
ส.วก.ท.

213วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 52  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Needs of Knowledge on Geographical Indications Registration of Large-Scale 
Taro Farmers in Ban Mo District, Saraburi Province

ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข1 ชลาธร จูเจริญ1,* และ สุภาภรณ์ เลิศศิริ1

Natnalan Ruangtanaapaisuk1, Chalathon Choocharoen1,* and Supaporn Lertsiri1

1 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1 Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
  รับเรื่อง: 31 กรกฎาคม 2564 Received: 31 July 2021
  ปรับแก้ไข:  15 กันยายน 2564 Revised: 15 September 2021
  รับตีพิมพ์:   21 กันยายน 2564        Accepted:   21 September 2021
* Corresponding author: fagrchch@ku.ac.th

ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal basic factors, 2) knowledge 
of taro cultivation, 3) needs of knowledge on geographical indication registration, 4) factors 
related to needs of knowledge on geographical indication registration, and 5) problems and 
obstruction. The samples were 132 large-scale taro farmers. The data were collected by interview 
schedule between January and March 2021. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, minimum, maximum, and chi-square. The results showed that most 
of the large-scale taro farmers were female at average age 52.44 years old and had a primary 
education level. Experience in taro cultivation was at average 16.35 years, being a member of 
the large-scale farmers for 3 years, average yield as 4,481.06 kg/rai. The farmer had the knowledge 
on taro cultivation at a high level with an average of 26.23 scores from the total of 33 scores 
and needed the knowledge on Geographical Indications registration in overall average at a 
moderate level with a mean score of 2.10. The results of the hypothesis testing on each aspect 
found that exposure to media channels correlated with needs for procedural knowledge, 
registration period and responsible agencies, size of taro planting area and group membership 
were associated with needs for legal knowledge and protection, taro yield correlated with needs 
for knowledge of the benefits gained from registration of Geographical Indications, and the 
experience in taro cultivation was related to needs for total knowledge at a statistically significant 
level of 0.05. Whereas gender was associated with needs for knowledge of the benefits gained 
from registering a Geographical Indication and knowledge of taro cultivation was related to 
needs for total knowledge at a statistically significant level of 0.01. The problem of farmers was 
a lack of knowledge in details of Geographical Indication registration. Therefore, the government 
should provide farmers with knowledge on the registration of Geographical Indications.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
เผอืกหอม 3) ความต้องการความรูเ้รือ่งการขึน้ทะเบยีน
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 4) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู ้ เรื่องการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และ 5) ปัญหาและอุปสรรค กลุ่มตัวอย่าง 
คือ เกษตรกรผูป้ลกูเผือกหอมแปลงใหญ่ 132 ราย เกบ็
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าความถี ่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตำ่าสุด ค่า
สูงสุด และไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปลูกเผือก
หอมแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายเุฉลีย่ 52.44 
ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาที่ปลูก
เผือกหอมเฉลี่ย 16.35 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
เฉลี่ย 3 ปี ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการปลูกเผือกหอมในระดับ
มาก เฉล่ีย 26.23 คะแนน จากคะแนนรวม 33 คะแนน 
และมคีวามต้องการความรูเ้รือ่งการขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 2.10 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานรายด้าน 
พบว่า การเปิดรับข่าวสารช่องทางสื่อมวลชนมีความ
สมัพนัธ์กบัความต้องการความรูด้้านขัน้ตอน ระยะเวลา
การข้ึนทะเบยีน และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ขนาดพืน้ที่
ปลูกและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู้ด้านกฎหมายและการคุม้ครอง ปรมิาณ
ผลผลติเผอืกหอมมคีวามสมัพันธ์กบัความต้องการความ
รู้ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิาสตร์ และระยะเวลาทีท่ำาอาชพีปลกูเผอืกหอม
มีความสัมพันธ์กับการต้องการความรู้โดยรวมที่ระดับ
นยัสำาคญัทางสถติ ิ0.05 ขณะที ่เพศมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความต้องการความรู้ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกเผือกหอมมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ความรู้โดยรวมที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 ปัญหา

ของเกษตรกรที่พบ ได้แก่ การขาดความรู ้ในราย
ละเอียดการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น 
รัฐควรมีการเตรียมความพร้อมความรู้เรื่องการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่เกษตรกร

ค�าส�าคัญ: เผือก, ความต้องการ, แปลงใหญ่, สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์, สระบุรี

บทน�า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้กำาหนด
แนวทางการพฒันาด้านการเกษตรโดยมโีครงการสำาคัญ 
คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้
ความสำาคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ พัฒนา
คณุภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และ
ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูและพัฒนาการผลติเผอืกหอม
คุณภาพ โดยเกษตรกรรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมในโครงการปลูกเผือกหอม
แปลงใหญ่ ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ จำานวน 191 ราย พื้นที่ปลูก 
1,913 ไร่ ใน 3 ตำาบล ของอำาเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี คือ ตำาบลหรเทพ ตำาบลตลาดน้อย และตำาบล
โคกใหญ่ (Ban Mo District Agricultural Office, 
2020) ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตเผือกคุณภาพดี รสชาติดี 
อนัดบัต้น ๆ  ของประเทศไทย เผอืกหอมบ้านหมอมกีลิน่
หอมกว่าเผือกที่ปลูกในพื้นที่อ่ืนแม้จะเป็นเผือกพันธุ์
เดยีวกัน ยิง่เมือ่ผ่านความร้อน ต้ม นึง่ หรอืแปรรปูต่าง ๆ 
เผอืกจะมีกลิน่หอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และเนือ้จะมคีวาม
ร่วนซุย รสชาติมัน ด้วยลักษณะพื้นที่ของอำาเภอ
บ้านหมอมลีกัษณะเป็นดนิเหนยีว สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบ
ลุ่ม มีนำ้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกและเป็นดิน
เหนียวจัดที่อุ ้มนำ้าได้ดี จึงเป็นแหล่งปลูกเผือกที่มี
คุณสมบัติโดดเด่น (Department of Intellectual 
Property, 2020) แม้ว่าเผือกจะไม่ได้จัดเป็นพืช
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เศรษฐกิจระดับประเทศ แต่ในระดับท้องถิ่นแล้วเผือก
จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงในการปลูก  
ซึง่มกีารปลูกเผอืกสลบักบัการทำานาข้าวเป็นประจำาทุก
ปี ทำาให้สร้างรายได้แก่คนในพืน้ที ่โดยผลผลติของเผอืก
มีทั้งจำาหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรดขนาดใหญ่  
(นำ้าหนักต่อหัว 8–10 ขีด) และเกรดขนาดกลาง  
(นำา้หนกัต่อหวั 5–8 ขดี) ราคากโิลกรัมละ 30 บาท เกรด
ขนาดปอใหญ่ (นำ้าหนักต่อหัว 4–5 ขีด) ราคากิโลกรัม
ละ 20 บาท เกรดขนาดปอเล็ก (นำ้าหนักต่อหัว <4 ขีด) 
ราคากิโลกรัมละ 13 บาท ส่งจำาหน่ายในตลาดสด มี
พ่อค้ามารับซ้ือถงึที ่และส่วนทีม่คีวามบกพร่องหรอืเน่า
เสียบางส่วนที่เรียกว่า เผือกปาด สามารถนำาไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการ
รวมกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ และทีส่ำาคญัคือทำาให้เผอืกหอมมมีลูค่าเพ่ิมขึน้เพ่ือ
การเข้าสู ่การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications, GI) ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อชุมชนอาศัย
ลกัษณะเฉพาะทีม่อียูใ่นแหล่งภูมศิาสตร์ตามธรรมชาติ 
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ วัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ หรือ
ทักษะความชำานาญของภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้า ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ขาด
ความรู ้ในกระบวนการขอจดทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงดำาเนินการศึกษา
แนวทางการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
เผือกหอม โดยเน้นใช้หลักการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ร่วมกับเอกลักษณ์ของเผือกหอมในอำาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่กำาลังเข้าสู่กระบวนการจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่อำาเภอบ้านหมอ 
จงัหวดัสระบรุ ีเนือ่งจากมพีืน้ทีที่ม่คีวามเหมาะสมและ
เป็นแหล่งปลูกเผือกหอมที่มีความสำาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย การได้รับรองและระบุว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภมิูศาสตร์จะทำาให้ผูบ้รโิภคเหน็ว่า เผอืกหอมมลัีกษณะ
พเิศษต่างไปจากเผอืกหอมทีป่ลกูขึน้จากแหล่งอืน่ การ
ระบุเช่นนี้จะมีผลทำาให้เผือกหอมมีราคาสูงขึ้นหรือ

จำาหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น
ว่าจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่ง
ผลิตที่มีการรับรอง นอกจากนี้ การได้รับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ช่วยในการประชาสมัพนัธ์เผอืกหอมให้เป็นทีรู่จ้กัอย่าง
แพร่หลายในนามของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม
แปลงใหญ่ของอำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซ่ึงจะ
ช่วยลดภาระในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของเกษตรกร
ลงได้ ทั้งนี้ เพราะการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน
ทางการตลาดเป็นทีแ่พร่หลายอยูแ่ล้วในหลายประเทศ 
การเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกเผือกหอมย่อมเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดอกีด้วย ซึง่การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความ
ต้องการความรูข้องเกษตรกรเรือ่งการขึน้ทะเบยีนสิง่บ่ง
ชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ 
ความรู ้เบ้ืองต้นของสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ข้ันตอน 
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กฎหมายและการคุม้ครอง ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการ
ข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย การจัดทำา 
ระบบควบคุมคุณภาพ และการใช้ตราสัญลักษณ์ 
(Department of Intellectual Property, 2004)  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการข้ึน
ทะเบียนโดยตรงในการผลิตเผือกหอมออกสู่ตลาดใน
อนาคต การศกึษานีมุ้ง่หวงันำาผลการศกึษาไปใช้ในการ
ขยายผลเพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้และ
ความต้องการเก่ียวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการข้ึน
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไปพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทำางานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้
สู่เกษตรกรต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูก
เผือกหอมแปลงใหญ่ อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
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ผู ้วิจัยได ้เก็บข ้อมูลเชิงปริมาณเพื่อนำาผลที่ได ้มา
วเิคราะห์ให้ทราบถงึปัจจัยต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อการต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
และประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื เกษตรกรทีเ่ป็น

สมาชกิในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่เผอืกในเขตอำาเภอบ้านหมอ จังหวดัสระบรุ ีจำานวน
ทั้งสิ้น 191 ราย (Ban Mo District Agricultural 
Office, 2020) ประกอบด้วย เกษตรกรในเขตตำาบล
ตลาดน้อย 69 ราย ตำาบลโคกใหญ่ 57 ราย และตำาบล
หรเทพ 65 ราย โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
และสุ ่มตัวอย่างของเกษตรกร ใช้ตารางหาขนาด 
กลุม่ตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 
0.05 (Niyamangkul, 2013) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
132 ราย จำาแนกเป็นเกษตรกรในเขตตำาบลตลาดน้อย 
48 ราย ตำาบลโคกใหญ่ 39 ราย และตำาบลหรเทพ  
45 ราย

เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการวิจัย
การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา  
รายได้ต่อปีต่อคน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการ
ปลกูเผอืกหอม เป็นต้น 2) ความรู้เกีย่วกบัการปลกูเผอืก
หอม ในประเด็นความรู้พ้ืนฐานในการปลูกเผือกหอม 
เช่น ความเหมาะสมของดินสำาหรับการปลูกเผือกหอม 
พันธุ์เผือก วิธีการปลูกเผือกในนาข้าว และการดูแล
รักษาโรคและแมลง เป็นต้น 3) ความต้องการความรู้
เร่ืองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พิจารณา
คำาถามจากความรู้เบื้องต้นเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) ปัญหาและ
อปุสรรค ด้านดนิ พันธุ ์โรคแมลง และด้านอืน่ ๆ  ในการ
ปลูกเผือกหอม โดยนำาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง 
(Validity) จากนั้น นำาแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับ
เกษตรกรผูป้ลกูเผอืกหอมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีมลีกัษณะใกล้เคยีง
กับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 ราย และวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ KR-20 ตามแบบคูเดอร์- 
ริชาร ์ดสัน (Kuder-Richardson rel iabil ity 
coefficient) สำาหรบัความรู้เกีย่วกบัการปลกูเผอืกหอม
ได้เท่ากับ 0.774 และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์
ความเช่ือมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha reliability coefficient) สำาหรับความต้องการ
ความรู้เรื่องการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได้
เท่ากับ 0.899

การแปลความหมายของความรู้เก่ียวกับการ
ปลูกเผือกหอม กำาหนดการวัดแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) (Niyamangkul, 2013) ซึ่งสามารถ
แบ่งระดับความรู้ของเกษตรกร จากข้อคำาถามทั้งหมด 
33 ข้อ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 11.00 หมายถึง  
มีความรู้ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 11.01 – 22.01 หมายถึง  
มีความรู้ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 22.02 – 33.00 หมายถึง  
มีความรู้ในระดับมาก

การแปลความหมายของความต้องการความ
รู ้ เรื่องการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ น้อย 
ปานกลาง และมาก โดยแปลผลระดับความต้องการ
ความรู้ของเกษตรกร ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.67 หมายถึง  
มีความต้องการความรู้ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.68 – 2.35 หมายถึง  
มีความต้องการความรู้ในระดับปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย 2.36 – 3.00 หมายถึง 
มีความต้องการความรู้ในระดับมาก
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 ในส่วนของปัญหาที่พบในการปลูกเผือกหอม
ของเกษตรกรแบ่งออกเป็นหัวข้อในการถามเป็นราย
ด้าน คอื 1) ความเหมาะสมของดินสำาหรับการปลกูเผอืก
หอม 2) การคัดเลือกพันธุ์เผือก 3) การขยายพันธุ์เผือก
และการปลูกเผอืกหอม 4) การดูแลรกัษาโรคและแมลง 
และ 5) การเกบ็เกีย่วและรกัษาผลผลติ โดยกำาหนดการ
วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 1) การ

วิเคราะห์สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ของ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับการปลูก
เผือกหอม ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าตำา่สดุ 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) และ 2) การ
วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบคุคล
และความรูเ้ก่ียวกบัการปลกูเผอืกหอมกับความต้องการ
ความรู้เร่ืองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำาเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบรุ ี โดยใช้ค่าสถิตไิคสแควร์ (Chi-square) 
กำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ์

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุเฉลี่ย 52.44 ปี รายได้เฉลี่ย 197,727.27 
บาทต่อปี มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 คน และมรีะยะเวลา
ที่ประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 16.35 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกบั Sa-ardnuk and Sriboonruang (2019) 
ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นที่มีต ่อภาระหนี้สินของ
เกษตรกร ตำาบลศรีมงคล อำาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มอีายเุฉล่ีย 51.08 ปี มจีำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 
3 คน จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มปีระสบการณ์

ในการทำาการเกษตรเฉลีย่ 19.79 ปี และจากการศกึษา
เกษตรกรผูป้ลกูเผอืกหอมในส่วนของระยะเวลาการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ส่วนมากเป็นสมาชิก
เฉลี่ยประมาณ 3 ปี ร้อยละ 77.3 ของเกษตรกร ถือ
ครองทีดิ่นของตนเอง มีขนาดพืน้ทีป่ลกูเผอืกหอมเฉลีย่ 
11.38 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
ลกัษณะพืน้ท่ีในการปลกูเผอืกหอมคอืปลกูในนาข้าว ใช้
แรงงานในการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 7.24 คน เปิดรับ
ข่าวสารด้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ทางสื่อบุคคลจากสมาชิกในครัวเรือนและญาติพี่น้อง  
(ร้อยละ 18.2) ทางสื่อกิจกรรมจะเปิดรับข่าวสารจาก
การจดัประชมุ (ร้อยละ 48.5) ทางสือ่มวลชนจะเปิดรบั
ข่าวสารจากการโทรทัศน์ (ร้อยละ 28.0) และร้อยละ 
40.2 ของเกษตรกร เป็นสมาชิกกลุ ่มธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากการศึกษา  
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามพร้อมในเรือ่งปัจจยัพืน้
ฐานเพื่อการขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมของเกษตรกร
จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน เกษตรกรมี

ความรู ้ เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมในระดับมาก 
(22.02 –33.00 คะแนน) เป็นจำานวนมากที่สุด ร้อย
ละ 79.5 รองลงมาคือ มีความรู้เก่ียวกับการปลูกเผือก
หอมในระดบัปานกลาง (11.01–22.01 คะแนน) ร้อยละ 
20.5 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 26.23 คะแนน คะแนนสูงสุด 
คือ 33 คะแนน และคะแนนตำ่าสุด คือ 16 คะแนน 
(Table 1) จะเห็นได้ว่า เกษตรกรประกอบอาชีพปลูก
เผือกหอมมาเป็นเวลานาน จึงมีความชำานาญ มีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ การสังเกต การบอกกล่าวจาก
รุ ่นสู ่รุ ่นเก่ียวกับการปฏิบัติและเทคนิคท่ีใช้ในการ 
ปลูกเผือกหอม ทำาให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกเผือกหอมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเกษตรกร
ตอบถูกมากที่สุดในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
ตอบถูกน้อยที่สุดในเรื่องการขยายพันธุ์เผือกและวิธี
การปลูก ซึ่งจะต้องส่งเสริมความรู ้เพิ่มเติมให้แก่
เกษตรกรต่อไป
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Table 1 Knowledge level of farmers on taro cultivation

Knowledge level Frequency Percentage

High (22.02–33.00 points)
Moderate (11.01–22.01 points)
Low (0.00–11.00 points)

105
27
0

79.5
20.5
0.0

Mean = 26.23 points, standard deviation = 4.29 points, minimum = 16 points, maximum = 33 points

ความต้องการความรูเ้ร่ืองการข้ึนทะเบยีนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ของเกษตรกร

เกษตรกรมีความต้องการความรู้เรื่องการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.10 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู ้ที่เกษตรกร
ต้องการมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์ไทย (คะแนนเฉลีย่ 2.26 
คะแนน) รองลงมาคือ การจดัทำาระบบควบคมุคุณภาพ
และการใช้ตราสัญลกัษณ์ (คะแนนเฉลีย่ 2.17 คะแนน) 
ขั้นตอน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 2.12 คะแนน) และความรู้
เบื้องต้นของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายและการ
คุ้มครอง (คะแนนเฉลี่ย 1.98 คะแนน) ตามลำาดับ 
(Table 2) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกษตรกรต้องการความรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเผือกหอม ในการปรับตัว
เพื่อตอบสนองกับตลาดสมัยใหม่ และการสร้างจุดขาย

หรือจุดเด่นของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
การรวมกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ซ่ึงความรู ้ท่ีเกษตรกรต้องการนี้นับเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของ
เผือกหอม และท่ีสำาคัญความรู้ท่ีเกษตรกรต้องการนี้
ต้องได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Phoonkasem et al. (2020) ท่ีศึกษา
ปัจจัยที่ส ่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัการสนบัสนนุและส่งเสรมิการเกษตรจากภาครฐั
และภาคเอกชน ปัจจัยเกษตรกรชาวไร่อ้อย ปัจจัยการ
บริหารจัดการในไร่อ้อย และปัจจัยการบริหารการเงิน 
ทั้ง 4 ปัจจัย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยั่งยืนของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้มี
ส่วนหนนุเสรมิให้การทำาไร่อ้อยของเกษตรกรเกดิความ
ยั่งยืนทางการเกษตร

Table 2  Knowledge needs on Geographical Indications registration of large-scale taro farmers

Knowledge needs on Geographical Indications registration X SD Level of 
knowledge needs

1. Introduction of Geographical Indications
2. Procedure, registration period and responsible agency
3. Law and protection
4. Benefits from Geographical Indications
5. Quality control system and using of logo

1.98
2.12
1.98
2.26
2.17

0.50
0.67
0.65
0.74
0.67

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

Total 2.10 0.42 Moderate

SD = standard deviation
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมกับความต้องการ
ความรู้เรื่องการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม

การเปิดรับข่าวสารช่องทางส่ือมวลชนมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการความรู ้เร่ืองการขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านขั้นตอน ระยะ
เวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 (Table 3) สอดคล้อง
กับ Sa-ardnuk and Sriboonruang (2019) ที่ศึกษา
เรื่องความคิดเห็นที่มีต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร 
ตำาบลศรีมงคล อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก
การศึกษาพบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด เน่ืองจาก

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้แพร่หลายครอบคลุมไปในทุก
พื้นที่ โดยเกษตรกรจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
ประเภทโทรทัศน์มากที่สุด เพราะเป็นสื่อที่เกษตรกร
เข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด มีความน่าสนใจ มีภาพประกอบ 
และมีเสียงบรรยายในการอธิบายขั้นตอนการขอขึ้น
ทะเบียน ระยะเวลาการข้ึนทะเบียน และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ สามารถทำาให้เข้าใจได้ง่าย และปฏิบัติตาม
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ว่า แม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมจะมีการเปิดรับ
ข่าวสาร แต่ยังมีความต้องการข่าวสารและความรู้
เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อเตรียมการเข้าสู่การข้ึนเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์และนำาไปปรับใช้กับเผือกหอมให้มีมูลค่า
ของผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

Table 3 Relationship between personal basic factor and knowledge needs on Geographical 
Indications registration: procedure, registration period and responsible agency 

Factors

Knowledge needs on Geographical Indications registration: 
procedure, registration period and responsible agency

χ2 P-value Significance

Personal data 

Media exposure: mass media 6.981* 0.030 Sig.

* Significance level at 0.05

สำาหรับความต้องการความรู ้เรื่องการขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านกฎหมายและการ
คุ ้มครอง ขนาดพื้นที่ปลูกเผือกหอมของเกษตรกร 
มีความสัมพันธ ์กับความต้องการความรู ้ที่ระดับ 
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 (Table 4) สอดคล้องกับ 
Ruhul et al. (2013) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่า 
พื้นที่ทำาสวนยางพารามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ปลูกยางพาราของเกษตรกรด้านราคายางพารา ซึ่ง
เกษตรกรที่มีพื้นท่ีทำาสวนยางมากมีความคิดว่าพื้นท่ี

ของตนเองควรปลูกพืชท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน จากการ
วิจัยนี้จะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่ในการปลูกเผือก
หอมมาก ยิ่งได้รับผลผลิตมาก จึงจำาเป็นต้องคำานึงถึง
กฎหมายและการคุ้มครอง เพราะเมื่อมีผลผลิตที่มีการ
ละเมิดสิทธิบัตรออกสู่ตลาดจะส่งผลกระทบต่อตนเอง
มาก หากมีผู้แอบอ้างหรือสวมรอยผลิต และอ้างสิทธิ
ว่าผลผลิตของผู้ละเมิดนั้นเป็นผลผลิตเผือกหอมท่ีได้
รับการรับรองว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
จำาหน่ายในราคาที่ถูกกว่า จะส่งผลถึงโอกาสในการ
ตลาดและกระทบต่อยอดจำาหน่ายเผือกหอมใน
อนาคตได้
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การเป็นสมาชิกกลุ ่มของเกษตรกรมีความ
สมัพันธ์กบัความต้องการความรูเ้รือ่งการข้ึนทะเบยีนสิง่
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านกฎหมายและการคุ้มครองที่
ระดับนัยสำาคญัทางสถติ ิ0.05 (Table 4) สอดคล้องกบั 
Jongpaisalsakul (2021) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของ
การรวมธุรกิจตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  
ซ่ึงพบว่า ประสทิธิภาพอนัเกดิขึน้จากการรวมธรุกจิเป็น
ประเด็นสำาคัญที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายจะต้องคำานึง
ในการพจิารณาการรวมธรุกจิตามกฎหมายการแข่งขนั
ทางการค้าเสมอ เพ่ือให้การประเมนิผลกระทบจากการ
รวมธุรกจิน้ันเป็นไปอย่างถกูต้องและเหมาะสม ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากที่สุด ซึ่งการรวมธุรกิจ
อาจทำาให้การแข่งขันทางการค้าลดลง ขณะที่ บาง

ประเทศให้นำ้าหนักแก่ปัจจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพเป็น
อย่างมาก จากงานวิจัยนี้ เนื่องจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในแต่ละกลุ ่มสมาชิกต้องคำานึงถึงการขับ
เคลื่อนกลุ่มให้พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และร่วมมือ
กันทำาหน้าท่ีสมาชิกกลุ่มท่ีดีในการปกป้องสถานการณ์
ท่ีทำาให้กลุ่มมีปัญหาและการดำาเนินงานของกลุ่มหยุด
ชะงัก ดังนั้น การให้ความสำาคัญด้านกฎหมายและการ
คุ้มครอง ย่อมเป็นสิ่งสำาคัญต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในการดำาเนนิงาน การวางแผนการตลาด ลดการแข่งขนั
ทางการค้าและการตลาด และวางแผนรองรบัผูแ้อบอ้าง 
หรือสวมรอยผลิตผลท่ีทำาให้สมาชิกในกลุ ่มถูกเอา
เปรียบ และส่งผลถึงรายได้ความเป็นอยู่ของสมาชิก 
ในกลุ่ม

Table 4 Relationship between personal basic factor and knowledge needs on Geographical 
Indications registration: law and protection 

Factors

Knowledge needs on Geographical Indications registration: 
law and protection

χ2 P-value Significance

Personal data 
Size of taro planting area
Group membership

10.665*
18.021*

0.031
0.021

Sig.
Sig.

* Significance level at 0.05

ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พบว่า เพศของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้ที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 (Table 5) เนื่องจาก
เพศชายและเพศหญิงอาจมีความคิด มุมมอง หรือการ
พิจารณาให้ความสนใจในเรื่องราวที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ Konkhayun et al. (2021) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร จากการศึกษาพบว่า 
เพศมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรด้านการสื่อสารอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่า เพศชายมี
ความต้องการในการพัฒนาระดับมากที่สุด ร้อยละ 
40.8 ส่วนเพศหญิงมีความต้องการในการพัฒนาระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 55.3 แสดงว่า นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรด้านการสื่อสารในระดับ
มากที่สุด 
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ปริมาณผลผลิตเผือกหอมของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กบัความต้องการความรู ้ด้านประโยชน์ที่
จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ระดบันัยสำาคญัทางสถติ ิ0.05 (Table 5) สอดคล้องกบั 
Chumsri et al. (2017) ท่ีศึกษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์
กบัการปลกูปาล์มนำา้มนัของเกษตรกร ตำาบลบางสวรรค์ 
อำาเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจากการศกึษาพบ
ว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่ พื้นที่ปลูก
ปาล์มนำ้ามัน จำานวนแรงงาน รายจ่าย และรายได้จาก
การปลกูปาล์มนำา้มนั มคีวามสมัพันธ์กบัจำานวนผลผลติ
ปาล์มนำา้มนั (ทีร่ะดับนัยสำาคัญทางสถติิ 0.01) ทัง้น้ี อาจ
เป็นเพราะปัจจยัทางเศรษฐกจิมคีวามเกีย่วข้องกบัการ
ดูแลรักษาปาล์มนำ้ามันตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการ
จำาหน่ายผลผลิต ซึ่งมีความสำาคัญต่อจำานวนผลผลิต
ปาล์มนำ้ามันที่เกษตรกรได้รับเป็นอย่างมาก จึงย่อมมี
รายจ่ายในการปลูกปาล์มนำ้ามันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่า

ปุ๋ยเนื่องจากปาล์มนำ้ามันเป็นพืชที่มีความต้องการปุ๋ย
ปริมาณมาก และเกษตรกรที่มีจำานวนแรงงานมาก จะ
มีศักยภาพในการดูแลปาล์มนำ้ามันและการเก็บเกี่ยว
ปาล์มนำ้ามันมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ปาล์มนำ้ามันมีมาก
ขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ จากการศึกษาการปลูกเผือกหอม
ของเกษตรกร เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีผลต่อรายได้
ของเกษตรกร หากราคาผลผลิตเผือกหอมตกตำ่า ส่งผล
ให้เกิดการล้นตลาด พ่อค้าที่รับซื้อลดลง เกิดการกด
ราคารับซ้ือจากเกษตรกร หรือหากเกิดภัยธรรมชาติ 
โรคหรือแมลงระบาด ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดได้ลดลง 
ทำาให้เกษตรกรขาดแรงจงูใจในการปลกูเผอืกหอมและ
อาจคิดว่าไม่คุ้มกับการลงทุน ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึง
ต้องการทราบประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการขึน้ทะเบยีน
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ เพือ่เป็นการต่อยอดและวางแผน
หาทางออกให้กับผลผลิตของตนหากเกิดสถานการณ์
วิกฤติดังกล่าว

Table 5 Relationship between personal basic factor and knowledge needs on Geographical 
Indications registration: benefits from Geographical Indications 

Factors

Knowledge needs on Geographical Indications registration:
benefits from Geographical Indications

χ2 P-value Significance

Personal data 
Gender
Yield

9.948**
10.097*

0.007
0.039

Sig.
Sig.

* Significance level at 0.05, ** Significance level at 0.01

 ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนส่ิง
บ่งชีท้างภมูศิาสตร์โดยรวม พบว่า ระยะเวลาทีป่ระกอบ
อาชีพการปลูกเผือกหอมมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรูท้ีร่ะดบันยัสำาคญัทางสถติิ 0.05 (Table 
6) ซึ่งขัดแย้งกับ Chomngarm et al. (2021) ที่ศึกษา
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิติัตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural 
Practices, GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งใน

จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่พบว่า ประสบการณ์การปลกูผกัชี
ฝรั่งของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP แต่ปัจจัยด้านแรงงานในครัวเรือน 
ปรมิาณผลผลติ ต้นทุนการผลติ และรายได้ต่อพืน้ท่ีปลกู
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP  
ในบางข้อกำาหนด แต่สอดคล้องกับ Ruhul et al. 
(2013) ที่พบว่า ประสบการณ์ในการทำาสวนยางพารา
มีความสัมพันธ์กับการการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
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เกษตรกรด้านราคายางพาราทีร่ะดบันยัสำาคญัทางสถติิ 
0.05 เน่ืองจากเกษตรกรจะทราบและรับรู ้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของราคายางพารามาโดยตลอด สามารถ
คาดการณ์แนวโน้ม และทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของการปลกูยางพารา ส่วนการปลกูเผอืก
หอมของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  เนื่องจากเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกเผือกหอม ทำาให้เกษตรกร
ทราบและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา และการ
มารับซื้อเผือกหอมของพ่อค้าคนกลางท่ีบ่อยครั้งไม่มา
รับซื้อตามกำาหนดเวลา หากมีสิ่งใดที่สามารถการันตี
ได้ว่า ผลผลิตของเผือกหอมจะมีราคาสูงขึ้น และมี
ตลาดทางเลือกเข้ามารองรับผลผลิตของตน เกษตรกร
ย่อมให้ความสนใจและมีความต้องการความรู ้ใน 
ด้านนั้น

ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมมีความ
สัมพันธ์กับความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยรวมที่ระดับนัยสำาคัญทาง

สถิต ิ0.01 (Table 6) สอดคล้องกบั Kaewlaima et al. 
(2017) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำา
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำาบลแม่หอพระ อำาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ความรู้
ในการทำาเกษตรอนิทรย์ีมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกบัการ
ยอมรับการทำาเกษตรอินทรีย์ เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
ของตัวแปรนี้จากค่า odd ratio ท่ีมีค่าเท่ากับ 2.711 
สามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่อง
การทำาเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 1 คะแนน มีโอกาสท่ีจะ
ยอมรับการทำาเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่า ซ่ึง
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีความรู้ในการทำาเกษตร
อินทรีย์มาก จึงส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการ
ทำาเกษตรอินทรีย์ สามารถทำาได้อย่างถูกวิธี กล้าตัดสิน
ใจ และลองทำาเกษตรอินทรีย์ ท้ังนี้ หากเกษตรกรผู้
ปลูกเผือกหอมมีความรู ้ในระดับมากจะส่งผลให้
เกษตรกรต้องการความรู ้สามารถยอมรบัความรูใ้หม่ ๆ  
ได้ดี และจะเปิดโอกาสในการหาช่องทางในการเพิ่ม
มลูค่า หรอืวธิซีึง่นำามาซึง่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และยัง่ยนื

Table 6 Relationships between personal basic factor and knowledge on taro cultivation, and 
knowledge needs on total Geographical Indications registration

Factors
Knowledge needs on total Geographical Indications registration

χ2 P-value Significance

Personal data 
Experience on taro plantation
Knowledge on taro cultivation

9.900*
16.502** 

0.042
0.000

Sig.
Sig.

* Significance level at 0.05, ** Significance level at 0.01

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม
แปลงใหญ่

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูป้ลกูเผอืก
หอมแปลงใหญ่ อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คือ 
เกษตรกรขาดความรู ้ ในรายละเอียดของการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปลูกเผือกหอม 
มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาโรคและแมลง เนื่องจากมี

แมลงศตัรพูชืรบกวนมาก และมฝีนตกในช่วงฉดีพ่นสาร
เคมีกำาจัดศัตรูพืชทำาให ้การฉีดพ ่นสารเคมี ไม ่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร มักพบการระบาดของโรคและ
แมลงบ่อย โดยพบว่าแมลงชอบวางไข่ตอนกลางคืน 
และเมื่อมีการะบาดของโรคและแมลง จะต้องฉีดพ่น
สารเคมีทุก 3–7 วัน เพื่อการรักษาโรคและกำาจัดแมลง
ดังกล่าว ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการขอขึ้น
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ทะเบยีนเป็นส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ในเรือ่งของคณุภาพ
ของผลิต เนื่องจากต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ได้แจ้งขึ้น
ทะเบียนไว้ การดูแลรักษามาตรฐานของสินค้าจึงเป็น
สิง่สำาคญั ซึง่ส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของเผอืกหอม หาก
เผือกหอมได้รับความเสียหายจากโรคและแมลงอาจ
ทำาให้คุณภาพของผลผลิตลดลง อาจนำาไปสู่การระงับ
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

สรุป

เกษตรกรผูป้ลูกเผอืกหอมแปลงใหญ่ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 52.44 ปี รายได้ต่อปีต่อคน
เฉลี่ย 197,727.27 บาทต่อปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีจำานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอม เฉลี่ย 
16.35 ปี ระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่เฉลี่ย 3 ปี ลักษณะการถือครองที่ดินเป็นของ
ตนเองร้อยละ 77.3 ขนาดพ้ืนที่ปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 
11.38 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้
แรงงานในการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 7.24 คน เปิดรับ
ข่าวสารทางส่ือมวลชนจากการโทรทศัน์ มคีวามรูเ้กีย่ว
กับการปลูกเผือกหอมอยู่ในระดับมากเฉลี่ยที่ 26.23 
คะแนน จากคะแนนรวม 33 คะแนน ความต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.10 คะแนน 
โดยต้องการความรู้เร่ืองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภมิูศาสตร์ด้านประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการขึน้ทะเบยีน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
จัดทำาระบบควบคุมคุณภาพและการใช้ตราสัญลักษณ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข่าวสาร 
ช่องทางสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ความรู้ด้านขั้นตอน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนขนาดพื้นที่ปลูกเผือกหอม
และการเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรมีความสัมพันธ์
กบัความต้องการความรูด้้านกฎหมายและการคุม้ครอง 
เพศและปรมิาณผลผลติเผอืกหอมของเกษตรกรมคีวาม
สัมพันธ์กับความต้องการความรู้ด้านประโยชน์ที่จะได้
รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขณะที่ 
ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอมและ
ความรู้เก่ียวกับการปลูกเผือกหอมมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการความรู้โดยรวม อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ยงัคงขาดความรูใ้นรายละเอยีดของการขึน้ทะเบยีนสิง่
บ่งช้ีทางภมูศิาสตร์และด้านประโยชน์ทีจ่ะได้รบั หน่วย
งานรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีการวางแผนในการถ่ายทอด
ความรูใ้นเรือ่งนีแ้ก่เกษตรกร เพือ่เตรยีมความพร้อมให้
กับเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ต่อไป 
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