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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.
Keywords: Taro, need, large-scale, Geographical Indications, Saraburi
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ความต้องการความรู้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บทคัดย่อ

ของเกษตรกรที่ พ บ ได้ แ ก่ การขาดความรู ้ ใ นราย
ละเอียดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รัฐควรมีการเตรียมความพร้อมความรู้เรื่องการขึ้น
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่เกษตรกร
เผือกหอม 3) ความต้องการความรูเ้ รือ่ งการขึน้ ทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 4) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความ ค�ำส�ำคัญ: เผือก, ความต้องการ, แปลงใหญ่, สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์, สระบุรี
ต้ อ งการความรู ้ เ รื่ อ งการขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ และ 5) ปัญหาและอุปสรรค กลุ่มตัวอย่าง
บทน�ำ
คือ เกษตรกรผูป้ ลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ 132 ราย เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ ก�ำหนด
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุด ค่า แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรโดยมีโครงการส�ำคัญ
สูงสุด และไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปลูกเผือก คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้
หอมแปลงใหญ่สว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 52.44 ความส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาที่ปลูก ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ พัฒนา
เผือกหอมเฉลี่ย 16.35 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และ
เฉลี่ย 3 ปี ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและพัฒนาการผลิตเผือกหอม
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมในระดับ คุณภาพ โดยเกษตรกรรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม
มาก เฉลีย่ 26.23 คะแนน จากคะแนนรวม 33 คะแนน วิสาหกิจชุมชนและเข้าร่วมในโครงการปลูกเผือกหอม
และมีความต้องการความรูเ้ รือ่ งการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชี้ แปลงใหญ่ ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
ทางภูมิศาสตร์เฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง คะแนน สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ย 2.10 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐานรายด้าน ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ จ�ำนวน 191 ราย พื้นที่ปลูก
พบว่า การเปิดรับข่าวสารช่องทางสื่อมวลชนมีความ 1,913 ไร่ ใน 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สัมพันธ์กบั ความต้องการความรูด้ า้ นขัน้ ตอน ระยะเวลา สระบุรี คือ ต�ำบลหรเทพ ต�ำบลตลาดน้อย และต�ำบล
การขึน้ ทะเบียน และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ขนาดพืน้ ที่ โคกใหญ่ (Ban Mo District Agricultural Office,
ปลูกและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความ 2020) ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตเผือกคุณภาพดี รสชาติดี
ต้องการความรูด้ า้ นกฎหมายและการคุม้ ครอง ปริมาณ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เผือกหอมบ้านหมอมีกลิน่
ผลผลิตเผือกหอมมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการความ หอมกว่าเผือกที่ปลูกในพื้นที่อื่นแม้จะเป็นเผือกพันธุ์
รู้ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ เดียวกัน ยิง่ เมือ่ ผ่านความร้อน ต้ม นึง่ หรือแปรรูปต่าง ๆ
ทางภูมศิ าสตร์ และระยะเวลาทีท่ �ำอาชีพปลูกเผือกหอม เผือกจะมีกลิน่ หอมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และเนือ้ จะมีความ
มีความสัมพันธ์กับการต้องการความรู้โดยรวมที่ระดับ ร่ ว นซุ ย รสชาติ มั น ด้ ว ยลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องอ�ำเภอ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ขณะที่ เพศมีความสัมพันธ์กบั บ้านหมอมีลกั ษณะเป็นดินเหนียว สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบ
ความต้องการความรู้ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ลุ่ม มีน�้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกและเป็นดิน
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับ เหนี ย วจั ด ที่ อุ ้ ม น�้ ำ ได้ ดี จึ ง เป็ น แหล่ ง ปลู ก เผื อ กที่ มี
การปลูกเผือกหอมมีความสัมพันธ์กับความต้องการ คุณสมบัติโดดเด่น (Department of Intellectual
ความรู้โดยรวมที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 ปัญหา Property, 2020) แม้ ว ่ า เผื อ กจะไม่ ไ ด้ จั ด เป็ น พื ช
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เศรษฐกิจระดับประเทศ แต่ในระดับท้องถิ่นแล้วเผือก
จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงในการปลูก
ซึง่ มีการปลูกเผือกสลับกับการท�ำนาข้าวเป็นประจ�ำทุก
ปี ท�ำให้สร้างรายได้แก่คนในพืน้ ที่ โดยผลผลิตของเผือก
มี ทั้ ง จ�ำหน่ า ยเป็ น หั ว สด แบ่ ง เป็ น เกรดขนาดใหญ่
(น�้ ำ หนั ก ต่ อ หั ว 8–10 ขี ด ) และเกรดขนาดกลาง
(นำ�้ หนักต่อหัว 5–8 ขีด) ราคากิโลกรัมละ 30 บาท เกรด
ขนาดปอใหญ่ (น�้ำหนักต่อหัว 4–5 ขีด) ราคากิโลกรัม
ละ 20 บาท เกรดขนาดปอเล็ก (น�้ำหนักต่อหัว <4 ขีด)
ราคากิโลกรัมละ 13 บาท ส่งจ�ำหน่ายในตลาดสด มี
พ่อค้ามารับซือ้ ถึงที่ และส่วนทีม่ คี วามบกพร่องหรือเน่า
เสียบางส่วนที่เรียกว่า เผือกปาด สามารถน�ำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการ
รวมกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ และทีส่ �ำคัญคือท�ำให้เผือกหอมมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ เพือ่
การเข้ า สู ่ การขอขึ้นทะเบียนสิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศาสตร์
(Geographical Indications, GI) ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาประเภทหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ชุ ม ชนอาศั ย
ลักษณะเฉพาะทีม่ อี ยูใ่ นแหล่งภูมศิ าสตร์ตามธรรมชาติ
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ วัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ หรือ
ทั ก ษะความช�ำนาญของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินค้า ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ขาด
ความรู ้ ใ นกระบวนการขอจดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงด�ำเนินการศึกษา
แนวทางการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
เผือกหอม โดยเน้นใช้หลักการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ร่วมกับเอกลักษณ์ของเผือกหอมในอ�ำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่ก�ำลังเข้าสู่กระบวนการจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่อ�ำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี เนือ่ งจากมีพนื้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมและ
เป็นแหล่งปลูกเผือกหอมที่มีความส�ำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย การได้รับรองและระบุว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์จะท�ำให้ผบู้ ริโภคเห็นว่า เผือกหอมมีลกั ษณะ
พิเศษต่างไปจากเผือกหอมทีป่ ลูกขึน้ จากแหล่งอืน่ การ
ระบุเช่นนี้จะมีผลท�ำให้เผือกหอมมีราคาสูงขึ้นหรือ

จ�ำหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น
ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่ง
ผลิตที่มีการรับรอง นอกจากนี้ การได้รับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
ช่วยในการประชาสัมพันธ์เผือกหอมให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่าง
แพร่หลายในนามของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม
แปลงใหญ่ของอ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของเกษตรกร
ลงได้ ทั้ ง นี้ เพราะการใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ น
ทางการตลาดเป็นทีแ่ พร่หลายอยูแ่ ล้วในหลายประเทศ
การเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกเผือกหอมย่อมเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดอีกด้วย ซึง่ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความ
ต้องการความรูข้ องเกษตรกรเรือ่ งการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่ง
ชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่
ความรู้เบื้องต้นของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอน
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมายและการคุม้ ครอง ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการ
ขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ทย การจั ด ท�ำ
ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์
(Department of Intellectual Property, 2004)
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ เกษตรกรในการขึ้ น
ทะเบียนโดยตรงในการผลิตเผือกหอมออกสู่ตลาดใน
อนาคต การศึกษานีม้ งุ่ หวังน�ำผลการศึกษาไปใช้ในการ
ขยายผลเพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้และ
ความต้องการเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้น
ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการท�ำงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่เกษตรกรต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูก
เผือกหอมแปลงใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
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ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ น�ำผลที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
และประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรทีเ่ ป็น
สมาชิกในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่เผือกในเขตอ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 191 ราย (Ban Mo District Agricultural
Office, 2020) ประกอบด้วย เกษตรกรในเขตต�ำบล
ตลาดน้อย 69 ราย ต�ำบลโคกใหญ่ 57 ราย และต�ำบล
หรเทพ 65 ราย โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
และสุ ่ ม ตั ว อย่ า งของเกษตรกร ใช้ ต ารางหาขนาด
กลุม่ ตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
0.05 (Niyamangkul, 2013) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
132 ราย จ�ำแนกเป็นเกษตรกรในเขตต�ำบลตลาดน้อย
48 ราย ต�ำบลโคกใหญ่ 39 ราย และต�ำบลหรเทพ
45 ราย
เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการวิจัย
การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1)
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ต่อปีต่อคน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการ
ปลูกเผือกหอม เป็นต้น 2) ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกเผือก
หอม ในประเด็นความรู้พื้นฐานในการปลูกเผือกหอม
เช่น ความเหมาะสมของดินส�ำหรับการปลูกเผือกหอม
พันธุ์เผือก วิธีการปลูกเผือกในนาข้าว และการดูแล
รักษาโรคและแมลง เป็นต้น 3) ความต้องการความรู้
เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พิจารณา
ค�ำถามจากความรู้เบื้องต้นเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ 4) ปัญหาและ
อุปสรรค ด้านดิน พันธุ์ โรคแมลง และด้านอืน่ ๆ ในการ
ปลูกเผือกหอม โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
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ตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
(Validity) จากนั้น น�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับ
เกษตรกรผูป้ ลูกเผือกหอมทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย และวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ KR-20 ตามแบบคูเดอร์ริ ช าร์ ด สั น (Kuder-Richardson reliability
coefficient) ส�ำหรับความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกเผือกหอม
ได้เท่ากับ 0.774 และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha reliability coefficient) ส�ำหรับความต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
เท่ากับ 0.899
การแปลความหมายของความรู้เกี่ยวกับการ
ปลู ก เผื อ กหอม ก�ำหนดการวั ด แบบอั น ตรภาคชั้ น
(Interval scale) (Niyamangkul, 2013) ซึ่งสามารถ
แบ่งระดับความรู้ของเกษตรกร จากข้อค�ำถามทั้งหมด
33 ข้อ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 0.00 – 11.00 หมายถึ ง
มีความรู้ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ ย 11.01 – 22.01 หมายถึ ง
มีความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 22.02 – 33.00 หมายถึ ง
มีความรู้ในระดับมาก
การแปลความหมายของความต้องการความ
รู ้ เ รื่ อ งการขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข อง
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ น้อย
ปานกลาง และมาก โดยแปลผลระดับความต้องการ
ความรู้ของเกษตรกร ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.67 หมายถึ ง
มีความต้องการความรู้ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ ย 1.68 – 2.35 หมายถึ ง
มีความต้องการความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 2.36 – 3.00 หมายถึ ง
มีความต้องการความรู้ในระดับมาก

ส.วก.ท.

ในส่วนของปัญหาที่พบในการปลูกเผือกหอม
ของเกษตรกรแบ่งออกเป็นหัวข้อในการถามเป็นราย
ด้าน คือ 1) ความเหมาะสมของดินส�ำหรับการปลูกเผือก
หอม 2) การคัดเลือกพันธุ์เผือก 3) การขยายพันธุ์เผือก
และการปลูกเผือกหอม 4) การดูแลรักษาโรคและแมลง
และ 5) การเก็บเกีย่ วและรักษาผลผลิต โดยก�ำหนดการ
วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale)

ในการท�ำการเกษตรเฉลีย่ 19.79 ปี และจากการศึกษา
เกษตรกรผูป้ ลูกเผือกหอมในส่วนของระยะเวลาการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ส่วนมากเป็นสมาชิก
เฉลี่ยประมาณ 3 ปี ร้อยละ 77.3 ของเกษตรกร ถือ
ครองทีด่ นิ ของตนเอง มีขนาดพืน้ ทีป่ ลูกเผือกหอมเฉลีย่
11.38 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
ลักษณะพืน้ ทีใ่ นการปลูกเผือกหอมคือปลูกในนาข้าว ใช้
แรงงานในการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 7.24 คน เปิดรับ
ข่าวสารด้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ทางสื่อบุคคลจากสมาชิกในครัวเรือนและญาติพี่น้อง
(ร้อยละ 18.2) ทางสื่อกิจกรรมจะเปิดรับข่าวสารจาก
การจัดประชุม (ร้อยละ 48.5) ทางสือ่ มวลชนจะเปิดรับ
ข่าวสารจากการโทรทัศน์ (ร้อยละ 28.0) และร้อยละ
40.2 ของเกษตรกร เป็ น สมาชิ ก กลุ ่ ม ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จากการศึ ก ษา
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามพร้อมในเรือ่ งปัจจัยพืน้
ฐานเพื่อการขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 1) การ
วิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ของ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับการปลูก
เผือกหอม ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าตำ�่ สุด
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) และ 2) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล
และความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกเผือกหอมกับความต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมของเกษตรกร
จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน เกษตรกรมี
จังหวัดสระบุรี โดยใช้คา่ สถิตไิ คสแควร์ (Chi-square)
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การปลู ก เผื อ กหอมในระดั บ มาก
ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
(22.02 –33.00 คะแนน) เป็นจ�ำนวนมากที่สุด ร้อย
ละ 79.5 รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือก
ผลการทดลองและวิจารณ์
หอมในระดับปานกลาง (11.01–22.01 คะแนน) ร้อยละ
20.5 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 26.23 คะแนน คะแนนสูงสุด
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมส่วนใหญ่เป็นเพศ คือ 33 คะแนน และคะแนนต�่ำสุด คือ 16 คะแนน
หญิง มีอายุเฉลี่ย 52.44 ปี รายได้เฉลี่ย 197,727.27 (Table 1) จะเห็นได้ว่า เกษตรกรประกอบอาชีพปลูก
บาทต่อปี มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี เผือกหอมมาเป็นเวลานาน จึงมีความช�ำนาญ มีการ
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 4 คน และมีระยะเวลา เรียนรู้จากการปฏิบัติ การสังเกต การบอกกล่าวจาก
ที่ประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 16.35 ปี ซึ่ง รุ ่ น สู ่ รุ ่ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ละเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการ
สอดคล้องกับ Sa-ardnuk and Sriboonruang (2019) ปลูกเผือกหอม ท�ำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ ภาระหนี้ สิ น ของ ปลูกเผือกหอมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเกษตรกร
เกษตรกร ต�ำบลศรี ม งคล อ�ำเภอไทรโยค จั ง หวั ด ตอบถูกมากที่สุดในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
กาญจนบุรี ซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตอบถูกน้อยที่สุดในเรื่องการขยายพันธุ์เผือกและวิธี
มีอายุเฉลีย่ 51.08 ปี มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ การปลู ก ซึ่ ง จะต้ อ งส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่
3 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ เกษตรกรต่อไป
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Table 1 Knowledge level of farmers on taro cultivation
Knowledge level
High (22.02–33.00 points)
Moderate (11.01–22.01 points)
Low (0.00–11.00 points)

Frequency

Percentage

105
27
0

79.5
20.5
0.0

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

ความต้องการความรูเ้ รือ่ งการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์ของเกษตรกร
เกษตรกรมีความต้องการความรู้เรื่องการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.10 คะแนน เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ความรู ้ ที่ เ กษตรกร
ต้องการมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้น
ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย (คะแนนเฉลีย่ 2.26
คะแนน) รองลงมาคือ การจัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพ
และการใช้ตราสัญลักษณ์ (คะแนนเฉลีย่ 2.17 คะแนน)
ขั้นตอน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 2.12 คะแนน) และความรู้
เบื้องต้นของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายและการ
คุ้มครอง (คะแนนเฉลี่ย 1.98 คะแนน) ตามล�ำดับ
(Table 2) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกษตรกรต้องการความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเผือกหอม ในการปรับตัว
เพื่อตอบสนองกับตลาดสมัยใหม่ และการสร้างจุดขาย

หรือจุดเด่นของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
การรวมกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ซึ่งความรู้ที่เกษตรกรต้องการนี้นับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของ
เผือกหอม และที่ส�ำคัญความรู้ที่เกษตรกรต้องการนี้
ต้องได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและ
ประกอบอาชี พ ทางการเกษตรได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Phoonkasem et al. (2020) ที่ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความยั่ ง ยื น ทางการเกษตรของ
เกษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ยในจั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง พบว่ า
ปัจจัยการสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ปัจจัยเกษตรกรชาวไร่อ้อย ปัจจัยการ
บริหารจัดการในไร่อ้อย และปัจจัยการบริหารการเงิน
ทั้ง 4 ปัจจัย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยั่งยืนของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้มี
ส่วนหนุนเสริมให้การท�ำไร่ออ้ ยของเกษตรกรเกิดความ
ยั่งยืนทางการเกษตร

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

Knowledge needs on Geographical Indications registration

SD = standard deviation
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมกับความต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม
การเปิ ด รั บ ข่ า วสารช่ อ งทางสื่ อ มวลชนมี
ความสั ม พั น ธ์ กับ ความต้องการความรู้เ รื่องการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านขั้นตอน ระยะ
เวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (Table 3) สอดคล้อง
กับ Sa-ardnuk and Sriboonruang (2019) ที่ศึกษา
เรื่ องความคิด เห็ นที่มีต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร
ต�ำบลศรีมงคล อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก
การศึกษาพบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากที่สุด เนื่องจาก

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้แพร่หลายครอบคลุมไปในทุก
พื้นที่ โดยเกษตรกรจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
ประเภทโทรทัศน์มากที่สุด เพราะเป็นสื่อที่เกษตรกร
เข้าถึงได้ง่ายที่สุด มีความน่าสนใจ มีภาพประกอบ
และมีเสียงบรรยายในการอธิบายขั้นตอนการขอขึ้น
ทะเบียน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ สามารถท�ำให้เข้าใจได้ง่าย และปฏิบัติตาม
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า แม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมจะมีการเปิดรับ
ข่าวสาร แต่ยังมีความต้องการข่าวสารและความรู้
เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเตรียมการเข้าสู่การขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และน�ำไปปรับใช้กับเผือกหอมให้มีมูลค่า
ของผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

Table 3 Relationship between personal basic factor and knowledge needs on Geographical
Indications registration: procedure, registration period and responsible agency
Factors
Personal data
Media exposure: mass media

Knowledge needs on Geographical Indications registration:
procedure, registration period and responsible agency
χ2

P-value

Significance

6.981*

0.030

Sig.

* Significance level at 0.05
ส�ำหรั บ ความต้ อ งการความรู ้ เ รื่ อ งการขึ้ น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านกฎหมายและการ
คุ ้ ม ครอง ขนาดพื้ น ที่ ป ลู ก เผื อ กหอมของเกษตรกร
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการความรู ้ ที่ ร ะดั บ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (Table 4) สอดคล้องกับ
Ruhul et al. (2013) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ�ำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่า
พื้นที่ท�ำสวนยางพารามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ปลูกยางพาราของเกษตรกรด้านราคายางพารา ซึ่ง
เกษตรกรที่มีพื้นที่ท�ำสวนยางมากมีความคิดว่าพื้นที่

ของตนเองควรปลูกพืชที่คุ้มค่ากับการลงทุน จากการ
วิจัยนี้จะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่ในการปลูกเผือก
หอมมาก ยิ่งได้รับผลผลิตมาก จึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
กฎหมายและการคุ้มครอง เพราะเมื่อมีผลผลิตที่มีการ
ละเมิดสิทธิบัตรออกสู่ตลาดจะส่งผลกระทบต่อตนเอง
มาก หากมีผู้แอบอ้างหรือสวมรอยผลิต และอ้างสิทธิ
ว่าผลผลิตของผู้ละเมิดนั้นเป็นผลผลิตเผือกหอมที่ได้
รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ และ
จ�ำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า จะส่งผลถึงโอกาสในการ
ตลาดและกระทบต่ อ ยอดจ�ำหน่ า ยเผื อ กหอมใน
อนาคตได้
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การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรมีความ
สัมพันธ์กบั ความต้องการความรูเ้ รือ่ งการขึน้ ทะเบียนสิง่
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านกฎหมายและการคุ้มครองที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (Table 4) สอดคล้องกับ
Jongpaisalsakul (2021) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของ
การรวมธุ ร กิ จ ตามกฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
ซึง่ พบว่า ประสิทธิภาพอันเกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจเป็น
ประเด็นส�ำคัญที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายจะต้องค�ำนึง
ในการพิจารณาการรวมธุรกิจตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าเสมอ เพือ่ ให้การประเมินผลกระทบจากการ
รวมธุรกิจนัน้ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากที่สุด ซึ่งการรวมธุรกิจ
อาจท�ำให้การแข่งขันทางการค้าลดลง ขณะที่ บาง

ประเทศให้น�้ำหนักแก่ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็น
อย่างมาก จากงานวิจัยนี้ เนื่องจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในแต่ละกลุ่มสมาชิกต้องค�ำนึงถึงการขับ
เคลื่อนกลุ่มให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และร่วมมือ
กันท�ำหน้าที่สมาชิกกลุ่มที่ดีในการปกป้องสถานการณ์
ที่ท�ำให้กลุ่มมีปัญหาและการด�ำเนินงานของกลุ่มหยุด
ชะงัก ดังนั้น การให้ความส�ำคัญด้านกฎหมายและการ
คุ้มครอง ย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในการด�ำเนินงาน การวางแผนการตลาด ลดการแข่งขัน
ทางการค้าและการตลาด และวางแผนรองรับผูแ้ อบอ้าง
หรื อ สวมรอยผลิ ต ผลที่ ท�ำให้ ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม ถู ก เอา
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

Personal data
Size of taro planting area
Group membership

χ2

P-value

Significance

10.665*
18.021*

0.031
0.021

Sig.
Sig.

* Significance level at 0.05

ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พบว่า เพศของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้ที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 (Table 5) เนื่องจาก
เพศชายและเพศหญิงอาจมีความคิด มุมมอง หรือการ
พิ จ ารณาให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งราวที่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับ Konkhayun et al. (2021) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริม
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การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จากการศึกษาพบว่า
เพศมีค วามสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรด้านการสื่อสารอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่า เพศชายมี
ความต้องการในการพัฒนาระดับมากที่สุด ร้อยละ
40.8 ส่วนเพศหญิงมีความต้องการในการพัฒนาระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 55.3 แสดงว่า นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นา
ทักษะการส่งเสริมการเกษตรด้านการสื่อสารในระดับ
มากที่สุด

ส.วก.ท.

ปริ ม าณผลผลิ ต เผื อ กหอมของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการความรู้ ด้านประโยชน์ที่
จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (Table 5) สอดคล้องกับ
Chumsri et al. (2017) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการปลูกปาล์มนำ�้ มันของเกษตรกร ต�ำบลบางสวรรค์
อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบ
ว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่ พื้นที่ปลูก
ปาล์มน�้ำมัน จ�ำนวนแรงงาน รายจ่าย และรายได้จาก
การปลูกปาล์มนำ�้ มัน มีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนผลผลิต
ปาล์มนำ�้ มัน (ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01) ทัง้ นี้ อาจ
เป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความเกีย่ วข้องกับการ
ดูแลรักษาปาล์มน�้ำมันตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการ
จ�ำหน่ายผลผลิต ซึ่งมีความส�ำคัญต่อจ�ำนวนผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันที่เกษตรกรได้รับเป็นอย่างมาก จึงย่อมมี
รายจ่ายในการปลูกปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่า

ปุ๋ยเนื่องจากปาล์มน�้ำมันเป็นพืชที่มีความต้องการปุ๋ย
ปริมาณมาก และเกษตรกรที่มีจ�ำนวนแรงงานมาก จะ
มีศักยภาพในการดูแลปาล์มน�้ำมันและการเก็บเกี่ยว
ปาล์มน�้ำมันมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ปาล์มน�้ำมันมีมาก
ขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ จากการศึกษาการปลูกเผือกหอม
ของเกษตรกร เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีผลต่อรายได้
ของเกษตรกร หากราคาผลผลิตเผือกหอมตกต�่ำ ส่งผล
ให้เกิดการล้นตลาด พ่อค้าที่รับซื้อลดลง เกิดการกด
ราคารับซื้อจากเกษตรกร หรือหากเกิดภัยธรรมชาติ
โรคหรือแมลงระบาด ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดได้ลดลง
ท�ำให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปลูกเผือกหอมและ
อาจคิดว่าไม่คุ้มกับการลงทุน ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึง
ต้องการทราบประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการขึน้ ทะเบียน
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ เพือ่ เป็นการต่อยอดและวางแผน
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
ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์โดยรวม พบว่า ระยะเวลาทีป่ ระกอบ
อาชี พ การปลู ก เผื อ กหอมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ต้องการความรูท้ รี่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (Table
6) ซึ่งขัดแย้งกับ Chomngarm et al. (2021) ที่ศึกษา
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural
Practices, GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งใน

จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ พบว่า ประสบการณ์การปลูกผักชี
ฝรั่งของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GAP แต่ปัจจัยด้านแรงงานในครัวเรือน
ปริมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต และรายได้ตอ่ พืน้ ทีป่ ลูก
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน GAP
ในบางข้อก�ำหนด แต่สอดคล้องกับ Ruhul et al.
(2013) ที่พบว่า ประสบการณ์ในการท�ำสวนยางพารา
มีความสัมพันธ์กับการการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
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เกษตรกรด้านราคายางพาราทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 เนื่ อ งจากเกษตรกรจะทราบและรั บ รู ้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของราคายางพารามาโดยตลอด สามารถ
คาดการณ์แนวโน้ม และทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของการปลูกยางพารา ส่วนการปลูกเผือก
หอมของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อ�ำเภอ
บ้ า นหมอ จั ง หวั ด สระบุ รี เนื่ อ งจากเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกเผือกหอม ท�ำให้เกษตรกร
ทราบและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา และการ
มารับซื้อเผือกหอมของพ่อค้าคนกลางที่บ่อยครั้งไม่มา
รับซื้อตามก�ำหนดเวลา หากมีสิ่งใดที่สามารถการันตี
ได้ว่า ผลผลิตของเผือกหอมจะมีราคาสูงขึ้น และมี
ตลาดทางเลือกเข้ามารองรับผลผลิตของตน เกษตรกร
ย่ อ มให้ ค วามสนใจและมี ค วามต้ อ งการความรู ้ ใ น
ด้านนั้น
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมมีความ
สัมพันธ์กับความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยรวมที่ระดับนัยส�ำคัญทาง

สถิติ 0.01 (Table 6) สอดคล้องกับ Kaewlaima et al.
(2017) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ต�ำบลแม่หอพระ อ�ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ความรู้
ในการท�ำเกษตรอินทรียม์ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ยอมรับการท�ำเกษตรอินทรีย์ เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
ของตัวแปรนี้จากค่า odd ratio ที่มีค่าเท่ากับ 2.711
สามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่อง
การท�ำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 1 คะแนน มีโอกาสที่จะ
ยอมรับการท�ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ซึ่ง
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีความรู้ในการท�ำเกษตร
อินทรีย์มาก จึงส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ สามารถท�ำได้อย่างถูกวิธี กล้าตัดสิน
ใจ และลองท�ำเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ หากเกษตรกรผู้
ปลู ก เผื อ กหอมมี ค วามรู ้ ใ นระดั บ มากจะส่ ง ผลให้
เกษตรกรต้องการความรู้ สามารถยอมรับความรูใ้ หม่ ๆ
ได้ดี และจะเปิดโอกาสในการหาช่องทางในการเพิ่ม
มูลค่า หรือวิธซี งึ่ น�ำมาซึง่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และยัง่ ยืน

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

Personal data
Experience on taro plantation
Knowledge on taro cultivation

χ2

P-value

Significance

9.900*
16.502**

0.042
0.000

Sig.
Sig.

* Significance level at 0.05, ** Significance level at 0.01
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอม
แปลงใหญ่
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูป้ ลูกเผือก
หอมแปลงใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คือ
เกษตรกรขาดความรู ้ ใ นรายละเอี ย ดของการขึ้ น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปลูกเผือกหอม
มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาโรคและแมลง เนื่องจากมี
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แมลงศัตรูพชื รบกวนมาก และมีฝนตกในช่วงฉีดพ่นสาร
เคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ท�ำให้ ก ารฉี ด พ่ น สารเคมี ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร มักพบการระบาดของโรคและ
แมลงบ่อย โดยพบว่าแมลงชอบวางไข่ตอนกลางคืน
และเมื่อมีการะบาดของโรคและแมลง จะต้องฉีดพ่น
สารเคมีทุก 3–7 วัน เพื่อการรักษาโรคและก�ำจัดแมลง
ดังกล่าว ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการขอขึ้น

ส.วก.ท.

ทะเบียนเป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ในเรือ่ งของคุณภาพ
ของผลิต เนื่องจากต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ได้แจ้งขึ้น
ทะเบียนไว้ การดูแลรักษามาตรฐานของสินค้าจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ ซึง่ ส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของเผือกหอม หาก
เผือกหอมได้รับความเสียหายจากโรคและแมลงอาจ
ท�ำให้คุณภาพของผลผลิตลดลง อาจน�ำไปสู่การระงับ
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

สรุป
เกษตรกรผูป้ ลูกเผือกหอมแปลงใหญ่สว่ นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 52.44 ปี รายได้ต่อปีต่อคน
เฉลี่ย 197,727.27 บาทต่อปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอม เฉลี่ย
16.35 ปี ระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่เฉลี่ย 3 ปี ลักษณะการถือครองที่ดินเป็นของ
ตนเองร้อยละ 77.3 ขนาดพื้นที่ปลูกเผือกหอมเฉลี่ย
11.38 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,481.06 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้
แรงงานในการปลูกเผือกหอมเฉลี่ย 7.24 คน เปิดรับ
ข่าวสารทางสือ่ มวลชนจากการโทรทัศน์ มีความรูเ้ กีย่ ว
กับการปลูกเผือกหอมอยู่ในระดับมากเฉลี่ยที่ 26.23
คะแนน จากคะแนนรวม 33 คะแนน ความต้องการ
ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.10 คะแนน
โดยต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ดา้ นประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการขึน้ ทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
จัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพและการใช้ตราสัญลักษณ์

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข่าวสาร
ช่องทางสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ความรู้ด้านขั้นตอน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนขนาดพื้นที่ปลูกเผือกหอม
และการเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรมีความสัมพันธ์
กับความต้องการความรูด้ า้ นกฎหมายและการคุม้ ครอง
เพศและปริมาณผลผลิตเผือกหอมของเกษตรกรมีความ
สัมพันธ์กับความต้องการความรู้ด้านประโยชน์ที่จะได้
รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขณะที่
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการปลูกเผือกหอมและ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเผือกหอมมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการความรู้โดยรวม อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ยังคงขาดความรูใ้ นรายละเอียดของการขึน้ ทะเบียนสิง่
บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์และด้านประโยชน์ทจี่ ะได้รบั หน่วย
งานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนในการถ่ายทอด
ความรูใ้ นเรือ่ งนีแ้ ก่เกษตรกร เพือ่ เตรียมความพร้อมให้
กับเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
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สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และ นายสมเกียรติ เหลือง
เจริญทิพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรช�ำนาญงาน สถานี
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