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Abstract

Weeds are one of the major causes of yield losses in rice production. The understanding
of weed species and their specific occurrence can improve an effective timing for weed
control which is an important component of integrated weed management. The objectives
of this study were to determine effect of different weed control timing on weed species
and weed dominant species and to evaluate effect of weed control timing on growth and
yield component of rice. The experiment was laid out in RCBD with four replications.
Seedlings of SPT1 rice variety were transplanted in the paddy field that was arranged into
four treatments; T1 weed-free, T2 weed control before maximum tillering stage (MT), T3
weed control after MT and T4 weedy. At the ripening stage of rice, weed species, weed
density, weed dry weight and summed dominance ratio (SDR) were recorded and then
growth and yield component of rice were estimated. The results showed that T2 had the
most weed species consisted of swamp morning-glory (Ipomoea aquatica Forsk.), yellow
bur-head (Limnocharis flava Buch.), water primrose (Ludwigia adscendens (L.) Hara.) and
torpedo grass (Panicum repens Linn.), while T3 and T4 was covered by swamp morning-
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glory and T4 was highest weed density. Weed dominant species in transplanted rice
cultivation were swamp morning-glory and yellow bur-head which they were aquatic weeds
and highly tolerance to submergence. Every treatments of weed-rice competition decreased
growth and yield of rice comparing to T1, especially in T4. The competition of weed and
rice at before (T3) or after (T2) MT stage had no difference on plant height, number of
filled grain, number of unfilled grain and 1000-grain weight. However, T3 showed more
severe decreasing of tiller numbers and grain yield than T2, suggesting that the sensitive
growth stage of rice to weed competition was vegetative stage.
Keywords: Transplanted rice, growth stage, aquatic weed, weed competition

บทคัดยอ

วัชพืชเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียผลผลิตในการผลิตขาว ความเขาใจในชนิดและความ
เฉพาะเจาะจงในการปรากฏของวัชพืชทําใหสามารถปรับปรุงชวงเวลาการกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการกําจัดวัชพืชแบบบูรณาการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลของชวงเวลาที่แตกตางกันในการกําจัดวัชพืชตอชนิดของวัชพืชและชนิดของวัชพืชเดน
และเพื่อประเมินผลกระทบของชวงเวลาการกําจัดวัชพืชตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิต
ของขาว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ทําการปกดํากลาขาวพันธุสันปาตอง 1 ในแปลง
ที่ประกอบดวย 4 กรรมวิธีคือ T1 ปราศจากวัชพืช T2 กําจัดวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุด (maximum
tillering, MT) T3 กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด และ T4 ไมกําจัดวัชพืช เมื่อขาวถึงระยะสุกแก
ทําการเก็บขอมูลวัชพืชโดยบันทึกชนิด ความหนาแนน และนํ้าหนักแหงของวัชพืช และคํานวณสัดสวน
ความเดนรวม (summed dominance ratio: SDR) ของวัชพืชแตละชนิด จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
และองคประกอบผลผลิตขาว ผลการทดลองพบวา T2 มีจํานวนชนิดของวัชพืชมากที่สุด ไดแก ผักบุง
(Ipomoea aquatica Forsk.) ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava Buch.) แพงพวยนํ้า (Ludwigia
adscendens (L.) Hara.) และหญาชันกาด (Panicum repens Linn.) สวน T3 และ T4 มีผักบุง
ชนิดเดียวที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ และ T4 มีความหนาแนนของวัชพืชมากที่สุด วัชพืชเดนที่ขึ้นแขงขันกับ
ขาวนาดําคือผักบุงและตาลปตรฤาษี ซึ่งเปนวัชพืชนํ้าที่มีความทนทานตอนํ้าทวมขัง การแขงขันของ
ขาวกับวัชพืชในแตละระยะการเจริญเติบโตสงผลใหขาวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืช การแขงขันกับวัชพืชกอนหรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาว
มี ค วามสู ง นํ้ า หนั ก แห ง จํ า นวนเมล็ ด ดี จํ า นวนเมล็ ด ลี บ และนํ้ า หนั ก 1,000 เมล็ ด แตกต า งกั น
แตการแขงขันกับวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุดสงผลใหขา วมีจาํ นวนหนอและนํา้ หนักผลผลิตลดลงมากกวา
การแขงขันกับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวาระยะการเจริญเติบโตของขาวที่ออนแอ
ตอวัชพืชคือระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ
คําสําคัญ: ขาวนาดํา ระยะการเจริญเติบโต วัชพืชนํ้า การแขงขันของวัชพืช
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คํานํา

ขาว (Oryza sativa L.) เปนพืชเศรษฐกิจและ
พืชอาหารทีส่ าํ คัญในประเทศไทย แผนการผลิตขาว
ลาสุดป 2563/64 มีเปาหมายการผลิตขาวรวม
69.409 ล า นไร และมี ก ารส ง เสริ ม การปลู ก
ขาวเหนียวถึง 16.253 ลานไร ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการประมาณการ
ผลผลิตรวม 5.770 ลานตันขาวเปลือก (สํานัก
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เมื่อพิจารณา
ปริมาณผลผลิตตอพืน้ ทีแ่ ลวปรากฏวาประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเหนียวเฉลี่ยเพียง 355 กิโลกรัม
ต อ ไร ขณะที่ พั น ธุ  ข  า วเหนี ย วที่ นิ ย มปลู ก ใน
ประเทศไทย เชน พันธุสันปาตอง 1 นั้นมีศักยภาพ
การใหผลผลิต 630 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว,
2559) การมีปริมาณผลผลิตตํ่ากวาศักยภาพของ
สายพันธุห รือการมีผลผลิตทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากแนวโนม
การผลิตระยะยาวเปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลก
ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะโลกรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตขาวในประเทศไทยนั้นไดรับผลกระทบ
อยางมาก มีรายงานวาคาสัมประสิทธิค์ วามแปรปรวน
ของผลผลิตขาวนัน้ มีความผิดเพีย้ นจากคาแนวโนม
ถึง 7.03 เปอรเซ็นต เมือ่ เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของผลผลิตขาวโลกทีม่ คี วามผิดเพีย้ น
จากคาแนวโนม 3.03 เปอรเซ็นต (ชนากานต, 2562)
ภาวะโลกรอนทําใหภูมิอากาศมีความผันผวนและ
กระทบตอผลผลิตพืช เชน การมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เปน
สาเหตุของการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
จากพื้ น ที่ ร าบสู  พื้ น ที่ สู ง มากขึ้ น การมี ป ริ ม าณ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงขึ้นทําใหพืช
สามารถเจริญเติบโตไดดขี นึ้ รวมถึงมีการระบาดของ
วัชพืชมากขึน้ การปองกันความเสียหายจากสาเหตุ
ดังกลาวจึงอาจเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตแกพืชได
ไมนอยไปกวาการเพิ่มปจจัยการผลิตอื่น ๆ

วัชพืชในนาขาวเปนปญหาทีส่ าํ คัญของชาวนา
มาอยางยาวนาน วัชพืชมีความสามารถในการแกงแยง
แขงขันปจจัยการเจริญเติบโต เชน คารบอนไดออกไซด
และไนโตรเจนในชัน้ บรรยากาศ นํา้ และธาตุอาหาร
ในดิน แสงแดดจากดวงอาทิตย และเปนสาเหตุของ
การสูญเสียผลผลิตสูงสุดถึง 100 เปอรเซ็นต (Korav
et al., 2018) การสงเสริมใหขาวสามารถแขงขัน
กับวัชพืชจึงเปนวิธีการที่ชวยลดความเสียหายของ
ผลผลิตไดเปนอยางดี การเพาะปลูกขาวนาดํามีการ
ไถเตรียมแปลงหลายรอบทัง้ ไถดะ ไถแปร และไถคราด
เปนวิธีการกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ การดํานา
คือการนําตนกลาของขาวที่มีอายุ 4-6 สัปดาห
ปกดําลงไปในกระทงนาที่เตรียมไวยิ่งเปนการเพิ่ม
ขอไดเปรียบในการแขงขันของขาวในการแกงแยง
ทรัพยากร ธาตุอาหารในดิน และแสงแดด ใหเหนือ
กวาวัชพืชทีเ่ พิง่ จะเริม่ งอกออกมา จากนัน้ จึงทําการ
ขังนํ้าไวในแปลงเพื่อควบคุมการงอกของวัชพืช
อีกทางหนึ่ง (เบญจวรรณ, 2563) วิธีการทํานาดํา
จึงเปนการจํากัดชนิดของวัชพืชประเภทที่ตองการ
ออกซิ เ จนในการงอกได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยางไรก็ตาม มีวัชพืชบางชนิดที่สามารถงอกและ
เจริญเติบโตในสภาพนํ้าขังสูง 1-6 เซนติเมตร เชน
หญาขาวนก หญานกสีชมพู หญาดอกขาว หนวด
ปลาดุก กกทราย แหวทรงกระเทียม ผักตับเตา
ผักปอดนา และขาเขียด (กรมการขาว, 2559) ซึง่ สามารถ
แขงขันกับขาวไดภายหลังจากขาวมีการเจริญเติบโต
ไดระยะหนึง่ และอาจเปนสาเหตุของการสูญเสียของ
ผลผลิตขาวเชนกัน การทดลองในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่อประเมินผลของชวงเวลาที่แตกตางกันในการ
กําจัดวัชพืชตอชนิดของวัชพืชและชนิดของวัชพืช
เดน และเพื่อประเมินผลกระทบของชวงเวลาการ
กําจัดวัชพืชตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวพันธุส นั ปาตอง 1 ทีป่ ลูกแบบนาดํา
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อุปกรณและวิธีการ

ดําเนินการทดลอง ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ทําการเพาะขาว
พันธุส นั ปาตอง 1 (SPT1) ในแปลงเพาะกลาเปนเวลา
30 วัน จากนั้นถอนกลาและปกดําในแปลงที่ขังนํ้า
สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร จํานวน 1-2 ตนตอหลุม
มีระยะหางระหวางตนและระหวางแถว 25×25
เซนติเมตร ใสปยุ สูตร 16-20-0 อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร
ที่ 15 วั น หลั ง ป ก ดํ า และสู ต ร 46-0-0 อั ต รา
20 กิโลกรัม/ไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก (55 วันหลัง
ปกดํา) วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design จํานวน 4 ซํา้ มีกรรมวิธี
การทดลอง 4 กรรมวิธี ไดแก T1 ปราศจากวัชพืช
โดยการถอนวัชพืชดวยมือตลอดการเพาะปลูก T2
กําจัดวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุด (maximum
tillering, MT) โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวง
หลังปกดําถึงระยะแตกกอสูงสุด (0-50 วันหลังปกดํา)
หลังปลูก T3 กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด
โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวงหลังระยะแตกกอ
สูงสุดถึงระยะสุกแก (50-100 วันหลังปกดํา) และ
T4 ไมกําจัดวัชพืช แตละหนวยการทดลองมีขนาด
แปลง 3×5 เมตร เมื่อขาวถึงระยะสุกแก (100 วัน
หลังปกดํา) กอนการเก็บเกีย่ วผลผลิตจะทําการเก็บ
ขอมูลวัชพืช โดยสุมวางกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat)
ขนาด 50×50 เซนติเมตร ของแตละซํ้าเพื่อเก็บ
ขอมูลชนิดและความหนาแนนของวัชพืช จากนั้น
ตัดลําตนเหนือดินของวัชพืชแตละชนิดนําไปอบดวย
ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา
72 ชั่วโมง เพื่อวัดนํ้าหนักแหง จากนั้นนําขอมูล
ทีไ่ ดมาวิเคราะหลกั ษณะเชิงปริมาณ (quantitative
characteristic) ของวั ช พื ช ที่ พ บเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ
วัชพืชเดนดวยการคํานวณสัดสวนความเดนรวม หรือ
summed dominance ratio (SDR) (สันติไมตรี
และคณะ, 2559; Anwar et al., 2012)

โดย SDR = (relative density + relative
dry weight) / 2
ซึ่ง relative density (%) = (density of a
given weed species / total weed density) × 100
relative dry weight (%) = (dry weight
of a given weed species / total weed dry
weight) × 100
จากนั้ น เก็ บ ข อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
องคประกอบผลผลิตของขาว ไดแก จํานวนหนอ
ตอกอ ความสูง นํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน จํานวน
เมล็ดดีและเมล็ดลีบตอรวง นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด
และนํ้าหนักผลผลิตตอตารางเมตร ขอมูลจะถูก
นําไปวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of
variance) ของแต ล ะป จ จั ย การทดลองและ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี
Least significant difference โดยโปรแกรม
Statistix8 ที่ระดับ p<0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ

วัชพืชทีพ่ บในแปลงขาวมีทงั้ หมด 4 ชนิด เปน
วัชพืชใบกวาง 3 ชนิด คือ ผักบุง (Ipomoea
aquatica Forsk.) อยูในวงศ Convolvulaceae
ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava Buch.) อยูใน
วงศ Limnocharitaceae และแพงพวยนํ้ า
(Ludwigia adscendens (L.) Hara.) อยูในวงศ
Onagraceae และเปนวัชพืชใบแคบ 1 ชนิด คือ
หญาชันกาด (Panicum repens Linn.) อยูในวงศ
Poaceae (Table 1) วัชพืชทั้ง 4 ชนิดพบใน T2
ที่ มี ก ารกํ า จั ด วั ช พื ช ก อ นระยะแตกกอสู ง สุ ด
ซึ่งในกรรมวิธีนี้พบวาผักบุงมีความหนาแนนตอ
พื้นที่มากที่สุด รองลงมาไดแกตาลปตรฤาษีและ
หญาชันกาด และแพงพวยนํ้าเปนวัชพืชที่มีความ
หนาแนนตํ่าที่สุด ขณะที่ T3 คือกําจัดวัชพืชหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด และ T4 คือไมกําจัดวัชพืชนั้น
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พบเพียงผักบุงที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ในแปลงขาว เมื่อ
พิจารณาความหนาแนนโดยรวมก็พบวา T4 มีความ
หนาแนนของวัชพืชมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผักบุง
ขึน้ ปกคลุมพืน้ ทีอ่ ยางหนาแนนและเปนอุปสรรคตอ
การงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชชนิดอื่น
รองลงมาไดแก T3 และ T2 ตามลําดับ (Table 1)
ในด า นของนํ้ า หนั ก แห ง ของวั ช พื ช ทั้ ง 4 ชนิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน T2 พบวาตาลปตรฤาษีมี
นํ้าหนักแหงตอพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือหญา
ชันกาด ผักบุง และแพงพวยนํ้า ตามลําดับ สําหรับ
นํ้าหนักแหงรวมของวัชพืชพบวา T2 และ T4 นั้นมี

นํ้าหนักแหงใกลเคียงกันและมากกวา T3 เกือบ
หนึ่งเทา (Table 1) เนื่องจากวัชพืชแตละชนิด
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต
ทีแ่ ตกตางกันจึงจัดลําดับวัชพืชเดนดวยการคํานวณ
สัดสวนความเดนรวม หรือ summed dominance
ratio ซึง่ พบวาใน T2 ตาลปตรฤาษีเปนวัชพืชทีม่ คี า
ความเดนมากที่สุดถึง 53.4 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือหญาชันกาด ผักบุง และแพงพวยนํ้า ซึ่งมีคา
ความเดน 30.6 13.8 และ 2.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ขณะที่ T3 และ T4 พบเพียงผักบุง จึงมีคา ความเดน
100 เปอรเซ็นต (Table 1)

Table 1 Density, dry weight and summed dominance ratio of weeds in the presence of
different timing of weed control in SPT1 rice paddy field
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.

Density (no./m2)
T1
T2
T3
T4
10.8 ± 2.4 32.5 ± 7.2 52.0 ± 13.1
4.5 ± 1.1
1.3 ± 0.4
4.2 ± 0.9
Dry weight (g/m2)
T1
T2
T3
T4
17.1 ± 2.8 58.7 ± 3.5 107.2 ± 16.2
66.2 ± 7.5
2.8 ± 0.9
38.0 ± 3.8
Summed dominance ratio (%)
T1
T2
T3
T4
13.8 ± 3.7 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0
53.4 ± 1.9
2.2 ± 0.4
30.6 ± 5.1
-

T1 = Weed-free; T2 = Weed control before maximum tillering stage (MT); T3 = Weed control after MT;
T4 = Weedy. Values are means of four replicates ± SE.
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การกําจัดวัชพืชในชวงเวลาตางกันสงผลตอ
การเจริญเติบโตของขาวพันธุสันปาตอง 1 ที่ปลูก
แบบนาดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาการ
กําจัดวัชพืชในนาขาวกอนระยะแตกกอสูงสุด (T2)
สงผลใหขาวมีจํานวนหนอตอกอ 10.1 หนอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ปราศจากวัชพืช (T1)
จะพบวาอัตราการเกิดหนอของขาว T2 ลดลงไป
4.7 เปอรเซ็นต เมื่อมีการกําจัดวัชพืชในชวงหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด (T3) จํานวนหนอตอกอยิ่ง
ลดลงไปเหลือ 9.5 หนอ หรือมีอัตราการเกิดหนอ
ลดลง 10.4 เปอรเซ็นต และเมือ่ ไมมกี ารกําจัดวัชพืช
(T4) จํานวนหนอตอกอยิ่งตํ่าที่สุดเปน 8.7 หนอ
หรือมีอัตราการเกิดหนอลดลง 17.9 เปอรเซ็นต

(Table 2) นอกจากนีย้ งั พบวาการกําจัดวัชพืชเพียง
ชวงใดชวงหนึ่งหรือไมกําจัดวัชพืชเลยสงผลใหขาว
มีความสูงลดลงในทุกกรรมวิธแี ตไมมคี วามแตกตางกัน
ระหวาง T2-T4 แสดงวาการแขงขันกับวัชพืช
ในทุกชวงการเจริญเติบโตทําใหขา วมีความสูงลดลง
เฉลี่ย 5.4 เปอรเซ็นต (Table 2) เชนเดียวกับ
นํ้าหนักแหงสวนเหนือดินของขาวที่ลดลงเมื่อเกิด
การแขงขันกับวัชพืช โดย T2 และ T3 มีนาํ้ หนักแหง
สวนเหนือดินไมแตกตางกันและลดลงเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ T1 หรือมีคาลดลงโดยเฉลี่ย 10.0
เปอรเซ็นต สวน T4 มีนํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน
ลดลงมากที่สุดคิดเปน 16.8 เปอรเซ็นต (Table 2)

Table 2 Growth of SPT1 rice variety in the presence of different timing of weed control
Treatment
T1 Weed-free
T2 Weed control before MT
T3 Weed control after MT
T4 Weedy
mean
F-test
LSD0.05
CV (%)

Tillers
(no./hill)
10.6 ± 1.2 a
10.1 ± 0.7 ab
9.5 ± 1.6 bc
8.7 ± 0.9 c
9.7
*
0.60
23.37

Height
(cm)
93.5 ± 0.9 a
87.7 ± 0.5 b
88.2 ± 1.4 b
89.3 ± 3.4 b
89.7
*
3.45
7.77

Shoot dry
weight (g/hill)
77.8 ± 5.5 a
69.8 ± 3.6 ab
70.2 ± 10.6 ab
64.7 ± 11.3 b
70.6
*
12.43
35.58

Values (means of four replicates ± SE) in the same column followed by the same letter are not
significantly different at p<0.05. * = significantly differences at p<0.05.
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การกําจัดวัชพืชในชวงเวลาตางกันไมสงผล
ตอความแตกตางขององคประกอบผลผลิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาขาวมีคาเฉลี่ยของ
จํานวนเมล็ดดี 148.8 เมล็ดตอรวง จํานวนเมล็ดลีบ
18.3 เมล็ดตอรวง และมีนาํ้ หนัก 1,000 เมล็ดเฉลีย่
29.7 กรัม (Table 3) แม T4 จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุม
อยางหนาแนนแตเปนผักบุง เพียงชนิดเดียวซึง่ เจริญ
เติบโตทอดยอดบนผิวนํา้ มีใบยาว 6-15 เซนติเมตร
มีกา นชอดอกชูสงู 3-6 เซนติเมตรจึงอาจไมสามารถ
รบกวนกระบวนการการสังเคราะหแสงและการ
ลําเลียงสารสังเคราะหของขาวที่มีความสูง 89.3
เซนติเมตรไดอยางชัดเจน ทําใหองคประกอบผลผลิต
ของขาว T4 และ T1 ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาความแตกตาง

ของคาเฉลีย่ ของแตละกรรมวิธกี พ็ บวา T4 มีแนวโนม
จํานวนเมล็ดดีและนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดตํ่ากวา
กรรมวิธีอื่น ๆ สงผลใหเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จึ ง มี นํ้ า หนั ก ผลผลิ ต ต อ พื้ น ที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา T2 มีนํ้าหนักผลผลิต
เปน 0.73 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งไมแตกตางจาก
T1 ที่มีผลผลิต 0.77 กิโลกรัม/ตารางเมตร แต T3
มีผลผลิต 0.69 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งลดลง
เล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ T1 หรือมีอัตราการ
ลดลงของผลผลิตเปน 10.0 เปอรเซ็นต ขณะที่ T4
มีผลผลิตนอยที่สุดคือ 0.60 กิโลกรัม/ตารางเมตร
หรื อ มี อั ต ราการลดลงของผลผลิ ต เป น 22.1
เปอรเซ็นต (Table 3)

Table 3 Yield and yield component of SPT1 rice variety in the presence of different timing
of weed control
Filled grain Unfilled grain
(no./panicle) (no./panicle)
T1 Weed-free
152.2 ± 5.9 12.8 ± 5.0
T2 Weed control before MT 152.8 ± 8.1 19.7 ± 5.6
T3 Weed control after MT 151.0 ± 10.7 22.8 ± 3.8
T4 Weedy
139.2 ± 9.5 18.0 ± 4.8
Mean
148.8
18.3
F-test
NS
NS
LSD0.05
11.99
7.46
CV (%)
16.30
82.12
Treatment

1,000 grain
weight (g)
30.4 ± 0.2
30.5 ± 0.5
29.2 ± 0.6
28.9 ± 0.5
29.7
NS
0.87
1.83

Grain yield
(kg/m2)
0.77 ± 0.1 a
0.73 ± 0.1 a
0.69 ± 0.2 ab
0.60 ± .01 b
0.70
*
0.04
28.52

Values (means of four replicates ± SE) in the same column followed by the same letter are not
significantly different at p<0.05. NS = not statistically difference; * = significantly differences at p<0.05.
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ชนิดของวัชพืชในนาขาวที่พบในแตละพื้นที่
จะขึ้นอยูกับระดับนํ้าในแปลงและชนิดของเมล็ด
วัชพืชที่สะสมในดิน (weed seed bank) ในพื้นที่
ดิ น ไม ขั ง นํ้ า พบหญ า ดอกขาว (Leptochloa
chinensis) เจริญเติบโตไดดมี คี วามสูงและนํา้ หนักแหง
เพิม่ ขึน้ 107 เปอรเซ็นต และมีนาํ้ หนักชอดอกเพิม่ ขึน้
183 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ขังนํ้า
หญาขาวนก (Echinochloa cruss-galli) สามารถ
เจริญเติบโตไดดใี นดินทีม่ คี วามชืน้ 75-90 เปอรเซ็นต
กกขนาก (Cyperus difformis) สามารถงอกและ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพนํ้าลึก 1 เซนติเมตร และ
พบวัชพืชนํ้าในพื้นที่ที่มีระดับนํ้าสูงและอาศัยนํ้า
ชลประทาน (Awan et al., 2015; Kaur et al.,
2018) จากผลการทดลองพบผักบุง (Ipomoea
aquatica) เปนวัชพืชเดนใน T3 และ T4 และ
ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava) เปนวัชพืชเดน
ใน T2 ซึง่ ทัง้ สองชนิดเปนวัชพืชนํา้ ทีเ่ จริญเติบโตไดดี
ในพืน้ ทีร่ ะดับนํา้ สูง สาเหตุทวี่ ชั พืชนํา้ สามารถเจริญ
เติบโตไดดีกวาวัชพืชบกเนื่องจากวัชพืชนํ้าไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (water stress) การปดเปดของ
ปากใบและกระบวนการสังเคราะหแสงจึงเกิดขึ้น
อยางปกติ (Spencer and Bowes, 1993) ซึง่ แตกตาง
จากวัชพืชบกทีต่ อ งปรับตัวตอสภาวะเครียดดังกลาว
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่ากวาวัชพืชที่ไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (Awan et al., 2015; Colmer,
2003) แสดงใหเห็นวาระดับนํ้าในแปลงปลูกมี
อิทธิพลตอประเภทของวัชพืช แตความแตกตางของ
ชนิดวัชพืชทีเ่ จริญเติบโตในกรรมวิธตี า ง ๆ ยังตองการ
การศึกษาในระยะยาวเนื่องจากมีปจจัยภายนอกที่
เกีย่ วของเปนจํานวนมาก เชน ชนิดของเมล็ดวัชพืช
ที่สะสมในดิน การพักตัวและการทําลายการพักตัว
ของเมล็ดวัชพืช ชนิดของวัชพืชทีแ่ พรระบาดในพืน้ ที่
ที่ใชระบบนํ้าชลประทานรวมกัน เปนตน เนื่องจาก

การทดลองนี้ดําเนินการในฤดูนาปและยังมีระบบ
การชลประทานที่ดีทําใหสามารถรักษาระดับนํ้าไว
ไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตรตลอดชวงการเพาะปลูก
จึงทําใหไมพบวัชพืชวงศหญาและวงศกกเพราะ
ไมสามารถงอกภายใตสภาพนํ้าขังสูง 5 เซนติเมตร
อี ก ทั้ ง เมล็ ด ของวั ช พื ช สามารถงอกได ใ นสภาพ
ออกซิเจนตํ่า (hypoxia) ที่ 28-40 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศแตไมสามารถงอก
ในสภาพดินขาดออกซิเจน (anoxia) (Spencer
and Bowes, 1993) แมขาวจะเปนพืชที่อยูใน
วงศหญาเชนเดียวกันแตขา วถูกปกดําทีอ่ ายุ 30 วัน
และขาวยังมีความสามารถในการปรับตัวตอนํ้าขัง
หรือสภาพดินขาดออกซิเจนโดยการสรางโพรงอากาศ
ในราก (aerenchyma) เพื่อลําเลียงออกซิเจนจาก
ชั้นบรรยากาศลงสูปลายรากทําใหขาวทนทานตอ
นํา้ ขัง ความสามารถในการปรับตัวดังกลาวยังพบใน
วัชพืชนํ้าหลายชนิดรวมถึงผักบุงและตาลปตรฤาษี
จึงทําใหวัชพืชนํ้าสามารถปกคลุมพื้นที่ไดมากกวา
วัชพืชบกทั่วไป (Colmer, 2003; Mongon et al.,
2014; Spencer and Bowes, 1993; Zimdahl.,
2007)
การแขงขันกับวัชพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
สงผลใหขาวสูญเสียผลผลิตอยางมากอาจสูงถึง
100 เปอรเซ็นต ในการปลูกขาวนาหวาน (Korav
et al., 2018) สําหรับการปลูกขาวนาดําการสูญเสีย
ผลผลิตจะลดลงไปตามระยะปลูกทีม่ ากขึน้ Chadhar
et al. (2020) รายงานวาที่ระยะปลูก 20×20
25×25 และ 30×30 เซนติเมตร ขาวพันธุบาสมาติ
มีผลผลิตลดลง 65.2 45.5 และ 34.8 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ในการทดลองนี้ไดกําหนดระยะปลูกที่
25×25 เซนติ เ มตรพบว า มี ผ ลผลิ ต ลดลง 22.1
เปอรเซ็นต ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่สูง ชี้ใหเห็นวายิ่ง
มีระยะปลูกที่กวางยิ่งเกิดการแขงขันกับวัชพืชสูง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืชทําให
วัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่เปนสาเหตุของการ
สูญเสียผลผลิต (Table 3) นอกจากนี้ยังมีรายงาน
วาการใสปยุ เพียงอยางเดียวโดยไมกาํ จัดวัชพืชอาจ
ทําใหผลผลิตเพิม่ ขึน้ แตผลตอบแทนทีไ่ ดไมสงู พอที่
จะทดแทนผลผลิตทีส่ ญ
ู เสียไป (Kaue et al., 2018)
การกําจัดวัชพืชเพิ่มเติมหลังการปกดําจึงชวยลด
การสูญเสียผลผลิตของขาวไดมากกวา จากผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาการกําจัดวัชพืชในชวงกอน
ระยะแตกกอสูงสุดหรือประมาณ 3-4 สัปดาหหลัง
ป ก ดํ า ทํ า ให ข  า วแตกกอได ดี ส  ง ผลให มี นํ้ า หนั ก
ผลผลิตสูงเทียบเทากับการกําจัดวัชพืชตลอดเวลา
(Table 2 and 3) ซึ่งมีชวงเวลาที่ใกลเคียงกับการ
ทดลองในประเทศปากีสถานของขาวพันธุบ าสมาติ
ที่พบวาชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการกําจัด
วัชพืชคือ 20 วันหลังปกดํา (Chadhar et al.,
2020) ขณะทีร่ ะยะวิกฤตของการกําจัดวัชพืชในนา
ข า วโดยทั่ ว ไปจะอยู  ที่ 4-6 สั ป ดาห ห ลั ง ปลู ก
(Zimdahl., 2007) และในอีกดานหนึ่งก็พบวาการ
กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุดสามารถบรรเทา
การสูญเสียผลผลิตไดเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับสําหรับการกําจัดวัชพืชจึง
ไมควรเกินระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ
ทั้งนี้ชวงเวลาที่เฉพาะเจาะจงอาจมีความแตกตาง
กันตามพื้นที่เพาะปลูก พันธุขาว ชนิดของวัชพืช
และการจัดการนํ้าซึ่งจําเปนตองพิจารณาในปจจัย
ตาง ๆ อยางถี่ถวนตอไป

สรุปผลการวิจัย

วัชพืชทีข่ นึ้ แขงขันกับขาวนาดําสวนใหญเปน
วัชพืชใบกวางมากกวาใบแคบและกก การกําจัด
วัชพืชกอนขาวเขาสูระยะการแตกกอสูงสุดทําใหมี
จํานวนชนิดของวัชพืชที่งอกภายหลังมากขึ้นโดยมี

ตาลปตรฤาษีเปนวัชพืชเดน สวนการกําจัดวัชพืช
หลังระยะแตกกอสูงสุดและไมกําจัดวัชพืชเลยมี
เพียงผักบุงชนิดเดียวที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ ซึ่งวัชพืช
เดนทั้ง 2 ชนิดเปนวัชพืชนํ้าซึ่งมีความทนทานตอ
สภาพนํ้าทวมขัง การแขงขันของขาวกับวัชพืชใน
แตละระยะการเจริญเติบโตสงผลใหขา วมีการเจริญ
เติบโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ไมมี
การกํ า จั ด วั ช พื ช เลย การแข ง ขั น กั บ วั ช พื ช ก อ น
หรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาวมีความสูง
นํ้าหนักแหง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ และ
นํา้ หนัก 1,000 เมล็ดแตกตางกัน แตการแขงขันกับ
วัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุดสงผลใหขา วมีจาํ นวน
หนอและนํ้าหนักผลผลิตลดลงมากกวาการแขงขัน
กับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวา
ระยะการเจริญเติบโตของขาวทีอ่ อ นแอตอวัชพืชคือ
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบมากกวา
ระยะการสรางผลผลิต
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Abstract

The research aimed to investigate the effect of modified culture medium on growth
of in vitro seedling of Dendrobium orchids. The modified culture media were prepared
by using organic matters including potato extract (150 g/l) tomato extract (75 g/l) fish
extract fertilizer (2 ml/l) supplemented in without and with KNO3. These modified culture
media were compared with VW medium (Vacin & Went) for in vitro growth of Dendrobium
moschatum (Buch.-Ham.) Sw. and Dendrobium primulinum Lindl. The growth of seedling
was investigated for 3 months after culturing. The results showed that VW medium was
better and suitable for long time of growth in these 2 species but the cost of medium
was high (about 60 Bath per liter). Whereas, the growth of these orchids in modified
culture media which including the potato extract [medium supplemented with potato
extract (150 g/l) + KNO3 (1.25 g/l), medium supplement with potato extract (150 g/l) +
tomato extract (75 g/l) + fish extract fertilizer (2 ml/l) and medium supplement with
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potato extract (150 g/l) + fish extract fertilizer (2 ml/l) + KNO3 (1.25 g/l)] were not different
to VW medium. While, the cost of these modified culture media was low (about 25-28
Bath per liter) but they have limitation on culturing period when compared with VW
medium. However, these modified culture media can be applied for in vitro culture of
these orchids because of save cost and simple practice.
Keywords: Orchid, Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw., Dendrobium primulinum
Lindl., organic supplements

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสูตรอาหารดัดแปลงที่เหมาะสําหรับเลี้ยงตนออนกลวยไมไทย
สกุลหวายในสภาพปลอดเชือ้ ทีม่ ตี น ทุนถูกและทําไดงา ย โดยการนําสารอินทรีย ไดแก มันฝรัง่ (150 กรัม/
ลิตร) มะเขือเทศ (75 กรัม/ลิตร) ปุยนํ้าหมักปลา (2 มิลลิกรัม/ลิตร) มาใชเปนสวนผสมในอาหารที่ไมเติม
และเติม KNO3 (1.25 กรัม/ลิตร) สําหรับการเตรียมสูตรอาหารดัดแปลง ซึง่ ในการทดลองไดนาํ สูตรอาหาร
ดัดแปลงมาเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร VW (Vacin & Went) ในการเลี้ยงตนออนกลวยไมไทยสกุลหวาย
จํานวน 2 ชนิด ไดแก กลวยไมเอื้องจําปา “Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw.” และ
เอื้องสายนํ้าผึ้ง “Dendrobium primulinum Lindl.” เพื่อดูการเจริญเติบโตของตนออนเปนระยะเวลา
3 เดือน ผลพบวา กลวยไมทั้ง 2 ชนิด ที่เลี้ยงในสูตร VW มีการเจริญเติบโตดีกวาสูตรอื่นๆ และสามารถ
เลี้ยงไวในขวดอาหารไดเปนเวลานาน แตมีคาใชจายในการเตรียมอาหารสูง คือ 60 บาทตอลิตร สวนสูตร
อาหารดัดแปลงที่มีมันฝรั่งเปนสวนประกอบ ไดแก สูตรที่มีสวนประกอบของมันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร +
KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, สูตรที่มีสวนประกอบของ มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร +
ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร และ สูตรที่มีสวนประกอบของมันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร ใหผลการเจริญเติบโตดีไมตางกันกับสูตร VW โดยสูตรอาหารดัดแปลง
มีคาใชจายในการเตรียมอาหารถูกกวา คือ 25-28 บาทตอลิตร แตสูตรอาหารดัดแปลงยังมีขอจํากัดเรื่อง
ระยะเวลาในการเลีย้ งแบบระยะยาว แตอยางไรก็ตามสูตรอาหารดัดแปลงดังกลาวสามารถนํามาประยุกต
ใชเลี้ยงตนกลวยไมไดเนื่องจากมีประโยชนในดานการเตรียมที่งายและประหยัดตนทุน
คําสําคัญ: กลวยไม เอื้องจําปา เอื้องสายนํ้าผึ้ง สูตรอาหารอินทรีย
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คํานํา

ถายทอดความรูจากการศึกษาใหแกนักเรียนและ
กล ว ยไม เ ป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของ ผูที่สนใจทั่วไปไดนําไปใชไดงายขึ้น
ประเทศไทย มีกลวยไมปา ตามธรรมชาติจาํ นวนมาก
เทาที่พบแลวมีจํานวนทั้งหมด 796 สกุล ประมาณ อุปกรณและวิธีการ
17,500 ชนิด (สลิล, 2549) โดยเฉพาะกลวยไม วิธีการทดลอง
สกุลหวาย (Dendrobium spp.) เชน เอื้องจําปา
การวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาผลของสูตรอาหาร
เอื้องสายนํ้าผึ้ง เนื่องจากมีความสวยงามและยังมี อินทรียต อ การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมไทย
ประโยชน ท างด า นสมุ น ไพร แต ก ารขยายพั น ธุ  สกุลหวายในสภาพปลอดเชือ้ โดยศึกษาในกลวยไม
กลวยไมในธรรมชาติจากเมล็ดจะมีเปอรเซ็นตการ ไทยสกุลหวายจากการเพาะเมล็ดในหองปฏิบตั กิ าร
งอกตํา่ เนือ่ งจากเมล็ดกลวยไมมขี นาดเล็กมากและ จํานวน 2 ชนิด ไดแก ตน ออนกลวยไมเอื้องจําปา
ไมมีอาหารสะสมจึงมีโอกาสงอกไดนอย ซึ่งเปน “Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.)
สาเหตุทาํ ใหไดจาํ นวนตนไมเพียงพอตอความตองการ Sw.” อายุ 3 เดือน และตนออนกลวยไมเอื้อง
ดังนัน้ ในปจจุบนั จึงไดนาํ เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สายนํ้าผึ้ง “Dendrobiun primulinum Lindl.”
มาชวยในการขยายพันธุ โดยนําเมล็ดมาเพาะเลี้ยง อายุ 5 เดือน โดยนํามาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
บนอาหารสังเคราะห แตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดัดแปลงที่ใชสารอินทรีย ไดแก มันฝรั่ง มะเขือเทศ
ในหองปฏิบัตินั้นตองใชวัสดุอุปกรณจําเพาะและ และปุยปลามาผสมในอาหารที่เติมและไมเติมสาร
สารเคมีที่มีราคาแพง ทําใหตนทุนในการผลิตสูง อนินทรีย KNO3 ซึ่งรวมไดเปนอาหารสูตรตางๆ
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีแนวคิดหาสูตรอาหารสําหรับมาใช เทียบกับสูตร VW (1949) ที่ใชในปจจุบัน จํานวน
เพื่อการขยายปริมาณกลวยไมแบบลดตนทุน โดย 15 สูตร ซึ่งเปนการวางแผนการทดลองแบบ CRD
การใชสารอินทรียเปนหลักรวมกับสารอนินทรีย (Completely randomized design) โดยแตละ
บางชนิดใหเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการเจริญ ทรีตเมนตเพาะเลี้ยง 10 ซํ้า ซํ้าละ 2 ตน ดังนี้
เติบโตของตนออนกลวยไม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค สูตรที่ 1 VW
เพื่อลดตนทุน โดยหันมาใชสารอินทรียที่หาไดงาย สูตรที่ 2 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร
ราคาถูกเปนหลัก ไดแก มันฝรั่ง มะเขือเทศ และ สูตรที่ 3 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร
ปุยปลา ซึ่งมีธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญของ สูตรที่ 4 ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร
ตนกลวยไม และธาตุอนื่ ๆ รวมทัง้ วิตามินในปริมาณ สูตรที่ 5 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ
คอนขางมากดวย ใชรวมกับ NO3 (KNO3 หรือ
75 กรัม/ลิตร
NaNO3) อยางเพียงพอก็สามารถทําใหตนออน สูตรที่ 6 มั น ฝรั่ ง 150 กรั ม /ลิ ต ร + ปุ  ย ปลา
กลวยไมเจริญไดดี (สีวลัย, 2537) คาดวานาจะเปน
2 มิลลิกรัม/ลิตร
ประโยชนในการผลิตขยายพันธุกลวยไมเพื่อการ สูตรที่ 7 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา
อนุรักษและการปลูกเลี้ยงเชิงการคา และประหยัด
2 มิลลิกรัม/ลิตร
เวลาในการเตรียมสารละลาย รวมทั้งยังสามารถ
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สูตรที่ 8 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ
75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร
สูตรที่ 9 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25
กรัม/ลิตร
สูตรที่ 10 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25
กรัม/ลิตร
สูตรที่ 11 ปุย ปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร + KNO3 1.25
กรัม/ลิตร
สูตรที่ 12 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ
75 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร
สูตรที่ 13 มั น ฝรั่ ง 150 กรั ม /ลิ ต ร + ปุ  ย ปลา
2 มิลลิกรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/
ลิตร
สูตรที่ 14 มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา
2 มิลลิกรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/
ลิตร
สูตรที่ 15 มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ
75 กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร

วิธีเตรียมสารอินทรีย
มันฝรัง่ ใชเนือ้ มันฝรัง่ ทีป่ อกเปลือกหัน่ เปนชิน้
เล็กๆ ใชเครื่องปนบดละเอียด นําไปผสมตามสูตร
อาหารตางๆ เติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร และปรับคา
pH = 5
มะเขือเทศ ใชมะเขือเทศทั้งผลหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ ใชเครื่องปนบดละเอียด นําไปผสมตามสูตร
อาหารตางๆ เติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร และปรับคา
pH = 5
ปุยปลาสําเร็จ (FOGG-IT USA) นําไปผสม
ตามสูตรอาหารตางๆ เติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร และ
ปรับคา pH = 5

การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการบันทึกขอมูลผลการทดลองเปนระยะ
เวลา 3 เดือน โดยดูผลการเจริญเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ตนออนกลวยไม ไดแก ความสูงตน ความกวางตน
ความยาวใบ ความกวางใบ และจํานวนใบ
นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนทาง
สถิติแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS (Statistical Analysis
อาหารทุกสูตรจะเติมผงวุน 7.5 กรัม/ลิตร System) และเปรียบเทียบคาเฉลีย่ โดยใชวธิ ี DMRT
และปรับคา pH = 5 ทําการนึ่งฆาเชื้ออาหารที่ (Duncan’s multiple range test) ที่ระดับความ
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15-20 นาที เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
หลังทําใหอาหารเย็นตัวลงจึงทําการยายตนออน
กลวยไมเอื้องจําปาที่มีจํานวน 3 ใบ และความสูง ผลการวิจัยและวิจารณ
2 เซนติเมตร ยายตนออนกลวยไมเอื้องสายนํ้าผึ้ง
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตกลวยไมไทย
ที่มีจํานวน 4 ใบ และความสูง 3 เซนติเมตร เลี้ยง สกุลหวาย จํานวน 2 ชนิด จากการเพาะเมล็ด
ในอาหารโดยใส 2 ตนตอขวดขนาด 8 ออนซ ในหองปฏิบัติการ โดยเลี้ยงในสูตรอาหารอินทรีย
จากนัน้ นําไปวางในหองทีค่ วบคุมแสงและอุณหภูมิ ดัดแปลงจํานวน 15 สูตร ทําการเก็บขอมูลเปน
ที่ 25-28 องศาเซลเซียส โดยใหแสง 16 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 เดือน ไดผลการวิจัย ดังนี้
ตอวัน
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การเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมเอื้องจําปา
พบวาตนออนกลวยไมเอื้องจําปามีคาเฉลี่ย
ความกวางตนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดใน มันฝรั่ง 150 กรัม/
ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร และ มันฝรั่ง 150
กรัม/ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิกรัม/ลิตร คือ 0.10
เซนติ เ มตร ซึ่ ง ให ผ ลแตกต า งทางสถิ ติ อ ย า งมี

นัยสําคัญยิง่ มีคา เฉลีย่ ความสูงตนทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดใน
VW คือ 1.06 เซนติเมตร กับคาเฉลี่ยจํานวนใบที่
เพิ่มขึ้นสูงสุดใน VW คือ 2.40 ใบ ซึ่งใหผลแตกตาง
ทางสถิตอิ ยางมีนยั สําคัญ สวนคาเฉลีย่ ความยาวใบ
ที่เพิ่มขึ้นและคาเฉลี่ยความกวางใบที่เพิ่มขึ้นไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (Table 1)

Table 1 Seedling growth of Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. at 3 months
after culture initiation on modified culture media
Shoot length Shoot width
Treatments
increase
increase
(cm)
(cm)
VW
P
T
F
P+T
P+F
T+F
P+T+F
P+K
T+K
F+K
P+T+K
P+F+K
T+F+K
P+T+F+K
F-test

1.06a
0.85ab
0.88ab
0.50bc
0.28c
0.54bc
0.51bc
0.77abc
0.67abc
0.58abc
0.51bc
0.92ab
0.69abc
0.50bc
0.43bc
*

0.06abcd
0.06abcd
0.02cde
0.04bcde
0.10a
0.10a
0.06abcd
0.07abc
0.08ab
0.00e
0.03bcde
0.01de
0.03bcde
0.03bcde
0.03bcde
**

Leaves
length
increase
(cm)
0.34
0.37
0.23
0.17
0.11
0.23
0.22
0.25
0.24
0.19
0.21
0.18
0.19
0.14
0.09
ns

of
Leaves width Number
leaves
increase
increase
(cm)
(leaves)
0.08
2.40a
1.30abc
0.06
1.90ab
0.04
1.00bc
0.05
1.20abc
0.06
0.50c
0.09
1.00bc
0.09
1.60abc
0.10
1.90ab
0.09
1.30abc
0.05
1.90ab
0.06
1.80ab
0.08
2.00ab
0.06
1.10bc
0.07
1.60abc
0.06
ns
*

Means in the same column followed by the different letter are significantly different at P<0.05 when
comparing the means value by Duncan Multiple Range Test.
ns = not significantly different
* = significantly different at P<0.05
** = significantly different at P<0.01
VW = Vacin & Went (1949)
P = Potato
T = Tomato
F = Fish extract fertilizer
K = KNO3
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Figure 1 Growth of Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. at 3 months after culture
initiation on modified culture media
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การเจริ ญ เติ บ โตของต น อ อ นกล ว ยไม เ อื้ อ ง
สายนํ้าผึ้ง
พบว า ต น อ อ นกล ว ยไม เ อื้ อ งสายนํ้ า ผึ้ ง มี
คาเฉลีย่ ความสูงตนทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดใน VW คือ 1.22
เซนติ เ มตร ซึ่ ง ให ผ ลแตกต า งทางสถิ ติ อ ย า งมี

นัยสําคัญยิ่ง มีคาเฉลี่ยความยาวใบที่เพิ่มขึ้นสูงสุด
ใน VW คือ 0.40 เซนติเมตร ซึ่งใหผลแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ สวนคาเฉลี่ยความกวางตน
ที่เพิ่มขึ้น ความกวางใบที่เพิ่มขึ้น และจํานวนใบที่
เพิ่มขึ้นนั้นไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 2)

Table 2 Seedling growth of Dendrobiun primulinum Lindl. at 3 months after culture
initiation on modified culture media
Shoot length Shoot width
Treatments
increase
increase
(cm)
(cm)
VW
P
T
F
P+T
P+F
T+F
P+T+F
P+K
T+K
F+K
P+T+K
P+F+K
T+F+K
P+T+F+K
F-test

1.22a
0.36bcd
0.41bcd
0.18cd
0.59bc
0.69bc
0.00d
0.42bcd
0.44bcd
0.53bcd
0.38bcd
0.14cd
0.87ab
0.36bcd
0.61bc
**

0.12
0.14
0.14
0.08
0.20
0.19
0.12
0.14
0.17
0.14
0.14
0.12
0.20
0.13
0.11
ns

Leaves
length
increase
(cm)
0.40a
0.26abc
0.29abc
0.21abc
0.11bc
0.13abc
0.30abc
0.09bc
0.09bc
0.01c
0.12abc
0.28abc
0.28abc
0.09bc
0.37ab
*

of
Leaves width Number
leaves
increase
increase
(cm)
(leaves)
0.11
0.90
0.10
0.30
0.14
0.30
0.09
0.40
0.23
0.50
0.08
0.50
0.07
0.30
0.17
0.60
0.18
0.40
0.10
0.50
0.08
0.20
0.06
0.30
0.14
0.60
0.09
0.50
0.12
0.70
ns
ns

Means in the same column followed by the different letter are significantly different at P<0.05 when
comparing the means value by Duncan Multiple Range Test.
ns = not significantly different
* = significantly different at P<0.05
** = significantly different at P<0.01
VW = Vacin & Went (1949)
P = Potato
T = Tomato
F = Fish extract fertilizer
K = KNO3
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Figure 2 Growth of Dendrobiun primulinum Lindl. at 3 months after culture initiation on
modified culture media
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จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนออน
กลวยไมไทย จํานวน 2 ชนิด พบวาเลีย้ งในสูตร VW
มีการเจริญเติบโตดีที่สุด สวนตนออนกลวยไมที่
เลีย้ งในสูตรอาหารดัดแปลงทีม่ มี นั ฝรัง่ เปนสวนผสม
มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกับ VW ไดแก มันฝรั่ง
150 กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, มันฝรั่ง
150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร +
ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร และ มันฝรั่ง 150 กรัม/
ลิตร + ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร + KNO3 1.25
กรัม/ลิตร ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สีวลัย (2537) ไดสรางสูตรอาหาร CU1 มีสวนผสม
ของมั น ฝรั่ ง บดละเอี ย ด 150 กรั ม แล ว เติ ม
โพแทสเซียมไนเตรต หรือโซเดียมไนเตรต 12.38
มิลลิโมลาร ซูโครส 40 กรัม/ลิตร วุน 4 กรัม/ลิตร
ใช เ ลี้ ย งต น อ อ นและเพาะเมล็ ด ของกล ว ยไม
สกุลหวาย (Dendrobium) ไดดีมาก นอกจากนี้
วรรณวิภา (2540) ไดนาํ สูตรอาหารทีป่ ระกอบดวย
สารอินทรียเทานั้นมาใช ไดแก มันฝรั่ง 150 กรัม
มะเขือเทศ 75 กรัม ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร
วุน 6 กรัม/ลิตร ซึ่งเปนสูตรที่เหมาะสําหรับเพาะ
เมล็ ด และเลี้ ย งต น อ อ นกล ว ยไม ซึ่ ง มั น ฝรั่ ง มี
สารอาหารตางๆ ที่สําคัญสําหรับการเจริญของพืช
เชน นํ้าตาล คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และสารพวก polyamine ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตชิ ว ยชะลอ
การรวงของพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดี่ยว ปองกัน
การสลายของคลอโรฟลล ชวยการเพิม่ การสังเคราะห
RNA และโปรตีน รวมถึงชวยใหมกี ารแบงเซลลแบบ
ไมโตซิส ทําใหพชื มีการเจริญดีขนึ้ (Kaur-sawhney
et al.,1980; Kaur-sawhney et al.,1982) ขอมูล
ดังกลาวสนับสนุนผลการทดลอง คือ พบวาเมือ่ เลีย้ ง
ตนออนกลวยไมเปนเวลา 3 เดือนในสูตรอาหารที่

ไมมีสวนประกอบของมันฝรั่งนั้น พบวาใบกลวยไม
สวนใหญจะเหลืองและแหงกวาในสูตรอาหาร VW
และสูตรอาหารมีสวนประกอบของมันฝรั่ง ซึ่งทั้งนี้
อาจมีความเกีย่ วเนือ่ งกับการสลายตัวของคลอโรฟลล
ที่ชาลงในอาหารที่มีมันฝรั่ง หรือสูตรอาหารที่มี
ธาตุอาหารเพียงพอตอการเจริญของกลวยไม เชน
สู ต ร VW แต ก ารเลี้ ย งกล ว ยไม ใ นสู ต รอาหาร
ดัดแปลงนีจ้ ะมีขอ จํากัดเรือ่ งระยะเวลาในการเลีย้ ง
คือ จําเปนตองยายลงอาหารใหมทุกๆ 2 เดือน
เนื่องจากสารอาหารที่อยูในสูตรอาหารไมเพียงพอ
ตอการเลีย้ งกลวยไมทนี่ านกวา 2 เดือน ซึง่ สามารถ
ใชไดกับการยายตนออนกลวยไมโดยทั่วไปอยูแลว
เพราะตองยายลงอาหารใหมทุก 1-2 เดือน จาก
ผลงานวิจัยในเบื้องตนนี้เราสามารถใชสารอินทรีย
มาดั ด แปลงทํ า สู ต รอาหารสํ า หรั บ เลี้ ย งต น อ อ น
กลวยไมได
คาใชจา ยในการเตรียมอาหารดัดแปลงแตละสูตร
จากผลการคํานวณคาใชจายในการเตรียม
อาหารดัดแปลงแตละสูตร ราคาตอ 1 ลิตรนัน้ พบวา
ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร มีคาใชจายในการเตรียม
อาหารตอลิตรถูกที่สุด คือ 18 บาท สวน VW
มีคา ใชจา ยในการเตรียมอาหารตอลิตรแพงทีส่ ดุ คือ
60 บาท (Table 3)
ราคาคาวัสดุที่ใชในการเตรียมอาหารมีดังนี้
มันฝรั่ง 150 กรัม (6 บาท) มะเขือเทศผลใหญ
75 กรัม (3.75 บาท) ปุย ปลาสําเร็จ (FOGG-IT USA)
2 มิลลิลิตร (0.93 บาท) KNO3 (Merck) 1.25 กรัม
(1.83 บาท) ผงวุนตรานางเงือก เอเอ 7.5 กรัม
(17.25 บาท)
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Table 3 Cost of modified culture media (Bath/Liter)
Treatments
VW
P
T
F
P+T
P+F
T+F
P+T+F
P+K
T+K
F+K
P+T+K
P+F+K
T+F+K
P+T+F+K
VW = Vacin & Went (1949)
P = Potato
F = Fish extract fertilizer

สรุปผลการวิจัย

Bath/Liter
60
23
21
18
27
24
22
28
25
23
20
29
26
24
30
T = Tomato
K = KNO3

ในการเลือกใชสูตรอาหารอินทรียดัดแปลง
ตางๆ นัน้ ตองคํานึงถึงคาใชจา ยในการเตรียมอาหาร
และการเจริญเติบโตของตนออนกลวยไมควบคูกัน
ดวย สูตรอาหาร VW ที่ใชสําหรับเลี้ยงกลวยไม
ในปจจุบันนั้นมีการเจริญเติบโตดีสามารถเลี้ยงไว
ในขวดอาหารไดเปนเวลานานกวาสูตรอื่นๆ แตมี
คาใชจายในการเตรียมอาหารที่แพง คือ 60 บาท
ตอลิตร จากผลการทดลองครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวาเรา
สามารถนําสูตรอาหารทีม่ มี นั ฝรัง่ เปนสวนประกอบ
มาใชเลี้ยงตนออนกลวยไมแทนได ซึ่งสูตรอาหาร

ดัดแปลงดังกลาว มีผลตอการเจริญเติบโตของ
กลวยไมที่ดี และมีคาใชจายในการเตรียมอาหาร
ถูกกวา โดยสูตรอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับการนํามา
เลี้ยงตนออนกลวยไม ไดแก สูตรที่ 9 มันฝรั่ง 150
กรัม/ลิตร + KNO3 1.25 กรัม/ลิตร, สูตรที่ 8
มันฝรั่ง 150 กรัม/ลิตร + มะเขือเทศ 75 กรัม/ลิตร
+ ปุยปลา 2 มิลลิลิตร/ลิตร และ สูตรที่ 13 มันฝรั่ง
150 กรัม/ลิตร + ปุย ปลา 2 มิลลิลติ ร/ลิตร + KNO3
1.25 กรัม/ลิตร ซึ่งมีคาใชจายในการเตรียมอาหาร
25-28 บาทตอลิตร ซึ่งสามารถใชไดกับการยาย
ตนออนกลวยไมทั่วไปที่ทําการยายลงอาหารใหม
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ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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Abstract

The objectives of the study were to investigate:1) farmers’ needs for promoting
vegetable growing under good agricultural practices and 2) factors affecting farmers’ needs
for promoting vegetable growing under good agricultural practices. The sample group in
this study consisted of 112 famers growing vegetables in the area of Mon Ngo Royal
Project Development Center area, Mae Tang district, Chiang Mai province. A set of
questionnaires was used for data collection and analyzed by using descriptive statistics
and multiple regression.
Results of the study revealed that, as a whole, the respondents had a high level of
needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice system (x=3.42).
In this respect, application of pesticides was to have the highest average mean score
(x=3.51). This was followed by produce holding, moving in plantation area, storage and
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collection (x=3.48); preharvest processes (x=3.42); plantation area (x=3.41); and water
sources/data recording (x=3.40), respectively. However, harvest and postharvest handlings/
personnel hygiene (x=3.35) were found at the lowest average mean. Gender (female)
(Sig.= 0.034), training and education trip (Sig.= 0.034) had statistically significant relationships
with needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice system of
the respondents.
Keywords: need of farmer, vegetable production under good agricultural practice system,
agricultural extension, Mon Ngo Royal Project Development Center

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมของเกษตรกร และ 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการสงเสริมการปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยมีกลุมตัวอยางคือ เกษตรกรผูปลูกผักในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 112 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหพหุถดถอย
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยความตองการรับการสงเสริมมากสุด คือ
ดานการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) รองลงมา ไดแก ดานการขนยายผลผลิตภายใน
แปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดานกระบวนการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 3.42) ดานพื้นที่ปลูก (คาเฉลี่ย
3.40) ดานแหลงนํ้าและดานการบันทึกขอมูลและสอบทวนยอนกลับมีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.40 และดานที่
คาเฉลี่ยความตองการนอยสุด คือ ดานการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กับดานสุขลักษณะ
สวนบุคคลมีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.35 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการสงเสริมปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ (หญิง) (P = 0.034) และ
การเขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตร (P = 0.034)
คําสําคัญ: ความตองการของเกษตรกร การผลิตผักในระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม การสงเสริมการเกษตร
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ
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คํานํา

พืชผักเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษย
อันอุดมไปดวยสารอาหารโดยเฉพาะวิตามิน แรธาตุ
และใยอาหารทีเ่ ปนประโยชนตอ รางกายของมนุษย
ในปจจุบนั ประเทศไทยไดมกี ารสงเสริมใหเกษตรกร
ผูป ลูกพืชผักทีผ่ ลิตภายใตการปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ่งเปน
มาตรฐาน หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการจัด
กระบวนการผลิ ต ที่ มุ  ง ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย
มีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภค และคํานึงถึง
สิง่ แวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ของเกษตรกร (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ, 2561)
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะกอตั้ง
เมื่อป พ.ศ. 2528 เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่เปน
ชาวไทยชาติ พั น ธุ  ม  ง โดยศู น ย ไ ด ขั บ เคลื่ อ นให
เกษตรกรผูป ลูกผักในพืน้ ทีไ่ ดดาํ เนินการผลิตภายใต
ระบบการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP) เพือ่ ควบคุมการผลิต
พื ช ผลทางการเกษตรให มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย
ปราศจากการปนเปอนสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ตลอดจนโลหะหนัก หรือจุลินทรียที่เปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคดวยการผลิตอยางเปนระบบ
มีการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม โดยใหความ
สําคัญถึงสุขภาพของผูผ ลิต ผูบ ริโภค และทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมเปนหลัก (มูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก าร
มหาชน), 2561) ตลอดจนเปนการยกระดับมูลคา
ของผลผลิตทางการเกษตร และสรางรายไดทมี่ นั่ คง
แกครัวเรือนเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดี อันเปน
ปจจัยพืน้ ฐานสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของคนและ
ชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนและขยายผลการ
ดําเนินการผลิตพืชผักภายใตระบบเกษตรที่ดีของ
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงมอนเงาะใหสอดคลองกับ
ความประสงคของเกษตรกร และสงเสริมการผลิต
ไดตรงกับเปาหมายของมูลนิธิโครงการหลวงใหได
มากที่สุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับความตองการรับการสงเสริมปลูกผัก
ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงเนนในการ
ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร และขอมูลระดับความตองการรับการ
สงเสริมการปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกผัก เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอความตองการรับการสงเสริมการ
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการสงเสริม
การปลู ก ผั ก ในระบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสมของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสามารถ
สนับสนุนนักสงเสริมการเกษตรของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะสามารถคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเขารวมเปนสมาชิกผูปลูกผักในระบบเกษตร
ทีด่ ใี หแมนยํามากยิง่ ขึน้ รวมถึงการไดขอ มูลพืน้ ฐาน
สํ า หรั บ ประกอบการวางแผนงาน และกํ า หนด
โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสงเสริมการ
ปลูกพืชผักในระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสมแกเกษตรกร
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะในฤดูกาลเพาะปลูกครั้งหนาตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
การวิจยั นีใ้ ชรปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่ ส ง เสริ ม ปลู ก ผั ก ในระบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสม
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้อยูในชวง
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม กอนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการ การวิเคราะหขอมูล
ดําเนินการวิจัยดังนี้
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ
1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และ
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกร ขอมูลความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
ผู  ป ลู ก ผั ก ในระบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยใชสถิติเชิง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง พรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 114 คน กําหนดขนาด คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973) ที่ระดับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการ
ความเชื่อมั่นรอยละ 99 และยอมใหเกิดความ สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
คลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.01 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง เกษตรกร โดยใชการวิเคราะหพหุถดถอย (Multiple
จํานวน 112 คน และทําการสุมตัวอยางเกษตรกร Regression Analysis) ดวยการใชโปรแกรมสถิติ
โดยวิธกี ารสุม อยางงายดวยการใชตารางเลขสุม จาก เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการวิเคราะห
รายชื่ อ เกษตรกรผู  ป ลู ก ผั ก ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา ทั้งนี้ในสวนของการวิเคราะหความตองการรับการ
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เชียงใหมตามจํานวนขนาดตัวอยางที่ไดกําหนดไว เกษตรกร ไดแบงระดับความตองการ ออกเปน 5 ระดับ
คือ 5=ตองการมากทีส่ ดุ 4=ตองการมาก 3=ตองการ
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ปานกลาง 2=ตองการนอย และ 1=ตองการนอย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร ทีส่ ดุ โดยนําคะแนนทีไ่ ดมาหาคาเฉลีย่ และแบงชวง
ผูปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่ศูนย คะแนนเพื่อใชในการพิจารณาระดับความตองการ
พั ฒ นาโครงการหลวงม อ นเงาะ อํ า เภอแม แ ตง รับการสงเสริมเกีย่ วกับการปลูกผักในระบบเกษตรดี
จังหวัดเชียงใหมในป 2563 จํานวน 112 คน โดย ที่เหมาะสมของเกษตรกร ไดดังตอไปนี้
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
คาคะแนน
ระดับความตองการ
ขอมูลการวิจัย ซึ่งมีจํานวน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
4.21–5.00 มีความตองการมากที่สดุ
การศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ
3.41–4.20 มีความตองการมาก
และสังคมของเกษตรกร ตอนที่ 2 การศึกษาความ
2.61–3.40 มีความตองการปานกลาง
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
1.81–2.60 มีความตองการนอย
ที่เหมาะสมของเกษตรกร และตอนที่ 3 การศึกษา
1.00–1.80 มีความตองการนอยที่สุด
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ในสวนการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร วิเคราะหโดยใช
การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) โดยใชวิธีการแบบ Enter เพื่อหาวา
ตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ
ความต อ งการรั บ การส ง เสริ ม ปลู ก ผั ก ในระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (กัลยา,
2561) และมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทิ ศ ทางใดกั บ
ตัวแปรตาม (เชิงบวกหรือเชิงลบ) (วาโร, 2553) ซึ่ง
การศึกษาในครัง้ นีใ้ ชตวั แปรอิสระจํานวน 12 ตัวแปร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางการ
สมรส จํานวนแรงงานในครัวเรือน รายไดภาค
การเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนครั้ง
ในการรับรูข อ มูลขาวสารดานการเกษตร การติดตอ
กั บ เจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม การเกษตร การเข า ร ว ม
ประเพณีดานการเกษตรของชุมชน จํานวนครั้ง
ในการเข า ร ว มฝ ก อบรม และศึ ก ษาดู ง านด า น
การเกษตร และประสบการณในการทําการเกษตร
ทั้งนี้เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
แตละคู โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา ไมมี
ตัวแปรอิสระคูใดที่มีความสัมพันธกันสูงกวา 0.70
ที่จะกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระดวยกันเอง (Multicollinearity) อันเปนการ
ละเมิดเงือ่ นไขของการวิเคราะหพหุถดถอย (สุชาติ,
2556)
ในการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความต อ งการรั บ การส ง เสริ ม ปลู ก ผั ก ในระบบ
เกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึง่ มีจาํ นวนตัวแปรอิสระทัง้ หมด 12 ตัวแปร
โดยไดกําหนดและการวัดของแตละตัวแปร ดังนี้

เพศ (GEN: 0=ชาย, 1=หญิง) อายุ (AGE: จํานวนป
[คาเฉลีย่ ]) ระดับการศึกษา (EDU: 0=ประถมศึกษา
หรือตํา่ กวา, 1=มัธยมศึกษา หรือสูงกวา) สถานภาพ
ทางการสมรส (STAT: 0=สถานภาพอื่ น ๆ,
1=สถานภาพสมรส) จํานวนแรงงานในครัวเรือน
(LAB: จํานวนคน [คาเฉลีย่ ]) รายไดภาคการเกษตร
ของครัวเรือน (INCA: บาท/ป [คาเฉลี่ย]) จํานวน
พื้นที่ทําการเกษตร (FARMS: จํานวนไร [คาเฉลี่ย])
จํานวนครัง้ ในการรับรูข อ มูลขาวสารดานการเกษตร
(NEWS: จํานวนครั้ง/เดือน [คาเฉลี่ย]) การติดตอ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (CONT: จํานวนครั้ง/
ป [คาเฉลี่ย]) จํานวนครั้งในการเขารวมประเพณี
ดานการเกษตรของชุมชน (PAR: จํานวนครั้ง/ป
[คาเฉลี่ย]) จํานวนครั้งในการเขารวมฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดานการเกษตร (TRIN: จํานวนครั้ง/ป
[คาเฉลี่ย]) และประสบการณในการทําการเกษตร
(EXP: จํานวนป [คาเฉลี่ย]) ในสวนตัวแปรตาม คือ
ความต อ งการรั บ การส ง เสริ ม ปลู ก ผั ก ในระบบ
เกษตรดีทเี่ หมาะสมของเกษตรกร (NEED: คาเฉลีย่ )

ผลการวิจัยและวิจารณ

ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุเฉลีย่ 45.87 ป จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนตน มีสถานภาพสมรส จํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.73 คน มีรายไดใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 92,269.66 บาทตอป จํานวนพื้นที่
ทําเกษตรเฉลี่ย 10.47 ไร เกษตรกรรับรูขอมูล
ขาวสารดานการเกษตรเฉลี่ย 9.57 ครั้งตอเดือน
มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย
2.11 ครั้งตอเดือน เกษตรกรเขารวมประเพณีดาน
การเกษตรของชุมชนเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน เคย
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เขารวมฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตร เกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) รองลงมา ไดแก ดานการ
เฉลี่ย 1.79 ครั้งตอป และมีประสบการณในการ ขนยายผลผลิตภายในแปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดาน
ทําการเกษตรเฉลี่ย 11 ป
กระบวนการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย
3.42) ดานพื้นที่ปลูก (คาเฉลี่ย 3.40) ดานแหลงนํ้า
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบ และดานการบันทึกขอมูลและสอบทวนยอนกลับมี
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.40 และดานการเก็บเกี่ยวและ
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความตองการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับดานสุขลักษณะ
รวมทุกดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) โดย สวนบุคคลมีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.35 โดยเปน 2 ดาน
เรียงคาเฉลีย่ ในแตละดานจากมากไปนอยดังนี้ ดาน ที่คาเฉลี่ยความตองการนอยสุด ดังรายละเอียด
ทีม่ คี า เฉลีย่ มากสุด คือ การใชวตั ถุอนั ตรายทางการ คาสถิติใน (Table 1)
Table 1 Level of needs for promoting vegetable growing under good agricultural practice
system of farmers in Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Tang
district, Chiang Mai province
(n=112)
Needs for promoting vegetable growing
x
under good agricultural practice system of
SD.
Description
farmers
1. Water sources
3.40 0.55
Moderate
2. Plantation area
3.41 0.57
High
3.51 0.55
High
3. Application of pesticides
3.42 0.57
High
4. Preharvest processes
3.35 0.60
Moderate
5. Harvest and postharvest handlings
6. Produce holding, moving in plantation area, 3.48 0.63
High
storage and collection
7. Personnel hygiene
3.35 0.60
Moderate
8. Data recording
3.40 0.75
Moderate
Total
3.42 0.60
High
Remarks 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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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการรับการ
สงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความต อ งการรั บ การส ง เสริ ม ปลู ก ผั ก ในระบบ
เกษตรดี ที่ เ หมาะสมของเกษตรกรในพื้ น ที่ ศู น ย
พั ฒ นาโครงการหลวงม อ นเงาะ อํ า เภอแม แ ตง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมด
12 ตัวแปรสามารถรวมกันอธิบายหรือทํานายความ
ผันแปรตัวแปรตามคือ ความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
อยูที่รอยละ 46.8 (R2=0.468) และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความตองการรับ
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. of
F=0.039) พบวามีจํานวนทั้งหมด 2 ตัวแปร ไดแก
เพศ (หญิง) และการเขารวมฝกอบรมและศึกษา
ดูงานดานการเกษตร (Table 2) โดยสามารถอธิบาย
และวิจารณผลการศึกษาไดดังนี้
1. เพศ สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกร
เปนเพศหญิงจะมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดความตองการรับ
การสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้น 0.190 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันเริ่มมี
การเปดกวางใหเกษตรกรที่เปนเพศหญิงเขามามี
สวนในการตัดสินใจ วางแผน การจัดการ และ
รับผลประโยชนจากการผลิตพืชผลทางการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น โดยการปลูกผักในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสมถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญในการมี
ตลาดหรื อ แหล ง รั บ ซื้ อ ที่ ชั ด เจน การเพิ่ ม มู ล ค า
ผลผลิต ตลอดจนการมีเครือขาย หรือเปนสมาชิก
ของหนวยงานดานการพัฒนาภาคการเกษตรตาง ๆ
เชน มูลนิธิโครงการหลวง สํานักงานเกษตรอําเภอ
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนดานการเกษตร หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน โดยสอดคลอง
กับการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความเปนอยูที่ดี
ของแมบานเกษตรกรและครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหมของศันสนีย
และรุจ (2555) ที่พบวา แมบานเกษตรกรสวนใหญ
เปนสมาชิกกองทุนหมูบานและกลุมธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ และในภาพรวมแมบาน
เกษตรกรมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครัวเรือนอยูใน
ระดั บ มาก และยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สิริพงศ และคณะ (2560) ที่พบวา เกษตรกรที่เปน
เพศหญิงจะมีสวนรวม และความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษในระดับที่สูงกวา
เกษตรกรเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. การเขารวมฝกอบรม/ศึกษาดูงานดาน
การเกษตร สามารถอธิบายไดวา ถาเกษตรกรที่มี
จํานวนครั้งการเขารวมฝกอบรม และศึกษาดูงาน
ดานการเกษตรเพิม่ ขึน้ 1 ครัง้ ตอป จะมีผลทําใหเกิด
ความตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 0.136 คะแนน เนื่องจากการที่
เกษตรกรอยูใ นเขตความรับผิดชอบของศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงมอนเงาะนั้นการเขารวมฝกอบรม
ในแตละครัง้ จะเปนการสงเสริมการทําการเกษตรที่
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม หรือปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูผลิต และผูบริโภค หรืออาจกลาวไดวาเปนการ
ส ง เสริ ม การทํ า เกษตรที่ ป ลอดภั ย ภายใต ก าร
เพาะปลูกในระบบเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม (Good
Agricultural Practice) โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก
ซึง่ เปนพืชทีเ่ กษตรกรสวนมากไดทาํ การผลิต อีกทัง้
ยังเปนพืชที่ตลาดรับซื้อใหความตองการ และมี
อัตราการบริโภคในแตละวันทีค่ อ นขางสูง ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของสรธนและพุฒิสรรค (2562) โดย
พบวา การเขารวมกิจกรรมเกีย่ วกับการเกษตร เปน
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ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความตองการรับการสงเสริม
การปลูกผักอินทรียของเกษตรกรในตําบลแมแฝก
ใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับสุภาสิณี (2558)
ที่พบวา การสงเสริมความรูโดยแบงกลุมเปาหมาย
ตามประเภทของพืชที่ปลูกตามลักษณะความเปน
เจาของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และตามขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก

เปนวิธีการสงเสริมความรูที่สอดคลองกับความ
ตองการบริบทของเกษตรกรอยางหนึ่ง ซึ่งเปน
องคประกอบที่สําคัญของแนวทางสงเสริมความรู
แบบมีสวนรวมเรื่องการลดการใชสารเคมี การลด
รายจายและเพิม่ รายไดตามหลักการเกษตรพอเพียง
แกเกษตรกร ตําบลหนาโคก อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

Table 2 An analysis of factors affecting with needs for promoting vegetable growing
under good agricultural practice system of farmers in Mon Ngo Royal Project
Development Center, Mae tang district, Chiang Mai province
Dependent Variable
Factors having relationships with needs
Independent Variables
for promoting vegetable growing under
good agricultural practice system
B
t
Sig.
0.034*
2.160
0.190
1. Gender
0.665
-0.434
-0.002
2. Age
0.893
0.135
0.013
3. Education attainment
0.904
0.121
0.021
4. Marital status
0.321
0.999
0.042
5. No. of household workforce
0.905
0.368
-7.232E-7
6. Income from the agricultural sector
1.556
0.124
7. Farming size
0.014
-1.705
0.092
8. Agricultural news perception
-0.010
0.030
0.494
0.622
9. Participation in agricultural traditions
-0.012
-0.214
0.831
10. Agricultural extension worker contact
0.136
2.156
0.034*
11. Training/ education trip
-0.005
-0.547
0.586
12. Experience in farming
R2=0.468 (46.8%)
F=1.619
Sig. of F=0.039
Remarks

* Statistically significant level at 0.05

** Statistically significant level at 0.01
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สรุปผลการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้ เกษตรกรมีความตองการรับการสงเสริมปลูกผัก
ในระบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสมของเกษตรกรโดย
ภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยดานทีม่ คี า เฉลีย่ ความ
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสมอยูในระดับมาก คือ ดานการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.51) ดานการ
ขนยายผลผลิตภายในแปลง (คาเฉลี่ย 3.48) ดาน
กระบวนการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย
3.42) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานพืน้ ทีป่ ลูก (คาเฉลีย่ 3.40) ดาน
แหลงนํ้า และดานการบันทึกขอมูลและสอบทวน
ยอนกลับ (มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.40) ดานการ
เก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับดาน
สุขลักษณะสวนบุคคล (มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.35)
ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
ตองการรับการสงเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีจาํ นวน 2 ปจจัย คือ การทีเ่ กษตรกรเปนเพศหญิง
และการมีจํานวนการเขารวมในการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดานการเกษตรเพิม่ ขึน้ ในรอบปสามารถ
สงผลใหเกษตรกรเกิดความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสูงขึ้นตามไป
ดวย

ขอเสนอแนะ

1. ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี
การวางแผนหรือดําเนินโครงการที่สอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกรมากที่สุด (โครงการ
เรงดวน/โครงการที่มีความจําเปน) จากการใช
ผลการศึกษาคาเฉลี่ยความตองการรับการสงเสริม
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมรายดาน โดย

คัดเลือกดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกมาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมฝกอบรม
ไดแก 1) โครงการเกีย่ วกับสงเสริมการใชวตั ถุอนั ตราย
ทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย 2) โครงการ
ถายทอดองคความรูแ ละทักษะเกีย่ วกับการขนยาย
ผลผลิตภายในแปลง และ 3) โครงการยกระดับ
ความสามารถดานกระบวนการจัดการกอนการ
เก็บเกี่ยว
2. ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี
การจั ด ทํ า โครงการหรื อ กิ จ กรรมในระยะกลาง
ตอจากโครงการที่มีความจําเปนที่ตองดําเนินการ
เรงดวนตามการเสนอในขอที่ 1 ขางตน โดยคัดเลือก
ประเด็นในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมจาก
ความตองการในดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับรองลงมา
ถัดจาก 3 อันดับแรก ไดแก ดานพื้นที่ปลูก ดาน
แหลงนํ้า ดานการบันทึกขอมูล ดานการสอบทวน
ยอนกลับ ดานการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และดานสุขลักษณะสวนบุคคล
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะควร
เพิ่มการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในแบบการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ตลอดจนเปดโอกาสใหเกษตรกร
มีสว นรวมเพิม่ มากขึน้ ในการสงเสริมและพัฒนาการ
ปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เชน มีการให
เกษตรกรไดเรียนรู ทดลอง หรือฝกทักษะเสมือนจริง
ตามองคความรูท ไี่ ดถา ยทอด ตลอดจนสนับสนุนให
เกษตรกรได เ รี ย นรู  ก ระบวนการผลิ ต ผั ก ภายใต
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จริง หรือแปลง
สาธิตของศูนยฯ และในแปลงเกษตรกรตนแบบ
4. ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงมอนเงาะควรมี
สรางการมีสวนรวมและพัฒนาบทบาทของกลุม
แมบานเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
พัฒนาการปลูกผักในระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม เพือ่
เปนสวนสําคัญสรางความเขมแข็งในแกสตรีและ
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Abstract

The objective of this research was to study suitable stage of date palm female
inflorescence which able to give the highest fruit setting for increasing efficiency of farmer
pollination program. The experiment was taken on the-8-year-old KL1 date palm tree
which was planted in Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Pong
Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiangmai Province in January-March of 2019 and
2020. The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with
four replications. KL1 date palm pollens which collected from fully opened male
inflorescence were used for hand pollination on five different stages of female
inflorescence: on first day the spathe began to open, and on 2, 4, 6 and 8 days after
spathe opened. In each year, after 3 months of the pollination result suggested that the
highest percentage of fruit setting was observed in pollination on female inflorescence
at the first day of spathe opened and 2 days after then (in range 77.5-83.5%). However,
pollination on female inflorescence at 4, 6 and 8 days after spathe opened gave the
lower percentage of fruit setting respectively.
Keywords: Phoenix dactylifera L., pollination, planning pollination
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอกอินทผลัมเพศเมียที่สามารถผสม
ติดผลมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเกษตรกรสามารถวางแผนการถายละอองเรณูไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดลอง
กับตนอินทผลัมเพศเมียพันธุ KL1 อายุ 8 ป ที่ปลูกในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ตําบล
โปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมกราคม - มีนาคม ป พ.ศ. 2562 และ 2563 วางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ประกอบดวย 5 กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก การถายละอองเรณู
ดวยมือโดยใชละอองเรณูจากชอดอกอินทผลัมเพศผูพ นั ธุ KL1 ทีบ่ านเต็มที่ ลงบนชอดอกเพศเมีย 5 ระยะ
คือ ในวันที่กาบชอดอกเริ่มแตก และหลังจากกาบชอดอกแตก 2, 4, 6 และ 8 วัน แลวบันทึกเปอรเซ็นต
การติดผลหลังจากถายละอองเรณูแลว 3 เดือน โดยเก็บขอมูลการติดผลปละ 1 ครัง้ พบวา ชอดอกเพศเมีย
2 ระยะ ไดแก วันที่กาบชอดอกเริ่มแตก และหลังจากกาบชอดอกแตก 2 วัน พบเปอรเซ็นตการติดผลของ
อินทผลัมสูงที่สุดอยูในชวง 77.5- 83.5 เปอรเซ็นต สวนชอดอกเพศเมียที่ถายละอองเรณูหลังจากกาบ
ชอดอกแตกไปแลว 4, 6 และ 8 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลลดลงตามลําดับ
คําสําคัญ: Phoenix dactylifera L. การถายละอองเรณู การวางแผนถายละอองเรณู

คํานํา

อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปน
ไมผลทีส่ าํ คัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึง่ ทีม่ แี หลงปลูก
อยูในประเทศแถบตะวันออกกลาง ขณะนี้กําลัง
ไดรับความนิยมจากเกษตรกรไทยอยางมากและ
มี ค วามต อ งการของตลาดสู ง โดยเฉพาะชนิ ด
รับประทานผลสด เนือ่ งจากผลมีรสชาติหวานอรอย
และมีประโยชนตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้พื้นที่ปลูก
อินทผลัมชนิดรับประทานผลสดในประเทศไทยจึง
เพิม่ มากขึน้ ทุกป จากขอมูลการนําเขาอินทผลัมจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป 2562 (เดือน
มกราคม-กันยายน) พบวา ประเทศไทยมีการนําเขา
อินทผลัมมากถึง 1,844,357 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา
สูงถึง 102,716,642 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2563)
การปลู ก อิ น ทผลั ม ในประเทศไทยให ไ ด
ผลผลิตดีนนั้ สวนหนึง่ ขึน้ อยูก บั การถายละอองเกสร
เนื่ อ งจากอิ น ทผลั ม เป น พื ช ที่ มี ด อกแยกเพศอยู 

ตางตน (dioecious plant) จึงเปนพืชผสมขาม
อยางสมบูรณ (Bacha et al., 2000) ทําใหโอกาส
ที่จะติดผลผลิตนอยหากไมชวยผสมเกสร ดังนั้น
การเพิม่ ผลผลิตของการปลูกอินทผลัมจําเปนตองมี
การถายละอองเรณู (pollination) ลงบนชอดอก
เพศเมียโดยตรง (Djerouno et al., 2015) โดย
ปกติ อิ น ทผลั ม จะเริ่ ม ออกดอกประมาณเดื อ น
มกราคม ตนหนึ่งจะมีชอดอกประมาณ 5-11 ชอ
ขึ้นอยูกับอายุและความสมบูรณแข็งแรงของตน
และจะทยอยบานประมาณปลายเดือนมกราคม
เปนตนไปทุก 5 วัน (จารุฉตั ร, 2558) เกษตรกรปลูก
อินทผลัม 32-35 ตนตอ 1 ไร ในจํานวนนี้จะมีตน
ตัวผู 5-10 ตน และมีตนตัวเมีย 25-30 ตน เพื่อให
เพียงพอตอการผสมเกสร ดังนัน้ เกษตรกรจึงตองมี
การวางแผนการถายละอองเรณูใหทันกับชวงเวลา
ทีด่ อกบานเพือ่ ใหการผสมเกสรเกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สุด (ศิริลักษณ, 2563)
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ไดมีการศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอก
เพศเมี ย ในประเทศแถบตะวั น ออกกลาง โดย
Moustafa (1998) ในอินทผลัมชนิดรับประทาน
ผลแหงสายพันธุ “Seewy” ทีป่ ลูกใน EL-Fayoum
Governorate ประเทศอียิปต ใน คริสตศตวรรษที่
1995 และ 1996 พบวา การถายละอองเรณูวันที่
กาบชอดอกตัวเมียแตก และหลังจากกาบชอดอก
แตก 2 วัน ทําใหปริมาณผลผลิตสูง สวน Ahmad
et al. (2015) ศึกษาในสายพันธุ “Begum Jangi”
ที่ปลูกใน Directorate of Agriculture Research
Dates Turbat ประเทศปากีสถาน ในคริสตศตวรรษ
ที่ 2012 และ 2013 พบวา การถายละอองเรณูตงั้ แต
กอนวันทีก่ าบชอดอกแตก 1 วัน จนถึงหลังวันทีก่ าบ
ชอดอกแตก 4 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลมากที่สุด
และลดลงเรื่อย ๆ เมื่อทําการถายละอองเรณูหลัง
วันที่กาบชอดอกแตก 6 วันเปนตนไป สําหรับใน
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น
ซึ่งแตกตางกับประเทศในแถบตะวันออกกลางที่มี
สภาพภูมิอากาศแหงแลง ฝนนอย จึงอาจเปนไปได
วาระยะของดอกเพศเมียที่เหมาะสมตอการถาย
ละอองเรณูอาจไมเหมือนกัน
สําหรับอินทผลัมสายพันธุ KL-1 เปนพันธุ
บริโภคผลสด ที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ
โดยเกษตรกรผูปลูกอินทผลัมอําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม (สวนโกหลัก) จากการนําเอา
อินทผลัมพันธุ Deglet Nour จากประเทศอิสราเอล
มาผสมขามกับพันธุ Barhee จากประเทศจอรแดน
แลวปลูกคัดเลือกตนจนไดสายพันธุ KL-1 ทีส่ ามารถ
เจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงเหมาะสําหรับ
ปลูกภายในประเทศไทย ปจจุบันมีแหลงปลูกมาก
ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานในบางพืน้ ที่
(จารุฉัตร และคณะ, 2558) การทดลองนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาระยะทีเ่ หมาะสมของชอดอก
อินทผลัมเพศเมียสายพันธุ KL-1 ซึ่งยังไมเคยมีการ
ศึกษามากอนในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใชเปนขอมูลในการวางแผนการถายละออง
เรณูไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

อุปกรณและวิธีการ

คัดเลือกตนอินทผลัม สายพันธุ KL-1 เพศเมีย
และเพศผูอายุ 8 ป ที่ปลูกในพื้นที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงใหม ตําบลโปงนํา้ รอน อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกตนทีม่ คี วามสมบูรณ
ตนอินทผลัมเพศเมียมีจํานวนชอดอก 5 ชอขึ้นไป
สวนตนอินทผลัมเพศผูม จี าํ นวนชอดอกและปริมาณ
ละอองเรณู ม าก โดยนํ า ละอองเรณู ที่ เ ก็ บ จาก
ชอดอกเพศผูห ลังจากกาบชอแตกเต็มที่ 1-2 ชัว่ โมง
(Chandler, 1958) มาตรวจสอบความมีชีวิตโดย
การยอมสีดวย 1 เปอรเซ็นต acetocarmine
(Figure 1) กอนนําไปถายละอองเรณูกับชอดอก
เพศเมียบนตนอินทผลัมที่คัดเลือกไว โดยวางแผน
การทดลองแบบสุม ในบล็อกสมบูรณ Randomized
Completely Block Design (RCBD) มี 5 กรรมวิธี
(1 ชอดอกตอ 1 กรรมวิธี) จํานวน 5 ซํ้า (1 ตนเปน
1 ซํ้า) ประกอบดวย การถายละอองเรณูในชอดอก
เพศเมียทีอ่ ยูใ นระยะแตกตางกัน 5 ระยะ (กรรมวิธ)ี
ได แ ก กรรมวิ ธี ที่ 1 วั น ที่ ก าบช อ ดอกเริ่ ม แตก
กรรมวิธีที่ 2 หลังกาบชอดอกแตก 2 วัน กรรมวิธี
ที่ 3 หลังกาบชอดอกแตก 4 วัน กรรมวิธีที่ 4
หลังกาบชอดอกแตก 6 วัน และ กรรมวิธีที่ 5
หลังกาบชอดอกแตก 8 วัน
ก อ นถ า ยละอองเรณู ทํ า การคลุ ม ช อ ดอก
เพศเมียดวยถุงพลาสติกใสกอนทีช่ อ ดอกจะเริม่ แตก
1 วัน เพื่อปองกันการผสมขามจากแมลง เมื่อ
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ชอดอกเริ่มแตกใหถายละอองเรณูตามกรรมวิธี
ในชวงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. โดยใชละอองเกสร
ปริ ม าณ 2 กรั ม ใส ล งไปในถุ ง พลาสติ ก ขนาด
9 × 14 นิ้ว จากนั้นใชกรรไกรตัดกิ่งตัดเอากาบ
ชอดอกออกใหหมด กอนนําถุงพลาสติกที่เตรียมไว
คลุมชอดอกจากดานบนลงมาใหมดิ ชอแลวเขยาถุง
เพื่อใหละอองเรณูกระจายจนทั่วชอดอกเพศเมีย
หลังการถายละอองเรณู นําถุงกระดาษมาคลุมชอ
ดอกแต ล ะกรรมวิ ธี ไ ว เ พื่ อ ป อ งกั น การปนเป  อ น
ละอองเรณูจากตนอื่น จากนั้น 15 วัน จึงแกะถุง
กระดาษออก (Figure 2) จากนั้น ทําการบันทึก
ขอมูลเปอรเซ็นตการติดผลหลังจากถายละอองเรณู
แลว 3 เดือน โดยคํานวณจากสูตร
เปอรเซ็นต จํานวนผลที่ติดอยูในชอ
× 100
การติดผล =
จํ
า
นวนผลทั
ง
้
หมดในช
อ
(%)
(นับรวมแผลทีผ่ ลรวงไปแลว)

ผลการวิจัยและวิจารณ

จากการศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอก
เพศเมียอินทผลัมพันธุ KL1 ตอการติดผล ในป
พ.ศ. 2562 และ 2563 นั้นใหผลไปในทางเดียวกัน
คื อ การถ า ยละอองเรณู ใ นระยะที่ ก าบช อ ดอก
เพศเมียเริม่ แตกและหลังจากกาบชอดอกแตก 2 วัน
อินทผลัมมีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุดอยูในชวง
77.5-83.5 เปอรเซ็นต สวนการถายละอองเรณู
หลังจากกาบชอดอกแตก 4-8 วัน พบวามีเปอรเซ็นต
การติดผลลดลงตามลําดับ โดยมีเปอรเซ็นตการ
ติดผลอยูในชวง 47.9-70.3 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการถายละอองเรณู
ในระยะทีก่ าบชอดอกเพศเมียเริม่ แตกและหลังจาก

กาบชอดอกแตก 2 วัน (Table 1) จากผลดังกลาว
มีความสอดคลองกับรายงานของ Moustafa (1998)
และ Ahmad et al. (2015) ที่ไดสรุปวา การถาย
ละอองเรณูวนั ทีก่ าบชอดอกตัวเมียแตก และหลังจาก
กาบชอดอกแตก 2 วัน ทําใหปริมาณผลผลิตสูง
จนถึงหลังวันที่กาบชอดอกแตก 4 วัน อินทผลัมมี
เปอรเซ็นตการติดผลมากทีส่ ดุ และจะลดลงเรือ่ ย ๆ
เมื่อทําการถายละอองเรณูหลังวันที่กาบชอดอก
แตก 6 วันเปนตนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงให เ ห็ น ว า ระยะดั ง กล า วเป น ระยะที่ เ กสร
ตัวเมียมีความพรอมสําหรับการถายละอองเรณู
และรังไขอยูใ นระยะทีเ่ หมาะสมตอการปฏิสนธิดว ย
สําหรับ Iqbal et al. (2012) ไดสรุปวา
ปริมาณผลผลิตอินทผลัมขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตการ
ติดผลหลังจากถายละอองเรณู โดยความสําเร็จ
ในการถายละอองเรณูขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน
คุณภาพของละอองเรณู ประสิทธิภาพในการถาย
ละอองเรณู ชวงเวลาในการถายละอองเรณู ความ
เขากันไดของสายพันธุอ นิ ทผลัม และสภาพแวดลอม
ขณะทําการถายละอองเรณู เชน อุณหภูมิ การใหนาํ้
สภาพดิ น และการให ปุ  ย เป น ต น นอกจากนี้
Moustafa (1998) ยังไดสรุปวา การถายละอองเรณู
ในระยะที่กลาวมาแมจะทําใหมีปริมาณผลผลิตสูง
แตกลับทําใหคุณภาพของผลผลิตอินทผลัมตํ่ากวา
การถายละอองเรณูหลังจากกาบชอดอกแตกไปแลว
4 วันเปนตนไป จากการพิจารณาชอผลหลังจากถาย
ละอองเรณูไปแลว 3 เดือน (Figure 3-4) ซึ่งเปน
ระยะที่ จํ า นวนผลของอิ น ทผลั ม ในช อ เริ่ ม คงที่
(Chihcheng and Robert, 2007) เห็นไดชัดวา
จํานวนผลตอชอของอินทผลัมที่ถายละอองเรณูใน
วันที่กาบชอเริ่มแตกและหลังจากกาบชอดอกแตก
2 วัน มีลักษณะชอคอนขางแนน แสดงใหเห็นถึง
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จํานวนผลตอชอที่มากกวากรรมวิธีอื่น ทําใหการ
พัฒนาของผลเปนไปอยางจํากัดเมือ่ เทียบกับชอผล
ที่หนาแนนนอยกวา ซึ่งไมไดศึกษาคุณภาพของ
ผลผลิตอินทผลัมในการทดลองนี้ อยางไรก็ตาม
อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงการถายละอองเรณูในทั้ง 2 ป
อยูที่ 23-25 องศาเซลเซียส (Figure 5) แตใน

อินทผลัมนั้นยังไมพบรายงานการศึกษาอุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการถายละอองเรณูที่ชัดเจนแต Zaid
and Wet (2002) ไดสรุปวา อุณหภูมิสูงมีผลตอ
ความมี ชี วิ ต ของละอองเรณู ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบ
โดยตรงกับปริมาณผลผลิตอินทผลัมตอการถาย
ละอองเรณูในชวงดังกลาว

Figure 1 Date palm alive pollens showed red color that stained by 1% acetocarmine,
which observed under light microscope 10× objective
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1. Mature female
inflorescence covered with
plastic bag before
pollination

2. Female inflorescence
spathe began to open

3. Collecting pollen from
male inflorescence

4. Pollination of date palm
by hand

5. Female inflorescence
covered with paper bag after
pollination

6. Date palm female
inflorescence on 15 days
after pollination

Figure 2 The process of date palm pollination in the experiment
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T1

T2

T4

T3

T5

Figure 3 Date palm ‘KL1’ fruit bunches at 3 months after pollination in 2020 which derived
from 5 female stages pollination; T1: first day the spathe began to open, T2: two
days after spathe opened, T3: four days after spathe opened, T4: six days after
spathe opened, and T5: eight days after spathe opened

Figure 4 Date palm ‘KL1’ fruit spikelet at 3 months after pollination in 2020 clearly showed
difference fruit set which derived from 5 female stages pollination; T1: first day
the spathe began to open, T2: two days after spathe opened, T3: four days after
spathe opened, T4: six days after spathe opened, and T5: eight days after spathe
opened
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Figure 5 Average temperature of Chiangmai Agricultural Research and Development
Center in 2018-2020
Table 1 Fruit setting percentage of 5 pollination treatments in date palm at 3 months
after pollination in 2019 and 2020
Stages of female inflorescence
first day the spathe began to open
2 days after spathe opened
4 days after spathe opened
6 days after spathe opened
8 days after spathe opened
CV (%)
(1)

Fruit setting
percentage (%)(1)
(2019)
77.5a
83.5a
71.8ab
52.4c
54.2bc
17.1

Fruit setting
percentage (%)(1)
(2020)
82.7a
79.6a
70.3b
57.9c
47.9d
7.0

Means within the same column follow by different letters showed significantly different between
treatments by DMRT test at P ≤ 0.05
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอก
เพศเมียอินทผลัมพันธุ KL1 ตอการติดผล พบวา
การถ า ยละอองเรณู ด  ว ยมื อ บนช อ ดอกเพศเมี ย
ในระยะที่กาบชอดอกเริ่มแตกและหลังจากกาบ
ชอดอกแตก 2 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด
มีจํานวนผลตอชอมาก ชอแนน ซึ่งตรงกับความ
ต อ งการของเกษตรกรผู  ป ลู ก อิ น ทผลั ม แบบ
รับประทานผลสด เนื่องจากจํานวนผลตอชอมาก
จะสงผลใหนํ้าหนักผลผลิตสูงขึ้นตามไปดวย สวน
การถายละอองเรณูในระยะหลังจากที่กาบชอดอก
เพศเมียแตก 4 วันเปนตนไป มีผลทําใหเปอรเซ็นต
การติดผลนอยลงตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรสามารถ
วางแผนการผสมเกสรไดไมเกิน 4 วันนับจากวันที่
กาบชอดอกเพศเมียแตกเพื่อใหไดจํานวนผลตอชอ
มากที่สุด
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Abstract

The main objective of this research was to study the factors related adaptation of
Chiang Mai dairy farmers to Free Trade Area (FTA) impacts. The samples consisted were
164 dairy farmers who are members of dairy cooperative in Chiang Mai province. The
research data was collected using interview schedules between September to December
2020. Data were analyzed by using descriptive statistics including Percentage, Mean and
Standard Deviation. Hypotheses were tested using Enter multiple regression analysis. The
results showed that the majority of farmers are male with an average age of 50.3 years
with a primary level of education, had 14.5 years of experience. In 2020, farmers had an
average net income from dairy farming of 90,817.07 baht per month and an average
outstanding debt of 499,330.77 baht. In addition, in 2020, it was found that farmers
received information about the free-trade area an average of 4.48 times per month.
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However, farmers had a moderate level of the overall perception of the free-trade area
(FTA) and farmers had to adjust to cope with the impact of the free-trade area (FTA) was
at a moderate level. The hypothesis-testing results were education level and perceptions
of free trade area (FTA) were positive statistically significant related with the farmers’
adaptation to Free Trade Area (FTA) impacts.
Keywords: Adaptation, free trade area, dairy farmers

บทคัดยอ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคสาํ คัญเพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การปรับตัวของเกษตรกรผูเ ลีย้ ง
โคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนม จํานวน 164 คน ที่เปนสมาชิกสหกรณโคนมในจังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบวิธีคัดเลือกเขาทั้งหมด ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.34 ป
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีประสบการณการเลีย้ งโคนมเฉลีย่ 14.46 ป ในป พ.ศ. 2563 เกษตรกร
มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 90,817.07 บาทตอเดือน มีภาระหนี้สินคงคางเฉลี่ย 499,330.77 บาท
และไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีเฉลี่ย 4.48 ครั้งตอเดือนผานเจาหนาที่สหกรณโคนม
เปนหลัก ทั้งนี้เกษตรกรมีระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีและระดับการปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับ
การศึกษาและระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01)
คําสําคัญ: การปรับตัว เขตการคาเสรี เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

คํานํา

ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดเขารวมเจรจา
เขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด โดยมีขอตกลงในการลดภาษีสินคา
เกษตรบางรายการและในกลุมผลิตภัณฑนม เชน
นม บัตเตอรมิลลและครีมขนไมหวาน เปนตน โดย
ไดเปดตลาดและลดภาษีเปนศูนยมาตั้งแตวันที่

1 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา ในสวนของสินคา
นมผงทีม่ ไี ขมันเกิน 1.5 เปอรเซ็นต (ไมใชเลีย้ งทารก)
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของนม เนย ไขมันเนย และ
กลุมสินคาเนยแข็ง จะมีการลดภาษีเปนศูนยโดย
ไม มี ก ารจํ า กั ด โควตาการนํ า เข า โดยจะเริ่ ม มี ผ ล
บั ง คั บ ใช ใ นป พ.ศ. 2564 จากการที่ ป ระเทศ
ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด ถื อ เป น ประเทศที่ มี

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(2):43-55 45
J. Agri. Prod.

ศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑนมที่มี
ความไดเปรียบดานสภาพภูมอิ ากาศ พืน้ ทีใ่ นการทํา
ฟารม ตนทุนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต โดย
เฉพาะนมผง ซึ่งมีราคาถูกและจะนําไปสูการนําไป
ใชทดแทนนํา้ นมดิบในโรงงานแปรรูปภายในประเทศ
จนเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาการปฏิ เ สธรั บ ซื้ อ และ
ป ญ หานมล น ตลาด และส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจ
เลิกเลี้ยงโคนมไปในที่สุด (กรมปศุสัตว, 2560)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี จํ า นวนเกษตรกรที่ เ ป น
สมาชิกของสหกรณโคนมทั้งสิ้น 821 คน และมี
จํานวนโคนมทั้งหมด 45,906 ตัว คิดเปนรอยละ
59.44 ของขอมูลเกษตรกรและประชากรโคนมใน
ภาคเหนือตอนบน และมีการดําเนินงานในรูปแบบ
สหกรณโคนมจํานวน 9 แหง (สํานักงานปศุสัตว
เขต 5, 2563) ทําหนาที่เก็บรวบรวมนํ้านมดิบจาก
เกษตรกรและจําหนายใหกับโรงงานแปรรูปนม
ในพืน้ ที่ เพือ่ นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมพรอมดืม่
ในโครงการนมโรงเรียนและนมเพือ่ การพาณิชยตา ง ๆ
จึงทําใหเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในตลาดรับซื้อ
นํ้านมดิบและมีความตองการที่จะขยายกําลังการ
ผลิต อีกทั้งยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
โคนมและผลิตภัณฑนมของจังหวัดเชียงใหม ทีต่ อ งการ
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนมใหรองรับกับตลาด
ของอุตสาหกรรมนมอยางเพียงพอ (สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5, 2563) จากการที่เกษตรกรตอง
ประสบกับปญหาดานตนทุนการผลิต เชน ราคา
อาหารขนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะสงผลทําใหราคานํา้ นมดิบ
ที่จําหนายมีราคาสูงขึ้นจากเดิม และผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในอนาคต
อันใกลยิ่งสงผลกระทบกับเกษตรกรที่ตองแขงขัน
ในดานตนทุนและคุณภาพของนํ้านมดิบ (พจนา,
2551) อีกทั้งตนทุนการผลิตนํ้านมดิบของไทยสูง
กวาตนทุนของผลิตภัณฑนมผงทีน่ าํ เขาจากประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เชน นมผงขาดมันเนย
และนมผงเต็มมันเนย เปนตน (พัชรี, 2558) ซึ่งงาย
ตอการบริหารจัดการของผูประกอบการโรงงาน
แปรรูปนมมากกวา ดังนั้นหากเกษตรกรไมมีการ
ปรับตัวเพือ่ รองรับกับผลกระทบดังกลาว คาดวาจะ
เกิดปญหาปริมาณนํ้านมดิบที่ผลิตภายในประเทศ
ลนตลาด เกษตรกรขาดทุนจากการเลีย้ งโคนม และ
สงผลใหขาดกําลังใจในการประกอบอาชีพจนเลิก
เลี้ยงโคนมไปในที่สุด (กรมปศุสัตว, 2560)
ดวยเหตุนี้ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของ
เกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) จึงนับวา
มีความสําคัญอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน โดย
ผูว จิ ยั ไดเริม่ ตนจากการศึกษาระดับการรับรูเ กีย่ วกับ
การเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกร ซึ่งถือเปน
พื้นฐานความคิดที่จะนําไปสูการปรับตัวในดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสภาพการเลีย้ งโคนม
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการนําขอมูลพืน้ ฐานทีไ่ ดไป
ใช สํ า หรั บ การวางแผนการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การเลี้ ย งโคนมของเกษตรกรให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนเพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการกําหนดแนวทางการเลี้ยงโคนม
ของเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใหสามารถรองรับผลกระทบ
จากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชากรที่ใช
ในการวิจัย คือ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่เปนสมาชิก
สหกรณโคนม 9 แหงในจังหวัดเชียงใหม จํานวน
821 คน ทําการคํานวณขนาดกลุม ตัวอยางโดยการ
ปรับใชสตู รของ Taro Yamane ความคลาดเคลือ่ น
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ที่ยอมรับไดที่ระดับ 0.07 เนื่องจากประชากรมี
ความคลายคลึงกัน (บุญธรรม, 2540) ไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 164 คน และทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
ด ว ยวิ ธี จั บ สลากแบบไม ใ ส ก ลั บ คื น (Lottery
method) ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่มีคาความเชื่อมั่น
0.92 ตามวิธี Cronbach ที่ประกอบดวยลักษณะ
คําถามแบบปลายปดและคําถามปลายเปด โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกีย่ วกับลักษณะสวน
บุคคล เศรษฐกิจและสังคม และลักษณะสภาพการ
เลี้ยงโคนมบางประการของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
โดยใชลักษณะคําถามแบบปลายปด
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรู
เกีย่ วกับการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ของเกษตรกร
ผูเ ลีย้ งโคนมในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ขอ โดย
ใชลกั ษณะคําถามแบบปลายปดแบบการประมาณคา
ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั จะใชมาตรวัดทีป่ รับมาจากวิธขี องลิเคิรท
(Likert Scale) โดยไดกําหนดคาคะแนน ดังนี้
0 เทากับ ไมเคยไดยิน คะแนน 1 เทากับ เคยไดยนิ
แตไมเขาใจ คะแนน 2 เทากับ เคยไดยินและเขาใจ
ในบางประการ และคะแนน 3 เทากับ เคยไดยนิ และ
เขาใจเปนอยางดี หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําคะแนน
ที่ไดมาทําการแบง 4 ระดับ เพื่อใชในการแปลผล
ระดับการรับรูเ กีย่ วกับการเปดเขตการคาเสรี (FTA)
ของเกษตรกร ดังนี้ ไมมีการรับรู (คาเฉลี่ย 0.000.75 คะแนน) มีการรับรูในระดับนอย (คาเฉลี่ย
0.76-1.50) มีการรับรูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
1.51-2.25) และมีการรับรูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
2.26-3.00) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการปรับตัว
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ

รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA)
จํานวน 30 ขอ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสภาพการเลีย้ งโคนม
โดยใช ลั ก ษณะคํ า ถามแบบปลายป ด แบบการ
ประมาณคา ทั้งนี้ผูวิจัยจะใชมาตรวัดที่ปรับมาจาก
วิธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยไดกําหนดคา
คะแนน ดังนี้ 0 เทากับ ไมมีการปรับตัว คะแนน 1
เทากับ การปรับตัวในระดับนอย คะแนน 2 เทากับ
การปรั บ ตั ว ในระดั บ ปานกลาง และคะแนน 3
เทากับ การปรับตัวในระดับมาก หลังจากนั้นผูวิจัย
จะนําคะแนนที่ไดมาทําการแบง 4 ระดับ เพื่อใชใน
การแปลผลระดับการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA)
ดังนี้ ไมมกี ารปรับตัว (คาเฉลีย่ 0.00-0.75 คะแนน)
มีการปรับตัวในระดับนอย (คาเฉลี่ย 0.76-1.50)
มีการปรับตัวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.512.25) และมีการปรับตัวในระดับมาก (คาเฉลี่ย
2.26-3.00) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณเกีย่ วกับปญหา ความ
ต อ งการ และข อ เสนอแนะในการปรั บ ตั ว ของ
เกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) โดยใช
ลักษณะคําถามแบบปลายเปด
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอางอิงเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยพหุ
(Regression Analysis) แบบวิธคี ดั เลือกเขาทัง้ หมด
(Enter Method) ทัง้ นีเ้ พือ่ หาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม (การปรับตัว
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี)
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ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลเกีย่ วกับลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคม และสภาพการเลี้ยงโคนมบางประการของ
เกษตรกร
จากการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.3 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมีประสบการณการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 14.5 ป เกษตรกรสวนใหญมีทายาทสืบทอด
ในกิจการโคนม มีการใชแรงงานในครัวเรือนรวมกับ
แรงงานจางซึ่งจะใชจํานวนแรงงานเฉลี่ย 3.6 คน
ตอฟารม และในป พ.ศ. 2563 พบวา เกษตรกรมี
รายไดสทุ ธิเฉลีย่ จากการเลีย้ งโคนม 90,817.07 บาท
ตอเดือน ในขณะที่เกษตรกรมีภาระหนี้สินคงคาง

เฉลี่ย 499,330.77 บาท ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญ
ไมมตี าํ แหนงทางสังคม นอกจากนีย้ งั พบวา เกษตรกร
มีการไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี
(FTA) เฉลีย่ 4.48 ครัง้ ตอเดือน และมีความถีใ่ นการ
ติดตอกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม
(เจาหนาที่สหกรณโคนม, อาสาผสมเทียม) เฉลี่ย
5.84 ครัง้ ตอ 3 เดือน ดานสภาพการเลีย้ งโคนม พบวา
เกษตรกรมีจาํ นวนแมโครีดนมเฉลีย่ 22.40 ตัว โดย
มีพนื้ ทีแ่ ปลงหญาสําหรับใชเลีย้ งโคนมเฉลีย่ 4.30 ไร
ทัง้ นีเ้ กษตรกรจะมีการใชตน ทุนคาอาหารขนในการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 52,105.91 บาทตอเดือน ซึ่งถือ
เปนตนทุนหลักในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
(Table 1)

Table 1 Results of basic characteristics of individual farmers, economy, society and
some dairy farming operation (n=164)
Std.
Deviation
0.76
1. Gender (1 = male 0 = female) (X1)
0.43
50.34
2. Age (years) (X2)
11.08
8.73
3. Education Level (years) (X3)
4.70
4. Experience in dairy farming (years) (X4)
14.46
8.93
5. Have heirs in their dairy farm (1 = ever 0 = never) (X5)
0.68
0.46
6. Labor in dairy farming (number) (X6)
3.60
1.61
7. Income from dairy farming (baht) (X7)
90,817.07 75,959.89
8. Debt (baht) (X8)
499,330.77 625,352.36
9. Social status (key stages) (X9)
0.06
0.24
10. Received information in the last year (times) (X10)
4.48
6.89
11. Contact with the government officials in the last year (times)
5.84
6.86
(X11)
12. Number of diary (cattle) (X12)
22.40
12.80
13. Size of pasture (Rai) (X13)
4.30
7.08
14. Cost of concentrated food (baht) (X14)
52,105.91 41,967.80
15. Perception of Free Trade Area (FTA) (point) (X15)
1.82
7.42
Variable

x
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ระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี
(FTA) ของเกษตรกร
จากการศึกษา พบวา เกษตรกรมีการรับรู
เกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.82 คะแนน) โดย
ประเด็ น ที่ เ กษตรกรมี ร ะดั บ การรั บ รู  ม ากที่ สุ ด
3 ประเด็น ไดแก 1) ประเด็นหากเกษตรกรไมปรับตัว
ในดานตนทุนการผลิตและคุณภาพนํ้านมดิบ อาจ
สงผลใหอุตสาหกรรมนมเลือกใชนมผงที่นําเขา
มากกวาเพราะดูแลจัดการไดงายและราคาถูกกวา
2) ประเด็นการเปดเขตการคาเสรีในสินคาประเภท
นมและผลิตภัณฑนม อาจสงผลกระทบตออาชีพ
การเลีย้ งโคนมของเกษตรกรในอนาคตหากเกษตรกร
ไมมกี ารปรับตัว และ 3) ประเด็นเกษตรกรทีพ่ ฒ
ั นา
ระบบการจัดการฟารมโคนมใหมปี ระสิทธิภาพและ
มาตรฐานจะสงผลใหฟารมโคนมมีตน ทุนการผลิตที่
ลดลงและนํ้านมมีคุณภาพมากขึ้น (คาเฉลี่ย 1.99
คะแนน) เทากันทัง้ 3 ประเด็น รองลงมา คือ ประเด็น
ทีป่ ระเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดมปี ระสิทธิภาพ
ในการผลิตนํ้านมที่มีคุณภาพมากกวาประเทศไทย
และประเด็นการเปดเขตการคาเสรีจะทําใหเกิด
ปญหาสภาวะนํ้านมดิบภายในประเทศลนตลาด
(คาเฉลี่ย 1.91 คะแนน) และประเด็นที่เกษตรกรมี
ระดับการรับรูนอยที่สุด คือ ประเด็นที่รัฐบาลไมมี
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคา
เสรี นํ า เข า นมผงจากประเทศออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนดแกเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนม (คาเฉลีย่ 1.37
คะแนน) อาจเนื่องมาจากชองทางการไดรับขอมูล
ขาวสารของเกษตรกรยังไมครอบคลุมถึงประเด็น
สําคัญที่มีความเกี่ยวของกับผลกระทบที่กําลังจะ
เกิดขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรี สอดคลองกับ
ยุคลธร (2549) อธิบายวาเกษตรกรสวนใหญไมทราบ
วารัฐบาลไมมมี าตรการรองรับใหกบั เกษตรกรผูเ ลีย้ ง

โคนมจากการเปดเสรีนําเขานมผงขาดมันเนยกับ
ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ หนวยงานภาครัฐจึงควร
ใหขอมูลขาวสารผานชองทางที่ทําใหเกษตรกร
เขาถึงไดงายและรวดเร็วเพื่อใหเกษตรกรเกิดการ
รับรูถึงขาวสารและสภาวการณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและเปนประโยชน
ระดับการปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปดเขตการคาเสรี
1) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรี (FTA) ดานเศรษฐกิจในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.06 คะแนน) และ
เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่อยู
ในระดับมากมีจํานวน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่
เกษตรกรมีการควบคุม ดูแลและปองกันโรคที่จะ
เกิดกับฟารมโคนมอยางมีมาตรฐาน (คาเฉลีย่ 2.43
คะแนน) รองลงมา คือ ประเด็นที่เกษตรกรมีการ
ปรับแผนการจัดการดูแลฟารมใหเขากับสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.27 คะแนน) และ
ประเด็นที่เกษตรกรมีการปรับตัวอยูในระดับนอย
คือ ประเด็นการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการลด
ตนทุนดานแรงงานคน (คาเฉลีย่ 1.71) อาจเนือ่ งมาจาก
เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการลงทุนในเทคโนโลยี
ตองใชเงินลงทุนทีค่ อ นขางสูง แตการใชแรงงานคน
ร ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งโคนมขั้ น พื้ น ฐานที่
กระทําอยูใ นปจจุบนั ก็ยงั คงสามารถประกอบอาชีพ
การเลีย้ งโคนมได ประกอบกับการทีเ่ กษตรกรยังคง
ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักจึงไมเห็นความ
สําคัญของการจะนําเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุน
สอดคลองกับ ปรีตญ
ิ า (2552) อธิบายวา เกษตรกร
ที่ไมยอมรับเทคโนโลยีสวนใหญนั้นมีความคิดเห็น
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วาการใชงานมีความยุงยากและซับซอน อีกทั้ง
ไมเปนการประหยัดเวลาหรือชวยลดตนทุนแตอยางใด
2) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรี (FTA) ดานสังคมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.79 คะแนน) และเมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่อยูใน
ระดับมาก คือ ประเด็นที่เกษตรกรเขาประชุม
อบรม หรือรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจโคนม
ทีจ่ ดั โดยภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงานตาง ๆ อยูเ สมอ
(คาเฉลี่ย 2.30 คะแนน) และประเด็นที่เกษตรกรมี
การปรับตัวอยูใ นระดับนอย คือ ประเด็นการรวมกลุม
ในการหาทางพัฒ นาและแปรรูป ผลิตภัณฑจ าก
นํา้ นมดิบเพือ่ เพิม่ มูลคามีการปรับตัวอยูใ นระดับตํา่
(คาเฉลี่ย 1.34) อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีความ
คิดเห็นวาในการจะพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑนนั้
เปนสิ่งที่ทําไดยากและเกินกําลังของตนเอง เพราะ
ตองใชเงินทุนและเทคโนโลยีดา นการแปรรูปเขามา
ชวย ซึง่ ยอมทําใหเกษตรกรตองใชเงินลงทุนสูงตาม
ไปดวย ตลอดจนตองหาชองทางการตลาดเอง ซึง่ เปน
สิ่งที่เกษตรกรหรือแมแตสหกรณโคนมก็สามารถ
กระทําไดยาก และประเด็นเขารวมกลุมในชุมชน
เพือ่ เพิม่ อํานาจตอรองในดานตาง ๆ เชน การรวมกลุม
ซื้ออาหารขนเพื่อใหไดสินคามีคุณภาพและราคา
ถูกลง (คาเฉลีย่ 1.46) อาจเนือ่ งมาจากเกษตรกรใช
อาหารขนสําเร็จรูปทีส่ หกรณโคนมจัดซือ้ มาบริการ
จําหนายใหกับสมาชิกเปนหลัก เพราะในการที่
เกษตรกรจะผลิตอาหารขนใชเองนัน้ มีความยุง ยาก
และมีขั้นตอนมากมาย เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ
อาหารขน การหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบที่จะนํา
มาใชผลิตและการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ใชในการผลิตอาหารขน เปนตน อีกทั้ง
เกษตรกรยังตองคิดคนสูตรอาหารที่เหมาะสมและ

ผลิตไดในปริมาณที่สัมพันธกับจํานวนโคนมของ
ตนเองอีกดวย หากไมใชฟารมขนาดใหญทมี่ จี าํ นวน
โคนมมากพอ อาจไม คุ  ม ค า กั บ การลงทุ น ของ
เกษตรกร
3) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรีดา นสภาพการเลีย้ งโคนมในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.90 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่อยูใน
ระดับมากมีจํานวน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่
เกษตรกรมีการแยกบริเวณโรงเรือนเลี้ยงโค ที่เก็บ
อาหารและเวชภัณฑอยางเปนสัดสวนและไมให
สัตวเลีย้ งเขาไปในโรงเรือนได (คาเฉลีย่ 2.54 คะแนน)
รองลงมา คือ ประเด็นทีเ่ กษตรกรมีการดูแลจัดการ
บริเวณฟารมและพื้นที่สําหรับอาหารเลี้ยงโคนม
ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอเพื่อลดการเกิดโรค
(คาเฉลี่ย 2.49 คะแนน) อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมโคนม
ซึง่ สหกรณโคนมจะมีการบังคับใหสมาชิกทุกคนตอง
ผานการรับรองมาตรฐานฟารมจากปศุสตั ว ทัง้ นีเ้ พือ่
ใหไดนํ้านมดิบมีคุณภาพที่ดีและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภค และประเด็นใหอาหารโคนมตาม
ความสามารถในการใหนาํ้ นมของโคแตละประเภท
อยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 2.40) สําหรับประเด็นที่
เกษตรกรมีการปรับตัวอยูในระดับนอยมีจํานวน
3 ประเด็น ไดแก ประเด็นการนําระบบการบันทึก
ติดตามพฤติกรรมโคนมมาชวยวิเคราะหและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผสมพันธุโคนม (คาเฉลี่ย 1.84)
อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีความคิดเห็นวาเปน
เทคโนโลยีที่ตองมีการลงทุนสูงและมีความยุงยาก
ในการนํามาใช ซึ่งเกษตรกรพิจารณาแลวไมคุมคา
กับการลงทุน ประเด็นมีการผลิตอาหารหมักดวย
ตนเองจากหญาหรือเปลือกขาวโพดเพื่อลดการซื้อ
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อาหารโคนม (คาเฉลี่ย 1.27) อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการใชเปลือกขาวโพด
หมักนั้นตองใชความรู เสียเวลา และมีตนทุนการ
ผลิตสูงหากเทียบกับอาหารหยาบสด เชน ตนและ
เปลือกขาวโพดฝกออน หญาเนเปยร และเศษ
มะเขือเทศโรงงาน เปนตน ซึง่ เกษตรกรสามารถจัด
ซื้อไดตลอดทั้งป สอดคลองกับ ปฐมพงศ และคณะ
(2563) อธิบายวา เกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติ
ในการทําเปลือกขาวโพดหมักวามีความยุง ยากและ
ซับซอน ทําใหเกษตรกรมีการยอมรับการใชเปลือก
ขาวโพดหมักในระดับนอย และประเด็นการจัดซื้อ

วัตถุดิบมาเพื่อผสมอาหารขนไวใชเอง (คาเฉลี่ย
1.04) อาจเนื่องมาจากการจัดซื้ออาหารขนจาก
สหกรณโคนมหรือทองตลาดนั้นสามารถทําไดงาย
และสะดวกกวาเมื่อเทียบกับการผลิตอาหารขนไว
ใชเอง อีกทั้งเกษตรกรจะมีความยุงยากในการ
แสวงหาและการจัดซื้อวัตถุดิบแตละชนิดมาผสม
เอง และตองจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากสงผล
ทําใหเกษตรกรตองใชทั้งเงินทุน เวลา และสถานที่
ในการจัดเก็บวัตถุดิบดังกลาว ซึ่งยอมไมคุมคา
เมื่อพิจารณาจากขนาดฟารมและจํานวนโคนมที่
เกษตรกรเลี้ยงอยู (Table 2)

Table 2 Level of adaptation to Free Trade Area (FTA) impacts
Adaptation to Free Trade Area impacts
Economic
Social
Dairy farming operation factors
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การปรั บ ตั ว ของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี
การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ข อง
ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม และสภาพ
การเลี้ยงโคนมบางประการของเกษตรกรครั้งนี้ใช
การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระ จํานวน 15 ตัวแปร กับตัวแปรตาม จํานวน
1 ตัวแปร คือ การปรับตัวของเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนม
ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

Mean
2.06
1.79
1.90

S.D.
0.594
0.615
0.528

Level
moderate
moderate
moderate

เปดเขตการคาเสรี เมือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระแตละคู พบวา มีตัวแปรอิสระ 1 คูที่มี
ความสัมพันธกนั สูง คือ X8 (ภาวะหนีส้ นิ คงคาง) กับ
X14 (ตนทุนคาอาหารขน) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรอิ ส ระด ว ยกั น เอง
(multicollinearity) อันเปนการละเมิดขอสมมติฐาน
ที่กํากับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาติ,
2546) ผูวิจัยจึงไดเลือกใชตัวแปร X8 (ภาวะหนี้สิน
คงคาง) ในการวิเคราะหเทานัน้ เนือ่ งจากเปนตัวแปร
ที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากกวา X14 และ
สามารถเขียนแบบจําลองได ดังนี้
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Y
โดยที่ Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 +
b10X10 + b11X11 + b12X12 + b13X13 + b15X15
การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปดเขตการคาเสรี
เพศ (ชาย/หญิง)
อายุ (ป)
ระดับการศึกษา (ป)
ประสบการณในการเลี้ยงโคนม (ป)
การมีทายาทสืบทอดกิจการ (มี/ไมมี)
จํานวนแรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม (คน)
รายไดสุทธิเฉลี่ยจากการเลี้ยงโคนม (บาท/เดือน)
ภาระหนี้สินคงคาง (บาท)
การมีตําแหนงทางสังคม (มี/ไมมี)
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี (จํานวนชองทาง)
การติดตอกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม (ครั้ง/3 เดือน)
จํานวนแมโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
พื้นที่แปลงหญาสําหรับใชเลี้ยงโคนม (ไร)
ตนทุนคาอาหารขน (บาท/เดือน)
ระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี (คะแนนเฉลี่ย)

จากการวิเคราะหถดถอยพหุแบบคัดเลือกเขา
ทั้งหมด (Enter Method) ปรากฏวาไดคา F =
5.244 และแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระจํานวน
2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือตํ่ากวา ไดแก
ระดับการศึกษา (X3) และระดับการรับรูเกี่ยวกับ
การเปดเขตการคาเสรี (X15) ของเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมในจังหวัดเชียงใหมซงึ่ มีความสัมพันธเชิงบวก
โดยพบวาคา R2 เทากับ 0.330 หมายความวา
ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรสามารถรวมกันอธิบาย
ความสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตามได ร  อ ยละ 33.00
ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้

1) ระดั บ การศึ ก ษา (X 3) มี ค วามสั ม พั น ธ
เชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อธิบายไดวา เกษตรกรที่มีระดับการ
ศึกษาเพิม่ ขึน้ จะทําใหเกษตรกรมีระดับการปรับตัว
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี
(FTA) เพิม่ ขึน้ เชนกัน อาจเนือ่ งมาจากเกษตรกรทีม่ ี
ระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการรับรูแ ละ
แสวงหาความรู ขาวสารทีเ่ ปนปจจุบนั ไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งนําไปสูการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ
ไดมากกวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา
สอดคลองกับ เสกสรรค และคณะ (2564) อธิบายวา
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการแสวงหา
ขอมูลใหม ๆ อีกทั้งยังสามารถเขาถึงขอมูลและ
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นํามาปรับใชไดงายและรวดเร็วกวาเกษตรกรที่มี
ระดับการศึกษาตํ่า นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
เพ็ญฑิตา และคณะ (2560) อธิบายวา การศึกษา
สามารถเพิ่มโอกาสในการปรับตัวของเกษตรกรตอ
สถานการณภัยแลง เนื่องจากเกษตรกรที่ไดรับการ
ศึกษาเพิม่ ขึน้ จะมีการคิดทีเ่ ปนระบบ สามารถวิเคราะห
และแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีกวาเกษตรกรที่มีการ
ศึกษานอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ วินีกาญจน
และคณะ (2558) อธิบายวา ระดับการศึกษามีผล
ตอความสามารถในการแสวงหาความรูแ ละสามารถ
นําความรูไ ปแกไขปญหาได จึงทําใหเกิดการปรับตัว
เมื่อตองประสบกับภาวะวิกฤติจากอุทกภัย
2) ระดับการรับรูเ กีย่ วกับการเปดเขตการคาเสรี
(X15) ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม
มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ เกษตรกรที่มีระดับการ
รับรูเ กีย่ วกับการเปดเขตการคาเสรีเพิม่ ขึน้ จะทําให
มีระดับการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปดเขตการคาเสรีเพิ่มขึ้นเชนกัน อาจเนื่องมาจาก

เกษตรกรทีม่ รี ะดับการรับรูม ากกวาจะมีโอกาสไดรบั
ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ไดกอ น
ซึ่งจะนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการปรับตัว
เพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ไดเร็วกวาเกษตรกร
ที่มีระดับการรับรูนอย สอดคลองกับ ภาณุพันธุ
(2552) อธิบายวา เกษตรกรที่ไดรับขอมูลขาวสาร
ดานโคนมอยางสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะสือ่ สิง่ พิมพและ
โทรทัศนจะมีความรูแ ละการปฏิบตั ทิ ดี่ กี วาเกษตรกร
ที่ไดรับขอมูลขาวสารนอยครั้ง และสอดคลองกับ
ยุคลธร (2549) อธิบายวา การรับรูดานผลกระทบ
ของการเปดเขตการคาเสรีมีความสัมพันธกับการ
ปรับตัวดานการลดตนทุนการผลิตนํ้านมดิบและ
ดานการจัดการและพัฒนาฟารมใหไดมาตรฐาน
เนื่องจากเมื่อเกษตรกรทราบถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ หลังจากเปดเขตการคาเสรีจงึ ตองหาแนวทาง
ในการปรับตัวและการที่จะชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมสามารถแขงขันในดานคุณภาพและราคา
นํา้ นม คือ การลดตนทุนการผลิตนํา้ นมดิบและการ
พัฒนาฟารมใหไดมาตรฐาน (Table 3)

Table 3 Regression coefficient of independent variable with adaptation to Free Trade
Area (FTA) impacts
Unstandardized
t
Sig.
Coefficients
(Constant)
26.861
3.072
0.003
Education Level (X3)
0.718
2.332
0.021*
Perception of Free Trade Area (FTA) (X15)
0.836
5.159
0.000**
SEE = 13.470 F = 5.244
Sig. of F = 0.000
R = 0.575
R2 = 0.330
Variable

Remark: * Significant at *0.05 and lower that
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ปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะในการ
ปรั บ ตั ว ของเกษตรกรผู  เ ลี้ ย งโคนมในจั ง หวั ด
เชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขต
การคาเสรี
เกษตรกรมีปญหาในการปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในประเด็น
ตนทุนคาอาหารสูง อาจเนือ่ งมาจากเกษตรกรสวนใหญ
จะใชอาหารขนทีซ่ อื้ จากสหกรณโคนมเปนหลักและ
เสริมดวยอาหารหยาบในกรณีท่ีมีแปลงหญาเปน
ของตนเอง ประเด็นปญหารองลงมา คือ โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอยที่เกิดขึ้นอยูเปน
ประจําและสงผลตอสุขภาพโคนมจนทําใหผลผลิต
นํ้านมลดลง และตามมาตรการควบคุมโรคตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558 สงผลให
เกษตรกรไม ส ามารถจํ า หน า ยนํ้ า นมดิ บ ให กั บ
สหกรณโคนมได จนทําใหสูญเสียรายไดและยัง
เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตนํ้านมดิบที่มาจากการ
รักษาโคนมอีกดวย
เกษตรกรมีความตองการในการปรับตัวเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA)
ในประเด็นที่ตองการใหภาครัฐเขามาชวยในการ
ประกันราคานํา้ นมดิบ รวมถึงการชวยรับซือ้ นํา้ นมดิบ
ที่ผลิตไดทั้งหมด อาจเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไมมี
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี
(FTA) ใหกบั เกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมทีช่ ดั เจนและเปน
รูปธรรม รองลงมา คือ การชวยลดราคาอาหารขน
อาจเนื่องมาจากการที่เกษตรกรสวนใหญมีการใช
อาหารขนเปนหลัก โดยซื้อจากสหกรณโคนมที่
ตนเองเปนสมาชิกอยูหรือจากเอกชน
เกษตรกรมีขอเสนอแนะในการปรับตัวเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA)
ในประเด็นใหภาครัฐชวยดูแลและหามาตรการมา
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA)

ใหกับเกษตรกรในระยะแรก เชน หลังจากที่มีการ
เปดเขตการคาเสรี (FTA) จะทําใหมีการนําเขานม
และผลิตภัณฑนมตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึง่ ภาครัฐ
ควรสงเสริมใหการผลิตนมเชิงพาณิชยมีการใช
นํา้ นมดิบทีส่ ามารถผลิตไดภายในประเทศกอนการ
ใชนมผงที่นําเขามา เปนตน ประเด็นรองลงมา คือ
ตัวของเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมควรทีจ่ ะรักษามาตรฐาน
ฟารม การเพิม่ คุณภาพนํา้ นมดิบในฟารมของตนเอง
และแสวงหาแนวทางการลดตนทุนการผลิตของ
ตนเองอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหสามารถแขงขันกับตาง
ชาติไดทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพนํ้านมดิบ
หลังจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ดังกลาว

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร
ผูเ ลีย้ งโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพือ่ รองรับผลกระทบ
จากการเปดเขตการคาเสรี เพื่อใหเกิดการปรับตัว
ของเกษตรกรเพื่อรองรับกับผลกระทบดังกลาว
ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) หนวยงานภาครัฐและเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
โดยเฉพาะสํานักงานปศุสัตว เขต 5 และสหกรณ
โคนมในจังหวัดเชียงใหม ตองมีการเนนยํ้าขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับสถานการณการเปดเขตการคาเสรี
(FTA) อยางสมํ่าเสมอ โดยผานชองทางการสื่อสาร
ทีส่ ามารถเขาถึงเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและทัว่ ถึง
เชน เจาหนาที่สหกรณโคนมหรืออาสาผสมเทียม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกษตรกรมีระดับการรับรูข อ มูลเกีย่ วกับ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเป ด เขตการค า เสรี
(FTA) ซึ่งจะชวยทําใหเกษตรกรเกิดการตื่นตัวและ
แสวงหาแนวทางการปรับตัวในการเลีย้ งโคนมใหกบั
ตนเองไดอยางเหมาะสม
2) สหกรณโคนมควรสงเสริมและใหความรู
กับเกษตรกรในดานการนําเทคโนโลยีเขามาชวยลด
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ตนทุนการผลิต เพราะการเลี้ยงโคนมในปจจุบัน
จะตองอาศัยทั้งประสบการณการเลี้ยงโคนมของ
เกษตรกรควบคูก บั นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช
ภายในฟารมโคนมใหมากขึ้น เชน เครื่องรีดนม
ระบบ Pipe Line การใชฮอรโมนเหนี่ยวนําการ
ตกไขในแมโคนม และการผลิตอาหาร TMR เปนตน
ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ลวนเขามาชวยแกไขปญหา
ในการเลีย้ งโคนม เชน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ปญหาการปนเปอ นในนํา้ นมดิบ และปญหาดานการ
ผสมติดในแมโคนม เปนตน อีกทั้งยังเปนการลด
ต น ทุ น การผลิ ต นํ้ า นมดิ บ ให กั บ เกษตรกรอย า ง
แทจริง แตเนื่องจากปจจัยดานอายุและระดับการ
ศึกษาของเกษตรกรที่อาจจะมีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น การสงเสริมเทคโนโลยี
ดังกลาวจึงควรเนนไปที่ทายาทเกษตรกรที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงกวารุนพอแม ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เรียนรูแ ละยอมรับเทคโนโลยีไดเร็วมากขึน้ ตราบใด
ที่เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตนํ้านมดิบให
ตํ่าลงไดก็ยอมจะเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในเรื่องของราคาจําหนายนํ้านมดิบที่จะนําไปใชใน
อุตสาหกรรมนมหรือการแปรรูปผลิตภัณฑนมได
ตามไปดวย ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมตอไป
3) หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ไดแก สํานักงาน
ปศุสตั วเขต 5 ตองมีมาตรการเพือ่ รองรับผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในระยะ
แรกของการปรับตัว เชน การสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบี้ยตํ่าใหกับสหกรณโคนมและเกษตรกรเพื่อ
ใชในการพัฒนาฟารมโคนม โดยเฉพาะดานการ
นํ า เข า เทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งโคนมสมั ย ใหม ม าใช
ภายในฟารม และการสรางความมัน่ ใจเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการนํ้านมดิบที่สามารถผลิตได
ภายในประเทศใหกบั เกษตรกร ตลอดจนการรณรงค

ใหผูบริโภคภายในประเทศหันมาดื่มนมพรอมดื่มที่
ผลิตจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยใหมากขึ้น
แนวทางการส ง เสริ ม ที่ ก ล า วมาเป น เพี ย ง
วิธีการที่จะชวยใหเกิดการปรับตัวของเกษตรกร
ผู  เ ลี้ ย งโคนมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ พื่ อ รองรั บ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีเทานั้น สิ่งที่
สําคัญคือ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
โคนมของประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐบาลจะตอง
แสดงความจริงใจในการเขามาแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึน้ จากการเปดเขตการคาเสรีดงั กลาวตลอดจน
การสรางความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพการเลีย้ ง
โคนมใหกับเกษตรกรตอไปในอนาคต ที่สําคัญคือ
ตัวเกษตรกรเองจะตองมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
ของตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งเปรียบเสมือนกับการ
เตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบจากการ
เป ด เขตการค า เสรี ดั ง กล า วหรื อ ผลกระทบจาก
สถานการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางเหมาะสม
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Abstract

The main objective of this study was to develop media for the transfer of knowledge
about rice farming in the community case study in Khuan Ru Sub-district, Rattaphum
District, Songkhla Province. The sample group consisted of the chairman and committee
of the community rice mill group, local wisdom men and the community rice mill group
committee by purposive selection. The sample group used in the media experiment
consisted of 120 people living in Khuan Ru Sub-district, Rattaphum District by simple
random sampling. The research instruments included group discussion, an interview
structure, a media quality assessment form, a learning achievement test, and a media
satisfaction assessment form. Data were analyzed with descriptive statistics of frequency
and percentage, E1/E2 (85/85) efficiency index and t-test. The results showed that the
community needs to used poster, brochures and video. The quality assessment of the
developed media by the experts revealed that the multimedia was appropriate at the
high level with the rating mean of 4.18. The developed media was efficient at 84.22/85.50
which was higher than the 85/85 criterion. The comparison result of learning achievement
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scores before and after learning from the media revealed that the post-learning mean
score was higher than its pre-learning counterpart at the .01 level of statistical significance.
The satisfaction with the multimedia for the knowledge transfer of the community’s rice
farming was at the highest level and the mean is 4.23. It can be concluded that the
developed media for the knowledge transfer of the community’s rice farming can be
applied with the target group efficiently.
Keywords: Media development, transfer, rice farming, Songkhla

บทคัดยอ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ พัฒนาสือ่ สําหรับการถายทอดความรูเ รือ่ งการทํานาของชุมชน
กรณีศึกษาในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเพื่อรวบรวม
องค ค วามรู  ก ารทํ า นา ได แ ก ประธานและคณะกรรมการกลุ  ม โรงสี ข  า วชุ ม ชน ปราชญ ช าวบ า น
คณะกรรมการกลุม โรงสีขา วชุมชน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการทดลองสือ่ ไดแก
ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จํานวน 120 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย วิธีการและ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก แบบสัมภาษณ แบบประเมินคุณภาพสือ่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ
จําแนกชนิดขอมูล การวิเคราะหเชิงปริมาณใชคา รอยละ คาความถี่ วิเคราะหประสิทธิภาพของสือ่ ใชเกณฑ
E1/E2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความรูโดยทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบวา สื่อที่ชุมชน
ตองการใชเพือ่ การถายทอดความรูค อื โปสเตอร แผนพับ และวีดทิ ศั น เมือ่ พัฒนาสือ่ ตามความตองการแลว
มีผลการประเมินคุณภาพสือ่ จากผูเ ชีย่ วชาญในระดับดี มีคา เฉลีย่ เทากับ 4.18 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของสือ่ ประสมเทากับ 84.22/85.50 ซึง่ สูงกวาเกณฑ 85/85 สวนผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูก อ นการใชสอื่ และ
หลังการใชสอื่ พบวา คะแนนหลังจากการใชสอื่ สูงกวากอนการใชสอื่ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
และความพึงพอใจตอสือ่ ประสมสําหรับการถายทอดความรูเ รือ่ งการทํานาของชุมชนอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 แสดงวา สื่อที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การพัฒนาสื่อ การถายทอด การทํานา สงขลา
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คํานํา

สื่อเพื่อการเรียนรูหรือสื่อเพื่อการถายทอด
ความรู เปนตัวกลางทีจ่ ะสงความรู สรางความเขาใจ
ระหวางผูถ า ยทอดไปยังผูร บั การถายทอด ชวยสราง
ความสนใจใหผูเรียนหรือผูรับการถายทอดมีการ
ติดตามเนื้อหาตลอดเวลา ชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหาไดเร็วขึ้น เปนการ
เป ด โอกาสให เ กิ ด การเรี ย นรู  ที่ ต อบสนองความ
ตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี จึงสนับสนุน
การเรียนแบบรายบุคคลไดมากขึ้น สื่อการเรียนรู
คือสิ่งที่อยูรอบตัว ไมวาสิ่งนั้นจะเปนคน สัตว พืช
สิ่งของ สถานที่ สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ ซึ่งการนําวัสดุ
เครือ่ งมือ วิธกี าร มาเปนสะพานเชือ่ มโยงความรูไ ปยัง
ผูเ รียน จะทําใหเกิดความเขาใจตรงตามจุดประสงค
การเรียนรู สื่อการเรียนรูสามารถจัดทําหรือพัฒนา
สือ่ การเรียนรูข นึ้ เอง หรือนําสือ่ ตาง ๆ ทีม่ อี ยูร อบตัว
มาใชในการเรียนรู ใชเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู เพือ่ ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ (ปรารถนา, 2560) สือ่ เพือ่ การ
เรียนรูจ งึ สามารถสงเสริมการเรียนรูต อ สังคมในเชิงรุก
ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียน
หรือผูรับการถายทอดสามารถทําความเขาใจกับ
เนื้อหาไดในระยะเวลาอันสั้น และชวยทําใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นอยางถูกตอง รวดเร็ว
(ณัฐเขต, 2554) โดยเฉพาะผูเ รียนทีม่ คี วามรูไ มมาก
ประสบการณนอย สื่อมีสวนอยางมากที่จะชวย
อธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหเขาใจไดงายขึ้น (ทรงพล,
2550)
การทํานาในชุมชนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา เปนกิจกรรมที่ดําเนินมาตั้งแตอดีต
ดวยเหตุผลเรื่องปากทองของคนในครัวเรือนเปน
สําคัญ ทําใหคนสวนใหญทํานาเปนกิจกรรมหลัก
ควบคูไ ปกับการทําสวนยางพารา แตตอ มาเมือ่ ราคา

ผลผลิตยางพาราสูงขึ้น ทําใหคนในชุมชนจํานวน
มากเปลี่ยนพื้นที่นาไปเปนสวนยางพารา สงผลให
พื้นที่นาและผลผลิตขาวของชุมชนลดลง ประกอบ
กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เกิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง คนในชุ ม ชนมี ก ารอพยพ
แรงงานออกไปนอกชุ ม ชนเพื่ อ หารายได ใ น
ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ ทําใหแรงงานในการทํานา
ลดลงตามไปดวย หลายครัวเรือนตองมีการซื้อหา
อาหารโดยเฉพาะขาวจากภายนอกมากขึ้น เกิด
ความไมมั่นคงดานอาหารในชุมชน ผูนําชุมชนและ
คนในชุมชนจึงมีความเห็นรวมกันวา การสรางความ
มั่นคงทางอาหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชน
สามารถดํารงอยูได โดยเฉพาะเรื่องขาว ซึ่งชุมชนมี
ตนทุนเดิมในการผลิตอยูแลว ทั้งสภาพภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมตอการทํานา ความรูหรือภูมิปญญา
ในการทํานาทีส่ บื ทอดกันมาตัง้ แตบรรพบุรษุ ความ
ตั้งใจในการสืบทอดการทํานาของคนรุนใหม ทําให
ชุมชนมีความพยายามจะดํารงวิถีการทํานาของ
ชุมชนไว โดยมีการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งมาตัง้ แต
ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา มีความพยายามในการ
พัฒนาผลผลิตขาวใหเปนสินคาที่สรางรายไดแก
ผูผลิตในชุมชน ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความนา
สนใจจนได รั บ รางวั ล มากมาย เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ
OTOP ระดับสี่ดาว จังหวัดสงขลา ไดรับมาตรฐาน
สินคา อ.ย., ฮาลาล, GAP, GMP, และ Best of
Songkhla จนในทีส่ ดุ ไดมกี ารพัฒนากลุม ของชุมชน
จัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชน ใชชื่อวา วิสาหกิจกลุม
โรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน และสรางกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนเกษตรกรทํานาใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้นและเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
วิสาหกิจมากขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งกลุมฯ ก็ไดใหการ
สนับสนุนแกสมาชิกในการใหคาํ ปรึกษา คําแนะนํา
ขอเสนอแนะ การกํากับ ติดตามดูแลการผลิตขาว
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อยางถูกวิธตี ามมาตรฐานตาง ๆ จัดกิจกรรมสงเสริม
และใหความรูใ นการทํานาแกสมาชิกอยางตอเนือ่ ง
จนพัฒนาเปนแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตขาวใหแก
เกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน รวมถึงผูที่สนใจ
ศึกษา เรียนรู วิถชี วี ติ การทํานาของเกษตรกรชุมชน
ควนรู ซึ่งวิธีการถายทอดความรูการทํานาที่ใช
เปนหลักคือ การบรรยายประกอบการสาธิต และ
การนําชมสถานทีจ่ ริง ซึง่ ผูส นใจจะไมสามารถเรียนรู
ไดตลอดกระบวนการ ทําใหกลุมฯ มีความตองการ
สือ่ การเรียนรูท จี่ ะชวยใหการถายทอดความรู เรือ่ ง
การทํานาของชุมชน สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (องคการบริหารสวนตําบลควนรู, 2561)
ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชน กรณีศึกษาตําบลควนรู
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สําหรับเปนแนวทางใน
การผลิตสื่อเพื่อใชในการถายทอดความรูใหกับ
ผูส นใจทีม่ าศึกษาความรูจ ากชุมชน อีกทัง้ ยังเปนการ
รวบรวมองคความรูใ นการทํานาของชุมชนใหคงอยู
และสามารถเผยแพรสูสังคมไดตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน
2. เพื่อสรางและพัฒนาสื่อในการถายทอด
ความรู เรื่องการทํานาของชุมชน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู 
กอนและหลังการใชสื่อ เรื่องการทํานาของชุมชน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อ
ในการถายทอดความรู เรื่องการทํานาของชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ ใ ช ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ในการ
รวบรวมองคความรูในการทํานาของชุมชน โดยใช

กลุม ตัวอยางจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
selection) ประกอบด ว ย 1) ประธานและ
คณะกรรมการกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน
หมูที่ 6 จํานวน 5 ราย 2) ปราชญชาวบาน ซึ่งมีการ
ปรับเปลีย่ นการทํานาใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP
ขาว แบบรายเดียว จํานวน 3 ราย 3) สมาชิกกลุม
โรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 จํานวน
2 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย สําหรับกลุมตัวอยาง
ในการศึ ก ษาเพื่ อ หาความต อ งการสื่ อ เพื่ อ การ
ถายทอดความรูการทํานาของชุมชน คือสมาชิก
กลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ซึ่งเปน
วิทยากรและทีมงานในการใหความรูแ กผทู มี่ าศึกษา
เกี่ยวกับการทํานาของชุมชน จํานวน 22 ราย และ
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในศึกษาผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู และ
ความพึงพอใจทีม่ ตี อ สือ่ ไดแก ประชากรทีอ่ าศัยอยู
ในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ ทัง้ หมด 2,312 ครัวเรือน
ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางยามาเน
ทีค่ วามคลาดเคลือ่ นรอยละ 10 จากจํานวนประชากร
ทั้งหมด ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 96 ราย
แตเพื่อใหการวิเคราะหสถิติมีความนาเชื่อถือและ
เปนไปตามขอกําหนดในการทดสอบทางสถิติ ผูว จิ ยั
จึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 120 ราย โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1) การศึกษาองคความรูในการทํานาของ
ชุมชน การดําเนินการขั้นนี้ใชกระบวนการสนทนา
กลุม (Focus group discussion) รวมกับการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ในการ
รวบรวมองคความรูจ ากประธานและคณะกรรมการ
กลุมโรงสีขาวชุมชน เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยน
การทํานาใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP ขาว แบบ
รายเดียว และสมาชิกกลุม โรงสีขา วชุมชน โดยผูว จิ ยั
ไดกําหนดประเด็นคําถามสําหรับใชในการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
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ทํ า การวิ เ คราะห โ ดยการจํ า แนกชนิ ด ข อ มู ล
(Typological analysis) เพื่อสรุปเปนองคความรู
และเป น แนวทางในการออกแบบและสร า งสื่ อ
มัลติมีเดีย เรื่อง การทํานาของชุมชนควนรู แลวจัด
ประชุมเกษตรกรผูใหขอมูลอีกครั้ง เพื่อนําผลสรุป
ขององคความรูไปนําเสนอ ใหตรวจสอบความ
ถูกตอง รวมทัง้ ทําแบบสํารวจความตองการสือ่ เพือ่
การถายทอดจากวิทยากรและทีมงานในการให
ความรูแ กผทู มี่ าศึกษาเกีย่ วกับการทํานาของชุมชน
จํานวน 22 ราย
2) การพัฒนาสื่อเพื่อการถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชนควนรู ดําเนินการศึกษา
องคความรูในการทํานาของชุมชน (ในขั้นที่ 1)
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และวิธีการสรางสื่อ
เพือ่ การถายทอดความรู กอนจะนําองคความรูท ไี่ ด
จากขั้นที่ 1 มาสรางสื่อตนแบบตามความตองการ
ของเกษตรกรทีเ่ ปนวิทยากร ซึง่ ประกอบดวย วีดทิ ศั น
โปสเตอร แผนพับ เมือ่ ไดสอื่ ตนแบบแลว จัดประชุม
เกษตรกรผูใ หขอ มูลและนําเสนอสือ่ ตนแบบเพือ่ ให
ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการและเนือ้ หา
ขององคความรู รวมทั้งใหขอคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สื่อตนแบบ เมื่อนําสื่อตนแบบมาปรับตามผลที่ได
จากการประชุมเกษตรกรแลว จึงสรางแบบประเมิน
เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อตนแบบ แลวนําผล
การประเมิ น และข อ คิ ด เห็ น ของผู  เ ชี่ ย วชาญมา
ปรับปรุงสื่อตนแบบกอนจะนําไปทดลองใชตอไป
3) ทดสอบสื่ อ เพื่ อ การถ า ยทอดความรู 
เรื่ อ งการทํ า นาของชุ ม ชนควนรู โดยนํ า สื่ อ ทั้ ง
3 ประเภทไปทดลองใชกบั เกษตรกรจํานวน 20 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อและปรับปรุงแกไข พบวา
มีประสิทธิภาพสื่อเพื่อการถายทอดความรู E1/E2
เทากับ 84.22/85.50 ซึ่งผานเกณฑที่ไดกําหนดไว
คือ 85/85 เปนไปตาม ชัยยงค (2556) ที่อธิบายวา

เนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไวสูงสุดแลว
ลดตํ่าลงมา คือ 90/90 85/85 80/80
4) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
และความพึงพอใจตอสือ่ เพือ่ การถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชนควนรู หลังจากไดทําการ
ทดลองหาประสิทธิภาพสื่อแลว จึงไดนําสื่อทั้ง
3 ประเภทไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางจํานวน 30 คน
เพื่อหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D)
ของแบบทดสอบความรู โดยใชการวัดความเชือ่ มัน่
แบบคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคา
ความยากงายของแบบทดสอบ 0.92 และหาความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) ของประเด็นขอคําถามในแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอสื่อที่ใชถายทอดความรู
พบวา มีคา ความเชือ่ มัน่ อยูท ี่ 0.98 จากนัน้ จึงนําผล
ทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบและแบบประเมินไปใช
กับประชากรที่อาศัยอยูในตําบลควนรู จํานวน
120 คน โดยใหทําแบบทดสอบกอนใชสื่อและ
หลังจากใชสื่อถายทอด และทําแบบประเมินความ
พึงพอใจตอสื่อที่ใชถายทอดความรู

ผลการวิจัยและวิจารณ

บริบทของชุมชนควนรู
จากการวิจยั พบวา ชุมชนควนรูเปนชุมชนทีม่ ี
ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ราบลาดเขาจากทิศใตไป
ทิศเหนือ มีคลองธรรมชาติหลายสาย คนสวนใหญ
ในชุมชนจึงทําการเกษตรเปนอาชีพหลักตัง้ แตอดีต
เปนตนมา พืชที่ปลูกกันมากคือ ขาวและยางพารา
เปนการทําการเกษตรเพื่อการดํารงชีพและคอย ๆ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทําการเกษตรเปนเชิง
พาณิชยมากขึน้ ตามสภาวการณของสังคม ในราวป
พ.ศ. 2540-2543 ซึง่ เปนชวงทีป่ ระเทศไทยประสบ
ปญหาดานเศรษฐกิจทั้งระบบ ประชาชนในชุมชน
จึงเกิดปญหาดานการเงิน มีหนีส้ นิ และมีการอพยพ
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ยายออกไปนอกชุมชน สงผลใหพื้นที่และผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ประชาชนใชชีวิตกันอยาง
ลําบาก ในชวงป พ.ศ. 2544 จึงมีการรวมตัวกันของ
กลุมผูนําในชุมชนเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดํ า เนิ น งาน และเริ่ ม มี ก ารนํ า ภู มิ ป  ญ ญา
ทางการเกษตรในอดีตมาใชรวมกับเทคโนโลยี เพื่อ
ใหการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีผลผลิตและ
ผลตอบแทนที่ ช  ว ยให เ กษตรกรดํ า รงชี วิ ต อยู  ไ ด
นอกจากนี้แลวชุมชนยังไดมีความเห็นรวมกันวา
การทํานาเปนอาชีพหลักของชุมชน มีการสืบทอด
วิ ธี ก ารทํ า นามาตั้ ง แต บ รรพบุ รุ ษ ประกอบกั บ
สภาพแวดล อ มของพื้ น ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะ
สงเสริมใหมีการทํานาตอไป ซึ่งจะทําใหชุมชนมี
ความมั่นคงทางอาหารไดในระยะยาว จึงควรจะ
ส ง เสริ ม ให อ งค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การทํ า นาได ถู ก
ถายทอดใหคนรุนหลังและผูสนใจ เพื่อรักษาความ
เปนเอกลักษณของชุมชน และพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูสําหรับผูที่เขามาศึกษาดูงานไดดวย

การสรางและพัฒนาสื่อ
ในการถายทอดความรูเรื่องการทํานาของ
ชุมชน สามารถสรุปเปนขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมองคความรูและความ
ตองการสือ่ เพือ่ การถายทอดของชุมชน โดยการพูด
คุยกับกลุมตัวอยางที่คัดเลือก จํานวน 11 ราย แลว
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูลของ
การทํานาได 6 ประเด็น คือ 1) การเตรียมดิน
2) การเตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ  ข  า ว 3) การดํ า นา
4) การดูแลรักษาขาว 5) การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว
และ 6) การดูแลรักษาผลผลิตขาวหลังการเก็บเกีย่ ว
สําหรับความตองการสื่อเพื่อการถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชน จากกลุมตัวอยางที่เปน
สมาชิกกลุมโรงสีขา วชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6
ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น วิ ท ยากรและที ม งานในการให
ความรูแ กผทู มี่ าศึกษาเกีย่ วกับการทํานาของชุมชน
จํ า นวน 22 ราย พบว า สื่ อ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี
ความตองการมากทีส่ ดุ ไดแก สือ่ สิง่ พิมพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศน คิดเปนรอยละ 81.82
(Table 1)

Table 1 Need of media for the transfer of rice farming knowledge (N=22)
Media*
Brochures / Leaflets / Posters
Video
Exhibition
Line
Facebook
YouTube
Radio
Website
Remark:

* More than 1 answer

Frequency
18
18
2
2
2
2
1
1

Percentage
81.82
81.82
9.09
9.09
9.09
9.09
4.55
4.55
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบเนื้อหาและเตรียม
เนื้อหาในการนําเสนอโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1) วางโครงสรางและกําหนดกรอบประเด็น
ของเนื้อหาในสื่อ
2) ตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หาทัง้ หมด
ดวยวิธีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action
Review: AAR) โดยใหเกษตรกรกลุม ตัวอยางตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหาและการเรียบเรียง
ผลที่ ไ ด ใ นขั้ น ตอนนี้ คื อ โครงสร า งและ
รายละเอียดของเนื้อหาที่มีความครบถวน สมบูรณ
สํ า หรั บ นํ า ไปกํ า หนดรายละเอี ย ดของภาพและ
เนื้อหาสําหรับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอรและ
แผนพับ) และเขียนบทดําเนินเรื่อง (Script) ในการ
ผลิตวีดิทัศน
ขั้ น ตอนที่ 3 วางแผนการผลิ ต (Preproduction) โดยวิ เ คราะห แ ละวางแผนการ
นําเสนอเนือ้ หาทีไ่ ดรบั การแกไขจากชุมชนเรียบรอย
แลว มาวางโครงรางและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
(โปสเตอรและแผนพับ) รวมทัง้ องคประกอบตาง ๆ
ใหมคี วามกลมกลืน สอดคลองกับความตองการและ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานตามหลั ก ในการผลิ ต สื่ อ

สิ่งพิมพ และเขียนบทดําเนินเรื่อง (Script) กําหนด
ชือ่ เรือ่ ง เนือ้ เรือ่ ง การดําเนินเรือ่ ง การนําเสนอการ
ทํานาของชุมชนทั้ง 6 ประเด็น สําหรับวีดิทัศน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการผลิต (Production)
สื่ อ ต น แบบ โดยออกแบบและนํ า แบบร า งมา
จัดทําใหเปนขนาดเทาของจริง ทั้งภาพ ตัวอักษร
ชองไฟและงานกราฟก จากนั้นดําเนินการผลิตสื่อ
สิง่ พิมพตน แบบตามทีไ่ ดออกแบบไว และดําเนินการ
ถายทําวีดิทัศนตามบทดําเนินเรื่อง (Script) กอน
นํามาตัดตอภาพและเสียง และเพิ่มกราฟกตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความนาสนใจของวีดิทัศน สําหรับเปน
สื่อตนแบบ
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนหลังการผลิต (Postproduction) นําสือ่ ตนแบบทีไ่ ดจากการผลิตไปให
กลุมตัวอยางในชุมชนไดตรวจสอบและเสนอแนะ
ขอควรแกไข ปรับปรุง สําหรับสื่อทั้ง 3 ประเภท
และทําการประเมินคุณภาพสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ไดคะแนนการประเมินเทากับ 4.18 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน (Table 2) จัดวาอยูในระดับดี แสดงวา
สือ่ ทีผ่ ลิตเพือ่ ใชถา ยทอดความรูเ รือ่ งการทํานาของ
ชุมชนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชได

Table 2 Media quality assessment results by experts (N=3)
Media
Video
Brochures
Posters
Total
Remark:

Quality level
Average (Interpretation)
4.14 (Good)
4.17 (Good)
4.22 (Excellent)
4.18 (Good)

4.21-5.00 means Media quality is excellent.
3.41-4.20 means Media quality is good.
2.61-3.40 means Media quality is moderate.
1.81-2.60 means Media quality is low.
1.00-1.80 means Media quality is lowest.

S.D.
0.08
0.19
0.34
0.20
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ขั้ น ตอนที่ 6 ขั้ น การทดลองใช แ ละหา
ประสิทธิภาพของสื่อ โดยนําสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศนที่ไดผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและผลิตเรียบรอยแลว
มาทดลองใชเพือ่ หาประสิทธิภาพสือ่ ทําการทดลอง
กับเกษตรกรในตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง โดย
มีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นทดลองรายบุคคล (Individual tryout)
ทดลองกับเกษตรกรจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพเบือ้ งตนและปรับปรุงแกไข 2) ขัน้ ทดลอง
กลุมยอย (Small group tryout) ทดลองกับ
เกษตรกรจํานวน 9 คน เพือ่ หาแนวโนมประสิทธิภาพ
ของสื่อ ตรวจสอบคุณภาพตามวัตถุประสงคและ
นํ า ข อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขในส ว นที่ บ กพร อ ง
3) ขัน้ ทดลองภาคสนาม (Field tryout) ทดลองกับ
เกษตรกรจํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ
และปรับปรุงแกไข ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
สื่ อ พบว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท า กั บ
84.22/85.50 ซึ่ ง ผ า นเกณฑ ที่ ไ ด กํ า หนดไว คื อ
85/85

ขัน้ ตอนที่ 7 การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูแ ละศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ สือ่ ในการ
ถายทอดความรู หลังจากสื่อไดผานการทดลองใช
เพือ่ หาประสิทธิภาพแลว จึงนําสือ่ สิง่ พิมพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศนไปทําการทดลองเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและศึกษาความ
พึ ง พอใจที่ มี ต  อ สื่ อ ในการถ า ยทอดความรู  โดย
ทดลองกั บ ประชากรที่ อ าศั ย อยู  ใ นตํ า บลควนรู
อําเภอรัตภูมิ จํานวน 120 ราย พบวา
ผลการเรียนรู เรือ่ งการทํานาของชุมชนควนรู
กอนและหลังการใชสื่อมีความแตกตางกัน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเรียนรูผานสื่อสูง
กวากอนการใชสื่อ เมื่อทดสอบความแตกตางดวย
สถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบาย
ไดวา การเรียนรูด ว ยสือ่ ทําใหผเู รียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนที่สูงขึ้น (Table 3)

Table 3 Comparative analysis of learning results from media
Score
Before
After

n
120
120

Mean
25.27
25.65

S.D.
14.77
4.25

** Significant difference at probability level 0.01

t

df

sig

0.92

119.00

0.00**
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ความพึงพอใจของประชากรตําบลควนรูทมี่ ตี อ สือ่ เพือ่ การถายทอด เรือ่ งการทํานาของชุมชน อยูใ น
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 (Table 4)
Table 4 Satisfaction of the participants (N=120)
Media
Video
Brochures
Posters
Total
Remark:

Satisfaction
Average (Interpretation)
4.20 (Highest)
4.33 (Highest)
4.42 (Highest)
4.23 (Highest)

S.D.
0.46
0.46
0.44
0.39

4.21-5.00 means Highest level of satisfaction.
3.41-4.20 means High level of satisfaction.
2.61-3.40 means Moderate level of satisfaction.
1.81-2.60 means Low level of satisfaction.
1.00-1.80 means Lowest level of satisfaction.

จากผลการวิจยั สามารถสรุปไดวา สือ่ เพือ่ การ
ถายทอดความรูเรื่องการทํานาของชุมชน ทั้งสื่อ
สิง่ พิมพ (โปสเตอรและแผนพับ) และวีดทิ ศั น ทําให
ผูท เี่ รียนรูผ า นสือ่ ดังกลาวมีความรูเ พิม่ มากขึน้ และ
มีความพึงพอใจตอสื่ออยูในระดับดีมาก ดังนั้น
จึงสามารถนําสื่อเพื่อการถายทอดความรูเรื่องการ
ทํานาของชุมชน ไปใชในการถายทอดและเผยแพร
ความรูได

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาบริบทของชุมชนและวิธีการ
ทํานาของชุมชน เปนการวิจัยในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนการวิจัยที่ตองการศึกษา
ความจริงจากปรากฏการณที่เปนธรรมชาติของ
บุคคลหรือสังคม เพื่อทราบลักษณะที่แทจริงของ
บุคคลหรือสังคมนั้น (สิน, 2553) โดยใชการลงไป

ในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลของชุมชน จากการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณเชิงลึกรวม ซึ่งตรงกับที่
บําเพ็ญ (2559) ไดเขียนเปนเอกสารไววา วิธีการ
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพทีใ่ ชกนั อยางกวางขวาง ไดแก
การจัดสนทนากลุม (Focus group) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth interview) จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังกลาวทําใหทราบวา ชุมชนควนรูเปนชุมชน
ทีม่ คี วามผูกพันกับการเกษตรมาอยางยาวนาน โดย
เฉพาะอยางยิง่ การทํานา ซึง่ ในสมัยโบราณเปนการ
ทําเพือ่ เลีย้ งชีพเปนสําคัญ แตตอ มาไดเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการทํานาของคนในพื้นที่ไปเปนการทํานา
ในเชิงพาณิชย ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจทําใหมผี ลกระทบตอการทํานาในหลายดาน
เชน พื้นที่ทํานาลดลง หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไมมี
ความมั่นคงดานอาหารของชุมชน ผูนําในชุมชนจึง
มีการรวมตัวกันเพือ่ หาทางออก จึงมีการรวมตัวกัน
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ของกลุมผูนําในชุมชนเพื่อแกปญหาดังกลาว ซึ่งได
ขอสรุปรวมกันของชุมชนวา การทํานาเปนอาชีพหลัก
ของชุ ม ชน มี ก ารสื บ ทอดวิ ธี ก ารทํ า นามาตั้ ง แต
บรรพบุรุษ ประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่มี
ความเหมาะสม จึงควรสืบทอดการทํานาของชุมชน
ใหยั่งยืนตอไป ซึ่งจะทําใหชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารไดในระยะยาว การเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับการทํานาจึงไดถูกถายทอดใหคนรุนหลัง
และผูสนใจ เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของ
ชุมชน และพัฒนาเปนแหลงเรียนรูส าํ หรับผูท เี่ ขามา
ศึกษาดูงานไดดว ย โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช นําภูมปิ ญ
 ญาทางการเกษตร
ในอดีตมาใชรว มกับเทคโนโลยี เพือ่ ใหการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีผลผลิตและผลตอบแทนที่
ชวยใหเกษตรกรดํารงชีวิตอยูได
สื่อในการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํานา
ที่ชุมชนมีความตองการมากที่สุด ไดแก สื่อสิ่งพิมพ
(โปสเตอรและแผนพับ) และวีดทิ ศั น ซึง่ เมือ่ ผลิตสือ่
และทํ า การทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ นั้ น
สื่อที่ผลิตมีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนด โดย
ไดคา 84.22/85.50 เนื่องจากสื่อดังกลาวที่พัฒนา
ขึน้ ไดมกี ารพัฒนาและสรางขึน้ อยางเปนระบบตาม
ขั้ น ตอนและกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา ผ า น
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพหลายครั้งจนมี
ความเหมาะสม สามารถนําไปทดลองใชจริงกับ
กลุม ตัวอยางได ทําใหผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข องผูเ รียน
หลังจากการใชสื่อสูงกวากอนใชสื่อ ซึ่งสอดคลอง
กับ ณรงค (2535) ที่ไดนําเสนอไววา โสตทัศนวัสดุ
ทุกชนิดและสิ่งพิมพตาง ๆ ที่อยูในรูปของวัสดุ
ประกอบการเรียน ซึ่งมีเนื้อหาเนนไปทางวิชาการ
เปนสือ่ ทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ใชในการสอน (Instructional
media) จะมุง เนนใหเกิดความรู ความเขาใจ ในดาน
ความคิดรวบยอด กระบวนการที่เปนขั้นตอน เปน

สือ่ ทีช่ ว ยในการถายทอดเนือ้ หาทีส่ าํ คัญ มีจดุ มุง หมาย
เพือ่ ใหกลุม เปาหมายเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในเรือ่ งความรู ทักษะ ความชํานาญเฉพาะดาน และ
ยังเปนสือ่ ทีส่ ามารถสรางความตืน่ ตัว (Awareness)
หรือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการ
เปลีย่ นแปลงและรวมแกไขปญหาทีก่ าํ ลังประสบอยู
ชวยใหเกิดความตองการในการทราบขอมูลและ
ความคิดเห็นเพิม่ เติม รวมทัง้ ตองการสรางความคิดเห็น
และทั ศ นคติ ข องแต ล ะบุ ค คลหรื อ ของส ว นรวม
เปนหลัก สื่อที่จัดอยูในประเภทนี้ ไดแก 1) วัสดุ
สิ่งพิมพตาง ๆ เชน โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ
จดหมายขาว 2) โสตทัศนวัสดุตาง ๆ เชน ฟลม
ภาพยนตรหรือเทปโทรทัศน สปอตโฆษณา และ
3) สื่อเฉพาะอยาง เชน สื่อพื้นบานชนิดตาง ๆ
เปนตน
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
พบวา ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูก อ นและหลังการใชสอื่
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเห็นไดจากคะแนนหลังเรียนรูจาก
สื่อสูงกวากอนเรียนรูจากสื่อ แสดงใหเห็นวา การ
ถายทอดความรูดวยสื่อที่เหมาะสมชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู สนใจ ยอมรับและเรียนรูด ว ยตนเองได
ทัง้ นีเ้ พราะสือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ ไดผา นขัน้ ตอนออกแบบ
พัฒนา ประเมินคุณภาพพรอมปรับปรุงแกไขโดย
ผูเชี่ยวชาญ และผานกระบวนการหาประสิทธิภาพ
ในหลายขั้นตอน อีกทั้งแบบทดสอบความรูเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู ก็ไดผา นการตรวจสอบ
คุณภาพทีเ่ หมาะสมกอนการนําไปใช สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พรวนา รัตนชูโชค และจุฬาวลี
(2561) ที่ไดรายงานวา การใชสื่อประสมทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจ ทําใหผูเรียนไดรับความรู
กวางขึน้ เขาใจในเนือ้ หาทีต่ อ งการนําเสนอมากยิง่ ขึน้
จะเห็นไดวาบทบาทสําคัญของการนําเทคโนโลยี
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ดานสื่อประสมมาใชนั้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู เนือ่ งจากสือ่ ประสมประกอบดวยภาพ
เคลื่อนไหว เสียงประกอบ ภาพนิ่ง ที่ดึงดูดความ
สนใจ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดีขึ้น
ความพึงพอใจของประชากรตําบลควนรูที่มี
ตอสื่อเพื่อการถายทอด เรื่องการทํานาของชุมชน
อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากสื่อที่ผลิตมีความ
สอดคลองและใกลเคียงกับวัฒนธรรม ความเปนอยู
ซึ่งสอดคลองกับ Triandis (2007) ซึ่งไดเขียนไววา
วั ฒ นธรรมชุ ม ชนเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการผลิ ต สื่ อ
นอกจากปจจัยดานลักษณะประชากรแลว ความรู
วัฒนธรรม สังคม จริยธรรม วิถีปฏิบัติของชุมชน
และวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนบริบทชุมชนทางดาน
วัฒ นธรรมสภาพความเปนอยู ก็สามารถนํามา
ประยุกตใชในการผลิตสือ่ ใหสอดคลองกับชุมชนได

ขอเสนอแนะ

1. ชุ ม ชนควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค น
ในชุมชนรวมทั้งองคกรในชุมชน เชน โรงเรียน วัด
ได รั บ ทราบอย า งทั่ ว ถึ ง เกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นรู 
ดังกลาว เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนตาม
ความเหมาะสมไดอยางทั่วถึง
2. ชุมชนหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรมีการ
พัฒนาสือ่ การเรียนรูเ พิม่ ขึน้ เพือ่ ใหครอบคลุมขอมูล
อืน่ ๆ ในชุมชน เชน ประวัตคิ วามเปนมา องคความรู
ภูมิปญญา เพื่อใหเปนการรวบรวมและสรางแหลง
เรียนรูของชุมชนไดอยางตอเนื่อง
3. วิสาหกิจกลุม โรงสีขา วชุมชนบานหนองโอน
สามารถนําสื่อที่ไดรับจากการวิจัยไปใชรวมกับ
เทคนิคอื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับผูสนใจ
ทีม่ าศึกษาความรูจ ากชุมชน เพือ่ ใหเกิดความนาสนใจ
และมีความเขาใจในเนื้อหาของการเรียนรูไดดีขึ้น

4. วิสาหกิจกลุม โรงสีขา วชุมชนบานหนองโอน
คนในชุมชน และโรงเรียนในชุมชน ควรรวมกัน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนของเยาวชน ใหมกี ารเรียนรู
เกี่ยวกับองคความรูตาง ๆ ที่เปนภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชสื่อการเรียนรูแบบประสมสําหรับ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึง่ จะเปนการปลูกฝง
ใหเยาวชนในชุมชนไดตระหนักถึงทรัพยากรความรู
ของชุ ม ชน และเป น แนวทางในการอนุ รั ก ษ
องคความรูของชุมชนได
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Abstract

One of the breeding strategies to shorten a breeding process is selecting on early
growth stage with correlated secondary traits. In vitro screening method with Polyethylene
glycol 6000 is widely used due to it is more controllable and convenience for inducing
osmotic stress to plants. Our In-house screening system was used to find the proper
concentration of PEG solution on maize seedling which was the objective of this study.
The experiment was conducted in Factorial in RCBD with 2 blocks. The first factor was
7 different concentrations of PEG solution in which caused different osmotic potentials
of solution. Whereas the second factor was 4 maize varieties: 2 inbred lines and
2 commercial hybrid varieties. Maize seedlings were treated with the protocol of in-house
screening system and were collected for 10 phenotypic traits. The results showed the
significant effects of PEG 6000 concentration, maize variety and their interaction on many
traits. Moreover, it was found that PEG concentrations that causes statistical changes of
treatment means when compared with its control (0% PEG) were different at each trait.
For example, the proper concentration was 20% PEG for root to shoot ratio while that
of the other traits was different. However, PEG of 25% was recommended for being the
effective concentration since this level of stress showed the statistical effect on 8 out of
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10 traits. However, in case that a list of phenotypic traits might be changed, the effective
PEG concentration for the new list of phenotypic traits should be re-considered. In addition,
this study showed that two characteristics, shoot area and primary root length, which
were extracted from image processing, shoot area showed strong relationship with leaf
greenness (-0.42), shoot weight (0.93), root weight (0.63), total fresh weight (0.89), shoot
dry weight (0.66) and root to shoot ratio (-0.50). Therefore, it is another interesting trait
that might be used in seedling screening because it was easy to extract from the image
processing whereas primary root length contrarily had weak correlation with the other
9 traits of seedlings.
Keywords: In vitro screening method, osmotic potential, image analysis, early growth
stage selection

Introduction

Crop breeding for abiotic stress
tolerance is a challenging work for plant
breeders. Genetic improvement of
phenotypic traits contributing drought
tolerance is laborious and time-consuming.
In order to shorten time of the breeding
process, integrated selection strategies
need to be considered i.e., selecting before
flowering time to reduce the unnecessarily
numbers of cross, implementing indirect
selection through secondary traits, selecting
on early growth stage of plants and so on.
Critically, it is essential that those secondary
traits need to correlate with primary traits
so that selection process is efficient. For
early growth stage selection, it occurs during
plant establishment and is generally
conducted under controlled environment.

Association between seedling vigor
and its tolerance to drought stresses have
been studying in many species i.e., maize
(Ramzan et al., 2019, Akinwale et al., 2018),
sorghum (Bibi et al., 2012), wheat (Dhanda
et al., 2004), soybean (Kim et al., 2001),
cotton (Basal et al., 2005) and so on. For
example, Akinwale et al. (2018) studied the
responses of different maize hybrid varieties
under drought at seedling stage. Their
results revealed some traits at seedling
stage i.e., fresh shoot biomass, total fresh
biomass, moisture content of root etc.,
should be included in selection index for
drought tolerance. Moreover, Salungyu et al.
(2020) also suggested that primary root
length of maize seedling is the predictive
trait for mature maize performance in the
field. For selection on early growth stage,
in vitro screening method is widely used
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due to it is more controllable and
convenience. Since osmotic adjustment is
a desirable trait for selecting genotypes with
drought tolerance (Bolaños and Edmeades,
1991), therefore various types of in vitro
screening system for drought tolerance
have been inventing for screening germplasm
and breeding population. Many different
cultivations system by using Polyethylene
Glycol 6000 have been reporting in drought
tolerant screening, i.e., wheat (Marcinska
et al., 2012), maize (Mohammadkhani and
Heidari, 2008), sorghum (Bibi et al., 2012),
rice (Wani et al., 2010; Biswas et al., 2002),
soybean (Sakthivelu et al., 2008), potato
(Anithakumari., et al 2011) and so on. Also,
different organs of plants i.e., seed, callus,
seedling etc., have been using in this type
of research.
Polyethylene glycol (PEG 6000) is the
hydrophilic polymers (H(OCH2CH2)nOH) with
broad range of molecular weight (20010,000). PEG with higher molecular weights
(>4000) cannot penetrate to the plant cells.
This leads osmotic potential of solution
increases. With this qualification, PEG of high
molecular weight could induce plant water
deficit. Therefore, PEG 6000 is considered
as an osmotic agent and likely used in many
studies about plant responses under
osmotic/water stresses. However, osmotic
potential could be changed with increasing
of PEG 6000 concentration and changing of

solution temperature (Michel and Kaufmann,
1973). Therefore, the PEG 6000 concentration
that could induce osmotic stress to plants
is a criterion. Michel and Kaufmann, 1973
proposed the equation for evaluating
osmotic potential ( Ψ s) from different
concentrations of PEG 6000 and
temperatures. However, many publications
have been reporting about osmotic potential
only for few traits in which they focused.
That strategy might not be effective for
plant breeding works due to plant breeders
need to consider many traits simultaneously
in order to select the superior genotypes.
Hence, this study aimed to find the proper
concentration of PEG 6000 solution for using
in our in-house screening system, which is
simple, cheap and rapid system. Moreover,
this system has no requirement for nutrient
culture and expensive instruments.

Materials and Methods

Experimental design
The experiment was designed by using
Factorial in Randomized complete block
with 2 blocks and the hidden 3 replications
in each block. The first factor was maize
variety, which were two commercial hybrid
field corn and waxy corn and two field
maize inbred lines (Takfa 1 and Takfa 3). For
the second factor, it was 7 different
concentrations of PEG 6000 solution e.g., 0,
5, 10, 15, 20, 25 and 30% w/v. Two blocks
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were conducted in consecutive periods of with desired concentration. Maize seedlings
time. In total, 168 experimental units were were grown in PEG 6000 solution for 48
included in this experiment.
hours under the same light condition. After
48 hours of PEG 6000 immersion, all
In-house screening system
phenotypic traits were collected. This in
Maize seeds were soaked in distilled vitro screening system has taken 10 days
water for 24 hours for imbibition and for completing the whole process.
subsequently transferred to a moist
germination paper for 48 hours until radicle Preparation of Polyethylene glycol 6000
was observed. In order to receive the
For osmotic stress induction, PEG 6000
uniform growth speed, seeds with the with different concentrations (0, 5, 10, 15,
radicle length in range of 5-8 millimeters 20, 25 and 30%) were prepared from 500
were taken (Figure 1A) and wrapped with a gram.kilogram-1 PEG 6000 stock solution.
piece of sponge sheet by letting the radicle Three hundred milliliters of PEG 6000
protrudes (Figure 1B and 1C). For this step, solution with the desired concentration
it is important to avoid damaging the radicle. were used and replaced into a cultivation
A piece of Styrofoam that fit well with the container (1-Litre beaker) as described
container was prepared in advance to have above. Osmotic potentials for those 7
5 holes with 2.5 centimeters in diameter different PEG concentrations were 0, -0.45,
and hole spacing of 2.5 centimeters. Then, -1.38, -2.78, -4.65, -6.99 and -9.80 MPa,
inserting those wrapped seeds into the respectively. These values were calculated
round cut Styrofoam as shown in Figure 1D. by using mathematical model of Michel and
Styrofoam used in this study fit well with Kaufmann, 1973 as shown below.
the 1-Litre beaker (10.5 centimeters in
diameter), in which contained with 500 Ψs = -[(1.18x10-2) CPEG 6000] – [(1.18x10-4) CPEG
2
-4
millimeters of distilled water. Then, placing
6000 ] + [(2.67x10 ) C PEG 6000 T] +
all beakers under LED grow lights (Figure
[(8.39x10-7) CPEG 60002T]
1D) for 5 days at 16/8 light/dark cycle until
reaching V4 leaf stages. The LED light used
Where CPEG 6000 is concentration of PEG
in this current experiment consists of 12- 6000 in gram.kilogram-1 H2O and T is solution
blue, 22-red, 2-white, 2-infrared and 2-UV temperature in degree Celsius.
LEDs (30 watts). After that, water in the
beaker was replaced with PEG 6000 solution
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D

E

F

G

H
Figure 1 Process of in-house maize screening system against osmotic stress
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Data collection
Nine out of ten characteristics were
directly collected from all 168 experimental
units. Those were leaf greenness (SPAD),
total fresh weight (tFW), shoot wight (ShWt),
root weight (RWt), total dry weight (tDW),
shoot dry weight (ShDW), root dry weight
(RDW), shoot area (ShA) and primary root
length (PRL). SPAD was measured by using
SPAD-502 plus meter (Konica, Minolta).
A SPAD read was taken in average of 10 data
points. The seedlings were cut to separate
shoot and root by cutting above nodal
roots. Shoots and roots from the same
experimental unit were laid and separately
taken photo for image analysis. After that,
those shoots and roots were weighed for
tFW, ShWt and RWt in gram. Dry weights
e.g., ShDW, RtDW and tDW were collected
after drying at 70°c for 48 hours in the oven.

A

Images of shoot and root were analyzed for
extracting ShA in squared centimeters
(Figure 2B) and PRL in centimeters (Figure
2A) by using open-source ImageJ software
(Abràmoff et al., 2004) and SmartRoot
(Lobet et al., 2011), respectively. The last
data was the root-to-shoot ratio (RS) which
had been mathematically received by
dividing root dry weight by shoot dry weight.
Statistical analyses
All 10 phenotypic traits as described
above were evaluated for normal distribution
and transformed with mathematic function
if a skewed distribution was observed. Two-way
ANOVA was conducted to test the significance
for all 10 traits. Furthermore, Post-hoc
analysis (Least Significance Difference at
α=0.05) was carried out to compare the
treatment means in the further step.

B

Figure 2 Data measurement with Image processing for A) primary root length (PRL)
B) shoot area (ShA)
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Results and Discussion

Descriptive statistics for all phenotypic
traits
In order to illustrate how maize
seedlings responded to osmotic stress, the
appearance of maize seedlings after 48
hours of osmotic stress at each different 7
concentrations of PEG 6000 was shown in
Figure 3. At higher osmotic potential of
solution (-6.99 and -9.8 MPa) or at 25 and
30% PEG, maize seedlings were wilt and
the stems could not stand upright. Different
leaf greenness and leaf rolling could be
seen in few varieties as shown in the Figure 3.
All ten phenotypic traits were checked
for normality of data as shown in Table 1.

Data of root to shoot dry weight ratio (RS),
shoot dry weight (ShDW) and primary root
length (PRL) were right-skewed distribution
(skewness with underlined in Table 1).
Therefore, data transformation was
subsequently done to avoid the violation
of ANOVA assumptions. Square root function
was used in this case and noted as sqrtRS,
sqrtShDW and sqrtPRL elsewhere in this
article. Moreover, it was noted that 2
symmetrical data e.g., SPAD and ShA
showed the high degree of variance when
compared with the other traits whereas high
variance of PRL data was decreased
dramatically after data transformation
(σ2sqrtPRL = 0.49).

Takfa1

Takfa3

Field corn

Waxy corn
Figure 3 Overall responses of 4 maize varieties under different PEG 6000 concentrations
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Table 1 Descriptive statistics of maize seedling for 10 phenotypic traits
SPAD ShWt RtWt
Mean
23.29 2.19 0.90
Median 23.40 2.15 0.88
SD
4.68 0.76 0.28
Variance 21.88 0.57 0.08
Skewness 0.03 0.56 0.53
Min
11.30 0.75 0.29
Max
33.80 4.17 1.91
N
168 168 168

tFW ShDW RtDW tDW
4.17 0.26 0.16 0.62
3.93 0.25 0.16 0.53
1.34 0.08 0.05 0.29
1.80 0.01 0.002 0.08
0.46 2.27 0.37 0.88
1.55 0.13 0.07 0.01
7.67 0.80 0.31 1.73
168 168 168 168

Test of significance and pairwise mean
comparisons
Two-way ANOVA revealed that all 4
sources of variation e.g., block, PEG
concentration, maize variety and their
interaction showed the significant effects
on many phenotypic traits (Table 2). Firstly,
the block effect influenced only 2 traits,
which were tDW and sqrtPRL (P<0.001). This
might suggest that these both traits were
sensitive to micro-environments that might
be different at each time of testing.
Secondly, Table 2 showed the strong effect
of maize variety on almost all characteristics
(P<0.001). This indicated that some tested
maize varieties had different sensitivity
degrees to osmotic stress across PEG
concentrations. In this study, check varieties

RS
0.66
0.65
0.20
0.04
1.25
0.26
1.54
168

ShA
15.70
15.72
4.72
22.28
0.49
5.70
28.56
168

PRL
11.97
10.29
5.26
27.65
1.41
4.43
28.30
168

(control) e.g., two commercial F1 hybrid
varieties: field maize and waxy corn were
used to compare with our main materials
(inbred lines: Takfa 1 and Takfa 3). According
to Table 3, it was noticed that commercial
waxy corn was higher sensitive to osmotic
stress than the commercial field maize
based on their phenotypic means. Generally,
maize inbred line is known that it tends to
suffer from inbreeding depression
phenomenon, which contradicts heterosis
that generally exists in F1 hybrid variety,
which in this case was 2 check varieties.
Based on our prior information, Takfa 1 and
Takfa 3 have been considered as drought
susceptible and tolerant inbred lines.
Therefore, it is fascinating to find that in the
early growth stage, Takfa 3 (inbred line)
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showed the better performance than the
check varieties, which were F1 hybrid (Table
3) whereas seedlings of Takfa 1 phenotypically
performed worse than the commercial field
maize but better than commercial waxy
corn. This might be because of differences
of genetic background between field maize
and waxy corn. Thirdly, the effect of PEG
6000 concentration was found to be highly
significant on all traits (either significance
level of 0.01 or 0.001 as shown in Table 2)
except only total dry weight (tDW) (P>0.05).
Once comparing responses of maize
seedlings between conditions with and
without PEG 6000 (0% PEG) (Table 3), it
found that PEG 6000 concentration that
causes statistical changes of treatment
means when compared with its control (0%
PEG) was different at each trait. Phenotypic
means with underline as presented in Table
3 were consider as the proper concentration
for each trait. For example, 15% PEG caused
means of ShWt (2.35 g), tFW (4.33 g) and
RtDW (0.17 g) statistically different from that
of 0% PEG, which were equal to 2.63, 4.97
and 0.14 g, respectively. Our result was
similar to Pannim et al. (2020) which
reported about physiological responses of

rice at different levels of osmotic stress.
They induced osmotic stress to rice plants
by using 12.5 (mild), 22.5 (moderate) and
35% PEG w/v (severe) in which osmotic
potentials were -0.3, -1.0 and -2.8 MPa,
respectively. Only severe stress could
observe a change of stomatal conductance,
net and maximal gross photosynthetic rates
comparing with control whereas mild and
moderate stress levels showed the limited
ranges of plant responses. Therefore,
besides varieties of maize, a list of phenotypic
traits that would be measured is another
important factor for determining %PEG for
the purpose of osmotic stress induction.
Lastly, the interaction effect between PEG
concentration and maize variety was found
to be statistical significance on 5
characteristics e.g., SPAD, ShWt, RtWt, ShA
and sqrtPRL (Table 2). In order to illustrate
them clearly, the interaction plots for these
traits have been displaying on Figure 4.
Different types of interaction i.e., exponential,
cross-over etc. could be seen on Figure
4A-4E. However, only crossing points at
effective PEG concentration across
phenotypic traits would be attentive.
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Table 2 Two-way ANOVA showing the effect of factors on 10 phenotypic traits of maize
seedlings
Mean square
SOV

df

Sqrt

SPAD ShWt RtWt tFW ShDW RtDW tDW

Block
1
5.5
[PEG]
6 73.9***
Variety 3 581.3***
PxV
18 17.4**
Error
139 8.3
Total 167 686.4

0.13
6.04***
11.04***
0.33***
0.15
17.68

0.13
6.04***
11.04***
0.33**
0.15
17.68

0.21
14.75***
50.64***
0.54
0.36
66.5

0.01
0.01**
0.11***
0.004
0.003
0.14

0.001
0.011***
0.004
0.002
0.002
1.03

5.26***
0.02
1.06***
0.03
0.03
6.40

Sqrt
RS
0.00
0.14***
0.22***
0.01
0.01
0.37

ShA
9.6794
260.95***
341.56***
13.41**
6.32
631.92

Sqrt
PRL
5.87***
4.57***
2.57***
0.42*
0.24
13.66

*, **, and *** indicate statistical significance at P<0.05, 0.01 and 0.001, respectively

Since our in-house screening method
has been using in different types of maize
for the purpose of screening, hence %PEG
that could cause the changes of most of
phenotypic traits across 4 varieties would
be considered. To do so, treatment means
for each phenotypic trait were considered
(Table 3). Interestingly, means of leaf
greenness (SPAD) were gradually higher
along with higher PEG 6000 concentrations
and leaf greenness of maize seedling that
immersed in 25% PEG solution showed
statistically different from the control
condition. This finding is uncommon and
difficult to explain here since no any other
physiological parameters were measured in
this study although low chlorophyll content
in wheat leaves has been suggested as an
indicator for drought susceptibility (Li et al.,

2006). Another interesting trait is root to
shoot ratio (RS). It was the adaptive trait
that was commonly used to measure
adaptability of plant genotypes under
abiotic stresses (Ogawa and Yamauchi, 2006;
Xie et al., 2017) i.e., drought, salinity etc. In
our maize breeding program, RS ratio is also
one of the criteria for assessing genotypes
against drought stress. According to the LSD
test (Table 3), it suggested that 20% PEG
was the proper concentration for assessing
RS ratio of maize seedling. However, as seen
in Table 3, 25% PEG caused phenotypic
mean difference between conditions of with
and without PEG 6000 for 8 out of 10 traits.
Additionally, no interaction effect was
found on 25% PEG. Therefore, 25% PEG has
been recommended for using in our inhouse screening system as an effective
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concentration of PEG. However, in case that
a list of phenotypic traits might be changed,
the effective PEG 6000 concentration for
the new list need to be re-considered.
Furthermore, according to our results, it is
worth to note that regardless of PEG 6000
concentration, measurement of shoot dry
weight and total dry weight of maize
seedling might not be helpful for the
purpose of drought tolerant screening
during seedling growth stage.

seedlings. However, Salungyu et al., (2020)
has been suggesting that root traits of maize
seedling could be used as an indicator for
assessment of mature plant performance.
They reported the significant correlation
between primary root length and plant
performance in the field test (r=0.29).
Therefore, PRL might be included in the
further study in our breeding program in
order to evaluate whether or not PRL is
useful for screening against osmotic stress.

Relationship among phenotypic traits of
maize seedling
Pearson correlation coefficients for all
pairs among 10 traits were estimated and
presented in Table 4. Interestingly, leaf
greenness (SPAD) had negative relationships
with many traits (Table 4) in which their
correlation coefficients were in range of
-0.19 to -0.49 with significance level at α0.05.
Moreover, when considering two
characteristics, ShA and PRL, which were
extracted from image processing, it was
observed that ShA showed statistically
significant strong relationship with SPAD
(-0.42), ShWt (0.93), RtWt (0.63), tFW (0.89),
ShDW (0.66) and RS ratio (-0.50). Therefore,
ShA is another interesting trait that might
be used in seedling screening because it
was easy to extract from the image
processing whereas PRL contrarily had weak
correlation with the other 9 traits of

Conclusion

According to our results, PEG
concentrations that causes statistical
changes of treatment means when
compared with its control (0% PEG) were
different at each trait. For example, the
proper concentration was 20% PEG for root
to shoot ratio while that of the other traits
was different. Twenty five percent of PEG
was found to be an effective concentration
for using in our in-house screening system
because this concentration caused the
changes of 8 out of 10 traits e.g., leaf
greenness, shoot weight, root weight, total
fresh weight, root dry weight, root-to-shoot
ratio, shoot area and primary root length
and importantly had no interaction effect
between maize variety and PEG
concentration. However, in case that a list
of phenotypic traits might be changed, the
effective PEG 6000 concentration for the
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new list need to be re-considered.
Furthermore, our study also found that
shoot dry weight and total dry weight might
not be helpful for the purpose of drought
tolerant screening during seedling growth
stage while shoot area is recommended
because it is easy to observe and measure.
Additionally, our in-house screening
system that was used in this study is the
simple, cheap and rapid in vitro screening
method for maize seedling screening against

osmotic stress. This system has no
requirement for nutrient culture and
expensive instruments. Moreover, it has
taken only 10 days to complete the whole
process. Also, the amount of tested sample
is adjustable depending on the available
space under light bulbs. Therefore, this inhouse screening system with 25% PEG
concentration as a proper concentration
would be used in the further maize breeding
projects.

Figure 4 Interaction plots representing the significant interaction effect between PEG
concentration and maize variety on 5 phenotypic traits

(MPa)
0
-0.45
-1.38
-2.78
-4.65
-6.99
-9.80

Ψs

21.97c
22.19bc
22.15bc
22.64bc
23.35bc
23.75b
26.98a

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2.94a
2.05b
1.99b
1.78c

2.19

2.63a
2.66a
2.60a
2.35b
1.99c
1.72d
1.39e

ShWt

0.98a
0.93ab
0.87bc
0.80c

0.90

1.12a
0.96b
0.90b
0.95b
0.97b
0.74c
0.63c

RtWt

5.58a
4.43b
3.59c
3.07d

4.17

4.97a
4.87a
4.73a
4.33b
3.89c
3.49d
2.88e

tFW

0.57a
0.49b
0.51b
0.45c

0.51

0.18a
0.16a
0.16a
0.17a

0.16

sqrt
RtDW
ShDW
0.51abc 0.14c
0.52ab 0.14c
0.52a 0.15bc
0.53a 0.17ab
0.49bc 0.19a
0.48c 0.18a
0.49bc 0.19a

Note: Different alphabets in each column show the significant difference among PEG concentration at α0.05

19.62d
28.20a
23.92b
21.41c

23.29

SPAD

%PEG

Takfa3
F1 Hybrid field corn
Takfa1
F1 Hybrid waxy corn

Grand mean

Seedling
Varieties

Osmotic stress levels

0.77a
0.74b
0.51b
0.45b

0.62

0.66a
0.59a
0.59a
0.64a
0.62a
0.58a
0.64a

tDW

ShA

sqrtPRL

0.74c
0.79b
0.78b
0.91a

0.80

19.85a
15.15b
14.35bc
13.45c

15.70

3.22b
3.21b
3.38b
3.74a

3.39

0.74bc 17.35bc 3.89a
0.72c 19.59a 3.97a
0.74bc 18.64ab 3.60b
0.78b 16.96c 3.31c
0.88a 14.20d 3.05cd
0.88a 12.28e 2.93d
0.89a 10.88e 2.97d

sqrtRS

Table 3 Mean comparisons of osmotic stress levels and seedling varieties for each 10 phenotypic traits
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Table 4 Pearson correlation matrix among 10 parameters

SPAD
ShWt
RtWt
tFW
ShDW
RtDW
tDW
RS
ShA
PRL

SPAD
1
-0.49*
-0.25*
-0.33*
-0.29*
-0.06
0.05
0.07
-0.42*
-0.19*

ShWt RtWt

tFW ShDW RtDW tDW

1
0.66*
0.94*
0.74*
0.12
0.28*
-0.52*
0.93*
0.22*

1
0.70*
0.11
0.36*
-0.53*
0.89*
0.1

1
0.69*
0.47*
0.38*
0.22*
-0.10
0.63*
0.22*

RS

ShA

1
0.39* 1
0.36* 0.2
1
-0.44* 0.57* -0.17* 1
0.66* 0.07 0.21* -0.50* 1
-0.02 -0.15* 0.02 -0.14 0.19*

PRL

1

* indicates statistical significance at P<0.05
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Abstract

The purposes of this study were to: 1) study social impact of farmers on off-season
longan production, 2) forecast influencing factors to social impacts among farmers and
3) develop of a policy recommendation on resolving the social impact of off-season
longan production. 303 farmers who live in Ban Hong district, Lamphun province and 12
stakeholders were participated in this study. The data were collected through
questionnaires, non - structured interview, and stakeholder participatory workshop. Data
were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The results indicated that
social impact on off-season longan production was high (mean = 3.76). When analyzing
the predictive power of the social impact from off-season longan production of farmers
found two variables that can explain the variability of social impacts. This includes the
number of agricultural workers in the household and the amount of land held for
agriculture. Both of them could significantly predicted social impact of farmers from offseason longan production by 34.6% (p – value = 0.014 and 0.000, respectively). In this
regard, the process of the workshop of the stakeholders suggested policy recommendations
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on the alteration of social impacts from off-season longan production by reducing
production costs, migrant worker management, and water resource management.
Keywords: Social impact, off-season longan, farmer

บทคัดยอ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลําไย
นอกฤดู 2) เพื่อพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกร และ 3) เพื่อพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู ใชวิธีการศึกษา
แบบผสานวิธี กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู ในพื้นที่อําเภอบานโฮง
จังหวัดลําพูน จํานวน 330 ราย รวมถึงตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 12 คน รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนได
สวนเสีย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา
ผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
3.76) เมื่อวิเคราะหอํานาจการพยากรณผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร
มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของผลกระทบทางสังคม 2 ตัวแปรยอย ไดแก จํานวนแรงงาน
ภาคเกษตรในครัวเรือน และจํานวนพืน้ ทีถ่ อื ครองเพือ่ การเกษตร โดยรวมกันพยากรณผลกระทบทางสังคม
จากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร ไดรอยละ 34.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p – value =
0.014 และ 0.000 ตามลําดับ) ทั้งนี้กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนไดสวนเสียไดเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่ วกับการแกไขผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู โดยการลดตนทุน
การผลิต การจัดการแรงงานขามชาติ และการจัดการทรัพยากรนํ้า
คําสําคัญ: ผลกระทบทางสังคม ลําไยนอกฤดู เกษตรกร

คํานํา

การผลิตลําไยเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญใน
ภาคใตของจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 13-20
ของพื้นที่เพาะปลูกผลไมทั้งหมด แตในชวง 10 ปที่
ผานมาพื้นที่ปลูกลดลงอยางมาก เนื่องจากผลผลิต
ราคาตกตํา่ (Qiu, 2014) เชนเดียวกับการผลิตลําไย
ในประเทศกัมพูชาที่การผลิตลําไยมีการเพิ่มพื้นที่
ปลูกจํานวนมากในป ค.ศ. 2012 ทัง้ นีก้ ารผลิตลําไย
ในกัมพูชาผลผลิตทีไ่ ดมกั จะไมมคี ณ
ุ ภาพจึงประสบ

ปญหาการตลาด เกษตรกรบางสวนจึงหันมาผลิต
ลําไยนอกฤดูแตก็ประสบปญหาตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้นจากการใชสารเคมีการเกษตรที่เพิ่มขึ้น การ
จัดการตนลําไยหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการนํ้า
และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Grow Asia,
2020) ในสวนของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกลําไย
กระจายอยูทั่วประเทศ ในปการผลิต พ.ศ. 2562
ประมาณ 1,200,879 ไร มีครัวเรือนเกษตรกรผูป ลูก
ลําไย จํานวน 196,655 ครัวเรือน โดยมีการปลูก
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มากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ 883,620 ไร มีครัวเรือน
เกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 162,871 ครัวเรือน
มี ผ ลผลิ ต ทั้ ง หมด 1,011,276 ตั น (สํ า นั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ทั้งนี้เกษตรกรผูผลิต
ลําไยรอยละ 26.4 มีรายไดไมพอใชและเปนหนี้
รอยละ 34.7 มีความเครียด กังวลจากรายไดหรือ
คาตอบแทนที่ไมแนนอน และรอยละ 96.1 ที่รับรู
วาลักษณะงานเปนลักษณะที่ใหรายไดไมแนนอน
(วีระพร และคณะ, 2561) เชนเดียวกับเกษตรกร
ผู  ป ลู ก ลํ า ไยในตํ า บลฮอด อํ า เภอฮอด จั ง หวั ด
เชียงใหม ประสบปญหาในการผลิตลําไยทัง้ ผลผลิต
ที่ไมมีคุณภาพ ตนทุนในการผลิตสูงโดยเฉพาะ
คาจางแรงงาน ผลผลิตออกไมตรงกับตามความ
ต อ งการของตลาด ขาดการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
ประสบการณในการทําสวนลําไย เกษตรกรบางสวน
ไมมีความรูในการผลิตลําไยอยางถองแท และขาด
อํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง (รุง ทิพย และคณะ,
2558) นอกจากนี้การผลิตลําไยยังเกิดผลกระทบ
ดานแรงงานจากการที่ตองจางแรงงานตางดาวเขา
มาทํางานในสวนลําไยจํานวนมาก เกิดการยายถิ่น
ของแรงงานเหลานี้ที่เขามาทํางานและพักอาศัย
ในสวนลําไย สงผลกระทบตอชุมชนในดานตาง ๆ
ทั้ ง ป ญ หาด า นความมั่ น คงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ความขัดแยง และ
สภาพสิ่งแวดลอม (ปรียาภรณ และลิวา, 2560)
เกษตรกรบางส ว นจึ ง แก ไ ขป ญ หาโดยใช ส าร
โพแทสเซี ย มคลอเรตเพื่ อ เร ง ลํ า ไยให อ อกดอก
นอกฤดู ซึง่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดลําพูน ป พ.ศ. 2561 มีพนื้ ที่
ผลิตลําไยนอกฤดู 87,053 ไร ผลผลิต 125,966 ตัน
เมื่อเทียบปริมาณสัดสวนผลผลิตลําไยในฤดูตอ
ลําไยนอกฤดู ปการผลิต พ.ศ. 2561 มีสัดสวน
49.23 ตอ 50.17 ซึง่ จะเห็นไดวา ปริมาณลําไยในฤดู
มีนอยกวาลําไยนอกฤดูถึงรอยละ 0.34 (846 ตัน)

สวนพื้นที่อําเภอบานโฮงมีพื้นที่ผลิตลําไยนอกฤดู
25,270 ไร ผลผลิต 36,288 ตัน ทั้งนี้เปนผลมาจาก
นโยบายการส ง เสริ ม ของภาครั ฐ ที่ ส  ง เสริ ม ให
เกษตรกรมีการผลิตลําไยนอกฤดูมากขึ้น เพื่อลด
ปริมาณผลผลิตลําไยในฤดูที่ผลผลิตลนตลาด แต
การผลิ ต ลํ า ไยนอกฤดู ต  อ งใช ป  จ จั ย การผลิ ต ทั้ ง
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีเพิ่มขึ้น
อั น เป น การเพิ่ ม ต น ทุ น การผลิ ต ของเกษตรกรที่
ไมสามารถคาดเดาไดวา ผลผลิตทีไ่ ดจะคุม คากับการ
ลงทุ น หรื อ ไม (สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ลํ า พู น ,
2562) นอกจากนีเ้ กษตรกรสวนใหญขาดแคลนเงิน
ทุนที่จะนํามาใชในกระบวนการการผลิตทั้งการซื้อ
ปจจัยการผลิต คาจางแรงงาน และคาบํารุงตนลําไย
หลังการเก็บเกี่ยว (สามารถ, 2564) ปรากฏการณ
ดังกลาวขางตนสอดคลองกับแนวคิดผลกระทบทาง
สังคมซึ่งไดอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
วิธีการของมนุษยในการดํารงชีวิต การทํางาน การ
แสวงหาปจจัยพื้นฐาน และความสัมพันธกับผูอื่น
ปรากฏการณเหลานี้นําไปสูผลกระทบทางสังคม
ทั้งดานประชากรอันเปนการเปลี่ยนแปลงในปจจัย
ที่กําหนดคุณลักษณะของประชากร เชน กําลัง
แรงงาน การจางงาน การเปลี่ยนคาตัวหรือการจาง
งานการอพยพโยกย า ยและการตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม
เป น ต น ด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง เป น ความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วของกับรายได อัตราและรูปแบบ
การจางงาน ราคาของสินคาและบริการในทองถิ่น
และผลกระทบทางภาษี และผลกระทบทางสังคม
ด า นปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมทั้ ง การบริ ก ารทาง
สาธารณสุข การพักผอนหยอนใจ ศาสนาและ
พิธีกรรม และความผูกพันภายในสังคม รวมถึง
โอกาสในการหารายไดและการเขาถึงทรัพยากร
(เดชรัตน และคณะ, 2545) ทั้งนี้ผลการศึกษาอาจ
นําไปสูทางเลือกเพื่อแกไขปญหาผลกระทบทาง
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สังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูภายใตการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนไดอยางเหมาะสม การศึกษานีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลกระทบทางสังคมในกลุม
เกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู พยากรณปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกร
จากการผลิตลําไยนอกฤดู และพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายเพือ่ การแกไขผลกระทบทางสังคมจากการ
ผลิตลําไยนอกฤดู ทั้งนี้ผลการศึกษาอาจจะนําไปสู
แนวนโยบายขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
หนวยงานดานการเกษตร และชุมชนเพือ่ การแกไข
ป ญ หาผลกระทบทางสั ง คมจากการผลิ ต ลํ า ไย
นอกฤดูไดอยางเหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed methods) โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิ ง ปริ ม าณร ว มกั บ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือน
มีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
การศึกษาระยะที่ 1 การศึกษาผลกระทบทาง
สังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู ใชรูปแบบการ
ศึกษา เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross
sectional survey)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร เปน
เกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดูในเขตอําเภอบานโฮง
จังหวัดลําพูน ในรอบปการผลิต พ.ศ. 2562-2563
จํานวน 4,995 ราย กลุม ตัวอยาง คณะผูว จิ ยั ไดเลือก
ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรคํานวณ
ขนาดตั ว อย า งของ Daniel (2010) ได ข นาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 330 ราย หลังจากนั้นเลือก
กลุมตัวอยางระดับหมูบาน รอยละ 30 ดวยวิธีการ
สุมอยางงายโดยการจับสลากแบบไมกลับคืน การ
คัดเลือกครัวเรือนแตละหมูบานมาศึกษาผูวิจัยใช

ตารางสุม (Random number table) ตามสัดสวน
ของจํานวนหลังคาเรือนแตละหมูบาน สวนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ทําการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู
และประชาชนทั่วไป จํานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป เปนขอคําถามปลายปด
และปลายเปด
สวนที่ 2 ระดับผลกระทบทางสังคม เปนขอ
คําถามปลายปดและปลายเปดเกี่ยวกับผลกระทบ
ดานประชากรดานเศรษฐกิจ และดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคม ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ
Likert scale แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตัง้ แต
1-5 คะแนน แปลผลคาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.49
นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย 2.50-3.49 ปานกลาง
3.50-4.49 มาก และ 4.50-5.00 มากที่สุด (Joshi
et al., 2015) แบบสอบถามทั้งชุดมีคาความเที่ยง
เทากับ 0.86 (Conbach, 1951)
สวนเครื่องมือเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุม ครอบคลุม
ประเด็นผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไย
นอกฤดู และแนวทางแกไขผลกระทบทางสังคมจาก
การผลิตลําไยนอกฤดู ใชการตรวจสอบสามเสาดาน
วิธรี วบรวมขอมูล (Methodological triangulation)
โดยการใช วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการให
ขอเสนอแนะของผูเขารวมการสนทนากลุม วิธีการ
สังเกตควบคูก บั การซักถาม รวมถึงศึกษาขอมูลจาก
แหลงเอกสารที่เกี่ยวของกับผลกระทบทางสังคม
จากการผลิตการเกษตร
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลระดับผลกระทบ
ทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู วิเคราะหโดย
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูล
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับผลกระทบทาง
สั ง คมใช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ
เสนตรง (Multiple Liner Regression Analysis)
และขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด และการ
สัมภาษณแบบไมมโี ครงสรางใชการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis) โดยการจําแนกและจัดระบบ
ขอมูล การสรางขอสรุปแบบอุปนัย การเปรียบเทียบ
ขอมูลและการตีความขอมูล โดยดัดแปลงขั้นตอน
การวิเคราะหเชิงปรากฏการณวิทยา (Matthew
et al., 2014)
การศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายเพือ่ แกไขผลกระทบทางสังคมจากการผลิต
ลําไยนอกฤดู ใชกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Group
Operational Seminar) รวมกับการวิเคราะหความ
เชือ่ มโยงของผลกระทบทางสังคมและการผลิตลําไย
นอกฤดูจากการศึกษาระยะที่ 1 ดังนี้
กลุม ผูเ ขารวมสัมมนา เปนผูม สี ว นไดสว นเสีย
กับผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู
จํานวน 12 คน ประกอบดวย ตัวแทนเกษตรกร
ผูผลิตลําไยนอกฤดู จํานวน 4 คน ตัวแทนจาก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 1 คน ตัวแทน
จากผูนําชุมชน จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน ตัวแทนจาก
นักวิชาการ จํานวน 2 คน และตัวแทนประชาชน
จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบบันทึก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) จากนั้นสรุปเรียบเรียงเปน
ลายลักษณอักษรและตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.40
มีอายุเฉลี่ย 51.39 ป จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา รอยละ 66.70 จํานวนแรงงานภาคการเกษตร
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.11 คน จํานวนพื้นที่ถือครอง
เพื่อการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 4.99 ไร จํานวนพื้นที่
ผลิตลําไยนอกฤดูในรอบการผลิตป 2562-2563
เฉลี่ย 3.21 ไร ผลิตลําไยพันธุอีดอ รอยละ 83.50
จํานวนตนลําไยเฉลี่ย 46.10 ตนในรอบการผลิตป
2562-2563 ผลิตลําไยนอกฤดูปล ะรุน รอยละ 100
ใสสารเรงลําไยออกดอกนอกฤดูเดือนพฤษภาคม
รอยละ 35.90 เก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยนอกฤดูเดือน
พฤศจิ ก ายน ร อ ยละ 35.90 ตั ด สิ น ใจทํ า ลํ า ไย
นอกฤดู ใ นช ว งที่ ผ ลผลิ ต ขายได ร าคาดี ร อ ยละ
76.20 พบปญหาตนทุนการผลิตสูง (แรงงาน/
สารเคมี) รอยละ 56.70 นําผลผลิตลําไยนอกฤดู
ไปขายเอง รอยละ 76.60 และรายไดจากการขาย
ผลผลิตลําไยนอกฤดูกาลในรอบการผลิตที่ผานมา
เฉลี่ย 314,153.68 บาท/ครัวเรือน
ผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกรจากการ
ผลิตลําไยนอกฤดู
พบวา จาก Table 1 ผลกระทบทางสังคม
โดยรวมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ เทากับ 3.76) เมือ่
แยกเปนรายดานผลกระทบดานเศรษฐกิจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76) ผลกระทบดาน
ประชากรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75)
และผลกระทบดานปฏิสมั พันธทางสังคมอยูใ นระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.24) ทั้งนี้ผลกระทบ
การผลิตลําไยนอกฤดูในพืน้ ทีถ่ งึ แมจะเปนทางเลือก
ในการผลิ ต ลํ า ไย แต ใ นสถานการณ ป  จ จุ บั น ที่
กระบวนการผลิตลําไยนอกฤดูมคี วามเสีย่ งเกีย่ วกับ
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ราคาผลผลิตที่คาดเดาไมได การใชปจจัยการผลิต
ทีห่ ลากหลายอันเปนการเพิม่ ตนทุนการผลิต สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอผลผลิตที่ไมได
มาตรฐาน รวมถึงประสบการณการผลิตลําไยนอกฤดู
ทีข่ าดการรับรู การเขาถึง และการประยุกตใชขอ มูล
ทีถ่ กู ตองและทันสมัยเกีย่ วกับการผลิตลําไยนอกฤดู
ทําใหไมประสบผลสําเร็จในการผลิต สอดคลองกับ

เกษตรกรผู  ผ ลิ ต ลํ า ไยนอกฤดู ใ นตํ า บลเข า พระ
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทีย่ งั ขาดประสบการณ
ในการผลิตลําไยนอกฤดู และเกษตรกรใหความเห็น
ว า ได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ น อ ยมาก
โดยเฉพาะดานความรูหลักวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การผลิตลําไยนอกฤดู (อรุณี, 2553)

Table 1 Social impact on off-season longan production of farmers
Social impact
Population
Economic
Social relationships
Total average

n=330
Mean
3.75
4.13
3.24
3.76

การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง สรุปไดวา
การผลิตลําไยนอกฤดูเปนการแกไขปญหาผลผลิต
ลํ า ไยที่ เ ก็ บ เกี่ ย วพร อ มกั น ทํ า ให ส  ง ผลต อ ราคา
ผลผลิตตกตํ่า ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญจะตัดสินใจ
ในส ว นของช ว งเวลาและวิ ธี ก ารในการใส ส าร
โพแทสเซียมคลอเรตจากประสบการณและการ
บอกเลาของเกษตรกรดวยกัน นอกจากนีเ้ กษตรกร
บางรายเกิดความเครียดจากการขายผลผลิตทีไ่ มได
ราคาตามที่ตองการเนื่องจากตองชําระหนี้ธนาคาร
การเขาถึงความชวยเหลือจากภาครัฐที่มักจะลาชา
ไมทนั สถานการณ สอดคลองกับเกษตรกรทานหนึง่
กลาววา การผลิตลําไยนอกฤดูในปจจุบนั ทําไดยาก
ไมสามารถคาดเดาไดวา ลําไยจะแทงชอดอกหรือไม
แตก็ตองเสี่ยงเพราะคิดวาราคาผลผลิตลําไยนาจะ
ราคาดีกวาลําไยในฤดู (สัมภาษณเกษตรกร เมื่อ

S.D.
0.25
0.49
0.44
0.31

Social impact level
high
high
modulate
high

วันที่ 16 มีนาคม 2563) เกษตรกรอีกทานกลาววา
ขาดทุนจากการผลิตลําไยนอกฤดู 3 ปการผลิต
ติดตอกันแลว วาจะเลิกทํา ภาครัฐแมจะชวยเหลือ
โดยการพยุงราคา แตเมื่อความชวยเหลือมาถึง
ผลผลิตสวนใหญจะอยูก บั พอคาคนกลาง เกษตรกร
ไมไดประโยชนมากนัก (สัมภาษณเกษตรกร เมื่อ
วั น ที่ 1 เมษายน 2563) นอกจากนี้ เ กษตรกร
สวนใหญยังขาดอํานาจการตอรองการขายผลผลิต
กับพอคาคนกลาง การขาดแคลนแรงงาน การเขามา
ของแรงงานขามชาติ รวมถึงการจัดสรรปริมาณนํ้า
ที่ไมเพียงพอกอเกิดความขัดแยงในชุมชนระหวาง
ประชาชนทั่วไปกับเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู
การผลิตลําไยนอกฤดูที่เพิ่มจํานวนพื้นที่การ
ผลิตมากขึ้น ในชวงฤดูแลงจะเกิดความขัดแยง
เกี่ยวกับการใชนํ้าอุปโภค เกษตรกรบางสวนยอม
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จายคานํ้าประปาหมูบานเพิ่มขึ้นเพื่อนํานํ้ามาใชใน
การดูแลลําไยในชวงติดผล สงผลใหนํ้าประปา
ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการใช ภ ายในหมู  บ  า น
เกษตรกรบางสวนยังดําเนินการขุดเจาะนํ้าใตดิน
มาใชทําใหนํ้าใตดินที่ชุมชนนํามาผลิตนํ้าประปา
หมูบานลดปริมาณลง เกษตรกรทานหนึ่งกลาววา
“การผลิตลําไยนอกฤดูถึงแมจะเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกร และประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ปรับจางเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต แตในสถานการณปจจุบันที่ภัยแลงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง การใชนํ้าในสวนลําไยตองมีการ
วางแผนที่ดีเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน”
(สัมภาษณประชาชน เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ในสวนของประชาชนในพืน้ ทีบ่ างสวนมีความกังวล
เกี่ยวกับการเขามาของแรงงานตางดาวเพื่อรับจาง
ดูแลและเก็บเกีย่ วผลผลิตลําไยนอกฤดู ซึง่ บางสวน
เขามาโดยไมสามารถตรวจสอบไดวา เขามาอยางไร
การพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลกระทบทาง
สังคมของเกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู
การศึกษานี้ใชรูปแบบสมการพยากรณ ดังนี้
y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +……+ b5x5 โดย X1
อายุ (ป) X2 จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คน) X3
จํานวนพืน้ ทีถ่ อื ครองเพือ่ ทําการเกษตรทัง้ หมด (ไร)
X4 จํานวนพืน้ ทีใ่ นการผลิตลําไยนอกฤดูในรอบการ
ผลิต 2562-2563 (ไร) และ X5 รายไดจากการขาย
ผลผลิตลําไยนอกฤดูกาลในรอบการผลิตที่ผานมา
(บาท) ทั้งนี้เมื่อนําตัวแปรทั้ง 5 ตัวเขาสมการแลว
คํานวณดวยวิธี Stepwise (Montgomery et al.,
2012) เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจเชิง
พหุ (R2) พบวา มีคา เทากับ 0.346 ซึง่ หมายความวา
ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู
ของเกษตรกรไดรอ ยละ 34.60 และพบวา มีตวั แปร

2 ตัวแปร คือ X2 จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คน)
และ X3 จํานวนพื้นที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร
ทั้งหมด (ไร) มีอิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมของ
เกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู อยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ เขียนเปนสมการพยากรณ
ไดดังนี้
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Yi (ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจาก
การผลิตลําไยนอกฤดู) = 3.717 + 0.038 (จํานวน
แรงงานในครั ว เรื อ น) – 0.060 (จํ า นวนพื้ น ที่
ถือครองเพื่อทําการเกษตรทั้งหมด)
ทั้งนี้จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน
พยากรณระดับผลกระทบทางสังคมของเกษตรกร
จากการผลิตลําไยนอกฤดูในทิศทางเดียวกัน อาจ
เปนไปไดวา การผลิตลําไยนอกฤดูกาํ ลังเผชิญปญหา
การขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้น คาจางแรงงานสูง
รวมถึงสถานการณในปจจุบันแรงงานภาคเกษตร
ส ว นใหญ ใ นครั ว เรื อ นเป น เกษตรกรที่ มี อ ายุ ที่
ไมสามารถทํางานทีใ่ ชกาํ ลังมากเกษตรกรจึงจําเปน
ตองจางแรงงานเพิม่ ขึน้ ถึงแมจะเปนการเพิม่ ตนทุน
ในการผลิตลําไยนอกฤดู สอดคลองกับแรงงาน
ภาคการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลําไยในพืน้ ที่
อํ า เภอจอมทองและอํ า เภอสั น ป า ตอง จั ง หวั ด
เชียงใหม พบวา ในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย
จะใชแรงงานในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง สวนใหญ
เปนแรงงานในครัวเรือน ญาติพี่นอง หรือแรงงาน
รับจางทั่วไปในชุมชน ซึ่งในชวงของการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตลําไยในรายที่มีการเพาะปลูกมากจํานวน
หลายไร จึ ง มี ค วามต อ งการแรงงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
(สายสกุล และกังสดาล, 2560) สวนพื้นที่การ
ถือครองเพื่อทําการเกษตรทั้งหมดพยากรณระดับ
ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิต

ผลิตกรรมการเกษตร 3(2):85-94
92 ว.
J. Agri. Prod.

ลําไยนอกฤดู ในทิศทางตรงขาม อาจเปนไปไดวา
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรอาจเปนทางเลือก
ในการผลิตพืชทีห่ ลากหลาย ซึง่ ในพืน้ ทีม่ กี ารขยาย
พื้ น ที่ ก ารปลู ก มะม ว งที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
ตอเนื่องและยังไมประสบปญหาดานราคาผลผลิต
รวมถึงเกษตรกรบางสวนที่มีพื้นที่จํานวนมากจะ

แบงพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤดูเปนแตละชวงเวลา
ทําใหโอกาสการขาดทุนลดลง สอดคลองกับรายงาน
การศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)
ที่พบวา เนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมดของครัวเรือนเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือนเกษตร

Table 2 Factors predicting social impact among farmers
Factors

b
bata
t
Constant
3.717
13.345
Number of in – household labor
0.038
.135
2.462
The entire farm holding area
-0.060
-.276
-5.022
R2 = 0.346
SEE = 0.420 F = 15.660
p – value = 0.000
ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การแกไขผลกระทบทาง
สังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู พบวา
1. ควรลดตนทุนการผลิต การผลิตลําไยนอกฤดู
มี ป  จ จั ย การผลิ ต ที่ เ กษตรกรต อ งใช ตั้ ง แต ร ะยะ
การเตรียมตน ระยะการใสสารโพแทสเซียมคลอเรต
ซึ่งในปจจุบันนิยมพนทางใบมากกวาราดลงพื้นดิน
ระยะติดผล และระยะหลังการเก็บเกีย่ ว การสงเสริม
ใหเกษตรกรผลิตและใชสารชีวภาพทัง้ ปุย หมัก สาร
ไลแมลงจากสมุนไพร และปุย คอก อาจเปนทางเลือก
ในการลดตนทุนการผลิตได สวนคาจางแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรควรทําการตัดแตงทรงพุมให
ตนเตี้ย
2. ดําเนินการจัดการแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานข า มชาติ ที่ เ ข า มารั บ จ า งเก็ บ ผลผลิ ต
ซึ่งสวนใหญพอคาคนกลางจะเปนผูพาแรงงาน
เหลานีเ้ ขามา โดยอาจมีการลงทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และทําขอตกลงรวมกับพอคารับซื้อ

P – value*
.000
.014
.000

ลําไย ทั้งการแจงขอมูลจํานวน พื้นที่การทํางาน
ระยะเวลาการเขามาทํางานตอผูนําชุมชน เพื่อ
เปนการเฝาระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะการ
แกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชนํ้าในการ
ผลิตลําไยนอกฤดู ทั้งนี้ในพื้นที่ไมมีแหลงนํ้าสํารอง
ขนาดใหญ แหลงนํา้ หลักคือ แมนาํ้ ลี้ ซึง่ กําลังเผชิญ
ความเสื่อมสภาพทั้งคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ทองนํ้า
แคบและตืน้ เขินจากดินตะกอนทับถม หนวยงานและ
ชุมชนควรรวมดําเนินการโดยอาจจะฟนฟูระบบ
เหมืองฝาย การขอสนับสนุนงบประมาณการขุด
ลอกแม นํ้ า และคลองส ง นํ้ า จากฝายทดนํ้ า จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการอนุรักษแหลงนํ้าในชุมชน
ข อ เสนอเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การแก ไ ข
ผลกระทบทางสั ง คมจากการผลิ ต ลํ า ไยนอกฤดู
ดั ง กล า วได ส ะท อ นความวิ ต กกั ง วล และความ
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ต อ งการให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มาแก ไ ข
ผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูของ
ผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย โดยเฉพาะผลกระทบด า น
แรงงานขามชาติและความขัดแยงในการจัดสรร
ทรัพยากรนํ้าที่อาจจะสงผลตอการอยูรวมกันของ
ประชาชนในชุมชน อยางไรก็ตาม ในสถานการณที่
เกษตรกรตองแบกรับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นการ
ผลิตลําไยนอกฤดูและในฤดู เกษตรกรอาจจะแปร
เปลี่ยนสูการผลิตไมผลประเภทอื่นทดแทน

สรุปผลการวิจัย

ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการ
ผลิตลําไยนอกฤดูโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
ตัวแปรพยากรณทั้งหมด 5 ตัวแปร อธิบายการ
เปลีย่ นแปลงของผลกระทบทางสังคมการผลิตลําไย
นอกฤดู ข องเกษตรกรได ร  อ ยละ 34.60 และมี
ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ จํานวนแรงงานในครัวเรือน
และจํานวนพืน้ ทีถ่ อื ครองเพือ่ ทําการเกษตรทัง้ หมด
พยากรณผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจาก
การผลิตลําไยนอกฤดูไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 สวนขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไข
ผลกระทบทางสั ง คมจากการผลิ ต ลํ า ไยนอกฤดู
ทั้งการลดตนทุนการผลิต การจัดการแรงงาน และ
การจัดการทรัพยากรนํ้า เปนแนวทางที่อาจนําสู
แผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําสูการ
ปฏิบตั เิ พือ่ การแกไขปญหาได ทัง้ นีก้ ารศึกษาในเชิง
นโยบายทั้งระบบการผลิตลําไยนอกฤดูตั้งแตการ
ตัดสินใจของเกษตรกร กระบวนการผลิต กระบวนการ
จําหนายผลผลิต และการจัดการสวน และรูปแบบ
การจัดการแรงงานทัง้ แรงงานในพืน้ ที่ แรงงานขามชาติ
รวมถึงกระบวนการจัดการแรงงานในสถานการณ
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการกําหนดขนาด
พืน้ ทีก่ ารผลิตทีเ่ หมาะสม อาจจะเปนขอมูลพืน้ ฐาน

ที่สนับสนุนการวางแผนการจัดการระบบการผลิต
ลําไยนอกฤดูได
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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) Keywords ภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวพิมพใหญเฉพาะคําสําคัญคําแรกเทานั้น
คําตอไปใชตัวพิมพเล็กตามปกติ
2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญที่ทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย
2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย
2.7 ผลการวิจัยและวิจารณ (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอขอมูล
ในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งคําอธิบาย) และแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยู
เหนือตาราง สวนคําอธิบายภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ
สวนวิจารณผล ใหแสดงความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิง
ที่เชื่อถือได กราฟไมใสเสนกรอบ และตารางไมใชเสนแนวตั้ง ไมแยกหัวขอวิจารณออกจาก
ผลการทดลองอีก 1 หัวขอ แตใหเขียนวิจารณแทรกอยูในผลการทดลอง
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
jap@mju.ac.th (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความ ที่กรอกขอความแลว)
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.

6.5

วารสารผลิตกรรมการเกษตร

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
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