายามติดตอผูรูหรือสอบถามผูรู  ใน
รายละเอียดและปญหาตางๆ  เกี่ยวกับแนวความคิดนั้นๆ จุดสําคัญของข้ันนี้คือ  เขาจะไปหาความรู
เพิ่มเติมจากใคร  หรือแหลงความรูใด  จะไดรายละเอียดหรือคําอธิบายชัดเจนหรือไม  เปนเร่ืองควร
พิจารณา  หากเขาไดรายละเอียดมาไมดีก็จะนําไปสูความลมเหลวในข้ันท่ี 3 
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 3).  ขั้นไตรตรองหรือขั้นประเมิน (Evaluation  Stage)  ในข้ันนี้บุคคลศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับแนวคิดใหม  แลวเปรียบเทียบดูกับงานท่ีทําอยูในปจจุบัน  วาถารับเอาแนวคิดใหมมาปฏิบัติ
จะเกิดผลดีหรือไมอยางไรบาง  ในขณะน้ีและในอนาคตควรหรือไมท่ีจะทดลองทําดูกอน  ถาเขาช่ัง
ใจไตรตรองดูแลวรูสึกวาผลดีจะมีมากกวาผลเสีย  เขาก็จะตองตัดสินใจทดลองดูเพื่อใหเกิดความ
แนนอนใจกอนท่ีจะรับไปปฏิบัติจริงๆ  ในข้ันนี้เขาตองการคําปรึกษาหารือจากผูรูหรือเพื่อนบานท่ี
คุนเคยหรือมีประสบการณ      เพื่อใหความแนใจวาเขาคิดถูกตองและตัดสินใจถูกแลวท่ีควรทดลอง
ดูเพื่อใหรูแจงเห็นจริง 
 4).   ขั้นลองทํา  (Trial  Stage)  ข้ันนี้เปนข้ันท่ีบุคคลลองทําตามแนวความคิดใหม  โดยทํา
การทดลองแตเพียงเล็กนอย  เพื่อดูวาจะเขากันหรือไมกับสภาวการณในปจจุบัน  และผลออกมา
ตามท่ีคาดคิดไวหรือไม  ปรากฏวาคนสวนมากมักไมยอมรับแนวความคิดใหม  นอกจากน้ีจะไดทํา
การทดลองดูกอนจนเปนท่ีแนใจ  ฉะนั้นจึงเห็นไดวาข้ันนี้เปนข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูข้ันสุดทายคือ
การยอมรับไปปฏิบัติ 
 5).  ขั้นยอมรับหรือนําไปใช (Adoption  Stage)  ข้ันนําไปปฏิบัติหรือข้ันยอมรับ  เปนข้ันท่ี
บุคคลตัดสินใจรับแนวความคิดใหมไปปฏิบัติ  หลังจากทีไดทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเปนท่ีนา
พอใจแลว  จุดสําคัญของข้ันนี้เปนการพิจารณาผลการทดลองในข้ันท่ี 4 และตัดสินใจแนวแนท่ีจะ
ปฏิบัติตอไปเต็มรูปแบบตามแนวความคิดใหม 
 พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีตอการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ  ในการดําเนินการ
เกษตรที่สูงของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  มีปจจัยบางประการที่เกี่ยวของคือ 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ  ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร  สินเช่ือในการกูเงินทาง
การเกษตรและภาระหน้ีสินของเกษตรกรชาวเขาที่มีความสัมพันธตอการยอมรับส่ิง
ใหมๆ 

2. ในการดําเนินการเกษตรท่ีสูง  สําหรับปจจัยดานการถือครองท่ีดินและฐานะทาง
เศรษฐกิจไมมีผลยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ  ในการดําเนินการทางการเกษตร 

3. ปจจัยทางสังคม  คือ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดใหเกษตรกรยอมรับ
ส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตางกันออกไป  ปจจัยดานอายุ  ระดับ
การศึกษา  แรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมีความแตกตางในการ
ยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ  ในการดําเนินการเกษตร 

บุญสม วราเอกศิริ (2535) ไดกลาวถึงการยอมรับวาหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของเกษตรกรภายหลังจากไดเรียนรูแนวความคิด ความรู ความชํานาญ และประสบการณใหมและ
นําไปปฏิบัติตาม ซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะคือ 
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(1) ยอมรับแลวนําไปปฏิบัติตามไปตลอด ( continuous adoption) 
(2) บางคร้ังยอมรับแลวไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไดระยะหนึ่งแลวหยุดทํา

(dicontinuous adoption)  
สรุปไดวา การยอมรับเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เชน แนวความคิด ความรูความ

ชํานาญและประสบการณใหม การยอมรับแลวอาจนําไปปฏิบัติหรือยอมรับแลวไมปฏิบัติ 
พงษศักดิ์ (2527) ไดกลาววา เม่ือกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมแลวจะทําใหเกิด

บุคคลข้ึนสองพวกใหญๆ คือ พวกท่ีตัดสินใจยอมรับนวกรรมกับพวกตัดสินใจไมยอมรับนวกรรม 
อยางไรก็ตาม ตามท่ีผูตัดสินใจยอมรันวกรรมจึงดําเนินอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง 

ปญญา (2529) ไดกลาวถึงกระบวนการยอมรับ (Adoption process) ในการตัดสินใจยอมรับ
วิทยาการแผนใหม หรือส่ิงแปลกหมของบุคคล โดยท่ัวไปแลวกระบวนการยอมรับตองใชเวลาเปน
อยางมาก บุคคลจะตองไดรับทราบ ไดพบเห็นส่ิงเหลานั้นมากอน แลวจึงยอมรับได จะตองใชเวลา
หลายปทีเดียว กอนท่ีเขาเหลานั้นจะไดมีการทดลองหรือลองวิทยาการแผนใหมนั้นเปนคร้ังแรก 
และพิจารณาผลที่ไดจากการทดลองแลวจึงจะยอมรับวิทยาการใหมนั้น 
 

ทฤษฏีการยอมรับ 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536) กลาวไววาทฤษฏีการยอมรับส่ิงใหมมีความสําคัญตอการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในดานท่ีเปนตัวการใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน การที่บุคคล
หรือกลุมยอมรับส่ิงใหม ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงนั้นเปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพ 
ความรูความเขาใจ ทัศนคติและคานิยมปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลมีความแตกตางในดาน
บุคลิกภาพ ความรูความเขาใจ ทัศนคติและคานิยม การยอมรับส่ิงใหมเร็วหรือชานั้นข้ึนอยูกับ
ลักษณะเหลานั้น ในชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีส่ิงใหม ๆ จะมีส่ิงใหม ๆ เกิดข้ึนไดนั้นจะตองมีแหลงท่ีมาอยู 
3 ประการ คือ 

1. การคนพบ (discovery) คือการท่ีเกษตรกรไดคนพบทรัพยากรหรือการคนพบพืชผล
ทางการเกษตรสมัยใหมทําใหเปล่ียนอาชีพใหม หรือรายไดดีกวาเดิม เชน การคนพบพืชพันธุใหมท่ี
ใหผลผลิตตอไรสูง ทําใหมาปลูกพืชพันธุใหมและไดราคาดี 

2. การคิดประดิษฐ (invention) คือการท่ีมีผูคิดคนประดิษฐส่ิงใหมข้ึนและมีประโยชนตอ
ชุมชน ประชาชนก็จะหันมารับส่ิงใหม ๆ นั้นมาใชกันมาข้ึนเร่ือยๆ 

3.การแพรกระจาย ( diffusion) คือการยอมรับส่ิงใหม ๆ จากสังคมอ่ืนๆ หรือสังคมภายนอก
เรียกไดวาเปนการแพรกระจายจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง 
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สรุปไดวา บุคลิกภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลมีความสัมพันธ
กับการยอมรับส่ิงใหมเร็วหรือชา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ 
ดิเรก   (2527) ไดกลาววาในการเปล่ียนแปลงนั้นนวัตกรรม (innovation)  ท่ีจะนํามาเพ่ือให

เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะดานนวัตกรรมท่ีเปนทางการเกษตรแลวมีปจจัยท่ี
เกี่ยวของอยูหลายประการ คือ 

ปจจัยท่ีเปนเงือ่นไขหรือสภาวการณโดยท่ัวไป 
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพทางภูมิศาสตรสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผล

ตอการยอมรับ เชน การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินมากกวา มีท่ีทํากินในท่ีดินมากกวามีรายไดมากกวา 
จะยอมรับการเปล่ียนแปลงไดงายกวาและเร็วกวาสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัดมากกวามีลักษณะการรวมตัวชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
และลักษณะการทํางานเพื่อสวนรวมนอยกวา มีคานิยมและความเช่ือถือท่ีเปนอุปสรรคตอการนํา
การเปล่ียนแปลงมากกวา จะยอมรับการเปล่ียนแปลงไดชาลงและในปริมาณท่ีนอยกวาสภาพทาง
ภูมิศาสตร เชน ทองท่ีท่ีสามารถติดตอกับทองท่ีอ่ืนๆ ท่ีเจริญทางดานเทคโนโลยี ไดมากกวาทองท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับปจจัยในการผลิตมากกวาจะยอมรับไดเร็วกวา 

  สมรรถภาพในการดําเนินงานของสถาบันท่ีเกี่ยวของ สถาบันท่ีเกี่ยวของ เชนสถาบัน
สินเช่ือเพื่อการเกษตร สถาบันวิจัยและสงเสริมการเกษตร สถาบันจัดการเกี่ยวกับการตลาด สถาบัน
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดิน สถาบันท่ีเกี่ยวกับการจัดการโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนน 
การชลประทาน และสถาบันถนนท่ีเกี่ยวกับส่ือมวลชน เชน ส่ิงตีพิมพ วิทยุ โทรทัศน ถาสถาบัน
เหลานี้มีประสิทธิภาพก็จะทําใหการยอมรับการเปล่ียนแปลงเปนไปไดรวดเร็วและงายข้ึน 

ปจจัยท่ีเก่ียวของโดยตรง 
พื้นฐานของบุคคลเปาหมาย เชน พื้นฐานทางสังคม การวิจัยโดยท่ัวไป พบวา เพศหญิง 

กลุมวัยรุน กลุมท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณท่ีสูงกวา กลุมท่ีมีการติดตอกับผูนํามีการ
เปล่ียนแปลงมากกวา ความถ่ีในการรับฟงขาวสารมากกวา กลุมท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพมากกวาจะมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในระดับท่ีรวดเร็วและมากกวา 
พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ เชน กลุมท่ีมีกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีในการทํากินการทํา
กินท่ีเปนการคา การมีรายได การมีโอกาสไดรับสินเช่ือ ปริมาณสินเช่ือท่ีไดรับการไดรับดอกเบ้ียถูก
กวา การมีทรัพยากรท่ีจําเปนในการผลิต การมีเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการผลิตมากกวา เชน 
ประสิทธิภาพในการรับฟงขาวสาร ไดแกการอาน การฟง การพูด การเขียน รวมท้ังความคิดท่ีมี
เหตุผลไดมากกวาจะยอมรับไดเร็วกวา 



 18

ปจจัยท่ีเนื่องมาจากนวัตกรรม เชน ลงทุนนอยท่ีสุดและกําไรมาก การไมขัดตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชน สามารถปฏิบัติไดไมยุงยากซับซอนสามารถ
เห็นไดวาเคยปฏิบัติไดผลมาแลว สามารถแบงแยกเปนข้ันตอนหรือแยกเปนเร่ือง ๆ ไดใชเวลานอย
หรือประหยัดเวลา เปนตน ถามีลักษณะเหลานั้นครบมากท่ีสุด การยอมรับนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเกษตรหรือส่ิงปฏิบัติทางการเกษตรนั้นก็จะเร็วกวาและมากกวา ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับผูท่ีนํา
การเปล่ียนแปลง เชน เจาหนาท่ีมีอุดมการณ ในการทํางานมวลชน สามารถสรางความไวเนื้อเช่ือใจ 
มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร มีความเช่ือม่ันในเทคโนโลยีท่ีนําไปเปล่ียนแปลง การมีความรู
ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีนั้นๆ และมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลเปาหมาย 

สรุปไดวา ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพการ
ภูมิศาสตรและปจจัยโดยตรงเปนความรู เพศ ประสบการณ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ เชน มีท่ี
ทํากินมากกวา มีรายไดมากกวาหรือมีประสบการณสูงกวา มีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในระดับท่ี
รวดเร็วกวากลุมท่ีไมมี 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เกษม(2537) ไดทําการศึกษา  เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับคําแนะนําการปลูกเสาวรส
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม พบวาการยอมรับคําแนะนําในการปลูกเสาวรส
ของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสินเช่ือ การติดตอกับชุมชนอ่ืน และการเขารับการฝกอบรม 
 แสงอรุณ (2537) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชสารสะเดาควบคุม
แมลงศัตรูพืชของเกษตรกร  จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา  รายไดท้ังหมดของครัวเรือน  ขนาดพ้ืนท่ีถือ
ครองทําการเกษตร ความรูเกี่ยวกับการใชสะเดา  การไดรับขาวสารและประสิทธิภาพของสารสะเดา  
มีความสัมพันธกับการยอมรับกับการยอมรับการใชสารควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุร 
 จรัญ(2539)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงสุกรใน
จังหวัดนาน พบวาการไดรับขาวสารดานการเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการ
เล้ียงสุกรในจังหวัดนาน 
 สิทธิกร(2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลุก
กระถินเทพา  ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม  พบวาความรูดานตลาดรับซ้ือ และราคามีความสัมพันธกับ
การยอมรับกาสงเสิมการปลูกกระถินเทพาในพื้นทีจังหวัดนครพนม 
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จันทราพร(2548)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรใน
จังหวัดอุบลราชธานีพบวาปจจัยท่ีมีผลในระดับมากตอการตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร
ดังนี้   1) ปจจัยดานสังคม ไดแก เจาหนาท่ีแนะนําใหปลูก สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุน 2) ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ ไดแกราคาจําหนายขาวอินทรียสูง ตนทุนการผลิตตํ่า 3) ปจจัยดานกายภาพ ไดแก 
การคมนาคมสะดวกสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม 4) ปจจัยดานชีวภาพ ไดแก คุณภาพของเมล็ดขาวดี การ
ปฏิบัติดูแลรักษาไมยุงยาก 5) ปจจัยดานการผลิต ไดแก ความสะดวกในการจัดหาเมล็ดพันธุ ราคา
ไมสูง   6) ปจจัยดานการสงเสริมและบริการ ไดแก การฝกอบรม ไดรับการตรวจรับรองแปลง 
 เมธา(2547) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจการปลูกขาวไรในจังหวัดชัยภูมิ พบวา ปจจัยท่ี
เปนมูลเหตุในการตัดสินใจปลูกขาวไรของเกษตรในระดับมากไดแก ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความ
เหมาะสม  ดินมีความอุดมสมบูรณ มีประสบการณในการปลูกขาวไร  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
รายไดจาการปลูกขาวไร  ขาวไรมีวิธีในการปลูกงาย  มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน  เมล็ดพันธุหา
ไดงาย  มีความจําเปนตองบริโภค  การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวงาย  เกษตรกรสวนใหญไดรับการ
ชักชวนใหปลูกและไดรับความรูกับการปลูกขาวไรจากเพื่อนบานและญาติ และตองการความรู
เพิ่มเติมทางดานการตลาด   
 
 
 
 


