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Abstract
The objectives of this study were to investigate: 1) socio-economic attributes of 

longan farmers; 2) the farmer adoption of longan growing technology; 3) relationships 
between the farmer adoption of longan growing technology and various factors; and 
4) problems encountered and suggestions of the farmers. The sample group consisted 
of 132 longan farmers in Khuang Pao Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province. 
A set of questionnaires was used for data collection and analysed by using descriptive 
statistics / multiple regression analysis.

Results of the study revealed that most of the respondents were male, 57 years 
old on average, elementary school graduates and below, and married. They had 3 rai of 
longan growing area per household and 2 household workforce on average. The could 
earn an income from longan for 59,295 baht per household per year on average. Most 
of the respondents were members of an agricultural institute and they contacted 
agricultural extension workers twice a year. They perceived agricultural news information 
22 times per month on average. The respondents had 17 years of experience in longan 
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growing and they attended training/educational trip once a year on average. It was found 
that the respondents had adopted longan growing technology at a high level. Factors 
effecting the adoption of longan growing technology with a statistical significance level 
included sex and agricultural news/information production.

The problems encountered, this involved high production costs, a low price of 
longan and prolonged drought. The following were suggestions of the respondents; 
concerned government should find a measure to make the longan price be high; chemicals 
used for longan growing should have a lower price than before to reduce production 
costs; an increase in the knowledge dissemination about quality longan growing; and 
preparation to deal with drought condition
Keywords: farmer adoption, longan production, Chom Thong district

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปญหา และ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลาํไยในพ้ืนทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม รวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 132 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะหพหุถดถอย

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มสีถานภาพสมรส มพีืน้ทีใ่นการปลูกลาํไยเฉล่ีย 3 ไรตอครวัเรือน มรีายไดจากการปลูกลาํไย
เฉล่ีย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉล่ีย 2 ครั้งตอป ไดรับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้ตอเดอืน มปีระสบการณในการปลกูลาํไยเฉลีย่ 17 ป มปีระสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลาํไยอยูในระดับมาก สาํหรบัปจจัยทีม่ผีลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติ ไดแก เพศ และการไดรับขาวสารดานการเกษตร

ผลการศึกษาปญหา ในการปลูกลาํไยของเกษตรกรทีส่าํคัญ คอื การปลกูลาํไยมีตนทุนสงู ราคาลําไย
ตกตํา่ และประสบกับปญหาภยัแลงทีย่าวนาน ซึง่เกษตรกรมีขอเสนอแนะวา เกษตรกรตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐควรผลักดันใหลําไยมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ควรมีมาตรการท่ีทําใหสารเคมีที่ใชมีราคาตํ่าลงเพื่อ
ลดตนทุนในการปลูกลําไย สงเสริมใหความรูคําแนะนําเก่ียวกับการปลูกลําไยคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ
ควรมีการเตรียมการรับมือกับสภาวะภัยแลง
คําสําคัญ: การยอมรับของเกษตรกร การผลิตลําไย อําเภอจอมทอง
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คํานํา
ลําไยเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยถือเปน
หนึ่งในผลไมที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล
จากการสงออกไปยังตางประเทศ (ชิติ, 2556) 
ประกอบกับขอมลูทางสถติใินป พ.ศ. 2560 ทีพ่บวา 
ภาคเหนือมพีืน้ทีก่ารปลกูลาํไยจาํนวน 872,311 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 74 ของพ้ืนที่การปลูกลําไย
ทั้งหมดของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร, 2561) จงึกลาวไดวาลาํไยเปนสวนหนึง่ของ
การขับเคลื่อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนใน
ภาคเหนือ และเปนที่มาของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในหลายจงัหวดัของภาคเหนอื โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัลาํพูนและเชยีงใหมทีป่ระชาชน
สวนใหญยึดการปลูกลําไยเปนอาชีพหลักและเปน
แหลงรายไดในการยกระดับคณุภาพชวีติใหมคีวาม
เปนอยูที่มั่นคงมาอยางชานาน

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
ลําไยมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งจากขอมูลการผลิต
สินคาเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2561) พบวา พืน้ทีก่ารปลูกลาํไยในจังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งหมด 312,985 ไร โดย
มีพื้นที่ที่สามารถใหผลผลิตลําไยไดถึง 297,443 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 95 ของพ้ืนที่การปลูกลําไย
ทัง้หมดในจังหวดั มอีาํเภอจอมทองเปนแหลงพ้ืนที่
การปลกูลาํไยทีส่าํคญัและมีเนือ้ทีก่ารปลกูมากท่ีสดุ 
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม, 2561) 
อยางไรก็ตามการปลูกลําไยในหลายพ้ืนที่ของ
อําเภอจอมทอง โดยเฉพาะในเขตตําบลขวงเปา 
ซึง่มีสดัสวนของประชาชนสวนใหญมกีารปลกูลาํไย
เปนอาชีพหลักไดประสบกับสภาวะภัยแลงที่มี
ความรุนแรงอยางยาวนาน จนเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตลําไยท้ังไดดานคุณภาพและปริมาณ เชน 

ผลขนาดเล็กรวง และการยืนตนตาย เปนตน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, 2559) อีกท้ัง
ประกอบกับการผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีส่งใหตนทุนการผลิตลาํไยเพิม่สูงขึน้ ราคาผลผลิต
ตกต่ํา อันเปนการตอกย้ําและสรางความไมมั่นคง
ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ที่ตองขาดทุน
และแบกรับภาระหน้ีสินสูงขึ้นจนทําใหเกิดการ
ขาดเสถียรภาพในการดําเนินชีวิต

จากสถานการณดังกลาวขางตนจึงเปนที่มา
ของการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกลาํไย
ของหลายหนวยงาน เชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร และศูนยวิจัยและพัฒนา
ลําไยแมโจ เปนตน ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยใน
เขตตําบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม 
โดยมุงเนนการปรับปรุงใหผลผลิตมีคุณภาพและ
ปริมาณตอหนวยพ้ืนท่ีที่สูงข้ึนภายใตการผลิตใน
ระบบเกษตรปลอดภยัและสอดคลองการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ มกีารลดตนทนุในกระบวนการ
ผลติ ตลอดจนการเสรมิสรางทกัษะและความสามารถ
ในการสรางเครือขายการผลิตและการตลาดลําไย
ในพื้นที่ (พาวิน และคณะ, 2560) ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิง่ทีต่องมกีารศกึษาขอมูลสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสงัคมของเกษตรกรวาเปนอยางไร มรีะดบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับไหน 
มีปจจัยใดบางที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร ตลอดจนเกษตรกร
มีปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกลําไยเปน
อยางไร เพือ่เปนขอมลูพืน้ฐานสําคญัในการสงเสริม
การผลิตลําไยใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยที่ไดมีการสงเสริมในพื้นที่
ให ประสบความสําเร็จและมีการยอมรับของ
เกษตรกรผูปลูกลําไยมากยิ่งข้ึนตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร ใน
พืน้ทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม 
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการดําเนินการวิจยั 
ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

เกษตรกรผูปลกูลาํไย ตาํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 198 ครัวเรือน จากนั้น
ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Taro 
Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 0.05 
ไดจํานวนเกษตรกรตัวอยางจํานวน 132 ครัวเรือน 
กําหนดใหตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกร
ครัวเรือนละ 1 คน เปนผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัย 
ซึ่งจะไดเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 132 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปน
ขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และ 2) ขอมลูปฐมภมู ิโดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูการวจิยั (วนดิา และคณะ, 2560) ซึง่มจีาํนวน 
132 ชุด โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย
เปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวิจยั ขอมลูทีร่วบรวม

ไดนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปูเพือ่การวิจยัทางสงัคมศาสตร 
ซึง่การวเิคราะหขอมูลทางสถิตแิบงออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และการ
วเิคราะหระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลาํไย
ของเกษตรกร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูลาํไยของเกษตรกร โดย
ใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห
สหสัมพันธเชิงพหุถดถอย (Multiple Regression 
Analysis) และ 3) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลําไย 
ดวยวิธีการจัดกลุมประเภทและการพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มสีถานภาพสมรส มพีืน้ท่ีในการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 3 ไรตอครัวเรือน มีรายไดจากการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป จํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกร
เปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มกีารติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป 
สวนใหญไดรบัขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือนจากส่ือโทรทัศน มปีระสบการณในการปลูก
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ลาํไยเฉล่ีย 17 ป มปีระสบการณในการศกึษาดงูาน
หรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลาํไยของเกษตรกร
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของ

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม แบงออกเปน 5 ดาน ผลรวมทกุดาน
มรีะดบัการยอมรบัอยูในระดับมาก โดยมรีายละเอยีด
แตละดาน ดังน้ี 1) ดานการเตรียมพื้นที่ปลูกลําไย
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.94 คะแนน) 2) ดานวิธีการปลูกลําไย
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.28 คะแนน) 3) ดานการปฏิบัติ
ดแูลรกัษาลําไยของเกษตรกรมีระดบัการยอมรับอยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.14 คะแนน) 4) ดาน
การเก็บเกีย่วลําไยของเกษตรกรมรีะดบัการยอมรบั
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57 คะแนน) 

5) ดานการแปรรูปและการตลาดลําไยของเกษตรกร
มีระดับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.60 คะแนน) (Table 1)

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของ
เกษตรกรมีระดบัการยอมรับอยูในระดบัมาก แสดง
ใหเหน็วาเกษตรกรโดยสวนใหญไดนาํเอาเทคโนโลยี
การปลูกลําไยเขามามีบทบาทในกระบวนการปลูก 
การดูแลรักษาตลอดจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต
ลําไย ไดเกือบทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการ
ปลูกลําไยของเกษตรกร ทั้งนี้ในการเก็บเก่ียวและ
การตลาดลําไยของเกษตรกรในพ้ืนที่มีวิธีการที่
ใกลเคยีงกนัคอื เกษตรกรตองพึง่พาพอคาคนกลาง
เพราะไมมตีลาดและไมมกีารแปรรูปผลิตภณัฑจาก
ลําไยเปนของชุมชน เปนผลใหพอคาคนกลาง
สามารถที่จะกําหนดราคาขึ้นลงไดจึงสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรทําใหจําหนายลําไยในราคาท่ีตํ่ากวา
ปกติ

Table 1  Mean, standard deviation, and farmers’ adoption level of longan production 
technology.

(n=132)

Adoption of longan production technology 𝛘 S.D. Description

1. Preparation of area
2. Planting method
3. Production’s care
4. Harvesting
5. Processing and marketing

3.94
4.28
4.14
4.57
2.60

.864

.665

.688

.639

.817

High
Highest

High
Highest

low

Total 3.91 .556 High

Remark: 4.21-5.00 = Highest 3.41-4.20 = High 2.61-3.40 = Moderate 
 1.81-2.60 = low 1.00-1.80 = Lowest
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ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูลาํไย
ของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจยัสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดยใชสถิติ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา 
(Enter Multiple Regression Analysis) ซึง่เปนการ
หาความสัมพนัธระหวางตวัแปรตาม (ตวัแปรเกณฑ) 
กบัตวัแปรอสิระ (ตวัแปรพยากรณ) ตัง้แต 2 ตวัขึน้ไป 
(วาโร, 2553) โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปร
อสิระจากการทบทวนวรรณกรรม ทัง้หมด 12 ตวัแปร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
พื้นที่ในการปลูกลําไย รายไดจากการปลูกลําไย 
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การไดรับขาวสารดานการเกษตร 
ประสบการณในการปลูกลําไย และประสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตร 
เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ 
ทัง้น้ีการศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมี
ตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.7 
อันจะทําใหเกิดการละเมิดขอกําหนดเบ้ืองตนของ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) (สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหความสมัพนัธระหวางปจจัยสวน
บคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร พบวา ตวัแปรอิสระท้ัง 
12 ตัวแปร สามารถพยากรณความผันแปรของ
ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ลาํไยของเกษตรกรอยูรอยละ 47.20 (R2  = 0.472) 

และเมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระท่ีมผีลตอการยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกรอยางมี
นยัสาํคญัทางสถิต ิพบวามตีวัแปรท้ังหมด 2 ตวัแปร 
คือ เพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
ที่ระดับ 0.01 และการไดรับขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร มคีวามสัมพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 โดยท้ัง 2 ตวัแปรน้ีมคีวามสัมพนัธกนั
ในเชิงบวก (Table2) ซึ่งสามารถวิจารณผลการ
วิเคราะหได ดังนี้

1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดยที่
เกษตรกรเพศชายจะมีแนวโนมการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
การจัดการสวนลําไยสวนใหญตัง้แตเร่ิมปลูก จนถึง
การเก็บเก่ียวเกษตรกรเพศชายจะเปนแรงงานหลัก 
ตลอดจนมบีทบาทหนาทีใ่นการจดัการและควบคมุ
กิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูกเปนหลัก จึงสงผล
ในการยอมรับเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการปลูก
ลําไย โดยท่ีเกษตรกรเพศชายสวนใหญจะเปน
ตัวแทนหรือเปนผูพิจารณาในการนําเทคโนโลยี
แตละอยางมาปรับใชกับการผลิตของตนเองและ
ครอบครวั ซึง่สอดคลองกบั พชัราภรณ และจติผกา 
(2552) ทีพ่บวา เพศ มคีวามสมัพนัธตอการยอมรบั
การปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ในสวนของตวัแปรการไดรบัขอมลูขาวสาร
ดานการเกษตร พบวา เกษตรกรท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปลูกลําไยมาจากสื่อโทรทัศน
สงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับขอมูลขาวสาร
ทางการเกษตรเปนสวนชวยในการใหขอมลู ความรู
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ที่เปนประโยชน ชวยในการตัดสินใจ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรไดดี ทั้งนี้สื่อโทรทัศนมีการนําเสนอ
เปนภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดการรับรูไดดี ซึ่งมีผล
ตอการนําไปใชกับการปลูกลําไยของเกษตรกรได

โดยตรง สอดคลองกับ พิชญภาส (2556) ที่พบวา 
การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการศตัรพูชืโดยวิธผีสมผสาน ของ
เกษตรกรในอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

Table 2  An analysis of factors affecting adoption of longan production technology of 
farmers in Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province.

Independent variables

Dependent variable

Adoption of longan production 
technology of farmers

B t Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education level
4. status
5. production area for planting longan
6. Income of logan
7. Household workforce
8. Membership of agriculture institute
9. Contact with agricultural extension offi cer
10. Receive agricultural information
11. Experience in growing longan

12. Agricultural education/Training Constant
Constant

.292
-.006
-.215
-.213
.036

-1.433E-7
-.068
-.078
.001
.007
.007

.035
4.042

3.072
-1.230
-1.354
-1.878
1.327
-.173
-1.348
-.702
.042
2.444
1.533

1.042
12.445

.003**
.221
.178
.063
.187
.863
.180
.484
.967
.016*
.128

.299

.000

R2

F
Sig. of F

(0.472) 47.20%
2.850
0.002

Remarks: * Statistically significant level at 0.05
 ** Statistically significant level at 0.01
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของ
เกษตรกรในการปลูกลําไย

การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกลําไย พบวา ปญหา
และอุปสรรคทีส่าํคัญ ไดแก 1) ปญหาโรคและแมลง 
ซึ่งการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการปลูกลําไยถือวา
เปนขั้นตอนท่ีตองมีการดูแลเอาใจใสอยางมาก
เนื่องจากมีศัตรูพืชเยอะ เกษตรกรจึงจําเปนตองใช
สารเคมีในการกําจัดทั้งศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึง
สารเคมียังมีราคาสูง ทําใหตนทุนการจัดการสวน
ลําไยสูงขึ้น 2) ราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ซึ่งเกิดจาก
การนําไปจําหนายใหกับพอคาคนกลาง ผลผลิต
ลําไยไมมีคุณภาพจึงไมสามารถจําหนายในราคาที่
กําหนดได 3) เกษตรกรยังขาดองคความรูในการ
ปลูกลําไยใหไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ ทําให
สิน้เปลืองเงินไปกับขัน้ตอนดูแลรักษาสวนลําไย โดย
เกษตรกรมีขอเสนอแนะ คือ 1) ควรลดการใช
สารเคมีในการกําจดัศตัรพูชื เพือ่เปนการลดตนทนุ
ในการผลิต ซึ่งเกษตรกรใชสารเคมีมากกวาความ
จําเปน การใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสมจึงจะเปน
แนวทางหน่ึงที่สามารถลดตนทุนได 2) เลือกชวง
การผลิตลําไยท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดราคาจําหนายท่ี
เพิ่มขึ้น ถาหากเกษตรกรเลือกชวงเวลาในการผลิต
ใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดกจ็ะสามารถ
จําหนายในราคาท่ีสูงขึ้นได 3) สรางองคความรู
ในการจัดการสวนลําไยใหมีคุณภาพเพ่ือใหไดมา
ซึ่งตนทุนในการผลิตตํ่าลง สามารถจําหนายลําไย
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม จึงอยากใหมีหนวยงาน
เขามาสงเสริมองคความรูใหกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีปลูกลําไย

ของเกษตรกรในพืน้ทีต่าํบลขวงเปา อาํเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญ
จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มสีถานภาพสมรส 
มีพื้นที่ในการปลูกลําไยเฉลี่ย 3 ไร มีรายไดจากการ
ปลูกลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอป จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉล่ีย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 คร้ังตอป 
สวนใหญไดรบัขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือน มปีระสบการณในการปลูกลาํไยเฉล่ีย 17 ป 
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่ 1 ครัง้ตอป เกษตรกรมกีารยอมรบั
เทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแก เพศ 
มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวก
ทีร่ะดับ 0.01 และการไดรบัขาวสารดานการเกษตร 
มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวก
ทีร่ะดบั 0.05 ในสวนของปญหา และอปุสรรคท่ีสาํคญั
ในการจดัการสวนลาํไยคณุภาพของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรตองใชตนทุนสูงในการผลิต ราคาลําไยท่ี
ตกต่ําและขาดองคความรูในการจัดการสวนลําไย
คุณภาพท่ีถูกตอง ซึ่งเกษตรกรมีขอเสนอแนะวา 
เกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐควรผลักดนัให
ราคาลําไยมีราคาจําหนายที่สูงข้ึน ควรมีมาตรการ
ที่ทําใหสารเคมีที่ใชมีราคาถูกลงเพื่อลดตนทุน
ในการจัดการสวนลําไย รวมทั้งเกษตรกรตองการ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเขามาสงเสริมให
ความรู คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการสวนลําไย
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้คณะผู วิจัยมีข อ

เสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานดานการ
สงเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่
ใกลเคียง ดังนี้

1. ผลการวิจยัพบวา จาํนวนคร้ังในการตดิตอ
กบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรของเกษตรกรเฉล่ีย 
2 คร้ังตอปซึ่งถือวาเกษตรกรมีการติดตอกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคอนขางนอย ดังนั้น
ผู วิจัยจึงมีข อเสนอแนะวา เจาหนาที่ส งเสริม
การเกษตรควรวางแผนการออกพ้ืนที่ติดตามผล
การปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําแกเกษตรกร
มีความถี่มากขึ้น

2. จากผลการวิจัยพบว า  เกษตรกรมี
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่เพยีง 1 คร้ังตอป ซึง่ถือวานอยมาก 
จึงมีขอเสนอแนะวาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ควรจัดสรรงบประมาณหรือจัดทาํโครงการฝกอบรม
หรอืดงูานดานการเกษตรใหแกเกษตรกรเปาหมาย
เพิ่มมากขึ้น

3. ผลการวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ลาํไยของเกษตรกรในดานการแปรรูปและการตลาด
พบวาเกษตรกรมกีารยอมรับอยูในระดับนอย ดงันัน้
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควรจัดหาชองทาง
ในการจัดจําหนายลําไยทั้งผลสดและลําไยอบแหง
หลากหลายชองทางหรือจัดกิจกรรมฝกอบรม
เกษตรกรใหความรูเกีย่วกบัการแปรรปูผลผลติลาํไย
เพิ่มมากขึ้น

4. ผลการวจิยัพบวา จาํนวนครัง้ในการไดรบั
ขอมูลขาวสารดานการเกษตรของเกษตรกรมีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย ดังนั้น
หนวยงานภาครฐัหรอืเอกชนควรมกีารขยายชองทาง

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเกษตรให
เขาถึงเกษตรกรกลุมเปาหมายอยางหลากหลาย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวย

ความกรุณาและความรวมมือจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
ที่อนุเคราะหใหขอมูล ขอบคุณคณาจารยและ
บุคลากรสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ ทีก่รณุาใหความชวยเหลือใหคาํแนะนําพรอม
เสนอแนะ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ 
ซึ่งคณะผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณไวอยางสูง 
ณ โอกาสนี้
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Abstract
This approach was conducted in order to optimize growth and multiplication of 

micropropagated strawberry ‘Pharachatan 80’. A response surface methodology (RSM) 
was applied to test the Linsmaier and Skoog (LS) organic compounds (comprising of 
nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, glycine, myo-inositol) and adenine sulfate. It was 
found that individual components of organic compounds in Linsmaier and Skoog (LS) had 
no significant effects on plant growth and multiplication. However, optimization of 
individual components as new formulations and adjustment of LS as relative concentrations 
showed that these adjusted optimized formulations can improve shoot growth and 
multiplication in strawberry ‘Pharachatan 80’.
Keywords:  Micropropagation Strawberry, ‘Pharachatan 80’, Organic compounds

บทคัดยอ
งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาผลของสารประกอบอินทรียตอการเจริญเติบโตของสตรอวเบอรรี

พันธุพระราชทาน 80 ภายใตสภาพปลอดเชื้อ โดยประยุกตใชเทคนิคการตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว 
จากการศึกษาผลของสารประกอบอินทรียแตละชนิดที่เปนองคประกอบของสารประกอบอินทรียสูตร 
Linsmaier and Skoog (LS) ไดแก nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, glycine, myo-inositol 
และ adenine sulfate พบวาสารประกอบแตละชนิดไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวนของ
สตรอวเบอรรี อยางไรก็ตามหากปรับความเขมขนของสารประกอบอินทรียสูตร LS ทั้งแบบท่ีปรับความ
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เขมขนของสารแตละชนิดและปรับความเขมขนของสารประกอบอินทรีย LS แบบเทาตัว พบวาสามารถ
ชวยในการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวนของยอดสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 ได
คําสําคัญ: การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 สารประกอบอินทรีย

Introduction

Strawberry ‘Pharachtan 80’ is a famous 
temperate cultivar grown in many regions 
of Thailand because it has widely adaptability 
and produces large fruits with good quality 
compared to other cultivars. This cultivar 
is June bearing and cultivated for fresh 
consumption, food processing and tourist 
attraction in the North areas such as Chiang 
Mai, Chiang Rai, or Phayao, etc. Strawberry 
is one of commercial crops normally 
propagated through plant tissue culture for 
mass-production with uniform and healthy 
mother plants (Rancillac and Nourrisseau, 
1988; Rosati, 1992; Jemmali et al., 2002). 
Optimizat ion of culture media for 
micropropagation is very challenging due 
to the diverse growth factor requirements 
of various plant species. Although most in 
vitro plants could synthesize organic 
compounds themselves, these compounds 
are still significantly important. Linsmaier 
and Skoog (1965) reported that vitamins 
and other organic compounds called LS 
organic compounds, were required for rapid 
growth of callus and excised pith tissues of 

tobacco. These components are often 
added to culture medium for growth 
improvement. However, the amount of 
these factors might not be suitable for shoot 
culture of strawberry ‘Pharachtan 80’. 
Therefore, this study was aimed to determine 
and optimize the concentrations of LS 
organic compounds and adenine sulfate 
using response surface methodology (RSM) 
which employed for modeling or optimizing 
the most significant component factors for 
in vitro plant growth (Niedz and Evens, 2007; 
Reed et al., 2013; Niedz et al., 2014; 
Poothong and Reed, 2014).

Materials and Methods
Plant materials and establishment of 
shoot cultures.

Shoots of strawberry ‘Pharachatan 80’ 
were grown on semi-solid medium with MS 
inorganic compounds (Murashige and Skoog, 
1962) plus LS organic compounds (glycine, 
myo-inositol, nicotinic acid, pyridoxine and 
thiamine) (Linsmaier and Skoog 1965) plus 
1.0 mg/L N6-benzylaminopurine (BAP), 0.1 
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mg/L indole-3-butyric acid (IBA), 30 g/L 
sucrose, and 8 g/L agar (pH 5.7),. All plants 
were grown at 24±1oC and a 16-h 
photoperiod with 2,500-3,000 Lux.

Experimental method: optimizing organic 
compounds.

The experimental treatments were 
designed using a six-factor RSM design, 
where the design points (combinations of 
the six factors) were selected using a 
modified D-optimal design using the 
software application Design Expert®8 
(Design-Expert, 2010). The medium 
combinations (41 treatments) which 
consisted of various concentrations of 
nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, glycine, 
myo-inositol and adenine sulfate. A basal 
MS medium and LS organic compounds 
were used as a control in this experiment. 
Each treatment included four shoots in each 
of four bottles (n=16). Shoots were 
transferred to the same treatment medium 
at four week intervals and data were 
collected after 12 weeks. Thereafter, the 
validation test was conducted as 10 
treatments (Trt.) with 4 replications (Table 
1). Finally, media with adjusted organic 
compounds as comparat ive to LS 
concentration and adding adenine sulfate 
were tested (Linsmaier and Skoog 1965).

Data collection and statistical analysis.
Each plant was evaluated for plant 

quality rating (defined for healthy and 
appearance) on a scale of 1 (poor quality), 
2 (moderate quality) and 3 (good quality), 
and shoot length of the longest shoot was 
measured in mm. Leaf color ratings as 
scores also evaluated on a scale of 1 
(discoloration), 2 (pale green) and 3 (healthy 
green). The number of shoots was counted. 
Graphic models for each response were 
produced by modeling a map of the 
response as a combination of organic 
compounds using response surface design 
(Design Expert®8, Stat-Ease Inc., Minneapolis, 
MN) (Design-Expert, 2010). The best fitting 
polynomial regression model was obtained 
for each measured response. The F value 
and p value of overall models, analyzed 
by ANOVA significant at p=0.05 were 
constructed (Niedz and Evens 2007). Plant 
growth data were calculated and subjected 
to one-way analysis of variance (ANOVA) for 
mean comparison. For the validation test 
and adjusted organic compounds as 
comparative to LS concentration, the least 
significant difference (LSD) was used at p < 
0.05 using IBM SPSS statistic (24.0).
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Table 1  The validation test was conducted and designed as 10 treatments (Trt.)

Trt.

The concentrations of each organic compounds (mg/L)

Adenine 
Sulfate

Glycine
Myo-

inositol
Nicotinic 

acid
Pyridoxine Thiamine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.1
0.1
1.0
0.2
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
0.0

4.0
4.0
0.1
2.1
4.0
4.0
0.1
2.1
2.0
2.0

10.0
10.0
10.0
122.0
10.0
10.0
10.0
122.0
100.0
100.0

1.0
0.1
0.1
0.7
1.0
0.1
0.1
0.7
0.5
0.5

0.5
1.0
0.1
0.3
0.5
1.0
0.1
0.3
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
0.7
0.4
0.4

Results and Discussion
The effect of organic compounds on the 
overall quality and plant growth using 
RSM.

Color contour plots of the regions in 
the 6-factor design space showin g the effect 
of these factors on overall quality, leaf 
color, shoot number and shoot length were 
presented in Fig. 1A-D. The response models 
were not statistically significant in all 
parameters. However, the effects of 
individual factors of organic compounds on 
overall quality showed that optimizing 
culture medium with high myo-inositol, 
slightly high glycine and low nicotinic acid 
and thiamine seemed to be suitable to 
increase plant quality. This response was 

similar to leaf color but for shoot number 
and shoot length myo-inositol did not have 
any effect. Whether applying either any 
concentration of myo-inositol with low 
adenine sulfate or any concentration of 
myo-inositol with high adenine sulfate 
could increase shoot height.

The validation test and adjusted organic 
compounds.

To optimize LS organic compounds 
formulation, there was no significant effect 
of any factors on overall quality; leaf color 
and shoot number excepting shoot length. 
The overall quality was ranged from 1.75 - 2.4 
and shoot grown on LS vitamin had 2.0 
scores which was quite low compared to 
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shoots grown on medium supplemented 
with 80 mg/L adenine sulfate, 122 mg/L 
myo-inositol, 0.7 mg/L nicotinic acid, 0.7 
mg/L thiamine, 2.1 mg/L glycine and 0.3 
mg/L pyridoxine (Fig. 2A-B). For shoot 
number, plants grown on LS organic 
compounds had lower shoot number 
compared to those that grown on medium 
supplemented with 0.2 mg/L adenine 
sulfate, 122 mg/L myo-inositol, acid 0.7 
mg/L nicotinic, 0.7 mg/L thiamine, 2.1 mg/L 
glycine and 0.3 mg/L pyridoxine (Fig. 3A). 
Finally, shoot grown on LS organic 
compounds had lower shoot length 
compared to shoot grown on medium 
supplemented with 80 mg/L adenine 
sulfate, 10 mg/L myo-inositol, 0.1 mg/L 
nicotinic acid, 1.0 mg/L thiamine, 4.0 mg/L 
glycine and 1.0 mg/L pyridoxine (Fig. 3B).

Optimizing individual LS organic 
compounds did not revealed any significant 
effects on plant growth and multiplication. 
However, modifying the whole LS organic 
compounds and adding adenine sulfate did 
not improve plant growth and multiplication 
of strawberry (Fig. 4A-B and 5A-B). Plant 
growth appearance of shoots grown on 
different optimized media varying organic 
compound’s concentrations were shown 
in Fig. 6. Although organic compounds are 
one of components in artificial culture 
medium, these organic compounds could 
be synthesized from plant t issues. 

Nevertheless, there were some studies 
examined the effects on plant growth. 
According to the effects of adenine sulfate 
and other organic compounds on in vitro 
growth and development of Aloe, the study 
showed that adding 160 mg/L adenine 
sulfate in culture medium did not enhance 
shoot elongation or multiplication; however, 
adding 10 mg/L citric acid could increase 
shoot number (Aggarwal and Barna, 2004). 
Gerdakaneh et al. (2011) studied the effects 
of different concentrations (0, 50, 100, 150 
and 200 mg/L) of three amino acids (proline, 
alanine and glutamine) on growth and 
development of three different cultivars of 
strawberry (Camarosa, Paros and Kurdistan). 
The results showed that 100 mg/L proline 
could induce somatic embryogenesis in all 
cultivars (Gerdakaneh et al., 2011). For in 
vitro rooting of Tetra shoots, the different 
concentrations of Fe-EDDHA and thiamine 
were tested and the result showed that 150 
mg/L Fe-EDDHA and 1.6 mg/L thiamine 
which higher that concentration in LS 
organic compounds about four times, using 
half strength MS and 0.5 mg/L IBA provided 
highest root number, length, fresh and dry 
weight (Sadeghi et al., 2015). Although in 
this study, there was significant effect of 
thiamine, thus, increased this component 
can provided better growth based on 
validation test.
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Figure 1  Contour plots showing the effects of organic compounds on shoot responses: 
(A) overall quality [scored 1 = poor (dark blue) – 3 = good (red)], (B) leaf color 
[scored 1 = discoloration or yellow (dark blue) – 3 = green (red)], (C) shoot number 
[low shoot number (dark blue) – high (red)] and (D) shoot length [low shoot length 
poor (dark blue) – high (red)].

Figure 2  The effects of optimized organic compounds on shoot growth: (A) overall quality 
and (B) leaf color.
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Figure 3  The effects of optimized organic compounds on shoot growth: (A) shoot number 
and (B) shoot length.

Figure 4  The effects of changed LS organic compounds and adding adenine sulfate on 
shoot growth: (A) overall quality and (B) leaf color.
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Figure 6  Plant growth appearance of shoots grown on (A) no adenine sulfate with 2.0 mg/L 
glycine, 100 mg/L myo-inositol, 0.5 mg/L nicotinic acid, 0.5 mg/L pyridoxine and 
0.4 mg/L thiamine, (B) 80 mg/L adenine sulfate with 2.0 mg/L glycine, 100 mg/L 
myo-inositol, 0.5 mg/L nicotinic acid, 0.5 mg/L pyridoxine and 0.4 mg/L thiamine, 
(C) 0.3 mg/L adenine sulfate with 1.0 mg/L glycine, 150 mg/L myo-inositol, 0.8 
mg/L nicotinic acid, 0.5 mg/L pyridoxine and 0.3 mg/L thiamine and (D) 80 mg/L 
adenine sulfate with no LS organic compounds.

Figure 5  The effects of changed LS organic compounds and adding adenine sulfate on 
shoot growth: (A) shoot number and (B) shoot length.
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Conclusion
Organic compounds had tiny effects 

on micropropagated strawberry ‘Pharachatan 
80’ and adding adenine sulfate could 
slightly improve growth and multiplication. 
Furthermore, in vitro mineral nutrients 
should be examined for increasing growth 
and development of strawberry ‘Pharachatan 
80’.
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ลูกนํ้ายุงลายบาน
Efficacy of Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Leaf Extract for 
Controlling Aedes aegypti (L.) larvae
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Abstract
Although, the use of synthetic chemical insecticides to control mosquito vectors 

has short-term effectiveness, the chemical resistance in many target insects can be 
developed and environment can also be contaminated. Natural phytochemicals isolated 
from herbal plants applied as insecticides to control those vectors are considered as 
good alternatives. In this study, hexane and ethanolic leave extracts of Glycosmis 
pentaphylla were estimated for their toxicity of 3rd-4th instar larvae of Aedes aegypti. 
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Percentage larval mortality was evaluated after 24, 36, 48 and 72 h exposure at different 
concentrations (0, 1,250, 2,500, 5,000 and 10,000 mg/L). It was found that G. pentaphylla 
leaf hexane extract exhibited median lethal concentrations to kill 50% (LC

50
) of the treated 

larvae in 24, 36, 48 and 72 h of 3,242.13, 1,920.62, 1,329.07 and 1,251.32 mg/L, respectively. 
Meanwhile, G. pentaphylla leaf ethanolic extract displayed LC

50
 of the treated larvae in 

24, 36, 48 and 72 h of 2,493.59, 1,204.88, 1,534.69 and 1,099.50 mg/L, respectively. With 
regard to the mortality rate, the concentration at 10,000 mg/L of G. pentaphylla leave 
extracts in both solvents showed high effectiveness in killing Ae. aegypti larvae with 100% 
mortality after exposure for 24 h. No mortality of the insects was observed in any of the 
controls. The mortality increased when exposed to a higher concentration in all trials. 
Further, the results of the independent t-test demonstrated no significant difference in 
the mean total mortality of Ae. aegypti between the hexane and ethanolic extracts in 
all times of exposure (P ≥ 0.05). From these results, both extracts trended to be further 
utilized in preventing this Ae. aegypti larvae and other arthropods of medical and veterinary 
importance in the area.
Keywords: Glycosmis pentaphylla leaf extract, Aedes aegypti larvae, toxicity test

บทคัดยอ
แมการใชสารเคมีสังเคราะหในการควบคุมยุงพาหะนําโรคจะมีประสิทธิภาพดีในระยะเวลาสั้น แต

ในขณะเดียวกันกลับสงผลกระทบตอความตานทานของสารเคมีกับแมลงในระยะยาว รวมถึงการตกคาง
ของสารเคมีในส่ิงแวดลอม การใชสารสกัดจากพืชสมนุไพรเพ่ือกําจัดยงุพาหะจึงเปนทางเลือกหน่ึงทีส่ามารถ
ชวยลดบทบาทของการใชสารเคมีสังเคราะหลงได การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบฤทธ์ิของ
สารสกัดจากใบเขยตาย Glycosmis pentaphylla  โดยวิธีการสกัดดวยเฮกเซนและแอลกอฮอล 95% 
ตอยงุลายบาน Aedes aegypti ใน วยั 3-4 ดวยวธิหียดสารละลายท่ีระดบัความเขมขนตางกัน (0, 1,250, 
2,500, 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร) ภายหลังการทดสอบ พบวา สารสกัดจากใบเขยตายท่ีสกัด
ดวยเฮกเซน มีคา LC

50
 ตอลูกนํ้ายุงลายบาน ที่ 24, 36, 48 และ 72  ชั่วโมง เทากับ 3,242.13, 1,920.62, 

1,329.07 และ 1,251.32 มลิลกิรมั/ลติร ตามลําดบั ขณะท่ี สารสกัดจากใบเขยตายท่ีสกดัดวยแอลกอฮอล 
95% มคีา LC

50
 ตอลกูนํา้ยงุลายบาน ที ่24, 36, 48 และ 72 ชัว่โมง เทากบั 2,493.59, 1,204.88, 1,534.69 

และ 1,099.50 มลิลิกรมั/ลติร ตามลาํดบั อตัราการตายของสารสกดัจากใบเขยตายทีส่กดัดวยตวัทาํละลาย
ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ความเขมขนที่ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลทําใหลูกนํ้ายุงลายบาน
ตาย 100% ภายหลังการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมพบอัตราการตายในชุดควบคุม พบวาระยะเวลาที่
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ลูกนํ้ายุงลายบานสัมผัสสารสกัดที่ไดจากตัวทําละลายท้ังสองชนิดนานข้ึนอัตราการตายก็เพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลายท้ังสองชนิดใหผลการตายของลูกนํ้ายุงลาย
ทีไ่มแตกตางกันในทกุๆ ชัว่โมงของการทดสอบ (P ≥ 0.05) จากผลการวจิยัในครัง้นี ้สารสกัดจากใบเขยตาย
มแีนวโนมทีจ่ะนําไปประยุกตใชในการปองกันกาํจัดลกูนํา้ยงุลายบานและสัตวขาขออืน่ๆ ทีเ่ปนปญหาทาง
สาธารณสุขในสภาพพ้ืนที่ตอไปได
คําสําคัญ: สารสกัดใบเขยตาย ลูกนํ้ายุงลายบาน การทดสอบความเปนพิษ

คํานํา
ยุงเปนแมลงท่ีสําคัญทางการแพทยและ

สาธารณสขุของประเทศไทย ซึง่เปนตัวนาํพาใหเกดิ
การระบาดของโรคไขเลือดออก โดยมียุงลายบาน 
(Aedes aegypti) เปนหนึง่ในกลุมยงุทีเ่ปนตวัพาหะ 
ในประเทศไทยมีการระบาดของโรคไขเลือดออก
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีในป พ.ศ. 2562 (31 
กรกฎาคม 2562) มีรายงานผูปวยมากกวาเทาตัว
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2561 ในชวงเวลาเดียวกัน 
จาํนวน 59,167 คน คดิเปนรอยละ 89.57 ของอตัรา
ปวยตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2562) 
แนวทางปองกันการระบาดของโรคไขเลอืดออก คอื 
การควบคุมยุงพาหะนําโรค สามารถทําไดหลายวิธี 
เชน การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง การปองกัน
ยุงกัดโดยใชมุง การใชยาทากันยุง และการใชสาร
ฆาแมลงแบบพนหมอกควัน เปนตน (พิสิษฐ และ
เฉลมิพร, 2558; นดิา และคณะ, 2560; Thongpoon 
and Poolprasert, 2015; Tanruean et al., 
2019) สําหรับวิธีการที่จะสามารถกําจัดลูกนํ้า
ยุงลายบานในระยะที่เปนตัวออนลูกนํ้า สามารถ
กาํจดัไดงาย และทําไดโดยท่ัวไป คอืการกาํจัดแหลง
เพาะพันธุ เชน ตรวจสอบภาชนะภายในและนอกบาน
ที่มีนํ้าขัง กําจัดโดยการควํ่าภาชนะชนิดนั้น เพื่อ
ปองกันการเพาะพันธุยุงลายบาน และอีกหนึ่งวิธี
กค็อืการใชสารเคมใีนการกําจัด ซึง่จะใหผลสะดวก

และรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม หากมีการใชสารเคมี
ในการกําจดัในปริมาณมาก อาจจะสงผลเสียใหเกิด
การตกคางและสงผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได 
การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรนับวาเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนสารเคมี 
และสงผลดีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เขยตาย (Glycosmis pentaphylla (Retz.) 
DC) เปนพืชสมุนไพรทองถิ่นจัดอยู ในวงศสม 
(Rutaceae) ที่มีสรรพคุณทุกสวนของลําตน 
ในตําราไทยใชรากของเขยตายในการกระทุงพิษ 
แกพษิฝภายนอกและภายใน ขบันํา้นม แกพษิแมลง
กดัตอย เปลือกตนสามารถกระทุงพษิหรือแกพษิงไูด 
ดอกและผลใชรักษาหิด รวมถึงการยับยั้งจุลินทรีย
ชนิดตางๆ (Ansari, et al., 2015; Asha, 2015; 
Bulbul and Jahan, 2016; Howlader et al., 
2011; Sreejith and Asha, 2015) จากอดตีทีผ่านมา
มีการรายงานการใชพืชในวงศสมมาใชควบคุมใน
การควบคมุแมลงทีเ่ปนปญหาทางสาธารณสขุอยาง
แพรหลาย โดยมีการนํามาสกัดเปนนํ้ามันหอม
ระเหยเพื่อใชเปนสารไลและฆายุงและแมลงวัน 
(Mar Soonwera, 2015; Mukandiwa et al., 
2015; Oshaghi et al., 2003; Ramkumar et al., 
2015; Soonwera and Phasomkusolsil, 2017) 
สําหรับเขยตาย ในประเทศจีนมีรายงานการนํา
สารสกัดจากเขยตายเพื่อไลแมลงในโรงเก็บ (Yang 
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et al . ,  2015)  นอกจากนี้ ยั ง ได มีการใช 
สารสกัดจากพืชชนิดนี้ เ พ่ือเป นสารฆ าลูกนํ้า
ยงุพาหะนําโรคชนิดตางๆ ในประเทศอินเดียอกีดวย 
(Ramkumar et al., 2016; Vignesh et al., 2016) 
อยางไรก็ตาม การศึกษาถึงการออกฤทธิ์ของพืช
ชนิดนี้ในประเทศไทย ยังมีขอมูลอยูอยางจํากัด 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชเปนสารออกฤทธ์ิในการ
ควบคุมแมลงเปนปญหาทางสาธารณสุข

จากที่กลาวมาขางตน จึงนํามาสู การวิจัย
ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดจากใบเขยตาย (G. Pentaphylla) โดย
วธิกีารสกัดดวยตวัทาํละลายเฮกเซนและแอลกอฮอล 
95% ตอยุงลายบาน (Ae. Aegypti) ในตัวออนวัย 
3-4 โดยผลของการศึกษาในคร้ังนี้สามารถเปน
ประโยชนในการวางแผนการควบคุมประชากร
ยงุลายบานในพืน้ที ่อกีทัง้ยงัเปนแนวทางในการลด
การใชสารเคมีและพัฒนาสงเสริมการใชพชืสมุนไพร
ในทองถิ่นเพ่ือเปนสารสกัดในการควบคุมแมลง
ทีเ่ปนปญหาท้ังทางสาธารณสุขและทางการเกษตร
ตอไปอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมสารสกัดเขยตาย

เขยตาย (G. pentaphylla) ทีใ่ชในการศึกษา
ครั้งน้ีเก็บจากพื้นที่ในตําบลหนองกะทาว อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บสวนใบมาลาง
ทําความสะอาด จากนั้นผึ่งลมใหแหง เปนเวลา 
2-3 วนั และนํามาหัน่หรอืสบัใหเปนชิน้เลก็ๆ จากน้ัน
นําไปชั่งแลวหอดวยผาขาวบางและเก็บใสขวดโหล
แกวทีม่ฝีาปด เพือ่ทาํการแชดวยตวัทาํละลายตอไป

ทําการสกัดใบเขยตายโดยใชตัวทําละลาย 
2 ชนิด ไดแก เฮกเซน (hexane) และแอลกอฮอล 

95% (95% alcohol) โดยใชพืชตัวอยางและตัว
ทําละลายแตละชนิดในอัตราสวน 1:2 (นํ้าหนักตอ
ปริมาตร; w/v) แชทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปกลั่นระเหยดวยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) แลวนํา
สารสกดัท่ีไดมาชัง่นํา้หนกัและเกบ็ใสขวดสชีาพรอม
ปดฝา เก็บรกัษาสารสกัดท่ีอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซียส 
เพื่อรอทําการทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบาน

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ใบเขยตายในการควบคุมลูกนํ้ายุงลายบาน

ตัวอยางลูกนํ้ายุงลายบาน (Ae. aegypti) 
ทีน่าํมาทดสอบในการทดลองนี ้ใชลกูนํา้ยงุลายบาน
ที่หาไดจากในสภาพพื้นที่จริง (field strain) ตาม
แหลงนํา้ขงัในภาชนะตางๆ และตามบรเิวณบานเรอืน
ในตาํบลหนองกะทาว อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก 
โดยทาํการคดัเลอืกลกูนํา้ยงุลายวยั 3-4 แยกไว โดย
ใชหลอดหยดสาร (dropper) ดูดลูกนํ้ายุงเตรียมไว
ในแกวทดสอบ จาํนวนแกวละ 10 ตวั เพือ่ใชในการ
ทดสอบกับสารสกัดที่ไดในหองปฏิบัติการ

นําสารสกัดท่ีไดจากตัวทําละลายท้ัง 2 มา
ทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบานในวัย 3-4 ที่เตรียมไว 
ทาํการทดสอบดวยวธิหียดสารละลายท่ีระดบัความ
เขมขนที่ตางกัน ไดแก 0 (ควบคุม), 1,250, 2,500, 
5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ในชุด
ควบคุมของกลุมสารสกัดจากเฮกเซนทําการผสม
อะซิโตน (acetone) ประมาณ 1% และชุดควบคุม
ของกลุมสารสกดัจากแอลกอฮอล 95% ทาํการผสม
แอลกอฮอลเพียง 1% วางแผนการทดลองแบบสุม
ตลอด (Completely randomized design; CRD) 
การทดสอบแตละความเขมขนจาํนวน 3 ซํา้ แตละซํา้
ใชจํานวนลูกนํ้ายุงลายบาน 10 ตัว โดยต้ังท้ิงไวที่

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):21-31
J. Agri. Prod.24



อุณหภูมิหอง บันทึกผล ที่ 24, 36, 48 และ 72 
ชั่วโมง ภายหลังการทดสอบ ตามลําดับ

3. วิเคราะหขอมูล
นาํผลท่ีไดมาคํานวณหารอยละอัตราการตาย 

และคํานวณหาคา LC
50

 (Median Lethal 
Concentration) ซึ่งเปนคาความเขมขนที่ทําให
สัตวทดลองตายรอยละ 50 ภายหลังการทดสอบ 
โดยคํานวณตามสูตรของ Abbott (1925) โดยผาน
การวิเคราะหหาคาจุดตัดความเขมขนดวยวิธี 
Probit analysis ของ Finney (1971) ทดสอบ
ความแตกตางของความแปรปรวนทางเดยีว (One-
Way ANOVA: F-Test) ของอัตราการตายท่ีเกิดขึ้น
และเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราการตาย
ทีร่ะดับความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธ ีDuncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) อกีทัง้เปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของอัตราการตายจากวิธกีารสกัดดวย
ตวัทําละลายท่ีตางกันโดยวิธ ีt-test independent 
ดวยโปรแกรมทางสถิติ SPSS v. 23 (IBM Crop., 
Armonk, NY, US)

ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลของสารสกัดจากใบเขยตายที่ทําการ

ทดลองโดยใชสารละลายเฮกเซนและแอลกอฮอล 
95% เปนตัวทําละลาย ตามระดับความเขมขน (0, 
1,250, 2,500, 5,000 และ 10,000 มลิลกิรัม/ลติร) 
พบวา ภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมง อัตรา

การตายของลูกนํา้ยงุลายบานในกรรมวิธทีีส่กัดดวย
เฮกเซนมีคาเทากับ 0, 26.67, 6.67, 73.33, และ 
100% ภายหลังการตรวจสอบท่ี 36 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 0, 46.67, 40.67, 83.33 และ 100% 
ภายหลังการตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 
60, 53.33, 96.67 และ 100% และภายหลังการ
ทดสอบที่ 72 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 60, 60, 96.67 
และ 100% ตามลําดับ สําหรับอัตราการตายของ
ลกูนํา้ยงุลายบานในกรรมวธิทีีส่กดัดวยแอลกอฮอล 
95% พบวาภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมงมี
คาเทากบั 0, 20, 43.33, 83.33 และ 100% ภายหลัง
การตรวจสอบที่ 36 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 40, 
73.33, 97.67 และ 100 % ภายหลงัการตรวจสอบ
ที่ 48 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 50, 90, 96.67 และ 
100% และภายหลังการตรวจสอบท่ี 72 ชั่วโมง 
มีคาเทากับ 0, 60, 93.33, 100 และ 100% ตาม
ลําดับ นอกจากนี้ พบวา สารสกัดจากใบเขยตาย
ที่สกัดดวย เฮกเซน มีคา LC

50
 ตอลูกนํ้ายุงลายบาน 

ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เทากับ 3,242.13, 
1,920.62, 1,329.07 และ 1,251.32 มลิลกิรมั/ลติร 
ตามลําดับ ขณะที่ สารสกัดจากใบเขยตายที่สกัด
ดวยแอลกอฮอล 95% มีคา LC

50
 ตอลูกนํ้ายุงลาย

บาน ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เทากับ 
2,493.59, 1,204.88, 1,534.69 และ 1,099.50 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ทั้งนี้อัตราการตายท่ี
เกิดข้ึนจากความเขมขนที่แตกตางกัน พบวาใหผล
การตายที่แตกตางกันออกไปอีกดวย (Table 1)
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นอกจากนี ้เมือ่ทดสอบทางสถติดิวยวธิ ีt-test 
independent ระหวางอัตราการตายของลูกนํ้า
ยุงลายบานที่ไดจากวิธีการสกัดสารจากตัวทํา
ละลายที่แตกตางกันยังพบวาสารสกัดที่สกัดดวย
ตัวทําละลายท้ังเฮกเซนและแอลกอฮอล 95% ให
ผลอัตราการตายของลูกน้ํายุงลายที่ไมแตกตางกัน
ในทุกๆ ชั่วโมงของการทดสอบ (P ≥ 0.05) โดยที่ 
24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ พบวา มีคาเฉลี่ยอัตรา
การตายโดยรวมของสารสกัดจากเฮกเซนและ
แอลกอฮอล 95% เปน 41.33% และ 49.33% 
ตามลําดับ (t = -0.515; df =28; P = 0.611) และ

ที่ 36, 48 และ 72 ชั่วโมง หลังการทดสอบ พบวา
มีคาเฉลี่ยอัตราการตายโดยรวมของสารสกัดจาก
ทั้งสองตัวทําละลายเปน (54.00%, 62.00%, 
t = -0.526; df = 28; P = 0.603), (62.00%, 
67.33%, t = -0.356; df = 28; P = 725) และ 
(63.33%, 70.67%, t = -0.493; df = 28; 
P = 626) ตามลําดับ โดยเห็นไดวาเมื่อระยะเวลาท่ี
ลูกนํ้ายุงลายบานสัมผัสสารสกัดที่ไดจากตัวทํา
ละลายทั้งสองชนิดนานข้ึนอัตราการตายก็เพิ่มข้ึน
ตามไปดวย (Table 2)

Table 2  Mean mortality rate (±SD) of the mean total death rate of Aedes agypti obtained 
from hexane and ethanolic extracts of Glycosmis pentaphylla at concentration 
after 24, 36, 48, and 72 hours of exposure.

Time (hour)
Extraction 
Solvent

N
Mortality Rate

(𝛘 ± S.D.)
t df P-value

24 Hexane
Ethanol

15
15

41.33 ± 45.18
49.33 ± 39.73

-0.515 28 0.611

36 Hexane
Ethanol

15
15

54.00 ± 43.72
62.00 ± 39.50

-0.526 28 0.603

48 Hexane
Ethanol

15
15

62.00 ± 42.29
67.33 ± 39.73

-0.356 28 0.725

72 Hexane
Ethanol

15
15

63.33 ± 41.52
70.67 ± 39.90

-0.493 28 0.626

จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากใบ
เขยตายดวยตัวทําละลายทั้งสองชนิด คือ เฮกเซน
และแอลกอฮอล 95% มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ฆาลูกน้ํายุงลายบานได โดยเฉพาะท่ีระดับความ
เขมขน 10,000 มลิลกิรัม/ลติร สามารถทําใหลกูน้ํา

ยงุลายบานตายไดถงึ 100% ภายหลงัการทดลองท่ี 
24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีคา LC

50
 จากสารสกัดที่ไดจากตัว

ทําละลายจากเฮกเซนและแอลกอฮอล เทากับ 
3,242.13 และ 2,493.59 มลิลกิรมั/ลติร ตามลาํดบั 
จะเห็นไดวาสารสกัดจากใบเขยตายดวยตัวทาํละลาย
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แอลกอฮอล 95% มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ลูกนํ้ายุงลายบานไดสูงกวาจากสารสกัดที่ไดจาก
ตัวทําละลายจากเฮกเซน แตอยางไรก็ตาม เมื่อ
ทดสอบทางสถติ ิ(t-test independent) กลบัพบวา 
อัตราการตายของลูกนํ้ายุงลายบานจากสารสกัดที่
ตวัทาํลายตางกนั ใหผลทีไ่มแตกตางกนั (P ≥ 0.05) 
แสดงใหเหน็วา สามารถเลอืกใชตวัทาํละลายใดกไ็ด
ในการสกัดสารในพืชดังกลาว แมกระน้ันก็ตาม 
ในรายงานการศึกษากอนหนานี้ที่มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายตอลูกนํ้า
ยงุพาหะนําโรค 3 ชนิด ไดแก ยงุกนปลอง (Anopheles 
stephensi), ยงุรําคาญ (Culex quiquefesciatus) 
และยุงลายบาน (Ae. Aegypti) ดวยวิธีการสกัด
แบบซอกหเลต (Soxhlet) โดยใชตัวทําละลายท่ี
แตกตางกัน ไดแก อะซีโตน (acetone) เมทานอล 
(methanol) คลอโรฟอรม (chloroform) และ
เอทิลอะซีเตต (ethyl acetate) พบวา มีคา LC

50
 

ภายหลังการทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบาน (Ae. 
Aegypti) ที่ 24 ชั่วโมง เทากับ 58, 121, 112 และ 
204 มลิลิกรมั/ลติร ตามลาํดบั (Ramkumar et al., 
2016) นอกจากน้ีในปเดียวกัน Vignesh et al. 
(2016) ไดศึกษาองคประกอบทางเคมีและทดสอบ
ฤทธ์ิของสารสกัดจากใบเขยตายดวยวิธีการสกัด
นํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้า (hydrodistillation) 
พบวา มีคา LC

50
 ภายหลังการทดสอบกับลูกนํ้า

ยุงลายบาน Ae. aegypti ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง 
เทากับ 32.481 และ 21.451 มิลลิกรัม/ลิตร ตาม
ลาํดบั ซึง่จะเห็นไดวา ฤทธ์ิของสารสกัดจากใบเขยตาย
ตอลูกน้ํายุงลายบานมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวาการ
ศกึษาในครัง้น้ีอยางเหน็ไดชดั เปนไปไดวา วธิใีนการ
สกัด ตวัทาํละลายทีใ่ช มคีวามแตกตางกนั ซึง่วธิกีาร
สกัดแบบซอกหเลตถอืเปนวธิกีารสกดัแบบตอเน่ือง 
(continuous extractor) ทาํใหตวัทาํละลายไหลเวียน

ในระบบและเกิดการชะสารออกจากตัวพืชไดแบบ
หมุนเวียน อีกทั้งการใชตัวทําละลายท่ีแตกตางกัน 
เปนผลทําใหตวัถูกสกัดหรือพชืถกูดงึสารสําคญัหรือ
สารออกฤทธ์ิในปริมาณท่ีแตกตางกันออกไปตามหลัก
ของความมีขัว้ของตัวทําละลาย (solvent polarity) 
ตัง้แตความไมมขีัว้หรอืมขีัว้นอยไปจนกระท่ังมขีัว้สงู 
อาท ิเฮกเซน/ปโตรเลียมอเีทอร เปนสารไมมข้ัีว มกั
สกัดไดกลุมของนํา้มนั (essential oil) ในคลอโรฟอรม/
เอทิลอะซีเตต จะมีขัว้ปานกลาง ซึง่สกัดไดสารในกลุม
สเตียรอยดและอัลคาลอยด สําหรับการใชนํ้าเปน
ตัวสกัดจะไดสารท่ีมีความเปนขั้วสูง มักไดตะกอน
โปรตีนและไกลแคน (Ghosh et al., 2012) ทั้งนี้
มีรายงานขององคประกอบทางเคมี (Chemical 
composition) ของเขยตายโดยรวมมากกวา 50 ชนดิ 
เชน biocyclo (6.1.0) non-1-ene, benzaldehyde 
oxime, caryophyllene oxide และ aromadendrene 
เปนตน (Vegnesh et al., 2016) ซึ่งเปนไปไดวา
สารสําคัญเหลานี้อาจสงผลตออัตราการตายของ
ลูกนํ้ายุงได นอกจากนี้อาจสกัดสารเหลานี้ออกมา
ไดในปรมิาณทีแ่ตกตางกนัตามวธิกีารสกดัและตวัทาํ
ละลายที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามเพื่อใหไดขอมูล
ทีล่ะเอยีดและชดัเจนมากขึน้ ในการศกึษาครัง้ตอไป
ควรทําการแยกการทดสอบฤทธิ์ของสารเหลานี้

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด

จากใบเขยตายตอการควบคุมลูกนํ้ายุงลายบานใน
ครั้งนี้ พบวา สารสกัดจากใบเขยตายท่ีสกัดดวยตัว
ทาํละลายทัง้เฮกเซนและแอลกอฮอลมปีระสทิธภิาพ
ในการควบคมุลกูนํา้ยงุลายบานในวยั 3-4 ไดด ีและ
เมือ่ระยะเวลาทีล่กูนํา้ยงุลายบานไดสมัผสัสารสกดั
ทีไ่ดจากตวัทําละลายทัง้สองชนดินานขึน้อตัราการ
ตายก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย จึงมีแนวโนมท่ีดีที่จะนํา
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สารสกัดจากใบเขยตายน้ีมาประยกุตใชในการปองกนั
กาํจัดลกูน้ํายงุลายรวมถึงแมลงศัตรูชนดิอืน่ๆ ทีเ่ปน
ปญหาทางทั้งดานสาธารณสุขและการเกษตร ทั้งนี้
สามารถใชเปนทางเลือกหน่ึงใหกบัประชาชนในการ
เลือกใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรในทองถิ่นแทนการ
ใชสารเคมีตอไป อยางไรก็ตามมีขอแนะนําวาการ
ศกึษาวจิยัในครัง้ตอไปควรจะตองศกึษาองคประกอบ
ของสารเคมีอยางละเอียดและแยกทดสอบ และ
พัฒนาไปเปนผลิตภัณฑที่ใชในการกําจัดยุงหรือ
ไลยุงใหสะดวกตอการใชงานตอไป
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Abstract
Guava (Psidium guajava L.) is a climacteric fruit although some cultivars behave in 

a non-climacteric manner. The objective of this work was to study about the ripening 
process in guava leaf disks by using kinetin induce ethylene for reduce time of selection 
and breeding. The results revealed that after 72 hours of incubation, the ethylene 
production greatly increased in climacteric cultivars and negligible in non-climacteric 
cultivars. The respiration rates in most cultivars were hardly different. It was predicted 
that respiratory pattern in hybrid seedlings from ‘Pakistan’ (Climacteric pattern) and 
‘Shyh-Jii Bar’ (Non-Climacteric pattern) would eventually be climacteric. Moreover,  it was 
also predicted that respiratory pattern in hybrid seedlings from ‘Hawaii’ (Climacteric 
pattern) and ‘Jen-Ju Bar’ (Non-Climacteric pattern) would be non-climacteric. The 
respiration rates were hardly different in all of cultivars. Therefore, ethylene production 
could be used as an index of climacteric manner to classify the cultivars of guava as 
either climacteric or non-climacteric type.
Keywords:  Guava (Psidium guajava L.), ethylene production, climacteric behavior
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Introduction
Guava (Psidium guajava L.) is a tropical 

fruit exhibiting rapid post-harvest ripening. 
However, the physiological basis involving 
in the ripening process of guava remains 
unclear. While guava is considered by 
several authors to be a climacteric fruit 
(Akamine and Goo, 1979; Brown and Wills, 
1983), some cultivars behave in a non-
climacteric manner (Biale and Barcus, 1970; 
Azzolini et al., 2005), making it difficult to 
develop technologies to efficiently enhance 
fruit storability during the postharvest 
per iods.  These l imitat ions restr ict 
commercial export and a trade of guava 
fruit. Therefore, guava improving and 
development of new varieties of guava are 
needed for the better storage lives than 
those local and traditional grown varieties. 
Non-climacteric varieties have longer 
postharvest storage lives and more suitable 
for commercial marketing. However, 
selection and breeding can even take up 
to 3 years (Pommer and Murakami, 2009).

In vegetative tissues, the rate of 
ethylene production is thought to be 
regulated by the endogenous level of free 
auxin (Bradford and Yang, 1980). Recently, 
Yu et al. (1979) demonstrate that IAA 
stimulate ethylene production by inducing 
the synthesis of the ACC synthase, which is 
the rate-limiting enzyme in the pathway of 
ethylene biosynthesis. Kinetin has a 

significant synergetic effect on IAA-induced 
ethylene production in hypocotyl of 
mungbean (Phaseolus rmmgo L.) seedling 
(Lau and Yung, 1974) and young leaf discs 
of guava (Psidium guajava L.) (Lin and Wang, 
2006). Kinetin acts by suppressing the 
conjugation of IAA into IAAsp and thus 
sustaining a higher IAA-free level in the 
tissue which in turn contributes to the 
higher ethylene production rate (La and 
Yang, 1973).

The objective of this work was to study 
about the ripening process of guava leaf 
disks by using kinetin induce ethylene as 
an index of climacteric manner to classify 
the cultivars of guava as either climacteric 
or non-climacteric type.

Materials and Methods
Plant material. Guava leaves of 

Climacteric cultivars included ‘Red guava’, 
‘Li-Tzy Bar’, ‘Shyh-Jii Bar’ and ‘Red flesh 
guava’, Non-Climacteric cultivars included 
‘Hung-Shin Bar’ and ‘Jen-Ju Bar’, Two hybrid 
cultivars included one from Pakistan 
(Climacteric pattern) and Shyh-Jii Bar (Non-
Climacteric pattern), and another from 
Hawaii (Climacteric pattern) and Jen-Ju Bar 
(Non-Climacteric pattern) were investigated. 
Guava leaves were collected from 
Agricultural Experiment Station in Beiguo, 
Wufeng District, Taichung County. The first 
pair of leaf was chosen from the apex, then 
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cut 5 disks of 1.1 cm. diameter and 
incubated in 2 mL test solution of 2% 
sucrose, 50 μg/mL chloramphenicol, 0.1 
mM Kinetin and 50 mM MES buffer (pH 6.2) 
in a 25 mL erlenmeyer flask. The flasks were 
sealed with rubber serum caps and they 
put on constantly shaken with 90 rpm at 
25°C for 24 hours. At the indicated time, 
ethylene production and respiration rate 
were determined.

Ethylene production. Measurement 
of ethylene production followed the 

method by Shiesh (1990). A 1 mL gas sample 
was withdrawn from the head space of the 
flask by a hypodermic syringe, and ethylene 
was injected into a gas chromatograph 
(Shimadzu, Model GC-8A, Japan) fitted with 
a stainless-steel column packed (6 mm × 
2 m) and equipped with an alumina column 
(mesh size 80/100) and a flame ionization 
detector (FID). The temperatures of injection 
port, column and detector were 130, 90 
and 130°C respectively. The ethylene 
production was calculated using the 
equation below.

Ethylene (μLC
2
H

4
∙kg-1∙hr-1) =

Respiration rates (mLCO
2
∙kg-1∙hr-1) =

(Sample peak (cm.) × Fold) - (Air peak (cm.) × Fold)

(Sample peak (cm. )- Air peak (cm.)

× (Volume (L.)

Flow rate (L./hr.)

(Standard peak (cm.) × Fold)

Standard peak (cm.)

Fresh weight (kg.)

Fresh weight (kg.)

× Standard conc. (ppm)

× Standard conc. (%) × 10×

Respiration rates. Respiration rates 
were measured with CO

2
 production, 

following the method by Shiesh (1990). One 
mL was obtained from each sample from 

the head space of the flask, and injected 
into IR-CO

2
 analyzer (Maihak, Model 

UNOR610). The respiration rate was 
calculated using the equation below.
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Statistical analysis. Statistical analysis 
of the experiment data was performed by 
using SAS 9.3 (Statistical Analysis System) 
and subjected to one-way analysis of 
variance (ANOVA) in a complete randomized 
design (CRD) statistical model. There were 
3 replicates in each treatment.

Results and Discussion
The six cultivars of guava, ‘Red guava’, 

‘Li-Tzy Bar’, ‘Red flesh guava’ and ‘Hung-
Shin Bar’ were found to be climacteric in 
their respiratory patterns. Other cultivars 
including ‘Shyh-Jii Bar’ and ‘Jen-Ju Bar’ 
exhibited a typical non-climacteric 
respiratory pattern (Table1). At 24 to 48 
hours after the incubation, the differentiation 
of ethylene production in guava leaf discs 
was unclear. However, the ethylene 
production at 72 hours after the incubation 

greatly increased in ‘Li-Tzy Bar’ (63.77 
μLC

2
H

4
∙kg-1∙hr-1) followed by ‘Red guava’, 

‘Red flesh guava’ and ‘Hung-Shin Bar’ 
(23.29, 21.63 and 19.10 μLC

2
H

4
∙kg-1∙hr-1, 

respectively), and non-climacteric cultivars 
of ‘Shyh-Jii Bar’ and ‘Jen-Ju Bar’ were 
slightly changed at 1.82 and 2.08 μLC

2
H

4
∙kg-

1∙hr-1, respectively (Table 1, Figure 1).
Similar results of inducing ethylene 

biosynthesis were obtained by Burg and 
Burg (1969) who found that the duration of 
IAA-induced ethylene production was 
increased considerably with kinetin. In 
vegetative tissues, kinetin had an effect on 
IAA-induced ethylene production in 
hypocotyl of mungbean (Phaseolus rmmgo 
L.) seedlings (Lau and Yung, 1974) and young 
leaf discs of guava (Psidium guajava L.) (Lin 
and Wang, 2006).

Table 1 Respiratory pattern and ethylene production of 6 guava cultivars

Cultivars Respiratory pattern
Ethylene production (μLC

2
H

4
·kg-1·hr-1)

0-24 hrs. 24-48 hrs. 48-72 hrs.

Li-Tzy Bar
Red guava
Red fl esh guava
Hung-Shin Bar
Shyh-Jii Bar
Jen-Ju Bar

Climacteric
Climacteric
Climacteric
Climacteric
Non-climacteric
Non-climacteric

0.30
0.20
0.42
0.04
0.11
0.09

b
c
a
d
d
d

42.01
11.03
12.04
14.05
2.31
3.41

a
bc
b
b
d
cd

63.77
23.29
21.63
19.10
1.82
2.08

a
b
b
b
c
c

Means within a column followed by the same letter are not significantly different (P > 0.05).
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The differentiation of respiration rates 
in 6 cultivars between climacteric and non-
climacteric cultivars were uncleared. 
Respiration rate of ‘Jen-Ju Bar’ cultivar was 
found to be a non-climacteric pattern which 
had the highest rate in all periods of 

incubated time, but in ‘Red guava’ cultivar, 
a climacteric pattern, had the lowest rate 
in all periods of incubated time, and the 
other cultivars were rarely differences. 
(Table2, Figure 2)

Figure 1 Ethylene production of 6 guava cultivars
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Table 2  Respiratory pattern and respiration rate of 6 guava cultivars

Cultivars
Respiratory 

pattern

Respiration rates (mLCO
2
·kg-1·hr-1)

0-24 hrs. 24-48 hrs. 48-72 hrs.

Li-Tzy Bar 
Red guava 
Red fl esh guava 
Hung-Shin Bar 
Shyh-Jii Bar 
Jen-Ju Bar 

Climacteric
Climacteric
Climacteric
Climacteric
Non-climacteric
Non-climacteric

165.36
157.06
197.76
172.08
169.13
222.74

c
c
ab
bc
bc
a

195.58
181.44
197.92
268.08
196.94
302.13

b
b
b
a
b
a

205.55
169.86
201.00
235.59
202.17
246.20

bc
d
cd
ab
bcd
a

Means within a column followed by the same letter are not significantly different (P > 0.05).
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Figure 2  Respiration rates of 6 guava cultivars
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The prediction of respiratory pattern 
from guava leaf disks obtained from hybrid 
seedling showed that 72 hours after the 
incubation, ethylene production increased 
in all of 4 hybrid seedlings from ‘Pakistan’ 
(Climacteric pattern) and ‘Shyh-Jii Bar’ (Non-
Climacteric pattern) cultivars, predicting a 
climacteric respiratory pattern. However, 
both hybrid seedlings from ‘Hawaii’ 
(Climacteric pattern) and ‘Jen-Ju Bar’ (Non-

Climacteric pattern) cultivar negligibly 
increased, predicting a non-climacteric 
respiratory pattern. For 2 unknown hybrid 
seedling cultivars, one could be predicted 
to be climacteric through their respiratory 
pattern, and another could be predicted to 
be non-climacteric in their respiratory 
pattern. The respiration rates were hardly 
different between these cultivars. (Table 3).
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Table 3  Respiratory pattern prediction obtained from hybrid seedlings

Cultivars

Ethylene production
(μLC

2
H

4
·kg-1·hr-1)

Respiration rates
(mLCO

2
·kg-1·hr-1)

Respiratory
pattern

prediction0-24hrs. 24-48hrs. 48-72hrs. 0-24 hrs. 24-48 hrs. 48-72 hrs.

Pakistan (C) x Shyh-Jii Bar (NC)

1
2
3
4

0.55
1.24
2.46
1.01

23.70
15.47
9.82
21.88

24.45
15.43
10.18
35.66

293.70
254.09
268.24
203.52

291.60
316.17
317.23
313.60

304.59
341.81
300.86
329.00

C
C
C
C

Hawaii (C) x Jen-Ju Bar (NC)

1
2

0.63
0.44

4.46
6.33

3.83
3.60

214.59
221.13

246.28
228.87

241.69
254.93

NC
NC

Unknown Cultivars

1
2

0.35
0.86

4.08
18.29

3.03
22.40

210.88
245.09

223.30
279.75

239.46
291.98

NC
C

C: Climacteric pattern, NC: Non-climacteric pattern

Conclusion
Inducing ethylene production of guava 

leaf disks could be used as an index of 
ripening manner to classify the cultivar of 
guava (Psidium guajava L.) as either 
climacteric or non-climacteric type at 72 
hours after the incubation. Ethylene 
production in climacteric cultivars including 
‘Red guava’, ‘Li-Tzy Bar’, ‘Red flesh guava’, 
and ‘Hung-Shin Bar’ increased greatly, but 
negligibly in non-climacteric cultivars 
including ‘Shyh-Jii Bar’ and ‘Jen-Ju Bar’. 
Therefore, this result can be used to predict 

the unknown or hybrid cultivars. It was 
predicted that respiratory pattern in hybrid 
seedlings from ‘Pakistan’ (Climacteric 
pattern) and ‘Shyh-Jii Bar’ (Non-Climacteric 
pattern) would eventually be climacteric 
type. Moreover, it could be also predicted 
that respiratory pattern in hybrid seedling 
from ‘Hawaii’ (Climacteric pattern) and 
‘Jen-Ju Bar’ (Non-Climacteric pattern) 
would be non-climacteric. The respiration 
rates were hardly different between these 
studied cultivars.
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ผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่มีตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตมันฝร่ังหัวพันธุหลัก (G
0
) พันธุแอตแลนติก

Result of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and yield of 
pre-basic seed (G

0
) potato ‘Atlantic’ cultivar

ศิริลักษณ อินทะวงศ1*  โสพิศ อินขัติ1  และ สิทธิโชค ปราระมียอง2

Siriluck Inthawong1*, Sophid Inkhut1 and Sittichock Prarameeyong2

1  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110
2  สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 50290
1  Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Pong-Nam-Ron, Fang, Chiang Mai 50110
2  Department of Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290
*  Corresponding author: siriluck496@gmail.com

Abstract
The purpose of this research was studied the result of arbuscular mycorrhizal fungi 

(AMF) on growth and yield of pre-basic seed (G
0
) potato ‘Atlantic’ cultivar. The experiment 

was conducted in greenhouse of Chiang Mai Agricultural Research and Development 
Center (CMARDC), Pong Nam Ron, Fang, Chiang Mai in winter season (January-March 2019). 
The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with four 
replications. Six AMF dose, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 g, were mixed into 1 kg of media before 
planting the minitubers. The results showed that all dose of AMF were not affected on 
height, number of branch, and canopy size of 60 DAP potato plant. The longest root with 
an average of 33.13 cm was investigated in the media mixed with 5 g of AMF treatment. 
For yield observation on 90 DAP, tuber weight, tuber diameter, tuber weight per plant, 
and firmness were not significantly different in all treatment, while the highest number 
of tuber with an average of 3.88, 3.50, and 3.62 tubers/plant was observed in the media 
mixed with 3, 4, and 5 g of AMF treatment, respectively. In addition, the lowest number 
of tuber with an average of 2.13 tubers/plant was found in the media without AMF.
Keywords: potato, arbuscular mycorrhizal fungi, G

0
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของมันฝรั่ง G
0
 พันธุ Atlantic ในโรงเรือนกันแมลงของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 

ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ประกอบดวย 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก การผสมเช้ือราอาบัส
คูลารไมคอไรซาปริมาณ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม กอนนําไปปลูกหัวพันธุมันฝรั่ง 
G

0
 พบวา ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง และขนาดทรงพุม เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธี

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนความยาวราก พบวา การใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ 
5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ตนมันฝรั่งมีความยาวรากมากท่ีสุด คือ 31.13 เซนติเมตร สําหรับขอมูล
ทางดานผลผลิตของมนัฝรั่ง G

0
 ที่อายุ 90 วัน พบวา นํ้าหนักตอหัว เสนผาศูนยกลางหัว นํ้าหนักหัวตอตน 

และความแนนเน้ือ ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวนหัวตอตน พบวา การใสเช้ือ
ราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม มีจํานวนหัวมากที่สุด คือ 3.88, 
3.50 และ 3.62 หัว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การปลูกมันฝรั่งโดยไมใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซาเลย 
พบวามีจํานวนหัวนอยที่สุด คือ 2.13 หัว
คําสําคัญ: มันฝรั่ง เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา มันฝรั่งหัวพันธุหลัก

คํานํา
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) มี

ความสําคัญในดานเปนพืชอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
หลายพันลานบาท จัดเปนพืชที่ทํารายไดสูงใหกับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนอื คอื มรีายไดเฉลีย่ 5,880 
บาทตอตนั ทาํรายไดใหแกเกษตรกรเปนจาํนวนกวา 
10,000 ครัวเรือน โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เกษตรกรไทยเปนจํานวนมากกวา 1,270 ลานบาท
ตอป แหลงผลติในภาคเหนือ ไดแก จงัหวดัเชยีงใหม 
ตาก ลาํพนู เชยีงราย พะเยา ลาํปาง แมฮองสอน และ
เพชรบรูณ และบางพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ไดแก จังหวัดสกลนคร และนครพนม โดยพบวา
พืน้ทีป่ลูกมันฝร่ังในป 2561 มทีัง้หมด 37,513 ไร และ
ใหผลผลติ 108,291 ตนั คดิเปน 2,773 กโิลกรมัตอ
ไร อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่ไดนั้นยังไมเพียงพอตอ
การบริโภคภายในประเทศ จงึมกีารนําเขามนัฝร่ังสด 

มันฝรั่งแชเย็น รวมถึงผลิตภัณฑมันฝรั่งสูงถึง 
153,943 ตนั คดิเปนมลูคากวา 4,080.25 ลานบาท 
( สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, 2562) 
สาํหรบัมนัฝรัง่หวัพนัธุหลกั (pre-basic seed) หรอื 
G

0
 เปนหัวพันธุปลอดโรคท่ีมีขนาดเล็ก มีเสนผา

ศูนยกลาง 2-6 เซนติเมตร ซึ่งจะถูกนําไปปลูกตอ
ในสภาพแปลงปลูกเปนมันฝร่ังหัวพันธุขยาย G

1
 

เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริโภคและแปรรูป
ตอไป (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2559) ปญหาการผลิต
หัวพันธุมันฝรั่ง G

0
 ในปจจุบัน คือ ไดจํานวนหัว

ตอตนนอย ประมาณ 2-3 หัว ซึ่งสงผลทําใหตนทุน
การผลิตสูงถึง 5 บาทตอหัว ดังนั้นการผลิต G

0
 

จึงเนนใหไดจํานวนหัวตอตนมาก โดยอาศัยการ
แตกแขนงของรากมันฝรั่ง ซึ่งยิ่งมีการแตกแขนง
ของรากมากขึ้นเทาไร โอกาสในการเกิดหัวมันฝรั่ง
ก็จะมากข้ึนตามไปดวย
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คุณสมบัติพิ เศษของเชื้อราอาบัสคูลาร 
ไมคอไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi) คือ 
มีความสามารถในการชวยเพิ่มการแตกแขนงของ
รากพืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชในการดูดนํ้าและ
ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุ
อาหารพชืทีร่าอาบสัคลูารไมคอไรซาสามารถดดูซบั
ใหกับพืชไดมากกวาธาตุอื่นๆ ซึ่งพืชที่มีราอาบัส
คูลาร ไมคอไรซาเข าอยู อาศัยในรากจะไดรับ
ฟอสฟอรสัเพิม่ข้ึนและมักสงผลทําใหการเจรญิเตบิโต
และผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย (Chen et al., 
2003) นอกจากนี้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซายังชวย
เพ่ิมการดูดซับธาตุอาหารพืชอืน่ๆ ดวย เชน สงักะสี 
ไนโตรเจน โพแทสเซยีม แมกนเีซยีม คอปเปอร และ
เหล็ก ใหกับรากพืชอาศัยไดอีกดวย (Marschner 
and Dell, 1994) ในปจจุบันมีการศึกษาการใช
ราอาบัสคูลารไมคอไรซากับพืชหลายชนิด สําหรับ
ในมันฝร่ัง Graham et al. (1976) รายงานวา การ
ใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซาลงไปในการปลูก
มันฝรั่ง จะชวยเพิ่มคุณภาพของมันฝรั่ง เช น 
เปอรเซ็นตแปง นํ้าหนักแหง และความแนนเนื้อ
ในหัวมันฝร่ังได ตอมา Vosatka and Gryndler 
(2000) นําตนออนมันฝรั่ง 2 สายพันธุ คือ Karin 
กับ Krista ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูก 
3 รปูแบบ คอื ปลกูในกระถาง ปลกูในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลง และปลูกในแปลงปลูกภายใต
โรงเรือนพรางแสง โดยทั้ง 3 รูปแบบจะมีการใส
เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา 3 ชนิด คือ Glomus 
etunicatum, Glomus fistulosum และ Glomus 
fasciculatum รวมกับเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis 2 ไอโซเลท คือ B1 และ M11 โดยพบวา 
การปลูกในกระถางที่ เติม G. etunicatum, 
G. fistulosum รวมกบั B1 การปลกูในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลงที่ใส G. fistulosum รวมกับ B1 

และการปลกูในแปลงปลกูภายใตโรงเรอืนพรางแสง
ที่ใส G. manihotis รวมกับ B1 และ M11 พบวา 
ใหจํานวนหัวพันธุขนาดเล็ก (G

0
) นํ้าหนักตอหัว 

และน้ําหนักหัวรวมท้ังหมดมากกวาการปลูกโดย
ไมใสเช้ือเลย สวน McArthur and Knowles 
(1993) พบวา การตอบสนองในดานการเจรญิเตบิโต
ของมันฝรั่งจะแตกตางกันออกไปตามเช้ือราอาบัส
คูลารไมคอไรซาท่ีใชในการทดลอง โดยพวกเขา
พบวาการใสเช้ือ G. intraradices ใหผลทางดาน
การเจรญิเตบิโตทีด่กีวาเชือ้ G. dimorphicum หรอื 
G. mosseae นอกจากนี้ Yao et al. (2002) 
รายงานวา เชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา 2 ชนดิ คอื 
G. etunicatum และ G. Intraradices สามารถ
เพ่ิมนํ้าหนักสดและน้ําหนักแหงของยอดมันฝร่ัง 
และ Gallou et al. (2011) พบวา การใสเช้ือรา
อาบัสคูลารไมคอไรซาในการปลูกมันฝรั่งสามารถ
ชกันาํใหตนมันฝร่ังตานทานตอโรคใบไหมท่ีเกิดจาก
เช้ือ Phytophthora infestans ได

สําหรับราอาบัสคูลารไมคอไรซาท่ีใชในการ
ทดลองเปนชีวภัณฑของกรมวิชาการเกษตร โดยมี
ราอาบัสคูลารไมคอไรซาชนิด Glomus sp. 
มากกวา 25 สปอรตอกรัม สามารถใชปุยชีวภาพ
อาบัสคูลารไมคอไรซาไดดีกับไมผล ไมยืนตน 
ยางพารา และผักบางชนิดโดยการคลุกผสมปุย
ชีวภาพอาบัสคูลารไมคอไรซา 2-3 กรัม หรือครึ่ง
ชอนชาตอตน กบัดนิท่ีใชเพาะชาํกลาพชืยนืตน ไมผล 
ถาใหไดผลดคีวรใสในระยะตนกลาหรอืรองกนหลมุ
กอนปลูก ดงันัน้ การทดลองน้ีจงึมวีตัถุประสงคเพือ่
ศึกษาผลของราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่มีตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่ง G

0
 เพื่อนําไป

ปรับใชในกระบวนการผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง G
0
 ใหมี

ปริมาณผลผลิตมากขึ้นตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองในโรงเรือนกันแมลงในพ้ืนที่

ของศนูยวจิยัและพฒันาการเกษตรเชยีงใหม ตาํบล
โปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD มี 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า คือ กรรมวิธีที่ 1 
ไมผสมราอาบสัคลูารไมคอไรซาในวสัดปุลกู (Control) 
สวนกรรมวิธีที่ 2-6 ผสมราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ในวัสดุปลูกปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ตาม
ลาํดบั ทาํการเตรยีมวสัดปุลกูโดยการผสมดนิ ทราย 
แกลบดํา ขุยมะพราว ในอัตราสวน 0.5 : 1 : 1 : 1 
แลวผสมใหเขากัน จากน้ันนาํไปอบฆาเชือ้ในกระบะ
อบดินโดยใชความรอนผานไอน้ําที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งใหได
ปริมาณ 1 กิโลกรัม แลวบรรจุลงกระถางพลาสติก
ขนาด 8 นิว้ จากนัน้ ชัง่เชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ตามกรรมวิธี 2-6 แลวนํามาผสมกับวัสดุปลูกที่
เตรียมไวตามกรรมวิธี

คัดหัวพันธุมันฝรั่ง G
0
 พันธุแอตแลนติก ที่มี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.3-1.5 เซนติเมตร ที่มี
ลักษณะหัวกลมและสมบูรณ นํามาปลูกลงใน
กระถางที่เตรียมไว 1 หัวตอกระถาง จากน้ัน รดน้ํา
ดวยสายยางใหชุมสัปดาหละ 2 ครั้ง เมื่อมันฝร่ัง
มอีายไุด 7 วนัหลงังอก ทาํการใสปุยสตูร 15-15-15 
อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร และหลังจากมันฝรั่งอายุ
ได 30 วันหลังงอกใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 
100 กโิลกรมัตอไร เมือ่มนัฝรัง่เริม่ลงหวัทาํการฉดีพน
ปุยทางใบสตูร 13-0-46 อตัรา 100-200 กรมัตอนํา้ 
20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน จํานวน 3-4 ครั้ง

บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง
ตน ความกวางทรงพุม จํานวนกิ่งแขนง ทุก 7 วัน 
เปนระยะเวลา 2 เดือน หรือเมื่อมันฝรั่งเริ่มลงหัว 

ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันฝรั่งมีอายุ 90 วัน 
หรือเมื่อตนมันฝรั่งแหงและลม โดยหยุดใหนํ้ากอน
การเก็บเก่ียว 7-10 วัน และตัดตนกอนเก็บเก่ียว 
3-7 วนั จากนัน้ บนัทึกขอมลูผลผลติ ไดแก นํา้หนกั
รวมทั้งตน จํานวนหัวตอตน ขนาดหัว นํ้าหนักหัว
ตอตน นํ้าหนักตอหัว และความแนนเนื้อ

ผลการวิจัยและวิจารณ
 จากการศกึษาผลของราอาบสัคลูารไมคอไรซา

ตอการเจรญิเตบิโตและผลผลติของมนัฝรัง่ G
0
 พนัธุ 

Atlantic ในโรงเรอืนกนัแมลงของศนูยวจิยัและพฒันา
การเกษตรเชียงใหม ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 
พ.ศ. 2562 โดยการผสมเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ในวัสดุปลูก ตาม
กรรมวธิทีี ่2-6 ตามลาํดบั พบวา ทางดานการเจริญ
เติบโต ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง ความ
กวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออก-ตะวันตก 
เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธีไมมี
ความแตกตางกนัทางสถติ ิสวนความยาวราก พบวา 
กรรมวิธีที่ 5 มีความยาวรากมากท่ีสุด คือ 31.13 
เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1, 
3 และ 5 (Figure 1) (Table 1)

สําหรับขอมูลทางดานผลผลิตของมันฝรั่ง G
0
 

ทีอ่าย ุ90 วนั พบวา นํา้หนกัตอหวั เสนผาศนูยกลาง
หัว นํ้าหนักหัวตอตน และความแนนเนื้อ ในทุก
กรรมวธิไีมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิสวนจาํนวน
หัวตอตน พบวา กรรมวิธีที่ 4, 5 และ 6 มีจํานวน
หัวมากที่สุด คือ 3.88, 3.50 และ 3.62 หัว ตาม
ลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 
2 และ 3 สวนกรรมวิธีที่ 1 มีจํานวนหัวนอยที่สุด 
คือ 2.13 หัว (Table 2) จากผลการทดลองพบวา 
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กรรมวิธีที่มีการผสมเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา 
5 กรมัตอวสัดปุลกู 1 กโิลกรมั ตนมนัฝรัง่มคีวามยาว
ราก และมีจํานวนหัวตอตนมากที่สุด แตขนาดของ
หัวมันฝร่ัง พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Lone et al. 
(2015) ที่พบวาเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซามีผล
ทาํใหความยาวราก และจาํนวนหวัของมนัฝรัง่ พนัธุ 
Jyoti เพิ่มมากขึ้นกวาการปลูกโดยไมใสเชื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอขนาดหัวของ
มนัฝร่ังในการทดลองดังกลาว สาํหรับดานการเจริญ
เติบโตของตนมันฝร่ังในการทดลองน้ี พบวา ตน
มนัฝรัง่กรรมวธิทีีม่กีารใสเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา

มีแนวโนมของความสูงและขนาดทรงพุมที่มากข้ึน
ตามปริมาณเชื้อราท่ีใส แตอยางไรก็ตามขอมูลท้ัง 
2 ดานน้ันไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยขัดแยง
กับการทดลองของ Lone et al. (2015) ที่พบวา
ตนมันฝรั่งที่มีการใสเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซา 
ชนิด G. intraradices และ G. mosseae ปริมาณ 
30 สปอรในวัสดุปลูกตอตน มีการเจริญเติบโตท่ีดี
กวาทั้งดานความสูงตน และขนาดทรงพุม ซึ่งผล
ดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางของสายพันธุ
มันฝร่ัง และชนิดของเช้ือราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ทีใ่ช รวมไปถงึอตัราของเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ที่ใชในการทดลองดวย

Figure 1  Characteristics of six treatments potato (1-6 from left to right) roots cultivar ‘Atlantic’ 
on 60 DAP*.
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T able 1  Growth characteristics of six treatments potato plants cultivar ‘Atlantic’ on 60 days 
after planting (DAP).

Treatment
Plant height 

(cm)
No. of branch

per plant (branch)

Canopy size (cm) Root length
(cm)N-S E-W

1
2
3
4
5
6

26.86
23.51
27.84
26.54
27.03
29.45

7.72
7.99
8.15
8.22
8.10
8.25

19.96
20.18
20.69
18.27
18.57
18.55

19.42
20.57
21.64
19.25
19.73
22.15

25.69ab
23.80b
28.25ab
22.28b
26.98ab
31.13a

LSD 3.17 1.06 1.64 1.72 3.49

CV (%) 40.85 45.63 29.3 29.15 26.51

 Means within a column followed by the same letters are not significantly different by 
LSD (P > 0.05)

Table 2 Yield characteristics of G
0
 cultivar ‘Atlantic’ at 90 days after planting (DAP).

Treatment
Number of 
tuber per 

plant (tuber)

Weight 
per tuber 

(g)

Diameter of 
tuber
(cm)

Weight of tuber 
per plant

(g)

Tuber 
fi rmness 
(N/mm)

1
2
3
4
5
6

2.13b
2.88ab
3.13ab
3.88a
3.50a
3.62a

9.68
7.57
6.99
6.52
6.77
6.88

2.42
1.99
2.09
1.20
2.05
1.95

19.85
19.86
20.65
22.65
20.71
23.57

0.93
0.89
0.89
0.95
0.90
0.94

LSD 0.55 1.59 0.26 2.83 0.04

CV (%) 34.49 42.99 25.3 26.7 8.33

Means within a column followed by the same letters are not significantly different by 
LSD (P > 0.05)
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สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลการเจริญเติบโตของมันฝร่ัง G

0
 

พันธุ Atlantic ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง 
ความกวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออก-
ตะวันตก พบวา ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง
กนัทางสถติ ิอยางไรกต็าม ความยาวรากของตนมนัฝรัง่
ในกรรมวิธทีีใ่สเช้ือราอาบัสคลูารไมคอไรซาปริมาณ 
5 กรัม พบวา มีความยาวมากที่สุด และจํานวน
หวัมนัฝรัง่ในกรรมวธิทีีใ่สเชือ้ราอาบสัคลูารไมคอไรซา
ปรมิาณ 3, 4 และ 5 กรมั ลงในวสัดุปลกูนัน้ยงัพบวา
มีจํานวนหัวมันฝรั่งมากท่ีสุดอีกดวย จะเห็นไดวา
การใชเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาในการผลิต
มันฝรั่ง G
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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) the socioeconomic context of farmers 

in San Sai District, Chiang Mai Province; 2) the agricultural advisory services needed by 
the farmers under investigation; 3) the factors underlying the farmers’ need for agricultural 
advisory services; and 4) problems encountered by the farmers under study and their 
suggestions on what should be done. A set of questionnaires was used for data collection, 
administered to a sample group of 206 farmers in San Sai District, 2018/19 planting season. 
The obtained data were analyzed using descriptive statistics and the multiple regression 
technique.

The study results revealed that most of the respondents were characterized as male, 
54 years old, married, elementary school graduates, with 4 household members. On the 
average, they had 5.87 rai per household of farming area mostly under the field crop 
cultivation with three household members being the farm labor and earned a yearly 
income of 119,264.42 baht. Most of them did not have household debt and had less 
than 30 years of farming experience. Most of them did not have social position and they 
had never participated in agriculture-related community activities. Also, most of the 
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respondents had never attended a training or joined educational trip on agriculture. They 
received news or information about agriculture 26 times per month on average and they 
mainly used water from the irrigation canal for agricultural purpose. Most of the respondents 
did not produce processed agricultural products. It was found that as a whole, the 
respondents had a moderate level of needs for agricultural advisory services. In details, 
their need for the development of the body of knowledge about agriculture was found 
to have the highest average mean score. Age and farmland area factors were found to 
have a positive statistically significant relationship with the needs for agricultural advisory 
services of the respondents. However, the farm income has a negative statistically significant 
relationship with such needs.

The following were problems encountered: agricultural price uncertainty; drought 
or natural calamity, farmers’ ill health from aging, the lack of production factors, and the 
short-term nature of most agricultural extension programs which have prevented the 
continuity of development efforts and the presence of their clear impacts on the 
community. Therefore, the respondents suggested the followings to the Faculty of 
Agricultural Production of Maejo University: providing technical knowledge on crop 
production to meet standard quality; assistance for the sampled farmers to work with 
the community in developing the production and marketing plans; basic health care 
promotion particularly on safe food consumption; and preparing the long–term project 
for agricultural extension and development.
Keywords: needs of farmers, agricultural extension, advisory service, body of knowledge

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ศึกษา

ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร 3) ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร 4) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งทําการศึกษาในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางจํานวน 206 คน ในปเพาะปลูก 2561/62 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหพหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา

ผลการศึกษาบริบทของเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
54 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน เกษตรกรมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเฉล่ีย 5.87 ไรตอครัวเรือน สวนใหญมีลักษณะการทํา
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เกษตรกรรมแบบปลูกพืชไรเปนหลัก มีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ย 119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงาน
ในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมีหน้ีสินในครัวเรือน มีประสบการณในการทํา
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณีทองถิ่น
ในชุมชนท่ีเกีย่วของกับการเกษตร สวนใหญไมมกีารเขารวมอบรม ประชุม หรอืศกึษาดูงานท่ีเกีย่วของกับ
การเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับดานการเกษตรเฉล่ีย 26 ครั้งตอเดือน ใชแหลงนํ้าในการทํา
เกษตรกรรมจากคลองชลประทานเปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ
จากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรือน เกษตรกรมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับความตองการในดานการพัฒนาองคความรูทางการเกษตร
มากท่ีสุด ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงบวก ไดแก อายุ และพื้นที่ทําการเกษตร สวนในเชิงลบ ไดแก 
รายไดจากการทําเกษตรกรรม

สําหรับผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีสําคัญ ไดแก ราคา
สินคาเกษตรไมแนนอน การประสบปญหาภัยแลง การมีปญหาดานสุขภาพจากการมีอายุเพิ่มมากขึ้น 
การขาดปจจัยการผลิต อีกทั้งโครงการที่เขามาสงเสริมสวนมากเปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้น 
จงึขาดความตอเนือ่งและความชดัเจนในการสรางผลกระทบแกชมุชนในระยะยาว เกษตรกรจึงมขีอเสนอแนะ
ตอคณะผลิตกรรมการเกษตรวา ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตพืชใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและการตลาดรวมกบัชุมชน สงเสรมิการดูแลสขุภาพข้ันพืน้ฐานโดยเนน
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยแกเกษตรกร และควรจัดทาํโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีมคีวาม
ตอเนื่องในระยะยาว
คําสําคัญ: ความตองการของเกษตรกร การสงเสริมการเกษตร การบริการวิชาการ องคความรู

คํานํา
มหาวิทยาลัยแมโจ ถือเปนสถาบันการศึกษา

แหงหนึง่ทีมุ่งเนนดานการเกษตร ซึง่ไดมกีารกาํหนด
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยแมโจที่มุ งสู การเปน
มหาวทิยาลัยชัน้นาํทีม่คีวามเปนเลศิทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ และมีพันธกิจที่สําคัญในการ
สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร
ประยกุต เพ่ือการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแก
สังคม รวมถึงการสงเสริมการดํารงศิลปวัฒนธรรม
ดานการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นตลอดจน

การรกัษาระบบนเิวศของทรพัยากรธรรมชาตใิหเกิด
ความยั่งยืนสืบตอไป (มหาวิทยาลัยแมโจ, 2556)

คณะผลติกรรมการเกษตร เปนหนวยงานทีไ่ด
ดาํเนนิกิจกรรมหลกัตามวสิยัทศันของมหาวทิยาลยั
แมโจมาโดยตลอด โดยปจจุบันมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนทั้ งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 16 หลักสูตร 
ซึง่มคีณาจารย นกัวจิยั บคุลากร และนกัศกึษา ทีไ่ด
สรรคสรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานการเกษตรเฉพาะดาน จนเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรยังไดมี
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การกําหนดพันธกิจที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอนคือ การบริการวิชาการอยางทั่วถึง เพื่อให
ประชาชนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทยท่ีธํารงไว
ซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม การสนับสนุน
กจิกรรมนกัศกึษาทีส่รางประโยชนแกสงัคม ตลอดจน
การสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา และการปลุก
จิตสํานึกแกสังคมในการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม (คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร, 2561)

การบริการวิชาการและถายทอดองคความรู
ต างๆ ที่แตละหลักสูตรภายใตคณะผลิตกรรม
การเกษตร และคณะที่เปดการเรียนการสอนที่มี
ความเก่ียวของกับการเกษตรไปยังชุมชนโดยรอบ
มหาวทิยาลยัแมโจ ซึง่สวนใหญประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมน้ันจะเปนการชวยใหเกิดการ
สรางความม่ันคงทางอาชีพ การมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 
การลดการออกจากภาคการเกษตร ตลอดจน
เปนการสรางการตระหนักรู ทัศนคติที่ดีและการ
ปลูกฝงความสําคัญของภาคการเกษตรท่ีมีตอการ
พัฒนาประเทศใหแกครอบครัว และเยาวชน 
ในชุมชน อยางไรก็ตามการบริการวิชาการของ
คณะผลิตกรรมการเกษตรหรือถายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมตางๆ โดยปราศจากการศึกษาความ
ตองการของเกษตรกรน้ันอาจทําใหการบริการ
วิชาการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
หรือเกิดการนําไปปฏิบัติใชอยางไมเต็มที่ของ
เกษตรกร ตลอดจนอาจไมตอบสนองพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัแมโจ และคณะผลติกรรมการเกษตรได 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการ
สํารวจความตองการของเกษตรกรในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยแมโจวามีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรเปนอยางไร 

ตลอดจนมีปญหาในการทําเกษตรกรรมและมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ในประเด็นใดบาง อันจะใชเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดแนวทางในการบริการวิชาการถายทอด
องคความรูที่มีความเฉพาะของคณาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา แตละหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
ของเกษตรกรมากทีส่ดุ และเปนการบรกิารวชิาการ
ที่ถือไดวาเปนการรับใชสังคมอยางยั่งยืน และเปน
ประโยชนตอชุมชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่

ศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศกึษาวจิยั คอื เกษตรกร

ที่อยูในเขตพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีการคํานวณหากลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุม
ตวัอยางแบบสามข้ันตอน (Three-Stage Sampling) 
(ประชุม, 2541) โดยข้ันตอนแรกเปนการสุม
เทศบาลในเขตอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
จาํนวน 5 เทศบาลจากท้ังหมด 12 เทศบาล ขัน้ตอน
ทีส่องเปนการสุมหมูบานจากเทศบาลตวัอยาง โดย
กําหนดใหสุมเทศบาลละ 4 หมูบาน และข้ันตอน
ทีส่ามเปนการสุมเกษตรกรในแตละหมูบานตวัอยาง
ไดจํานวนทั้งหมด 426 คน จากนั้นทําการกําหนด
ขนาดตัวอยางเกษตรกรตามสูตรของ Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ไดกลุม
ตัวอยางเกษตรกรจํานวน 206 คน 
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
ตํารา รายงานการวิจัย และวารสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคลจํานวน 206 ชุด 
ในปเพาะปลูก 2561/62 ซึ่งมีจํานวน 206 คน 
และเก็บจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูการวจิยัแบงการวิเคราะห 

ดังนี้
1) ขอมูลบริบทของเกษตรกร และความ

ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2) การวเิคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบั
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ของเกษตรกร ในพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัด
เชยีงใหม วเิคราะหโดยใชสถติอินมุาน คอื การวเิคราะห
พหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา (Enter Multiple 
Regression Analysis)

3) การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอ
เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํเกษตรกรรมของเกษตรกร
ใชวธิกีารจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and 
Sort)

ซึ่งการวิเคราะหในสวนที่ 1 และ 2 ใช
โปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปูเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร
ชวยในการบันทึก จัดการ และการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมลูบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 54 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มี
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เกษตรกรมีพื้นที่
ในการทําการเกษตรเฉล่ีย 5.87 ไรตอครัวเรือน 
สวนใหญมีลักษณะการทําเกษตรกรรมแบบปลูก
พืชไร  เป นหลัก  มีรายได  ในครัวเ รือนเฉ ล่ีย 
119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงานในการทํา
เกษตรกรรมเฉล่ีย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมี
หนี้สินในครัวเรือน สวนใหญมีประสบการณในการ
ทาํเกษตรกรรมต่ํากวา 30 ป สวนใหญไมมตีาํแหนง
ทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถิน่ในชมุชนทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร สวนมาก
ไมมีการเขารวมอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงานที่
เก่ียวของกับการเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน ใช
แหลงนํา้ในการทําเกษตรกรรมจากคลองชลประทาน
เปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคา
แปรรปูหรอืผลติภณัฑจากการเกษตรในชมุชนและ
ในครัวเรือน 

ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรในเขตอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัยพบวา ความตองการรับการ
บริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูใน
ระดบัปานกลาง โดยเรียงคาเฉลีย่ความตองการจาก
มากไปนอย ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการ
พัฒนาองคความรูดานการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.42) 
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รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
(คาเฉลี่ย 3.29) ดานการตลาดและดานการสราง
เครือขายสังคมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 3.16) 
(Table 1)

โดยมีการศึกษาความตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรในระดับ
เทศบาลที่ถูกสุมไดในเขตอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม มีผลการศึกษาดังตอไปนี้

1. เทศบาลตําบลปาไผ เกษตรกรมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการผลติผกัอนิทรยี 2) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย 3) องคความรูเกี่ยวกับ
การปลูกพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
4) องคความรูดานการปลูกไมผล 5) องคความรูดาน
การผลิตเมล็ดพันธุพชื 6) องคความรูเก่ียวกับพชืไร 
7) การใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธสินคาทางการ
เกษตร 8) การสรางเครือขายตลาดเพ่ือจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร 9) องคความรูดานการผลิต
พืชสวนประดับ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการวัชพืช 

2. เทศบาลตําบลหนองจอม เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช 
2) องคความรูเก่ียวกับกีฏวิทยาหรือแมลงศัตรูพืช 
3 )  องค ความ รู  เ ก่ี ยว กับการ จัดการ วัช พืช 
4) องคความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม (GAP) 5) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการดินและปุย 6) องคความรูดานการผลิตผัก
ปลอดภัย 7) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย 
8)  องค ความรู ด  านการผลิตเมล็ดพันธุ พืช 
9) การสนับสนุนพันธุพชืและสัตวทีไ่ดคณุภาพ และ 

10) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณเบ้ืองตนเพ่ือใชใน
การทําเกษตรกรรม

3. เทศบาลตําบลแมแฝก เกษตรกรมีความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องคความรูดานการปลูกไมผล 2) องคความรู
เกีย่วกบัพชืไร 3) องคความรูเกีย่วกบัการจดัการดนิ
และปุย 4) องคความรูดานการขยายพันธุไมผล 
5 )  องค ความ รู  เ ก่ี ยว กับการ จัดการ วัชพืช 
6) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช 
7) การสนับสนุนพันธุ พืชและสัตวที่ไดคุณภาพ 
8) การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณเบ้ืองตนเพือ่ใชในการทํา
เกษตรกรรม 9) การสนับสนุนการดูงานตามแหลง
เรียนรูดานการเกษตรตางๆ และ 10) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย 

4. เทศบาลตําบลสันปาเปา เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก 
1) องค ความรู ด านการผลิตพืชสวนประดับ 
2) องคความรูดานการผลติผกัอนิทรยี 3) องคความรู
ด านการผลิตเมล็ดพันธุ พืช 4) การสนับสนุน
เจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญออกใหความรูในชุมชน 
5) การสรางธุรกิจครัวเรือนในการจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร 6) องคความรู ด านการผลิต
ผักปลอดภัย 7) องคความรูดานการปลูกไมผล 
8) การรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือสรางธุรกิจชุมชน
ในการจําหนายสินคาทางการเกษตร 9) การสราง
เครือขายความรวมมือการทําเกษตรกรรมกับ
หนวยงานตางๆ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

5. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง เกษตรกร
มีความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรโดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย 
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ไดแก 1) องคความรูเกี่ยวกับพืชไร 2) องคความรู
ดานการผลิตเมล็ดพันธุพืช 3) องคความรูดานการ
ปลูกไมผล 4) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย 
5) องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย 6) การ
สนับสนุนพันธุพืชและสัตวที่ไดคุณภาพ 7) การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณเบ้ืองตนเพื่อใชในการทํา
เกษตรกรรม 8) องคความรูดานการผลิตพืชสวน
ประดับ 9) องคความรูเก่ียวกับแมลงศัตรูพืช และ 
10) องคความรูเก่ียวกับการจัดการดินและปุย

Table 1  Needs for agricultural advisory services of farmers in san sai district, chiang mai 
province.

(n = 206)

Needs for Agricultural Advisory Services 
of Farmers

𝛘 SD Level of needs

1. Development of agricultural Knowledge
2. Support of agricultural input
3. Marketing
4. Creating social networks

3.42
3.29
3.16
3.16

0.875
0.877
0.988
0.920

Most
Moderate
Moderate
Moderate

Total 3.26 0.848 Moderate

Remarks: Mostly = 4.21-5.00  Most = 3.41-4.20  Moderate = 2.61-3.40 
 Low = 1.81-2.60  Lowest = 1.00-1.80

ปจจัยที่มี ความสัมพันธกับตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ใชสถติวิเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบคดัเลอืกเขา 
(Enter) ซึง่เปนการหาความสัมพนัธระหวางตัวแปร
ตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 
2553) วาตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธเชิงบวก
หรอืเชงิลบกับตวัแปรตาม และมรีะดบัความสมัพันธ
มากนอยเพยีงใด โดยการวิเคราะหในคร้ังน้ีคณะผูวจิยั
ไดคดัเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 
ประกอบดวย 14 ตวัแปร ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่
ทําการเกษตร ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายได
จากการทําเกษตรกรรม แรงงานในครัวเรอืน หนีส้นิ 
ตาํแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถ่ินในชุมชน การเขารวมอบรม ประชุม หรือ
ศกึษาดงูานท่ีเกีย่วของกบัการเกษตร และการไดรบั
ขอมูลขาวสาร เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีความ
สมัพนัธกบัความตองการรบัการบรกิารวชิาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม และตวัแปรอสิระทัง้หมด 14 ตวัแปร 
ไมมีมีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) 
อนัเปนการละเมิดขอกาํหนดของการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (สุชาติ, 2556)
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การวิเคราะหปจจัยทีม่ผีลตอ ความตองการรับ
การบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน
พืน้ทีอ่าํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม พบวาตวัแปร
อิสระทั้งหมด 14 ตัวแปรมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
คือ ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรอยูรอยละ 46.0 (R2 = .460) 
และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับความตองการ
รบัการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดย
ตัวแปรมีความสัมพันธในเชิงบวก ไดแก อายุ และ
รายไดจากการทาํเกษตรกรรม และตัวแปรทีม่คีวาม
สมัพันธในเชิงลบ ไดแก พืน้ทีท่าํการเกษตร ดงัแสดง
รายละเอียดใน Table 2

โดยผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
เกษตรกรท่ีมีอายุ เพิ่มมากขึ้นจะมีแนวโน มที่
ตองการรับการบริการวิชาการจากคณะผลิตกรรม
การเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยตามสัดสวนของ
เกษตรกรสวนใหญทีไ่ดศกึษาพบวา มอียูในชวงอายุ
ที่กําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ และอยูในวัยผูสงูอายุแลว 
ซึ่งมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
พัฒนาองคความรูอยูในระดับมาก อันแสดงใหเห็น
ถงึความประสงคนาํเอาความรูทางดานวชิาการจาก
คณะผลิตกรรมการเกษตรมาประยุกตกับการทํา
เกษตรกรรมของตนเองเพ่ือใหสามารถยกระดับ
ผลผลิตของตนเองใหมีคุณภาพไดมาตรฐานของ
สินคาเกษตรและลดการเขาทําลายของโรคและ
แมลงศัตรูพชืได รวมถึงเปนการสรางรายไดใหเพิม่ขึน้
จากการทําเกษตรกรรมในแบบเดิม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของจุฬาลักษณ (2558) ที่พบวา 
หนึง่ในความตองการพฒันาการประกอบอาชพีปลกู
ผัก ของเกษตรกร ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี คือ ความตองการใหมีการสง
ขาวสารความรูทางการเกษตรและตองการความรู
เรื่องการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

เม่ือพิจารณาในสวนของจํานวนพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรพบวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนพื้นที่ทําการ
เกษตรเพิม่มากขึน้จะมคีวามตองการรบัการบรกิาร
วิชาการดานการเกษตรมากขึ้นตามไปดวย เหตุผล
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการที่เกษตรกรมีจํานวน
ที่ดินเพ่ือการทําเกษตรท่ีมีขนาดใหญนั้นทําใหตอง
มีการดําเนินการผลิตใหมีความสอดคลองและ
เหมาะสมระหวางพื้นที่กับเงินทุน ปริมาณพืชที่
เพาะปลูก แรงงาน การตลาด หรือแมแตกระทั่ง
ปญหาภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิโดยเฉพาะภยัแลงจาก
ปรากฏการณฝนทิ้งชวงอยางยาวนาน จึงเปนเหตุ
ปจจัยท่ีตองการรับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ความรูในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การผลิตใหแกการดําเนินการเพาะปลูกของตนเอง
มากยิ่งข้ึนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรพงศ 
และนิวัฒน (2555) ที่พบวา เกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรงัในตาํบลหนองหมืน่ถาน อาํเภออาจสามารถ 
จังหวัดรอยเอ็ดมีความตองการรับบริการสงเสริม
การเกษตรในประเด็นการประสานงานแหลงเงินกู 
การวางแผนการผลิตและการตลาด และการ
สนบัสนนุใหมแีหลงบรกิารวสัดอุปุกรณในการผลติ
ขาวนาปรัง

ในขณะที่รายไดจากการทําเกษตรกรรมกลับ
มีผลในเชิงลบกับความตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตร กลาวคือ เกษตรกรท่ีมี
รายไดจากการทาํเกษตรกรรมมากขึน้นัน้กลบัสงผล
ใหมีความตองการรับการบริการวิชาการนอยลง 
ซึ่งการที่เกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม
มากขึ้นนั้นยอมมีตนทุนในการเพิ่มศักยภาพในการ
จดัหาและเขาถงึตนทนุทางการเกษตรดวยตนเองได 
เชน เมล็ดหรือกลาพันธุพืช เครื่องจักร หรือความรู
ทางเทคโนโลยีในการชวยจัดการในการผลิต 
ซึ่งถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเร่ิมตนการผลิต 
ซึ่งทําใหมีความตองการท่ีจะไดรับการบริการ
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วิชาการดานการเกษตรนอยกวาเกษตรกรที่มี
รายไดภาคเกษตรทีน่อยกวาทีจ่าํเปนตองไดรบัการ
สนับสนุนการเขามารับบริการวิชาการองคความรู
และการสนบัสนนุปจจยัการผลติจากคณะผลติกรรม
การเกษตรอยู เพื่อการเสริมสรางความสามารถ
ในการผลติของตนใหดยีิง่ขึน้ เนือ่งจากการขาดเงนิทนุ
ในการใชดําเนินงาน อันนําไปสูโอกาสในการเพิ่ม
รายไดจากการทําการเกษตรของตนเอง ผลการศึกษา

วจิยันีไ้ดสะทอนใหเหน็จากการศกึษาของจติร และ
บาํเพญ็ (2556) ทีพ่บวาขอเสนอแนะของเกษตรกร
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมอาชีพ คือ 
ตองการความรูดานการเกษตร การสนับสนุนดาน
เงนิทนุและเครือ่งมอืขอสนบัสนนุรถไถนาขนาดใหญ
ไวใชประจําหมูบาน

Table 2  Factors having relationships with the needs for agricultural advisory services of 
the farmers

Independent variables

Dependent variable

Needs for Agricultural Advisory 
Services of Farmers

B t Sig.

1. Gender
2. Age
3. Marital Status
4. Education
5. Household members
6. Agricultural land area
7. Types of agriculture
8. Income earned from farming
9. Agricultural labour force
10. Debt
11. Social position
12. Participation in community activities
13. Training or educational trip on agriculture
14. Received information about agriculture

Constant

-0.038
0.020
-0.257
0.027
0.052
0.023
-0.024

-1.751E-6
-0.006

-5.052E-7
-0.024
-0.045
0.039
0.099
2.068

-0.326
3.131
-1.225
0.105
1.669
2.212
-0.391
-2.844
-0.600
-1.143
-0.120
-0.916
1.925
0.499
4.568

0.7458
0.002**
0.222
0.916
0.097
0.028*
0.696

0.005**
0.549
0.255
0.904
0.361
0.056
0.618
0.000

  R2= 0.460 (46.0%) F=3.657 Sig. of F=0.000

Remarks:  *Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01
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การศกึษาปญหา อปุสรรคและขอเสนอแนะในการ
ทําเกษตรกรรมของเกษตรกร ในอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม

สภาพการประสบปญหาในการทําเกษตรกรรม
ของเกษตรกร ไดแก 1) ราคาผลผลิตทางการ
เกษตรกรไมมีความแนนอน 2) การประสบปญหา
ผลกระทบจากสภาวะภัยแลงทาํใหผลผลติทางการ
เกษตรไดรับความเสียหายทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ 3) การมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจากการ
มีอายุเพิ่มมากขึ้น 4) การขาดปจจัยการผลิต โดย
เฉพาะแรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
และ 5) โครงการบริการวิชาการหรือโครงการ
สนบัสนนุตางๆ จากภาครฐัทีเ่ขามาสงเสริมสวนมาก
เปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้นทําใหเกิด
การขาดความตอเนื่องและความชัดเจนของเกิด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกชมุชน จงึนาํมาสูการเสนอ
แนะของเกษตรกรตอการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการวา 1) ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลติพชืใหไดมาตรฐานตามหลกัวชิาการ เชน 
ระบบการทําเกษตรอินทรยี ระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
เปนตน 2) สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและ
การตลาดรวมกับชมุชน 3) สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ขัน้พืน้ฐานโดยเนนการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัแก 
เกษตรกรในระดับครัวเรือน และ 4) ควรจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีความ
ตอเนื่องในระยะยาว

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการ

ดานการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม สามารถสรปุผลการวจิยั
ไดวา ในดานบริบทของเกษตรกร พบวา เกษตรกร
กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายเุฉลีย่ 54 ป 

สวนใหญแตงงานแลวและสาํเรจ็การศกึษาในระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 
4 คน มีพื้นท่ีในการทําการเกษตรเฉลี่ย 5.87 ไร 
มีการทําเกษตรกรรมแบบปลูกพืชไรเปนหลัก 
มีรายไดในครัวเรือนเฉล่ีย 119,264.42 บาทตอป 
มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน กลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีหนี้สิน มีประสบการณในการทํา
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป ไมมีตําแหนงทางสังคม 
มีการเข าร วมกิจกรรมหรือประเพณีท องถ่ิน
ในชุมชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรในรอบหนึ่งป
นอยมาก สวนใหญไมเคยเขารวมอบรม ประชุม 
หรือศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับการเกษตรในรอบป 
รับรูขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน 
ใชนํ้าชลประทานในการทําเกษตรกรรมเปนหลัก 
เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือ
ผลติภณัฑจากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรอืน

เกษตรกรกลุมตวัอยางมคีวามตองการรบัการ
บรกิารวิชาการดานการเกษตรอยูในระดับปานกลาง
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  ดานการพฒันาองคความรู
ดานการเกษตร ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ดานการตลาด และดานการสรางเครือขายสังคม 
เมือ่พจิารณาความตองการรบับรกิารวชิาการในเขต
เทศบาลตางๆ ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
เกษตรกรมีความตองการท่ีจะเรียนรู  เ ก่ียวกับ
องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย องคความรู
เก่ียวกับพืชไร องคความรูดานการปลูกไมผลชนิด
ตางๆ องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย และ
องคความรูเกีย่วกับการจัดการวัชพชื สาํหรับปจจัย
ที่มีผลตอความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก อายุ พื้นที่ทําการเกษตร และรายไดจากการ
ทําเกษตรกรรม สวนปญหา อุปสรรคในการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกร ที่สําคัญไดแก ดาน
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การตลาดสินคาเกษตรไมแนนอน ประสบปญหา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ
แหงแลง ปญหาดานสุขภาพของเกษตรกร และ
ปญหาการขาดปจจัยการผลิตและการสงเสริมของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของขาดการดาํเนนิการทีต่อเนือ่ง 
เปนโครงการระยะสั้นและไมมีโครงการที่เดนชัด
จนเกิดผลกระทบท่ีชดัเจนแกชมุชน ดงันัน้เกษตรกร
จึงเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลิตพชืชนดิตางๆ การวางแผนดานการสงเสริม
การผลิตและการตลาดรวมกับชุมชน ใหความรู
ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแกเกษตรกร เลือก
ชนดิพชืทีเ่หมาะสมในพืน้ทีแ่ละควรจดัทาํโครงการ
พัฒนาการเกษตรที่ตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. คณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะอื่นๆ 

ทีม่กีารเรยีนการสอนทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรควร
มีการกําหนดกรอบการเสนอโครงการบริการ
วชิาการแกชมุชนในประเด็นทีเ่กีย่วของกบัการเสริม
สรางศักยภาพการผลิตทางการเกษตรใหมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เชน เกษตรอินทรีย
หรือเกษตรดีที่เหมาะสม เปนตน ตลอดจนเปน
โครงการท่ีมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานการตลาดในยุคประเทศไทย 4.0 
โครงการสงเสริมการเตรียมความพรอมและการ
ปรับตัวในการดําเนินการผลิตทางการเกษตรใน
สภาวะอากาศเปลีย่นแปลง และโครงการสรางเสรมิ
พฤตกิรรมการผลติและการบรโิภคอาหารปลอดภยั
ในครัวเรือนในแกเกษตรกรท่ีอาศัยอยู รอบเขต
มหาวิทยาลัยแมโจ

2. คณะผลติกรรมการเกษตรควรมีการสราง
ความรวมมอืกบักรมสงเสรมิการเกษตร กรมวชิาการ

เกษตร และกรมพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนทุน
ใหแกอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่มีการเสนอโครงการบริการวิชาการเก่ียวกับการ
พฒันาศกัยภาพเกษตรกรผูสงูอายใุหสามารถบรหิาร
จดัการการทําเกษตรกรรมภายใตการเปล่ียนแปลง
สภาพของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจบุนัไดอยาง
มั่นคง อีกทั้งควรมีการสนับสนุนโครงการที่มีการ
สรางอาชพีเสรมิในการเพ่ิมรายไดสาํหรบัเกษตรกร
ผูสูงอายุ

3. คณะผลติกรรมการเกษตรควรมกีารจดัทาํ
ฐานขอมูลและการสนับสนุนทุนในการจัดทํา
โครงการบรกิารวชิาการใหแกอาจารย นกัวจิยั หรอื
นักวิชาการท่ีมีองคความรู  เกี่ยวกับจัดการทํา
เกษตรกรรมสําหรับพื้นท่ีการเกษตรขนาดใหญ 
โดยเฉพาะการจัดการระบบน้ําเพ่ือการเกษตรอยาง
ประหยัด การจัดสรรพื้นที่การเกษตรอยางเปน
ระบบเพ่ือการผลิตที่หลากหลาย การวางแผน
การผลิตและการเก็บเกีย่วอยางเปนระบบเพือ่ความ
ตอเนื่องของการจําหนายสูผูบริโภคและภาคการ
ตลาด

4. คณะผลติกรรมการเกษตร ตลอดจนคณะ
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจ ควรมีการสรางความ
รวมมือดานวิชาการในการศึกษารายไดภาคการเกษตร 
สภาพผลผลิต และภาคการตลาดในการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีรอบ
มหาวทิยาลยัแมโจ เพือ่ใชเปนขอมลูในการสนบัสนนุ
ใหเกิดโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรรายยอยหรอื
เกษตรกรท่ีมีรายไดนอยใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมั่นคงในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ในปจจุบัน
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณคณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ พรอมดวยคณาจารย และ
บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกทาน ที่ไดให
คําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษาวิจัย และการ
ตดิตอประสานงานในการดาํเนินงานวจิยั ตลอดจน
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการสงเสริมและสื่อสาร
เกษตร และผูนําชุมชนที่ใหความกรุณาชวยเหลือ
คณะผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล สุดทายนี้
ขอขอบคุณเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จ
ลุลวงดวยดี
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ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง 20 สายพันธุ
Morphological characterization of mango leaf in 20 cultivars
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Abstract
The morphological characterization of 20 cultivar - mango was studied (3 replications 

per cutivars) at mango orchard in the Pomology farm, Maejo University, Sansai district, 
Chiang Mai province. The characteristics of mango leaves, i.e., leaf shape, leaf apex, leaf 
base and leaf margin were used for comparing mango cultivars. The data in morphological 
characteristics of mango leaves were recorded and could be used to classified mango 
cultivars into 6 groups: 1) Kaeo group 2) Khiaosawoey group 3) Namdokmai group 
4) Nangklangwan group 5) Okrong group and 6) Round fruit group. These morphological 
characteristics of mango leaves will be useful for mango selection in breeding program 
further.
Keyword: mango, morphological characteristics of leaf, cultivar
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บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง 20 สายพันธุ (พันธุละ 3 ตน) ณ แปลงรวบรวม

พันธุมะมวงสาขาไมผล (บานโปง) มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษา 
พบวา ลกัษณะภายนอกของใบมะมวงคอื ลกัษณะรปูรางของใบ ปลายใบ ฐานใบ และลกัษณะของขอบใบ 
ถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบสายพันธุมะมวงโดยสามารถจัดจําแนกลักษณะของใบได 6 กลุมพันธุ คือ 
1) กลุมแกว 2) กลุมเขยีวเสวย 3) กลุมน้ําดอกไม 4) กลุมหนงักลางวัน 5) กลุมอกรอง และ 6) กลุมผลกลม 
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบจะเปนประโยชนในการคัดเลือกสายพันธุมะมวง
สําหรับงานทางดานการปรับปรุงพันธุพืชตอไปในอนาคต
คําสําคัญ:  มะมวง ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบ สายพันธุ

คํานํา
มะมวง (Mangifera indica L.) จดัเปนไมผล

ที่ในอยูวงศ Anacardiaceae มีถิ่นกําเนิดอยูใน
เขตรอนและเขตกึ่งรอนของภูมิภาคเอเชีย (Khan 
et al., 2015) และยังถูกจัดใหเปนราชาแหงผลไม
ในแถบภมูภิาคเขตรอนอกีดวย (Kit and Chandran, 
2010) อกีทัง้มะมวงปลกูงาย โตเรว็ และยงัสามารถ
นํามารับประทานไดทั้งผลสุกและผลดิบ (ศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2556) 
ประเทศไทยมะมวงยังคงเปนไมผลที่มีความสําคัญ
ของประเทศ โดยนิยมปลูกมากในทั่วทุกภาค 
(ประเสรฐิ, 2548) นอกจากนีม้ะมวงยงัจดัเปนไมผล
ทีม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
มีมูลคาการสงออกมะมวงสดของไทยในป 2560 
ซึง่มียอดการสงออกคิดเปนมลูคา 1,331.70 ลานบาท 
มีอัตราการขยายเพิ่มมากขึ้นจากป 2559 ถึง 8.83 
เปอรเซ็นต จาก 48 ประเทศที่มีการสงออก และ
ประเทศที่มีการสงออกมากที่สุดในป 2560 คือ 
เกาหลีใต คิดเปน 56 เปอรเซ็นต จาก 10 ประเทศ 
(ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) ดังนั้น งานวิจัยนี้

จงึทําการศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของสายพนัธุ
มะมวงจํานวน 20 สายพันธุ โดยใชลกัษณะทางดาน
รูปร างใบและอาศัยเครื่องหมายทางลักษณะ
สัณฐานวิทยา (morphological marker) ซึ่งเปน
เคร่ืองหมายท่ีสามารถนํามาใชในการแยกหรือ
จดัจาํแนกความหลากหลายและความแตกตางของ
สิ่งมีชีวิตได ดวยการมองเห็นจากลักษณะภายนอก
ทีป่รากฏ เชน ลกัษณะใบ ดอก ผล เปนตน (อรรตัน, 
2548)

เครื่องหมายทางลักษณะสัณฐานวิทยา 
(morphological marker) จดัเปนเครือ่งหมายท่ีมี
ความตองการสูงในดานของการปรับปรุงพันธุพืช 
เนื่องจากใชเปนวิธีในการเปรียบเทียบลักษณะ
ภายนอกหรือลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชได
หลากหลายชนิด (สุรินทร, 2552) และถาหาก
เครือ่งหมายชนิดนีส้ามารถบงบอกถึงความตองการ
ของนักปรับปรุงพันธุได โดยการสังเกตเห็นไดดวย
ตา เชน สามารถบงบอกถึงการตานทานตอโรค 
แมลงหรอืสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม และการให
ผลผลติสงู จะถือวาเปนขอไดเปรยีบของเครือ่งหมาย
ชนิดนี้ เนื่องจากไมจําเปนตองใชวิธีการอ่ืนๆ มา
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ตรวจสอบใหยุงยากอีกตอไป (อรรัตน, 2548) และ
จากขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาในครัง้นี ้จะทาํการเกบ็
รวบรวมไวเปนฐานขอมูลทางดานลักษณะสัณฐาน
วิทยาของสายพันธุมะมวง เพื่อที่จะนําไปใชในงาน
ทางดานการปรับปรุงพันธุมะมวงตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง 

20 สายพนัธุ ณ แปลงรวบรวมพันธุมะมวงสาขาไมผล 
(บานโปง) มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบมะมวง
ทีเ่จริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว จาํนวน 20 สายพนัธุ ไดแก 
1) แกว (Kaeo) 2) โชคอนันต (Chok Anan) 
3) มันหอม (Manhom) 4) ทองดํา (Thongdam) 
5) เขียวเสวย (Khiasawoey) 6) นํ้าดอกไม
สีทอง (Namdokmai Sithong) 7) สามป (Sampi) 
8) มหาชนก (Mahacharnok) 9) แขนออน (Khaen 
On) 10) คาราบาว (Carabao) 11) ตบัเปด (Tuppet) 
12) แดงจักรพรรดิ 1 (Daeng Jakgrapat 1) 
13) แดงจักรพรรดิ 2 (Daeng Jakgrapat 2) 
14) อกรองเขียว (Okrong Khiao) 15) สามฤดูมัน 
(Samruedu Man) 16) สามฤดู (Samruedu) 
17) แรด (Raet) 18) เออรวิน (Irwin) 19) แกมแดง 
(Kaemdaeng) และ 20) ตลับนาค (Talapnak) 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) จาํนวน 20 ส่ิงทดลอง 
ทดลองละ 3 ซํ้า

การเก็บขอมลูทางลกัษณะสณัฐานวทิยาของ
ใบมะมวง โดยเก็บใบที่อยูในระยะที่เจริญเติบโต
เต็มที่หรือระยะใบเพสลาดที่อยูในฉัตรที่ 1 หรือ 2 
นับจากปลายยอด (Kit and Chandran, 2010) 

เก็บขอมูลของลักษณะใบ ดังนี้ ลักษณะรูปรางของ
ใบ ลักษณะปลายใบ ลักษณะฐานใบ และลักษณะ
ของขอบใบมะมวง โดยเทยีบลกัษณะของใบมะมวง
ที่ปรากฏกับขอมูลของกรมวิชาการเกษตร และ
ทาํการจัดจําแนกกลุมสายพันธุมะมวงตามลักษณะ
สณัฐานวทิยาทีป่รากฏไดจากหนงัสอืฐานขอมลูเชือ้
พันธุพืช มะมวง เลม 2 ของกรมวิชาการเกษตร 
(สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง

จํานวน 20 สายพันธุ จัดจําแนกกลุมสายพันธุ
มะมวงไดจากลักษณะรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ 
และลกัษณะขอบใบท่ีปรากฏไดจากภายนอก พบวา 
ลักษณะรูปรางใบมะมวง สามารถจัดจําแนกได 
4 รปูแบบ ดงันี ้1) รปูรางใบแบบเรยีวยาวขนานกนั 
(linear-oblong) 2) รูปรางใบแบบขอบขนาน 
(oblong) 3) รปูรางใบแบบปอมกลางใบ (elliptical) 
และ 4) รูปรางใบแบบปอมโคนใบ (lanceolate) 
(figure 1) ลักษณะปลายใบมะมวง สามารถ
จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ปลายใบแบบ
สอบเรยีว (attenuate) 2) ปลายใบแบบเรยีวแหลม 
(acuminate) และ 3) ปลายใบแบบแหลม (acute) 
(figure 2) ลักษณะฐานใบมะมวง สามารถ
จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ฐานใบแบบแหลม 
(acute) 2) ฐานใบแบบสอบเรียว (attenuate) และ 
3) ฐานใบแบบฐานใบมน (obtuse) (figure 3) และ
ลักษณะขอบใบมะมวง สามารถจัดจําแนกได 
2 รปูแบบ ดงันี ้1) ลกัษณะขอบใบแบบขอบใบคล่ืน 
(undulate) และ 2) ลักษณะขอบใบแบบขอบใบ
เรียบ (entire) (figure 4)
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linear-oblong

attenuate acuminate acute

oblong elliptical lanceolate

Figure 1  Characteristics of leaf shape

Figure 2  Characteristics of leaf apex
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acute attenuate obtusebt

Figure 3  Characteristics of leaf base

undulat entire

Figure 4  Characteristics of leaf margin
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Table 1 Comparative morphological characteristics of leaves were classified into 6 groups

Cultivar group of mango Leaf

Cultivar Leaf shape Leaf apex Leaf base Leaf margin

1. Kaeo group
1.1 Kaeo
1.2 Manhom

2. Khiaosawoey group
2.1 Thongdam
2.2 Khiaosawoey

3. Namdokmai group
3.1 Namdokmai Sithong

4. Nangklangwan group
4.1 Khaen On
4.2 Irwin
4.3 Mahacharnok

5. Okrong group
5.1 Tuppet
5.2 Daeng Jakgrapat 1
5.3 Daeng Jakgrapat 2
5.4 Samruedu Man
5.5 Samruedu
5.6 Carabao
5.7 Okrong Khiao
5.8 Chok Anan
5.9 Sampi
5.10 Raet
5.11 Kaemdaeng

6. Round fruit group
6.1 Talapnak

Lanceolate
Lanceolate

Lanceolate
Oblong

Lanceolate

Lanceolate

Linear-obblong
Linear-obblong

Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical

Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate

Elliptical

Acuminate
Acuminate

Attenuate
Attenuate

Attenuate

Attenuate
Attenuate
Attenuate

Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate

Acute
Acute

Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate

Attenuate

Acute
Acute

Acute
Attenuate

Acute

Acute
Obtuse
Acute

Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute

Acute

Undulate
Undulate

Undulate
Entire

Undulate

Entire
Entire

Undulate

Undulate
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire

Undulate
Undulate
Undulate

Entire
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นอกจากน้ีในการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ของใบมะมวงทีไ่ดจากการสงัเกตลกัษณะรปูรางใบ 
ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะขอบใบ สามารถจัด
จําแนกกลุมสายพันธุมะมวงไดทั้งหมด 6 กลุมพันธุ 
คอื 1) กลุมแกว 2) กลุมเขยีวเสวย 3) กลุมนํา้ดอกไม 
4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุมอกรอง และ 6) กลุม
ผลกลม (Table 1)

จากผลการทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
สัณฐานวิทยาของใบมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ 
พบวา มีความสอดคลองกันกับการจัดจําแนกตาม
ลักษณะใบมะมวงของกรมวิชาการเกษตร (สํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547) โดยกรมวิชาการ
เกษตรจัดจําแนกกลุมใบไดจากลักษณะภายนอกที่
ปรากฏ นอกจากน้ี ในงานวิจยันีย้งัพบอกีวาลกัษณะ
ของใบมะมวงในแตละสายพนัธุมคีวามแตกตางกนั
ออกไปตามแตละสายพันธุ  โดยสังเกตไดจาก
ลกัษณะของรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะ
ขอบใบ ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกันกับงานวิจัย
ของ (Khan et al., 2015) ทีไ่ดทาํการศกึษาเก่ียวกบั
ลกัษณะแผนใบ ปลายใบ และลกัษณะฐานใบ ดงันัน้ 
การจดัจาํแนกสายพนัธุตามลกัษณะทางสณัฐานวทิยา
ของใบเพ่ือนํามาชวยในการแยกความแตกตางของ
สายพันธุ มะมวงจึงถือเปนการจัดจําแนกตาม
ขั้นพื้นฐาน โดยการสังเกตจากลักษณะที่มีความ
แตกตางกัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 
อยางไรก็ตาม วิธีการจัดจําแนกและแยกความ
แตกตางของสายพันธุมะมวงตามลักษณะสัณฐาน
วิทยาของใบอาจไมสามารถแยกความแตกตางได
อยางชดัเจน จงึจาํเปนจะตองมเีทคนิคตางๆ เขามา
ชวยในการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น เชน งานวิจัยของ Kheshin et al., 2016 
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะทาง
สณัฐานวทิยาและลกัษณะทางชวีโมเลกลุของความ

หลากหลายทางจีโนไทปในสายพันธุมะมวง เพื่อ
ชวยตรวจสอบใหเกิดความชัดเจนของสายพันธุ
มะมวงมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา
จึงเปนลักษณะท่ีสามารถนําไปใชในการจัดจําแนก
ตามข้ันพื้นฐาน เนื่องจากเปนวิธีที่งายและสะดวก
ตอการดําเนินงาน

สรุปผลการวิจัย
การศึ กษาลั กษณะสัณฐาน วิทยาของ

ใบมะมวง 20 สายพันธุ พบวา สามารถจัดจําแนก
กลุมสายพันธุมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ ดวย
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของใบตามลกัษณะรปูรางใบ 
ปลายใบ ฐานใบ และขอบใบได โดยแบงออกเปน 
6 กลุมสายพนัธุ ไดแก 1) กลุมแกว 2) กลุมเขียวเสวย 
3) กลุมนํ้าดอกไม 4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุม
อกรอง และ 6) กลุมผลกลม ซึ่งจากผลการศึกษา
ลกัษณะสณัฐานวิทยาของสายพนัธุมะมวง จะสามารถ
นาํขอมลูท่ีไดไปใชเพือ่เปนฐานขอมลูในงานทางดาน
การปรับปรุงสายพันธุมะมวงตอไปในอนาคต
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Abstract
The objectives of this research are to study the attitude   of the hill tribe farmers in 

the Royal Project area towards transferring innovation from local wisdom, and to 
understand the  factors influencing the attitude of the hill tribe farmers in the Royal Project 
area towards transferring innovation. The samples for this study are 231 hill tribe farmers 
in the Royal Project area, selected by the multi-stage sampling method. Data were 
collected using questionnaires for the analysis based on descriptive statistics including 
frequency, percentage, minimum, maximum, and standard deviation, and the results of 
the multiple regression.

The findings showed that the attitude of the samples under study towards transferring 
innovation from local wisdom was highly positive in all 3 aspects, which are 1) creating 
economic wealth, 2) creating social wealth, and 3) creating environmental sustainability. 
All factors likely to influence the attitude of the hill tribe farmers in this study which 
include farmland area, agricultural characteristics, total household income, and the 
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number of labor in farming were found to have the influence at the 0.05 statistical 
significance level.
Keywords: transferring, local wisdom, hill tribe farmer, royal project

บทคัดยอ
การวิจยัในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาทัศนคติทีม่ตีอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิญญาทองถ่ิน

ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงจํานวน 231 คน 
ซึง่ไดจากการสุมตวัอยางแบบสองขัน้ตอน (Two-stage sampling) เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหพหุถดถอย 

ผลการศกึษาพบวา ทศันคตทิีม่ตีอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญาทองถิน่ของเกษตรกรชนเผา
บนพืน้ทีส่งูในพ้ืนทีโ่ครงการหลวงโดยรวมมีระดบัทศันคตอิยูในระดบัมากท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) ดานการสราง
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 2) ดานการสรางความม่ังคั่งทางสังคม และ 3) ดานการสรางความย่ังยืนทาง
สิง่แวดลอม ในสวนของปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญาทองถ่ิน
ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ลักษณะการทํา
เกษตรกรรม รายไดรวมในครวัเรอืน และจาํนวนแรงงานในการทาํเกษตรกรรม มคีวามสมัพนัธกบัทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: การถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรกรชนเผา โครงการหลวง

คํานํา
สภาพพืน้ทีส่งูคอืพืน้ทีอ่ยูของประชากร ซึง่ตัง้

บานเรอืนและทีท่าํกนิในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนัสงู
กวาระดับทะเล 500 เมตร โดยพ้ืนทีส่งูในประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปน
รอยละ 53 ของพื้นที่ใน 20 จังหวัด พื้นที่ตั้งชุมชน
บนทีส่งูสวนใหญเปนพืน้ทีป่าตนนํา้ทีส่มบรูณ ประมาณ
รอยละ 88 ของหมูบานมีการคมนาคมยากลําบาก 
นอกจากน้ีพื้นที่สูงยังคงมีปญหาส่ิงแวดลอม และ

การขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง ในเชิง
สงัคมนัน้ประชากรบนพืน้ทีส่งูประกอบดวย ชาตพินัธุ 
15 ชนเผา มีจํานวนประชากร 964,916 คน อาศัย
กระจัดกระจายอยูในหมูบานท้ังหมด 3,829 กลุมบาน 
โดยสวนใหญจะกระจายอยูในจังหวัดภาคเหนือ 
12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม มีชาวไทยภูเขา
มากท่ีสุด (Mangkhang et al., 2018)

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูที่เกิดข้ึน
จากการพัฒนาวิทยาการ และภมูปิญญา (Knowledge) 
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ของมนุษยชาติ ซึง่ความรูและภูมปิญญาเหลานีเ้ปน
ผลมาจากกระบวนการคนควาและคิดคนทีส่ัง่สมมา
อยางตอเน่ือง จนไดรบัการยอมรับจากสาธารณชน
ทั่วไปวาวิทยาการความรูและภูมิปญญาที่เกิดขึ้นนี้ 
เปนภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional Knowledge) 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในแตละพื้นที่หรือเขตภูมิศาสตร 
อนัเปนองคความรูทีเ่กดิมาจากการใชทกัษะ ความรู 
และประสบการณ ของคนในชมุชนหรอืทองถิน่ในการ
เรียนรูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต
และมีการสืบทอดจากคนรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ 
(Namchitthai, 2015) ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปน
สิง่ทีอ่ยูคูกบัวถิชีมุชนหรอืสงัคมไทยมาอยางชานาน
จึงอาจกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปรียบเสมือน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่บอกเลาถึงประวัติ
ความเปนมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นซึ่งมี
ประโยชนอยางย่ิงตอชนรุนหลงั และจากพฒันาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่คีวามเจรญิ
กาวหนามากขึ้น จึงสงผลใหมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมายท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมโลก โดยสวนใหญแลวสิ่งใหม ๆ 
เหลานั้นมักเกิดขึ้นจากการคิดคนตอยอดมาจาก
องคความรูดัง้เดิมหรอืภูมปิญญาทองถ่ิน โดยการนํา
เอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผสมผสาน
จนเกดิเปนองคความรูใหม ดงันัน้ จงึอาจกลาวไดวา
ภูมิป ญญาทองถ่ินมีความสําคัญเป นอยางย่ิง
ในฐานะท่ีเปนฐานขอมูลที่นําไปพัฒนาตอยอดให
เกดิเปนองคความรูใหม นวตักรรม สิง่ประดษิฐและ
งานสรางสรรคใหม ๆ  ทีเ่ปนประโยชนอยางมหาศาล 
(Charoenviriyatham, 2013)

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิด
องคความรูทางดานการดํารงชีพ ดานสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน มีคุณลักษณะและบทบาทที่
สําคัญที่เก่ียวของกับคนหรือบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง

ในทองถิน่ซ่ึงเกดิจากการสัง่สม ทกัษะ ประสบการณ 
สามารถโนมนาวจิตใจ โดยไดรับการยอมรับและ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นนํามาปฏิบัติตาม ทํา
หนาท่ีเปนผูสงสารผานชองทางการสือ่สารโดยการ
ถายทอดองคความรูดวยภาษาพูด เขียน การสาธิต
และลงมือปฏิบัติตามความเช่ียวชาญและความ
ชํานาญที่สืบทอดตอเนื่องมาจากรุนสูรุน ทําใหเกิด
ความเช่ือมั่นในการเรียนรู ยอมรับ ปรับเปล่ียน 
สรางสรรคสิ่งใหม และสรางความตระหนักใหเห็น
ถึงความสําคัญของภูมิปญญาเปลี่ยนแปลงเปน
นวตักรรม (สชุาดา, 2561) จากสถานการณดงักลาว
ขางตนจึงจําเปนที่ตองศึกษาทัศนคติที่มีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพ้ืนท่ีสงูในพ้ืนท่ีโครงการหลวง และ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกร
ชนเผาบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง เพื่อเปน
แนวทางในการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นทําใหเกิดองคความรูแกคนรุนหลังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร

ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมปูนหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และศูนยพัฒนา
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โครงการหลวงหนองเขียว ซึง่การดําเนินการเก่ียวกับ
การกําหนดกลุ มตัวอยางดวยการใชวิธีการสุ ม
ตวัอยางแบบสองข้ันตอน (Tow - stage sampling) 
โดยข้ันตอนท่ี 1 เปนการกําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง
ดวยสูตรของ Yamane (1973) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่
รอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนที่ .05 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 231 คน ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
เลือกตัวอยางจากตัวแทนแตละหมูบาน โดยใช
วิธีการสุ มตัวอยางแบบชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือน
ในแตละหมูบาน เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ในแตละหมูบานแลว ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ดวยการใชตารางเลขสุมตามเลขท่ีบาน
ในแตละหมูบาน การวจิยัครัง้นีด้าํเนนิการตัง้แตเดอืน
กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ
ซึง่เปนการรวบรวมขอมลูจากเอกสาร สิง่พมิพ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม
เป นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย 

การวิเคราะหขอมูล
หลงัจากการเก็บรวบรวมขอมลูและตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมลูในเคร่ืองมอืแลว ไดกาํหนด
ใหมีการวิเคราะหข อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
ประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สาํเร็จรปูเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้

1) การวิเคราะหหาระดับทัศนคติที่มีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
อธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึง่ประกอบดวยสถติคิารอยละ คาเฉลีย่ 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2) การวเิคราะหหาปจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยการใชสถิติอนุมาน คือ การ
วเิคราะหการถดถอยพหุคณู ดวยวิธกีารแบบ enter 

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนคติที่มีตอการ

ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86 
คะแนน) โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 1) ดาน
การสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.80 คะแนน) โดยเกษตรกรสามารถนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางเอกลักษณใหกับผลผลิต
หรือผลิตภัณฑจากชุมชนไดมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเกษตรกรชนเผาจะมีเอกลักษณหรือ
วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุม 2) ดานการสรางความมั่งคั่งทางสังคมอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00 คะแนน) โดยเกษตรกร
มีภูมิปญญาทองถิ่นเปนที่มาของขนบธรรมเนียม
ความเช่ือหรือวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี
ของผูคนในชุมชนมากกวาเรื่องอื่น ๆ เนื่องจาก
ขนบธรรมเนียมความเชื่อหรือวัฒนธรรมของกลุม
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ชนเผามกีารสบืตอกนัเปนระยะเวลายาวนาน ซึง่ถอื
ไดวาเปนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนภายในกลุม 
และ 3) ดานการสรางความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 คะแนน) โดย
เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถิ่นสามารถชวยใหเกิด
ความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติมากกวา
เรื่องอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงดํารงชีวิต
อยูกบัธรรมชาตจิงึเกดิความรกัและความผกูพนักบั
ปาและธรรมชาติ เปรียบเสมือนปาและธรรมชาติ
เปนบานของตนเอง

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัทศันคตติอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยใชสถติกิารวเิคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งเปนการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปร
อิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป วาตัวแปรอิสระใดมีความ
สัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมรีะดบัความสมัพนัธมากนอยเพยีงใด โดยการ
วเิคราะหในครัง้นีค้ณะผูวจิยัไดคดัเลอืกตวัแปรอสิระ
จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมด 16 ตัวแปร 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ชาติพันธุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่ในการ
ทาํเกษตรกรรม ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวม
ในครัวเรือน จํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม 
จํานวนหน้ีสิน ประสบการณในการทําเกษตรกรรม 
การมีตําแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือ
ประเพณีทองถิ่นในชุมชน การเขาอบรม ประชุม 
หรือดูงานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และการรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จากการ
ศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาตัวแปร
อิสระทั้งหมด 16 ตัวแปร ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มี

ความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 อันจะทําใหเปนการ
ละเมิดขอกําหนดของการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ 

การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 16 ตัวแปรมี
อิทธิพลคาความผันแปรท่ีสามารถอธิบายไดตอ
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนทีส่งู
ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง อยูรอยละ 20.80 (R2 = 0.208) 
และเม่ือพจิารณาตัวแปรอิสระทีม่คีวามสัมพนัธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวามี
ทัง้หมด 4 ตวัแปร ไดแก พืน้ท่ีในการทาํเกษตรกรรม 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรอืน 
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม มีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Table 1) ซึ่งจากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา

1. จากผลการศกึษาพบวา เกษตรกรทีม่พีืน้ท่ี
ทําเกษตรกรรมมากจะมีทัศนคติตอการถายทอด
นวตักรรมจากภมูปิญญาทองถ่ินเพิม่ขึน้ตามไปดวย 
พื้นที่ทางการเกษตรถือเปนสวนสําคัญของการ
ดาํเนนิชวีติของเกษตรกรชนเผา โดยเฉพาะการเปน
ปจจัยท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพและการผลิต
อาหารท่ีมกีารส่ังสมความรูและวิธกีารผลิตเก่ียวกับ
พืชตาง ๆ เพื่อใชเปนอาหารและการจําหนายเปน
รายได การมีพืน้ทีท่าํการเกษตรเพ่ิมข้ึนนัน้จาํเปนที่
จะตองมกีารถายทอดองคความรูเกีย่วกบัการผลิตสู
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัว ทัง้นีเ้พือ่ให
แรงงานทุกคนท่ีมาทําการเกษตรตอจากบรรพบุรษุ
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สามารถทําการเกษตรและผลิตอาหารไดตาม
มาตรฐานหรือสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบตอกันมา

2. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่มี
ลักษณะการทําเกษตรกรรมท่ีหลากหลายจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นมากขึ้นตามไปดวย การทําเกษตรกรรมที่มี
ความหลากหลายน้ันเกษตรกรตองมีองคความรู
เกีย่วกับชนดิและพันธุพชื เชน พชือาหาร พชืสมนุไพร 
ตลอดจนวธิกีารดแูลรกัษา และทกัษะในการเกบ็เกีย่ว 
รวมถึงการนํามาประกอบเปนอาหารและเปนยา
ของสมาชิกในครัวเรือน ซึง่บคุคลเหลานีถ้อืเปนผูที่
รอบรูและมีความสามารถ หรอืเปนปราชญของชมุชน 
ทีม่โีอกาสในการทีจ่ะเปนผูถายทอดองคความรูหรอื
ภมูปิญญาไปสูบตุรหลานหรือคนอกีรุนหนึง่ (ทววีฒัน, 
2554)

3. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเมื่อ
เกษตรกรที่มีรายไดรวมในครัวเรือนมากขึ้นจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งน้ีการที่เกษตรกร
มีรายไดรวมครัวเรือนท่ีสูงนั้นยอมแสดงใหเห็นถึง
การมีความรูหรือวิธีการตาง ๆ ในการผลิตสินคา
เกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาด ซึง่ถอืเปนการสรางความนาเชือ่
ถือใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ จึงนํามาสูโอกาสที่จะ
ถายทอดองคความรูและทักษะใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะบุตรหลานใหมีการสืบทอด
และมีการผลิตที่คงที่ตอไป บนพ้ืนฐานของความมี
ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถเพ่ิม
รายได และการเพิม่โอกาสในทางเศรษฐกจิ (พฒันา, 
2558)

4. การศกึษาครัง้นีพ้บวา เกษตรกรทีม่จีาํนวน
แรงงานในการทําเกษตรกรรมมากขึ้นจะสงผลใหมี
ทศันคตทิีด่ตีอการถายทอดนวตักรรมจากภมูปิญญา
ทองถิ่นเพิ่มข้ึนตามไปดวย จากการที่เกษตรกร
มีการนําแรงงานท้ังที่มาจากในครัวเรือนเองและ
ทีเ่ปนแรงงานจางสวนมากกม็าจากญาตพิีน่องหรอื
เปนบุคคลที่มีความใกลชิด เพื่อตองการใหแรงงาน
มกีารเพาะปลกูท่ีถกูตองและเปนไปตามแนวทางวธิี
ที่ตนเองปฏิบัติมาโดยตลอด จึงทําใหเกษตรกรมี
การถายทอดภูมิปญญา องคความรู หรือเทคนิค
เฉพาะในการทาํการเกษตร ใหแกคนงานใหเกดิการ
ทาํตาม และเพือ่ใหเปนไปตามคณุภาพและปรมิาณ
ตามท่ีตนเองตองการในเชิงของการคาขาย ซึ่ง
สอดคลองกับณัฐกฤตย (2558) ที่อธิบายวา การ
เปลีย่นแปลงเขาสูสงัคมทนัสมยั ทีมุ่งเนนวถิกีารผลติ
ในระบบตลาด มคีวามสัมพนัธใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ของวิถกีารส่ือสารสืบทอดมรดกทางภูมปิญญาของ
ชาวไทยยวนราชบุรีดั้งเดิมมีการเปล่ียนแปลงตาม
ไปดวย โดยมกีารฟนฟมูรดกทางภมูปิญญาเพือ่ผลติ
ใหเปนสินคาท่ีมีการจําหนายในระบบตลาด แตยัง
คงมีการสืบทอดระหวางบุคคลในแบบดั้งเดิม คือ 
แบบตัวตอตวัของสมาชิกในครอบครัว และแบบกลุม 
คอื การถายทอดระบบเครือญาติทีส่นทิสนมใกลชดิ
ในลกัษณะของกลุมทีม่ขีนาดเลก็ นอกจากนี ้ในการ
สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจําเปนตองใชทรัพยากร
บคุคลในชมุชน เพราะการเปนผูนาํระดบัชุมชน การ
เปนผูอาวุโส ผูนําทางความคิด และปราชญของ
หมูบานที่มีบทบาทในการเปนสื่อบุคคลที่สามารถ
โนมนาวหรอืชักจงูใหคนในชุมชนเกิดการมีสวนรวม
ในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของ
ตนเอง (สุชาดา, 2561)
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Table 1  An analysis of the factors underlying the attitude of the hill tribe farmers in the royal 
project area towards the transfer of their local wisdom for Innovation purpose 

Independent variables

Dependent variable

The attitude towards 
transferring innovation from 

local wisdom of hill tribe 
farmers in the Royal Project 

area

B t Sig.

1. Sex
2.  Age
3.  Marital status
4.  Education level
5.  Ethnicity
6.  Number of household members
7.  Agricultural area
8.  Agricultural characteristics
9.  Total household income
10.  Number of labor in agriculture
11.  Debt burden
12.  Farming experience
13.  Having a social position
14.  Participating in local activities or customs in the 

community
15.  Attending a training meeting or observing about 

local knowledge
16.  Receiving information about local knowledge

Constant

-.069
.003
.054
.000
.033
-.031
.008
.170

1.265E-6
.043

4.704E-7
.001
.003
.017

.040

-.003
3.300

-1.077
.892
.597
.002
.439

-1.621
1.374
2.492
3.015
2.352
1.973
.270
.019
1.043

1.403

-1.339
16.368

.373

.551

.998

.661

.106

.171
.013*
.003*
.020*
.049*
.787
.985
.298
.162

.182

.373
.000**

  R2=0.208 (20.80%) F=3.504 Sig. of F=0.000

Remarks: * Statistically significant level at 0.05 ** Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง สามารถสรปุผลการวจิยัไดวา เกษตรกร
กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง โดยรวมมีระดับ
ทัศนคติอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
การสรางความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 2) ดานการสราง
ความมัง่คัง่ทางสงัคม และ 3) ดานการสรางความยัง่ยนื
ทางสิ่งแวดลอม สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรือน 
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม ซึ่งมี
ความสัมพนัธกบัทศันคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผาบนพ้ืนที่
สงูในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
1. การทําเกษตรกรรมท่ีมีความหลากหลาย

ทาํใหเกษตรกรชนเผามทีศันคติทีด่ตีอการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้นหนวยงาน
โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ตลอดจนศูนย
พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง จึงตองมีการสนับสนุน
ระบบการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน สงเสริม
ใหมกีารนาํพชืพืน้ถิน่มาพฒันาเปนพชืทางเลอืกของ
เกษตรกรควบคูไปกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และ
มกีารใชเทคโนโลยเีขามาชวยในการแปรรปูผลผลติ
จากพืชพื้นถิ่นใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

2. จากขอคนพบท่ีบงบอกถึงการมีที่ดิน
เพิ่มข้ึนนั้นจะทําใหเกษตรกรชนเผามีทัศนคติตอ
การถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
ในทางท่ีดีขึ้น ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ชนเผามีการถายทอดองคความรูตาง ๆ  ที่เก่ียวของ
กบัวถิชีวีติบนพ้ืนฐานของความเปนเกษตรกรรมน้ัน
โดยใชพืน้ทีข่องตนเองเปนแหลงเรียนรูเชงิพืน้ทีข่อง
ชมุชน ที่มีการเปดใหเกษตรกรรุนใหม นักวิชาการ
และผูสนใจเขาไปเรยีนรูวธิกีารทาํเกษตรกรรมของ
ชาตพินัธุตนเอง โดยจาํเปนตองมกีารสนบัสนนุจาก
หนวยงานภาครัฐ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตองมีการวางนโยบายและโครงการเพื่อใหเกิด
เปนรูปธรรม อีกทั้งยังตองไดรับการสนับสนุนจาก
มลูนธิโิครงการหลวง สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
(องคการมหาชน) และศนูยพฒันาราษฎรบนพืน้ท่ีสงู 
ซึง่เปนหนวยงานท่ีมภีารกจิหลักในการพฒันาพืน้ที่
สูงของไทย

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ควรมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับราคาสินคาเกษตรบนพ้ืนที่สูงควบคูไปกับ
การสงเสริมการผลิตบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาของ
เกษตรกรแตละชนเผา โดยนําเอาอัตลักษณและ
ภมูปิญญา ตลอดจนการใชเทคนิคหรือวธิกีารตางๆ 
ดานการผลติเขามาผสมผสานกบัเทคโนโลยใีนปจจบุนั
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
ชนเผาบนพ้ืนท่ีสูงมีรายไดที่สูงขึ้นและสะทอนให
เห็นถงึความสําคญัของภูมปิญญาท่ีสามารถถายทอด
สูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมี
มูลคาเพิ่มได

4. บนพื้นที่สูงนั้นแรงงานในภาคการเกษตร
ถือวามีความสําคัญตอกระบวนการผลิต เพราะ
ถอืเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมสีวนสําคญัในการนําเอา
ภมูปิญญาดานการเกษตรตางๆ มาปฏิบตัจิรงิในการ
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ทําเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อใหเกิดการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมปิญญาทองถ่ินของเกษตรกรชนเผา 
ควรมีหนวยงานโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
และศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง ตลอดจน
หนวยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ เขามาชวยใหการ
สนับสนุนโดยเริ่มจากการรวบรวมองคความรู และ
การถายทอดความรู การสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกรชนเผาเพ่ือนําไปสูการสรรคสรางเปน
นวตักรรมเพ่ือการพฒันาการเกษตรบนพืน้ทีส่งูตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจาก
เกษตรกร ผู นําชุมชนและเจ าหนาท่ีส งเสริม
การเกษตรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง ทีใ่หความรวมมอื
ในการใหขอมูลและรวมดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอ
ขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ สํานักวิจัยและ
ส ง เสริมวิชาการเกษตรและคณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนนิการวจิยัในป งบประมาณ 
พ.ศ. 2562
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

1. การพมิพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวริด ใชรปูแบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด 
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับท่ีเหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง 
ไมเกิน 10 หนา

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ 
et al. ใหพิมพดวยตัวเอน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวใหญเฉพาะคําแรกและคําเฉพาะ

2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนที่อยูใหใสเปนเชิงอรรถที่ทายชื่อ และ
อธิบายไวในหนาแรกของบทความ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ 
(corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ

2.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ไดใจความในการทําวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 300 คํา (เรียง Abstract กอน บทคัดยอ)

2.4 คาํสาํคญั (Keywords) ใหระบคุาํสาํคญั ไมเกนิ 4 คาํ ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน 
ไมตองมีบทคัดยอ)

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย

2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง สวนคําอธิบาย
ภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ สวนวิจารณผล ใหแสดง
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเช่ือมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงที่เช่ือถือได กราฟไมใส
เสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตั้ง

2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย

4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้หา ระบบทีใ่ชอางองิคือ ระบบชือ่และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย

ใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน
4.1.1 คนเดียว ใชรูปแบบ พาวิน (2556) รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน, 2556) ในบทความ

ภาษาอังกฤษใช Yong (1996) หรือ ..... (Yong, 1996)
4.1.2 สองคน ใชคําเชื่อมและ เชน พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย, 

2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young and Smith (2000) หรือ ..... (Young and 
Smith, 2000)

4.1.3 มากกวา 2 คนขึ้นไป ใชชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ เชน พาวิน และคณะ (2560) 
รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young 
et al. (2005) หรอื ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบญัชเีอกสารอางองิทายบทความ 
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน

4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับช่ือตาม
ตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถาวารสารมีชื่อยอใหใชชื่อยอ

แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559. 
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. วารสาร
เกษตร 32(1): 1-8.

Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of 
ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic 
Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.

4.2.2 หนังสือ หรือตํารา (Books/ Textbook) ไมตองระบุจํานวนหนา
จักรพงษ พิมพพิมล. 2555. การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลลําไยสดเชิงการคา. ดอคคิว

เมนทารี ดีไซน, เชียงใหม.
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of 

atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing 
Company, Toronto.
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4.2.3 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราท่ีมีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books 
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ พาวิน 

มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช  จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ พิชัย 
สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.

Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: 
T. Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and 
Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in 
ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon 
State Universtiy.

4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
ณวรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวสัดิ์. 

2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คณุภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ท่ี 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308-
314.

Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, 
and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young 
Mekong giant catfish in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding 
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian Bio-
Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.

4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกซ). แหลงขอมูล 

http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/ book%2005/
Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).

Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries 
in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html 
(April 21, 2005.)
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5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th

การสงบทความ สามารถเลือกชองทางท่ีสะดวก จากรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย ซีดี 1 แผน และเอกสาร 3 ชุด พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความหรือจดหมาย

นําสงที่
  บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร
  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
  63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
2. อีเมล japmju@gmail.com (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบยีนสงบทความ ทีก่รอกขอความ

แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกช่ือวารสาร Journal of 

Agricultural Production เพือ่สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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Guide for Authors

Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are 
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural 
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the 
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed 
by at least 2 independent referees.

Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables, 

figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page 
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations 
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should 
not exceed 10 pages. 

Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the 

following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native 

English language authors, the article should be proof-read by a language specialist 
before submission.

2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH 

SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would 
be replaced.

4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5 
centimeters for each side).

5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for 
each manuscript.
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6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 
system.

7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before 

the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author 

and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a 
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012). 
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice 
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed 
alphabetically. The following are examples of reference writing.

Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomium-

mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-
253.

Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatistic-

abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N. 

Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido 
University Press. Sapporo.

Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana 

(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T. 

Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish 
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium 
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือการเผยแพรผลงานวจิยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มกีาํหนดตพีมิพเผยแพร ปละ 3 ฉบบั โดยกําหนดออกในเดอืนเมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม 

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
โดยบทความดงักลาวจะตองไมเคยไดรบัการตีพมิพ หรืออยูระหวางการพิจารณาเพือ่ตีพมิพในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา 
บทความท่ีตพีมิพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่าํหนด (ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องท่ีจะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย 
(Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ
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