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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

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรผูปลูกลําไย 2) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปญหา และ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลําไยในพืน้ ทีต่ าํ บลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม รวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 132 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะหพหุถดถอย
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีพนื้ ทีใ่ นการปลูกลําไยเฉลีย่ 3 ไรตอ ครัวเรือน มีรายไดจากการปลูกลําไย
เฉลี่ย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป ไดรับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้ ตอเดือน มีประสบการณในการปลูกลําไยเฉลีย่ 17 ป มีประสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยอยูใ นระดับมาก สําหรับปจจัยทีม่ ผี ลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ไดแก เพศ และการไดรับขาวสารดานการเกษตร
ผลการศึกษาปญหา ในการปลูกลําไยของเกษตรกรทีส่ าํ คัญ คือ การปลูกลําไยมีตน ทุนสูง ราคาลําไย
ตกตํา่ และประสบกับปญหาภัยแลงทีย่ าวนาน ซึง่ เกษตรกรมีขอ เสนอแนะวา เกษตรกรตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐควรผลักดันใหลําไยมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ควรมีมาตรการที่ทําใหสารเคมีที่ใชมีราคาตํ่าลงเพื่อ
ลดตนทุนในการปลูกลําไย สงเสริมใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกลําไยคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและ
ควรมีการเตรียมการรับมือกับสภาวะภัยแลง
คําสําคัญ: การยอมรับของเกษตรกร การผลิตลําไย อําเภอจอมทอง
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คํานํา

ลําไยเปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยถือเปน
หนึ่งในผลไมที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล
จากการสงออกไปยังตางประเทศ (ชิติ, 2556)
ประกอบกับขอมูลทางสถิตใิ นป พ.ศ. 2560 ทีพ่ บวา
ภาคเหนือมีพนื้ ทีก่ ารปลูกลําไยจํานวน 872,311 ไร
หรือคิดเปนรอยละ 74 ของพื้นที่การปลูกลําไย
ทั้ ง หมดของประเทศ (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การ
เกษตร, 2561) จึงกลาวไดวา ลําไยเปนสวนหนึง่ ของ
การขับเคลื่อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนใน
ภาคเหนือ และเปนที่มาของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในหลายจังหวัดของภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลําพูนและเชียงใหมทปี่ ระชาชน
สวนใหญยึดการปลูกลําไยเปนอาชีพหลักและเปน
แหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวติ ใหมคี วาม
เปนอยูที่มั่นคงมาอยางชานาน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก
ลําไยมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งจากขอมูลการผลิต
สินคาเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2561) พบวา พืน้ ทีก่ ารปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งหมด 312,985 ไร โดย
มีพื้นที่ที่สามารถใหผลผลิตลําไยไดถึง 297,443 ไร
หรือคิดเปนรอยละ 95 ของพื้นที่การปลูกลําไย
ทัง้ หมดในจังหวัด มีอาํ เภอจอมทองเปนแหลงพืน้ ที่
การปลูกลําไยทีส่ าํ คัญและมีเนือ้ ทีก่ ารปลูกมากทีส่ ดุ
(สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม, 2561)
อย า งไรก็ ต ามการปลู ก ลํ า ไยในหลายพื้ น ที่ ข อง
อําเภอจอมทอง โดยเฉพาะในเขตตําบลขวงเปา
ซึง่ มีสดั สวนของประชาชนสวนใหญมกี ารปลูกลําไย
เป น อาชี พ หลั ก ได ป ระสบกั บ สภาวะภั ย แล ง ที่ มี
ความรุนแรงอยางยาวนาน จนเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตลําไยทั้งไดดานคุณภาพและปริมาณ เชน

ผลขนาดเล็ ก ร ว ง และการยื น ต น ตาย เป น ต น
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1, 2559) อีกทั้ง
ประกอบกับการผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีส่ ง ใหตน ทุนการผลิตลําไยเพิม่ สูงขึน้ ราคาผลผลิต
ตกตํ่า อันเปนการตอกยํ้าและสรางความไมมั่นคง
ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ที่ตองขาดทุน
และแบกรับภาระหนี้สินสูงขึ้นจนทําใหเกิดการ
ขาดเสถียรภาพในการดําเนินชีวิต
จากสถานการณดังกลาวขางตนจึงเปนที่มา
ของการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกลําไย
ของหลายหน ว ยงาน เช น กรมวิ ช าการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร และศูนยวิจัยและพัฒนา
ลําไยแมโจ เปนตน ใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยใน
เขตตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
โดยมุงเนนการปรับปรุงใหผลผลิตมีคุณภาพและ
ปริมาณตอหนวยพื้นที่ที่สูงขึ้นภายใตการผลิตใน
ระบบเกษตรปลอดภัยและสอดคลองการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ มีการลดตนทุนในกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนการเสริมสรางทักษะและความสามารถ
ในการสรางเครือขายการผลิตและการตลาดลําไย
ในพื้นที่ (พาวิน และคณะ, 2560) ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิง่ ทีต่ อ งมีการศึกษาขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกรวาเปนอยางไร มีระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับไหน
มี ป  จ จั ย ใดบ า งที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ เทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร ตลอดจนเกษตรกร
มีปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกลําไยเปน
อยางไร เพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานสําคัญในการสงเสริม
การผลิ ต ลํ า ไยให ไ ด คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยที่ไดมีการสงเสริมในพื้นที่
ให ป ระสบความสํ า เร็ จ และมี ก ารยอมรั บ ของ
เกษตรกรผูปลูกลําไยมากยิ่งขึ้นตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นีใ้ ชรปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร ใน
พืน้ ทีต่ าํ บลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการดําเนินการวิจยั
ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
เกษตรกรผูป ลูกลําไย ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 198 ครัวเรือน จากนั้น
ทํ า การกํ า หนดขนาดตั ว อย า งโดยใช สู ต ร Taro
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05
ไดจํานวนเกษตรกรตัวอยางจํานวน 132 ครัวเรือน
กําหนดใหตัวแทนเกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกร
ครัวเรือนละ 1 คน เปนผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัย
ซึ่งจะไดเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 132 คน
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหล ง ข อ มู ล ที่ ร วบรวมเพื่ อ ใช ใ นการวิ จั ย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปน
ขอมูลพืน้ ฐานในการวิจยั และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจยั (วนิดา และคณะ, 2560) ซึง่ มีจาํ นวน
132 ชุด โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกลําไย
เปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลการวิจยั ขอมูลทีร่ วบรวม
ไดนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร
ซึง่ การวิเคราะหขอ มูลทางสถิตแิ บงออกเปน 3 สวน
ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และการ
วิเคราะหระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย
ของเกษตรกร ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) 2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดย
ใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห
สหสัมพันธเชิงพหุถดถอย (Multiple Regression
Analysis) และ 3) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกลําไย
ดวยวิธีการจัดกลุมประเภทและการพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร
เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีพนื้ ทีใ่ นการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 3 ไรตอครัวเรือน มีรายไดจากการปลูก
ลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอครัวเรือนตอป จํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลีย่ 2 คน สวนใหญเกษตรกร
เปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป
สวนใหญไดรบั ขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือนจากสือ่ โทรทัศน มีประสบการณในการปลูก
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ลําไยเฉลีย่ 17 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงาน 5) ดานการแปรรูปและการตลาดลําไยของเกษตรกร
หรือฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป
มีระดับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
2.60 คะแนน) (Table 1)
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร
การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก ลํ า ไยของ
การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก ลํ า ไยของ เกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูใ นระดับมาก แสดง
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง ใหเห็นวาเกษตรกรโดยสวนใหญไดนาํ เอาเทคโนโลยี
จังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 5 ดาน ผลรวมทุกดาน การปลูกลําไยเขามามีบทบาทในกระบวนการปลูก
มีระดับการยอมรับอยูใ นระดับมาก โดยมีรายละเอียด การดูแลรักษาตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แตละดาน ดังนี้ 1) ดานการเตรียมพื้นที่ปลูกลําไย ลําไย ไดเกือบทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก ปลูกลําไยของเกษตรกร ทั้งนี้ในการเก็บเกี่ยวและ
(คาเฉลี่ย 3.94 คะแนน) 2) ดานวิธีการปลูกลําไย การตลาดลําไยของเกษตรกรในพื้นที่มีวิธีการที่
ของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับมาก ใกลเคียงกันคือ เกษตรกรตองพึง่ พาพอคาคนกลาง
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.28 คะแนน) 3) ดานการปฏิบัติ เพราะไมมตี ลาดและไมมกี ารแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ดูแลรักษาลําไยของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยู ลํ า ไยเป น ของชุ ม ชน เป น ผลให พ  อ ค า คนกลาง
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.14 คะแนน) 4) ดาน สามารถที่จะกําหนดราคาขึ้นลงไดจึงสงผลกระทบ
การเก็บเกีย่ วลําไยของเกษตรกรมีระดับการยอมรับ ตอเกษตรกรทําใหจําหนายลําไยในราคาที่ตํ่ากวา
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57 คะแนน) ปกติ
Table 1 Mean, standard deviation, and farmers’ adoption level of longan production
technology.
(n=132)
𝛘
Adoption of longan production technology
S.D.
Description
1. Preparation of area
3.94
.864
High
2. Planting method
4.28
.665
Highest
3. Production’s care
4.14
.688
High
4. Harvesting
4.57
.639
Highest
5. Processing and marketing
2.60
.817
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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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ
และสังคมกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย
ของเกษตรกร
การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยของเกษตรกร โดยใชสถิติ
วิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบคั ด เลื อ กเข า
(Enter Multiple Regression Analysis) ซึง่ เปนการ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ)
กับตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ) ตัง้ แต 2 ตัวขึน้ ไป
(วาโร, 2553) โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปร
อิสระจากการทบทวนวรรณกรรม ทัง้ หมด 12 ตัวแปร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
พื้นที่ในการปลูกลําไย รายไดจากการปลูกลําไย
จํานวนแรงงานในครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
สถาบันการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร การได รั บ ข า วสารด า นการเกษตร
ประสบการณในการปลูกลําไย และประสบการณ
ในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดานการเกษตร
เพื่ อ หาว า ตั ว แปรอิ ส ระใดมี ผ ลต อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี ก ารปลู ก ลํ า ไยของเกษตรกรอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสงผลในเชิงบวกหรือลบ
ทัง้ นีก้ ารศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาไมมี
ตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.7
อันจะทําใหเกิดการละเมิดขอกําหนดเบื้องตนของ
การวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) (สุชาติ, 2545)
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยของเกษตรกร พบวา ตัวแปรอิสระทัง้
12 ตัวแปร สามารถพยากรณความผันแปรของ
ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ลําไยของเกษตรกรอยูร อ ยละ 47.20 (R2 = 0.472)

และเมือ่ พิจารณาตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลตอการยอมรับ
เทคโนโลยี ก ารปลู ก ลํ า ไยของเกษตรกรอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบวามีตวั แปรทัง้ หมด 2 ตัวแปร
คือ เพศ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
ที่ระดับ 0.01 และการไดรับขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 โดยทัง้ 2 ตัวแปรนีม้ คี วามสัมพันธกนั
ในเชิงบวก (Table2) ซึ่งสามารถวิจารณผลการ
วิเคราะหได ดังนี้
1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับการยอมรับ
เทคโนโลยี ก ารปลู ก ลํ า ไยของเกษตรกร โดยที่
เกษตรกรเพศชายจะมีแนวโนมการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกลําไยมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
การจัดการสวนลําไยสวนใหญตงั้ แตเริม่ ปลูก จนถึง
การเก็บเกีย่ วเกษตรกรเพศชายจะเปนแรงงานหลัก
ตลอดจนมีบทบาทหนาทีใ่ นการจัดการและควบคุม
กิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูกเปนหลัก จึงสงผล
ในการยอมรับเทคโนโลยีตา งๆ เขามาใชในการปลูก
ลําไย โดยที่เกษตรกรเพศชายสวนใหญจะเปน
ตัวแทนหรือเปนผูพิจารณาในการนําเทคโนโลยี
แตละอยางมาปรับใชกับการผลิตของตนเองและ
ครอบครัว ซึง่ สอดคลองกับ พัชราภรณ และจิตผกา
(2552) ทีพ่ บวา เพศ มีความสัมพันธตอ การยอมรับ
การปฏิ บั ติ ต ามระบบการผลิ ต ทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ในสวนของตัวแปรการไดรบั ขอมูลขาวสาร
ดานการเกษตร พบวา เกษตรกรที่ไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปลูกลําไยมาจากสื่อโทรทัศน
สงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไย
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ทางการเกษตรเปนสวนชวยในการใหขอ มูล ความรู
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ที่เปนประโยชน ชวยในการตัดสินใจ การปฏิบัติ
ทางการเกษตรไดดี ทั้งนี้สื่อโทรทัศนมีการนําเสนอ
เปนภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดการรับรูไดดี ซึ่งมีผล
ตอการนําไปใชกับการปลูกลําไยของเกษตรกรได

โดยตรง สอดคลองกับ พิชญภาส (2556) ที่พบวา
การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน 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
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 officer
10. Receive agricultural information
11. Experience in growing longan
12. Agricultural education/Training Constant
Constant
R2
F
Sig. of F
Remarks: * Statistically significant level at 0.05
** Statistically significant level at 0.01

Dependent variable
Adoption of longan production
technology of farmers
B
t
Sig.
.003**
3.072
.292
.221
-1.230
-.006
.178
-1.354
-.215
.063
-1.878
-.213
.187
1.327
.036
.863
-.173
-1.433E-7
.180
-.068
-1.348
.484
-.078
-.702
.967
.001
.042
.016*
2.444
.007
.128
1.533
.007
.299
.035
1.042
12.445
.000
4.042
(0.472) 47.20%
2.850
0.002
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของ
เกษตรกรในการปลูกลําไย

การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกลําไย พบวา ปญหา
และอุปสรรคทีส่ าํ คัญ ไดแก 1) ปญหาโรคและแมลง
ซึ่งการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการปลูกลําไยถือวา
เปนขั้นตอนที่ตองมีการดูแลเอาใจใสอยางมาก
เนื่องจากมีศัตรูพืชเยอะ เกษตรกรจึงจําเปนตองใช
สารเคมีในการกําจัดทั้งศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึง
สารเคมียังมีราคาสูง ทําใหตนทุนการจัดการสวน
ลําไยสูงขึ้น 2) ราคาผลผลิตที่ตกตํ่า ซึ่งเกิดจาก
การนําไปจําหนายใหกับพอคาคนกลาง ผลผลิต
ลําไยไมมีคุณภาพจึงไมสามารถจําหนายในราคาที่
กําหนดได 3) เกษตรกรยังขาดองคความรูในการ
ปลูกลําไยใหไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ ทําให
สิน้ เปลืองเงินไปกับขัน้ ตอนดูแลรักษาสวนลําไย โดย
เกษตรกรมีขอเสนอแนะ คือ 1) ควรลดการใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพชื เพือ่ เปนการลดตนทุน
ในการผลิต ซึ่งเกษตรกรใชสารเคมีมากกวาความ
จําเปน การใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสมจึงจะเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถลดตนทุนได 2) เลือกชวง
การผลิตลําไยที่เหมาะสมเพื่อใหไดราคาจําหนายที่
เพิ่มขึ้น ถาหากเกษตรกรเลือกชวงเวลาในการผลิต
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดก็จะสามารถ
จําหนายในราคาที่สูงขึ้นได 3) สรางองคความรู
ในการจัดการสวนลําไยใหมีคุณภาพเพื่อใหไดมา
ซึ่งตนทุนในการผลิตตํ่าลง สามารถจําหนายลําไย
ในชวงเวลาที่เหมาะสม จึงอยากใหมีหนวยงาน
เขามาสงเสริมองคความรูใหกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีปลูกลําไย
ของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ าํ บลขวงเปา อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป สวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส
มีพื้นที่ในการปลูกลําไยเฉลี่ย 3 ไร มีรายไดจากการ
ปลูกลําไยเฉลี่ย 59,295 บาทตอป จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญเกษตรกรเปน
สมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มีการติดตอกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป
สวนใหญไดรบั ขาวสารดานการเกษตรเฉลีย่ 22 ครัง้
ตอเดือน มีประสบการณในการปลูกลําไยเฉลีย่ 17 ป
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่ 1 ครัง้ ตอป เกษตรกรมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกลําไยอยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลําไยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแก เพศ
มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นทางบวก
ทีร่ ะดับ 0.01 และการไดรบั ขาวสารดานการเกษตร
มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นทางบวก
ทีร่ ะดับ 0.05 ในสวนของปญหา และอุปสรรคทีส่ าํ คัญ
ในการจัดการสวนลําไยคุณภาพของเกษตรกร พบวา
เกษตรกรตองใชตนทุนสูงในการผลิต ราคาลําไยที่
ตกตํ่าและขาดองคความรูในการจัดการสวนลําไย
คุณภาพที่ถูกตอง ซึ่งเกษตรกรมีขอเสนอแนะวา
เกษตรกรตองการใหหนวยงานภาครัฐควรผลักดันให
ราคาลําไยมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ควรมีมาตรการ
ที่ ทํ า ให ส ารเคมี ที่ ใ ช มี ร าคาถู ก ลงเพื่ อ ลดต น ทุ น
ในการจัดการสวนลําไย รวมทั้งเกษตรกรตองการ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเขามาสงเสริมให
ความรู  คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด การสวนลํ า ไย
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):1-10 9
J. Agri. Prod.

ขอเสนอแนะ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเกษตรให
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ค ณะผู  วิ จั ย มี ข  อ เขาถึงเกษตรกรกลุมเปาหมายอยางหลากหลาย
เสนอแนะบางประการสําหรับหนวยงานดานการ
สงเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม และพื้นที่ กิตติกรรมประกาศ
ใกลเคียง ดังนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวย
1. ผลการวิจยั พบวา จํานวนครัง้ ในการติดตอ ความกรุณาและความรวมมือจากเกษตรกรในพืน้ ที่
กับเจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
2 ครั้ ง ต อ ป ซึ่ ง ถื อ ว า เกษตรกรมี ก ารติ ด ต อ กั บ ที่ อ นุ เ คราะห ใ ห ข  อ มู ล ขอบคุ ณ คณาจารย แ ละ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคอนขางนอย ดังนั้น บุคลากรสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร
ผู  วิ จั ย จึ ง มี ข  อ เสนอแนะว า เจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
การเกษตรควรวางแผนการออกพื้นที่ติดตามผล แมโจ ทีก่ รุณาใหความชวยเหลือใหคาํ แนะนําพรอม
การปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําแกเกษตรกร เสนอแนะ ตรวจสอบแก ไ ขข อ บกพร อ งต า งๆ
มีความถี่มากขึ้น
ซึ่ ง คณะผู  วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ไว อ ย า งสู ง
2. จากผลการวิ จั ย พบว า เกษตรกรมี ณ โอกาสนี้
ประสบการณในการศึกษาดูงานหรือฝกอบรมดาน
การเกษตรเฉลีย่ เพียง 1 ครัง้ ตอป ซึง่ ถือวานอยมาก เอกสารอางอิง
จึงมีขอเสนอแนะวาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ชิติ ศรีตนทิพย. 2556. การผลิตลําไยนอกฤดู.
ควรจัดสรรงบประมาณหรือจัดทําโครงการฝกอบรม
พิมพครัง้ ที่ 2. ลําปาง: โรงพิมพศลิ ปการพิมพ.
หรือดูงานดานการเกษตรใหแกเกษตรกรเปาหมาย พัชราภรณ เพ็ชรทอง และจิตผกา ธนปญญารัชวงศ.
เพิ่มมากขึ้น
2552. การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการ
3. ผลการวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
ลําไยของเกษตรกรในดานการแปรรูปและการตลาด
สําหรับเงาะ ของเกษตรกร อําเภอบานนาสาร
พบวาเกษตรกรมีการยอมรับอยูใ นระดับนอย ดังนัน้
จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควรจัดหาชองทาง
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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

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของสารประกอบอินทรียต อ การเจริญเติบโตของสตรอวเบอรรี
พันธุพระราชทาน 80 ภายใตสภาพปลอดเชื้อ โดยประยุกตใชเทคนิคการตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว
จากการศึกษาผลของสารประกอบอินทรียแตละชนิดที่เปนองคประกอบของสารประกอบอินทรียสูตร
Linsmaier and Skoog (LS) ไดแก nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, glycine, myo-inositol
และ adenine sulfate พบวาสารประกอบแตละชนิดไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวนของ
สตรอวเบอรรี อยางไรก็ตามหากปรับความเขมขนของสารประกอบอินทรียสูตร LS ทั้งแบบที่ปรับความ
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เขมขนของสารแตละชนิดและปรับความเขมขนของสารประกอบอินทรีย LS แบบเทาตัว พบวาสามารถ
ชวยในการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวนของยอดสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 ได
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 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).
Optimization 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 Data collection and statistical analysis.
sucrose, and 8 g/L agar (pH 5.7),. All plants
Each plant was evaluated for plant
o
were grown at 24±1 C and a 16-h quality rating (defined for healthy and
photoperiod with 2,500-3,000 Lux.
appearance) on a scale of 1 (poor quality),
2 (moderate quality) and 3 (good quality),
Experimental method: optimizing organic and shoot length of the longest shoot was
compounds.
measured in mm. Leaf color ratings as
The experimental treatments were scores also evaluated on a scale of 1
designed using a six-factor RSM design, (discoloration), 2 (pale green) and 3 (healthy
where the design points (combinations of green). The number of shoots was counted.
the six factors) were selected using a Graphic models for each response were
modified D-optimal design using the produced by modeling a map of the
software application Design Expert ®8 response as a combination of organic
(Design-Expert, 2010). The medium compounds using response surface design
combinations (41 treatments) which (Design Expert®8, Stat-Ease Inc., Minneapolis,
consisted of various concentrations of MN) (Design-Expert, 2010). The best fitting
nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, glycine, polynomial regression model was obtained
myo-inositol and adenine sulfate. A basal for each measured response. The F value
MS medium and LS organic compounds and p value of overall models, analyzed
were used as a control in this experiment. by ANOVA significant at p=0.05 were
Each treatment included four shoots in each constructed (Niedz and Evens 2007). Plant
of four bottles (n=16). Shoots were growth data were calculated and subjected
transferred to the same treatment medium to one-way analysis of variance (ANOVA) for
at four week intervals and data were mean comparison. For the validation test
collected after 12 weeks. Thereafter, the and adjusted organic compounds as
validation test was conducted as 10 comparative to LS concentration, the least
treatments (Trt.) with 4 replications (Table significant difference (LSD) was used at p <
1). Finally, media with adjusted organic 0.05 using IBM SPSS statistic (24.0).
compounds as comparative to LS
concentration and adding adenine sulfate
were tested (Linsmaier and Skoog 1965).
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Table 1 The validation test was conducted and designed as 10 treatments (Trt.)
Trt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The concentrations of each organic compounds (mg/L)
Adenine
MyoNicotinic
Glycine
Pyridoxine Thiamine
Sulfate
inositol
acid
0.5
1.0
10.0
1.0
0.1
4.0
1.0
10.0
0.1
1.0
0.1
4.0
1.0
0.1
0.1
10.0
0.1
1.0
0.7
0.3
0.7
122.0
2.1
0.2
1.0
0.5
1.0
10.0
4.0
80.0
1.0
1.0
0.1
10.0
80.0
4.0
0.1
1.0
10.0
0.1
80.0
0.1
0.3
0.7
122.0
0.7
80.0
2.1
0.5
0.4
100.0
0.5
2.0
80.0
0.4
0.5
0.5
100.0
2.0
0.0

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 showing 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 tissues.

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

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.
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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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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% (LC50) 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 LC50 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
ของสารเคมีในสิง่ แวดลอม การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพือ่ กําจัดยุงพาหะจึงเปนทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถ
ชวยลดบทบาทของการใชสารเคมีสังเคราะหลงได การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดจากใบเขยตาย Glycosmis pentaphylla โดยวิธีการสกัดดวยเฮกเซนและแอลกอฮอล 95%
ตอยุงลายบาน Aedes aegypti ใน วัย 3-4 ดวยวิธหี ยดสารละลายทีร่ ะดับความเขมขนตางกัน (0, 1,250,
2,500, 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร) ภายหลังการทดสอบ พบวา สารสกัดจากใบเขยตายที่สกัด
ดวยเฮกเซน มีคา LC50 ตอลูกนํ้ายุงลายบาน ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เทากับ 3,242.13, 1,920.62,
1,329.07 และ 1,251.32 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ขณะที่ สารสกัดจากใบเขยตายทีส่ กัดดวยแอลกอฮอล
95% มีคา LC50 ตอลูกนํา้ ยุงลายบาน ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชัว่ โมง เทากับ 2,493.59, 1,204.88, 1,534.69
และ 1,099.50 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ อัตราการตายของสารสกัดจากใบเขยตายทีส่ กัดดวยตัวทําละลาย
ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ความเขมขนที่ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลทําใหลูกนํ้ายุงลายบาน
ตาย 100% ภายหลังการทดสอบที่ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมพบอัตราการตายในชุดควบคุม พบวาระยะเวลาที่

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):21-31 23
J. Agri. Prod.

ลูกนํ้ายุงลายบานสัมผัสสารสกัดที่ไดจากตัวทําละลายทั้งสองชนิดนานขึ้นอัตราการตายก็เพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้งสองชนิดใหผลการตายของลูกนํ้ายุงลาย
ทีไ่ มแตกตางกันในทุกๆ ชัว่ โมงของการทดสอบ (P ≥ 0.05) จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ สารสกัดจากใบเขยตาย
มีแนวโนมทีจ่ ะนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดลูกนํา้ ยุงลายบานและสัตวขาขออืน่ ๆ ทีเ่ ปนปญหาทาง
สาธารณสุขในสภาพพื้นที่ตอไปได
คําสําคัญ: สารสกัดใบเขยตาย ลูกนํ้ายุงลายบาน การทดสอบความเปนพิษ

คํานํา

ยุ ง เป น แมลงที่ สํ า คั ญ ทางการแพทย แ ละ
สาธารณสุขของประเทศไทย ซึง่ เปนตัวนําพาใหเกิด
การระบาดของโรคไขเลือดออก โดยมียุงลายบาน
(Aedes aegypti) เปนหนึง่ ในกลุม ยุงทีเ่ ปนตัวพาหะ
ในประเทศไทยมีการระบาดของโรคไขเลือดออก
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2562 (31
กรกฎาคม 2562) มีรายงานผูปวยมากกวาเทาตัว
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2561 ในชวงเวลาเดียวกัน
จํานวน 59,167 คน คิดเปนรอยละ 89.57 ของอัตรา
ปวยตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2562)
แนวทางปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก คือ
การควบคุมยุงพาหะนําโรค สามารถทําไดหลายวิธี
เชน การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง การปองกัน
ยุงกัดโดยใชมุง การใชยาทากันยุง และการใชสาร
ฆาแมลงแบบพนหมอกควัน เปนตน (พิสิษฐ และ
เฉลิมพร, 2558; นิดา และคณะ, 2560; Thongpoon
and Poolprasert, 2015; Tanruean et al.,
2019) สํ า หรั บ วิ ธี ก ารที่ จ ะสามารถกํ า จั ด ลู ก นํ้ า
ยุงลายบานในระยะที่เปนตัวออนลูกนํ้า สามารถ
กําจัดไดงา ย และทําไดโดยทัว่ ไป คือการกําจัดแหลง
เพาะพันธุ เชน ตรวจสอบภาชนะภายในและนอกบาน
ที่มีนํ้าขัง กําจัดโดยการควํ่าภาชนะชนิดนั้น เพื่อ
ปองกันการเพาะพันธุยุงลายบาน และอีกหนึ่งวิธี
ก็คอื การใชสารเคมีในการกําจัด ซึง่ จะใหผลสะดวก

และรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม หากมีการใชสารเคมี
ในการกําจัดในปริมาณมาก อาจจะสงผลเสียใหเกิด
การตกคางและสงผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได
การใช ส ารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรนั บ ว า เป น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนสารเคมี
และสงผลดีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เขยตาย (Glycosmis pentaphylla (Retz.)
DC) เป น พื ช สมุ น ไพรท อ งถิ่ น จั ด อยู  ใ นวงศ ส  ม
(Rutaceae) ที่ มี ส รรพคุ ณ ทุ ก ส ว นของลํ า ต น
ในตําราไทยใชรากของเขยตายในการกระทุงพิษ
แกพษิ ฝภายนอกและภายใน ขับนํา้ นม แกพษิ แมลง
กัดตอย เปลือกตนสามารถกระทุง พิษหรือแกพษิ งูได
ดอกและผลใชรักษาหิด รวมถึงการยับยั้งจุลินทรีย
ชนิดตางๆ (Ansari, et al., 2015; Asha, 2015;
Bulbul and Jahan, 2016; Howlader et al.,
2011; Sreejith and Asha, 2015) จากอดีตทีผ่ า นมา
มีการรายงานการใชพืชในวงศสมมาใชควบคุมใน
การควบคุมแมลงทีเ่ ปนปญหาทางสาธารณสุขอยาง
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

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

et al., 2015) นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารใช
สารสกั ด จากพื ช ชนิ ด นี้ เ พื่ อ เป น สารฆ า ลู ก นํ้ า
ยุงพาหะนําโรคชนิดตางๆ ในประเทศอินเดียอีกดวย
(Ramkumar et al., 2016; Vignesh et al., 2016)
อยางไรก็ตาม การศึกษาถึงการออกฤทธิ์ของพืช
ชนิดนี้ในประเทศไทย ยังมีขอมูลอยูอยางจํากัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเปนสารออกฤทธิ์ในการ
ควบคุมแมลงเปนปญหาทางสาธารณสุข
จากที่กลาวมาขางตน จึงนํามาสูการวิจัย
ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดจากใบเขยตาย (G. Pentaphylla) โดย
วิธกี ารสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนและแอลกอฮอล
95% ตอยุงลายบาน (Ae. Aegypti) ในตัวออนวัย
3-4 โดยผลของการศึกษาในครั้งนี้สามารถเปน
ประโยชนในการวางแผนการควบคุมประชากร
ยุงลายบานในพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังเปนแนวทางในการลด
การใชสารเคมีและพัฒนาสงเสริมการใชพชื สมุนไพร
ในทองถิ่นเพื่อเปนสารสกัดในการควบคุมแมลง
ทีเ่ ปนปญหาทัง้ ทางสาธารณสุขและทางการเกษตร
ตอไปอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ

1. การเตรียมสารสกัดเขยตาย
เขยตาย (G. pentaphylla) ทีใ่ ชในการศึกษา
ครั้งนี้เก็บจากพื้นที่ในตําบลหนองกะทาว อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บสวนใบมาลาง
ทําความสะอาด จากนั้นผึ่งลมใหแหง เปนเวลา
2-3 วัน และนํามาหัน่ หรือสับใหเปนชิน้ เล็กๆ จากนัน้
นําไปชั่งแลวหอดวยผาขาวบางและเก็บใสขวดโหล
แกวทีม่ ฝี าปด เพือ่ ทําการแชดว ยตัวทําละลายตอไป
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
สารสกัดทีไ่ ดมาชัง่ นํา้ หนักและเก็บใสขวดสีชาพรอม
ปดฝา เก็บรักษาสารสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อรอทําการทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบาน
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ใบเขยตายในการควบคุมลูกนํ้ายุงลายบาน
ตัวอยางลูกนํ้ายุงลายบาน (Ae. aegypti)
ทีน่ าํ มาทดสอบในการทดลองนี้ ใชลกู นํา้ ยุงลายบาน
ที่หาไดจากในสภาพพื้นที่จริง (field strain) ตาม
แหลงนํา้ ขังในภาชนะตางๆ และตามบริเวณบานเรือน
ในตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยทําการคัดเลือกลูกนํา้ ยุงลายวัย 3-4 แยกไว โดย
ใชหลอดหยดสาร (dropper) ดูดลูกนํ้ายุงเตรียมไว
ในแกวทดสอบ จํานวนแกวละ 10 ตัว เพือ่ ใชในการ
ทดสอบกับสารสกัดที่ไดในหองปฏิบัติการ
นําสารสกัดที่ไดจากตัวทําละลายทั้ง 2 มา
ทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบานในวัย 3-4 ที่เตรียมไว
ทําการทดสอบดวยวิธหี ยดสารละลายทีร่ ะดับความ
เขมขนที่ตางกัน ไดแก 0 (ควบคุม), 1,250, 2,500,
5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ในชุด
ควบคุมของกลุมสารสกัดจากเฮกเซนทําการผสม
อะซิโตน (acetone) ประมาณ 1% และชุดควบคุม
ของกลุม สารสกัดจากแอลกอฮอล 95% ทําการผสม
แอลกอฮอลเพียง 1% วางแผนการทดลองแบบสุม
ตลอด (Completely randomized design; CRD)
การทดสอบแตละความเขมขนจํานวน 3 ซํา้ แตละซํา้
ใชจํานวนลูกนํ้ายุงลายบาน 10 ตัว โดยตั้งทิ้งไวที่
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อุณหภูมิหอง บันทึกผล ที่ 24, 36, 48 และ 72 การตายของลูกนํา้ ยุงลายบานในกรรมวิธที สี่ กัดดวย
ชั่วโมง ภายหลังการทดสอบ ตามลําดับ
เฮกเซนมีคาเทากับ 0, 26.67, 6.67, 73.33, และ
100% ภายหลังการตรวจสอบที่ 36 ชั่วโมง มีคา
3. วิเคราะหขอมูล
เทากับ 0, 46.67, 40.67, 83.33 และ 100%
นําผลทีไ่ ดมาคํานวณหารอยละอัตราการตาย ภายหลังการตรวจสอบที่ 48 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0,
และคํ า นวณหาค า LC 50 (Median Lethal 60, 53.33, 96.67 และ 100% และภายหลังการ
Concentration) ซึ่งเปนคาความเขมขนที่ทําให ทดสอบที่ 72 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 60, 60, 96.67
สัตวทดลองตายรอยละ 50 ภายหลังการทดสอบ และ 100% ตามลําดับ สําหรับอัตราการตายของ
โดยคํานวณตามสูตรของ Abbott (1925) โดยผาน ลูกนํา้ ยุงลายบานในกรรมวิธที สี่ กัดดวยแอลกอฮอล
การวิ เ คราะห ห าค า จุ ด ตั ด ความเข ม ข น ด ว ยวิ ธี 95% พบวาภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมงมี
Probit analysis ของ Finney (1971) ทดสอบ คาเทากับ 0, 20, 43.33, 83.33 และ 100% ภายหลัง
ความแตกตางของความแปรปรวนทางเดียว (One- การตรวจสอบที่ 36 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 40,
Way ANOVA: F-Test) ของอัตราการตายที่เกิดขึ้น 73.33, 97.67 และ 100 % ภายหลังการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราการตาย ที่ 48 ชั่วโมงมีคาเทากับ 0, 50, 90, 96.67 และ
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยวิธี Duncan’s New 100% และภายหลังการตรวจสอบที่ 72 ชั่วโมง
Multiple Range Test (DMRT) อีกทัง้ เปรียบเทียบ มีคาเทากับ 0, 60, 93.33, 100 และ 100% ตาม
ความแตกตางของอัตราการตายจากวิธกี ารสกัดดวย ลําดับ นอกจากนี้ พบวา สารสกัดจากใบเขยตาย
ตัวทําละลายทีต่ า งกันโดยวิธี t-test independent ที่สกัดดวย เฮกเซน มีคา LC50 ตอลูกนํ้ายุงลายบาน
ดวยโปรแกรมทางสถิติ SPSS v. 23 (IBM Crop., ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เทากับ 3,242.13,
Armonk, NY, US)
1,920.62, 1,329.07 และ 1,251.32 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลําดับ ขณะที่ สารสกัดจากใบเขยตายที่สกัด
ผลการทดลองและวิจารณผล
ดวยแอลกอฮอล 95% มีคา LC50 ตอลูกนํ้ายุงลาย
ผลของสารสกั ด จากใบเขยตายที่ ทํ า การ บาน ที่ 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เทากับ
ทดลองโดยใชสารละลายเฮกเซนและแอลกอฮอล 2,493.59, 1,204.88, 1,534.69 และ 1,099.50
95% เปนตัวทําละลาย ตามระดับความเขมขน (0, มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ทั้งนี้อัตราการตายที่
1,250, 2,500, 5,000 และ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร) เกิดขึ้นจากความเขมขนที่แตกตางกัน พบวาใหผล
พบวา ภายหลังการตรวจสอบที่ 24 ชั่วโมง อัตรา การตายที่แตกตางกันออกไปอีกดวย (Table 1)

Ethanol

Hexane

Extractions
Solvent

10,000
5,000
2,500
1,250
Control
LC50 (mg/L)
10,000
5,000
2,500
1,250
Control
LC50 (mg/L)

Concentrations
(mg/L)
24 hours
100.00 ± 0.00 c
73.33 ± 37.86 bc
6.67 ± 5.77 a
26.67 ± 37.86 ab
0.00 ± 0.00 a
3,242.13
100.00 ± 0.00 d
83.33 ± 11.55 d
43.33 ± 15.28 c
20.00 ± 10.00 b
0.00 ± 0.00 a
2,493.59

Mortality Rate (𝛘 ± S.D)
36 hours
100.00 ± 0.00 b
83.33 ± 20.82 b
40.67 ± 45.83 ab
46.67 ± 40.41 ab
0.00 ± 0.00 a
1,920.62
100.00 ± 0.00 d
96.67 ± 5.77 cd
73.33 ± 15.28 c
40.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 a
1,204.88
48 hours
100.00 ± 0.00 b
96.67 ± 5.77 b
53.33 ± 32.15 ab
60.00 ± 40.40 ab
0.00 ± 0.00 a
1,329.07
100.00 ± 0.00 d
96.67 ± 5.77 d
90.00 ± 10.00 c
50.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 a
1,534.69

72 hours
100.00 ± 0.00 b
96.67 ± 5.77 b
60.00 ± 20.46 b
60.00 ± 40.00 b
0.00 ± 0.00 a
1,251.32
100.00 ± 0.00 c
100.00 ± 0.00 c
93.33 ± 5.77 c
60.00 ± 10.00 b
0.00 ± 0.00 a
1,099.50

Table 1 Larvicidal activity of hexane and ethanolic extracts of Glycosmis pentaphylla against 3rd instar larvae of Aedes agypti after 24,
36, 48, and 72 hours of exposure. Means with the same letter were not significantly different.
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นอกจากนี้ เมือ่ ทดสอบทางสถิตดิ ว ยวิธี t-test
independent ระหวางอัตราการตายของลูกนํ้า
ยุ ง ลายบ า นที่ ไ ด จ ากวิ ธี ก ารสกั ด สารจากตั ว ทํ า
ละลายที่แตกตางกันยังพบวาสารสกัดที่สกัดดวย
ตัวทําละลายทั้งเฮกเซนและแอลกอฮอล 95% ให
ผลอัตราการตายของลูกนํ้ายุงลายที่ไมแตกตางกัน
ในทุกๆ ชั่วโมงของการทดสอบ (P ≥ 0.05) โดยที่
24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ พบวา มีคาเฉลี่ยอัตรา
การตายโดยรวมของสารสกั ด จากเฮกเซนและ
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
ทั้ ง สองตั ว ทํ า ละลายเป น (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 โดยเห็นไดวาเมื่อระยะเวลาที่
ลู ก นํ้ า ยุ ง ลายบ า นสั ม ผั ส สารสกั ด ที่ ไ ด จ ากตั ว ทํ า
ละลายทั้งสองชนิดนานขึ้นอัตราการตายก็เพิ่มขึ้น
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)
24
36
48
72

Extraction
Solvent
Hexane
Ethanol
Hexane
Ethanol
Hexane
Ethanol
Hexane
Ethanol

N
15
15
15
15
15
15
15
15

Mortality Rate
(𝛘 ± S.D.)
41.33 ± 45.18
49.33 ± 39.73
54.00 ± 43.72
62.00 ± 39.50
62.00 ± 42.29
67.33 ± 39.73
63.33 ± 41.52
70.67 ± 39.90

จากการทดสอบฤทธิ์ ข องสารสกั ด จากใบ
เขยตายดวยตัวทําละลายทั้งสองชนิด คือ เฮกเซน
และแอลกอฮอล 95% มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ฆาลูกนํ้ายุงลายบานได โดยเฉพาะที่ระดับความ
เขมขน 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถทําใหลกู นํา้

t

df

P-value

-0.515

28

0.611

-0.526

28

0.603

-0.356

28

0.725

-0.493

28

0.626

ยุงลายบานตายไดถงึ 100% ภายหลังการทดลองที่
24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีคา LC50 จากสารสกัดที่ไดจากตัว
ทําละลายจากเฮกเซนและแอลกอฮอล เทากับ
3,242.13 และ 2,493.59 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
จะเห็นไดวา สารสกัดจากใบเขยตายดวยตัวทําละลาย
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แอลกอฮอล 95% มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ลูกนํ้ายุงลายบานไดสูงกวาจากสารสกัดที่ไดจาก
ตัวทําละลายจากเฮกเซน แตอยางไรก็ตาม เมื่อ
ทดสอบทางสถิติ (t-test independent) กลับพบวา
อัตราการตายของลูกนํ้ายุงลายบานจากสารสกัดที่
ตัวทําลายตางกัน ใหผลทีไ่ มแตกตางกัน (P ≥ 0.05)
แสดงใหเห็นวา สามารถเลือกใชตวั ทําละลายใดก็ได
ในการสกัดสารในพืชดังกลาว แมกระนั้นก็ตาม
ในรายงานการศึกษากอนหนานี้ที่มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายตอลูกนํ้า
ยุงพาหะนําโรค 3 ชนิด ไดแก ยุงกนปลอง (Anopheles
stephensi), ยุงรําคาญ (Culex quiquefesciatus)
และยุงลายบาน (Ae. Aegypti) ดวยวิธีการสกัด
แบบซอกหเลต (Soxhlet) โดยใชตัวทําละลายที่
แตกตางกัน ไดแก อะซีโตน (acetone) เมทานอล
(methanol) คลอโรฟอรม (chloroform) และ
เอทิลอะซีเตต (ethyl acetate) พบวา มีคา LC50
ภายหลังการทดสอบกับลูกนํ้ายุงลายบาน (Ae.
Aegypti) ที่ 24 ชั่วโมง เทากับ 58, 121, 112 และ
204 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ (Ramkumar et al.,
2016) นอกจากนี้ในปเดียวกัน Vignesh et al.
(2016) ไดศึกษาองคประกอบทางเคมีและทดสอบ
ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบเขยตายดวยวิธีการสกัด
นํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้า (hydrodistillation)
พบวา มีคา LC50 ภายหลังการทดสอบกับลูกนํ้า
ยุงลายบาน Ae. aegypti ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง
เทากับ 32.481 และ 21.451 มิลลิกรัม/ลิตร ตาม
ลําดับ ซึง่ จะเห็นไดวา ฤทธิข์ องสารสกัดจากใบเขยตาย
ตอลูกนํ้ายุงลายบานมีประสิทธิภาพที่สูงกวาการ
ศึกษาในครัง้ นีอ้ ยางเห็นไดชดั เปนไปไดวา วิธใี นการ
สกัด ตัวทําละลายทีใ่ ช มีความแตกตางกัน ซึง่ วิธกี าร
สกัดแบบซอกหเลตถือเปนวิธกี ารสกัดแบบตอเนือ่ ง
(continuous extractor) ทําใหตวั ทําละลายไหลเวียน

ในระบบและเกิดการชะสารออกจากตัวพืชไดแบบ
หมุนเวียน อีกทั้งการใชตัวทําละลายที่แตกตางกัน
เปนผลทําใหตวั ถูกสกัดหรือพืชถูกดึงสารสําคัญหรือ
สารออกฤทธิใ์ นปริมาณทีแ่ ตกตางกันออกไปตามหลัก
ของความมีขวั้ ของตัวทําละลาย (solvent polarity)
ตัง้ แตความไมมขี วั้ หรือมีขวั้ นอยไปจนกระทัง่ มีขวั้ สูง
อาทิ เฮกเซน/ปโตรเลียมอีเทอร เปนสารไมมขี วั้ มัก
สกัดไดกลุม ของนํา้ มัน (essential oil) ในคลอโรฟอรม/
เอทิลอะซีเตต จะมีขวั้ ปานกลาง ซึง่ สกัดไดสารในกลุม
สเตียรอยดและอัลคาลอยด สําหรับการใชนํ้าเปน
ตัวสกัดจะไดสารที่มีความเปนขั้วสูง มักไดตะกอน
โปรตีนและไกลแคน (Ghosh et al., 2012) ทั้งนี้
มีรายงานขององคประกอบทางเคมี (Chemical
composition) ของเขยตายโดยรวมมากกวา 50 ชนิด
เชน biocyclo (6.1.0) non-1-ene, benzaldehyde
oxime, caryophyllene oxide และ aromadendrene
เปนตน (Vegnesh et al., 2016) ซึ่งเปนไปไดวา
สารสําคัญเหลานี้อาจสงผลตออัตราการตายของ
ลูกนํ้ายุงได นอกจากนี้อาจสกัดสารเหลานี้ออกมา
ไดในปริมาณทีแ่ ตกตางกันตามวิธกี ารสกัดและตัวทํา
ละลายที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามเพื่อใหไดขอมูล
ทีล่ ะเอียดและชัดเจนมากขึน้ ในการศึกษาครัง้ ตอไป
ควรทําการแยกการทดสอบฤทธิ์ของสารเหลานี้

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
จากใบเขยตายตอการควบคุมลูกนํ้ายุงลายบานใน
ครั้งนี้ พบวา สารสกัดจากใบเขยตายที่สกัดดวยตัว
ทําละลายทัง้ เฮกเซนและแอลกอฮอลมปี ระสิทธิภาพ
ในการควบคุมลูกนํา้ ยุงลายบานในวัย 3-4 ไดดี และ
เมือ่ ระยะเวลาทีล่ กู นํา้ ยุงลายบานไดสมั ผัสสารสกัด
ทีไ่ ดจากตัวทําละลายทัง้ สองชนิดนานขึน้ อัตราการ
ตายก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย จึงมีแนวโนมที่ดีที่จะนํา
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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 nonclimacteric manner (Biale and Barcus, 1970;
Azzolini et al., 2005), making it difficult to
develop technologies to efficiently enhance
fruit storability during the postharvest
periods. These limitations restrict
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 (NonClimacteric 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.

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
Ethylene production. Measurement production was calculated using the
of ethylene production followed the equation below.
Ethylene (μLC2H4∙kg-1∙hr-1) =

(Sample peak (cm.) × Fold) - (Air peak (cm.) × Fold)
(Standard peak (cm.) × Fold)
× (Volume (L.) × Standard conc. (ppm)
Fresh weight (kg.)

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.

Respiration rates (mLCO2∙kg-1∙hr-1) = (Sample peak (cm. )- Air peak (cm.)
Standard peak (cm.)
× Flow rate (L./hr.) × Standard conc. (%) × 10
Fresh weight (kg.)
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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 ‘HungShin 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
μLC2H4∙kg-1∙hr-1) followed by ‘Red guava’,
‘Red flesh guava’ and ‘Hung-Shin Bar’
(23.29, 21.63 and 19.10 μLC2H4∙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 μLC2H4∙kg1 -1
∙hr , 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
Ethylene production (μLC2H4·kg-1·hr-1)
Cultivars
Respiratory pattern
0-24 hrs. 24-48 hrs. 48-72 hrs.
Li-Tzy Bar
Climacteric
0.30 b
42.01 a 63.77 a
Red guava
Climacteric
0.20 c
11.03 bc 23.29 b
Red flesh guava
Climacteric
0.42 a
12.04 b 21.63 b
Hung-Shin Bar
Climacteric
0.04 d
14.05 b 19.10 b
Shyh-Jii Bar
Non-climacteric
0.11 d
2.31 d 1.82 c
Jen-Ju Bar
Non-climacteric
0.09 d
3.41 cd 2.08 c
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (P > 0.05).

Ethylene production (μLC2H4∙kg-1∙hr-1)
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Figure 1 Ethylene production of 6 guava cultivars
The differentiation of respiration rates
in 6 cultivars between climacteric and nonclimacteric 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)

Table 2 Respiratory pattern and respiration rate of 6 guava cultivars
Respiration rates (mLCO2·kg-1·hr-1)
Cultivars
0-24 hrs.
24-48 hrs.
48-72 hrs.
Li-Tzy Bar
Climacteric
165.36 c
195.58 b
205.55 bc
Red guava
Climacteric
157.06 c
181.44 b
169.86 d
Red flesh guava Climacteric
197.76 ab
197.92 b
201.00 cd
Hung-Shin Bar Climacteric
172.08 bc
268.08 a
235.59 ab
Shyh-Jii Bar
Non-climacteric
169.13 bc
196.94 b
202.17 bcd
Jen-Ju Bar
Non-climacteric
222.74 a
302.13 a
246.20 a
Means within a column followed by the same letter are not significantly different (P > 0.05).
Respiratory
pattern

Respiration rates (mLCO2∙kg-1∙hr-1)
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Figure 2 Respiration rates of 6 guava cultivars
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’ (NonClimacteric 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
Ethylene production
(μLC2H4·kg-1·hr-1)

Respiration rates
(mLCO2·kg-1·hr-1)

Respiratory
pattern
Cultivars
0-24hrs. 24-48hrs. 48-72hrs. 0-24 hrs. 24-48 hrs. 48-72 hrs. prediction

Pakistan (C) x Shyh-Jii Bar (NC)
1
0.55
23.70
24.45
293.70
2
1.24
15.47
15.43
254.09
3
2.46
9.82
10.18
268.24
4
1.01
21.88
35.66
203.52
Hawaii (C) x Jen-Ju Bar (NC)
1
0.63
4.46
3.83
214.59
2
0.44
6.33
3.60
221.13
Unknown Cultivars
1
0.35
4.08
3.03
210.88
2
0.86
18.29
22.40
245.09
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

291.60
316.17
317.23
313.60

304.59
341.81
300.86
329.00

C
C
C
C

246.28
228.87

241.69
254.93

NC
NC

223.30
279.75

239.46
291.98

NC
C

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
ผลผลิตมันฝรั่งหัวพันธุหลัก (G0) พันธุแอตแลนติก

Result of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and yield of
pre-basic seed (G0) potato ‘Atlantic’ cultivar
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Abstract

The purpose of this research was studied the result of arbuscular mycorrhizal fungi
(AMF) on growth and yield of pre-basic seed (G0) 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, G0
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของมันฝรั่ง G0 พันธุ Atlantic ในโรงเรือนกันแมลงของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม
ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ประกอบดวย 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก การผสมเชื้อราอาบัส
คูลารไมคอไรซาปริมาณ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม กอนนําไปปลูกหัวพันธุมันฝรั่ง
G0 พบวา ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง และขนาดทรงพุม เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธี
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนความยาวราก พบวา การใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ
5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ตนมันฝรั่งมีความยาวรากมากที่สุด คือ 31.13 เซนติเมตร สําหรับขอมูล
ทางดานผลผลิตของมันฝรั่ง G0 ที่อายุ 90 วัน พบวา นํ้าหนักตอหัว เสนผาศูนยกลางหัว นํ้าหนักหัวตอตน
และความแนนเนื้อ ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวนหัวตอตน พบวา การใสเชื้อ
ราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม มีจํานวนหัวมากที่สุด คือ 3.88,
3.50 และ 3.62 หัว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การปลูกมันฝรั่งโดยไมใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาเลย
พบวามีจํานวนหัวนอยที่สุด คือ 2.13 หัว
คําสําคัญ: มันฝรั่ง เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา มันฝรั่งหัวพันธุหลัก

คํานํา

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) มี
ความสําคัญในดานเปนพืชอุตสาหกรรมที่มีมูลคา
หลายพันลานบาท จัดเปนพืชที่ทํารายไดสูงใหกับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนือ คือ มีรายไดเฉลีย่ 5,880
บาทตอตัน ทํารายไดใหแกเกษตรกรเปนจํานวนกวา
10,000 ครัวเรือน โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เกษตรกรไทยเปนจํานวนมากกวา 1,270 ลานบาท
ตอป แหลงผลิตในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม
ตาก ลําพูน เชียงราย พะเยา ลําปาง แมฮอ งสอน และ
เพชรบูรณ และบางพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก จังหวัดสกลนคร และนครพนม โดยพบวา
พืน้ ทีป่ ลูกมันฝรัง่ ในป 2561 มีทงั้ หมด 37,513 ไร และ
ใหผลผลิต 108,291 ตัน คิดเปน 2,773 กิโลกรัมตอ
ไร อยางไรก็ตาม ผลผลิตที่ไดนั้นยังไมเพียงพอตอ
การบริโภคภายในประเทศ จึงมีการนําเขามันฝรัง่ สด

มั น ฝรั่ ง แช เ ย็ น รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ มั น ฝรั่ ง สู ง ถึ ง
153,943 ตัน คิดเปนมูลคากวา 4,080.25 ลานบาท
(สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, 2562)
สําหรับมันฝรัง่ หัวพันธุห ลัก (pre-basic seed) หรือ
G0 เปนหัวพันธุปลอดโรคที่มีขนาดเล็ก มีเสนผา
ศูนยกลาง 2-6 เซนติเมตร ซึ่งจะถูกนําไปปลูกตอ
ในสภาพแปลงปลูกเปนมันฝรั่งหัวพันธุขยาย G1
เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริโภคและแปรรูป
ตอไป (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2559) ปญหาการผลิต
หัวพันธุมันฝรั่ง G0 ในปจจุบัน คือ ไดจํานวนหัว
ตอตนนอย ประมาณ 2-3 หัว ซึ่งสงผลทําใหตนทุน
การผลิตสูงถึง 5 บาทตอหัว ดังนั้นการผลิต G0
จึงเนนใหไดจํานวนหัวตอตนมาก โดยอาศัยการ
แตกแขนงของรากมันฝรั่ง ซึ่งยิ่งมีการแตกแขนง
ของรากมากขึ้นเทาไร โอกาสในการเกิดหัวมันฝรั่ง
ก็จะมากขึ้นตามไปดวย
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คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของเชื้ อ ราอาบั ส คู ล าร
ไมคอไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi) คือ
มีความสามารถในการชวยเพิ่มการแตกแขนงของ
รากพืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชในการดูดนํ้าและ
ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุ
อาหารพืชทีร่ าอาบัสคูลารไมคอไรซาสามารถดูดซับ
ใหกับพืชไดมากกวาธาตุอื่นๆ ซึ่งพืชที่มีราอาบัส
คู ล าร ไ มคอไรซ า เข า อยู  อ าศั ย ในรากจะได รั บ
ฟอสฟอรัสเพิม่ ขึน้ และมักสงผลทําใหการเจริญเติบโต
และผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย (Chen et al.,
2003) นอกจากนี้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซายังชวย
เพิม่ การดูดซับธาตุอาหารพืชอืน่ ๆ ดวย เชน สังกะสี
ไนโตรเจน โพแทสเซียม แมกนีเซียม คอปเปอร และ
เหล็ก ใหกับรากพืชอาศัยไดอีกดวย (Marschner
and Dell, 1994) ในปจจุบันมีการศึกษาการใช
ราอาบัสคูลารไมคอไรซากับพืชหลายชนิด สําหรับ
ในมันฝรั่ง Graham et al. (1976) รายงานวา การ
ใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาลงไปในการปลูก
มั น ฝรั่ ง จะช ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของมั น ฝรั่ ง เช น
เปอรเซ็นตแปง นํ้าหนักแหง และความแนนเนื้อ
ในหัวมันฝรั่งได ตอมา Vosatka and Gryndler
(2000) นําตนออนมันฝรั่ง 2 สายพันธุ คือ Karin
กับ Krista ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูก
3 รูปแบบ คือ ปลูกในกระถาง ปลูกในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลง และปลูกในแปลงปลูกภายใต
โรงเรือนพรางแสง โดยทั้ง 3 รูปแบบจะมีการใส
เชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา 3 ชนิด คือ Glomus
etunicatum, Glomus fistulosum และ Glomus
fasciculatum รวมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus
subtilis 2 ไอโซเลท คือ B1 และ M11 โดยพบวา
การปลู ก ในกระถางที่ เ ติ ม G. etunicatum,
G. fistulosum รวมกับ B1 การปลูกในกระบะภายใต
โรงเรือนกันแมลงที่ใส G. fistulosum รวมกับ B1

และการปลูกในแปลงปลูกภายใตโรงเรือนพรางแสง
ที่ใส G. manihotis รวมกับ B1 และ M11 พบวา
ใหจํานวนหัวพันธุขนาดเล็ก (G0) นํ้าหนักตอหัว
และนํ้าหนักหัวรวมทั้งหมดมากกวาการปลูกโดย
ไมใสเชื้อเลย สวน McArthur and Knowles
(1993) พบวา การตอบสนองในดานการเจริญเติบโต
ของมันฝรั่งจะแตกตางกันออกไปตามเชื้อราอาบัส
คูลารไมคอไรซาที่ใชในการทดลอง โดยพวกเขา
พบวาการใสเชื้อ G. intraradices ใหผลทางดาน
การเจริญเติบโตทีด่ กี วาเชือ้ G. dimorphicum หรือ
G. mosseae นอกจากนี้ Yao et al. (2002)
รายงานวา เชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา 2 ชนิด คือ
G. etunicatum และ G. Intraradices สามารถ
เพิ่มนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของยอดมันฝรั่ง
และ Gallou et al. (2011) พบวา การใสเชื้อรา
อาบัสคูลารไมคอไรซาในการปลูกมันฝรั่งสามารถ
ชักนําใหตน มันฝรัง่ ตานทานตอโรคใบไหมทเี่ กิดจาก
เชื้อ Phytophthora infestans ได
สําหรับราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่ใชในการ
ทดลองเปนชีวภัณฑของกรมวิชาการเกษตร โดยมี
ราอาบั ส คู ล าร ไ มคอไรซ า ชนิ ด Glomus sp.
มากกวา 25 สปอรตอกรัม สามารถใชปุยชีวภาพ
อาบั ส คู ล าร ไ มคอไรซ า ได ดี กั บ ไม ผ ล ไม ยื น ต น
ยางพารา และผักบางชนิดโดยการคลุกผสมปุย
ชีวภาพอาบัสคูลารไมคอไรซา 2-3 กรัม หรือครึ่ง
ชอนชาตอตน กับดินทีใ่ ชเพาะชํากลาพืชยืนตน ไมผล
ถาใหไดผลดีควรใสในระยะตนกลาหรือรองกนหลุม
กอนปลูก ดังนัน้ การทดลองนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่
ศึกษาผลของราอาบัสคูลารไมคอไรซาที่มีตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรั่ง G0 เพื่อนําไป
ปรับใชในกระบวนการผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง G0 ใหมี
ปริมาณผลผลิตมากขึ้นตอไป
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อุปกรณและวิธีการ

ทําการทดลองในโรงเรือนกันแมลงในพื้นที่
ของศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ตําบล
โปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD มี 6 กรรมวิธี 4 ซํ้า คือ กรรมวิธีที่ 1
ไมผสมราอาบัสคูลารไมคอไรซาในวัสดุปลูก (Control)
สวนกรรมวิธีที่ 2-6 ผสมราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ในวัสดุปลูกปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ตาม
ลําดับ ทําการเตรียมวัสดุปลูกโดยการผสมดิน ทราย
แกลบดํา ขุยมะพราว ในอัตราสวน 0.5 : 1 : 1 : 1
แลวผสมใหเขากัน จากนัน้ นําไปอบฆาเชือ้ ในกระบะ
อบดินโดยใชความรอนผานไอนํ้าที่อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งใหได
ปริมาณ 1 กิโลกรัม แลวบรรจุลงกระถางพลาสติก
ขนาด 8 นิว้ จากนัน้ ชัง่ เชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ตามกรรมวิธี 2-6 แลวนํามาผสมกับวัสดุปลูกที่
เตรียมไวตามกรรมวิธี
คัดหัวพันธุมันฝรั่ง G0 พันธุแอตแลนติก ที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.3-1.5 เซนติเมตร ที่มี
ลั ก ษณะหั ว กลมและสมบู ร ณ นํ า มาปลู ก ลงใน
กระถางที่เตรียมไว 1 หัวตอกระถาง จากนั้น รดนํ้า
ดวยสายยางใหชุมสัปดาหละ 2 ครั้ง เมื่อมันฝรั่ง
มีอายุได 7 วันหลังงอก ทําการใสปยุ สูตร 15-15-15
อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร และหลังจากมันฝรั่งอายุ
ได 30 วันหลังงอกใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา
100 กิโลกรัมตอไร เมือ่ มันฝรัง่ เริม่ ลงหัวทําการฉีดพน
ปุย ทางใบสูตร 13-0-46 อัตรา 100-200 กรัมตอนํา้
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
การเก็บเกี่ยว 7-10 วัน และตัดตนกอนเก็บเกี่ยว
3-7 วัน จากนัน้ บันทึกขอมูลผลผลิต ไดแก นํา้ หนัก
รวมทั้งตน จํานวนหัวตอตน ขนาดหัว นํ้าหนักหัว
ตอตน นํ้าหนักตอหัว และความแนนเนื้อ

ผลการวิจัยและวิจารณ

จากการศึกษาผลของราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันฝรัง่ G0 พันธุ
Atlantic ในโรงเรือนกันแมลงของศูนยวจิ ยั และพัฒนา
การเกษตรเชียงใหม ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม
พ.ศ. 2562 โดยการผสมเชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ในวัสดุปลูก ตาม
กรรมวิธที ี่ 2-6 ตามลําดับ พบวา ทางดานการเจริญ
เติบโต ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง ความ
กวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออก-ตะวันตก
เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วันหลังปลูก ในทุกกรรมวิธีไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ สวนความยาวราก พบวา
กรรมวิธีที่ 5 มีความยาวรากมากที่สุด คือ 31.13
เซนติเมตร แตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1,
3 และ 5 (Figure 1) (Table 1)
สําหรับขอมูลทางดานผลผลิตของมันฝรั่ง G0
ทีอ่ ายุ 90 วัน พบวา นํา้ หนักตอหัว เสนผาศูนยกลาง
หัว นํ้าหนักหัวตอตน และความแนนเนื้อ ในทุก
กรรมวิธไี มมคี วามแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวน
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

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):41-48 45
J. Agri. Prod.

กรรมวิธีที่มีการผสมเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา
5 กรัมตอวัสดุปลูก 1 กิโลกรัม ตนมันฝรัง่ มีความยาว
ราก และมีจํานวนหัวตอตนมากที่สุด แตขนาดของ
หัวมันฝรั่ง พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Lone et al.
(2015) ที่พบวาเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซามีผล
ทําใหความยาวราก และจํานวนหัวของมันฝรัง่ พันธุ
Jyoti เพิ่มมากขึ้นกวาการปลูกโดยไมใสเชื้ออยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต ไ ม มี ผ ลต อ ขนาดหั ว ของ
มันฝรัง่ ในการทดลองดังกลาว สําหรับดานการเจริญ
เติบโตของตนมันฝรั่งในการทดลองนี้ พบวา ตน
มันฝรัง่ กรรมวิธที มี่ กี ารใสเชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา

มีแนวโนมของความสูงและขนาดทรงพุมที่มากขึ้น
ตามปริมาณเชื้อราที่ใส แตอยางไรก็ตามขอมูลทั้ง
2 ดานนั้นไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยขัดแยง
กับการทดลองของ Lone et al. (2015) ที่พบวา
ตนมันฝรั่งที่มีการใสเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ชนิด G. intraradices และ G. mosseae ปริมาณ
30 สปอรในวัสดุปลูกตอตน มีการเจริญเติบโตที่ดี
กวาทั้งดานความสูงตน และขนาดทรงพุม ซึ่งผล
ดังกลาวอาจเกิดจากความแตกตางของสายพันธุ
มันฝรั่ง และชนิดของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ทีใ่ ช รวมไปถึงอัตราของเชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ที่ใชในการทดลองดวย

Figure 1 Characteristics of six treatments potato (1-6 from left to right) roots cultivar ‘Atlantic’
on 60 DAP*.
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Table 1 Growth characteristics of six treatments potato plants cultivar ‘Atlantic’ on 60 days
after planting (DAP).
Treatment
1
2
3
4
5
6
LSD
CV (%)

Canopy size (cm)
Plant height No. of branch
(cm)
per plant (branch) N-S
E-W
26.86
7.72
19.96
19.42
23.51
7.99
20.18
20.57
27.84
8.15
20.69
21.64
26.54
8.22
18.27
19.25
27.03
8.10
18.57
19.73
29.45
8.25
18.55
22.15
3.17
1.06
1.64
1.72
40.85

45.63

29.3

29.15

Root length
(cm)
25.69ab
23.80b
28.25ab
22.28b
26.98ab
31.13a
3.49
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 G0 cultivar ‘Atlantic’ at 90 days after planting (DAP).
Number of
Weight Diameter of Weight of tuber Tuber
Treatment tuber per per tuber
tuber
per plant
firmness
plant (tuber)
(g)
(cm)
(g)
(N/mm)
1
2.13b
9.68
2.42
19.85
0.93
2
2.88ab
7.57
1.99
19.86
0.89
3
3.13ab
6.99
2.09
20.65
0.89
4
3.88a
6.52
1.20
22.65
0.95
5
3.50a
6.77
2.05
20.71
0.90
6
3.62a
6.88
1.95
23.57
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

จากขอมูลการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง G0
พันธุ Atlantic ไดแก ความสูงตน จํานวนกิ่งแขนง
ความกวางทรงพุมทิศเหนือ-ใต ทิศตะวันออกตะวันตก พบวา ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ อยางไรก็ตาม ความยาวรากของตนมันฝรัง่
ในกรรมวิธที ใี่ สเชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซาปริมาณ
5 กรัม พบวา มีความยาวมากที่สุด และจํานวน
หัวมันฝรัง่ ในกรรมวิธที ใี่ สเชือ้ ราอาบัสคูลารไมคอไรซา
ปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัม ลงในวัสดุปลูกนัน้ ยังพบวา
มีจํานวนหัวมันฝรั่งมากที่สุดอีกดวย จะเห็นไดวา
การใชเชื้อราอาบัสคูลารไมคอไรซาในการผลิต
มันฝรั่ง G0 พันธุ Atlantic นั้นมีผลในดานการเพิ่ม
ผลผลิตหัวมันฝรั่งได
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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

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 2) ศึกษา
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร 3) ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความ
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 เกษตรกรมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ย 5.87 ไรตอครัวเรือน สวนใหญมีลักษณะการทํา
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เกษตรกรรมแบบปลูกพืชไรเปนหลัก มีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ย 119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงาน
ในการทําเกษตรกรรมเฉลี่ย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมีหนี้สินในครัวเรือน มีประสบการณในการทํา
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณีทองถิ่น
ในชุมชนทีเ่ กีย่ วของกับการเกษตร สวนใหญไมมกี ารเขารวมอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วของกับ
การเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน ใชแหลงนํ้าในการทํา
เกษตรกรรมจากคลองชลประทานเปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ
จากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรือน เกษตรกรมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับความตองการในดานการพัฒนาองคความรูทางการเกษตร
มากที่สุด ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงบวก ไดแก อายุ และพื้นที่ทําการเกษตร สวนในเชิงลบ ไดแก
รายไดจากการทําเกษตรกรรม
สําหรับผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรที่สําคัญ ไดแก ราคา
สินคาเกษตรไมแนนอน การประสบปญหาภัยแลง การมีปญหาดานสุขภาพจากการมีอายุเพิ่มมากขึ้น
การขาดปจจัยการผลิต อีกทั้งโครงการที่เขามาสงเสริมสวนมากเปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้น
จึงขาดความตอเนือ่ งและความชัดเจนในการสรางผลกระทบแกชมุ ชนในระยะยาว เกษตรกรจึงมีขอ เสนอแนะ
ตอคณะผลิตกรรมการเกษตรวา ควรสงเสริมใหความรูในการผลิตพืชใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ
สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและการตลาดรวมกับชุมชน สงเสริมการดูแลสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานโดยเนน
การบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยแกเกษตรกร และควรจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรทีม่ คี วาม
ตอเนื่องในระยะยาว
คําสําคัญ: ความตองการของเกษตรกร การสงเสริมการเกษตร การบริการวิชาการ องคความรู

คํานํา

มหาวิทยาลัยแมโจ ถือเปนสถาบันการศึกษา
แหงหนึง่ ทีม่ งุ เนนดานการเกษตร ซึง่ ไดมกี ารกําหนด
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยแมโจที่มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยชัน้ นําทีม่ คี วามเปนเลิศทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ และมีพันธกิจที่สําคัญในการ
สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองคความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต เพือ่ การเรียนรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีแก
สังคม รวมถึงการสงเสริมการดํารงศิลปวัฒนธรรม
ดานการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นตลอดจน

การรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ความยั่งยืนสืบตอไป (มหาวิทยาลัยแมโจ, 2556)
คณะผลิตกรรมการเกษตร เปนหนวยงานทีไ่ ด
ดําเนินกิจกรรมหลักตามวิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัย
แมโจมาโดยตลอด โดยปจจุบันมีการดําเนินการ
จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 16 หลักสูตร
ซึง่ มีคณาจารย นักวิจยั บุคลากร และนักศึกษา ทีไ่ ด
สรรคสรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานการเกษตรเฉพาะดาน จนเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรยังไดมี
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การกํ า หนดพั น ธกิ จ ที่ น อกเหนื อ จากการเรี ย น
การสอนคือ การบริการวิชาการอยางทั่วถึง เพื่อให
ประชาชนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทยที่ธํารงไว
ซึ่ ง ศาสนาและประเพณี ที่ ดี ง าม การสนั บ สนุ น
กิจกรรมนักศึกษาทีส่ รางประโยชนแกสงั คม ตลอดจน
การสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา และการปลุก
จิ ต สํ า นึ ก แก สั ง คมในการอนุ รั ก ษ แ ละหวงแหน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร, 2561)
การบริการวิชาการและถายทอดองคความรู
ต า งๆ ที่ แ ต ล ะหลั ก สู ต รภายใต ค ณะผลิ ต กรรม
การเกษตร และคณะที่เปดการเรียนการสอนที่มี
ความเกี่ยวของกับการเกษตรไปยังชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึง่ สวนใหญประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมนั้นจะเปนการชวยใหเกิดการ
สรางความมั่นคงทางอาชีพ การมีรายไดที่เพิ่มขึ้น
การลดการออกจากภาคการเกษตร ตลอดจน
เปนการสรางการตระหนักรู ทัศนคติที่ดีและการ
ปลูกฝงความสําคัญของภาคการเกษตรที่มีตอการ
พั ฒ นาประเทศให แ ก ค รอบครั ว และเยาวชน
ในชุมชน อยางไรก็ตามการบริการวิชาการของ
คณะผลิตกรรมการเกษตรหรือถายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมตางๆ โดยปราศจากการศึกษาความ
ต อ งการของเกษตรกรนั้ น อาจทํ า ให ก ารบริ ก าร
วิชาการไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรื อ เกิ ด การนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ช อ ย า งไม เ ต็ ม ที่ ข อง
เกษตรกร ตลอดจนอาจไมตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยแมโจ และคณะผลิตกรรมการเกษตรได
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก าร
สํารวจความตองการของเกษตรกรในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยแมโจวามีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรเปนอยางไร

ตลอดจนมีปญ
 หาในการทําเกษตรกรรมและมีความ
ต อ งการรั บ การบริ ก ารวิ ช าการด า นการเกษตร
ในประเด็นใดบาง อันจะใชเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดแนวทางในการบริการวิชาการถายทอด
องคความรูที่มีความเฉพาะของคณาจารย นักวิจัย
นักศึกษา แตละหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
ของเกษตรกรมากทีส่ ดุ และเปนการบริการวิชาการ
ที่ถือไดวาเปนการรับใชสังคมอยางยั่งยืน และเปน
ประโยชนตอชุมชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นีใ้ ชรปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่
ศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั คือ เกษตรกร
ที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โดยมีการคํานวณหากลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบสามขัน้ ตอน (Three-Stage Sampling)
(ประชุ ม , 2541) โดยขั้ น ตอนแรกเป น การสุ  ม
เทศบาลในเขตอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 5 เทศบาลจากทัง้ หมด 12 เทศบาล ขัน้ ตอน
ทีส่ องเปนการสุม หมูบ า นจากเทศบาลตัวอยาง โดย
กําหนดใหสุมเทศบาลละ 4 หมูบาน และขั้นตอน
ทีส่ ามเปนการสุม เกษตรกรในแตละหมูบ า นตัวอยาง
ไดจํานวนทั้งหมด 426 คน จากนั้นทําการกําหนด
ขนาดตัวอยางเกษตรกรตามสูตรของ Yamane
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ไดกลุม
ตัวอยางเกษตรกรจํานวน 206 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหล ง ข อ มู ล ที่ ร วบรวมเพื่ อ ใช ใ นการวิ จั ย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ตํ า รา รายงานการวิ จั ย และวารสารต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรเปนรายบุคคลจํานวน 206 ชุด
ในปเพาะปลูก 2561/62 ซึ่งมีจํานวน 206 คน
และเก็บจากเกษตรกรเปนรายบุคคล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลการวิจยั แบงการวิเคราะห
ดังนี้
1) ข อ มู ล บริ บ ทของเกษตรกร และความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) การวิเคราะหหาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
ของเกษตรกร ในพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม วิเคราะหโดยใชสถิตอิ นุมาน คือ การวิเคราะห
พหุถดถอยแบบคัดเลือกเขา (Enter Multiple
Regression Analysis)
3) การวิ เ คราะห ป  ญ หา อุ ป สรรคและข อ
เสนอแนะเกีย่ วกับการทําเกษตรกรรมของเกษตรกร
ใชวธิ กี ารจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and
Sort)
ซึ่ ง การวิ เ คราะห ใ นส ว นที่ 1 และ 2 ใช
โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร
ชวยในการบันทึก จัดการ และการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 54 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญจบ
การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย มี
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เกษตรกรมีพื้นที่
ในการทําการเกษตรเฉลี่ย 5.87 ไรตอครัวเรือน
สวนใหญมีลักษณะการทําเกษตรกรรมแบบปลูก
พื ช ไร เ ป น หลั ก มี ร ายได ใ นครั ว เรื อ นเฉลี่ ย
119,264.42 บาทตอป มีจํานวนแรงงานในการทํา
เกษตรกรรมเฉลี่ย 3 คน เกษตรกรสวนใหญไมมี
หนี้สินในครัวเรือน สวนใหญมีประสบการณในการ
ทําเกษตรกรรมตํา่ กวา 30 ป สวนใหญไมมตี าํ แหนง
ทางสังคม ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถิน่ ในชุมชนทีเ่ กีย่ วของกับการเกษตร สวนมาก
ไมมีการเขารวมอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงานที่
เกี่ยวของกับการเกษตร มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
ขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน ใช
แหลงนํา้ ในการทําเกษตรกรรมจากคลองชลประทาน
เปนหลัก เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคา
แปรรูปหรือผลิตภัณฑจากการเกษตรในชุมชนและ
ในครัวเรือน
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรในเขตอํ า เภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม
ผลการวิ จั ย พบว า ความต อ งการรั บ การ
บริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลีย่ ความตองการจาก
มากไปนอย ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการ
พัฒนาองคความรูดานการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.42)

ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):49-60
54 ว.
J. Agri. Prod.

รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต
(คาเฉลี่ย 3.29) ดานการตลาดและดานการสราง
เครือขายสังคมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 3.16)
(Table 1)
โดยมีการศึกษาความตองการรับการบริการ
วิ ช าการด า นการเกษตรของเกษตรกรในระดั บ
เทศบาลที่ถูกสุมไดในเขตอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม มีผลการศึกษาดังตอไปนี้
1. เทศบาลตําบลปาไผ เกษตรกรมีความ
ต อ งการรั บ การบริ ก ารวิ ช าการด า นการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก
1) องคความรูด า นการผลิตผักอินทรีย 2) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย 3) องคความรูเกี่ยวกับ
การปลูกพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
4) องคความรูด า นการปลูกไมผล 5) องคความรูด า น
การผลิตเมล็ดพันธุพ ชื 6) องคความรูเ กีย่ วกับพืชไร
7) การใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธสินคาทางการ
เกษตร 8) การสรางเครือขายตลาดเพื่อจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร 9) องคความรูดานการผลิต
พืชสวนประดับ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการวัชพืช
2. เทศบาลตําบลหนองจอม เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก
1) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช
2) องคความรูเกี่ยวกับกีฏวิทยาหรือแมลงศัตรูพืช
3) องค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การจั ด การวั ช พื ช
4) องคความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม (GAP) 5) องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการดินและปุย 6) องคความรูดานการผลิตผัก
ปลอดภัย 7) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย
8) องค ค วามรู  ด  า นการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ  พื ช
9) การสนับสนุนพันธุพ ชื และสัตวทไี่ ดคณ
ุ ภาพ และ

10) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณเบื้องตนเพื่อใชใน
การทําเกษตรกรรม
3. เทศบาลตําบลแมแฝก เกษตรกรมีความ
ต อ งการรั บ การบริ ก ารวิ ช าการด า นการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก
1) องคความรูดานการปลูกไมผล 2) องคความรู
เกีย่ วกับพืชไร 3) องคความรูเ กีย่ วกับการจัดการดิน
และปุย 4) องคความรูดานการขยายพันธุไมผล
5) องค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การจั ด การวั ช พื ช
6) องคความรูดานการปองกันและกําจัดโรคพืช
7) การสนับสนุนพันธุพืชและสัตวที่ไดคุณภาพ
8) การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณเบือ้ งตนเพือ่ ใชในการทํา
เกษตรกรรม 9) การสนับสนุนการดูงานตามแหลง
เรียนรูดานการเกษตรตางๆ และ 10) องคความรู
ดานการผลิตผักปลอดภัย
4. เทศบาลตํ า บลสั น ป า เปา เกษตรกรมี
ความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตร
โดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย ไดแก
1) องค ค วามรู  ด  า นการผลิ ต พื ช สวนประดั บ
2) องคความรูด า นการผลิตผักอินทรีย 3) องคความรู
ด า นการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ  พื ช 4) การสนั บ สนุ น
เจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญออกใหความรูในชุมชน
5) การสรางธุรกิจครัวเรือนในการจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร 6) องค ค วามรู  ด  า นการผลิ ต
ผักปลอดภัย 7) องคความรูดานการปลูกไมผล
8) การรวมตัวของเกษตรกรเพื่อสรางธุรกิจชุมชน
ในการจําหนายสินคาทางการเกษตร 9) การสราง
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ การทํ า เกษตรกรรมกั บ
หนวยงานตางๆ และ 10) องคความรูเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. เทศบาลตําบลสันทรายหลวง เกษตรกร
มี ค วามต อ งการรั บ การบริ ก ารวิ ช าการด า นการ
เกษตรโดยเรียงลําดับความตองการมากไปนอย
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ไดแก 1) องคความรูเกี่ยวกับพืชไร 2) องคความรู
ดานการผลิตเมล็ดพันธุพืช 3) องคความรูดานการ
ปลูกไมผล 4) องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย
5) องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย 6) การ
สนับสนุนพันธุพืชและสัตวที่ไดคุณภาพ 7) การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณเบื้องตนเพื่อใชในการทํา
เกษตรกรรม 8) องคความรูดานการผลิตพืชสวน
ประดับ 9) องคความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และ
10) องคความรูเกี่ยวกับการจัดการดินและปุย

Table 1 Needs for agricultural advisory services of farmers in san sai district, chiang mai
province.
(n = 206)
Needs for Agricultural Advisory Services
𝛘
SD Level of needs
of Farmers
1. Development of agricultural Knowledge
3.42 0.875
Most
2. Support of agricultural input
3.29 0.877
Moderate
3. Marketing
3.16 0.988
Moderate
4. Creating social networks
3.16 0.920
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
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอความ
ตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ใชสถิตวิ เิ คราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบคัดเลือกเขา
(Enter) ซึง่ เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร,
2553) วาตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธเชิงบวก
หรือเชิงลบกับตัวแปรตาม และมีระดับความสัมพันธ
มากนอยเพียงใด โดยการวิเคราะหในครัง้ นีค้ ณะผูว จิ ยั
ไดคดั เลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบดวย 14 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ

ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่
ทําการเกษตร ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายได
จากการทําเกษตรกรรม แรงงานในครัวเรือน หนีส้ นิ
ตําแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
ทองถิ่นในชุมชน การเขารวมอบรม ประชุม หรือ
ศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วของกับการเกษตร และการไดรบั
ขอมูลขาวสาร เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใดมีความ
สัมพันธกบั ความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม และตัวแปรอิสระทัง้ หมด 14 ตัวแปร
ไมมีมีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)
อันเปนการละเมิดขอกําหนดของการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (สุชาติ, 2556)
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การวิเคราะหปจ จัยทีม่ ผี ลตอความตองการรับ
การบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกรใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวาตัวแปร
อิสระทั้งหมด 14 ตัวแปรมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม
คือ ความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
เกษตรของเกษตรกรอยูรอยละ 46.0 (R2 = .460)
และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับความตองการ
รับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดย
ตัวแปรมีความสัมพันธในเชิงบวก ไดแก อายุ และ
รายไดจากการทําเกษตรกรรม และตัวแปรทีม่ คี วาม
สัมพันธในเชิงลบ ไดแก พืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ดังแสดง
รายละเอียดใน Table 2
โดยผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
เกษตรกรที่ มี อ ายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น จะมี แ นวโน ม ที่
ตองการรับการบริการวิชาการจากคณะผลิตกรรม
การเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยตามสัดสวนของ
เกษตรกรสวนใหญทไี่ ดศกึ ษาพบวา มีอยูใ นชวงอายุ
ที่กําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ และอยูในวัยผูสงู อายุแลว
ซึ่งมีความตองการรับการบริการวิชาการดานการ
พัฒนาองคความรูอยูในระดับมาก อันแสดงใหเห็น
ถึงความประสงคนาํ เอาความรูท างดานวิชาการจาก
คณะผลิตกรรมการเกษตรมาประยุกตกับการทํา
เกษตรกรรมของตนเองเพื่อใหสามารถยกระดับ
ผลผลิตของตนเองใหมีคุณภาพไดมาตรฐานของ
สินคาเกษตรและลดการเขาทําลายของโรคและ
แมลงศัตรูพชื ได รวมถึงเปนการสรางรายไดใหเพิม่ ขึน้
จากการทําเกษตรกรรมในแบบเดิม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของจุฬาลักษณ (2558) ที่พบวา
หนึง่ ในความตองการพัฒนาการประกอบอาชีพปลูก
ผัก ของเกษตรกร ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี คือ ความตองการใหมีการสง
ขาวสารความรูทางการเกษตรและตองการความรู
เรื่องการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

เมื่อพิจารณาในสวนของจํานวนพื้นที่ทําการ
เกษตรพบว า เกษตรกรที่ มี จํ า นวนพื้ น ที่ ทํ า การ
เกษตรเพิม่ มากขึน้ จะมีความตองการรับการบริการ
วิชาการดานการเกษตรมากขึ้นตามไปดวย เหตุผล
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการที่เกษตรกรมีจํานวน
ที่ดินเพื่อการทําเกษตรที่มีขนาดใหญนั้นทําใหตอง
มี ก ารดํ า เนิ น การผลิ ต ให มี ค วามสอดคล อ งและ
เหมาะสมระหวางพื้นที่กับเงินทุน ปริมาณพืชที่
เพาะปลูก แรงงาน การตลาด หรือแมแตกระทั่ง
ปญหาภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแลงจาก
ปรากฏการณฝนทิ้งชวงอยางยาวนาน จึงเปนเหตุ
ปจจัยที่ตองการรับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ความรูในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การผลิตใหแกการดําเนินการเพาะปลูกของตนเอง
มากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรพงศ
และนิวัฒน (2555) ที่พบวา เกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรังในตําบลหนองหมืน่ ถาน อําเภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ดมีความตองการรับบริการสงเสริม
การเกษตรในประเด็นการประสานงานแหลงเงินกู
การวางแผนการผลิ ต และการตลาด และการ
สนับสนุนใหมแี หลงบริการวัสดุอปุ กรณในการผลิต
ขาวนาปรัง
ในขณะที่รายไดจากการทําเกษตรกรรมกลับ
มี ผ ลในเชิ ง ลบกั บ ความต อ งการรั บ การบริ ก าร
วิชาการดานการเกษตร กลาวคือ เกษตรกรที่มี
รายไดจากการทําเกษตรกรรมมากขึน้ นัน้ กลับสงผล
ใหมีความตองการรับการบริการวิชาการนอยลง
ซึ่งการที่เกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม
มากขึ้นนั้นยอมมีตนทุนในการเพิ่มศักยภาพในการ
จัดหาและเขาถึงตนทุนทางการเกษตรดวยตนเองได
เชน เมล็ดหรือกลาพันธุพืช เครื่องจักร หรือความรู
ทางเทคโนโลยี ใ นการช ว ยจั ด การในการผลิ ต
ซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการเริ่ ม ต น การผลิ ต
ซึ่ ง ทํ า ให มี ค วามต อ งการที่ จ ะได รั บ การบริ ก าร
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วิ ช าการด า นการเกษตรน อ ยกว า เกษตรกรที่ มี
รายไดภาคเกษตรทีน่ อ ยกวาทีจ่ าํ เปนตองไดรบั การ
สนับสนุนการเขามารับบริการวิชาการองคความรู
และการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากคณะผลิตกรรม
การเกษตรอยู เพื่อการเสริมสรางความสามารถ
ในการผลิตของตนใหดยี งิ่ ขึน้ เนือ่ งจากการขาดเงินทุน
ในการใชดําเนินงาน อันนําไปสูโอกาสในการเพิ่ม
รายไดจากการทําการเกษตรของตนเอง ผลการศึกษา

วิจยั นีไ้ ดสะทอนใหเห็นจากการศึกษาของจิตร และ
บําเพ็ญ (2556) ทีพ่ บวาขอเสนอแนะของเกษตรกร
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เกี่ยวกับความตองการในการสงเสริมอาชีพ คือ
ตองการความรูดานการเกษตร การสนับสนุนดาน
เงินทุนและเครือ่ งมือขอสนับสนุนรถไถนาขนาดใหญ
ไวใชประจําหมูบาน

Table 2 Factors having relationships with the needs for agricultural advisory services of
the farmers
Dependent variable
Needs for Agricultural Advisory
Independent variables
Services of Farmers
B
t
Sig.
0.7458
-0.326
-0.038
1. Gender
0.002**
3.131
0.020
2. Age
0.222
-1.225
-0.257
3. Marital Status
0.916
0.105
0.027
4. Education
0.097
1.669
0.052
5. Household members
0.028*
2.212
0.023
6. Agricultural land area
0.696
-0.391
-0.024
7. Types of agriculture
0.005**
-1.751E-6
-2.844
8. Income earned from farming
0.549
-0.006
-0.600
9. Agricultural labour force
0.255
-5.052E-7
-1.143
10. Debt
0.904
-0.120
-0.024
11. Social position
0.361
-0.916
-0.045
12. Participation in community activities
0.056
1.925
0.039
13. Training or educational trip on agriculture
0.618
0.499
0.099
14. Received information about agriculture
0.000
4.568
2.068
Constant
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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การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ทําเกษตรกรรมของเกษตรกรในอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
สภาพการประสบปญหาในการทําเกษตรกรรม
ของเกษตรกร ไดแก 1) ราคาผลผลิตทางการ
เกษตรกรไมมีความแนนอน 2) การประสบปญหา
ผลกระทบจากสภาวะภัยแลงทําใหผลผลิตทางการ
เกษตรไดรับความเสียหายทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ 3) การมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากการ
มีอายุเพิ่มมากขึ้น 4) การขาดปจจัยการผลิต โดย
เฉพาะแรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว
และ 5) โครงการบริการวิชาการหรือโครงการ
สนับสนุนตางๆ จากภาครัฐทีเ่ ขามาสงเสริมสวนมาก
เปนโครงการที่มีการดําเนินงานระยะสั้นทําใหเกิด
การขาดความตอเนื่องและความชัดเจนของเกิด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ แกชมุ ชน จึงนํามาสูก ารเสนอ
แนะของเกษตรกรตอการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการวา 1) ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลิตพืชใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ เชน
ระบบการทําเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม
เปนตน 2) สงเสริมการวางแผนดานการผลิตและ
การตลาดรวมกับชุมชน 3) สงเสริมการดูแลสุขภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานโดยเนนการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยแก
เกษตรกรในระดับครัวเรือน และ 4) ควรจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่มีความ
ตอเนื่องในระยะยาว

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาความตองการรับการบริการวิชาการ
ดานการเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจยั
ไดวา ในดานบริบทของเกษตรกร พบวา เกษตรกร
กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลีย่ 54 ป

สวนใหญแตงงานแลวและสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่
4 คน มีพื้นที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ย 5.87 ไร
มี ก ารทํ า เกษตรกรรมแบบปลู ก พื ช ไร เ ป น หลั ก
มีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ย 119,264.42 บาทตอป
มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน กลุมตัวอยาง
ส ว นใหญ ไ ม มี ห นี้ สิ น มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า
เกษตรกรรมตํ่ากวา 30 ป ไมมีตําแหนงทางสังคม
มี ก ารเข า ร ว มกิ จ กรรมหรื อ ประเพณี ท  อ งถิ่ น
ในชุมชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรในรอบหนึ่งป
นอยมาก สวนใหญไมเคยเขารวมอบรม ประชุม
หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการเกษตรในรอบป
รับรูขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 26 ครั้งตอเดือน
ใชนํ้าชลประทานในการทําเกษตรกรรมเปนหลัก
เกษตรกรสวนใหญไมมีการผลิตสินคาแปรรูปหรือ
ผลิตภัณฑจากการเกษตรในชุมชนและในครัวเรือน
เกษตรกรกลุม ตัวอยางมีความตองการรับการ
บริการวิชาการดานการเกษตรอยูใ นระดับปานกลาง
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาองคความรู
ดานการเกษตร ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต
ดานการตลาด และดานการสรางเครือขายสังคม
เมือ่ พิจารณาความตองการรับบริการวิชาการในเขต
เทศบาลตางๆ ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรมี ค วามต อ งการที่ จ ะเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ
องคความรูดานการผลิตผักปลอดภัย องคความรู
เกี่ยวกับพืชไร องคความรูดานการปลูกไมผลชนิด
ตางๆ องคความรูดานการผลิตผักอินทรีย และ
องคความรูเ กีย่ วกับการจัดการวัชพืช สําหรับปจจัย
ที่มีผลตอความตองการรับการบริการวิชาการดาน
การเกษตรของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก อายุ พื้นที่ทําการเกษตร และรายไดจากการ
ทําเกษตรกรรม สวนปญหา อุปสรรคในการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกร ที่สําคัญไดแก ดาน
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การตลาดสินคาเกษตรไมแนนอน ประสบปญหา
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
แหงแลง ปญหาดานสุขภาพของเกษตรกร และ
ปญหาการขาดปจจัยการผลิตและการสงเสริมของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของขาดการดําเนินการทีต่ อ เนือ่ ง
เปนโครงการระยะสั้นและไมมีโครงการที่เดนชัด
จนเกิดผลกระทบทีช่ ดั เจนแกชมุ ชน ดังนัน้ เกษตรกร
จึงเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ในการผลิตพืชชนิดตางๆ การวางแผนดานการสงเสริม
การผลิตและการตลาดรวมกับชุมชน ใหความรู
ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแกเกษตรกร เลือก
ชนิดพืชทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีแ่ ละควรจัดทําโครงการ
พัฒนาการเกษตรที่ตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ

1. คณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะอื่นๆ
ทีม่ กี ารเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วของกับการเกษตรควร
มี ก ารกํ า หนดกรอบการเสนอโครงการบริ ก าร
วิชาการแกชมุ ชนในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการเสริม
สรางศักยภาพการผลิตทางการเกษตรใหมคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เชน เกษตรอินทรีย
หรือเกษตรดีที่เหมาะสม เปนตน ตลอดจนเปน
โครงการทีม่ งุ เนนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การด า นการตลาดในยุ ค ประเทศไทย 4.0
โครงการสงเสริมการเตรียมความพรอมและการ
ปรับตัวในการดําเนินการผลิตทางการเกษตรใน
สภาวะอากาศเปลีย่ นแปลง และโครงการสรางเสริม
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย
ในครั ว เรื อ นในแก เ กษตรกรที่ อ าศั ย อยู  ร อบเขต
มหาวิทยาลัยแมโจ
2. คณะผลิตกรรมการเกษตรควรมีการสราง
ความรวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร และกรมพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนทุน
ใหแกอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่มีการเสนอโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูส งู อายุใหสามารถบริหาร
จัดการการทําเกษตรกรรมภายใตการเปลีย่ นแปลง
สภาพของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบนั ไดอยาง
มั่นคง อีกทั้งควรมีการสนับสนุนโครงการที่มีการ
สรางอาชีพเสริมในการเพิม่ รายไดสาํ หรับเกษตรกร
ผูสูงอายุ
3. คณะผลิตกรรมการเกษตรควรมีการจัดทํา
ฐานข อ มู ล และการสนั บ สนุ น ทุ น ในการจั ด ทํ า
โครงการบริการวิชาการใหแกอาจารย นักวิจยั หรือ
นั ก วิ ช าการที่ มี อ งค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ จั ด การทํ า
เกษตรกรรมสําหรับพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ
โดยเฉพาะการจัดการระบบนํา้ เพือ่ การเกษตรอยาง
ประหยัด การจัดสรรพื้นที่การเกษตรอยางเปน
ระบบเพื่ อ การผลิ ต ที่ ห ลากหลาย การวางแผน
การผลิตและการเก็บเกีย่ วอยางเปนระบบเพือ่ ความ
ตอเนื่องของการจําหนายสูผูบริโภคและภาคการ
ตลาด
4. คณะผลิตกรรมการเกษตร ตลอดจนคณะ
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจ ควรมีการสรางความ
รวมมือดานวิชาการในการศึกษารายไดภาคการเกษตร
สภาพผลผลิต และภาคการตลาดในการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยแมโจ เพือ่ ใชเปนขอมูลในการสนับสนุน
ใหเกิดโครงการที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรรายยอยหรือ
เกษตรกรที่มีรายไดนอยใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมั่นคงในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ในปจจุบัน
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ผูวิจัยขอขอบคุณคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ พรอมดวยคณาจารย และ
บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกทาน ที่ไดให
คําปรึกษา คําแนะนําในการศึกษาวิจัย และการ
ติดตอประสานงานในการดําเนินงานวิจยั ตลอดจน
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการสงเสริมและสื่อสาร
เกษตร และผูนําชุมชนที่ใหความกรุณาชวยเหลือ
คณะผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล สุดทายนี้
ขอขอบคุ ณ เกษตรกรในพื้ น ที่ อํ า เภอสั น ทราย
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 ลักษณะภายนอกของใบมะมวงคือ ลักษณะรูปรางของใบ ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะของขอบใบ
ถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบสายพันธุมะมวงโดยสามารถจัดจําแนกลักษณะของใบได 6 กลุมพันธุ คือ
1) กลุม แกว 2) กลุม เขียวเสวย 3) กลุม นํา้ ดอกไม 4) กลุม หนังกลางวัน 5) กลุม อกรอง และ 6) กลุม ผลกลม
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบจะเปนประโยชนในการคัดเลือกสายพันธุมะมวง
สําหรับงานทางดานการปรับปรุงพันธุพืชตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: มะมวง ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบ สายพันธุ

คํานํา

มะมวง (Mangifera indica L.) จัดเปนไมผล
ที่ในอยูวงศ Anacardiaceae มีถิ่นกําเนิดอยูใน
เขตรอนและเขตกึ่งรอนของภูมิภาคเอเชีย (Khan
et al., 2015) และยังถูกจัดใหเปนราชาแหงผลไม
ในแถบภูมภิ าคเขตรอนอีกดวย (Kit and Chandran,
2010) อีกทัง้ มะมวงปลูกงาย โตเร็ว และยังสามารถ
นํ า มารั บ ประทานได ทั้ ง ผลสุ ก และผลดิบ (ศู น ย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2556)
ประเทศไทยมะมวงยังคงเปนไมผลที่มีความสําคัญ
ของประเทศ โดยนิ ย มปลู ก มากในทั่ ว ทุ ก ภาค
(ประเสริฐ, 2548) นอกจากนีม้ ะมวงยังจัดเปนไมผล
ทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
มีมูลคาการสงออกมะมวงสดของไทยในป 2560
ซึง่ มียอดการสงออกคิดเปนมูลคา 1,331.70 ลานบาท
มีอัตราการขยายเพิ่มมากขึ้นจากป 2559 ถึง 8.83
เปอรเซ็นต จาก 48 ประเทศที่มีการสงออก และ
ประเทศที่มีการสงออกมากที่สุดในป 2560 คือ
เกาหลีใต คิดเปน 56 เปอรเซ็นต จาก 10 ประเทศ
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) ดังนั้น งานวิจัยนี้

จึงทําการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของสายพันธุ
มะมวงจํานวน 20 สายพันธุ โดยใชลกั ษณะทางดาน
รู ป ร า งใบและอาศั ย เครื่ อ งหมายทางลั ก ษณะ
สัณฐานวิทยา (morphological marker) ซึ่งเปน
เครื่ อ งหมายที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการแยกหรื อ
จัดจําแนกความหลากหลายและความแตกตางของ
สิ่งมีชีวิตได ดวยการมองเห็นจากลักษณะภายนอก
ทีป่ รากฏ เชน ลักษณะใบ ดอก ผล เปนตน (อรรัตน,
2548)
เครื่ อ งหมายทางลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยา
(morphological marker) จัดเปนเครือ่ งหมายทีม่ ี
ความตองการสูงในดานของการปรับปรุงพันธุพืช
เนื่ อ งจากใช เ ป น วิ ธี ใ นการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะ
ภายนอกหรื อ ลั ก ษณะทางสรี ร วิ ท ยาของพื ช ได
หลากหลายชนิด (สุรินทร, 2552) และถาหาก
เครือ่ งหมายชนิดนีส้ ามารถบงบอกถึงความตองการ
ของนักปรับปรุงพันธุได โดยการสังเกตเห็นไดดวย
ตา เชน สามารถบงบอกถึงการตานทานตอโรค
แมลงหรือสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม และการให
ผลผลิตสูง จะถือวาเปนขอไดเปรียบของเครือ่ งหมาย
ชนิดนี้ เนื่องจากไมจําเปนตองใชวิธีการอื่นๆ มา
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ตรวจสอบใหยุงยากอีกตอไป (อรรัตน, 2548) และ
จากขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาในครัง้ นี้ จะทําการเก็บ
รวบรวมไวเปนฐานขอมูลทางดานลักษณะสัณฐาน
วิทยาของสายพันธุมะมวง เพื่อที่จะนําไปใชในงาน
ทางดานการปรับปรุงพันธุมะมวงตอไป

เก็บขอมูลของลักษณะใบ ดังนี้ ลักษณะรูปรางของ
ใบ ลักษณะปลายใบ ลักษณะฐานใบ และลักษณะ
ของขอบใบมะมวง โดยเทียบลักษณะของใบมะมวง
ที่ปรากฏกับขอมูลของกรมวิชาการเกษตร และ
ทําการจัดจําแนกกลุม สายพันธุม ะมวงตามลักษณะ
สัณฐานวิทยาทีป่ รากฏไดจากหนังสือฐานขอมูลเชือ้
อุปกรณและวิธีการ
พันธุพืช มะมวง เลม 2 ของกรมวิชาการเกษตร
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง (สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547)
20 สายพันธุ ณ แปลงรวบรวมพันธุม ะมวงสาขาไมผล
(บานโปง) มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร ผลการวิจัยและวิจารณ
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บขอมูล
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง
เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบมะมวง จํานวน 20 สายพันธุ จัดจําแนกกลุมสายพันธุ
ทีเ่ จริญเติบโตเต็มทีแ่ ลว จํานวน 20 สายพันธุ ไดแก มะมวงไดจากลักษณะรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ
1) แกว (Kaeo) 2) โชคอนันต (Chok Anan) และลักษณะขอบใบทีป่ รากฏไดจากภายนอก พบวา
3) มันหอม (Manhom) 4) ทองดํา (Thongdam) ลักษณะรูปรางใบมะมวง สามารถจัดจําแนกได
5) เขี ย วเสวย (Khiasawoey) 6) นํ้ า ดอกไม 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปรางใบแบบเรียวยาวขนานกัน
สีทอง (Namdokmai Sithong) 7) สามป (Sampi) (linear-oblong) 2) รูปรางใบแบบขอบขนาน
8) มหาชนก (Mahacharnok) 9) แขนออน (Khaen (oblong) 3) รูปรางใบแบบปอมกลางใบ (elliptical)
On) 10) คาราบาว (Carabao) 11) ตับเปด (Tuppet) และ 4) รูปรางใบแบบปอมโคนใบ (lanceolate)
12) แดงจักรพรรดิ 1 (Daeng Jakgrapat 1) (figure 1) ลั ก ษณะปลายใบมะม ว ง สามารถ
13) แดงจักรพรรดิ 2 (Daeng Jakgrapat 2) จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ปลายใบแบบ
14) อกรองเขียว (Okrong Khiao) 15) สามฤดูมัน สอบเรียว (attenuate) 2) ปลายใบแบบเรียวแหลม
(Samruedu Man) 16) สามฤดู (Samruedu) (acuminate) และ 3) ปลายใบแบบแหลม (acute)
17) แรด (Raet) 18) เออรวิน (Irwin) 19) แกมแดง (figure 2) ลั ก ษณะฐานใบมะม ว ง สามารถ
(Kaemdaeng) และ 20) ตลับนาค (Talapnak) จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ฐานใบแบบแหลม
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely (acute) 2) ฐานใบแบบสอบเรียว (attenuate) และ
Randomized Design (CRD) จํานวน 20 สิง่ ทดลอง 3) ฐานใบแบบฐานใบมน (obtuse) (figure 3) และ
ทดลองละ 3 ซํ้า
ลั ก ษณะขอบใบมะม ว ง สามารถจั ด จํ า แนกได
การเก็บขอมูลทางลักษณะสัณฐานวิทยาของ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) ลักษณะขอบใบแบบขอบใบคลืน่
ใบมะมวง โดยเก็บใบที่อยูในระยะที่เจริญเติบโต (undulate) และ 2) ลักษณะขอบใบแบบขอบใบ
เต็มที่หรือระยะใบเพสลาดที่อยูในฉัตรที่ 1 หรือ 2 เรียบ (entire) (figure 4)
นับจากปลายยอด (Kit and Chandran, 2010)
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Figure 3 Characteristics of leaf base
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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
Lanceolate Acuminate
1.1 Kaeo
Undulate
Acute
Lanceolate Acuminate
1.2 Manhom
Undulate
Acute
2. Khiaosawoey group
Lanceolate Attenuate
2.1 Thongdam
Undulate
Acute
Oblong
2.2 Khiaosawoey
Entire
Attenuate Attenuate
3. Namdokmai group
3.1 Namdokmai Sithong Lanceolate Attenuate
Undulate
Acute
4. Nangklangwan group
Lanceolate Attenuate
4.1 Khaen On
Entire
Acute
4.2 Irwin
Entire
Obtuse
Linear-obblong Attenuate
4.3 Mahacharnok
Undulate
Acute
Linear-obblong Attenuate
5. Okrong group
5.1 Tuppet
Undulate
Acuminate
Acute
Elliptical
5.2 Daeng Jakgrapat 1
Entire
Acuminate
Acute
Elliptical
5.3 Daeng Jakgrapat 2
Entire
Acuminate
Acute
Elliptical
5.4 Samruedu Man
Entire
Acute
Elliptical
Acuminate
5.5 Samruedu
Entire
Acute
Elliptical
Acuminate
5.6 Carabao
Entire
Acute
Elliptical
Acute
5.7 Okrong Khiao
Lanceolate
Acute
Acute
Entire
5.8 Chok Anan
Lanceolate Acuminate
Acute
Entire
5.9 Sampi
Undulate
Lanceolate Acuminate
Acute
5.10 Raet
Undulate
Lanceolate Acuminate
Acute
5.11 Kaemdaeng
Acute
Undulate
Lanceolate Acuminate
6. Round fruit group
6.1 Talapnak
Acute
Entire
Elliptical
Attenuate
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นอกจากนีใ้ นการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ของใบมะมวงทีไ่ ดจากการสังเกตลักษณะรูปรางใบ
ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะขอบใบ สามารถจัด
จําแนกกลุมสายพันธุมะมวงไดทั้งหมด 6 กลุมพันธุ
คือ 1) กลุม แกว 2) กลุม เขียวเสวย 3) กลุม นํา้ ดอกไม
4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุมอกรอง และ 6) กลุม
ผลกลม (Table 1)
จากผลการทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
สัณฐานวิทยาของใบมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ
พบวา มีความสอดคลองกันกับการจัดจําแนกตาม
ลักษณะใบมะมวงของกรมวิชาการเกษตร (สํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547) โดยกรมวิชาการ
เกษตรจัดจําแนกกลุมใบไดจากลักษณะภายนอกที่
ปรากฏ นอกจากนี้ ในงานวิจยั นีย้ งั พบอีกวาลักษณะ
ของใบมะมวงในแตละสายพันธุม คี วามแตกตางกัน
ออกไปตามแต ล ะสายพั น ธุ  โ ดยสั ง เกตได จ าก
ลักษณะของรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะ
ขอบใบ ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกันกับงานวิจัย
ของ (Khan et al., 2015) ทีไ่ ดทาํ การศึกษาเกีย่ วกับ
ลักษณะแผนใบ ปลายใบ และลักษณะฐานใบ ดังนัน้
การจัดจําแนกสายพันธุต ามลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของใบเพือ่ นํามาชวยในการแยกความแตกตางของ
สายพั น ธุ  ม ะม ว งจึ ง ถื อ เป น การจั ด จํ า แนกตาม
ขั้นพื้นฐาน โดยการสังเกตจากลักษณะที่มีความ
แตกตางกัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
อยางไรก็ตาม วิธีการจัดจําแนกและแยกความ
แตกตางของสายพันธุมะมวงตามลักษณะสัณฐาน
วิทยาของใบอาจไมสามารถแยกความแตกตางได
อยางชัดเจน จึงจําเปนจะตองมีเทคนิคตางๆ เขามา
ชวยในการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น เชน งานวิจัยของ Kheshin et al., 2016
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและลักษณะทางชีวโมเลกุลของความ

หลากหลายทางจีโนไทปในสายพันธุมะมวง เพื่อ
ชวยตรวจสอบใหเกิดความชัดเจนของสายพันธุ
มะมวงมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จึงเปนลักษณะที่สามารถนําไปใชในการจัดจําแนก
ตามขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเปนวิธีที่งายและสะดวก
ตอการดําเนินงาน

สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของ
ใบมะมวง 20 สายพันธุ พบวา สามารถจัดจําแนก
กลุมสายพันธุมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ ดวย
ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบตามลักษณะรูปรางใบ
ปลายใบ ฐานใบ และขอบใบได โดยแบงออกเปน
6 กลุม สายพันธุ ไดแก 1) กลุม แกว 2) กลุม เขียวเสวย
3) กลุมนํ้าดอกไม 4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุม
อกรอง และ 6) กลุมผลกลม ซึ่งจากผลการศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาของสายพันธุม ะมวง จะสามารถ
นําขอมูลทีไ่ ดไปใชเพือ่ เปนฐานขอมูลในงานทางดาน
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

การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาทัศนคติทมี่ ตี อ การถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงจํานวน 231 คน
ซึง่ ไดจากการสุม ตัวอยางแบบสองขัน้ ตอน (Two-stage sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหพหุถดถอย
ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติทมี่ ตี อ การถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของเกษตรกรชนเผา
บนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงโดยรวมมีระดับทัศนคติอยูใ นระดับมากทัง้ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการสราง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2) ดานการสรางความมั่งคั่งทางสังคม และ 3) ดานการสรางความยั่งยืนทาง
สิง่ แวดลอม ในสวนของปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ทัศนคติตอ การถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ลักษณะการทํา
เกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรือน และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม มีความสัมพันธกบั ทัศนคติ
ตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่น เกษตรกรชนเผา โครงการหลวง

คํานํา

สภาพพืน้ ทีส่ งู คือพืน้ ทีอ่ ยูข องประชากร ซึง่ ตัง้
บานเรือนและทีท่ าํ กินในบริเวณทีม่ คี วามลาดชันสูง
กวาระดับทะเล 500 เมตร โดยพืน้ ทีส่ งู ในประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปน
รอยละ 53 ของพื้นที่ใน 20 จังหวัด พื้นที่ตั้งชุมชน
บนทีส่ งู สวนใหญเปนพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ ทีส่ มบูรณ ประมาณ
รอยละ 88 ของหมูบานมีการคมนาคมยากลําบาก
นอกจากนี้พื้นที่สูงยังคงมีปญหาสิ่งแวดลอม และ

การขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง ในเชิง
สังคมนัน้ ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ประกอบดวย ชาติพนั ธุ
15 ชนเผา มีจํานวนประชากร 964,916 คน อาศัย
กระจัดกระจายอยูใ นหมูบ า นทัง้ หมด 3,829 กลุม บาน
โดยสวนใหญจะกระจายอยูในจังหวัดภาคเหนือ
12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม มีชาวไทยภูเขา
มากที่สุด (Mangkhang et al., 2018)
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรูที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาวิทยาการ และภูมปิ ญ ญา (Knowledge)
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ของมนุษยชาติ ซึง่ ความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาเหลานีเ้ ปน
ผลมาจากกระบวนการคนควาและคิดคนทีส่ งั่ สมมา
อยางตอเนือ่ ง จนไดรบั การยอมรับจากสาธารณชน
ทั่วไปวาวิทยาการความรูและภูมิปญญาที่เกิดขึ้นนี้
เปนภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional Knowledge)
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในแตละพื้นที่หรือเขตภูมิศาสตร
อันเปนองคความรูท เี่ กิดมาจากการใชทกั ษะ ความรู
และประสบการณ ของคนในชุมชนหรือทองถิน่ ในการ
เรียนรูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต
และมีการสืบทอดจากคนรุน หนึง่ ไปสูค นอีกรุน หนึง่
(Namchitthai, 2015) ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปน
สิง่ ทีอ่ ยูค กู บั วิถชี มุ ชนหรือสังคมไทยมาอยางชานาน
จึงอาจกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปรียบเสมือน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่บอกเลาถึงประวัติ
ความเปนมาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นซึ่งมี
ประโยชนอยางยิง่ ตอชนรุน หลัง และจากพัฒนาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี วามเจริญ
กาวหนามากขึ้น จึงสงผลใหมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมายที่เปน
ประโยชนตอสังคมโลก โดยสวนใหญแลวสิ่งใหม ๆ
เหลานั้นมักเกิดขึ้นจากการคิดคนตอยอดมาจาก
องคความรูด งั้ เดิมหรือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยการนํา
เอาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม าผสมผสาน
จนเกิดเปนองคความรูใ หม ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา
ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง
ในฐานะที่เปนฐานขอมูลที่นําไปพัฒนาตอยอดให
เกิดเปนองคความรูใ หม นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐและ
งานสรางสรรคใหม ๆ ทีเ่ ปนประโยชนอยางมหาศาล
(Charoenviriyatham, 2013)
การถ า ยทอดภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ทํ า ให เ กิ ด
องคความรูทางดานการดํารงชีพ ดานสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน มีคุณลักษณะและบทบาทที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับคนหรือบุคคลที่มีศักยภาพสูง

ในทองถิน่ ซึง่ เกิดจากการสัง่ สม ทักษะ ประสบการณ
สามารถโนมนาวจิตใจ โดยไดรับการยอมรับและ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นนํามาปฏิบัติตาม ทํา
หนาทีเ่ ปนผูส ง สารผานชองทางการสือ่ สารโดยการ
ถายทอดองคความรูดวยภาษาพูด เขียน การสาธิต
และลงมือปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญและความ
ชํานาญที่สืบทอดตอเนื่องมาจากรุนสูรุน ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในการเรียนรูยอมรับ ปรับเปลี่ยน
สรางสรรคสิ่งใหม และสรางความตระหนักใหเห็น
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป  ญ ญาเปลี่ ย นแปลงเป น
นวัตกรรม (สุชาดา, 2561) จากสถานการณดงั กลาว
ขางตนจึงจําเปนที่ตองศึกษาทัศนคติที่มีตอการ
ถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
เกษตรกรชนเผาบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการถายทอด
นวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของเกษตรกร
ชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเปน
แนวทางในการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นทําใหเกิดองคความรูแกคนรุนหลังตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใชรูปแบบการทําวิจัยเชิงปริมาณ
เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ทัศนคติตอ การ
ถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร
ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมปูนหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และศูนยพัฒนา
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โครงการหลวงหนองเขียว ซึง่ การดําเนินการเกีย่ วกับ
การกํ า หนดกลุ  ม ตั ว อย า งด ว ยการใช วิ ธี ก ารสุ  ม
ตัวอยางแบบสองขัน้ ตอน (Tow - stage sampling)
โดยขัน้ ตอนที่ 1 เปนการกําหนดขนาดของกลุม ตัวอยาง
ดวยสูตรของ Yamane (1973) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
รอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 231 คน ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
เลือกตัวอยางจากตัวแทนแตละหมูบาน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน
(Proportional Stratified Random Sampling)
เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือน
ในแต ล ะหมู  บ  า น เมื่ อ ได จํ า นวนกลุ  ม ตั ว อย า ง
ในแตละหมูบานแลว ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการ
สุม อยางงาย ดวยการใชตารางเลขสุม ตามเลขทีบ่ า น
ในแตละหมูบ า น การวิจยั ครัง้ นีด้ าํ เนินการตัง้ แตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหล ง ข อ มู ล ที่ ร วบรวมเพื่ อ ใช ใ นการวิ จั ย
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ
ซึง่ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร สิง่ พิมพ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม
เป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จาก
กลุม ตัวอยางทีเ่ ปนเกษตรกรทีอ่ าศัยอยูใ นเขตพืน้ ที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 ศูนย
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูลในเครือ่ งมือแลว ไดกาํ หนด
ให มี ก ารวิ เ คราะห ข  อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยการ
ประมวลผลจากเครือ่ งคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้
1) การวิเคราะหหาระดับทัศนคติที่มีตอการ
ถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
อธิ บ ายโดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึง่ ประกอบดวยสถิตคิ า รอยละ คาเฉลีย่
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะหหาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยการใชสถิติอนุมาน คือ การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ดวยวิธกี ารแบบ enter

ผลการวิจัยและวิจารณ

ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนคติที่มีตอการ
ถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
เกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
โดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86
คะแนน) โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 1) ดาน
การสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.80 คะแนน) โดยเกษตรกรสามารถนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางเอกลักษณใหกับผลผลิต
หรือผลิตภัณฑจากชุมชนไดมากกวาเรื่องอื่น ๆ
เนื่ อ งจากเกษตรกรชนเผ า จะมี เ อกลั ก ษณ ห รื อ
วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุม 2) ดานการสรางความมั่งคั่งทางสังคมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.00 คะแนน) โดยเกษตรกร
มีภูมิปญญาทองถิ่นเปนที่มาของขนบธรรมเนียม
ความเชื่อหรือวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี
ของผูคนในชุมชนมากกวาเรื่องอื่น ๆ เนื่องจาก
ขนบธรรมเนียมความเชื่อหรือวัฒนธรรมของกลุม
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ชนเผามีการสืบตอกันเปนระยะเวลายาวนาน ซึง่ ถือ
ไดวาเปนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนภายในกลุม
และ 3) ดานการสรางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 คะแนน) โดย
เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถิ่นสามารถชวยใหเกิด
ความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติมากกวา
เรื่องอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงดํารงชีวิต
อยูก บั ธรรมชาติจงึ เกิดความรักและความผูกพันกับ
ปาและธรรมชาติ เปรียบเสมือนปาและธรรมชาติ
เปนบานของตนเอง
การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอ การถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง โดยใชสถิตกิ ารวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งเปนการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปร
อิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป วาตัวแปรอิสระใดมีความ
สัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และมีระดับความสัมพันธมากนอยเพียงใด โดยการ
วิเคราะหในครัง้ นีค้ ณะผูว จิ ยั ไดคดั เลือกตัวแปรอิสระ
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด 16 ตัวแปร
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ชาติพันธุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่ในการ
ทําเกษตรกรรม ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวม
ในครัวเรือน จํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม
จํานวนหนี้สิน ประสบการณในการทําเกษตรกรรม
การมีตําแหนงทางสังคม การเขารวมกิจกรรมหรือ
ประเพณีทองถิ่นในชุมชน การเขาอบรม ประชุม
หรือดูงานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และการรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จากการ
ศึกษาปญหา Multicollinearity พบวาตัวแปร
อิสระทั้งหมด 16 ตัวแปร ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มี

ความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 อันจะทําใหเปนการ
ละเมิดขอกําหนดของการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ
การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง พบวาตัวแปรอิสระทั้ง 16 ตัวแปรมี
อิทธิพลคาความผันแปรที่สามารถอธิบายไดตอ
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ของเกษตรกรชนเผาบนพืน้ ทีส่ งู
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง อยูร อ ยละ 20.80 (R2 = 0.208)
และเมือ่ พิจารณาตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวามี
ทัง้ หมด 4 ตัวแปร ไดแก พืน้ ทีใ่ นการทําเกษตรกรรม
ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรือน
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม มีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Table 1) ซึ่งจากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
1. จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทีม่ พี นื้ ที่
ทําเกษตรกรรมมากจะมีทัศนคติตอการถายทอด
นวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพิม่ ขึน้ ตามไปดวย
พื้ น ที่ ท างการเกษตรถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ของการ
ดําเนินชีวติ ของเกษตรกรชนเผา โดยเฉพาะการเปน
ปจจัยที่สําคัญในการประกอบอาชีพและการผลิต
อาหารทีม่ กี ารสัง่ สมความรูแ ละวิธกี ารผลิตเกีย่ วกับ
พืชตาง ๆ เพื่อใชเปนอาหารและการจําหนายเปน
รายได การมีพนื้ ทีท่ าํ การเกษตรเพิม่ ขึน้ นัน้ จําเปนที่
จะตองมีการถายทอดองคความรูเ กีย่ วกับการผลิตสู
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
แรงงานทุกคนทีม่ าทําการเกษตรตอจากบรรพบุรษุ
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สามารถทํ า การเกษตรและผลิ ต อาหารได ต าม
มาตรฐานหรือสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบตอกันมา
2. จากผลการศึ ก ษาพบว า เกษตรกรที่ มี
ลั ก ษณะการทํ า เกษตรกรรมที่ ห ลากหลายจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นมากขึ้นตามไปดวย การทําเกษตรกรรมที่มี
ความหลากหลายนั้นเกษตรกรตองมีองคความรู
เกีย่ วกับชนิดและพันธุพ ชื เชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร
ตลอดจนวิธกี ารดูแลรักษา และทักษะในการเก็บเกีย่ ว
รวมถึงการนํามาประกอบเปนอาหารและเปนยา
ของสมาชิกในครัวเรือน ซึง่ บุคคลเหลานีถ้ อื เปนผูท ี่
รอบรูแ ละมีความสามารถ หรือเปนปราชญของชุมชน
ทีม่ โี อกาสในการทีจ่ ะเปนผูถ า ยทอดองคความรูห รือ
ภูมปิ ญ ญาไปสูบ ตุ รหลานหรือคนอีกรุน หนึง่ (ทวีวฒ
ั น,
2554)
3. จากผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ว า เมื่ อ
เกษตรกรที่มีรายไดรวมในครัวเรือนมากขึ้นจะมี
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้การที่เกษตรกร
มีรายไดรวมครัวเรือนที่สูงนั้นยอมแสดงใหเห็นถึง
การมีความรูหรือวิธีการตาง ๆ ในการผลิตสินคา
เกษตรให มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพตรงกั บ ความ
ตองการของตลาด ซึง่ ถือเปนการสรางความนาเชือ่
ถือใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ จึงนํามาสูโอกาสที่จะ
ถายทอดองคความรูและทักษะใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะบุตรหลานใหมีการสืบทอด
และมีการผลิตที่คงที่ตอไป บนพื้นฐานของความมี
ประโยชน ข องภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ส ามารถเพิ่ ม
รายได และการเพิม่ โอกาสในทางเศรษฐกิจ (พัฒนา,
2558)

4. การศึกษาครัง้ นีพ้ บวา เกษตรกรทีม่ จี าํ นวน
แรงงานในการทําเกษตรกรรมมากขึ้นจะสงผลใหมี
ทัศนคติทดี่ ตี อ การถายทอดนวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปดวย จากการที่เกษตรกร
มีการนําแรงงานทั้งที่มาจากในครัวเรือนเองและ
ทีเ่ ปนแรงงานจางสวนมากก็มาจากญาติพนี่ อ งหรือ
เปนบุคคลที่มีความใกลชิด เพื่อตองการใหแรงงาน
มีการเพาะปลูกทีถ่ กู ตองและเปนไปตามแนวทางวิธี
ที่ตนเองปฏิบัติมาโดยตลอด จึงทําใหเกษตรกรมี
การถายทอดภูมิปญญา องคความรู หรือเทคนิค
เฉพาะในการทําการเกษตร ใหแกคนงานใหเกิดการ
ทําตาม และเพือ่ ใหเปนไปตามคุณภาพและปริมาณ
ตามที่ตนเองตองการในเชิงของการคาขาย ซึ่ง
สอดคลองกับณัฐกฤตย (2558) ที่อธิบายวา การ
เปลีย่ นแปลงเขาสูส งั คมทันสมัย ทีม่ งุ เนนวิถกี ารผลิต
ในระบบตลาด มีความสัมพันธใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของวิถกี ารสือ่ สารสืบทอดมรดกทางภูมปิ ญ
 ญาของ
ชาวไทยยวนราชบุรีดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย โดยมีการฟน ฟูมรดกทางภูมปิ ญ
 ญาเพือ่ ผลิต
ใหเปนสินคาที่มีการจําหนายในระบบตลาด แตยัง
คงมีการสืบทอดระหวางบุคคลในแบบดั้งเดิม คือ
แบบตัวตอตัวของสมาชิกในครอบครัว และแบบกลุม
คือ การถายทอดระบบเครือญาติทสี่ นิทสนมใกลชดิ
ในลักษณะของกลุม ทีม่ ขี นาดเล็ก นอกจากนี้ ในการ
สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจําเปนตองใชทรัพยากร
บุคคลในชุมชน เพราะการเปนผูน าํ ระดับชุมชน การ
เปนผูอาวุโส ผูนําทางความคิด และปราชญของ
หมูบานที่มีบทบาทในการเปนสื่อบุคคลที่สามารถ
โนมนาวหรือชักจูงใหคนในชุมชนเกิดการมีสว นรวม
ในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของ
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
Dependent variable
The attitude towards
transferring innovation from
Independent variables
local wisdom of hill tribe
farmers in the Royal Project
area
B
t
Sig.
.373
-1.077
-.069
1. Sex
.551
.892
.003
2. Age
.998
.597
.054
3. Marital status
.661
.002
.000
4. Education level
.106
.439
.033
5. Ethnicity
.171
-1.621
-.031
6. Number of household members
.013*
1.374
.008
7. Agricultural area
.003*
2.492
.170
8. Agricultural characteristics
.020*
3.015
1.265E-6
9. Total household income
.049*
2.352
.043
10. Number of labor in agriculture
.787
1.973
4.704E-7
11. Debt burden
.985
.270
.001
12. Farming experience
.298
.019
.003
13. Having a social position
1.043
.162
14. Participating in local activities or customs in the .017
community
.182
1.403
15. Attending a training meeting or observing about .040
local knowledge
.373
-1.339
-.003
16. Receiving information about local knowledge
.000**
16.368
3.300
Constant
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

จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง สามารถสรุปผลการวิจยั ไดวา เกษตรกร
กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรม
จากภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง โดยรวมมีระดับ
ทัศนคติอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
การสรางความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ 2) ดานการสราง
ความมัง่ คัง่ ทางสังคม และ 3) ดานการสรางความยัง่ ยืน
ทางสิ่งแวดลอม สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวง ไดแก พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม
ลักษณะการทําเกษตรกรรม รายไดรวมในครัวเรือน
และจํานวนแรงงานในการทําเกษตรกรรม ซึ่งมี
ความสัมพันธกบั ทัศนคติตอ การถายทอดนวัตกรรม
จากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของเกษตรกรชนเผาบนพืน้ ที่
สูงในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ

1. การทําเกษตรกรรมที่มีความหลากหลาย
ทําใหเกษตรกรชนเผามีทศั นคติทดี่ ตี อ การถายทอด
นวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้นหนวยงาน
โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตลอดจนศูนย
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จึงตองมีการสนับสนุน
ระบบการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน สงเสริม
ใหมกี ารนําพืชพืน้ ถิน่ มาพัฒนาเปนพืชทางเลือกของ
เกษตรกรควบคูไปกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และ
มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการแปรรูปผลผลิต
จากพืชพื้นถิ่นใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

2. จากข อ ค น พบที่ บ  ง บอกถึ ง การมี ที่ ดิ น
เพิ่มขึ้นนั้นจะทําใหเกษตรกรชนเผามีทัศนคติตอ
การถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น
ในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ชนเผามีการถายทอดองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับวิถชี วี ติ บนพืน้ ฐานของความเปนเกษตรกรรมนัน้
โดยใชพนื้ ทีข่ องตนเองเปนแหลงเรียนรูเ ชิงพืน้ ทีข่ อง
ชุมชน ที่มีการเปดใหเกษตรกรรุนใหม นักวิชาการ
และผูส นใจเขาไปเรียนรูว ธิ กี ารทําเกษตรกรรมของ
ชาติพนั ธุต นเอง โดยจําเปนตองมีการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตองมีการวางนโยบายและโครงการเพื่อใหเกิด
เปนรูปธรรม อีกทั้งยังตองไดรับการสนับสนุนจาก
มูลนิธโิ ครงการหลวง สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) และศูนยพฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู
ซึง่ เปนหนวยงานทีม่ ภี ารกิจหลักในการพัฒนาพืน้ ที่
สูงของไทย
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ควรมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับราคาสินคาเกษตรบนพื้นที่สูงควบคูไปกับ
การสงเสริมการผลิตบนพื้นฐานของภูมิปญญาของ
เกษตรกรแตละชนเผา โดยนําเอาอัตลักษณและ
ภูมปิ ญ
 ญา ตลอดจนการใชเทคนิคหรือวิธกี ารตางๆ
ดานการผลิตเขามาผสมผสานกับเทคโนโลยีในปจจุบนั
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
ชนเผาบนพื้นที่สูงมีรายไดที่สูงขึ้นและสะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของภูมปิ ญ
 ญาทีส่ ามารถถายทอด
สูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมี
มูลคาเพิ่มได
4. บนพื้นที่สูงนั้นแรงงานในภาคการเกษตร
ถือวามีความสําคัญตอกระบวนการผลิต เพราะ
ถือเปนทรัพยากรบุคคลทีม่ สี ว นสําคัญในการนําเอา
ภูมปิ ญ
 ญาดานการเกษตรตางๆ มาปฏิบตั จิ ริงในการ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):69-77 77
J. Agri. Prod.

ทําเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อใหเกิดการถายทอด
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อกับการศึกษา
นวัตกรรมจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของเกษตรกรชนเผา
ขั้นพื้นฐาน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ควรมีหนวยงานโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง
ธรรมาธิราช.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พัฒนา สุขประเสริฐ. 2558. ภูมิปญญาทองถิ่นกับ
และศู น ย พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง ตลอดจน
การสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร:
หน ว ยงานภาคเอกชนอื่ น ๆ เข า มาช ว ยให ก าร
ภาควิ ช าส ง เสริ ม และนิ เ ทศศาสตร เ กษตร
สนับสนุนโดยเริ่มจากการรวบรวมองคความรู และ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
การถายทอดความรู การสรางทัศนคติที่ดีตอการ สุชาดา นํ้าใจดี. 2561. คุณลักษณะสื่อบุคคลที่ควร
รูในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น. วารสาร
ถ า ยทอดนวั ต กรรมจากภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ของ
ชุมชนวิจัย 12 (3): 1-13.
เกษตรกรชนเผาเพื่อนําไปสูการสรรคสรางเปน
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ตอไป Mangkhang, C., P. Junsiri, P. Nuansawan, M.
Sangsuk, and P. Anukul. 2018.
Knowledge Management for
กิตติกรรมประกาศ
sustainable development highland
การวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
Area of Teachers in Mae Fah Laung
ทัศนคติตอการถายทอดนวัตกรรมจากภูมิปญญา
Learning Center for Hill tribes, Chiang
ทองถิ่นของเกษตรกรชนเผาบนพื้นที่สูงในพื้นที่
Mai. Journal of human sciences 19(1):
โครงการหลวง สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจาก
208-236 (in Thai)
เกษตรกร ผู  นํ า ชุ ม ชนและเจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม
การเกษตรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ทีใ่ หความรวมมือ Namchitthai, N. 2015. Permission to use the
rights in Thai local wisdom. M.S. Thesis.
ในการใหขอมูลและรวมดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอ
National Institute of Development
ขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ สํานักวิจัยและ
Administration. Bangkok. 120 p. (in
ส ง เสริ ม วิ ช าการเกษตรและคณะผลิ ต กรรม
Thai)
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการวิจยั ในป งบประมาณ Charoenviriyatham, S. 2013. Protection of
person entitled and the rights of
พ.ศ. 2562
ownership in traditional knowledge.
M.S. Thesis. National Institute of
เอกสารอางอิง
Development Administration. Bangkok.
ณัฐกฤตย ดิฐวิรฬุ . 2558. การสือ่ สารเพือ่ การเรียนรู
130 p. (in Thai)
และถ า ยทอดมรดกภู มิ ป  ญ ญา. วารสาร
วิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2(6): 39-48. Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory
Analysis. 3rd. New york: Harper and Row
ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ. 2554. ศูนยการเรียนและ
แหลงความรูสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Publication.
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ใชรปู แบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับที่เหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง
ไมเกิน 10 หนา
2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่ เรือ่ ง (Title) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่ เปาหมายหลักของการวิจยั
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 คําสําคัญ (Keywords) ใหระบุคาํ สําคัญ ไมเกิน 4 คํา ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน
ไมตองมีบทคัดยอ)
2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญที่ทําวิจัย 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
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงที่เชื่อถือได กราฟไมใส
เสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตั้ง
2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย
4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้ หา ระบบทีใ่ ชอา งอิงคือ ระบบชือ่ และป (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) หรือ ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบัญชีเอกสารอางอิงทายบทความ
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน
4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อตาม
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. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลลําไยสดเชิงการคา. 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 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราที่มีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 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. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด
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 พนเจริญสวัสดิ์.
2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308314.
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 BioLogging 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
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
การสงบทความ สามารถเลือกชองทางที่สะดวก 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 พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความ ทีก่ รอกขอความ
แลว)
3. Online (ThaiJo) เขาเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org แลวเลือกชื่อวารสาร Journal of
Agricultural Production เพือ่ สงบทความออนไลน (ตองลงทะเบียนสมัครสมาชิก
วารสารกอน (ไมมีคาใชจาย) จึงจะสามารถสงบทความได)
การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเ ขียนจะติดตอผานอีเมล ตามทีอ่ ยูข อง correspondent author หรือหากจําเปนจะติดตอ
ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามที่อยูที่ติดตอได
2. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 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 ketomiummycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247253.
Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatisticabiometric 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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Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีวตั ถุประสงคเพือ่ การเผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มีกาํ หนดตีพมิ พเผยแพร ปละ 3 ฉบับ โดยกําหนดออกในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม
ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ

รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article)
โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยไดรบั การตีพมิ พ หรืออยูร ะหวางการพิจารณาเพือ่ ตีพมิ พในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา
บทความทีต่ พี มิ พในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่ าํ หนด (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องที่จะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย
(Open access)
เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจ ดั ทําไมจาํ เปนตองเห็นดวยและมิใชความรับผิดชอบของคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม

บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
โทรศัพท +66 5387 3618
โทรสาร +66 5387 3628
ภาพปก

“โครงการแฮกนาปลูกขาว”
วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm.

377.5 x 272 mm.

Internet:
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite.
Available: http://www.schunder.com/strawberries.html (April 21, 2005.)
Submission
1. Via regular mail 3 sets of hard-copy with CD and cover letter
(download from website http://jap.mju.ac.th)
sent to Editor of the JAP Journal
Faculty of Agricultural Production
Maejo University, T Nongharn, A sansei, Chiang Mai 50290
2. Via E-mail
attach file and cover letter to japmju@gmail.com
3. Online (ThaiJo) Register as Journal’s member of Journal Agricultural Production
in Website ThaiJo (http://www.tci-thaijo.org) before submission
(free of charge)
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