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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิง
การค้าของเกษตรกรชาวม้ง ในประเด็นต่อไปนี้ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
(2) สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว (3) การปฎิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสม (4) ปั ญหาในการผลิตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว และ (5) ความต้องการในการรับการส่งเสริ มความรู ้การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
ประชากรในการวิจยั คือ เกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุล์ ืมผัวในตําบลเข็กน้อย อําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3,034 ครัวเรื อน คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จาํ นวน 149 ราย ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรที่ให้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.4 ปี สมรสแล้ว
และไม่ได้รับการศึกษา 36.9 เปอร์เซ็นต์ สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 6.80 คน แรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.48 คน
ส่วนใหญ่ไม่เป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สื่ อในครัวเรื อนส่วนใหญ่ที่มีคือวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ อในชุมชนได้รับจากหอกระจายข่าว เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ พื้นที่ในการทํา
การเกษตรเฉลี่ย 16.83 ไร่ โดยเป็ นพื้นที่ของตนเองบางส่วนและเช่าพื้นที่บางส่วน แหล่งเงินทุนที่ใช้เป็ นของ
ตนเอง โดยรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 202,818.79 บาท และรายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 150,147.65 บาท
(2) สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว พบว่า เกษตรกรมีพ้นื ที่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเฉลี่ย 3.6 ไร่ มี
ประสบการณ์ในการปลูกเฉลี่ยที่ 21.15 ปี ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริ โภคบางส่วนและจัดจําหน่ายบางส่วน ผลผลิตต่อ
ไร่ เฉลี่ยที่ 340.34 กิโลกรัม ราคาจําหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.52 บาท โดยพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ (3) เกษตรกร
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของเกษตรดีที่เหมาะสมอย่างถูกต้องเกือบทุกประเด็น (4) ปั ญหาของเกษตรกรในการปลูกข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า พบว่าส่วนมากมีปัญหาเรื่ องการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และแหล่งนํ้าที่ใช้ไม่
เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก (5) ความต้องการในการรับการส่งเสริ มความรู ้ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิง
การค้า พบว่าเกษตรกรส่วนมากมีความต้องการรับการส่งเสริ มเกี่ยวกับการตลาด การรวมกลุ่มเกษตรกร การ
เตรี ยมเมล็ดพันธุ์ และการแปรรู ปข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ตามลําดับ
คําสําคัญ ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว การผลิตข้าวเชิงการค้า ชาวม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
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Abstract
The objectives of this research were to study the data involving
commercial purple glutinous rice (Luem Pua variety) production by Hmong Hill Tribe
farmers in the following aspects: (1) personal data, social and economic status of
farmers, (2) the situation of commercial purple glutinous rice production, (3) the
practice adhering to Good Agricultural Practice, (4) the problem of purple glutinous
rice production, and (5) the extension needs of knowledge in purple glutinous rice
production.
The research population were Hmong Hill Tribe farmers who grew purple
glutinous rice in Khek Noi Sub-District, Khao Kho District, Phetchabun Province
with the total of 3,034 farmers. The sample size was determined by using Taro
Yamane’s formula with an error of 0.05 level accounting for 149 samples. The data
were collected by structural interviewed questionnaire and analyzed by statistical
methods including frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The research results were found that: (1) most interviewed farmers were
male with an average age of 56.4 years and married, 36.9 percent of them were
uneducated. The averages of family member and labor were 6.80 and 4.48 persons
respectively. Most of them were not member of any groups/organizations/institutions
relating to agriculture. Most families received news from television and the
community media were news towers. Most farmers had occupation of growing filed
crops with an average area of 16.83 rai (1 rai = 1,600 square meters), some of the area
were their own and some were leased. The financial source was on their own. The
average farming income was 202,818.79 baht and the average non-farm income was
150,147.65 baht (2) The situation of producing purple glutinous rice, it was found
that farmers had an average growing area of 3.6 rai and an average growing
experience of 21.15 years. Most of them grew the rice for consumption and selling.
The average yield per rai was 340.34 kilograms and the average selling price was
18.52 baht by selling to the merchant at the field. (3) The farmers had performed
adhering to the regulation of good agricultural practice in most aspects. (4) Problems
of farmers in growing commercial purple glutinous rice, it was found that most
farmers had problems of incomplete information record and insufficient water source
in growing season. (5) The extension needs of producing commercial purple
glutinous rice, it was found that most farmers had needs in the marketing support,
farmer group formation, seed preparation, and purple glutinous rice processing
respectively.
Keywords: Purple glutinous rice (Luem Pua variety), Commercial rice production,
Hmong Hill Tribe, Phetchabun Province
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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว
ทุกคนที่คอยเป็ นกําลังใจและเป็ นแรงใจสนับสนุน ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่เสี ยสละเวลาและ
ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาทุกท่านที่
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจซึ่ งกันและกัน
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทุก ๆ ท่าน ที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ตลอดจนคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการดํารงชีวิต และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผสู ้ ่ วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนช่วยเหลือจน
วิทยานิพนธ์สาํ เร็ จลุล่วง
ที่สาํ คัญที่สุดคือการที่วทิ ยานิ พนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาเป็ นอย่างสู งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ท์ สี สังข์ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และ ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้
กรุ ณาให้คาํ แนะนําแก้ไขเพื่อให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งในความ
กรุ ณาของท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวม้งในตําบล
เข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการศึกษาวิจยั และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าทั้งของเกษตรกรชาวม้งในพื้นที่วจิ ยั และเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความ
สนใจในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในเชิงการค้าต่อไป
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ของเกษตรกร
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ตารางที่ 4.13 ผลตอบแทนในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
ตารางที่ 4.14 การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร
ตารางที่ 4.15 ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
ตารางที่ 4.16 ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิต
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาความสํ าคัญของปัญหา
หากพูดถึงข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวแล้ว คนไทยภาคเหนื อและชาวไทยภูเขาจะรู ้กนั ดีวา่
เป็ นพันธุ์ขา้ วที่มาจากข้าวไร่ ทนแล้งไม่ตอ้ งการนํ้ามาก ปั จจุบนั เริ่ มเป็ นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากชื่ อที่
สะดุดหูและรสชาติเฉพาะตัวที่อร่ อย เมื่อหุ งสุ กแล้วจะมี กลิ่นหอม ผิวมัน รสชาติอร่ อย เวลาเคี้ยว
จะรู ้สึกมันและนุ่มแบบหนุบ ๆ กรุ บกรอบ ถ้าบริ โภคเป็ นข้าวกล้องจะยิง่ อร่ อยและยังเป็ นผลดีต่อ
ระบบการขับถ่ายอีกด้วย มีการวิเคราะห์จากบริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา
เชียงใหม่ โดยผลการวิเคราะห์ ระบุวา่ มีขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ
(antioxidant) สู งถึง 833.77 มิลลิกรัมอันประกอบด้วย แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล
กรดไขมันไม่อ่ิมตัว เช่น โอเมกา 3 โอเมกา 6 โอเมกา 9 วิตามินอี ธาตุเหล็ก แคลเซี ยม แมงกานิส
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสาระสําคัญที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระเช่น เดียวกับวิตามินอี แต่มีคุณสมบัติดีกว่า
เพราะโครงสร้างของสารสําคัญมีขาจับมากกว่า ทําให้การยึดเกาะพื้นผิวมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวยังมีค่าดัชนีน้ าํ ตาลตํ่ากว่าข้าวเหนียวที่บริ โภคทัว่ ไปมาก และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสู งกว่าข้าวเจ้าสี พนั ธุ์ทว่ั ไป ด้วยคุณค่าเหล่านี้ ทําให้ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวช่วยชะลอ
ความเสื่ อมของเซลล์ ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ป้ องกันโรคเบาหวาน ลดระดับนํ้าตาล
ในเลือด ป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ และยังให้ผลดีในการฆ่าเซลล์มะเร็ งที่พบมากในปั จจุบนั คือ
มะเร็ งเม็ดเลือดขาว มะเร็ งเต้านม มะเร็ งต่อมลูกหมาก และมีแนวโน้มลดการแพร่ กระจายของ
เซลล์มะเร็ งต่อมลูกหมากด้วย นอกจากนี้ยงั ช่วยในเรื่ องต้อกระจก ใช้เป็ นยารักษาโรคตามภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ทั้งอาการตกเลือดหลังคลอด โรคท้องร่ วง โรคผิวหนังได้อีกด้วย ชาญพิทยา ฉิ มพาลี
(2558) กล่าวว่าในด้านของผลสมองและสุ ขภาพจิต พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัวช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้และความจําในเรื่ องทิศทางและความกลัว ลดความวิตกกังวล ยังป้ องกัน
ภาวะเสื่ อมของสมอง ช่วยแก้ไขความบกพร่ องของความจําให้ดีข้ ึน จึงมีแนวโน้มที่ดีในการนําสาร
สกัดจากข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมาพัฒนาเป็ นยาต้านโรคอัลไซเมอร์ ได้ในอนาคต
ปั จจุบนั มีผใู ้ ห้ความสนใจเกี่ยวกับข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวกันมากขึ้น มีการนําไปแปร
รู ปและพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้
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ความสําคัญกับข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวได้พฒั นาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวหลาย
รู ปแบบ นอกจากการนําไปแปรรู ปเป็ นขนมต่างๆ ด้วยมีสีสันสวยงามแล้ว ก็ยงั ได้รับความสนใจจาก
ผูป้ ระกอบการนํามาแปรรู ปอย่างหลากหลาย เช่น ชาข้าวคัว่ ชานํ้าผึ้งมะนาว ไอศกรี ม และนํ้าข้าว
กล้องงอก เป็ นต้น และเป็ นที่น่ายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัลแรก
นาขวัญปี 2558 ได้มีการขอพระราชทานพันธุ์ขา้ วทรงปลูกพระราชทาน จํานวน 11 สายพันธุ์ และ
หนึ่งในนั้นก็คือข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวนัน่ เอง (หนังสื อพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ สื บค้นวันที่ 5
พ.ค. 2559 จาก http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/227020)
ชาวม้งเป็ นชาวไทยภูเขาเผ่าหนึ่งที่อพยพลงมาจากประเทศจีนเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทย เป็ นเวลานานแล้ว โดยส่ วนใหญ่จะอยูอ่ าศัยทางภาคเหนื อของประเทศ วิถีชีวติ การเกษตรอย่าง
หนึ่งที่ผกู พันกับชาวม้งมาอย่างยาวนานก็คือการปลูกข้าวไร่ สาํ หรับการบริ โภคภายในครัวเรื อน
โดยข้าวไร่ ที่ชาวม้งปลูกกันนั้นมีอยูห่ ลายสายพันธุ์ และหนึ่งในสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากก็คือข้าว
เหนียวดํา หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อ “ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว” (ประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา, 2548)
พื้นที่ตาํ บลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็ นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว เนื่องจากมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยูม่ าก จนได้ชื่อว่าเป็ นชุมชนชาวม้งที่
ใหญ่สุดในสยาม มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 500 – 1,400 เมตร ลักษณะอากาศที่เย็นและ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยในอดีตเกษตรกรชาวม้งจะปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเอาไว้เพือ่
บริ โภคภายในครัวเรื อนเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั กระแสความต้องการบริ โภคที่มีมากขึ้น ทําให้
เกษตรกรชาวม้งเริ่ มหันมาปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในเชิงการค้ากันมากขึ้น เนื่องจากขายได้
ราคาดีกว่าข้าวโดยทัว่ ไป (องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย, 2558)
ในฐานะที่ผวู ้ จิ ยั เป็ นลูกหลานของเกษตรกรชาวม้งโดยกําเนิด และอาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงสนใจที่จะทําการศึกษา
วิจยั เรื่ องการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้ง ในตําบลเข็กน้อย อําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประเด็นหลักที่จะศึกษาในครั้งนี้คือ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร การปฏิบตั ิตาม
การเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัว ปั ญหาของเกษตรกรใน
การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า และความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ ม
ความรู ้การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลไปใช้ในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง
และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้ง ในตําบลเข็กน้อย อําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการปลูก
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
2.3 เพื่ อศึ ก ษาการปฏิ บ ัติตามการเกษตรดี ที่ เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิ ตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2.4 เพื่อศึกษาปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
2.5 เพื่ อศึก ษาความต้องการของเกษตรกรในการรั บการส่ งเสริ มความรู้ การผลิ ตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของ
เกษตรกรชาวม้ง ในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจยั ต่าง ๆ โดยกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาไว้ดงั นี้
3.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสั งคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน การ
เป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันด้านการเกษตร สื่ อในครัวเรื อน/ชุมชน แหล่งความรู ้ในการเกษตร
ลักษณะการถือครองพื้นที่การเกษตร จํานวนพื้นที่ทาํ การเกษตร การประกอบอาชีพของครัวเรื อน
แหล่งเงินทุนทําการเกษตร และรายได้ครัวเรื อนของเกษตรกร
3.2 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของเกษตรกร ประกอบด้วย พื้นที่ปลูก
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ประสบการณ์ในการปลูก วัตถุประสงค์ในการปลูก ลักษณะดิน/แหล่งนํ้า
ที่ใช้/วิธีการปลูก พันธุ์/แหล่งที่มา/อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ การเตรี ยมดิน การใส่ ปุ๋ย/สู ตรปุ๋ ย/แหล่งที่มา
ของปุ๋ ย การป้ องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู พืช/การกําจัดวัชพืช/แหล่งที่มาของสารเคมีที่ใช้ การเก็บ
เกี่ยว/การขนส่ ง/แหล่งจําหน่าย/การแปรรู ป ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์
ลืมผัว
3.3 เพือ่ ศึกษาการปฏิบัติตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าว
เหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว ประกอบด้วย ข้อกําหนดวิธีปฏิบตั ิ / เกณฑ์ที่กาํ หนดในการปฏิบตั ิตาม
การเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัว
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3.4 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิ งการค้ า ประกอบด้วย
ประเด็นปั ญหาในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าใน 7 ปั ญหาหลักได้แก่ 1) แหล่งนํ้าที่
ใช้ 2) พื้นที่เพาะปลูก 3) การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร 4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 5) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว 6) การขนย้าย การเก็บ
รักษา การรวบรวมข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว 7) การบันทึกข้อมูล
3.5 ความต้ องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริมความรู้ การผลิตข้ าวเหนียวดํา
พันธุ์ลมื ผัวเชิ งการค้ า ประกอบด้วยความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การ
ผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรในประเด็น 1) การปลูกข้าว 2) การเตรี ยมดิน
3) การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ 4) การดูแลรักษา 5)การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร 6) การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว 7) มาตรฐานสิ นค้าข้าว 8) มาตร ฐานการผลิตข้าวตามระบบการ
ปฏิบตั ิที่ดี 9) การรวมกลุ่มเกษตรกร 10) การตลาดข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว และ 11) การแปรรู ป
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว

4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรที่เป็ นเกษตรกรชาวม้ง ใน
ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทําการสุ่ มตัวอย่างจากเกษตรกรที่ปลูกข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในปี การเพาะปลูก 2558 ทั้งหมด 149 ราย จากจํานวนประชากร 3,034
ครัวเรื อน

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ในตําบลเข็ก
น้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี การเพาะปลูก 2558
5.2 ครัวเรือนเกษตรกร หมายถึง ครัวเรื อนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน
ประกอบการเกษตรในปี ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
5.3 ทําไร่ หมายถึง การประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ ต่าง ๆ ที่ใช้น้ าํ น้อยและเป็ นพื้นที่ที่
ไม่ใช่พ้นื ที่นา เช่น ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ข้าวเหนียว ข้าวไร่ ข้าวโพด ขิง กระชายดํา กระชาย
ขาว แก่นตะวัน บัวหิ มะ เป็ นต้น
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5.4 การถือครองทีด่ ิน หมายถึง การเข้าไปทําประโยชน์บนผืนดินนั้น โดยไม่คาํ นึงถึง
กรรมสิ ทธิ์ ที่แท้จริ งของพื้นที่ดินนั้น ๆ
5.5 ทีด่ ินของตนเอง หมายถึง ที่ดินมีเอกสิ ทธิ์ หรื อที่ดินที่ได้รับการจัดสรร และเข้าทํา
ประโยชน์บนพื้นที่ดินผืนนั้น ๆ
5.6 ทีด่ ินเช่ า หมายถึง ที่ดินที่ครัวเรื อนเกษตรกรเข้าไปทําประโยชน์ โดยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน ซึ่ งอาจจ่ายเป็ นเงินสด เงินเชื่อ ผลผลิต หรื ออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างก็ได้ตามแต่จะตกลงหรื อทําสัญญากับเจ้าของที่ดิน
5.7 แหล่ งเงินทุน หมายถึง บุคคล สถาบัน หรื อองค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนที่ให้
เกษตรกรกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
5.8 ต้ นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นาํ มาใช้ในการประกอบการผลิตข้าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัวในรอบการเพาะปลูกปี 2558
5.9 การผลิตเชิ งการค้ า หมายถึง การปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวโดยมุ่งหวังเพื่อการ
ขายผลผลิตโดยเฉพาะ

6. ประโยชน์ ทค่ี าดว่าจะได้ รับ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ดงั นี้
6.1 ประโยชน์ ต่อเกษตรกร ทําให้ทราบถึงสภาพในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
เชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้งในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
6.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครัฐ ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาด้านการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกร
6.3 ประโยชน์ ต่อเจ้ าหน้ าที่และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าได้
6.4 ประโยชน์ ในเชิ งการค้ า เพื่อให้เกิดการส่ งเสริ มและพัฒนาการปลูกข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัวให้มีคุณภาพและมีปริ มาณที่มากพอต่อการขยายตลาดในเชิงการค้า
6.5 ประโยชน์ ทางการศึกษาวิจัย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานของการศึกษาและวิจยั ในครั้ง
ต่อไป
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้ง ใน
ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนี้
1. สภาพทัว่ ไปของตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ข้าวไร่
3. ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
4. ข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์
5. สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของข้าว
6. การผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
7. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
8. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเกษตร
9. แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ
10. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. สภาพทัว่ ไปของตําบลเข็กน้ อย อําเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตําบลเข็กน้อย ถือเป็ นพื้นที่หนึ่งในการปกครองของอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่
มีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากจนได้ชื่อว่าเป็ นชุมชนชาวม้งที่ใหญ่สุดในสยาม ซึ่ ง
ตามประวัติศาสตร์ และข้อสันนิฐานที่มาของชาติพนั ธุ์มง้ นั้น ประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา (2548) กล่าวว่า ม้ง
เป็ นชื่อที่กลุ่มคนที่อาศัยอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ภาคเหนื อของพม่า ลาว เวียตนาม ไทย และ
ในประเทศตะวันตกใช้เรี ยกตนเอง อย่างไรก็ตาม ในบริ บทของประเทศจีนนั้นชื่อของกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ มักถูกใช้อย่างสับสนกับ “แม้ว” หรื อ “เหมียว” โดยรากศัพท์ของคําดังกล่าวนั้นแปลว่า
ต้นข้าวอ่อน หน่อ และวัชพืชกับที่นา ซึ่ งหมายถึงลูกของแผ่นดินและชนพื้นเมืองที่แต่เดิมทํานา
เป็ นหลัก แต่ในระยะต่อมาถูกนําไปใช้ในลักษณะของการดูถูกทางชาติพนั ธุ์ โดยการผูกเข้ากับ
เสี ยงร้องของแมวและแสดงนัยของความเป็ นคนป่ าเถื่อน คําดังกล่าวเริ่ มปรากฏในหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตร์ จีนภายใต้ชื่อ “เหมียวหมิน” หรื อ “ซานเหมียว” ซึ่งเป็ นการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์
หนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ แยงซี เกียงและแม่น้ าํ ฮวงโห (แม่น้ าํ เหลือง) เมื่อประมาณ
สองพันสองร้อยปี ก่อนคริ สตศักราช
สําหรับสภาพทัว่ ไปของตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อมูล
ของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2558 – 2562 องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย
(2558) มีดงั นี้
1.1 ประวัติความเป็ นมา
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้อพยพจากจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน มาอาศัยอยูใ่ น
เขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุ โลก และเลย เมื่อ พ.ศ. 2465 และได้รับการจัดตั้งเป็ น
หมู่บา้ นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 หลายหมู่บา้ น เช่น บ้านเข็กเก่า บ้าน
ป่ าหวาย บ้านห้วยทราย บ้านแม้วหัวผา บ้านเขาขาด ฯลฯ โดยราษฎรยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
เพื่อการยังชีพ ปี พ.ศ. 2511 ผลกระทบจากการเมืองของประเทศ และความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาว
ไทยภูเขา เมื่อพรรคคอมมิวนิ สต์แห่งประเทศไทย ได้เข้าแทรกซึ มและปลุกระดมเป็ นเหตุให้ราษฎร
ชาวไทยภูเขาได้ถูกแยกออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งได้หลบหนีเข้าป่ า เพื่อร่ วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และอีกกลุ่มหนึ่งเข้าร่ วมกับทางรัฐบาล
พ.ศ. 2513-2514 ทางกองทัพภาคที่ 3 กรมประชาสงเคราะห์และส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้จดั พื้นที่ให้กบั ชาวไทยภูเขากลุ่มที่ได้เข้าร่ วมกับฝ่ ายรัฐบาล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 45,000
ไร่ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาอยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพมาจนปั จจุบนั นี้
จากนโยบาย 66/2523 ทําให้ราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มที่ได้หลบหนีเข้าป่ า ได้กลับ
เข้ามามอบตัวต่อทางการ และส่ วนใหญ่จะย้ายเข้ามาอยูท่ ี่บา้ นเข็กน้อย (ในขณะนั้น) เนื่องจากมีญาติ
อยูใ่ นหมู่บา้ นอยูแ่ ล้ว ทําให้ปัจจุบนั มีราษฎรอาศัยอยูใ่ นตําบลเข็กน้อยเป็ นจํานวนมาก ถึงแม้วา่ จะมี
การจัดสรรพื้นที่บางส่ วนให้ราษฎรชาวไทยภูเขาไปอาศัยอยูบ่ า้ งแล้วก็ตามบ้านเข็กน้อย ได้รับการ
ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็ นตําบล เมื่อปี
ปี 2532 โดยมีนายประจวบ ฤทธิ์ เนติกุล เป็ นกํานัน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็ น
สภาตําบลเมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับการยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย ชั้น 5
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเข็กน้อยได้รับการปรับขนาดเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง
1.2 สภาพภูมิศาสตร์
ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอหล่มสัก จังหวัด
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เพชรบูรณ์ ประมาณ 44 กิโลเมตร มีพ้นื ที่การปกครอง ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ
45,000 ไร่
ทิศเหนื อ ติดต่อกับ บ้านห้วยทราย ตําบลห้วยเฮี้ยะ อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุ โลก
ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลแคมป์ สน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าและภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเลภูเขา บาง
แห่งสู งชันมาก มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต่ 500-1,400 เมตร เข็กน้อย เป็ นชื่ อเรี ยกตามลํานํ้า
เข็ก สําหรับพื้นที่ป่าแถบนี้ จะเป็ นป่ าไม้เบญจพรรณ และมีตน้ ค้อซึ่งเป็ นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม
ลักษณะคล้ายต้นตาล แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก กระจายอยูท่ วั่ ไปทั้งตําบล สภาพป่ าเหลืออยูน่ อ้ ย
มาก ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริ เวณตําบลเข็กน้อย เป็ นยุทธศาสตร์ ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยใช้เป็ นจุดโจมตีการลําเลียงทหารของรัฐบาลไทย ทําให้รัฐบาลต้องสัมปทานป่ าดังกล่าว
ให้แก่เอกชน และเมื่อการปฏิวตั ิสิ้นสุ ดลง ป่ าบริ เวณดังกล่าวก็มีสภาพเป็ นป่ าที่ถูกทําลายเกือบหมด
ปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวอยูใ่ นพื้นที่ราชพัสดุและที่นิคมสงเคราะห์ชาวเขา มีการปลูกป่ าซ่อมแซมเป็ น
ป่ าสนเขา
1.4 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดู
หนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิต่าํ สุ ดที่เคยวัดได้เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซี ยส ในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สําหรับฤดูฝนจะมีฝนตกชุก
1.5 การปกครองและประชากร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย มีเขตพื้นที่การปกครอง 1 ตําบล ประกอบ
ด้วย 12 หมู่บา้ น โดยจําแนกได้ดงั ตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลการปกครองขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บา้ น
บ้านห้วยบ้านขาว
บ้านเข็กน้อย
บ้านป่ ากล้วย
บ้านเข็กน้อย
บ้านเล่าลือเก่า
บ้านปากทาง
บ้านศักดิ์เจริ ญ
บ้านชัยชนะ
บ้านประกอบสุ ข
บ้านเจริ ญพัฒนา
บ้านคีรีรัตน์
บ้านสันติสุข
รวม

ครัวเรื อน
219
326
216
361
315
306
76
175
160
322
251
307
3,034

ชาย (คน)
494
533
459
605
672
655
244
495
392
805
579
885
6,819

หญิง (คน)
517
564
487
637
637
705
249
471
386
807
562
899
6,920

รวม (คน)
1,017
1,097
946
1,241
1,309
1,360
493
966
778
1,612
1,141
1,784
13,739

1.6 การประกอบอาชี พการเกษตร
ประชากรส่ วนใหญ่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อยมีอาชีพทางการเกษตร
โดยพืชที่ปลูกเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง ข้าวไร่ กะหลํ่าปลี แครอท กระชายดํา กระชายขาว ไม้ผล
โดยระบบการเกษตรของตําบลเข็กน้อย อาศัยนํ้าฝนจากธรรมชาติเป็ นหลัก เนื่องจากพื้นที่ในการทํา
การเกษตรเกือบทั้งหมดเป็ นที่ลาดชัน จึงไม่สามารถก่อสร้างระบบชลประทานเพือ่ การเกษตรได้
ประกอบกับในตําบลเข็กน้อยเป็ นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธณารักษ์ ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน และ
จํานวนพื้นที่ทาํ กินไม่เพียงพอ จึงทําให้ปัจจุบนั ราษฎรส่ วนใหญ่ของตําบลเข็กน้อย ต้องไปเช่าพื้นที่
เพื่อทําการเกษตรนอกเขตตําบลเข็กน้อย การประกอบอาชี พที่สาํ คัญในตําบลเข็กน้อย แยกได้ดงั นี้
1) พืชผัก
พื้นที่ปลูกประมาณ 5,000 ไร่
2) พืชไร่
พื้นที่ปลูกประมาณ 5,000 ไร่
3) ไม้ผล
พื้นที่ปลูกประมาณ 300 ไร่
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1.7 สภาพทางสั งคม
1.7.1 การศึกษา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1,3,5,7,8,9,10
จํานวน 7 แห่ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เอกชน
จํานวน2 แห่ง
โรงเรี ยนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
จํานวน 2 แห่ง
1.7.2 สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
วัด
จํานวน 1 แห่ง
โบสถ์คริ สต์
จํานวน 3 แห่ง
สํานักสงฆ์
จํานวน 1 แห่ง
1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบสู งและภูเขา มี
การหักร้างถางป่ าทําไร่ หมุนเวียนทําให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีตน้ ไม้และเป็ นพื้นที่การเกษตรจึง
ทําให้มีการเผาป่ า ทําให้สภาพป่ าไม้เป็ นป่ าเสื่ อมโทรม ส่ วนสภาพป่ าที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นเขตพื้นที่ก็
ยังเป็ นทรัพยากรหลักที่เอื้อผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรนํ้า
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาํ คัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเข็กน้อย ตลอดจนในภาพรวม
ของอําเภอเขาค้อ
1.9 การบริการขั้นพืน้ ฐาน
1.9.1 การคมนาคม
ถนนลาดยาง จํานวน 1 สาย
ถนน คสล.
จํานวน 20 สาย
ถนนดิน
จํานวน 2 สาย
ถนนลูกรัง
จํานวน 5 สาย
1.9.2 การโทรคมนาคม
ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ จํานวน 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคม
จํานวน 3 แห่ง
1.10 แหล่ งนํา้ เพือ่ การเกษตร
ลํานํ้า ลําห้วย จํานวน 5 แห่ง
บึง หนอง
จํานวน 2 แห่ง
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1.11 มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสื อชาวบ้าน
จํานวน 480 คน
คณะกรรมการหมู่บา้ น อพป.
จํานวน 70 คน
ลูกเสื อ อปพร.
จํานวน 52 คน
กล่าวโดยสรุ ปสภาพทัว่ ไปของตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่
ในรอยต่อของ 3 จังหวัดคือเพชรบูรณ์ พิษณุ โลก และเลย อยูห่ ่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์
ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครองประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร เป็ นพื้นที่ป่าและภูเขา
ใหญ่นอ้ ยสลับซับซ้อน มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต่ 500 – 1,400 เมตร มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี โดยประชากรส่ วนใหญ่ของตําบลเข็กน้อยนั้นจะเป็ นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีท้งั สิ้ น 12
หมู่บา้ น 3,034 ครัวเรื อน มีประชากร 13,739 คน ประกอบด้วยเพศชาย 6,819 คน เพศหญิง
6,920 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่
กะหลํ่าปลี และพืชไร่ สมุนไพรต่าง ๆ และอาศัยแหล่งนํ้าจากนํ้าฝนเป็ นหลัก เนื่ องจากพื้นที่ใน
การเกษตรเกือบทั้งหมดมีความลาดชัน ไม่สามารถสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได้
ประกอบกับพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ เกษตรกรจึงไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน
และจํานวนพื้นที่ทาํ กินไม่พียงพอ ทําให้ปัจจุบนั ราษฎรในพื้นที่ตอ้ งไปเช่าพื้นที่เพื่อทําการเกษตร
นอกเขตตําบลเข็กน้อย

2. ข้ าวไร่
2.1 ความหมายของข้ าวไร่
ประพาส วีระแพทย์ (2545) กล่าวว่า การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่
ดอนและไม่มีน้ าํ ขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรี ยกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่ วนมาก เช่น เชิง
ภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สู ง ๆ ตํ่า ๆ จึงไม่สามารถไถเตรี ยมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับ
พื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด โดยขั้นแรกทําการตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก
แล้วทําความสะอาดพื้นที่ที่จะปลูกแล้วใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็ นหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ 3
เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว หลุมนี้มีระยะห่างกันประมาณ 24 x 25 เซนติเมตร
ระหว่างแถวและระหว่างหลุมภายในแถว ปกติจะต้องหยอดเมล็ดพันธุ์ทนั ทีหลังจากที่ได้เจาะหลุม
โดยหยอด 5-8 เมล็ดต่อหลุม หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วแล้วก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อฝนตก
ลงมาหรื อเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน ก็จะงอกและเจริ ญเติบโตเป็ นต้นข้าว เนื่ องจากที่ดอนไม่มีน้ าํ
ขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่ จึงต้องใช้น้ าํ ฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่ จะ
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แห้งและขาดนํ้าทันทีเมื่อสิ้ นฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่ จะต้องใช้พนั ธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้น
ฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมัน่ กําจัดวัชพืช เพราะที่
ดอนมักจะมีวชั พืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ ในประเทศไทยมีจาํ นวนน้อย และมีปลูกมาก
ในภาคเหนื อและภาคใต้ ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคกลางปลูกข้าวไร่ นอ้ ยมาก
สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (2559) กล่าวว่า ข้าวที่สูง ข้าวบนพื้นที่สูง หรื อ
ข้าวดอย มีลกั ษณะการปลูก 2 แบบ คือ การปลูกแบบสภาพไร่ หรื อที่เรี ยกว่าข้าวไร่ ปลูกตามไหล่
เขา ไม่มีคนั นาสําหรับเก็บกักนํ้าในแปลงปลูก ส่ วนมากมักเตรี ยมดินโดยการถางวัชพืชหรื อพืชอื่น
ออกก่อนแล้วเตรี ยมดิน หลังจากนั้นจึงทําการปลูกข้าว พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ส่วนใหญ่มกั มีความลาดชัน
ตั้งแต่ 5-60 องศา อาศัยความชื้นในการเจริ ญเติบโตจากนํ้าฝนเพียงอย่างเดียว และอีกสภาพหนึ่งคือ
การปลูกในสภาพนา โดยเริ่ มต้นตั้งแต่เตรี ยมดิน ตกกล้า ไถ คราด ทําเทือก และปั กดํา ดังเช่นการทํา
นาพื้นราบทัว่ ไป พื้นที่ปลูกจะอยูร่ ะหว่างหุ บเขา มีการทําคันนาสําหรับกักเก็บนํ้า ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ลักษณะนาขั้นบันได
2.2 การเตรียมพืน้ ที่
การเตรี ยมพื้นที่ปลูกข้าวบนที่สูงจะเริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
โดยเฉพาะการปลูกข้าวไร่ จะเริ่ มถางกําจัดวัชพืชนําออกไปไว้ขา้ งแปลงหรื อวางเป็ นแนวขวางทาง
ลาดชันเพื่อดักตะกอนดิน ไม่แนะนําให้เผาเศษซากพืช ถ้าในพื้นที่ที่มีหินสามารถนําไปขวางลาดชัน
ดักตะกอนดิน และทําให้เกิดลักษณะขั้นบันไดในระยะต่อไป พื้นที่ที่มีความลาดชันสู งไม่ควรไถ
เพราะจะทําให้เร่ งการชะล้างหน้าดินเมื่อฝนตก การเตรี ยมพื้นที่จะทํา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือน
มีนาคม ครั้งที่สองในเดือนเมษายนหรื อพฤษภาคม การเตรี ยมพื้นที่ครั้งที่สองเป็ นการเตรี ยมแบบ
ประณี ตเพื่อปลูกข้าว ส่ วนข้าวนาที่สูงจะเริ่ มเตรี ยมดินตกกล้าในเดือนพฤษภาคม มีการเตรี ยม 2
แบบ คือ เตรี ยมดินเพื่อตกกล้าสภาพไร่ โดยการถางวัชพืชออกแล้วสับดินให้ละเอียดก่อนหว่าน
เมล็ดข้าวลงไป และเตรี ยมดินเพื่อตกกล้าสภาพนาที่มีน้ าํ ขัง เริ่ มจากหลังที่ฝนตกมีน้ าํ ขังในนาอยูบ่ า้ ง
มีการไถคราด ทําเทือก ยกร่ องเป็ นแปลงขนาดเล็กกว้าง 1-1.5 เมตรความยาวตามพื้นที่ มีร่องระบาย
นํ้า แล้วหว่านเมล็ดข้าวที่หุม้ ให้งอกแล้วลงบนแปลงเพาะ ดังเช่นการตกกล้าสําหรับการทํานาบนพื้น
ราบทัว่ ไป
2.3 การเตรียมเมล็ดพันธุ์และพันธุ์
ข้าวที่สูงหรื อข้าวดอยเป็ นพันธุ์ขา้ วที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่า
ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ราบทัว่ ไป เช่น ทนต่อสภาพอากาศเย็น ต้านทานต่อโรคไหม้ เป็ นต้น เมล็ดข้าวที่
จะนําไปปลูกต้องมาจากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้ เช่น ไม่มีโรคแมลง สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน และ
ควรมีความงอกไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 สําหรับความบริ สุทธิ์ (purity) ของเมล็ดพันธุ์น้ นั ในข้าวนา จะมี
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ความบริ สุทธิ์ ของพันธุ์มากกว่าข้าวไร่ เนื่องจากข้าวไร่ มีสภาพการปลูกบนดินที่ไม่มีน้ าํ ขังในแปลง
ปลูก แปลงหนึ่งอาจพบความหลากหลายทางพันธุ กรรม (genetic diversity) ของข้าวที่ปลูกในแปลง
นั้นๆ ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกข้าวในสภาพไร่ น้ นั มักจะประสบปั ญหามากกว่าข้าวนา เช่น ความ
แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง อากาศหนาวเย็น โรคไหม้ แมลง และ วัชพืช เป็ นต้น
2.4 วิธีปลูกข้ าวไร่
ใช้วธิ ี การปลูกเมล็ดข้าวแห้ง (direct seeding) ซึ่งแบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่
2.4.1 การปลูกแบบหยอดเป็ นหลุม (drilling) เป็ นวิธีการปลูกโดยใช้ไม้ปลาย
แหลมกระทุง้ ดินให้เป็ นหลุมลึก 2-3 เซนติเมตร หรื อใช้เสี ยมที่ต่อด้ามยาวขุดดินให้เป็ นหลุมเล็กๆ
ลึก 2-3เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 25-30 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดข้าวลงไปในหลุมๆ ละ
5-8 เมล็ด หากพื้นที่ปลูกมีความลาดชันไม่ควรกลบหลุม เพราะจะทําให้มีดินกลบหลุมปลูกแน่น
เกินไปเมื่อมีฝนตก แต่ในพื้นที่ปลูกที่มีความลาดชันน้อยกว่า 5 องศา ให้ใช้กิ่งไม้ลากผ่านหลุมที่
หยอดเมล็ดแล้วเป็ นการกลบหลุม การปลูกแบบหยอดเป็ นหลุมเป็ นวิธีที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด
เนื่องจากง่ายต่อการกําจัดวัชพืชและดูแลรักษา เป็ นวิธีการที่พบเห็นได้ทวั่ ไป การปลูกแบบนี้จะใช้
เมล็ดพันธุ์ไร่ ละ 6-8 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการนําเมล็ดพันธุ์ขา้ วแช่น้ าํ 12 ชัว่ โมง ผึ่ง
ลมให้หมาดแล้วนําไปหยอดในดินที่มีความชื้น ทําให้ขา้ วงอกเร็ วและออกดอกเร็ วกว่าการหยอด
เมล็ดข้าวแห้ง 2-3 วัน ทั้งยังให้ผลผลิตสู งอีกด้วย
2.4.2 การปลูกแบบโรยเป็ นแถว (row drilling) การปลูกวิธีน้ ีตอ้ งมีการเตรี ยมดิน
ให้ประณี ต โดยให้หน้าดินเรี ยบสมํ่าเสมอกันดี แล้วใช้ไม้หรื อคราดขีดเปิ ดดินให้เป็ นร่ อง ระยะห่าง
ของร่ องหรื อแถวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แล้วโรยเมล็ดข้าวทันที การโรยควรโรยให้เมล็ดข้าว
สมํ่าเสมอกัน เพื่อให้ตน้ ข้าวที่งอกไม่กระจุกแน่นที่ใดที่หนึ่ง หากพื้นที่มีความลาดชันควรทําร่ องให้
ขวางความลาดชัน เพื่อช่วยให้ตน้ ข้าวดักตะกอนดินที่ไหลลงมาเมื่อฝนตก การปลูกวิธีน้ ีจะใช้เมล็ด
พันธุ์ไร่ ละ 10-15 กิโลกรัม
2.4.3 การปลูกแบบหว่ าน (broadcasting) เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย
หรื อที่ราบ การเตรี ยมดินควรสับดินให้ละเอียดหรื อเป็ นก้อนเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
1 เซนติเมตร ปรับผิวหน้าดินให้สมํ่าเสมอกัน แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไป และควรคราดหรื อกลบ
เมล็ดข้าวหลังหว่านเพื่อให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นจากดิน ป้ องกันนกและแมลงศัตรู ขา้ ว การปลูก
วิธีน้ ีจะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณไร่ ละ 15 กิโลกรัม
กล่าวโดยสรุ ป การปลูกข้าวไร่ คือการปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ าํ ขัง ปลูกตาม
ไหล่เขาที่มีความชันตั้งแต่ 5 – 60 องศา อาศัยความชื้นในการเจริ ญเติบโตจากนํ้าฝนเพียงอย่าง
เดียว และจะเริ่ มเตรี ยมพื้นที่ต้ งั แต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม การเตรี ยมพื้นที่น้ นั ส่ วนใหญ่จะทํา 2
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ครั้ง โดยครั้งแรกจะทําการกําจัดวัชพืชต้นใหญ่ ๆ ออกก่อน แล้วครั้งที่ 2 จึงเป็ นการเตรี ยมแบบ
ประณี ตเพื่อพร้อมสําหรับการปลูกข้าว วิธีการปลูกข้าวไร่ โดยการใช้เมล็ดข้าวแห้งนั้น มี 3 วิธีคือ
1) การปลูกแบบหยอดหลุม (drilling) 2) การปลูกแบบโรยเป็ นแถว (row drilling) และ 3) การปลูก
แบบหว่าน (broadcasting)

3. ข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
3.1 ประวัติข้าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
อัจฉราพร ณ ลําปาง เนินพลับ (2555) กล่าวว่า ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเป็ นข้าวไร่
นาปี อายุเบา ต้นเตี้ย เมล็ดมีกลิ่นหอม ข้าวกล้องมีสีม่วงดํา ปลูกโดยกลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวม้ง พบที่บา้ น
รวมไทยพัฒนาที่ 3 ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก แต่มีพนั ธุ์ปนมาก ฤดูนาปี
2533 ศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลกเก็บมาทําพันธุ์บริ สุทธิ์ ครั้งแรก เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมา จาก
พระราชดําริ ภูขดั ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และโครงการตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนารถ แล้วนําไปให้เกษตรกรผูป้ ลูกเดิมที่อาํ เภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูก
เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ แต่เนื่ องจากขาดแรงจูงใจในการทําพันธุ์บริ สุทธิ์ เมื่อเวลาผ่านไปจึง
กลายเป็ นพันธุ์ปนอีกครั้ง ศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลกและศูนย์วจิ ยั ข้าวแพร่ จึงทําการคัดเลือกพันธุ์
บริ สุทธิ์ เป็ นครั้งที่สอง และทดสอบพันธุ์ตามขั้นตอนระหว่างปี 2550 – 2554 ผ่านการขึ้นทะเบียน
พันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตรในปี 2552 ปั จจุบนั มีลายพิมพ์เอกลักษณ์ (DNA fingerprint) เรี ยบร้อย
แล้ว กรมการข้าวจึงมีมติให้เป็ นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
3.2 ลักษณะประจําพันธุ์
กรมการข้าว (2555) กล่าวว่าข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว เป็ นข้าวเหนียวที่มีเยือ่ หุ ม้
เมล็ดข้าวกล้องสี ดาํ ไวต่อช่วงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ลักษณะทรงกอตั้ง
ต้นแข็ง ไม่ลม้ ง่าย ปล้องสี เหลืองอ่อน กาบใบและใบสี เขียว ลิ้นใบสี น้ าํ ตาลอ่อน หูใบสี เหลือง
นํ้าตาล ใบธงหักลง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น กลีบดอกระยะออกรวง 50% มีสีเขียวอ่อน เมื่อ
ระยะนํ้านมกลีบดอกเปลี่ยนสี เป็ นแถบสี ม่วงบนพื้นสี เขียวอ่อน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ ระยะแป้ งแข็งสี กลีบ
ดอกจะเปลี่ยนเป็ นสี ฟางแถบม่วงดํา และเมื่อข้าวระยะสุ กแก่สีเปลือกเมล็ดเปลี่ยนสี ฟางแถบดําหรื อ
สี ฟาง ความสู งเฉลี่ย 151 เซนติเมตรนํ้าหนักข้าวเปลือก 10.4 กิโลกรัมต่อถัง ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด
หนัก 38.1 กรัม เปลือกเมล็ดสี ฟางแถบดํา ข้าวเปลือกยาว 10.7 มิลลิเมตร หนา 1.9 มิลลิเมตร
คุณภาพการสี ดีได้ขา้ วเมล็ดเต็มและต้นข้าว 48.2 เปอร์ เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดทางเคมีการสลายเมล็ดใน
ด่างที่ 1.4 และ 1.7 % KOH ตํ่า อุณหภูมิแป้ งสุ กตํ่า อัตราการยืดตัวปกติ ระยะพักตัว 5 สัปดาห์
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3.3 ลักษณะเด่ น
เป็ นข้าวเหนียวดําที่มีสารอาหารมาก เมล็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดยเฉพาะ
สารต้านอนุมูลอิสระ รวมสารเหล่านี้ ได้แก่ แอนโทไซยานิน และแกมมา โอไรซานอล กรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัว เช่น โอเมกา 3 โอเมกา 6 และโอเมกา 9 วิตามิน เช่น วิตามิน อี ธาตุอาหาร เช่น เหล็ก
แคลเซียม แมกกานีส ข้าวกล้องเมื่อหุ งสุ ก มีกลิ่นหอม ลักษณะสัมผัสเมื่อแรกเคี้ยวจะกรุ บ หนึบ
ภายในนุ่มเหนียว
3.4 พืน้ ทีแ่ นะนํา
สภาพไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดี ที่ระดับความสู งประมาณ 400-800 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
3.5 ลักษณะทางกายภาพ ผลผลิต และคุณค่ าทางโภชนาการของข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื
ผัว
พานิชย์ ยศปั ญญา (2554) กล่าวว่า ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว มีตน้ สู ง ประมาณ 137
เซนติเมตร ออกดอกประมาณ วันที่ 15 กันยายน จํานวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้าง
อ้วน นํ้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติสูงสุ ดเมื่อปลูกในสภาพไร่ และฟ้ าอากาศ
เหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อนํามาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200 - 350 กิโลกรัม ต่อไร่
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว
คุณค่าทางโภชนาการที่เด่นเป็ นพิเศษ เมื่อวิเคราะห์ทนั ทีหลังเก็บเกี่ยวฤดูนาปี 2552
พบว่า มีสารต้านอนุมูลอิสระ (แอนติออกซิ แดนต์) โดยรวม ซึ่งช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ ง
ในปริ มาณสู ง ถึง 833.77 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์ บิก ต่อ 100 กรัม มีวติ ามินอี (อัลฟา-โทโคฟี รอล)
ซึ่ งเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดคอเลสเตอรอล ปริ มาณ 16.83 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม มี
แกมมา-โอไรซานอล ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ตลอดจนการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ ปริ มาณ 508.09 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม มีกรดไขมัน ที่ช่วยบํารุ งสมอง ป้ องกันภาวะเสื่ อม
ของสมองและช่วยความจํา ได้แก่ โอเมก้า-3 อยู่ 33.94 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม มีโอเมก้า-6 ที่บรรเทา
อาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทองและช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ สู งถึง 1,160.08 มิลลิกรัม ต่อ
100 กรัม มีโอเมก้า-9 ซึ่ งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ทําให้เส้นเลือดไม่อุดตัน ไม่เป็ น
โรคหัวใจ โรคพาร์ กินสัน และช่วยลดความอ้วนสู งถึง 1,146.41 มิลลิกรัม ต่อ 100 กิโลกรัม มีแอน
โทไซยานิน 46.56 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม โปรตีน 10.63 เปอร์ เซ็นต์ ธาตุเหล็ก 84.18 มิลลิกรัม ต่อ
กิโลกรัม ส่ วนแคลเซี ยม สังกะสี และแมงกานีส มีในปริ มาณ 169.75,23.60 และ 35.38 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
รายการทดสอบ
ลืมผัว (เขาค้อ) ลืมผัว(แพร่ )
ข้าวหอมนิล
หน่วย
-Myristic acid(C14:0)
0.02
0.03
0.05
g/100g
-Palmitic acid(C16:0)
0.60
0.55
0.74
g/100g
-Stearic acid(C18:0)
0.09
0.13
0.08
g/100g
-Arachidic acid(C20:0)
0.02
0.03
0.02
g/100g
-Behenic acid(C22:0)
0.01
0.01
0.01
g/100g
-Lignoceric acid(C24:0)
0.02
0.03
0.02
g/100g
-Saturated Fat
0.76
0.78
0.92
g/100g
-cis-9-Oleic acid(C18:1n9c)
1.15
1.02
0.90
g/100g
-cis-11-Eicosenoicacid(C20:1n11)
0.01
0.01
0.01
g/100g
-Monounsaturated fatty acid
0.16
1.03
0.91
g/100g
-Dietary Fiber
2.33
4.87
6.89
g/100g
-Vitamin E (Alpha-Tocopherol)
16.83
16.58
7.78
mg/kg
-Vitamin E (Gamma-Tocopherol)
6.48
4.72
11.3
mg/kg
-Vitamin E (Delta-Tocopherol)
0.39
0.34
0.75
mg/kg
- Gamma Oryzanol
490.49
508.09
411.90
mg/kg
-Phytate
4,801.15
6,086.04
2861.13
mg/kg
-Collagen
< 50
< 50
< 50
mg/kg
-Iron(Fe)
84.18
17.70
13.30
mg/kg
-Calcium(Ca)
169.75
172.10
121.90
mg/kg
-Folic acid
< 0.78
< 0.78
< 0.78 (ดอยมูเซอ)
µg/kg*
-anthocyanin
46.56
14.35
1.44 (ดอยมูเซอ) mg/100g*
-Protein(dry basis)
10.63
9.52
10.53 (ดอยมูเซอ)
%*
-Protein(wet basis)
9.46
8.54
9.43 (ดอยมูเซอ)
%*
-Zinc(Zn)
23.60
31.03
23.75
mg/kg
-Manganese(Mn)
35.38
23.79
22.25
mg/kg
ที่มา: บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม่
*สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**ศูนย์วจิ ยั ข้าวปทุมธานี
หมายเหตุ: เขาค้อ = แปลงเกษตร อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แพร่ = ศูนย์วจิ ยั ข้าวแพร่
ดอยมูเซอ = ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรตาก
หอมนิล = แปลงนา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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กล่าวโดยสรุ ป ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเป็ นข้าวไร่ นาปี ที่ปลูกโดยกลุ่มชาติพนั ธุ์
ชาวม้ง พบครั้งแรกที่อาํ เภอพบพระ จังหวัดตาก กรมการข้าวโดยศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลก ได้เก็บ
มาทําพันธุ์บริ สุทธิ์ ครั้งแรกในปี 2533 และนําไปแจกให้เกษตรกรในพื้นที่เดิมปลูก แต่เนื่องจากขาด
แรงจูงใจในการทําพันธุ์บริ สุทธิ์ เมื่อเวลาผ่านไปได้กลายเป็ นพันธุ์ปนอีกครั้ง จึงได้ทาํ การคัดเลือก
พันธุ์บริ สุทธิ์ เป็ นครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2550 – 2554 ผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร
ในปี 2552 ปัจจุบนั มีลายพิมพ์เอกลักษณ์ (DNA fingerprint) เรี ยบร้อยแล้ว กรมการข้าวจึงมีมติให้
เป็ นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555

4. ข้ าวไร่ ลมื ผัวเพชรบูรณ์
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา (2556) ประกาศให้ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเป็ นข้าวที่มีสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีชื่อว่า ข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ (Khao Rai Leum Pua Petchabun) หมายถึง ข้าว
ไร่ ลืมผัวที่ใช้พนั ธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวปลูกเป็ นข้าวไร่ ไวต่อช่วงแสง เมล็ดมีสีม่วงดํา ปลูกใน
พื้นที่ระดับความสู ง 400–800 เมตรจากระดับนํ้าทะเลของจังหวัดเพชรบูรณ์ (เอกสารขอขึ้นทะเบียน
เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ 26 เมษายน 2556)
4.1 ลักษณะของสิ นค้ า
1) พันธุ์ข้าว ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2) ประเภทข้ าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง
3) ลักษณะทางกายภาพ
- ข้าวเปลือก สี เปลือกเมล็ดสี ฟางแถบดํา หรื อสี ฟาง
- ข้าวกล้อง มีสีม่วงดํา รู ปร่ างค่อนข้างป้ อม
4) คุณสมบัติของสิ นค้ า เมื่อหุ งสุ กจะมีรสชาติอร่ อย ขณะเคี้ยวจะรู ้สึกหนุบ ๆ
กรอบนอกนุ่มใน มีกลิ่นหอม และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง มีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ โอเมก้า
3 โอเมก้า 6 โอเมก้า 9 แอนโทไซยานิน แกมมา ออไรซานอล วิตามินอี (อัลฟา–โทโคฟี รอล) และ
แร่ ธาติต่าง ๆ เช่น แคลเซี่ ยม แมงกานิส เป็ นต้น
4.2 กระบวนการผลิตข้ าวไร่ ลมื ผัวเพชรบูรณ์
4.2.1 การปลูก
1) พืน้ ที่ ปลูกข้ าว อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ เป็ นพื้นที่ดอนไม่มีน้ าํ ขัง
ตามเชิงเขาในพื้นที่สูงที่ระดับความสู ง 400 – 800 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
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2) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและโรงสี ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการ
ผลิตข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ เป็ นข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต้องขึ้นทะเบียนผูผ้ ลิตก่อนเริ่ มทําการ
ปลูกและแปรรู ป
3) เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเป็ นเมล็ดพันธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่มีคุณภาพดีไม่
มีสิ่งเจือปน มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานจากศูนย์วจิ ยั ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ศูนย์ขา้ ว
ชุมชน หรื อเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตเองตามคําแนะนําและได้มาตรฐานของกรมการข้าว
4) ปลูกในช่ วงฤดูนาปี ปลูกในเดือนพฤษภาคมหรื อเดือนมิถุนายน
4.2.2 การเก็บเกีย่ ว
1) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ช่วงเดือนตุลาคม
2) เก็บผลผลิตข้าวเปลือกที่มีความชื้นที่เหมาะสม ร้อยละ 14–15 และเก็บ
รักษาในพื้นที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง
3)เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีระบบบันทึกข้อมูลการจัดการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ระบบการปลูก และคุณภาพข้าวเปลือก
4.2.3 การแปรรู ป
1) การแปรสภาพข้าวเปลือกเป็ นข้าวกล้อง โดยโรงสี ในพื้นที่จงั หวัด
เพชรบูรณ์
2) การรับซื้ อข้าวเปลือก ต้องมาจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียน
และได้ปฏิบตั ิตามวิธีการปลูกข้าวตามระบบการผลิตที่ดี การรับซื้อต้องมีการระบุชื่อเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร สถานที่ปลูกข้าว วันที่รับซื้ อข้าว และปริ มาณซื้ อขาย
3) การสี ขา้ วเปลือกในโรงสี ที่ได้ข้ ึนทะเบียนผลิตข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ในปี
นั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ที่มาของข้าวเปลือก ปริ มาณข้าวเปลือกที่สี ปริ มาณข้าวกล้อง
ที่ได้จากการสี ในกระบวนการแปรสภาพข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ ถ้ามีการสี ขา้ วชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ข้าวเปลือกที่เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ ต้องมีการล้างเครื่ องสี ขา้ วให้
สะอาดตามกรรมวิธีท่ีถูกต้อง
4.2.4 การบรรจุหีบห่ อ
1) รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคําว่า “ข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์” และ/
หรื อ “Khao Rai Leum Pua Petchabun”
2) ให้ระบุน้ าํ หนัก จํานวนถุง และวันที่บรรจุ
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4.2.5 การเคลื่อนย้ าย กองเก็บ การรั กษาสภาพ และการส่ งมอบ
1) มีการจัดทําระบบบัญชีในการบ่งชี้ เคลื่อนย้าย กองเก็บ บรรจุหีบห่อ รักษา
สภาพตั้งแต่ข้นั ตอนของการรับเข้าโรงสี วันที่สีขา้ วเปลือก และการส่ งมอบสิ นค้า
2) มีข้ นั ตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจ่าย และดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ์
3) มีการจัดเก็บสิ นค้าที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพสิ นค้า
4.2.6 ขอบเขตทีต่ ั้งแหล่ งภูมิศาสตร์ ขอบเขตการผลิตข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์
ครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์
4.2.7 เงื่อนไขทีน่ ายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15
1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิตในระดับ
ผูผ้ ลิตและระดับจังหวัด
2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการสิ นค้า ที่ประสงค์จะขอใช้
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขา้ วไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์
3) ผูข้ อขึ้นทะเบียนจะต้องจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน สําหรับสมาชิกผูข้ อ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขา้ วไร่ ลืมผัว และแผนการควบคุมตรวจสอบสิ นค้า
กล่าวโดยสรุ ป ข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์เป็ นข้าวที่ใช้พนั ธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวปลูก
เป็ นข้าวไร่ ไวต่อช่วงแสง เมล็ดมีสีม่วงดํา ปลูกในพื้นที่สูง 400 – 800 เมตรจากระดับนํ้าทะเลของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และในกระบวนการผลิตจะต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การ
เก็บเกี่ยว การแปรรู ป การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนย้าย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการส่ งมอบ

5. สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมศิ าสตร์ ของข้ าว
สิ รีรัตน์ อัครพรวินิจ (2559) กล่าวว่า สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication:
GI) หมายถึง การที่ชุมชนอาศัยลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ตนอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นสภาพดิน ฟ้ า อากาศ
วัตถุดิบที่มีในพื้นที่รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สร้างสมสื บทอดกันมาในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
เพาะปลูก หรื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตเป็ นสิ นค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ ต่างจากสิ นค้าชนิด
เดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น
นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า ข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ นค้าข้าวของชุมชนที่ผลิตในแหล่งภูมิศาสตร์ ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่ ง
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บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ตั้งแต่ ต้นนํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า เพื่อให้สินค้าข้าวได้การรับรองมาตรฐานการผลิต มีตรารับรองมาตรฐานสิ นค้า แสดง
บนบรรจุภณั ฑ์ สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องคุณภาพและแหล่งผลิตสิ นค้า เพิ่มศักยภาพ
ในด้านการแข่งขัน ในระดับภูมิภาคต่างๆ และระดับโลก
ดังนั้น สิ นค้าข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ นค้าข้าวของชุมชนเจ้าของสิ นค้าที่ได้รับ
การคุม้ ครองตาม พ.ร.บ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิ ชย์ กรมการข้าวได้ดาํ เนิ นงานด้านส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิตข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด องค์การบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทยมี 9 สิ นค้า คือ ข้าวไร่ ลืมผัว
เพชรบูรณ์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวฮางหอม
ทองสกลทวาปี ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และข้าวเหนียวเขาวงกาฬสิ นธุ์
กล่าวโดยสรุ ป ข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ นค้าข้าวของชุมชนที่ผลิตในแหล่งภูมิศาสตร์ ที่ได้ข้ ึนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ไว้ และได้รับการคุม้ ครองตาม พรบ.สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของกรททรัพย์
สิ นทางปั ญญา ซึ่ งข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวก็เป็ นหนึ่งในข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในชื่อ “ข้าวไร่
ลืมผัวเพชรบูรณ์” (Khao Rai Leum Pua Petchabun)

6. การผลิตข้ าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทดี่ ี
อัทธ์ พิศาลวานิช ( 2558 ) กล่าวถึง การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ว่า การปฏิบตั ิที่ดี
สําหรับพืช (good agriculture practices: GAP) สําหรับข้าวนั้น เป็ นมาตรการที่ภาครัฐ โดยกรมการ
ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายคุณภาพข้าว
ที่ตอ้ งการให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจของคู่คา้
และผูบ้ ริ โภค โดยหลักปฏิบตั ิเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน GAP ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีดว้ ยกัน 7 ข้อ ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 หลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP ของข้าวไทยตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เกณฑ์ที่กาํ หนด
นํ้าที่ใช้ตอ้ งได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้ อน
ต้องเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีวตั ถุอนั ตรายที่จะทําให้เกิดการตกค้างหรื อปนเปื้ อนใน
ผลผลิต
3. การใช้วตั ถุอนั ตรายทาง 3.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้พ้ืนฐานในการใช้วตั ถุอนั ตราย
การเกษตร
ทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย
3.2ให้ใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรื อกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนํา
ในฉลากที่ข้ นึ ทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
3.3 ห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่หา้ มใช้ และกรณี ที่ผลิต
เพื่อส่งออก ห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่คา้ ห้ามใช้
4. การจัดการคุณภาพใน
4.1 การผลิตเพื่อให้ได้ขา้ วเปลือกตรงตามพันธุ์
กระบวนการผลิต
4.1.1 การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ และมาจากแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
4.1.2 การจัดการการปลูกและการดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อและข้าวพันธุ์อื่น
ปนและมีการบันทึกข้อมูล
4.1.3จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน2เปอร์เซ็นต์
4.2 การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและความเสี ยหายของผลผลิตจากศัตรู พืช
4.2.1 สํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีผลต่อข้าว
4.2.2 มีการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและข้าววัชพืชอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยวิธีที่
เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมการข้าว ตามข้อกําหนดข้อ 3
5. การเก็บเกี่ยว
5.1 กรณี นวดด้วยเครื่ องหรื อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด ถ้าเกี่ยวข้าวพันธุ์อื่นมา
ก่อน ต้องกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องออก
5.2 เมล็ดข้าวเปลือกแห้งสําหรับการซื้อขาย ต้องมีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
และสําหรับการเก็บรักษาต้องไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์
6. การขนย้าย การเก็บรักษา 6.1 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายและเก็บรักษาต้อง
และการรวบรวม
สะอาด สามารถป้ องกันผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันการ
ข้าวเปลือก
ปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค
รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
ลําดับข้อกําหนด
1. แหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้า
2. พื้นที่เพาะปลูก
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ลําดับข้อกําหนด

เกณฑ์ที่กาํ หนด
6.2 สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด และมี
การถ่ายเทอากาศดี สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่
มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค และป้ องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นได้
6.3 วิธีการขนย้าย การเก็บรักษา และรวบรวมข้าวเปลือก ต้องไม่ทาํ ให้ขา้ วเปลือก
เสี ยหายและทําให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น และกรณี ผลิตข้าวหลายพันธุ์ ต้องมี
การจัดการเพื่อป้ องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้

ที่มา: อัทธ์ พิศาลวานิช (2558)
กล่าวโดยสรุ ป การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices: GAP)
สําหรับข้าวนั้น เป็ นมาตรการที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายคุณภาพข้าวที่ตอ้ งการให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานเป็ นที่พงึ พอใจของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภค โดยหลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 7 ข้อ

7. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิงการค้ า
7.1 ความหมายของการพัฒนา
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของคําว่า การพัฒนา
หมายถึง การทําให้เจริ ญ ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละ
เล็กละน้อย โดยผ่านลําดับขั้นต่างๆ ไปสู่ ลาํ ดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มี
การกระทําให้เกิดขึ้นหรื อมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตอ้ ง
เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ดี ก็ไม่เรี ยกว่าการพัฒนา ขณะเดียวกัน
การพัฒนามิได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นปริ มาณสิ นค้าหรื อรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความ
รวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุ ขของประชาชนด้วย
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7.2 แนวคิดเกีย่ วกับศักยภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
อนันต์ สุ วรรณรัตน์ (2559) กล่าวว่า กรมการข้าวมีภารกิจในการส่ งเสริ มการ
ผลิต การตลาด การแปรรู ปของข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ ซึ่ งเป็ นตลาดที่เจาะจงต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสิ นค้าข้าวทัว่ ๆ ไป และมีกาํ ลังซื้อค่อนข้างสู ง โดย
กรมการข้าวได้มีการดําเนินงานในการส่ งเสริ มการผลิตเพื่อตลาดเฉพาะขึ้น ซึ่งเริ่ มตั้งแต่การคัด
พันธุ์ขา้ ว กระบวนการผลิต และการจัดการด้านการแปรรู ปจนถึงกลุ่มตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจง
พร้อมส่ งเสริ มให้ปลูกในระบบข้าวอินทรี ย ์ ผ่านมาตรฐานของการผลิต เช่น Q, GAP ผ่านโรงสี
GMP ออกมาเป็ นข้าว Q หรื อมาตรฐานข้าวอินทรี ย ์ โดยเฉพาะข้าวที่ปลูกอยูใ่ นเขตที่บ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ก็จะสนับสนุนให้ผลิตออกมา โดยเน้นการเพาะปลูกอย่างมีคุณภาพ ให้มีผลผลิตต่อไร่
สู ง ต้นทุนตํ่า เป็ นการผลิตข้าวคุณภาพอย่างครบวงจร จนประสบความสําเร็ จ สามารถผลิตข้าว
ตลาดเฉพาะ ตลอดจนถึงการแปรรู ปที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้
สิ รีรัตน์ อัครพรวินิจ (2559) กล่าวว่า สิ นค้าข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็ นสิ นค้า
ข้าวของชุมชนเจ้าของสิ นค้าที่ได้รับการคุม้ ครองตาม พ.ร.บ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ กรมการข้าวได้ดาํ เนิ นงานด้านส่ งเสริ มและพัฒนาการ
ผลิตข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัด องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว และ
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการผลิตข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ดังนี้
1) การขึ้นทะเบียนข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2) การพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าข้าว GI
3) การตรวจสอบและรับรองข้าว GI ด้วยมาตรฐาน GAP หรื อข้าวอินทรี ย ์
4) การสนับสนุนบรรจุภณั ฑ์สินค้า
5) การประชาสัมพันธ์และเชื่ อมโยงด้านการค้าเชิงพาณิ ชย์
พลสราญ สราญรมย์ และดํารงวุฒิ อ่อนวิมล ( 2559 ) กล่าวว่า การผลิตธัญพืช
และพืชอุตสาหกรรมนับวันจะมีความสําคัญขึ้นตามประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ทําให้ความต้องการ
อาหารเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเจริ ญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอาหาร ที่ตอ้ งการวัตถุดิบจาก
ผลผลิตจากทั้งธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การผลิตจึงต้อง
คํานึงถึงการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยเป็ นสําคัญ เนื่ องจากจะส่ งผล
ให้ผลผลิตมีเพียงพอ และตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ หากมี
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การจัดการการผลิตที่เหมาะสมจะทําให้มีการกระจายผลผลิตของธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมให้กบั
มวลมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ตลอดเวลา และมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนื่ องจากการได้บริ โภคผลผลิตธัญพืชและพืชอุตสาหกรรมที่มี
โภชนาการสู งตรงกับความต้องการของร่ างกาย
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว คือ
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ผ่านลําดับขั้นต่าง ๆ ไปสู่ ข้นั
ของการผลิตในเชิงการค้า มีการวางแผนทิศทางไว้ล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ปริ มาณผลผลิตและคุณภาพ
แต่จะต้องคํานึงถึงความสามารถของเกษตรกรเองด้วย ซึ่ งในส่ วนของกรมการข้าว ก็ได้ดาํ เนิ นงาน
ในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่การคัดพันธุ์ขา้ ว กระบวนการผลิต
การจัดการด้านการแปรรู ป จนถึงกลุ่มตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจง พร้อมส่ งเสริ มให้ปลูกในระบบ
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรี ย ์ และ ข้าว GAP ผ่านโรงสี GMP เพื่อออกมาเป็ นข้าว Q โดยเฉพาะ
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวนั้น ถือเป็ นข้าวสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในชื่อ
ข้าวไร่ ลืมผัวเพชรบูรณ์ และสิ่ งสําคัญสําหรับแนวคิดในการพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
เชิงการค้าที่จะต้องคํานึงถึง นอกจากเรื่ องของการผลิตให้เพียงพอและมีคุณภาพแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงเรื่ องความปลอดภัยเป็ นสําคัญ

8. แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร
8.1 ความหมายของการส่ งเสริมการเกษตร
การส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นงานที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา ให้ความรู ้ทางการ
เกษตรแก่เกษตรกร โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและบริ การต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งได้มีผใู ้ ห้
ความหมายคําว่า การส่ งเสริ มการเกษตร (Agricultural Extension) ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ และสุ รพล เศรษฐบุตร (2557) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการเกษตร
หมายถึง การบริ การการศึกษาแบบเสริ ม หรื อขยายออกไปสู่ ประชาชนทัว่ ไป เป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอดวิชาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และการบริ การอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการผลิตทางการเกษตร
โดยอาศัยการให้การศึกษาแบบนอกโรงเรี ยน (N0n-Formal Education) แก่เกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร (Farmer and farmer family) และบุคคลอื่นที่สนใจ โดยวิธีการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by
doing) และเน้นถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (Help them
for they can help themselves) ในการปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและความเป็ นอยูด่ ี
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ขึ้นอย่างยัง่ ยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (For sustainable better living condition both
socio-economic and cultural practices) และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกร
8.2 หลักการส่ งเสริมการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ และสุ รพล เศรษฐบุตร (2557) กล่าวว่าการส่ งเสริ มการเกษตร
ของประเทศไทยมีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็ยงั พบว่าประสบกับปั ญหาความไม่เข้าใจใน
หลักการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ เกษตรกรและกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้รับความรู ้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากความรู ้และความเข้าใจของผูท้ าํ หน้าที่ในการถ่ายทอดเป็ นไปอย่างจํากัด หรื อไม่เข้าใจใน
หลักการและสาระสําคัญในการดําเนินการของงานส่ งเสริ มการเกษตร ไม่มีหลักการหรื อกรอบที่ควร
ยึดถือปฏิบตั ิได้ เป็ นแนวทางเพื่อให้งานส่ งเสริ มการเกษตรนั้นสามารถดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรและบุคคลเป้ าหมาย หลักการ
โดยทัว่ ไป หมายถึง แนวทางหรื อหลักปฏิบตั ิในการทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ดังนั้น หลักการในการส่ งเสริ มการเกษตร จึงหมายถึง แนวทางและสาระสําคัญที่ควรยืดถือปฏิบตั ิ
ในการส่ งเสริ มการเกษตรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานส่ งเสริ มการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรและบุคคลเป้ าหมาย
หลักการส่ งเสริ มการเกษตรมีความสําคัญในการช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการ
ส่ งเสริ มการเกษตรได้มีกรอบหรื อแบบฉบับที่ควรยึดถือปฏิบตั ิไปเป็ นแนวทางเพื่อให้งานส่ งเสริ ม
การเกษตรนั้นสามารถดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเกษตรกรและบุคคลเป้ าหมาย แม้วา่ การปฏิบตั ิในรายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง
ตามสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรและกลุ่มป้ าหมาย แต่ก็ยงั อยูใ่ นขอบเขตหรื อแนวทางตามหลักการ
ส่ งเสริ มการเกษตรที่ได้วางไว้ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มการเกษตรไม่หลงทางและ
เสี ยเวลาในการที่จะทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมาย
8.3 ปรัชญาของการส่ งเสริมการเกษตร
ปรัชญา (philosophy) ในตัวปรัชญาเอง หมายถึง “แนวความรู ้สึกนึกคิดอันดีงาม
ของบุคคลที่ทาํ ให้บุคคลเกิดแนวปฏิบตั ิ” (วิจิตร อาวะกุล, 2535: 80) ปรัชญาของการส่ งเสริ มอยูท่ ี่
การ “ช่วยคนให้ช่วยตนเอง” (help people to help themselves) คือช่วยเกษตรกรที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ให้มีการศึกษา มีความรู ้พฒั นาตนเอง โดยให้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตนเองในทาง ความรู ้
ความคิด ทักษะในการปฏิบตั ิ รู ้จกั ตัดสิ นใจ มีความเชื่ อมัน่ ตนเอง รวมทั้งมีทศั นคติ ค่านิ ยมที่ถูกต้อง
และมีฝีมือในการประกอบอาชีพการเกษตรตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของแต่ละ
คน แต่ละกลุ่มในสังคม ซึ่ งสามรถสรุ ปปรัชญาของการส่ งเสริ มการเกษตร ได้ดงั นี้ (Flores, Bueno,
and Lapastora, 1983: 1)
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1) การส่ งเสริ มอยูบ่ นพื้นฐานของปรัชญาที่วา่ เกษตรกรในชนบทเป็ นผูท้ ี่มี
สติปัญญา มีความสามารถ ที่จะรับความรู ้และข้อมูลข่าวสาร และนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
2) การส่ งเสริ มเริ่ มต้นจากพื้นที่ของเกษตรกรและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยูเ่ ป็ น
เบื้องต้น การพัฒนาเกษตรกรควรจะเริ่ มต้นจากจุดนี้
3) การสอนเกษตรกร สามารถทําได้ท้งั ในห้องเรี ยน ในแปลงเกษตรของเกษตรกร
ที่บา้ นของเกษตรกรและในชุมชน
4) โครงการส่ งเสริ มการเกษตรมาจากความจําเป็ นและความต้องการของเกษตรกร
และการตัดสิ นใจที่จะรับโครงการใด ๆ ขึ้นอยูก่ บั เกษตรกร
5) การเรี ยนรู ้ของเกษตรกร ทําได้โดยการปฏิบตั ิจริ ง
6) นักส่ งเสริ มการเกษตรทํางานโดยผ่านกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเช่น กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร ผูน้ าํ กลุ่มต่างๆ ควรได้รับการฝึ กอบรม ให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ไปยังเกษตรกรได้
7) การให้ความรู ้สามารถทําได้ท้งั เกษตรกรรายบุคคล หรื อกลุ่มเกษตรกร
8) ปรัชญาของการอยูแ่ บบพึ่งตนเอง อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขความเป็ นประชาธิ ปไตย
9) งานส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นการทํางานร่ วมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสิ่ งที่
เกษตรกรมีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึน หรื อเพิม่ เติมในส่ วนที่เกษตรกรยังไม่มี
8.4 ความสํ าคัญของการส่ งเสริมการเกษตร
ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2548: 35) กล่าวว่า
1) การส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นการให้ การศึกษา ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิต การเกษตร พร้อมทั้งมีการอนุ รักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นปั จจัยการ
ผลิตอย่างชาญฉลาด ที่สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของตลาด การอุตสาหกรรม อันจะ
เป็ นการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและความ
มัน่ คงของประเทศ
2) การส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นการสนับสนุนช่ วยเหลือผู้ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ที่เป็ นชาวไร่ ชาวนา ผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บา้ นเกษตรกร ที่ทาํ
การผลิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูท่ ้งั ในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดอย่าง
ยัง่ ยืนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน และเป็ นการปรับปรุ งของสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศให้ดีข้ ึน
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3) การส่ งเสริ มการเกษตรทีม่ ีคุณภาพจะช่ วยปรั บปรุงและเสริ มสร้ าง
ประสิ ทธิภาพและสมรรถภาพของเกษตรกรในการประกอบอาชีพและการดํารงชี พ การส่ งเสริ มที่ดี
สามารถช่วยให้เกษตรกรเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ เพิม่ ทักษะสมรรถภาพ
ความสามารถ และประสิ ทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร เป็ นการสร้างแรงเสริ ม กระตุน้ เตือนให้
เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ของตนเองและ
ครอบครัวตลอดไป
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธ์และสุ รพล เศรษฐบุตร (2553: 3-15) กล่าวว่า การส่ งเสริ ม
การเกษตรมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และมีความสําคัญในมิติการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ดังนี้
1) การส่ งเสริ มการเกษตรมีความสํ าคัญต่ อเกษตรกรในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรให้ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ทั้งนี้ โดยการนําเอาวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาถ่ายทอด แนะนําส่ งเสริ มให้เกษตรกรได้นาํ ไปปฏิบตั ิ ซึ่ งย่อมจะเกิดการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการเกษตรให้ดียงิ่ ขึ้น
2) การส่ งเสริ มการเกษตรมีความสํ าคัญต่ อประเทศชาติในด้ านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมและในมิติการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปั ญหา
หรื อขจัดความยากจน และความอดยาก หิ วโหยของประชากร โดยให้ผลผลิตการเกษตรมีพอเพียง
ต่อความต้องการ ภายใต้ขอ้ จํากัดทั้งในด้านพื้นที่ทาํ การเกษตรที่ลดลง การลงทุนสู งขึ้น ปั ญหา
แรงงานเกษตร และราคาผลิตผลที่ไม่เป็ นธรรม การส่ งเสริ มการเกษตรที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นส่ วน
สําคัญในอันที่จะทําให้การเกษตรของประเทศพัฒนาขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว การส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นการนําความรู ้และวิทยาการที่ทนั สมัยที่
ได้มาจากการค้นคิดและวิจยั ของนักวิชาการไปสู่ เกษตรกร โดยมีองค์กรส่ งเสริ มการเกษตรเป็ น
ตัวกลางในการถ่ายทอดและแพร่ กระจายความรู ้ดงั กล่าว การส่ งเสริ มการเกษตรยังเป็ นการให้
การศึกษาแก่เกษตรกรในรู ปแบบของการให้การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
เป็ นครู ผใู ้ ห้ความรู ้ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงการนําข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรไปสู่ เกษตรกร โดยที่เป้ าหมายสู งสุ ดของการส่ งเสริ มการเกษตรก็คือ การ
พัฒนาสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดีข้ ึน สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมี
ส่ วนร่ วมในการทํากิจกรรมต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน
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9. แนวคิดและทฤษฎีความต้ องการ
9.1 ความหมายของความต้ องการ
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 436) ความต้องการ หมายถึง
ความอยากได้ ใคร่ ได้ หรื อประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู ้สึกดังกล่าวจะทําให้ร่างกายเกิดการ
ขาดสมดุล เนื่องมาจากมีส่ิ งเร้ามากระตุน้ มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ทําให้ร่างกายไม่อาจอยูน่ ่ิง ต้อง
พยายามดิ้นรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อร่ างกายได้รับการตอบสนอง
แล้ว ร่ างกายมนุษย์ก็กลับสู่ ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง และจะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา
ทดแทนวนเวียนอยูไ่ ม่มีที่สิ้นสุ ด
ณรงค์ แก้วสาหลง (2548 : 20) ได้สรุ ปเกี่ยวกับความต้องการว่า ความต้องการ
เป็ นความอยากได้ของมนุษย์ จึงต้องเสาะแสวงหาในสิ่ งที่ตนต้องการ เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว
ก็เกิดความต้องการอยากได้ส่ิ งใหม่อีก โดยไม่มีที่สิ้นสุ ด ถึงแม้บางขณะอาจจะรู ้สึกว่าไม่ตอ้ งการ แต่
มีสิ่งเร้าเข้ามากระตุน้ ก็เกิดความต้องการขึ้นมาอีก จนกระทัง่ เกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ ไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามประสงค์ก็จะไม่เกิดความพึงพอใจ
สรุ ป ความต้องการ หมายถึง การที่มนุษย์เกิดภาวการณ์ขาดดุล เมื่อมีสิ่งเร้ามา
กระตุน้ ก็เกิดแรงขับภายในร่ างกาย จึงทําให้มีความอยากได้ ประสงค์จะได้ในสิ่ งที่ได้รับการกระตุน้
นั้น และเมื่อได้รับการตอบสนองจนกระทัง่ เกิดความพึงพอใจ หรื ออยูใ่ นภาวะสมดุล แต่ถา้ มีสิ่งเร้า
มากระตุน้ ก็จะเกิดความอยากได้ในสิ่ งใหม่ข้ ึนมาอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุ ด
9.2 ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์
เจนณรงค์ เทียนสว่าง (2556: 33 – 34) ได้กล่าวถึงความต้องการพื้นฐาน (basic
needs) ของมนุษย์ไว้ในทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งอธิ บายมูลเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ โดยมีสมมติฐาน
ดังนี้
1) มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการพื้นฐานนี้จะมีอยูต่ ลอดเวลาไม่มี
ที่สิ้นสุ ด
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็ นแรงจูงใจสําหรับ
พฤติกรรมนั้นอีกต่อไป นัน่ คือความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่จะมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์
3) ความต้องการของมนุษย์จะมีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้น ตามลักษณะความสําคัญจาก
ตํ่าไปสู ง โดยเมื่อความต้องการขั้นตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสู งขั้นต่อไปก็จะ
ตามมาเป็ นลําดับ
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ในการศึกษาช่วงต้น ๆ มาสโลว์ได้จดั ลําดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ตามลําดับความจําเป็ นใว้ 5 ขั้น แต่ต่อมามาสโลว์ได้ทาํ การศึกษาเพิม่ เติมและแบ่งขั้นสู งสุ ดของ
ความต้องการให้ละเอียดออกไปอีก 1 ขั้น รวมเป็ น 6 ขั้น และในการศึกษาช่วงสุ ดท้ายได้มีการแบ่ง
ขั้นสู งสุ ดอีกเป็ น 7 ขั้น โดยบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการจากขั้นตํ่าสุ ดเป็ นลําดับ
แรกๆ ก่อนจะรู ้สึก พอ แล้วจึงจะแสวงหาการตอบสนองขั้นสู งสุ ดขึ้นไปเป็ นลําดับ ทั้ง 7 ลําดับความ
ต้องการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรี ระ
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ
ขั้นที่ 4 ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสี ยง และความภูมิใจ
ขั้นที่ 5 ความต้องการใฝ่ เรี ยนรู ้
ขั้นที่ 6 ความต้องการสุ นทรี ยภาพ
ขั้นที่ 7 ความต้องการตระหนักในตน
โดยความต้องการใน 4 ลําดับแรกนั้น เป็ นความต้องการระดับต้น หรื อความ
ต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน (deficiency needs ) และความต้องการในระดับที่ 5 – 7 เป็ นความ
ต้องการระดับสู ง หรื อความต้องการพัฒนาตนเอง (being or growth needs)
สรุ ป มาสโลว์มองความต้องการของมนุษย์เป็ นลักษณะ ลําดับขั้นระดับตํ่าสุ ดไปยัง
ระดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะมีความ
ต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เป็ นลําดับ ซึ่งมีอยู่ 7 ขั้น ซึ่งความต้องการขั้นแรกคือ ความ
ต้องการทางสรี ระ และความต้องการขั้นสู งสุ ด คือ ความต้องการตระหนักในตน

10. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัจฉราพร ณ ลําปาง เนินพลับ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ข้าวลืมผัวจากการวิจยั สู่
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วลืมผัว พบว่า ระหว่างปี 2554-56 จากการพัฒนาสู ตร
ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ได้สูตรและวิธีทาํ ผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
ทั้ง หมด 16 ชนิด ประกอบด้วยอาหารคาวจํานวน 5 ชนิด อาหารหวาน 2 ชนิด อาหารว่าง 2 ชนิด เบ
เกอรี่ 3 ชนิด เครื่ องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2 ชนิด และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ชนิด
อภิชาต เนินพลับ และคณะ(2553) ได้ศึกษาเรื่ องข้าวเหนี ยวพันธุ์ลืมผัว พันธุ กรรม
ข้าว อนุ รักษ์เพื่อคุณค่าทางโภชนาการ โดยการศึกษาได้นาํ ข้าวไร่ พ้นื เมืองสายพันธุ์ลืมผัว ซึ่งเป็ น
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พันธุ์ขา้ วเหนียวมีถ่ินเดิมอยูท่ ี่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก มาทําการคัดเลือกสายพันธุ์ให้บริ สุทธิ์ ใน
สภาพไร่ ที่ศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลก สภาพนาที่ศูนย์วจิ ยั ข้าวแพร่ ในปี 2550 – 2551 ทําการ
เปรี ยบเทียบผลผลิตเบื้องต้นในปี 2552 กับข้าวไร่ พนั ธุ์รับรอง 3 พันธุ์ คือ เจ้าฮ่อ เจ้าลีซอ และ
เจ้าขาว ที่ศนู ย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรดอยมูเซอ จังหวัดตาก พบว่าจากการสุ่ มเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวลืมผัวให้ผลผลิต 235 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์เจ้าฮ่อที่ให้ผลผลิต 243 กิโลกรัมต่อไร่
แต่พบโรคไหม้คอรวงระบาด ทําให้เมล็ดไม่สมบูรณ์ ในฤดูเดียวกันได้นาํ สายพันธุ์ไปทดสอบการ
ปรับตัวในแปลงเกษตรที่อาํ เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ระดับความสู ง 800 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล พบว่าปรับตัวได้ดี จากการวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ พบว่าเมล็ดข้าวลืมผัวจากเขา
ค้อ ให้ปริ มาณสารอาหารมากกว่าแพร่ และเมื่อเทียบกับข้าวหอมนิลที่ปลูกฤดูเดียวกันที่อาํ เภอ
เมือง จังหวัดพิษณุ โลก พบว่ามีปริ มาณสารอาหารจํานวน 14 ใน 23 รายการสู งกว่าข้าวเจ้าหอม
นิล อย่างไรก็ดี สภาพไร่ ที่สูงซึ่ งเหมาะสมต่อการปลูกข้าวพันธุ์น้ ีน้ นั มีความจํากัดในด้านพื้นที่
ปลูก ความน่าจะเป็ นไปได้คือ ปลูกในสภาพนาที่มีสภาพฟ้ าอากาศใกล้เคียงกับถิ่นกําเนิดเดิม และ
มีกลุ่มเกษตรกรผูส้ นใจที่จะนําไปใช้ประโยชน์
ศิวะพงศ์ นฤบาล (2557) ได้ศึกษาเรื่ องการสํารวจและจําแนกพื้นที่ปลูกข้าวไร่ และข้าว
นาที่สูงเพื่อบ่งชี้สภาวะวิกฤติจากสภาพดินกรด พบว่า ตัวอย่างดินบนพื้น ที่สูงตั้งแต่ 700 เมตรจาก
ระดับนํ้า ทะเลปานกลางขึ้นไป ในพื้นที่ 7 อําเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 115 ตัวอย่าง
จําแนกเป็ นดินนา 68 ตัวอย่าง และดินไร่ 47 ตัวอย่างพบตัวอย่างดินร้อยละ 38 เป็ นกรดจัด ร้อยละ 9
เป็ นกรดปานกลาง และร้อยละ 21เป็ นกรดเล็กน้อย ดินที่มีระดับความเป็ นกรดด่างของดินเป็ นกลาง
เป็ นกรดจัดมาก และเป็ นกรดรุ นแรง มีเพียงร้อยละ 22, 8 และ 2 ตามลําดับ จากผลการสํารวจใน
ครั้งนี้พบว่าดินบนพื้นที่สูงที่มีความเป็ นกรดเป็ นด่างไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวซึ่งมีระดับความ
เป็ นกรดจัด กรดจัดมาก และกรดรุ นแรงหรื อมี pH ตํ่ากว่า 5.5 อยูร่ ้อยละ 48.70 ของตัวอย่างดิน
ทั้งหมด ดินปลูกข้าวไร่ ร้อยละ 39 และดินนาที่สูงร้อยละ 38 เป็ นกรดจัดดังนั้นการจัดการผลิตข้าว
บนพื้นที่สูงจะต้องเลือกพันธุ์ขา้ วที่เหมาะสม ทนต่อสภาพดินกรดโดยเฉพาะข้าวไร่ ที่ยงั มีพ้นื ที่ปลูก
อยูม่ าก สําหรับในพื้นที่นาที่สูงจะต้องมีการปรับสภาพของดินควบคู่ไปกับการเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วให้
เหมาะสม ส่ วนการวิจยั ด้านพันธุ์ขา้ วควรศึกษากลไกของพันธุ์ขา้ วที่ปลูกในพื้นที่ดินกรดเหล่านั้นว่า
มีกลไกในการปรับตัวอย่างไรจึงสามารถเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตได้
เทพ เพียมะลัง (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การเข้าสู่ มาตรฐานข้าวคุณภาพสู งของ
สมาชิกเครื อข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 1) จากการศึกษากลุ่มเกษตรผูป้ ลูกข้าว พบว่า มี
จํานวน 12 กลุ่ม วิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มโดยแยกออกเป็ น 3 ระดับ คือ (1) กลุ่มที่มีศกั ยภาพในระดับ
ที่สูง กลุ่มที่มีศกั ยภาพในระดับที่ปานกลางและกลุ่มที่มีศกั ยภาพในระดับที่ต่าํ นํากลุ่มมาวิเคราะห์
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ศักยภาพ พบว่า กลุ่มที่มีศกั ยภาพในระดับสู งจํานวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 8.3 (2) กลุ่มที่มีศกั ยภาพ
ในระดับที่ปานกลาง จํานวน 4 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 33.3 (3) กลุ่มที่มีศกั ยภาพในระดับที่ต่าํ แต่
สามารถพัฒนาได้ จํานวน 7 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ58.3 2) จากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
จํานวน 5 กลุ่มและศึกษาสิ่ งที่ยงั ขาดความพร้อม พบว่า เกษตรกรต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1) เข้ารับการฝึ กอบรมขั้นตอนในการผลิตข้าวคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
2) เข้ารับการฝึ กอบรมมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรี ยต์ ามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยส์ ากล
3) ควรมีที่ปรึ กษาทางด้านการผลิตข้าวตามระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรี ย ์ จัดทําระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่ม พบว่า มีเกษตรกรจํานวน 3 กลุ่ม ที่มีความพร้อม
เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางได้เพิ่มศักยภาพเป็ นระดับสู ง ส่ วนอีก 2 กลุ่มมีความพร้อมเพิ่มขึ้นจากมี
ระดับความพร้อมในระดับตํ่ามาเป็ นในระดับปานกลาง
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research ) เพื่อศึกษาการผลิตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้งในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเป็ นขั้นตอนดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ เกษตรกรชาวม้งที่อยูใ่ นตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน 3,034 ครัวเรื อน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชากร มีการกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่างดังนี้
1.2.1 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (Yamane 1973 อ้างถึงใน จินดา ขลิบทอง 2554: 19-20) ดังนี้
n=

N

(1+Ne2 )

n คือ ขนาดของตัวอย่าที่ควรสุ่ ม
N คือ ขนาดของประชากรทั้งหมด
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ ม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
กําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มที่ 0.08 ร้อยละ 8 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3,034
n
=
โดยที่

1+ (3,034(0.08)2)
=
3,034
1+3,034(0.0064)
=
148.58
ดังนั้นได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 149 ราย

33
1.2.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากประชากรคือ วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) โดยนําครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมดมาจับสลาก

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 องค์ ประกอบของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่ งมีลกั ษณะ
คําถามเป็ นแบบปลายปิ ด (close–ended question) และปลายเปิ ด (open–ended question) เติม
เครื่ องหมายหรื อข้อความลงในช่องให้ตรงกับความเป็ นจริ งของเกษตรกร โดยแบบสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็ น 5 ตอนดังนี้
2.1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสั งคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ประกอบด้วยประเด็นคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน แรงงาน
ในครัวเรื อน การเป็ นสมาชิกกลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สื่ อในครอบครัว สื่ อ
ในชุมชน แหล่งความรู ้เกี่ยวกับการเกษตร การถือครองพื้นที่ในการทําการเกษตร การประกอบ
อาชีพของคนในครัวเรื อน แหล่งเงินทุนที่ใช้ทาํ การเกษตร รายได้ครัวเรื อนจากภาคเกษตร และ
รายได้ครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร
2.1.2 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ าของเกษตรกร แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอนย่อยคือ
1) สภาพทั่วไปของการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ประกอบด้วยประเด็น
คําถามเกี่ยวกับ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร ประสบการณ์ในการปลูก วัตถุ
ประสงค์ในการปลูก ลักษณะของดิน แหล่งนํ้าที่ใช้ ลักษณะของการปลูก พันธุ์ขา้ วที่ปลูก แหล่งที่มา
ของเมล็ดพันธุ์ อัตราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ การเตรี ยมดิน การใช้ปุ๋ย แหล่งที่มาของปุ๋ ย การป้ องกันกําจัด
โรค/แมลง วัชพืช และสัตว์ศตั รู การเก็บเกี่ยว จํานวนผลผลิต รายได้จากการจําหน่าย การขนส่ ง
ผลผลิต แหล่งรับซื้ อผลผลิต และการแปรรู ป
2) ต้ นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด โดยให้เติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.1.3 การปฏิบัติตามการเกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ า เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยให้เกษตรกรทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความจริ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธ์ลืมผัว ซึ่ งมีขอ้ กําหนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ

34
เรื่ องของ แหล่งนํ้า พื้นที่เพาะปลูก การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา การ
รวบรวมข้าวเปลือก และการบันทึกข้อมูลและการตามสอบ
2.1.4 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ า เป็ น
คําถามปลายปิ ด ให้เกษตรกรทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับปัญหาที่พบ โดยมีประเด็น
ปั ญหาเกี่ยวกับแหล่งนํ้า พื้นที่ปลูก การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและความเสี ยหายของผลผลิตจากศัตรู พืช การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษาและรวบรวมข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
และประเด็นปั ญหาอื่น ๆ ที่เกษตรกรประสบปั ญหา
2.1.5 ความต้ องการของเกษตรกรในการรั บการส่ งเสริ มความรู้การผลิตข้ าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ า แบ่งออกเป็ น 2 ตอนย่อยคือ
1) ความต้ องการรั บการส่ งเสริ มความรู้ ในการผลิตข้ าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัว
เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยให้เกษตรกรทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการรับการ
ส่ งเสริ มความรู ้ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความต้องการด้าน การปลูกข้าว การเตรี ยมดิน การเตรี ยม
เมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการ
เก็บเกี่ยว มาตรฐานสิ นค้าข้าวลืมผัว มาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบการปฏิบตั ิที่ดี การรวมกลุ่ม
เกษตรกร การตลาด การแปรรู ปข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว และความต้องการอื่น ๆ
2) ความคิ ดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่ น ๆ โดยให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็น
หรื อข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุ งและพัฒนาการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืม
ผัวในเชิงการค้า
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ได้จากการนําแบบสอบถามซึ่งใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการศึกษา โดย
ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach's alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ .857 ซึ่งค่า reliabilityที่ได้น้ ีมีค่าที่สูงอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
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3. การรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวม้งที่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืม
ผัว ในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 149 ราย โดยเก็บข้อมูลในเดือน
สิ งหาคมถึงเดือนกันยายน 2559

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแปรผลการวิจยั โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เกษตรกร นํามาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ องการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้งใน
ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วธิ ี การบรรยายประกอบตาราง ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
ตอนที่ 3 การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัว
ตอนที่ 4 ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
ตอนที่ 5 ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสั งคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
ข้อมูลส่ วนตัว สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน แรงงานในครัวเรื อน การเป็ น
สมาชิกกลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สื่ อในครัวเรื อนของเกษตรกร สื่ อใน
ชุมชน แหล่งความรู ้ดา้ นการเกษตร ลักษณะการถือครองพื้นที่ในการเกษตร จํานวนพื้นที่ถือครอง
การประกอบอาชีพของคนในครัวเรื อน แหล่งเงินทุนที่ใช้สาํ หรับการเกษตร รายได้ครัวเรื อนจาก
ภาคการเกษตร และรายได้ครัวเรื อนจากนอกภาคการเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงเป็ น
ค่าสถิติ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด
รายละเอียด ดังตารางที่ 4.1-4.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลส่ วนบุคคลของเกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัว ได้แก่
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1.1.1 เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.4 เป็ นเพศชายและร้อยละ
43.6 เป็ นเพศหญิง
1.1.2 อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 31.5 อยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 30.9 อยูใ่ นช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 18.8 อยูใ่ นช่วงอายุ 30 ปี หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 15.4 อยู่
ในช่วงอายุ 51-60 ปี และร้อยละ 3.4 อยูใ่ นช่วงอายุ 60 ปี หรื อมากกว่า โดยมีอายุต่าํ สุ ด 19 ปี และ
สู งสุ ด 70 ปี และมีอายุเฉลี่ย 40.51 ปี
1.1.3 สถานภาพการสมรส จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 87.25 มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 9.4 เป็ นหม้าย/หย่าร้าง และร้อยละ 3.4 มีสถานภาพโสด
1.1.4 ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.9 ไม่ได้รับ
การศึกษา ร้อยละ 21.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 18.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 10.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 8.7 จบการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. และร้อยละ 4.0 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
1.1.5 จํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 52.3 มี
สมาชิกในครัวเรื อน 6 คนหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 42.3 มีสมาชิกในครัวเรื อน 7-12 คน ร้อยละ 5.4 มี
สมาชิกในครัวเรื อน 13 คน หรื อมากกว่า โดยมีสมาชิกในครัวเรื อนตํ่าสุ ด 2 คน สู งสุ ด 20 คน และมี
ค่าเฉลี่ย 6.80 คน
1.1.6 จํานวนแรงงานในครั วเรื อน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 55.0
มีแรงงานในครัวเรื อน 4 คนหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 41.6 มีแรงงานในครัวเรื อน 5–8 คน ร้อยละ 2.7 มี
แรงงานในครัวเรื อน 9–12 คน ร้อยละ 0.7 มีแรงงานในครัวเรื อน 13 คนหรื อมากกว่า โดยมีแรงงาน
ในครัวเรื อนตํ่าสุ ด 2 คน สู งสุ ด 13 คน และมีค่าเฉลี่ย 4.48 คน
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของเกษตรกร
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (คน)
84
65

n = 149
ค่ าร้ อยละ
56.4
43.6
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
อายุ
30 ปี หรื อน้อยกว่า
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60

สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน
6 คน หรื อน้อยกว่า
7 - 12 คน
12 หรื อมากว่า

จํานวน (คน)
28
47
46
23
5
Minimum = 19
Mean = 40.51

n = 149
ค่ าร้ อยละ
18.8
31.5
30.9
15.4
3.4
Maximum = 70
S.D. = 10.61

5
130
14

3.4
87.2
9.4

55
32
27
16
13
6

36.9
21.5
18.1
10.7
8.7
4.0

78
63
8
Minimum = 2
Mean = 6.80

52.3
42.3
5.4
Maximum = 20
S.D. = 2.80
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
จํานวนแรงงานในครัวเรือน
4 คน หรื อน้อยกว่า
5 - 8 คน
9 - 12 คน
12 คน หรื อมากกว่า

จํานวน (คน)
82
62
4
1
Minimum = 2
Mean = 4.48

n = 149
ค่ าร้ อยละ
55.0
41.6
2.7
0.7
Maximum = 13
S.D. = 2.0

1.2 สภาพทางสั งคมของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลส่ วนตัวของเกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัว ได้แก่
1.2.1 การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม องค์ กร หรื อสถาบันทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.6 ไม่เป็ นสมาชิกกลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ร้อยละ 6.0 เป็ นสมาชิกกลุ่ม โดยร้อยละ 4.7 เป็ นสมาชิกกลุ่มลูกค้า ธกส. และร้อยละ 0.7
เป็ นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1.2.2 การรั บข้ อมูลข่ าวสาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ
ต่าง ๆ ของเกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ดังนี้
1) สื่ อที่ มีอยู่ในครั วเรื อน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.0 มีสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 81.9 มีวทิ ยุกระจายเสี ยง ร้อยละ 15.4 มีวซี ีดี (VCD)/ดีวดี ี ( DVD) ร้อยละ 8.1
มีเอกสารวิชาการทางการเกษตร ร้อยละ 3.4 มีสื่ออื่น ๆ ได้แก่ สมาร์ ทโฟนและอินเตอร์ เน็ต และ
ร้อยละ 1.3 มีหนังสื อพิมพ์
2) สื่ อที่ มีอยู่ในชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดบอกว่าใน
หมู่บา้ นมีหอกระจายข่าว ห้องสมุดประจําหมู่บา้ น และศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร
3) แหล่ งความรู้ เกี่ยวกับการเกษตร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
92.6 ได้รับความรู ้จากวิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 85.2 ได้รับจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 82.6 ได้รับจาก
วิทยุกระจายเสี ยง ร้อยละ 18.1 ได้รับจากการฝึ กอบรม ดูงาน ร้อยละ 12.1 ได้รับจากเจ้าหน้าที่
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ส่ งเสริ มการเกษตร ร้อยละ 9.4 ได้รับจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ และร้อยละ 1.3 ได้รับจากสมาร์ ทโฟน
และอินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลด้านสังคมของเกษตรกร
n = 149
รายการ
การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่เป็ นสมาชิก
เป็ นสมาชิก
กลุ่มลูกค้า ธกส.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สื่ อในครัวเรือน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยง
หนังสื อพิมพ์
เอกสารวิชาการทาง
การเกษตร
วีซีดี(VCD) / ดีวดี ี (DVD)
สมาร์ ทโฟน/อินเตอร์ เน็ต
สื่ อในชุ มชน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หอกระจายข่าว
ห้องสมุดประจําหมู่บา้ น
ศูนย์บริ การและถ่ายทอด

จํานวน (คน)

ค่ าร้ อยละ

141

94.6

8
7
1

5.4
4.7
0.7

143
122
2
12

96.0
81.9
1.3
8.1

23
5

15.4
3.4

149
149
149

100.0
100.0
100.0
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
n = 149
รายการ
แหล่ งความรู้ด้านการเกษตร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
วิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยง
เอกสารสิ่ งพิมพ์
การฝึ กอบรม ดูงาน
เพื่อนบ้าน
สมาร์ ทโฟน/อินเตอร์ เน็ต

จํานวน (คน)

ค่ าร้ อยละ

18
138
123
14
27
127
2

12.1
92.6
82.6
9.4
18.1
85.2
1.3

1.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
1.3.1 การถือครองพื้นทีก่ ารเกษตรและการประกอบอาชี พของเกษตรกร ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลลักษณะการถือครองพื้นที่ในการทําการเกษตร ขนาดพื้นที่ถือครอง
และการประกอบอาชีพของคนในครัวเรื อน ปรากฏผลดังนี้
1) ลักษณะการถือครองพืน้ ที่ทาํ การเกษตร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 66.4 เป็ นพื้นที่ของตนเองบางส่ วนและเช่าพื้นที่บางส่ วนร้อยละ 21.5 เป็ นพื้นที่ของตนเอง
และร้อยละ 12.1 เป็ นพื้นที่เช่า
2) ขนาดพืน้ ที่ถอื ครองในการทําการเกษตร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 59.1 มีพ้นื ที่ถือครอง 11–20 ไร่ ร้อยละ 22.8 มีพ้นื ที่ถือครอง 10 ไร่ หรื อน้อยกว่า และร้อยละ
18.1 มีพ้นื ที่ถือครอง 21 ไร่ หรื อมากกว่า
3) การประกอบอาชีพของคนในครั วเรื อน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ประกอบอาชีพทําไร่ ร้อยละ 74.5 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 43.6 ประกอบอาชีพทํา
สวนผลไม้/สวนผัก ร้อยละ 22.8 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 6.0 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 1.3 เลี้ยงสัตว์
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ตารางที่ 4.3 การถือครองพื้นที่การเกษตรและการประกอบอาชีพของเกษตรกร
รายการ
ลักษณะการถือครองพืน้ ที่ทาํ การเกษตร
พื้นที่ของตนเอง
พื้นที่เช่า
เป็ นทั้งพื้นที่ของตนเองและพื้นที่เช่า
ขนาดของพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
10 ไร่ หรื อน้อยกว่า
11 – 20 ไร่
21 ไร่ หรื อมากกว่า

การประกอบอาชี พของคนในครัวเรือน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทําไร่
ทําสวนผลไม้ / สวนผัก
รับจ้าง
ค้าขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เลี้ยงสัตว์....

n = 149

จํานวน (คน)

ค่ าร้ อยละ

32
18
99

21.5
12.1
66.4

34
88
27
Minimum = 5
Mean = 16.83

149
65
111
34
9
2

22.8
59.1
18.1
Maximum = 50
S.D. = 7.69

100.0
43.6
74.5
22.8
6.0
1.3

1.3.2 เงินทุนและรายได้ ครั วเรื อนของเกษตรกร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูล
แหล่งเงินทุนที่ใช้สาํ หรับการทําการเกษตร รายได้ครัวเรื อนจากภาคการเกษตร และรายได้ครัวเรื อน
จากนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวลืมผัว ดังนี้
1) แหล่ งเงินทุน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้เงินทุนของตนเอง ร้อยละ 18.1 ใช้
เงินทุนจากญาติ/พี่นอ้ ง ร้อยละ 17.4 ใช้เงินทุนจากกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 1.3 ใช้เงินทุนจาก
สถาบันการเงิน
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2) รายได้ ครั วเรื อนภาคการเกษตร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.6 มีรายได้
ครัวเรื อนจากภาคการเกษตรในช่วง 100,001-200,000 บาท ร้อยละ 23.5 มีรายได้ 100,00 บาทหรื อ
น้อยกว่า ร้อยละ 17.4 มีรายได้ในช่วง 200,001–300,000 บาท ร้อยละ 7.4 มีรายได้ในช่วง 300,001–
400,000 บาท และร้อยละ 6.0 มีรายได้ 400,001 บาทหรื อมากกว่า โดยมีรายได้ครัวเรื อนจากภาค
การเกษตรตํ่าสุ ด 30,000 บาท สู งสุ ด 550,000 บาท และมีค่าเฉลี่ย 202,818.79 บาท
3) รายได้ ครั วเรื อนนอกภาคการเกษตร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.3 มีรายได้
ครัวเรื อนจากนอกภาคการเกษตร โดยร้อยละ 40.4 มีรายได้ 100,000 บาทหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 38.2
มีรายได้ในช่วง 100,01–200,000 บาท ร้อยละ 14.0 มีรายได้ในช่วง 200,001–300,000 บาท ร้อยละ
3.7 เท่ากัน มีรายได้ในช่วง 300,001–400,000 บาท และ 400,001 บาทหรื อมากกว่า ส่ วนเกษตรกร
อีกร้อยละ 8.7 ไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตร โดยรายได้ครัวเรื อนจากนอกภาคการเกษตรตํ่าสุ ด 0
บาท สู งสุ ด 700,000 บาท และมีค่าเฉลี่ย 150,147.65 บาท
ตารางที่ 4.4 เงินทุนและรายได้ครัวเรื อนของเกษตรกร
n = 149
รายการ

แหล่ งเงินทุน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินทุนของตนเอง
ญาติ / พี่นอ้ ง
กลุ่มสถาบันการเงิน
กองทุนหมู่บา้ น
รายได้ ครัวเรือนภาคการเกษตรต่ อปี
100,000 หรื อน้อยกว่า
100,001 – 200,000
200,001 – 300,000
300,001 – 400,000
400,001 หรื อมากกว่า

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

149
27
2
26

100.0
18.1
1.3
17.4

35
68
26
11
9

23.5
45.6
17.4
7.4
6.0

Minimum = 30,000

Maximum = 550,000

Mean = 202,818.79

S.D =117,103.73
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
n = 149
รายการ
รายได้ ครัวเรือนนอกภาคการเกษตรต่ อปี
ไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตร
มีรายได้นอกภาคการเกษตร
100,000 หรื อน้อยกว่า
100,001 – 200,000
200,001 – 300,000
300,001 – 400,000
400,001 หรื อมากกว่า

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

13
136
55
52
19
5
5

8.7
91.3
40.4
38.2
14.0
3.7
3.7

Minimum = 0.00

Maximum = 700,000

Mean = 150,147.65

S.D. =121,581.10

ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของเกษตรกร
จากการศึกษาข้อมูลสภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกรชาวม้ง ตําบล
เข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการปลูก ประสบการณ์ในการปลูก
ขนาดพื้นที่ปลูก ลักษณะของดินที่ใช้ปลูก แหล่งนํ้าที่ใช้ วิธีการปลูก พันธุ์ขา้ วที่ใช้ แหล่งที่มาของ
เมล็ดพันธุ์ อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จํานวนครั้งในการไถเตรี ยมดิน จํานวนครั้งในการให้ปุ๋ย สู ตรปุ๋ ยที่
ใช้ ช่วงเวลาในการให้ปุ๋ย แหล่งที่มาของปุ๋ ยที่ใช้ การป้ องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู พืช การกําจัด
วัชพืช แหล่งที่มาของสารป้ องกันกําจัดโรค แมลง วัชพืช และสัตว์ศตั รู ที่ใช้ วิธีการเก็บเกี่ยว จํานวน
ผลผลิตต่อไร่ จํานวนผลผลิตที่เก็บไว้บริ โภค จํานวนผลผลิตที่จาํ หน่ายออกไป ราคาจําหน่ายต่อ
กิโลกรัม รายได้จากการจําหน่ายผลผลิต การขนส่ ง แหล่งจําหน่ายผลผลิต และการแปรรู ปข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว แสดงดังตารางที่ 4.5–4.15
2.1 วัตถุประสงค์ ประสาบการณ์ และขนาดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของ
เกษตรกร
2.1.1 วัตถุประสงค์ ในการปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 86.6 ปลูกข้าวลืมผัวเพือ่ เก็บไว้บริ โภคบางส่ วนและจัดจําหน่ายบางส่ วน ร้อยละ
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10.7 ปลูกไว้เพื่อบริ โภค และร้อยละ 2.7 ปลูกไว้เพื่อจําหน่าย
2.1.2 ประสบการณ์ ในการปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 40.3 มีประสบการณ์ในการปลูก 11 – 20 ปี ร้อยละ 24.2 มีประสบการณ์ 21 – 30
ปี ร้อยละ 21.5 มีประสบการณ์ 10 ปี หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 12.8 มีประสบการณ์ 31 – 40 ปี และร้อย
ละ 1.3 มีประสบการณ์ 41 ปี หรื อมากกว่า โดยมีประสบการณ์ในการปลูกตํ่าสุ ด 3 ปี สู งสุ ด 50 ปี
และมีค่าเฉลี่ยที่ 21.15 ปี
2.1.3 ขนาดพืน้ ทีป่ ลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อย
ละ 66.4 มีพ้นื ที่ปลูก 3 ไร่ หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 22.8 มีพ้นื ที่ปลูก 4 – 6 ไร่ ร้อยละ 6.0 มีพ้ืนที่ปลูก
7 – 9 ไร่ และร้อยละ 4.7 มีพ้นื ที่ปลูก 10 ไร่ หรื อมากกว่า โดยมีพ้นื ที่ปลูกตํ่าสุ ด 1 ไร่ พื้นที่ปลูก
สู งสุ ด 30 ไร่ และมีค่าเฉลี่ย 3.6 ไร่
ตารางที่ 4.5 วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ และขนาดพื้นที่การปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของ
เกษตรกร
n = 149
จํานวน
ร้ อยละ
รายการ
วัตถุประสงค์ ในการปลูก
เพื่อเก็บไว้บริ โภค
16
10.7
เพื่อจําหน่าย
4
2.7
เก็บไว้บริ โภคบางส่ วนและ
129
86.6
จําหน่ายบางส่ วน
ประสบการณ์ ในการปลูก
10 ปี หรื อน้อยกว่า
32
21.5
11 – 20 ปี
60
40.3
21 – 30 ปี
36
24.2
31 – 40 ปี
19
12.8
41 ปี หรื อมากกว่า
2
1.3
Minimum = 3
Maximum = 50
Mean = 21.15
S.D. = 10.26
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
n = 149
รายการ
ขนาดพืน้ ทีป่ ลูก
3 ไร่ หรื อน้อยกว่า
4 - 6 ไร่
7 - 9 ไร่
10 ไร่ หรื อมากกว่า

จํานวน

ร้ อยละ

99
34
9
7
Minimum = 1
Mean = 3.60

66.4
22.8
6.0
4.7
Maximum = 30
S.D. = 3.31

2.2 ลักษณะดิน แหล่ งนํา้ ทีใ่ ช้ และวิธีการปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของเกษตรกร
2.2.1 ลักษณะของดินทีใ่ ช้ ปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 43.6 ปลูกในพื้นที่ดินร่ วนปนดินเหนียว ร้อยละ 38.9 ปลูกในพื้นที่ดินร่ วน และ
ร้อยละ 17.4 ปลูกในพื้นที่ดินร่ วนปนดินทราย
2.2.1 แหล่ งนํ้าทีใ่ ช้ ในการปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรทั้งหมด ใช้น้ าํ ฝนในการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2.2.3 วิธีการปลูกข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทั้หงมด
ใช้วธิ ี การปลูกแบบข้าวไร่
ตารางที่ 4.6 ลักษณะดิน แหล่งนํ้าที่ใช้ และวิธีการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
n = 149
จํานวน
ร้ อยละ
รายการ
ลักษณะของดิน
ดินร่ วน
58
38.9
ดินร่ วนปนทราย
26
17.4
ดินร่ วนปนดินเหนียว
65
43.6
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

แหล่ งนํา้ ทีใ่ ช้
นํ้าฝน
วิธีการปลูก
ปลูกแบบข้าวไร่

จํานวน

รายการ

n = 149
ร้ อยละ

149

100.0

149

100.00

2.3 พันธุ์ทใี่ ช้ ปลูกและการเตรี ยมดินของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลพันธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ใช้ปลูกและการ
เตรี ยมดิน ปรากฏผลดังนี้
2.3.1 พันธุ์ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรทั้งหมดใช้พนั ธุ์
พื้นเมืองของเกษตรกรเอง
2.3.2 แหล่ งทีม่ าของเมล็ดพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 94.6 เกษตรกรใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ผลิตเอง และร้อยละ 5.6 ได้มาจากญาติพ่ีนอ้ ง
2.3.3 อัตราเมล็ดพันธุ์ทใี่ ช้ ต่อไร่ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 48.3 ใช้เมล็ด
พันธุ์ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อมากกว่า ร้อยละ 37.6 ใช้ในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อน้อย
กว่า และร้อยละ 14.1 ใช้ในอัตรา 16 – 19 กิโลกรัมต่อไร่
2.3.4 จํานวนครั้ งในการไถเตรี ยมดิน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 57.0 ไม่
มีการไถเตรี ยมดิน ร้อยละ 40.9 มีการไถ 1 ครั้ง และร้อยละ 2.0 มีการไถ 2 ครั้ง
ตารางที่ 4.7 พันธุ์ที่ใช้ปลูกและการเตรี ยมดินของเกษตรกร
n = 149
รายการ
พันธุ์ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
พันธุ์พ้นื เมืองของเกษตรกรเอง

จํานวน

ร้ อยละ

149

100.0
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
n = 149
รายการ
แหล่ งทีม่ าของเมล็ดพันธุ์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผลิตเอง
ญาติพี่นอ้ ง
อัตราเมล็ดพันธุ์ทใี่ ช้ ต่อไร่
15 ก.ก. หรื อน้อยกว่า
6 – 19 ก.ก.
20 ก.ก. หรื อมากกว่า

จํานวนครั้งในการไถเตรียมดิน
ไม่มีการไถ
ไถ 1 ครั้ง
ไถ 2 ครั้ง

จํานวน

ร้ อยละ

141
8

94.6
5.4

56
21
72
Minimum = 15
Mean = 17.87
85
61
3

37.6
14.1
48.3
Maximum = 25
S.D. = 2.38
57.0
40.9
2.0

2.4 การใส่ ปุ๋ยของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ ปุ๋ย ดังนี้
2.4.1 จํานวนครั้ งในการให้ ปุ๋ย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 75.2 มีการให้
ปุ๋ ย 2 ครั้ง ร้อยละ 18.8 มีการให้ปุ๋ย 1 ครั้ง ร้อยละ 5.4 มีการให้ปุ๋ย 3 ครั้ง และร้อยละ 0.7 ไม่มีการให้
ปุ๋ ย
2.4.2 สู ตรปุ๋ ยเคมีทใี่ ช้ ในการปลูกข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 45.6 ใช้
ปุ๋ ยสู ตร 15–15–15 ร้อยละ 44.3 ใช้ปุ๋ยสู ตร 16–8–8 ร้อยละ 26.2 จํานวนเท่ากัน ใช้ปุ๋ยสู ตร 46–0–0
และสู ตร 27–0–0 ร้อยละ 20.1 ใช้ปุ๋ยสู ตร 16–20–0 และร้อยละ 8.7 ใช้ปุ๋ยสู ตร 21–0–0
2.4.3 ช่ วงเวลาในการใส่ ปุ๋ย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 76.5 ใส่ ปุ๋ยใน
ระยะพร้อมปลูก ร้อยละ 56.4 ใส่ ปุ๋ยในระยะแตกกอข้าว ร้อยละ 30.9 ใส่ ปุ๋ยในระยะข้าวเริ่ มแตกรวง
อ่อน และร้อยละ 20.1 ใส่ ปุ๋ยในระยะข้าวตั้งท้อง
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2.4.4 แหล่ งทีม่ าของปุ๋ ยทีใ่ ช้ ในการผลิตข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ
96.7 ใช้ปุ๋ยจากร้านค้าในตําบล และร้อยละ 3.3 ใช้ปุ๋ยจากร้านค้าในหมู่บา้ น
ตารางที่ 4.8 การใส่ ปุ๋ยของเกษตรกร
รายการ
จํานวนครั้งในการให้ ปุ๋ย
ไม่มีการให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ย 1 ครั้ง
ให้ปุ๋ย 2 ครั้ง
ให้ปุ๋ย 3 ครั้ง
สู ตรปุ๋ ยเคมีทใี่ ช้ ในการปลูกข้ าว
สู ตร 15 - 15 – 15
สู ตร 21 - 0 - 0
สู ตร 16 - 8 - 8
สู ตร 46 – 0 – 0
สู ตร 16 - 20 – 0
สู ตร 27 – 0 - 0
ช่ วงเวลาในการใส่ ปุ๋ย
ระยะพร้อมปลูก
ระยะแตกกอข้าว
ระยะข้าวเริ่ มสร้างรวงอ่อน
ระยะข้าวตั้งท้อง
แหล่ งทีม่ าของปุ๋ ยทีใ่ ช้ ในการผลิตข้ าว
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้านค้าในหมู่บา้ น
ร้านค้าในตําบล

จํานวน

n = 149
ร้ อยละ

1
28
112
8

0.7
18.8
75.2
5.4

68
13
66
39
30
39

45.6
8.7
44.3
26.2
20.1
26.2

114
84
46
30

76.5
56.4
30.9
20.1

5
147

3.4
98.7
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2.5 การป้องกันกําจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดศัตรู ขา้ วของ
เกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ดังนี้
2.5.1 จํานวนครั้ งในการป้ องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรูข้าว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 94.6 ไม่มีการป้ องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู พืช และร้อยละ 5.4 มีการป้ องกันกําจัด
จํานวน 1 ครั้ง
2.5.2 การกําจัดวัชพืช จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.1 มีการกําจัดวัชพืช
2 ครั้ง ร้อยละ 30.9 มีการกําจัดวัชพืช 1 ครั้ง และร้อยละ 2.0 มีการกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง
2.5.3 แหล่ งทีม่ าของสารเคมีป้องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู ข้าวและวัชพืช จาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรทั้งหมด ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรค แมลงศัตรู พืช และวัชพืชจากร้านค้า
ในตําบล
ตารางที่ 4.9 การป้ องกันกําจัดศัตรู ขา้ วของเกษตรกร
รายการ
จํานวนครั้งในการป้องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู ข้าว
ไม่มีการป้ องกันกําจัด
มีการป้ องกันกําจัด 1 ครั้ง
การกําจัดวัชพืช
มีการกําจัด 1 ครั้ง
มีการกําจัด 2 ครั้ง
มีการกําจัด 3 ครั้ง
แหล่ งทีม่ าของสารเคมีป้องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรูข้าวและวัชพืช
ร้านค้าในตําบล

จํานวน

n = 149
ร้ อยละ

141
8

94.6
5.4

46
100
3

30.9
67.1
2.0

149

100.0

2.6 การเก็บเกีย่ วข้ าวของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของ
เกษตรกร ดังนี้
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2.6.1 วิธีการเก็บเกี่ยวข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทั้หงมด ใช้แรงงานคนใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวลืมผัว
2.6.2 จํานวนผลผลิตทีไ่ ด้ ต่อไร่ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 55.7 ได้
ผลผลิตระหว่าง 251–350 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 34.9 ได้ผลผลิตร้อยละ 351 กิโลกรัมหรื อมากกว่า
และร้อยละ 9.4 ได้ผลผลิต 250 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า โดยมีค่าตํ่าสุ ดที่ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าสู งสุ ด
450 กิโลกรัมต่อไร่ และค่าเฉลี่ยที่ 340.34 กิโลกรัมต่อไร่
2.6.3 จํานวนผลผลิตทีเ่ ก็บไว้ บริ โภค จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 51.7
เก็บผลผลิตไว้บริ โภคที่ 100 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 43.6 เก็บไว้ 101–300 กิโลกรัมต่อไร่
และร้อยละ 4.7 เก็บไว้ 301 กิโลกรัมหรื อมากกว่า โดยมีค่าตํ่าสุ ด 0.00 กิโลกรัม ค่าสู งสุ ด 600.00
กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยที่ 152.43 กิโลกรัม
ตารางที่ 4.10 การเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร
รายการ
วิธีการเก็บเกีย่ วข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
ใช้แรงงานคน
จํานวนผลผลิตทีไ่ ด้ ต่อไร่
250 ก.ก. หรื อน้อยกว่า
251 – 350 ก.ก.
351 ก.ก. หรื อมากกว่า

จํานวนผลผลิตทีเ่ ก็บไว้ บริโภค
100 ก.ก. หรื อน้อยกว่า
101 – 300 ก.ก.
301 ก.ก. หรื อมากกว่า

จํานวน
149

n = 149
ร้ อยละ
100.0

14
83
52
Minimum = 200
Mean = 340.34

9.4
55.7
34.9
Maximum = 450
S.D. = 58.27

77
65
7
Minimum = 0
Mean = 152.43

51.7
43.6
4.7
Maximum = 600
S.D. = 89.09
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2.7 การจําหน่ ายผลผลิตและการแปรรู ปข้ าวของเกษตรกร
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการจําหน่ายผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืม
ผัวของเกษตรกร ดังนี้
2.7.1 แหล่ งจําหน่ ายผลผลิต จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 89.3 มีการจัด
จําหน่ายผลผลิตโดยเกษตรกรเอง ร้อยละ 93.2 มีพอ่ ค้ามารับซื้อถึงที่ ร้อยละ 10.5 จําหน่ายผ่านผู ้
รวบรวมในพื้นที่ ร้อยละ 5.2 นําผลผลิตไปจําหน่ายเอง โดยมีเกษตรกรร้อยละ 10.7 ไม่ได้จาํ หน่าย
ผลผลิตข้าว
2.7.2 การขนส่ งเพือ่ การจําหน่ ายผลผลิต จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ
79.2 ใช้การขนส่ งด้วยรถยนต์ 4 ล้อส่ วนตัว และร้อยละ 20.8 ใช้การขนส่ งด้วยรถยนต์ 4 ล้อรับจ้าง
2.7.3 การแปรรู ปข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 68.5 มีการแปรรู ปข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว โดยร้อยละ 93.0 มีการแปรรู ปเป็ นขนมพื้นบ้าน ร้อยละ 56.9 มีการแปรรู ปเป็ น
ข้าวหลาม ร้อยละ 29.4 มีการแปรรู ปเป็ นข้าวหมาก และร้อยละ 1.9 มีการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
ฝาก
ตารางที่ 4.11 การจําหน่ายผลผลิตและการแปรรู ปข้าวของเกษตรกร
รายการ

แหล่ งจําหน่ ายผลผลิต
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ได้จาํ หน่ายผลผลิต
จําหน่ายผลผลิต
พ่อค้ามารับซื้อถึงที่
จําหน่ายผ่านผูร้ วบรวมในพื้นที่
การขนส่ ง
รถยนต์ 4 ล้อ รับจ้าง
รถยนต์ 4 ล้อ ส่ วนตัว

จํานวน

n = 149
ร้ อยละ

16
133
124
14

10.7
89.3
93.2
10.5

31
118

20.8
79.2
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการ

การแปรรูป
ไม่มีการแปรรู ป
มีการแปรรู ป
ข้าวหลาม
ข้าวหมาก
ขนมพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์ของฝาก

จํานวน
47
102
58
30
100
2

n = 149
ร้ อยละ
31.5
68.5
56.9
29.4
93.0
1.9

2.8 ต้ นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
จากการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
ของเกษตรกรชาวม้ง ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านต้นทุน ข้อมูลวิเคราะห์ดว้ ย
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด สู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.12 – 4.13
2.8.1 ต้ นทุนในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
1) ค่ าเมล็ดพันธุ์ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าเมล็ดพันธุ์ต่าํ สุ ด 0.0 บาท
สู งสุ ด 2,400 บาท ค่าเฉลี่ย 29.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 227.06 บาท
2) ค่ าไถเตรี ยมดิ น จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าไถเตรี ยมดินตํ่าสุ ด 0.0
บาท สู งสุ ด 8,500 บาท ค่าเฉลี่ย 886.58 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,334.66 บาท
3) ค่ าปุ๋ ย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าปุ๋ ยตํ่าสุ ด 0.0 บาท สู งสุ ด 20,000
บาท ค่าเฉลี่ย 2,133.60 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,022.57 บาท
4) ค่ าสารเคมี จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าสารเคมีที่ใช้ต่าํ สุ ด 0 บาท
สู งสุ ด 10,000 บาท ค่าเฉลี่ย 1,003.40 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,039.19 บาท
5) ค่ าแรงงาน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีการจ้างแรงงานคนตํ่าสุ ด 0 บาท
สู งสุ ด 15,000 คน ค่าเฉลี่ย 1,548.32 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,876.88 บาท
6. ค่ านํา้ มันเชื ้อเพลิง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรไม่มีการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง
7. ค่ าเก็บเกี่ยวและขนส่ ง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าเก็บเกี่ยวและขนส่ ง
ตํ่าสุ ด 300 บาท สู งสุ ด 4,500 บาท ค่าเฉลี่ย 920.81 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 622.69 บาท
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8. ค่ าเช่ าที่ ดิน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่าเช่าที่ดินตํ่าสุ ด 0.0 บาท
สู งสุ ด 15,000 บาท ค่าเฉลี่ย 1,551.30 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,914.14 บาท
9. ค่ านวดข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีค่านวดข้าวตํ่าสุ ด 0.0 บาท
สู งสุ ด 21,350 บาท ค่าเฉลี่ย 1,155.60 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,022.25 บาท
10. รวมค่ าวัสดุและปั จจัยการผลิตทั้งหมด จากการศึกษาพบว่ามีค่าตํ่าสุ ด 500
บาท ค่าสู งสุ ด 70,500 บาท ค่าเฉลี่ย 8,998.90 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,096.93 บาท
ตารางที่ 4.12 ต้นทุนในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
n = 149
รายการ
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าไถเตรี ยมดิน
ค่าปุ๋ ย
ค่าสารเคมี
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าเก็บเกี่ยวและขนส่ ง
ค่าเช่าที่ดิน
ค่านวดข้าว
รวมค่าวัสดุและปั จจัยการผลิตทั้งหมด

ค่ าตํ่าสุ ด
(บาท)
0
0
0
0
0
300
0
0
500

ค่ าสู งสุ ด
(บาท)
2,400
8,500
20,000
10,000
15,000
4,500
15,000
21,350
70,500

ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
(บาท)
29.53
227.06
886.58
1.33
2,133.62
2,022.57
1,003.36
1,039.19
1,548.32
2,876.88
9,20.81
622.69
1,551.34
1,914.14
1,155.64
2,022.25
8,998.86
9,096.93

2.8.2 ผลตอบแทนในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
1) จํานวนผลผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวทั้งหมดที่ ได้ จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 55.0 ได้ผลผลิต 1,000 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 32.2 ได้ผลผลิตในช่วง
1,001 – 2,000 กิโลกรัม ร้อยละ 8.7 ได้ผลผลิตในช่วง 2,001 – 3,000 กิโลกรัม และร้อยละ 4.0 ได้
ผลผลิตในช่วง 3,001 กิโลกรัมหรื อมากกว่า โดยมีค่าตํ่าสุ ด 200 กิโลกรัม ค่าสู งสุ ด 9,000 กิโลกรัม
และมีค่าเฉลี่ย 1,214.03 กิโลกรัม และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,035.32 กิโลกรัม
2) จํานวนผลผลิตข้ าวที่ จาํ หน่ าย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 40.3
จําหน่ายผลผลิตออกไปช่วง 501 – 1,000 กิโลกรัม ร้อยละ 24.8 จําหน่ายผลผลิตออกไป 500
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กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 14.8 จําหน่ายออกไปช่วง 1,001 – 2,000 กิโลกรัม ร้อยละ 10.05
จําหน่ายผลผลิตออกไปช่วง 1,501 – 2,000 กิโลกรัม และร้อยละ 10.05 จําหน่ายผลผลิตออกไป
ช่วง 2,001 กิโลกรัมหรื อมากกว่า โดยมีค่าเฉลี่ย 1,064.56 กิโลกรัม และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1,037.39 กิโลกรัม
3) ราคาจําหน่ ายผลผลิตข้ าวต่ อกิโลกรั ม จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ
89.3 ที่ได้จาํ หน่ายผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว โดยที่เกษตรกรร้อยละ 51.0 จําหน่ายในช่วง
ราคา 19 – 21 บาท ร้อยละ 22.8 จําหน่ายในช่วงราคา 22 บาทหรื อมากกว่า ร้อยละ 14.8 จําหน่าย
ในช่วงราคา 16 – 18 บาท และร้อยละ 11.4 จําหน่ายในช่วงราคา 15 บาท หรื อน้อยกว่า โดยค่าเฉลี่ย
ที่ 18.52 บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.92 บาท
4) รายได้ จากการจําหน่ ายผลผลิตข้ าว จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ
39.6 มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตข้าวลืมผัว 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 24.2 มีรายได้จาก
การจําหน่าย 10,000 บาทหรื อน้อยกว่า ร้อยละ 20.1 มีรายได้จากการจําหน่าย 30,001 บาทหรื อ
มากกว่า และร้อยละ 16.1 มีรายได้จากการจําหน่าย 20,001 – 30,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ย 21,703.62
บาท และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20,148.74 บาท
ตารางที่ 4.13 ผลตอบแทนในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
n = 149
รายการ
จํานวนผลผลิตข้ าวลืมผัวทั้งหมดทีไ่ ด้
1,000 ก.ก. หรื อน้อยกว่า
1,001 – 2,000 ก.ก.
2,001 – 3,000 ก.ก.
3,001 ก.ก. หรื อมากกว่า

จํานวนผลผลิตข้ าวทีจ่ ําหน่ าย
500 ก.ก. หรื อน้อยกว่า
501 – 1,000 ก.ก.
1,001 - 1,500 ก.ก.

จํานวน

ร้ อยละ

82
48
13
6
Minimum = 200
Mean = 1214.03

55.0
32.2
8.7
4.0
Maximum = 9000
S.D. = 1035.32

37
60
22

24.8
40.3
14.8
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
รายการ
1,501 - 2,000 ก.ก.
2,001 ก.ก. หรื อมากกว่า

ราคาจําหน่ ายผลผลิตข้ าวต่ อกิโลกรัม
ไม่ได้จาํ หน่ายผลผลิต
จําหน่ายผลผลิต
15 บาท หรื อน้อยกว่า
16 – 18 บาท
19 - 21 บาท
22 บาท หรื อมากกว่า

รายได้ จากการจําหน่ ายผลผลิตข้ าว
10,000 บาท หรื อน้อยกว่า
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท หรื อมากกว่า

จํานวน
15
15
Minimum = 0
Mean = 1,064.56

n = 149
ร้ อยละ
10.05
10.05
Maximum = 8,800
S.D. = 1,037.39

16
10.7
133
89.3
17
11.4
22
14.8
76
51.0
34
22.8
Minimum = 0 Maximum = 25
Mean = 18.52 S.D. = 6.92
36
59
24
30

24.2
39.6
16.1
20.1

Minimum = 0

Maximum = 158,400

Mean = 21,703.62

S.D. = 20,148.74

ตอนที่ 3 การปฏิบัติตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดํา
พันธุ์ลมื ผัว
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ตําบลเข็กน้อย
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการ
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ผลิตข้าว ใน 7 ข้อกําหนด ปรากฏผลรายละเอียดดังตารางที่ 4.14 ดังนี้
3.1 ข้ อกําหนดทีม่ ีการปฏิบัติเป็ นประจํา
เกษตรกรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับข้าวในระดับ
การปฏิบตั ิประจํา 15 ประเด็น ได้แก่
1) แหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้า
2) พื้นที่เพาะปลูก
3) ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง
และปลอดภัย
4) การใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรื อกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนําใน
ฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) การห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่หา้ มใช้
และกรณี ที่ผลิตเพื่อส่ งออกห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่คา้ ห้ามใช้
6) การเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ์และมาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่
เชื่อถือได้
7) จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์ สํารวจการเข้าทําลาย
ของศัตรู พืชที่มีต่อข้าว
8) การจัดการเพื่อให้ได้ขา้ วเปลือกที่มีคุณภาพการสี ดี
9) อุปกรณ์ เครื่ องมือ และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ต้องไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต และไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
10) วิธีการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและไม่ทาํ
ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
11) กรณี นวดด้วยเครื่ องหรื อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด ถ้าเกี่ยวข้าวพันธุ์อื่นมา
ก่อน ต้องกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องออก
12) เมล็ดข้าวเปลือกแห้งสําหรับการซื้อขายต้องมีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์ เซ็นต์
และสําหรับการเก็บรักษาต้องไม่เกิน 14 เปอร์ เซ็นต์
13) อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายและเก็บรักษาต้องสะอาด
สามารถป้ องกันผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ ง
แปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
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14) สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุ ขลักษณะ สะอาด และมี
การถ่ายเทอากาศดี สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในการบริ โภค และป้ องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นได้ ระดับเฉลี่ยของการปฏิบตั ิ
15) วิธีการขนย้าย การเก็บรักษา และรวบรวมข้าวเปลือก ต้องไม่ทาํ ให้ขา้ วเปลือก
เสี ยหาย และทําให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น และกรณี ผลิตข้าวหลายพันธุ์ ต้องมีการจัดการเพื่อ
ป้ องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้
3.2 ข้ อกําหนดทีม่ ีการปฏิบัติเป็ นบางครั้ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับข้าวในระดับ
การปฏิบตั ิบางครั้งเพียง 1 ประเด็น คือ จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนได้ไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์
3.3 ข้ อกําหนดทีไ่ ม่ เคยปฏิบัติ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ิตามการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดีสาํ หรับข้าว จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่
1) การจัดการการปลูกและการดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อและข้าวพันธุ์อื่นปน และ
มีการบันทึกข้อมูล
2) การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ
ตารางที่ 4.14 การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
n =149
รายการ

แหล่ งนํา้ และคุณภาพนํา้
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
การใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้พ้ืนฐานในการใช้วตั ถุอนั ตรายทาง
การเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย

ระดับของการปฏิบัติ
ประจํา บางครั้ง ไม่ เคย
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
149
0
0
(100.0)
0.0
(0.0)
146
3
0
(98.0)
(2.0)
0.0
124
(83.2)

25
(16.8)

0
(0.0)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
n =149
ระดับของการปฏิบัติ
รายการ
ประจํา บางครั้ง ไม่ เคย
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
2. การใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรื อกรมวิชาการ
110
38
1
เกษตร และคําแนะนําในฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับ (73.8)
(25.5)
(0.7)
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. การห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายทาง
141
8
0
การเกษตรที่หา้ มใช้ และกรณี ที่ผลิตเพื่อส่ งออก ห้ามใช้
(94.6)
(5.4)
(0.0)
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่คา้ ห้ามใช้
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
1. การผลิตเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเปลือกตรงตามพันธุ์
1.1 การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ และมาจาก
132
17
0
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่ อถือได้
(88.6)
(11.4)
(0.0)
1.2 การจัดการการปลูกและการดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อ
0
0
149
และข้าวพันธุ์อื่นปนและมีการบันทึกข้อมูล
(0.0)
(0.0)
(100.0)
1.3 จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน 2 %
45
104
0
(30.2)
(69.8)
(0.0)
2. การป้ องกันกําจัดศัตรูพชื และความเสี ยหายของผลผลิตจาก
ศัตรูพชื
2.1 สํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีต่อข้าว
65
84
0
(43.6)
(56.4)
(0.0)
2.2 การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชด้วยวิธีที่เหมาะสม
60
89
0
(40.3)
(59.7)
(0.0)
การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
141
7
1
1. การจัดการเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเปลือกทีม่ ีคุณภาพการสี ทดี่ ี
(94.6)
(4.7)
(0.7)

60
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
n =149
รายการ

2. การเก็บเกีย่ วและการนวด
2.1 อุปกรณ์ เครื่ องมือ การเก็บเกี่ยวไม่กระทบต่อคุณภาพ
2.2 การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชด้วยวิธีที่เหมาะสม
การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. การจัดการเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเปลือกทีม่ ีคุณภาพการสี ทดี่ ี
2. การเก็บเกีย่ วและการนวด
2.1 อุปกรณ์ เครื่ องมือ การเก็บเกี่ยวไม่กระทบต่อคุณภาพ
2.2 วิธีการเก็บเกี่ยวไม่กระทบต่อคุณภาพ
2.3 กรณี เครื่ องนวด ต้องกําจัดข้าวพันธุ์อื่นในเครื่ องออก
2.4 ความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกต้องไม่เกินเกณฑ์
การขนย้ าย การเก็บรักษา และการรวบรวมข้ าวเปลือก
1. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะขนย้ายต้องสะอาด
2. สถานที่เก็บรวบรวม เก็บรักษา สะอาดและมีการถ่ายเท
อากาศดี
3. วิธีการขนย้าย การเก็บรักษา ต้องไม่ทาํ ให้ขา้ วเปลือก
เสี ยหาย

ระดับของการปฏิบัติ
ประจํา บางครั้ง ไม่ เคย
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
143
(96.0)
60
(40.3)

5
(3.4)
89
(59.7)

1
(0.7)
0
(0.0)

141
(94.6)

7
(4.7)

1
(0.7)

143
(96.0)
140
(94.0)
91
(61.1)
114
(76.5)

5
(3.4)
8
(5.4)
57
(38.3)
35
(23.5)

1
(0.7)
1
(.7)
1
(.7)
0
(0.0)

132
(88.6)
130
(87.2)
136
(91.3)

17
(11.4)
19
(12.8)
12
(8.1)

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.7)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
n =149
รายการ

7. การบันทึกข้ อมูลและการตามสอบ

ระดับของการปฏิบัติ
ประจํา บางครั้ง ไม่ เคย
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
0
149
(0.0)
(0.0)
(100.0)

ตอนที่ 4 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิงการค้ า
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวม้งผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ตําบลเข็กน้อย อําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
สําหรับการวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้านั้น ใช้วธิ ี หาค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย โดยแบ่งระดับปั ญหาออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ระดับปั ญหามาก ระดับปั ญหาปานกลาง ระดับ
ปั ญหาน้อย และระดับไม่มีปัญหา โดยนํามาเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยเกณฑ์การประเมินระดับปั ญหา
กําหนดไว้ดงั นี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.75 คะแนน หมายถึง ระดับไม่มีปัญหา
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.76 – 1.50 คะแนน หมายถึง ระดับปั ญหาน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.25 คะแนน หมายถึง ระดับปั ญหาปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.26 – 3.00 คะแนน หมายถึง ระดับปั ญหามาก
ผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4.15 ดังนี้
1. ประเด็นทีไ่ ม่ มีปัญหา
เกษตรกรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้ารวม 11 ประเด็นดังนี้
1) การหาเมล็ดพันธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.37
2) การจัดการการปลูกและดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.41
3) ข้าวพันธุ์อื่นปนไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.49
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4) การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีคุณภาพดี
ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.16
5) การใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและนวดข้าวที่ทาํ ให้เกิด
การปนของข้าวพันธุ์อื่น ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.23
6) การใช้วธิ ี การเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผลเก็บเกี่ยว ระดับ
เฉลี่ยของปั ญหา 0.26
7) การกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องนวด ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.45
8) ความชื้นของข้าวเปลือกและการลดความชื้น ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.52
9) การใช้อุปกรณ์ภาชนะบรรจุ พาหนะในการขนย้ายและการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ระดับเฉลี่ยของปัญหา 0.32
10) สถานที่เก็บรวบรวมและสถานที่เก็บรักษาไม่ถูกสุ ขลักษณะ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา
0.31
11) วิธีการขนย้าย การเก็บรักษาและรวบรวมข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่เหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันอันตรายที่ส่งผลต่อคุณภาพข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.31
2. ประเด็นทีม่ ีปัญหาระดับน้ อย
เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในระดับปั ญหาน้อย 5 ประเด็น
ดังนี้
1) การขาดความรู ้ในการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 1.26
2) การไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรได้ ระดับเฉลี่ย
ของปั ญหา 1.11
3) ความจําเป็ นต้องใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่หา้ มใช้ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 1.05
4) การสํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีผลต่อข้าว ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 0.77
5) การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและข้าววัชพืช ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 1.29
3. ประเด็นทีม่ ีปัญหาระดับปานกลาง
เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในระดับปั ญหาปานกลางเพียง 1
ประเด็น คือ พื้นที่ปลูกไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 1.78
4. ประเด็นทีม่ ีปัญหาระดับมาก
เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในระดับปั ญหามาก 2 ประเด็น
ดังนี้
1) แหล่งนํ้าที่ใช้ไม่เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 2.30
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2) การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ระดับเฉลี่ยของปั ญหา 2.98
ตารางที่ 4.15 ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
n = 149

จํานวน
(%)
56
(37.6)
6
(4.0)

ปาน
กลาง
จํานวน
(%)
82
(55.0)
99
(66.4)

จํานวน
(%)
11
(7.4)
37
(24.8)

จํานวน
(%)
0
(0.0)
7
(4.7)

4
(2.7)

15
(10.1)

71
(47.7)

2. การไม่สามารถปฏิบตั ิตาม.
คําแนะนําการใช้

1
(0.7)

7
(4.7)

3. ความจําเป็ นต้องใช้วตั ถุ
อันตรายที่หา้ มใช้

0
(0.0)

4.การจัดการคุณภาพ
4.1. การผลิตให้ ได้ข้าวตรงตาม
พันธุ์
1) การหาเมล็ดพันธุ์จาก
แหล่งที่เชื่อถือได้
2) การจัดการแปลงปลูก
เพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อ
3) ข้าวพันธุ์อื่นปนไม่เกิน 2
เปอร์เซ็นต์

3
(2.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ประเด็นปัญหา

1. แหล่ งนํา้ ใช้ ไม่ เพียงพอ
2. พืน้ ทีป่ ลูกไม่ เหมาะสม
3. การใช้ วตั ถุอนั ตราย
1. การขาดความรู ้ในการใช้

มาก

ระดับของปัญหา
น้ อย
ไม่ มี
ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

2.30

มาก

1.78

ปานกลาง

59
(39.6)

1.26

น้อย

75
(50.3)

66
(44.3)

1.11

น้อย

4
(2.7)

75
(50.3)

70
(47.0)

1.05

น้อย

14
(9.4)
11
(7.4)
5
(3.4)

18
(12.1)
39
(26.2)
63
(42.3)

114
(76.5)
99
(66.4)
81
(54.4)

0.37

ไม่มี

0.41

ไม่มี

0.49

ไม่มี
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
n = 149

ประเด็นปัญหา

4.2 การป้ องกันกําจัดศัตรูพชื
และความเสียหายของ
ผลผลิต
1) การสํารวจการเข้าทําลาย
ของศัตรู พืชที่มีผลต่อข้าว
2) การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
และข้าววัชพืช
5. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกีย่ ว
5.1 การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่
เหมาะสมเพื่อให้ขา้ วเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัวมีคุณภาพดี
5.2 การใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ
ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการ
เก็บเกี่ยวและนวดข้าว ที่ทาํ
ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์
อื่น
5.3 การใช้วธิ ีการเก็บเกี่ยวที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตผลเก็บ
เกี่ยว
5.4 การกําจัดข้าวพันธุอ์ ื่นที่
ตกค้างในเครื่ องนวด
5.5 ความชื้นของข้าวเปลือก
และการลดความชื้น

มาก

ระดับของปัญหา
น้ อย
ไม่ มี

จํานวน
(%)

ปาน
กลาง
จํานวน
(%)

จํานวน
(%)

จํานวน
(%)

0
(0.0)
2
(1.3)

6
(4.0)
58
(38.9)

103
(69.1)
70
(47.0)

40
(26.8)
19
(12.8)

0.77

น้อย

1.29

น้อย

0
(0.0)

2
(1.3)

20
(13.4)

127
(85.2)

0.16

ไม่มี

0
(0.0)

3
(2.0)

28
(18.8)

118
(79.2)

0.23

ไม่มี

0
(0.0)

3
(2.0)

32
(21.5)

114
(76.5)

0.26

ไม่มี

0
(0.0)
0
(0.0)

3
(2.0)
9
(6.0)

61
(40.9)
59
(39.6)

85
(57.0)
81
(54.4)

0.45

ไม่มี

0.52

ไม่มี

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
n = 149

ประเด็นปัญหา

6. การขนย้ าย การเก็บรักษา
และการรวบรวมข้ าวเหนียว
ดําพันธุ์ลมื ผัว
6.1 การใช้อุปกรณ์ภาชนะ
บรรจุ พาหนะในการขน
ย้ายและการเก็บรักษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพข้าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัว
6.2 สถานที่เก็บรวบรวมและ
สถานที่เก็บรักษาไม่ถูก
สุขลักษณะ
6.3 วิธีการขนย้าย การเก็บ
รักษาและรวบรวมข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่
เหมาะสมเพื่อป้ องกัน
อันตรายที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
7. การบันทึกข้ อมูลไม่ สมบูรณ์

มาก

ระดับของปัญหา
น้ อย
ไม่ มี

จํานวน
(%)

ปาน
กลาง
จํานวน
(%)

จํานวน
(%)

จํานวน
(%)

0
(0.0)

0
(0.0)

48
(32.2)

101
(67.8)

0.32

ไม่มี

0
(0.0)

2
(1.3)

42
(28.2)

105
(70.5)

0.31

ไม่มี

1
(0.7)

0
(0.0)

43
(28.9)

105
(70.5)

0.31

ไม่มี

147
(98.7)

1
(0.7)

1
(0.7)

0
(0.0)

2.98

มาก

ค่ าเฉลีย่

ความหมาย

ตอนที่ 5 ความต้ องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริมความรู้ การผลิตข้ าวเหนียวดํา
พันธุ์ลมื ผัวเชิงการค้ า
ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืม
ผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้ง ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินระดับความต้องการไว้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.66 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
คะแนนเฉลี่ย 0.67 – 1.33 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.34 – 2.00 กําหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์มาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.16 ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การปลูกข้ าว ร้อยละ 65.1 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 31.5 มี
ความต้องการปานกลาง และร้อยละ 3.4 มีความต้องการน้อย
2. การเตรียมดิน ร้อยละ 64.4 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 32.9 มี
ความต้องการปานกลาง และร้อยละ2.7 มีความต้องการน้อย
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 67.1 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ
29.5 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 3.4 มีความต้องการน้อย
4. การดูแลรักษา ร้อยละ 65.8 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 30.2 มี
ความต้องการปานกลาง และร้อยละ 4.0 มีความต้องการน้อย
5. การใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร ร้อยละ 40.3 มีความต้องการในระดับมาก
รองลงมาร้อยละ 38.9 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 20.8 มีความต้องการน้อย
6. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว ร้อยละ 44.3 มีความต้องการในระดับ
ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 36.2 มีความต้องการในระดับมาก และร้อยละ 19.5 มีความต้องการใน
ระดับน้อย
7. มาตรฐานสิ นค้ าข้ าว ร้อยละ 49.0 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ
43.0 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 8.0 มีความต้องการในระดับน้อย
8. มาตรฐานการผลิตข้ าวตามระบบการปฏิบัติทดี่ ี ร้อยละ 49.0 มีความต้องการใน
ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 45.6 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 5.4 มีความต้องการในระดับ
น้อย
9. การรวมกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 63.8 มีความต้องการในระดับมาก รองลงมาร้อยละ
34.9 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 0.7 มีความต้องการในระดับน้อย
10. การตลาดข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว ร้อยละ 94.6 มีความต้องการในระดับมาก และ
ร้อยละ 5.4 มีความต้องการปานกลาง
11. การแปรรู ปข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว ร้อยละ66.4 มีความต้องการในระดับมาก
รองลงมาร้อยละ 30.2 มีความต้องการปานกลาง และร้อยละ 3.4 มีความต้องการในระดับน้อย
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ในภาพรวมความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ การส่ งเสริ มความรู ้
เกี่ยวกับการตลาดข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว การรวมกลุ่มเกษตรกร การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ การแปรรู ป
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว การดูแลรักษา การปลูกข้าว การเตรี ยมดิน มาตรฐานการผลิตข้าวตาม
ระบบการปฏิบตั ิที่ดี มาตรฐานสิ นค้าข้าว การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 1.77 1.64 1.63 1.62 1.62 1.62 1.44 1.41 1.19 และ 1.17
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.16 ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู้การผลิ ตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์
ลืมผัวเชิงการค้า
n = 149
ระดับความต้ องการ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ประเด็นความต้ องการ
จํานวน
จํานวน
จํานวน ค่ าเฉลีย่ ความหมาย
(%)
(%)
(%)
1. การปลูกข้าว
97
47
5
1.62
มาก
(65.1)
(31.5)
(3.4)
2. การเตรี ยมดิน
96
49
4
1.62
มาก
(64.4)
(32.9)
(2.7)
3. การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
100
44
5
1.64
มาก
(67.1)
(29.5)
(3.4)
4. การดูแลรักษา
98
45
6
1.62
มาก
(65.8)
(30.2)
(4.0)
5. การใช้วตั ถุอนั ตรายทาง
60
58
31
1.19
มาก
การเกษตร
(40.3)
(38.9)
(20.8)
6. การเก็บเกี่ยวและการ
54
66
29
1.17
มาก
ปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
(36.2)
(44.3)
(19.5)
7. มาตรฐานสิ นค้าข้าว
73
64
12
1.41
มาก
(49.0)
(43.0)
(8.0)
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
n = 149
ประเด็นความต้ องการ
8. มาตรฐานการผลิตข้าวตาม
ระบบการปฏิบตั ิที่ดี
9. การรวมกลุ่มเกษตรกร
10. การตลาดข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัว
11. การแปรรู ปข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัว

มาก
จํานวน
(%)
73
(49.0)
95
(63.8)
141
(94.6)
99
(66.4)

ระดับความต้ องการ
ปานกลาง
น้ อย
จํานวน
จํานวน
(%)
(%)
68
8
(45.6)
(5.4)
52
1
(34.9)
(0.7)
8
0
(5.4)
(0.0)
45
5
(30.2)
(3.4)

ค่ าเฉลีย่ ความหมาย
1.44

มาก

1.77

มาก

1.95

มาก

1.63

มาก
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้งในตําบล
เข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และ
สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร 3) การ
ปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว 4) ปั ญหาของ
เกษตรกรในการผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า และ 5) ความต้องการของเกษตรกรในการ
รับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) ประชากรในการศึกษาคือ
เกษตรกรชาวม้ง ผูซ้ ่ ึ งทําการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่อยูใ่ นตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3,034 ครัวเรื อน โดยทําการสุ่ มแบบเจาะจงได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 149
ราย โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
92 และให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด (close–ended question )
และปลายเปิ ด (open–ended question) เติมเครื่ องหมายหรื อข้อความลงในช่องให้ตรงกับความเป็ น
จริ งของเกษตรกร โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 สภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร ตอนที่ 3
การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ตอนที่ 4
ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า และตอนที่ 5 ความต้องการของ
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เกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มการผลิตข้าเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
วิจยั โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 ผลการวิจัย
1.3.1 สภาพทางสั งคม ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 56.4 และร้อยละ 43.6 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 40.51 ปี
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และไม่ได้รับการศึกษา มีสมาชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 6.80 คน มี
แรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.48 คน ส่ วนใหญ่ไม่เป็ นสมาชิ กกลุ่ม / องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร สื่ อในครัวเรื อนส่ วนใหญ่ได้รับจากวิทยุโทรทัศน์และสื่ อในชุมชนจากหอกระจาย
ข่าว
1.3.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว พบว่าการ
ประกอบอาชีพของคนที่อยูใ่ นครอบครัว ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ พบว่ามีพ้นื ที่ในการทํา
การเกษตรเฉลี่ย 16.83 ไร่ ลักษณะการถือครองพื้นที่ในการทําการเกษตรเป็ นพื้นที่ของตนเอง
บางส่ วนและเช่าพื้นที่บางส่ วน และแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็ นของตนเอง โดยรายได้ภาคการเกษตรของ
ครอบครัวทั้งหมดเฉลี่ย 202,818.79 บาท และรายได้นอกภาคการเกษตรที่ได้ท้ งั หมดเฉลี่ย
150,147.65 บาท
1.3.3 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร พบว่าเกษตรกร
ส่ วนมากมีจาํ นวนพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเฉลี่ย 3.6 ไร่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการ
ปลูกเฉลี่ยที่ 21.15 ปี ส่ วนใหญ่ปลูกเพือ่ เก็บไว้บริ โภคบางส่ วนและจัดจําหน่ายบางส่ วน ลักษณะ
ของดินที่ใช้ในการปลูกส่ วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ดินร่ วนปนดินเหนียว เกษตรกรทั้งหมดใช้แหล่งนํ้า
จากนํ้าฝนในการปลูก และมีวธิ ี การปลูกแบบข้าวไร่ พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ในการปลูก
คือพันธุ์พ้นื เมืองของเกษตรกรเอง โดยเมล็ดพันธ์ที่ใช้ในการปลูกมาจากการผลิตเองทั้งหมด อัตรา
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เฉลี่ย 17.87 กิโลกรัม/ไร่ และเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการไถเตรี ยมดินก่อนปลูก ใน
การปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวส่ วนมากเกษตรกรมีการใส่ ปุ๋ย จํานวน 2 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
15 - 15 – 15 เกษตรกรส่ วนมากมีช่วงเวลาในการใส่ ปุ๋ยในระยะพร้อมปลูก โดยแหล่งที่มาของปุ๋ ยที่
ใช้มาจากร้านค้าในตําบล เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการป้ องกันกําจัดโรค / แมลงศัตรู พืช มีการกําจัด
วัชพืช 2 ครั้ง และแหล่งที่มาของสารป้ องกันกําจัดโรค แมลง วัชพืช และสัตว์ศตั รู ท่ีใช้มาจาก
ร้านค้าในตําบล เกษตรกรส่ วนมากใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวนผลผลิตที่ได้ต่อไร่
เฉลี่ยที่ 340.34 กิโลกรัม / ไร่ โดยมีจาํ นวนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บไว้บริ โภคเองเฉลี่ยที่ 152.43
กิโลกรัม ส่ วนจํานวนผลผลิตที่เกษตรกรจําหน่ายออกไปเฉลี่ยที่ 1,064.56 กิโลกรัม ในราคาขาย
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ผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.52 บาท เกษตรกรส่ วนใหญ่มีรายได้จากการจําหน่ายข้าวเหนียวดําพันธุ์
ลืมผัวทั้งหมดเฉลี่ย 21,703.62 บาท
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวส่ วนใหญ่ขนส่ งผลผลิตโดยใช้
รถยนต์ 4 ล้อส่ วนตัว ปี ที่ผา่ นมาเกษตรกรส่ วนมากจําหน่ายผลผลิตให้กบั พ่อค้าที่มารับซื้อถึงที่ และ
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ปลูกได้เกษตรกรได้มีการนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่เกษตรกรนําไปแปรรู ปเป็ นขนมพื้นบ้าน
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีดงั นี้ ค่าเมล็ด
พันธุ์เฉลี่ย 29.53 บาท ค่าไถเตรี ยมดินเฉลี่ยที่ 886.58 บาท ค่าปุ๋ ยโดยเฉลี่ย 2,133.60 บาท ค่า
สารเคมีที่ใช้เฉลี่ย 1,003.40 บาท การจ้างแรงงานคนเฉลี่ยที่ 5 คนโดยประมาณโดยมีค่าจ้างแรงงาน
เฉลี่ยที่ 1,548.32 บาท ค่าเก็บเกี่ยวและค่าขนส่ งเฉลี่ย 920.81 บาท ค่าเช่าที่ดินเฉลี่ย 1,551.30 บาท
ค่านวดข้าวเฉลี่ย 1,155.60 บาท และพบว่าเกษตรกรไม่มีการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงและไม่มีค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยอยูท่ ี่ ค่าเฉลี่ย 8,998.90 บาท ปริ มาณผลผลิตในปี ที่ผา่ น
มาทั้งหมดเฉลี่ยที่ 1,214.03 กิโลกรัม ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในปี ที่ผา่ น
มาทั้งหมดเฉลี่ยที่ 21,782.68 บาท
1.3.4 การปฏิบัติตามการเกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียว
ดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ าของเกษตรกรชาวม้ ง พบว่า เกษตรกรส่ วนมากมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิตาม
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี ในเรื่ องแหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้า คือนํ้าที่ใช้ได้จากแหล่งที่ไม่มี
สภาพแวดล้อมซึ่ งก่อให้เกิดการปนเปื้ อน พื้นที่เพาะปลูกเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีวตั ถุอนั ตรายที่จะทําให้เกิด
การตกค้างหรื อปนเปื้ อนในผลผลิต การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรนั้นเกษตรกรมีความรู ้พ้ืนฐาน
ในการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย ใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าว
หรื อกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนําในฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่
ห้ามใช้ และกรณี ที่ผลิตเพือ่ ส่ งออกไม่ใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่คา้ ห้ามใช้ การ
จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตมีการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ และมาจากแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์ เกษตรกรมี
การสํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีต่อข้าว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวมีการ
จัดการเพื่อให้ได้ขา้ วเปลือกที่มีคุณภาพการสี การเก็บเกี่ยวและการนวด มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต และ
ไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น อีกทั้งมีวธิ ี การเก็บเกี่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิตและไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น กรณี นวดด้วยเครื่ องหรื อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ อง
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เกี่ยวนวด ถ้าเกี่ยวข้าวพันธุ์อื่นมาก่อนได้มีการกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องออก ทําให้ได้
เมล็ดข้าวเปลือกแห้งสําหรับการซื้อขายที่มีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์ เซ็นต์ และสําหรับการเก็บ
รักษาได้เมล็ดข้าวเปลือกแห้งที่มีความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์ เซ็นต์ การขนย้าย การเก็บรักษา และ
การรวบรวมข้าวเปลือก มีอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายและเก็บรักษาต้อง
สะอาด สามารถป้ องกันผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
อันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดการปนของ
ข้าวพันธุ์อื่น สถานที่เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุ ขลักษณะ สะอาดและมีการ
ถ่ายเทอากาศดี สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในการบริ โภค และป้ องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นได้ ส่ วนวิธีการขนย้าย การเก็บรักษา
และรวบรวมข้าวเปลือกนั้นจะไม่ทาํ ให้ขา้ วเปลือกเสี ยหาย และทําให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
และกรณี ผลิตข้าวหลายพันธุ์ ได้มีการจัดการเพื่อป้ องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้
1.3.5 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิ งการค้ า พบว่า
จากข้อกําหนด 7 ปั ญหาหลัก ใน 20 ประเด็น เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวส่ วนมาก
ไม่มีปัญหา 12 ประเด็น ระดับปั ญหาน้อย พบเพียง 5 ประเด็น มีเพียงประเด็นปั ญหามาก 2
ประเด็นคือการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และแหล่งนํ้าที่ใช้ไม่เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก และระดับ
ปั ญหาปานกลาง 1 ประเด็น
1.3.6 ความต้ องการของเกษตรกรในการรั บการส่ งเสริ มการผลิตข้ าวลืมผัวในเชิ ง
การค้ า พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ส่ วนมากมีความต้องการรับการส่ งเสริ ม
ความรู ้เกี่ยวกับการตลาดข้าวลืมผัว การรวมกลุ่มเกษตรกร การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ การแปรรู ปข้าวลืม
ผัว การดูแลรักษา การปลูกข้าว การเตรี ยมดิน มาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบการปฏิบตั ิที่ดี
มาตรฐานสิ นค้าข้าวลืมผัว การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการ
เก็บเกี่ยว ตามลําดับ

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรชาวม้ง
ในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกร สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่
เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าว
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เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า และความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การ
ผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้า มีประเด็นน่าสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 สภาพสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า
2.1.1 ระดับการศึกษาของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 36.9 ไม่ได้รับการศึกษา
เนื่องจากเป็ นกลุ่มเกษตรกรชาวม้งที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ก่อนที่ทางภาครัฐจะเข้าไปจัดระบบการเรี ยน
การสอนขั้นพื้นฐาน จึงทําให้เกษตรกรกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่ วนเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับ
การศึกษานั้นเมื่อเทียบตามสัดส่ วนแล้วมีถึงร้อยละ 63.1 และจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเกษตรกรถึง
ร้อยละ 4.0 ที่จบระดับชั้นปริ ญญาตรี ข้ ึนไป แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวม้งตําบลเข็กน้อย ถือเป็ น
กลุ่มเกษตรกรที่มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้และเหมาะแก่การเข้าไปส่ งเสริ มเป็ นอย่างยิง่
2.1.2 สถานภาพการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม/องค์ กรหรื อสถาบันที่เกีย่ วข้ องกับการเกษตร
พบว่าร้อยละ 94.6 ไม่เป็ นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เนื่องจากการที่
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่ม ส่ งผลให้
เกษตรกรไม่ได้รับโอกาสในด้านองค์ความรู ้ ข่าวสาร และแหล่งเงินทุน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะเข้าไปดําเนิ นการเพื่อจัดตั้งกลุ่ม หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็ น
เครื อข่ายในการช่วยเหลือสนับสนุนการเกษตรของเกษตรกรทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้มีโอกาสพบปะนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร สามารถเข้าถึงข่าวสาร
ตลอดจนนโยบายการทํางานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ มากยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับ เทพ เพียมะลัง (2556 ) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเข้าสู่ มาตรฐานข้าวคุณภาพสู งของ
สมาชิกเครื อข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เกษตรกรต้องปฏิบตั ิดงั นี้ 1) เข้ารับการ
ฝึ กอบรมขั้นตอนในการผลิตข้าวคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน 2) เข้ารับการฝึ กอบรมมาตรฐาน
การผลิตข้าวอินทรี ยต์ ามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยส์ ากล และ 3) ควรมีที่ปรึ กษาทางด้านการผลิตข้าว
ตามระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
2.1.3 การประกอบอาชี พของคนในครัวเรื อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประกอบ
อาชีพทําไร่ โดยประกอบด้วยข้าวไร่ ข้าวเหนียว ข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัว ข้าวโพด ขิง และพืชไร่
สมุนไพรต่าง ๆ เช่น กระชายดํา กระชายขาว แก่นตะวัน บัวหิ มะ นอกจากนี้ยงั มีการประกอบอาชีพ
เสริ มอื่น ๆ ดังนี้ ร้อยละ 74.5 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 43.6 ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้/สวน
ผัก ได้แก่สวนลิ้นจี่ สวนมะม่วง ผักกะหลํ่าปลี ผัดกาดขาว แครอท ถัว่ ลันเตา และถัว่ เขียวเป็ นต้น
ร้อยละ 22.8 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 6.0 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และร้อยละ
1.3 เลี้ยงสัตว์ จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าชาวม้งในตําบลเข็กน้อยมีการผลิตี่หลากหลาย
ดังนั้น ควรมีการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มผลผลิต เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกพื้นที่ได้
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2.1.4 ลักษณะการถือครองพืน้ ที่ทาํ การเกษตร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 66.4 มีพ้นื ที่
ทําการเกษตรแบบเป็ นทั้งพื้นที่ของตัวเองและพื้นที่เช่า เนื่ องจากพื้นที่ทาํ การเกษตรของเกษตรกร
ในตําบลเข็กน้อย เป็ นพื้นที่ของราชพัสดุ เกษตรกรจึงไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ทําให้เกษตรกรไม่
สามารถนําพื้นที่ไปแปลงเป็ นทุนเหมือนกับเกษตรกรที่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ประกอบกับการที่
พื้นที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด แต่จาํ นวนประชากรนับวันจะยิง่ เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ปัจจุบนั เกษตรกรส่ วนใหญ่จึง
ต้องไปเช่าพื้นที่อยูบ่ ริ เวณรอยต่อของตําบลเข็กน้อยเพื่อทําการเกษตร
2.1.5 แหล่ งเงินทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้เงินทุนของตนเอง กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 18.1 ใช้เงินทุนจากญาติ/พี่นอ้ ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.4 ใช้เงินทุนจากกองทุนหมู่บา้ น และ
มีเพียงร้อยละ 1.3 ที่ใช้เงินทุนจากสถาบันการเงิน เนื่ องจากการที่เกษตรกรไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินและไม่มีการรวมกลุ่มทางการเกษตร ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ ดังนั้นทางภาครัฐจึงควรหามาตรการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางที่จะสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนทําการเกษตรมากยิง่ ขึ้น
2.1.6 รายได้ ครั วเรื อน พบว่าเกษตรกรชาวม้งมีรายได้ครัวเรื อนจากภาคการเกษตร
เฉลี่ย 202818.79 บาท และรายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 150,147.65 บาท เนื่องจากการที่มี
สมาชิกในครัวเรื อนหลายคน และการประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกจากการเกษตรที่หลากหลาย ทําให้
ครัวเรื อนเกษตรกรมีรายได้ที่หลายช่องทาง ไม่พ่ งึ รายได้จากการทําการเกษตรเพียงอย่างเดียว
2.2 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของเกษตรกร
2.2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับเกษตรกรและสภาพพืน้ ที่ เกษตรกรมีพ้นื ที่ปลูกข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเฉลี่ย 3.6 ไร่ มีประสบการณ์ในการปลูกเฉลี่ย 21.15 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นเกษตรกร
ที่มีความชํานาญในปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเป็ นอย่างดี ส่ วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
เพื่อเก็บไว้บริ โภคบางส่ วนและจัดจําหน่ายบางส่ วน ลักษณะของดินที่ใช้ในการผลิตข้าวลืมผัวของ
เกษตรกรเป็ นดินร่ วนปนดินเหนียว แหล่งนํ้าที่ใช้ในการผลิตคือนํ้าฝนทั้งหมดและมีวธิ ี การปลูกข้าว
ลืมผัวแบบข้าวไร่ สอดคล้องกับ กรมพัฒนาที่ดิน (2540) กล่าวว่า ข้าวที่สูง ข้าวบนพื้นที่สูง หรื อ
ข้าวดอย มีลกั ษณะการปลูก 2 แบบ คือ การปลูกแบบสภาพไร่ หรื อที่เรี ยกว่าข้าวไร่ ปลูกตามไหล่
เขา ไม่มีคนั นาสําหรับเก็บกักนํ้าในแปลงปลูก ส่ วนมากมักเตรี ยมดินโดยการถางวัชพืชหรื อพืชอื่น
ออกก่อนแล้วเตรี ยมดิน หลังจากนั้นจึงทําการปลูกข้าว พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ส่วนใหญ่มกั มีความลาดชัน
ตั้งแต่ 5-60 องศา อาศัยความชื้นในการเจริ ญเติบโตจากนํ้าฝนเพียงอย่างเดียว และอีกสภาพหนึ่งคือ
การปลูกในสภาพนา โดยเริ่ มต้นตั้งแต่เตรี ยมดิน ตกกล้า ไถ คราด ทําเทือก และปั กดํา ดังเช่นการทํา
นาพื้นราบทัว่ ไป พื้นที่ปลูกจะอยูร่ ะหว่างหุ บเขา มีการทําคันนาสําหรับกักเก็บนํ้า ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ลักษณะนาขั้นบันได
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2.2.2 การเตรี ยมพื้นที่ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการไถเตรี ยมดิน เนื่ องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความลาดชันตามไหล่เขา ไม่เหมาะกับการไถเตรี ยมดิน ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรเข้าไปดําเนิ นการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน
เช่นการทําไร่ นาแบบขั้นบันได การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้ องกันการพังทลายของหน้าดิน หรื อการ
ปลูกพืชตระกูลถัว่ และการปลูกพืชหมุนเวียนเป็ นต้น
2.2.3 การเก็บเกีย่ วผลผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว พานิชย์ ยศปั ญญา (2554)
กล่าวว่า ข้าวลืมผัว มีตน้ สู ง ประมาณ 137 เซนติเมตร ออกดอกประมาณ วันที่ 15 กันยายน จํานวน
เมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างอ้วน นํ้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 37.9 กรัม
สถิติสูงสุ ดเมื่อปลูกในสภาพไร่ และฟ้ าอากาศเหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อนํามาปลูกใน
พื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200-350 กิโลกรัม ต่อไร่ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว แต่จาก
ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยที่ 340.34 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่าผลผลิตต่อไร่ ยงั ไม่ดี
นัก แม้วา่ เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการปลูกที่มาก แต่อาจเนื่องมาจากการขาด
ความรู ้ในการปลูกและการจัดการดูแลข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้
ได้ผลผลิตที่สูง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจะส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้ที่ถูกต้องให้แก่
เกษตรกร เพื่อเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้น หากว่าจะทําการผลิตในเชิงการค้า
2.2.4 การแปรรู ปและการตลาดข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรร้อยละ 93.0 มีการแปรรู ปเป็ นขนมพื้นบ้าน ร้อยละ 56.9 มีการแปรรู ปเป็ นข้าวหลาม
ร้อยละ 29.4 มีการแปรรู ปเป็ นข้าวหมาก และร้อยละ 1.9 มีการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ของฝาก ซึ่ง
ยังเป็ นเพียงการแปรรู ปในรู ปแบบที่ไม่เพิ่มมูลค่าทางการตลาดเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการจัดตั้ง
กลุ่มเพื่อการแปรรู ปสิ นค้าข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้มากกว่าการเน้น
ขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว เพราะจากคุณลักษณะที่เด่นของข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวนั้น อัจฉราพร
ณ ลําปาง เนินพลับ (2555) กล่าวว่าเมล็ดข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น
คือ แอนโทไซยานิน 46.6 มิลลิกรัม / 100 กรัม โอเมกา 3 33.9 มิลลิกรัม / 100 โอเมกา 6 1,160
มิลลิกรัม / 100 กรัม โอเมกา 9 1,146 มิลลิกรัม / 100 กรัม วิตามินอี (อัลฟ่ า–โทโคฟี รอล) 16.8
มิลลิกรัม / 100 กรัม ธาตุเหล็ก 84.2 มิลลิกรัม / 100 แคลเซี่ ยม 169.8 มิลลิกรัม / 1001 กรัม
แมงกานิส 35.4 มิลลิกรัม / 100 กรัม และแอนติออกซิ แดนซ์รวม 833.8 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์ บิก /
100 กรัม ซึ่ งข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวสามารถนําไปแปรรู ปได้หลายอย่างเช่น ซูชิ ซาลาเปา เต้าฮวย
ไวน์ สาโท เป็ นต้น และที่สําคัญมีผลจากการวิเคราะห์วา่ เครื่ องดื่มที่ทาํ จากข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืม
ผัว พบว่าเครื่ องดื่มจากข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ผา่ นความร้อนโดยการต้มเดือด มีปริ มาณสาร
ต้านอนุมุนอิสระเพิ่มขึ้น ส่ วนปริ มาณวิตามินบี 1 ที่อยูใ่ นข้าวลืมผัวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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2.3 การปฏิบัติตามการเกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าวลืมผัว
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกรในการผลิตข้าวลืมผัวในภาพรวมปฏิบตั ิประจํา โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดได้แก่ นํ้าที่ใช้ได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้ อน ปลูกบน
พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีวตั ถุอนั ตรายที่จะทําให้เกิดการตกค้างหรื อปนเปื้ อนในผลผลิต ส่ วนเรื่ องการ
ใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรนั้น พบว่า เกษตรกรมีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้วตั ถุอนั ตรายทาง
การเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรที่
ห้ามใช้ โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรื อกรมวิชาการเกษตร และ
คําแนะนําในฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเรื่ องการผลิตเพื่อให้ได้ขา้ วเปลือกตรงตามพันธุ์ มีการเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ์
และมาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและความเสี ยหายของผลผลิต
จากศัตรู พืช ได้มีการสํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีต่อข้าวและการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชด้วย
วิธีที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวมีการจัดการเพื่อให้ได้ขา้ วเปลือกที่มี
คุณภาพการสี การเก็บเกี่ยวและการนวด มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
และนวดข้าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต และไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์
อื่น อีกทั้งมีวธิ ี การเก็บเกี่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและไม่ทาํ ให้เกิดการ
ปนของข้าวพันธุ์อื่น กรณี นวดด้วยเครื่ องหรื อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด ถ้าเกี่ยวข้าวพันธุ์อื่นมา
ก่อนได้มีการกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องออก ทําให้ได้เมล็ดข้าวเปลือกแห้งสําหรับการซื้ อ
ขายที่มีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์ เซ็นต์ และสําหรับการเก็บรักษาได้เมล็ดข้าวเปลือกแห้งที่มี
ความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์ เซ็นต์ การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมข้าวเปลือก มีอุปกรณ์
ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายและเก็บรักษาต้องสะอาด สามารถป้ องกันผลกระทบ
ต่อคุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยในการบริ โภค รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น สถานที่เก็บรวบรวม
และสถานที่เก็บรักษาต้องถูกสุ ขลักษณะ สะอาดและมีการถ่ายเทอากาศดี สามารถป้ องกันการ
ปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค และป้ องกันการ
ปนของข้าวพันธุ์อื่นได้ ส่ วนวิธีการขนย้าย การเก็บรักษา และรวบรวมข้าวเปลือกนั้นจะไม่ทาํ ให้
ข้าวเปลือกเสี ยหาย และทําให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น และกรณี ผลิตข้าวหลายพันธุ์ ได้มีการ
จัดการเพื่อป้ องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมวิชาการเกษตร (..........) กล่าว
ว่า การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับข้าว เพื่อพัฒนาการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหาร ที่
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ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีเกณฑ์ที่กาํ หนดและวิธีตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ มี 7 ข้อ ส่ วนการ
ปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ปฏิบตั ิไม่
ถูกต้องใน 2 ประเด็น ได้แก่ การจัดการการปลูกและการดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อและข้าวพันธุ์อื่น
ปนและมีการบันทึกข้อมูล จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน 2 % และการบันทึกข้อมูล
รวมถึงการตามสอบอีกด้วย เนื่องจากการขาดความรู ้ สภาพพื้นฐานทางสังคมที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การศึกษา และรวมไปถึงการไม่เป็ นสมาชิกกลุ่ม / องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ส่ งผลให้ไม่ได้รับการอบรมให้มีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องนัน่ เอง ดังนั้นจึงควรเข้าไปส่ งเสริ มและให้
ความรู ้แก่เกษตรกรใน 2 ประเด็นดังกล่าวให้แก่เกษตรกร
2.4 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิ งการค้ า
เกษตรกรไม่มีปัญหา 12 ประเด็น ระดับปัญหาน้อย 5 ประเด็น ระดับปั ญหามาก 2
ประเด็น และระดับปั ญหาปานกลาง 1 ประเด็น โดยเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 2 ประเด็น
ได้แก่ประเด็นการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์มีมากที่สุด เนื่ องจากการที่เกษตรกรส่ วนหนึ่งไม่ได้รับ
การศึกษา ทําให้ไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้ และประเด็นรองลงมา คือ แหล่งนํ้าที่ใช้ไม่
เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก เนื่ องจากแหล่งนํ้าที่ได้รับ และใช้ในการเกษตรทั้งหมดมาจากแหล่งเดียว
คือนํ้าฝน
2.5 ความต้ องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริมการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื
ผัวเชิ งการค้ า
เกษตรกรในภาพรวมมีความต้องการในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าในระดับมากในทุกประเด็น ได้แก่ การส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับ
การตลาดข้าวลืมผัว การรวมกลุ่มเกษตรกร การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ การแปรรู ปข้าวลืมผัว การดูแล
รักษา การปลูกข้าว การเตรี ยมดิน มาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบการปฏิบตั ิที่ดี มาตรฐานสิ นค้า
ข้าว การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งการที่
เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านต่างๆในระดับมากนั้นจะนํามาซึ่งการ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม อันจะส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีข้ ึน อีกทั้งยังเป็ น
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับ พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธ์ (2551: 201) กล่าวว่า
การส่ งเสริ มการเกษตรหมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู ้ของเกษตรกร จากการนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาผลผลิตที่เหมาะสมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ ทําให้ชีวติ ครอบครัวเกษตรกรอยูพ่ อดี
กินพอดี และมีความสุ ขอันเป็ นผลต่อการพัฒนาชุมชนชนบทให้มีความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในที่สุด
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3. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะตามเหตุท่ีปรากฏและค้นพบเพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ ง การส่ งเสริ มการผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้าแก่เกษตรกรชาวม้ง ในตําบลเข็กน้อย อําเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนําผลการศึกษานี้ไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนส่ งเสริ มการ
ผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของ
เกษตรกร ดังต่อไปนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
3.1.1 การขาดบันทึกและการจัดเก็บข้ อมูล ตามที่การพัฒนาการผลิตสิ นค้าเกษตร
และอาหาร ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีเกณฑ์ที่กาํ หนดและวิธีตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ในข้อ
สุ ดท้ายคือการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลนั้น สิ่ งสําคัญจึงต้องมีการส่ งเสริ มการเกษตรให้กบั
เกษตรกรในระดับท้องถิ่น จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าควรเริ่ มจากมีการจัดองค์กรที่เป็ นกลไกใน
การนําความรู ้ ทักษะ และปั จจัยการผลิตที่จาํ เป็ นไปสู่ เกษตรกร ต้องมีการวางแนวทางการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้เกิดความเชื่ อมัน่ มีการนําข้อมูลข่าวสารไปสู่ เกษตรกร เพื่อสามารถทําให้
เกษตรกรแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ดังที่(วิจิตร, 2535: 80) ปรัชญาของการส่ งเสริ ม
การเกษตรอยูท่ ี่การ “ช่วยคนให้ช่วยตนเอง” (help people to help themselves) คือช่วยเกษตรกรที่
ได้รับการส่ งเสริ ม ให้มีการศึกษา มีความรู ้พฒั นาตนเอง โดยให้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในทาง ความรู ้ ความคิด ทักษะในการปฏิบตั ิ รู ้จกั ตัดสิ นใจ มีความเชื่อมัน่ ตนเอง รวมทั้งมีทศั นคติ
ค่านิยมที่ถูกต้อง และมีฝีมือในการประกอบอาชีพการเกษตรตามความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจของแต่ละคน แต่ละกลุ่มในสังคม ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ผา่ นทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ นในช่วงตอนเช้าของแต่ละวัน เป็ นต้น อีกทั้ง
เกษตรกรควรมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการส่ งเสริ มทุกๆขั้นตอนด้วย เพื่อให้วตั ถุประสงค์ระยะยาวของ
การช่วยเหลือและฝึ กอบรมเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังจากที่โครงการส่ งเสริ มนั้น
สิ้ นสุ ดลง ในที่สุดเกษตรกรจะเข้าใจในขั้นตอนต่างๆและนําไปสู่ ทิศทางที่ดีข้ ึนของการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการพัฒนาการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อันเป็ นการ
แก้ไขปั ญหาด้านการขาดการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลนัน่ เอง
3.1.2 แหล่ งนํ้าทีใ่ ช้ ไม่ เพียงพอต่ อฤดูเพาะปลูก จากผลการวิจยั พบว่าแหล่งนํ้าที่
ได้รับ และใช้ในการเกษตรทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวคือนํ้าฝน จึงเกิดปั ญหาแหล่งนํ้าที่ใช้ไม่
เพียงพอต่อฤดูเพาะปลูก ในเมื่อมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์แล้ว หากแต่มีในปริ มาณที่
จํากัด จึงควรมีการแก้ไขปั ญหาสภาพการขาดแคลนนี้ดว้ ยการจัดเก็บด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น
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ก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งนํ้าประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมของข้อมูลความต้องการใช้น้ าํ และ
สภาพภูมิประเทศ เช่น อ่างเก็บนํ้า สระเก็บนํ้า ฝายทดนํ้า เป็ นต้น
3.2 ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 การส่ งเสริ มการผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้าของเกษตรกรที่ได้ผลสําเร็ จ
3.2.2 การวางแนวทางการพัฒนาส่ งเสริ มการผลิตข้าวลืมผัวเชิงการค้าจนเป็ น
ผลสําเร็ จ
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เลขที่แบบสัมภาษณ์......................
วันที่สัมภาษณ์................/.............2559
แบบสั มภาษณ์ การวิจัย
เรื่อง การผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิ งการค้ าของเกษตรกรชาวม้ งในตําบลเข็กน้ อย
อําเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ตอ้ งการศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าของ
เกษตรกรเท่านั้น โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันอื่นและไม่ทาํ ให้เกิดผลเสี ยหายใด ๆ กับเกษตรกร
2. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
ตอนที่ 3 การปฏิบตั ิตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัว
ตอนที่ 4 ปั ญหาของเกษตรกรในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
ตอนที่ 5 ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริ มความรู ้การผลิตข้าวเหนียวดํา
พันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
3. ขอให้ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์ตอบตามความเป็ นจริ ง ผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลไว้เป็ นความลับและ
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อทําวิทยานิพนธ์เท่านั้น
4. ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณที่กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์และให้ความร่ วมมืออย่างดีในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้
นายศิลา ศักดิ์เจริ ญชัยกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาบัณฑิต
วิชาเอกส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพทางสั งคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) หรื อเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความจริ ง
1. เพศ ( ) 1 ชาย
( ) 2 หญิง
2. อายุ.....................ปี (ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็ น 1 ปี )
3. สถานภาพทางการสมรส
( ) 1 โสด
( ) 2 สมรส ( ) 3 หย่าร้าง / หม้าย
4. ระดับการศึกษา
( ) 1 ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2 ประถมศึกษา
( ) 3 มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
( ) 5. อนุปริ ญญา / ปวส.
( ) 6 ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน..............................คน
6. แรงงานในครัวเรื อน.....................................คน
7. การเป็ นสมาชิกกลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
( ) 1 ไม่เป็ น
( ) 2 เป็ น
ถ้าเป็ นสมาชิก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( ) 7.1 กลุ่มเกษตรกร
( ) 7.2 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
( ) 7.3 กลุ่มยุวเกษตรกร
( ) 7.4 กลุ่มลูกค้า ธกส.
( ) 7.5 สหกรณ์การเกษตร
( ) 7.6 วิสาหกิจชุมชน
( ) 7.7 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
( ) 7.8 อื่น ๆ ระบุ.......................
8. ครอบครัวเกษตรกรมีสื่อชนิดใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 8.1 วิทยุโทรทัศน์
( ) 8.2 วิทยุกระจายเสี ยง
( ) 8.3 หนังสื อพิมพ์

a1
a2
a3
a4

a5
a6
a7

a71
a72
a73
a74
a75
a76
a77
a78
a81
a82
a83
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( ) 8.4 เอกสารวิชาการทางการเกษตร
( ) 8.5 วีซีดี (VCD)/ดีวดี ี (DVD)
( ) 8.6 อื่นๆ (ระบุ)..............................
9. ในชุมชนของเกษตรกรมีสื่อชนิดใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 9.1 หอกระจายข่าวเทคโนโลยีการเกษตร
( ) 9.2 ห้องสมุดประจําหมู่บา้ น
( ) 9.3 ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
( ) 9.4 อื่นๆ (ระบุ) .........................
10. เกษตรกรได้รับความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรจากแหล่งความรู ้ใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 10.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
a101
( ) 10.2 วิทยุโทรทัศน์
a102
( ) 10.3 วิทยุกระจายเสี ยง
a103
( ) 10.4 เอกสารสิ่ งพิมพ์
a10
( ) 10.5 การฝึ กอบรม ดูงาน
a105
( ) 10.6 เพื่อนบ้าน
a106
( ) 10.7 อื่นๆ (ระบุ)....................................
a107
11. ลักษณะการถือครองพื้นที่ในการทําการเกษตร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 11.1 พื้นที่ของตนเอง
a111
( ) 11.2 เป็ นพื้นที่เช่า
a112
( ) 11.3 เป็ นพื้นที่ของตนเองบางส่ วนและพื้นที่เช่าบางส่ วน
a113
12. จํานวนพื้นที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด..........................ไร่
a12
13. การประกอบอาชีพของคนในครัวเรื อนของเกษตรกร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
a131
( ) 13.1 ทําไร่ (ข้าวไร่ ข้าวโพด ขิง พืชไร่ สมุนไพรอื่น ๆ )
( ) 13.2 ทํานา
a132
( ) 13.3 ทําสวนผลไม้ / สวนผัก
a133
( ) 13.4 รับจ้าง
a134
( ) 13.5 ค้าขาย
a135
( ) 13.6 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
a136
( ) 13.7 อื่น ๆ (ระบุ)...................................
a1237

a84
a85
a86
a91
a92
a93
a94
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14. แหล่งเงินทุนที่ใช้สาํ หรับการทําการเกษตร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 14.1 เงินทุนของตนเอง
( ) 14.2 จากพ่อค้า
( ) 14.3 ญาติ/พี่นอ้ ง
( ) 14.4 กลุ่มสถาบันการเงิน
( ) 14.5 กองทุนหมู่บา้ น
( ) 14.6 อื่นๆ ................
15. รายได้ครัวเรื อนจากภาคการเกษตร.......................................บาท/ปี
16. รายได้ครัวเรื อนจากนอกภาคการเกษตร...............................บาท/ปี

a141
a142
a143
a144
a145
a146
a15
a16

ตอนที่ 2 สภาพการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวของเกษตรกร
1. สภาพทัว่ ไปของการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) หรื อเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความจริ ง
1.1 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในปี ที่ผา่ นมาจํานวน...............ไร่
b11
1.2 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมาแล้ว................ปี
b12
1.3 วัตถุประสงค์ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
b13
( ) 1 เพื่อเก็บไว้บริ โภค
( ) 2 เพื่อจําหน่าย
( ) 3 เก็บไว้บริ โภคบางส่ วนและจําหน่ายบางส่ วน
1.4 ลักษณะของดินที่ใช้ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร
b14
( ) 1 ดินทราย
( ) 2 ดินร่ วน
( ) 3 ดินร่ วนปนทราย
( ) 4 ดินเหนียว
( ) 5 ดินร่ วนปนดินเหนียว
( ) 6 อื่นๆ (ระบุ).....................
1.5 แหล่งนํ้าที่ใช้ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.5.1 นํ้าฝน
b151
( ) 1.5.2 แม่น้ าํ ลําคลอง ลําห้วย
b152
( ) 1.5.3 อื่น ๆ (ระบุ)..................................
b153
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1.6 เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีการปลูกข้าวแบบใด
b16
( ) 1 ปลูกแบบข้าวไร่
( ) 2 ปลูกแบบข้าวในนา
( ) 3. อื่นๆ (ระบุ)........................
1.7 พันธุ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ใช้ในการผลิต (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.7.1 พันธุ์พ้ืนเมืองของเกษตรกรเอง
b171
( ) 1.7.2 พันธุ์ขา้ วจากหน่วยงานราชการ
b172
( ) 1.7.3 อื่นๆ (ระบุ)......................................
b173
1.8 เมล็ดพันธ์ขา้ วเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.8.1 ผลิตเอง
b181
( ) 1.8.2 หน่วยงานราชการ
b182
( ) 1.8.3 สหกรณ์การเกษตร
b183
( ) 1.8.4 ร้านค้า / บริ ษทั
b184
( ) 1.8.5 อื่นๆ (ระบุ).........................
b185
1.9 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้............................กิโลกรัม/ไร่
b19
1.10 การเตรี ยมดินผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีการไถ จํานวน …….ครั้ง
b110
1.11 การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีการใส่ ปุ๋ย จํานวน ………ครั้ง
b111
1.12 ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว มีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.12.1 สู ตร 15 – 15 – 15
b1121
( ) 1.12.2 สู ตร 21 – 0 – 0
b1122
b1123
( ) 1.12.3 สู ตร 16 – 8 – 8
( ) 1.12.4 สู ตร 46 – 0 – 0
b1124
( ) 1.12.5 สู ตร 16 – 20 – 0
b1125
( ) 1.12.6 สู ตร 27 – 0 – 0
b1126
1.13 ช่วงเวลาในการใส่ ปุ๋ยในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.13.1 ระยะเตรี ยมดิน
b1131
( ) 1.13.2 ระยะพร้อมปลูก
b1132
( ) 1.13.3 ระยะแตกกอข้าว
b1133
( ) 1.13.4 ระยะข้าวเริ่ มสร้างรวงอ่อน
b1134
( ) 1.13.5 ระยะข้าวตั้งท้อง
b1135
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( ) 1.13.6 อื่นๆ (ระบุ )................................
b1136
1.14 แหล่งที่มาของปุ๋ ยที่ใช้ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.14.1 ผลิตเอง
b1141
( ) 1.14.2 ร้านค้าในหมู่บา้ น
b1142
( ) 1.14.3 ร้านค้าในตําบล
b1143
( ) 1.14.4 ร้านค้าในอําเภอ
b1144
( ) 1.14.5 สหกรณ์การเกษตร
b114
( ) 1.14.6 ธกส.
b1146
1.15 การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีการป้ องกันกําจัดโรค/แมลงศัตรู พืชจํานวน .. ครั้งb115
1.16 การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวมีการกําจัดวัชพืช จํานวน ………… ครั้ง
b116
1.17 แหล่งที่มาของสารป้ องกันกําจัดโรค แมลง วัชพืช และสัตว์ศตั รู ที่ใช้ในการผลิต
ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.17.1 ผลิตเอง
b1171
( ) 1.17.2 ร้านค้าในหมู่บา้ น
b1172
( ) 1.17.3 ร้านค้าในตําบล
b1173
( ) 1.17.4 ร้านค้าในอําเภอ
b1174
( ) 1.17.5 ร้านค้าในจังหวัด
b1175
( ) 1.17.6 สหกรณ์การเกษตร
b1176
( ) 1.17.7 ธกส.
b1177
( ) 1.17.8 อื่นๆ (ระบุ)...........................
b1178
1.18 การผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ใช้วธิ ี การใดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
b118
( ) 1 ใช้แรงงานคน
( ) 2 ใช้รถเกี่ยวนวด
( ) 3 ใช้ท้งั แรงงานคนและรถเกี่ยวนวด
1.19 เกษตรกรได้ผลผลิตจากการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จํานวน......กิโลกรัม / ไร่ b119
1.20 จํานวนผลผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัวที่เกษตรกรเก็บไว้กินแอง.........กิโลกรัม b120
1.21 จํานวนผลผลิตข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลืมผัวที่เกษตรกรจําหน่ายออกไป.......กิโลกรัม b121
1.22 เกษตรกรขายผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวราคากิโลกรัมละ....... บาท
b122
1.23 รายได้จากการขายผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว จํานวน.............บาท
b123
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1.24 การขนส่ งผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวใช้รถชนิดใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.24.1 รถบรรทุก 4 ล้อ รับจ้าง
b1241
( ) 1.24.2 รถบรรทุก 4 ล้อ ส่ วนตัว
b1242
1.25 ปี ที่ผา่ นมาเกษตรกรจําหน่ายผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวให้กบั แหล่งใด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.25.1 ไม่ได้จาํ หน่าย ผลิตเพื่อบริ โภค
b1251
( ) 1.25.2 พ่อค้ามารับซื้อถึงที่
b1252
( ) 1.25.3 จําหน่ายผ่านผูร้ วบรวมในพื้นที่
b1253
( ) 1.25.4 อื่นๆ (ระบุ).....................
b1254
1.26 ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ปลูกได้เกษตรกรได้มีการนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรื อไม่ b126
( ) 1 ไม่มีการนําไปแปรรู ป
( ) 2 มีการแปรรู ป
ถ้ามีการแปรรู ป เกษตรกรนําไปแปรรู ปเป็ นอะไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( ) 1.26.1 ข้าวหลาม
b1261
( ) 1.26.2 ข้าวหมาก
b1262
( ) 1.26.3 ขนมพื้นบ้าน
b1263
( ) 1.26.4 อื่น ๆ ระบุ ….......................
b1264
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2. ต้ นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
คําชี้ แจง จงเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
รายการ
2.1 ต้นทุนการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2.1.1 ค่าเมล็ดพันธุ์
...............................บาท
b211
2.1.2 ค่าเตรี ยมดิน
...............................บาท
b212
2.1.3 ค่าปุ๋ ย
................................บาท
b213
2.1.4 ค่าสารเคมีที่ใช้
.................................บาท
b214
2.1.5 ค่าจ้างแรงงาน จํานวน ...........คน จํานวน ...............................บาท
b215a b215b
2.1.6 ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิง จํานวน ........ลิตร จํานวน............................บาท
b216a b216b
2.1.7 เก็บเกี่ยวและขนส่ ง จํานวน
..................................บาท
b217
2.1.8 ค่าเช่าที่ดินจํานวน
..................................บาท
b218
2.1.9 ค่านวดข้าว จํานวน
.................................บาท
b219
2.1.10 รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด จํานวน ..................................บาท
b2110
2.2 ผลตอบแทนการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2.2.1 ผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในปี ที่ผา่ นมาทั้งหมด ……...กิโลกรัม
b221
2.2.2 รายได้จากผลผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวในปี ที่ผา่ นมา
b222
ทั้งหมด................................บาท
ตอนที่ 3 การปฏิบัติตามการเกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องทางขวามือที่ท่านเลือก ซึ่ งตรงกับความจริ ง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของท่านในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2 = ปฏิบตั ิประจํา
1 = ปฏิบตั ิบางครั้ง
0 = ไม่เคยปฏิบตั ิ
ข้ อกําหนดวิธีปฏิบัติ / เกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ เคย
ประจํา บางครั้ง ปฏิบัติ
1. แหล่ งนํา้ และคุณภาพนํา้
นํ้าที่ใช้ตอ้ งได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิด
……... ……… ……... c1
การปนเปื้ อน
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ข้ อกําหนดวิธีปฏิบัติ / เกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
2. พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ต้องเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีวตั ถุอนั ตรายที่จะทําให้เกิดการตกค้าง
หรื อปนเปื้ อนในผลผลิต
3. การใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้วตั ถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย
3.2 ให้ใช้ตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรื อกรมวิชาการ
เกษตร และคําแนะนําในฉลากที่ข้ ึนทะเบียนอย่าง
ถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
3.3 ห้ามใช้วตั ถุอนั ตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตรที่หา้ มใช้ และกรณี ที่ผลิตเพื่อส่ งออก ห้าม
ใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่คา้ ห้ามใช้
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
4.1 การผลิตเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเปลือกตรงตามพันธุ์
1) การเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามพันธุ์ และมา
จากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่ อถือได้
2) การจัดการการปลูกและการดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าว
เรื้ อและข้าวพันธุ์อ่ืนปนและมีการบันทึกข้อมูล
3) จํานวนต้นของข้าวพันธุ์อื่นปนให้ได้ไม่เกิน 2 %
4.2 การป้ องกันกําจัดศัตรูพชื และความเสี ยหายของผลผลิต
จากศัตรูพชื
1) สํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีผลต่อข้าว
2) มีการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและข้าววัชพืชอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วย วิธีที่เหมาะสมตามคําแนะนําของ
กรมการข้าว ตามข้อกําหนดข้อ 3

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ เคย
ประจํา บางครั้ง ปฏิบัติ

.......... ..........

.......... c2

……. …….

…….

c31

……. …….

…….

c32

……. ……..

…….

c33

……. ……..

…….

c411

……. …….. ……. c412
.......... ........... .......... c413

……. ……... …….

c421

……. ……..

c422

…….

94

ข้ อกําหนดวิธีปฏิบัติ / เกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
5. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว
5.1 การจัดการเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเปลือกทีม่ ีคุณภาพการสี ดี โดยเก็บ
เกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ขา้ วเปลือกมีคุณภาพ
การสี ที่ได้ขา้ วเต็มเมล็ดและต้นข้าว ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่
กําหนดตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตรเรื่ องข้าว โดยเก็บเกี่ยวที่
ระยะการเก็บเกี่ยวเมื่อ
- รวงข้าวมีอายุ 25 – 35 วันหลังวันออกดอก หรื อ
- รวงข้าวอยูใ่ นระยะพลับพลึง ซึ่ งเมล็ดข้าวเปลือกในรวง
สุ กเหลืองไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ส่วนของรวง
5.2 การเก็บเกีย่ วและการนวด
1) อุปกรณ์ เครื่ องมือ และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
และนวดข้าว ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิต และไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
2) วิธีการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิต และไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
3) กรณี นวดด้วยเครื่ องหรื อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด
ถ้าเกี่ยวข้าวพันธุ์อื่นมาก่อน ต้องกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่
ตกค้างในเครื่ องออก
4) เมล็ดข้าวเปลือกแห้งสําหรับการซื้อขาย ต้องมีความชื้น
ไม่เกิน 15 % และสําหรับการเก็บรักษาต้องไม่เกิน 14 %

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ เคย
ประจํา บางครั้ง ปฏิบัติ
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6. การขนย้ าย การเก็บรักษา และการรวบรวมข้ าวเปลือก
6.1 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และพาหนะที่ ใช้ ในการขนย้ าย
และเก็บรั กษา ต้ องสะอาด สามารถป้ องกันผลกระทบ
ต่อคุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพของข้าวเปลือก และป้ องกันการปนเปื้ อนจาก
อันตรายและสิ่ งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการบริ โภค รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าว
พันธุ์อื่น
6.2 สถานที่ เก็บรวบรวม และสถานที่เก็บรั กษาต้ องถูก
สุ ขลักษณะ สะอาดและมีการถ่ ายทอดอากาศดี
สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากอันตรายและสิ่ ง
แปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริ โภค
และป้ องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นได้
6.3 วิธีการขนย้ าย การเก็บรั กษา และรวบรวมข้ าวเปลือก
ต้ องไม่ ทาํ ให้ ข้าวเปลือกเสี ยหายและทําให้ เกิดการปน
ของข้ าวพันธุ์อื่น และกรณี ผลิตข้าวหลายพันธุ์ ต้องมี
การจัดการเพื่อป้ องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์ได้
7. การบันทึกข้ อมูลและการตามสอบ ต้องมีการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้สามารถตรวจประเมิน และตามสอบได้เกี่ยวกับ
7.1 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์
7.2 แหล่งนํ้าใช้
7.3 การเตรี ยมดิน
7.4 การกําจัดต้นของข้าวพันธุ์อื่นปน
7.5 การสํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชและการจัดการ
7.6 การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
7.7 การเก็บเกี่ยวและการนวดข้าว
7.8 การลดความชื้นข้าวเปลือก

ปฏิบัติ
ประจํา

ปฏิบัติ ไม่ เคย
บางครั้ง ปฏิบัติ
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7.9 การบรรจุขา้ วเปลือกและการเก็บรักษา
7.10 แหล่งที่มาและการจําหน่ายข้าวเปลือก

ปฏิบัติ
ประจํา
..........
..........

ปฏิบัติ
บางครั้ง
............
............

ไม่ เคย
ปฏิบัติ
.......... c79
.......... c710

ตอนที่ 4 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัวเชิ งการค้ า
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องทางขวามือ ที่ตรงกับปั ญหาที่ท่านพบในการ
ผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวที่ผา่ นมา โดยประเด็นปัญหาที่ท่านพบนั้นอยูใ่ นระดับใด
3 = ปั ญหาอยูใ่ นระดับมาก
2 = ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1 = ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย
0 = ไม่พบปั ญหา
ระดับของปัญหา
ประเด็นปั ญหา
มาก ปาน น้ อย ไม่ มี
กลาง
...... ........ ....... ....... d1
1. แหล่ งนํา้ ทีใ่ ช้ ไม่ เพียงพอต่ อฤดูเพาะปลูก
...... ......... …... ….. d2
2.พืน้ ทีป่ ลูกไม่ เหมาะสมในการปลูกข้ าว
3. การใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
...... ......... ....... ....... d31
3.1 ขาดความรู ้การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.2 ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้วตั ถุอนั ตราย
...... ........ ....... ....... d32
ทางการเกษตรได้
...... ....... ....... ....... d33
3.3 จําเป็ นต้องใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรที่หา้ มใช้
4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่ อนการเก็บเกี่ยว
โดยมีปัญหาในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ
4.1 การผลิตเพือ่ ให้ ได้ ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวตรงตาม
พันธุ์
1) การหาเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์ที่มา
จากแหล่งที่เชื่อถือได้
2) การจัดการการปลูกและดูแลเพื่อลดปริ มาณข้าวเรื้ อ

...... ........ ...... ........ d411
….. ……. ….. ……. d412
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ประเด็นปั ญหา
3) ข้าวพันธุ์อื่นปนไม่เกิน 2 เปอร์ เซ็นต์
4.2 การป้องกันกําจัดศัตรูพชื และความเสี ยหายของผลิตผลจาก
ศัตรู พชื โดยมีปัญหาเกี่ยวกับ
1) การสํารวจการเข้าทําลายของศัตรู พืชที่มีผลต่อข้าว
เหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
2) การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชและข้าววัชพืช
5. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว
โดยมีปัญหาเกี่ยวกับ
5.1 การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ขา้ วมีคุณภาพดี
5.2 การใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
และนวดข้าวที่ทาํ ให้เกิดการปนของข้าวพันธุ์อื่น
5.3 การใช้วธิ ี การเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลิตผล เก็บเกี่ยว
5.4 การกําจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ตกค้างในเครื่ องนวด
5.5 ความชื้นของข้าวเปลือกและการลดความชื้น
6. การขนย้ าย การเก็บรักษาและการรวบรวมข้ าวเหนียวดําพันธุ์
ลืมผัว โดยมีปัญหาเกีย่ วกับ
6.1 การใช้อุปกรณ์ภาชนะบรรจุ พาหนะในการขนย้ายและการ
เก็บรักษาที่ส่งผลต่อคุณภาพข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
6.2 สถานที่เก็บรวบรวมและสถานที่เก็บรักษาไม่ถูก
สุ ขลักษณะ
6.3 วิธีการขนย้าย เก็บรักษา และรวบรวมที่เหมาะสม ป้ องกัน
อันตรายที่ส่งผลต่อคุณภาพข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
7. การบันทึกข้ อมูลไม่ สมบูรณ์

ระดับของปัญหา
มาก ปาน น้ อย ไม่ มี
กลาง
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ปัญหาอื่นๆ
1.……………………………………………………………………………………………………
2. ……....…………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 5 ความต้ องการของเกษตรกรในการรับการส่ งเสริมความรู้ การผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
เชิ งการค้ า
5.1 ความต้ องการรับการส่ งเสริมความรู้ ในการผลิตข้ าวเหนียวดําพันธุ์ลมื ผัว
คําชี้ แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านในการรับ
การส่ งเสริ มความรู ้ในการผลิตข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้าโดยกําหนดให้
2 = ระดับความต้องการมาก 1 = ระดับความต้องการปานกลาง 0 = ระดับความต้องการน้อย
ระดับความต้ องการ
ประเด็นความต้ องการ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
ท่ านต้ องการความรู้ เกีย่ วกับ
1.1 การปลูกข้าว
e11
1.2 การเตรี ยมดิน
e12
1.3 การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
e13
1.4 การดูแลรักษา
e14
1.5 การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
e15
1.6 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
e16
1.7 มาตรฐานสิ นค้าข้าวลืมผัว
e17
1.8 มาตรฐานการผลิตข้าวตามระบบการปฏิบตั ิที่ดี
e18
1.9 การรวมกลุ่มเกษตรกร
e19
1.10 การตลาดข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
e110
1.11 การแปรรู ปข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว
e111
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5.2 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
คําชี้ แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการปลูกข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัวเชิงการค้า
1. ………..…………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีส่ ละเวลาในการให้ สัมภาษณ์ และให้ ข้อมูลเป็ นอย่ างดี
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