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สวัสดีคะผูอานทุกทาน พบกันอีกเชนเคยกับวารสารผลิตกรรมการเกษตรในฉบับสุดทายของปที่ 3 
ประจําป 2564 ไมนาเชื่อวาเราไดกาวเดินมาในทางเสนนี้เปนเวลาครบ 3 ปเต็มแลว เปนการกาวเดิน
ที่เริ่มตนชาแตมั่นคงและยั่งยืนคะ การผานประเมินเขาฐานกลุม 1 (Tier 1) ของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ในรอบที่ 4 ประจําป 2564-2567 (มกราคม 
2564 – ธันวาคม 2567) เปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและมุงมั่นของทีมงานคะ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด หลังจากการยกระดับคุณภาพวารสารใหเขาสูระดับ
มาตรฐานในระดับชาติแลวคือ การมีผูแตงสนใจสงเรื่องเขามาตีพิมพเผยแพรรวมกับเรามากขึ้น ตอง
ขอขอบพระคุณในความสนใจและไววางใจของทุกทานดวยนะคะ แตการเปล่ียนแปลงคงจะยังไมหยุดยั้ง
อยูเพยีงแคนี ้ฉบบันีม้ขีอมลูมาแจงใหผูอานทราบเพิม่เตมิอกี 2-3 ประเดน็ทีน่าสนใจดงันี ้เนือ่งจากจาํนวน
บทความมีเพิม่มากข้ึน การเพ่ิมจาํนวนบทความตอฉบบัจงึเปนสิง่จาํเปนเพือ่ลดระยะเวลาในการรอตีพมิพ
ใหสั้นลง แตอยางไรก็ตามจะไมตํ่ากวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดคือจํานวน 8 เรื่องตอฉบับ ในขณะเดียวกัน
เพื่อวางแผนรองรับการใชบทความเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการของผูแตงท่ีเปนอาจารยตามประกาศของ 
กพอ. ฉบบัที ่4 กองบรรณาธกิารไดประชมุและมมีติใหเพิม่จาํนวนผูทรงคณุวฒุ ิ(peer review) เปนจาํนวน 
3 ทานตอบทความ โดยเริ่มจากบทความที่สงเขามาหลังเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไปคะ

ทั้งนี้คาใชจายในการประเมินบทความของผูทรงคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น ทําใหกองบรรณาธิการมีมติ
เห็นชอบใหเตรียมวางแผนออกประกาศเก็บเงินคาตีพิมพผลงานในวารสาร โดยจะเร่ิมเก็บกับบทความ
ที่สงเขามาในเดือนตุลาคม ป 2565 (ปงบประมาณ 2566) เปนตนไป นั่นหมายถึงวาจากวันนี้ถึง
ปงบประมาณหนา จะเปนโอกาสทองท่ีผูแตงจะสามารถสงบทความเขามารวมตีพิมพโดยไมเสียคาใชจาย
นะคะ เริ่มจากบทความที่ไดรับในเดือนตุลาคม 2565 เปนตนไป จึงจะเร่ิมเรียกเก็บเงินคาตีพิมพบทความ
ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร โดยอัตราและวิธีการจัดเก็บยังอยูในชวงจัดทําประกาศของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งคาดวาจะเรียบรอยในเร็วๆ น้ีคะ

สาํหรับบทความท่ีตพีมิพเผยแพรในฉบบันี ้มจีาํนวน 10 บทความ เนือ้หาหลากหลายท้ังทางการผลิต 
และการสงเสริมการเกษตร ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานทุกทานจะไดรับความรูจากบทความดังกลาวเปน
อยางด ีและหวังวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากผูอานทีส่นใจสงบทความเขามารวมตพีมิพเผยแพรกบัเรา
ตอไปคะ

สวัสดีคะ

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
บรรณาธิการ
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Abstract
The commercial cultivation, carrot seeds are pelleted and imported from foreign 

countries. As a result, farmers have to bear the high cost of the seeds. Therefore, this 
study was to the effects of seed pelleting with different filler materials on physical 
characteristics and seed quality of carrot. The Completely Randomized Design is used as 
the experimental design with 4 replications that consist of non-pelleted seeds and each 
group of 3 grams of seeds pelleted with 30 grams of calcium sulfate, or zeolite, or 
bentonite, or pumice. The results found that pelleting carrot seeds with calcium sulfate 
could help facilitate the forming of the pelleting substance around the seeds. Moreover, 
the pelleted seeds were found to dissolve in water well. Only the minority of the seeds 
became the abnormal seedlings when compared to seeds that were pelleted with other 
types of substances. At the same time, calcium sulfate had a 90% germination rate. The 
difference was statistically significant when compared to seeds that were not pelleted. 
Also, calcium sulfate enhanced the seedling growth. The calcium sulfate pelleted seeds 
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had higher shoot length, root length, and seedling length when compared to seeds 
pelleted with other types of substance and those that were not pelleted. It could be 
concluded that calcium sulfate is the most appropriate pellet substance for carrot seeds.
Keywords: Seed pelleting, seed quality, germination, filler material

บทคัดยอ
การเพาะปลูกในเชิงการคาสวนใหญนําเขาเมล็ดพันธุแครอทท่ีผานการพอกเมล็ดจากตางประเทศ 

จึงทําใหเกษตรกรมีตนทุนการเพาะปลูกสูง ดังนั้น การศึกษานี้จึงไดศึกษาผลของการพอกเมล็ดดวยชนิด
วัสดุพอกท่ีแตกตางกันตอลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุแครอท วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design จํานวน 4 ซํ้า ประกอบดวยกรรมวิธีดังนี้ เมล็ดไมพอก, การพอก
เมลด็ดวย calcium sulfate, zeolite, bentonite และ pumice อัตรา 30 กรัมตอเมล็ดพันธุแครอท 
3 กรัม ผลการทดลองพบวา การพอกเมล็ดดวย calcium sulfate สามารถขึ้นรูปกอนพอกเมล็ดพันธุ
แครอทไดงาย อีกทั้งกอนพอกสามารถละลายนํ้าไดดี และมีลักษณะของตนกลาผิดปกติเพียงเล็กนอย
เมือ่เปรียบเทียบกับการพอกเมล็ดดวยวัสดพุอกชนิดอืน่ ๆ  นอกจากน้ี calcium sulfate ยงัมคีวามงอกสูงคือ 
90 เปอรเซน็ต และแตกตางกนัในทางสถติกิบัเมล็ดทีไ่มผานการพอก อกีท้ัง calcium sulfate ยงัมแีนวโนม
ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของตนกลาคือ ความยาวตน ความยาวราก และความยาวตนกลาสูงมากกวา
เมล็ดไมพอกและการพอกเมล็ดดวยวัสดุพอกชนิดอื่น ๆ ดังนั้น calcium sulfate เปนชนิดวัสดุพอกที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการพอกรวมกับเมล็ดพันธุแครอทมากท่ีสุด
คําสําคัญ: การพอกเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ ความงอก วัสดุพอก

คํานํา
แครอทเปนพืชที่อุดมไปดวยสาร Beta 

carotene โดยเฉพาะบริเวณสวนของเปลือกแก 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนวิตามินเอสูง (11,000 IU) 
นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี 1 บี 2 ชวยทําใหรางกาย
มภีมูติอตานโรคหวดั ปองกนัโรคมะเรง็ และปองกนั
อาการผิดปกติในกระดูก เปนตน (Sharma, 2018) 
จากประโยชนดงักลาวทาํใหมคีวามตองการแครอทสูง 
แตการเพาะปลูกในเชิงการคาสวนใหญนําเขา
เมล็ดพันธุ ที่ผานการเคลือบหรือพอกเมล็ดจาก
ตางประเทศ เน่ืองจากสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

สาํหรบัผลติเมลด็พนัธุแครอทตองมสีภาพหนาวเยน็ 
อณุหภมูทิีเ่หมาะสมอยูระหวาง 18-21 องศาเซลเซียส 
(Sharma, 2018) พื้นท่ีสวนใหญของประเทศไทย
จึงไม เหมาะสมสําหรับผลิตเมล็ดพันธุ  ทําให
ประเทศไทยยังนาํเขาเมลด็พนัธุแครอท โดยเฉพาะ
เมลด็พนัธุทีผ่านการยกระดบัคณุภาพเมลด็พนัธุคอื 
เมลด็พนัธุทีผ่านการเคลอืบและพอกเมลด็ เนือ่งจาก
ใชงาย และมีคุณภาพความงอก ความแข็งแรงสูง 
โดยเมล็ดพันธุ แครอทพอกมีราคาขายประมาณ 
0.6-1 บาทตอเมล็ด เกษตรกรจึงมีตนทุนการ
เพาะปลูกสูง อยางไรก็ตามจากการใชเมล็ดพอก

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):1-132 J. Agri. Prod. 2021



ทําใหการันตีคุณภาพเมล็ดพันธุที่มีความงอก และ
สามารถเจรญิเตบิโตเปนตนกลาไดมากถงึ 90 เปอรเซน็ต 
นอกจากน้ียังสามารถชวยใหเกษตรกรสามารถใช
เพาะปลกูรวมกบัเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรไดงาย 
การสรางสูตรสารพอกเมล็ดแครอทที่เหมาะสม
จะสามารถนําไปใชยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ
ทีผ่ลติไดในประเทศไทย ทัง้ดานคุณภาพและมูลคา
ของเมลด็พนัธุ เนือ่งจากการพอกเมล็ดพนัธุสามารถ
เพิ่มขนาด และนํ้าหนักของเมล็ดพันธุได (Zenk, 
2004) โดยไมมผีลขดัขวางตอกระบวนการงอกของ
เมล็ดพันธุ ดงันัน้ชนดิของวสัดพุอกมีความสาํคญัตอ
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมล็ด เปนกลุมสารที่ทําให
เมล็ดพนัธุทีผ่านการพอกแลว มขีนาดใหญขึน้ เตมิเต็ม
เมล็ดที่มีลักษณะบิดเบี้ยว เปนรอง เปนรอยหยัก 
หรือมีรูปทรงเล็ก ใหมีรูปรางกลมและแนน เปนตน 
ซึ่งโดยทั่วไปแลววัสดุพอกที่นิยมนํามาใชในการ
พอกเมล็ด เปนกลุมสารที่ไมเปนอันตรายตอเมล็ด
พันธุ ไมขัดขวางการซึมผานของน้ํา และงายตอ
การนําไปใชสาํหรบัขึน้รปูเมลด็พนัธุชนดินัน้ ๆ  และ
วสัดพุอกทีใ่ชกนัมากในการพอกเมลด็คือ talcum, 
limestone, calcium carbonate, vermiculite, 
pumice, gypsum, bentonite, dolomite, 
zeolite, ดนิขาว (kaolin clay) หนิปนู (limestone) 
ดินเบา (diatomaceous earth) และปุยคอก 
(Taylor et al., 1998) และวัสดุประสาน ซึ่งมี
หนาที่หลักสําคัญเพ่ือชวยใหวัสดุพอกและเมล็ด
พนัธุยดึเกาะกันอยางแนนหนาโดยสารพอกไมแตก 
แยกตัว หรือหลุดรวงออกจากกัน ในปจจุบันมี
นกัวจิยัทัว่โลกเลอืกใชวสัดุประสานแตกตางชนดิกนั
ออกไปสําหรับใชในการศึกษาการพอกเมล็ดพันธุ 
ยกตัวอยางเชน carboxymethyl cellulose, 
hydroxymethyl cellulose, methyl cellulose, 
commercial substances, carrageenan, 

chitosan, gum arabic, dextran, maida, 
polyacrylic acid, polyethylene glycol, 
polyacrylamide, polyvinyl acetate, polyvinyl 
alcohol, polyvinylpyrrolidone และ ca-
alginate gels เปนตน (จกัรพงษ, 2563) ดงันัน้การ
พอกเมล็ดใหมรีปูรางท่ีมขีนาดใหญขึน้ เหมาะสมข้ึน 
เปนการสงเสริมการเพาะปลูกใหมีความสะดวก 
และรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งขึ้น (Smith and 
Miller, 1987; Hill, 1999) ความเหมาะสมตอ
การนําไปเพาะปลูก และยังชวยปกปองเมล็ดพันธุ
จากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ซึ่งเปนการลด
การสูญเสียความมีชีวิตของเมล็ดไดอีกวิธีหนึ่ง

ดังนั้นในการทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการพอกเมล็ดดวยชนิดวัสดุพอก
ทีแ่ตกตางกันตอลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพ
เมล็ดพันธุแครอท

อุปกรณและวิธีการ
ดาํเนนิการทดลอง ณ หองปฏบิตักิารเทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ และโรงเรือนทดลอง สาขาวิชาพืชไร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย
ใชเมล็ดพันธุ แครอททางการคาเปนเมล็ดพันธุ 
ทดลอง ซึ่งดําเนินการวิจัยระหวางเดือนมกราคม-
พฤษภาคม 2564 ดังนี้

การพอกเมล็ดพันธุแครอท
คัดเลือกวัสดุพอก 4 ชนิดที่มีความเปนไปได

สําหรับใชพอกรวมกับเมล็ดพันธุแครอท ประกอบ
ไปดวย calcium sulfate, zeolite, bentonite 
และ pumice โดยใช Carboxylmethyl cellulose 
(CMC) อัตรา 0.1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก (w/v) 
เปนวสัดปุระสาน ประกอบดวย เมลด็ไมพอก (T1), 
การพอกเมลด็ดวย calcium sulfate (T2), zeolite 
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(T3), bentonite (T4) และ pumice (T5) โดย
แตละกรรมวิธีใชวัสดุพอกอัตรา 30 กรัมตอเมล็ด
พันธุแครอท 3 กรัม จากนั้นนําวัสดุพอกแตละชนิด
มาพอกเมล็ดพันธุ แครอทตามแผนการทดลอง 
ดวยเครื่องพอกเมล็ดพันธุแบบถังหมุนรุน JK-01 
แลวนําเมล็ดท่ีผานการพอกแตละกรรมวิธีมาลด
ความชื้นในสภาพอุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง 
จนความชืน้ใกลเคยีงหรือเทากบัความชืน้เมลด็พนัธุ
เริ่มตน (7%±2) 

การบันทึกขอมูล
ลักษณะทางกายภาพของกอนพอกเมล็ดพันธุ 
แครอท

1) การละลายนํ้าของกอนพอกเมล็ด สุ ม
คดัเลือกกอนพอกเมล็ดพันธุแครอทในแตละกรรมวิธี 
จาํนวน 4 ซํา้ ซํา้ละ 10 กอนพอก จากน้ันนาํกอนพอก
มาแชในน้ําปริมาตร 10 มลิลิลิตร โดยแชกอนพอก
ทลีะกอน ใหหยดุเวลาเมือ่กอนพอกเริม่มกีารปรแิตก
ทันที จากนั้นบันทึกเวลาการละลายในนํ้าของวัสดุ
พอก ดัดแปลงจาก Anderson et al. (1969)

2) ความยาก-งายการข้ึนรูปกอนพอกเมล็ด 
การข้ึนรปูของกอนพอกเมล็ดพนัธุแครอทในระหวาง
การพอกเมลด็จะสงัเกตความยาก-งายของการขึน้รปู
กอนพอกของวัสดพุอกแตละชนิดทีส่ามารถยึดเกาะ
และคลุมเปลือกของเมล็ดพันธุ โดยใชคาคะแนน 
1-5 ในการประเมินการข้ึนรปูเมล็ดพอก กาํหนดให 
1 = ยากมาก, 2 = ยาก, 3 = ปานกลาง, 4 = งาย
และ 5 = งายมาก (สันติภาพ และบุญมี, 2562)

3) ความเปนกรด-ดางของกอนพอกเมล็ด 
ตรวจสอบความเปนกรด-ดางของกอนพอกที่ผาน
การพอกเมล็ด ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 3 กรัม นาํวัสดุพอก
แตละชนิดใสในบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร ที่มีนํ้า
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร จากน้ันตรวจสอบความเปน

กรด-ดางของเมล็ดพอก โดยใชเครื่องวัดความเปน
กรด-ดางรุน Pen type pH meter รุน PH-03 (11)

คุณภาพเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการ
 เพาะทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุทัง้ทีผ่านการ

พอกและไมพอกเมล็ดดวยวิธี Top of paper (BP) 
ในกลองพลาสติกใส (110 × 110 × 30 มิลลิเมตร, 
ยาว × กวาง × สงู) ทาํทัง้หมด 4 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมลด็ 
จากน้ันนําไปไว ที่ตู  เพาะความงอกท่ีอุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส แลวประเมินผลความงอก โดย
ตรวจนับความงอกครั้งแรกในวันที่ 7 ของการ
เพาะเมลด็ (first count) และความงอกครัง้สดุทาย
เมือ่ครบ 14 วนัหลงัเพาะ (final count) มาประเมนิ
ผลลกัษณะตาง ๆ  ตามหลกัสากล ISTA (2013) ดงันี้

1) เมล็ดแข็ง ประเมินลักษณะของเมล็ดที่มี
ชีวิต แตไมสามารถดูดน้ําได เมล็ดอยูในสภาพ
สมบูรณ และไมเนาทั้งหมด 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด 
แลวประเมินหาเปอรเซ็นตเมล็ดแข็ง

2) ลักษณะตนกลาผิดปกติ ประเมินตนกลา
ทีไ่มสามารถเจรญิเปนตนกลาท่ีปกตไิด หรอืตนกลา
ที่มีรากและลําตนไมสมบูรณ ทําท้ังหมด 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 50 เมล็ด แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตตนกลา
ผิดปกติ

3) การงอกราก โดยประเมินจากจํานวนราก
ทีง่อกในแตละกรรมวิธทีดลอง ทาํ 4 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมล็ด 
โดยเริ่มนับเม่ือเมล็ดมีการงอกรากท่ีความยาว 
2 มิลลิเมตร ในวันที่ 1 และวันที่ 6 หลังจากการ
เพาะทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  จากนั้นนําไป
คํานวณหาเปอรเซ็นตการงอกราก ดังนี้

การงอก
ราก (%)

จํานวนเมล็ดที่งอกราก
× 100

จํานวนเมล็ดที่เพาะ
=
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4) ความเรว็ในการงอกราก ดาํเนินการตรวจ
นับรากท่ีมีความยาว 2 มิลลิเมตร ในทุกวันตั้งแต
วันที่ 1 ถึงวันที่ 6 หลังการเพาะ ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 
50 เมล็ด จากนั้นนํามาคํานวณหาความเร็วในการ
งอกราก ดังน้ี

5) ความงอกของเมล็ดพนัธุ จาํนวนเมล็ดพนัธุ
ที่งอกเปนตนกลาปกติในวันที่ 7 และวันท่ี 14 
โดยทําทั้งหมด 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด จากน้ันนํามา
คํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก ดังนี้

6) ความเร็วในการงอก ประเมินจํานวน
เมลด็พนัธุทีส่ามารถงอกเปนตนกลาปกตใินทกุ ๆ  วนั 
ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรกที ่7 วนั (first count) จนถงึ
วันที่ 14 หลังเพาะ (final count) โดยทําทั้งหมด 
4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด จากน้ันนํามาคํานวณหา
ความเร็วในการงอก (AOSA, 1983) ดังนี้

7) ความยาวตน ความยาวราก และความยาว
ตนกลา ความยาวตนและความยาวรากท่ี 14 วัน
หลังเพาะ ทั้งหมดทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน โดย
ประเมินความยาวตนวัดจากโคนลําตนออนจนถึง

ปลายใบ สวนความยาวรากวัดจากโคนรากแกว
จนถึงปลายราก สวนความยาวตนกลาตรวจวัด
ตั้งแตปลายรากจนถึงปลายใบ โดยใชไมบรรทัด
มีหนวยเปนเซนติเมตร

8) ดชันคีวามแขง็แรง นาํเปอรเซน็ตความงอก
ที่ไดจากหัวขอที่ 5) และความยาวของตนกลาที่ได
จากหัวขอที ่7) นาํมาประเมินหาดัชนคีวามแข็งแรง 
ทั้งหมดทํา 4 ซํ้า ตามสูตร Abdul-Baki and 
Anderson (1973)

9) ดัชนีความงอก นําจํานวนเมล็ดที่งอก
ในแตละวันจากหัวขอที่ 5) มาคํานวณหาดัชนี
ความงอก 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด แลวประเมินผล
ดังนี้

การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูผลของวสัดพุอกทีแ่ตกตางกนั

ตอลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ
แครอท โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) จํานวน 4 ซํ้า โดย
แปลงขอมลูเปนเปอรเซ็นตความงอกของเมลด็พนัธุ 
เพื่อวิ เคราะห ทางสถิติ โดยใช วิธี Arcsine 
transformation และแปลงขอมูลเม่ือมีคาเปน 0 
โดยวิธ ี และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธ ีDuncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรม SAS (Version 9.1)

ความงอก 
(%)

ความเร็ว
ในการงอกราก 

(ราก/วัน)

ดัชนีความงอก

ความเร็ว
ในการงอก 
(ตน/วัน)

ดัชนี
ความแข็งแรง

จํานวนเมล็ดที่งอก
เปนตนกลาปกติ

ผลรวมของ [จํานวนราก
ที่งอกในแตละวัน]

ผลบวกของ (จํานวนเมล็ด
ที่งอกในแตละวัน)

ผลรวมของ [จํานวนตนกลา
ปกติที่งอกในแตละวัน]

ความงอก (%) × ความยาว
ของตนกลา (เซนติเมตร)

× 100
จํานวนเมล็ดที่เพาะ

จํานวนวันหลังเพาะ

จํานวนวันหลังเพาะ

จํานวนวันหลังเพาะ

=

=

=

=

=
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ลกัษณะทางกายภาพของเมล็ดพนัธุแครอทหลังการ
พอกเมล็ดดวยวัสดุพอกชนิดที่แตกตางกัน 

การพอกเมล็ดแครอทดวย calcium sulfate 
สามารถข้ึนรูปกอนพอกไดง ายมากกวาการใช
วสัดพุอกชนิดอืน่ ๆ  อกีทัง้รปูรางกอนพอกมลีกัษณะ
เรียบเนียน (Figure 1) และกอนพอกสามารถ
ละลายน้ําไดในเวลา 7 วินาที สอดคลองกับการ
รายงานของ สันติภาพ และบุญมี (2562) ที่พบวา 
การพอกเมล็ดพันธุ มะเขือเทศดวย calcium 
sulfate อัตรา 100 กรัมตอเมล็ด 15 กรัม ทําให
กอนพอกมะเขอืเทศมรีปูรางเรียบเนยีน ความกรอน
เล็กนอย และสามารถละลายน้ําไดในเวลา 4.85 วนิาที 
นอกจากนี้ ศศิประภา และบุญมี (2561) พบวาเมื่อ
พอกเมล็ดพันธุผักกาดหอมดวย calcium sulfate 
อัตรา 350 กรัมตอเมล็ด 10 กรัม รูปรางกอนพอก
มีลักษณะเรียบเนียน ความกรอนเล็กนอย และ
สามารถขึ้นรูปกอนพอกไดงาย โดย calcium 
sulfate มีคุณสมบัติดูดซึมน้ําไดดี และมีอนุภาค
ลื่นไหลปานกลาง ทําใหเมื่อนําไปพอกเมล็ดจึงเกิด
การรวมตัวระหวาง calcium sulfate วสัดปุระสาน 
และเมล็ดอยางชา ๆ จนกลายเปนกอนพอกเมล็ด
ท่ีมีรูปรางเรียบเนียน และสวยงาม (Saint-Gobain 
Formula, 2009) สวนการพอกเมล็ดดวย zeolite 
และ pumice สามารถข้ึนรูปกอนพอกไดระดับ
ปานกลาง แตการพอกเมล็ดดวยวสัดุพอกทัง้ 2 ชนดิ
ทาํใหลกัษณะของกอนพอกมผีวิขรขุระ ไมเรยีบเนยีน 
อีกทั้งกอนพอก pumice และ zeolite สามารถ
ละลายน้ําไดเมื่อผานไป 9 และ 8 วินาที ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม สนัตภิาพ และบญุม ี(2562) รายงานวา 
เมื่อพอกเมล็ดพันธุมะเขือเทศดวย pumice ยังคง
ทาํใหกอนพอกมีรปูรางเรียบ และกอนพอกสามารถ
ละลายนํ้าไดใน 7.37 วินาที แตการพอกเมล็ด

มะเขือเทศดวย zeolite พบวา รูปรางกอนพอก
เมล็ดพันธุมะเขือเทศมีรูปรางไมเรียบเนียน มีผิว
กอนพอกขรุขระเล็กนอยคลายกับการพอกเมล็ด
พันธุแครอท และกอนพอกมะเขือเทศสามารถ
ละลายนํ้าไดในเวลา 6.51 วินาที สวนการพอก
เมล็ดพันธุแครอทดวย bentonite แสดงใหเห็นวา 
มีรูปรางบิดเบ้ียว ไมเรียบเนียน กอนพอกสวนใหญ
มขีนาดเลก็ใหญไมสมํา่เสมอ จงึทาํใหกอนพอกเมลด็
ละลายนํ้าไดเร็วที่สุดคือ 4 วินาที และแตกตางกัน
ทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิอีืน่ ๆ  สอดคลอง
กับการรายงานของ จักรพงษ และบุญมี (2557) 
พบวา การพอกเมล็ดพันธุยาสูบดวย bentonite 
ทําใหวัสดุพอกไมยึดเกาะกับเมล็ดยาสูบ อีกทั้ง 
1 กอนพอกยังมีเมล็ดยาสูบมากกวา 1 เมล็ดตอ
กอนพอก และกอนพอกไมมีความสมํ่าเสมอ อีกท้ัง
ยังมีความกรอนของกอนพอกสูง ทั้งนี้ bentonite 
มโีครงสรางผลกึเปนแบบสามชัน้ คอืมชีัน้ alumina 
octahedral sheet แทรกอยู ระหวาง silica 
tetrahedral 2 ชั้น โครงสรางโดยท่ัวไปคลายกับ 
mica แรงยึดระหวาง sheet ของโครงสรางแตละ
ชั้นจะมีคานอย ทําใหนํ้าหรือของเหลวสามารถ
แทรกเขาไปอยูระหวาง sheet ได (สันติภาพ และ
บุญมี, 2562) ดังนั้นในกระบวนการพอกเมล็ด เมื่อ
ให สารเชื่อมยึดจึงเกิดการรวมตัวกันเองของ 
bentonite มากกวาการรวมตัวระหวางเมล็ด
และ bentonite จึงทําใหกอนพอกเมล็ดมีรูปราง
ไมเรียบเนียน และมีเหล่ียมมุม ทําใหการใช 
bentonite จึงมีความเสี่ยงสูง ท่ี 1 กอนพอกจะมี
เมล็ดพันธุพืชมากกวา 1 เมล็ด สวนการตรวจสอบ
ความเปนกรด-ดางของวัสดุพอกพบวา วัสดุพอก
ทุกชนิดมีคาเปนกลาง โดย bentonite จะมีความ
เปนกลางจนถงึดางปานกลาง สวน calcium sulfate, 
zeolite และ pumice มคีาเปนกลางจนถึงดางออน
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ทีใ่กลเคยีงกนั (Table 1) ซึง่การตรวจสอบความเปน
กรด-ดางของวัสดุพอกเปนการประเมินคุณสมบัติ
ของวสัดุพอก หากวสัดุพอกมคีวามเปนกรดหรอืดาง
สงูเกินไป อาจทําใหเมล็ดสญูเสียคณุภาพเมล็ดพนัธุ
หลงัการพอกเมลด็ได ยกตัวอยางเชน เมือ่วสัดุพอก
หอหุมรอบ ๆ  เมลด็ อาจมีผลกระทบตอความแข็งแรง

ของเย่ือหุมเซลล จึงทําใหคุณสมบัติในการควบคุม
ของเยือ่เลอืกผานบกพรอง การทาํงานของเอนไซม
หลายชนิดทีเ่ก่ียวของกับการชวยเคล่ือนยายนํา้ตาล 
และการยอยสลายแปงลดลง (บุญมี, 2558) ทําให
เมล็ดพันธุ สูญเสียคุณภาพความงอกและความ
แข็งแรงได

Table 1  Physical characteristics of pelleted carrot seeds with different types of filler 
materials

Treatment Forming
Dissolution period

of pelleted (second)
pH

Pelleted + calcium sulfate
Pelleted + zeolite
Pelleted + bentonite
Pelleted + pumice

41

3
2
3

7 b2

8 ab
4 c
9 a

7.63 c
7.67 b
7.90 a
7.64 bc

F-test
CV.(%)

-
-

**
12.52

**
0.44

**: Significantly different at P≤0.01.
1  The forming scores for the seed pelleting: 1 = very hard, 2 = difficult, 3 = medium, 4 = easy, and 

5 = very easy.
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT. 

Figure 1 Physical characteristics of lettuce seeds pelleted with different filler materials. 
T1 = Control, T2 = pelleted seed + calcium sulfate, T3 = pelleted seed + zeolite, 
T4 = pelleted seed + bentonite and T5 = pelleted seed + pumice.
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คณุภาพเมลด็พนัธุแครอทหลงัการพอกเมลด็ดวย
ชนิดวัสดุพอกที่แตกตางกัน

เมื่อพิจารณาคุณภาพเมล็ดพันธุ แครอท
หลังการพอกเมล็ดดวยชนิดวัสดุพอกท่ีแตกตางกัน
พบวา การพอกเมล็ดและเมล็ดไมพอกไมพบเมล็ด
เนา แตการพอกเมล็ดดวย bentonite มีตนกลา
ผิดปกติสูงมากกวาและแตกตางกันในทางสถิติกับ
การพอกเมลด็ดวย calcium sulfate และ zeolite 
สวนการพอกเมลด็ดวย pumice พบวา มเีมลด็แขง็
มากที่สุดคือ 15 เปอรเซ็นต โดยการพอกเมล็ดดวย 
zeolite และ bentonite มีเมล็ดแข็งนอยที่สุดคือ 
5 เปอรเซ็นตเทากัน (Table 2) สวนการตรวจสอบ
การงอกรากพบวา เมล็ดที่ไมไดผานการพอกมีการ
งอกรากและความเร็วในการงอกรากสูงมากกวา 
และแตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธอีืน่ ๆ  อยางไรก็ตาม เมือ่ตรวจสอบความงอก
พบวา การพอกเมล็ดดวย calcium sulfate, 
zeolite และ bentonite มคีวามงอกสูงคอื 90, 92 
และ 93 เปอรเซน็ต ตามลาํดบั และมคีวามแตกตาง
กันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ๆ  สวน
การพอกเมลด็ดวย zeolite และ bentonite ทาํให
เมล็ดมคีวามเร็วในการงอกสงูมากกวาคอื 6.54 และ 
6.64 ตนตอวัน ตามลําดับ และแตกตางกันในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ๆ สวนการ
ตรวจสอบดชันคีวามงอกพบวา เมล็ดไมพอกมดีชันี
ความงอกสูงมากกวาและแตกตางกันกับกรรมวิธี
อื่น ๆ และเมื่อตรวจสอบดัชนีความแข็งแรงพบวา 
เมล็ดไมพอกและการพอกเมล็ดดวย calcium 
sulfate, zeolite และ bentonite มีดัชนีความ
แขง็แรงสงูและแตกตางกนัในทางสถติเิม่ือเปรยีบเทยีบ
กับการพอกเมล็ดดวย pumice (Table 3)

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เมล็ด
ไมพอกจะสามารถงอกรากไดเร็วในชวงระยะเวลา 
7 วนัหลงัเพาะ แตเมือ่ผานไป 14 วนัแลวประเมนิผล
ความงอกพบวา เมลด็ท่ีผานการพอกดวย calcium 
sulfate, zeolite และ bentonite มีความงอกสูง
มากกวาเมล็ดไมพอกและการพอกเมล็ดดวย 
pumice ซึ่ง calcium sulfate นิยมใชเปนสาร
ปรับปรุงดิน และสามารถเพิ่มธาตุอาหารรองใหแก
พชืไดคอื แคลเซียม และซลัเฟอร (Kirkpatrick and 
Bailey, 2007) จึงชวยสงเสริมใหเมล็ดแครอท
มีความงอกเพิ่มข้ึน สวนวัสดุพอกชนิด zeolite 
มคีณุสมบตัใินการดดูนํา้และการแลกเปลีย่นออิอน
ไดดี จึงสามารถอุมนํ้าไดสูง ซึ่ง zeolite เปนหินที่
ผานความรอนจากภูเขาไฟทําใหมีโครงสรางเปน
รพูรนุ มคีวามสามารถในการจับ ดดูซมึและปลดปลอย
ธาตอุาหารซลิกิาทีส่าํคญักับพชืดวย (Ramesh and 
Reddy, 2011) สวน bentonite เปนวัสดุพอกที่มี
คณุสมบตัสิามารถดดูซับนํา้ไดด ีจงึนยิมนาํไปใชเปน
สารปรับปรุงดิน เนื่องจาก bentonite มีลักษณะ
โครงสรางเปนรพูรนุ ทาํใหสามารถกักเกบ็สารอาหารได 
และแลกเปลี่ยนประจุบวกของไอออนตาง ๆ ไดดี 
ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงชวยใหเมล็ดพันธุแครอท
ดดูซบันํา้ไดดแีละสงเสริมการงอกของเมล็ดแครอท
ไดเพิ่มข้ึน (Bouabid et al., 1991) จึงสงผลให
เมล็ดมีลักษณะของเมล็ดแข็งนอยกวาเมล็ดที่ไมได
ผานการพอก อยางไรก็ตามในทางตรงกันขามกลับ
พบวา การพอกเมล็ดดวย bentonite ทําใหเมล็ด
แครอทมีลักษณะของตนกลาผิดปกติมากกวา
กรรมวิธอีืน่ ๆ  ซึง่เนือ่งมาจาก bentonite มคีณุสมบัติ
การดูดซับที่ดีรวมไปถึงการดูดซับสารประกอบ
ซีโนไบโอติก (xenobiotic compound) (Davies 
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and Jabeen, 2002; Genç and Dogan, 2013) 
ที่อยูรอบ ๆ เมล็ดขณะเพาะทดสอบ เชน ความ
เปนกรด-ดางของกระดาษเพาะทดสอบความงอก 
เปนตน จึงอาจเปนสาเหตุทําใหการพอกเมล็ดดวย
วัสดุพอกชนิด bentonite มีผลกระทบตอคุณภาพ
ของเมลด็พนัธุแครอท จงึแสดงอาการตนกลาผดิปกติ 
7 เปอรเซน็ต นอกจากนี ้การพอกเมลด็พนัธุแครอท
ดวย pumice แสดงใหเห็นวา เมล็ดพันธุแครอทมี
ความงอกนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุพอก

ชนิดอื่น ๆ โดย pumice มีคุณสมบัติพื้นผิวพรุน
และโปรง คลายกับโครงสรางของฟองนํ้า (Sahin 
et al., 2005) ทําใหเมื่อรวมตัวกับวัสดุประสาน
ชนิด Carboxylmethyl cellulose (CMC) ที่เปน
อนพุนัธของเซลลโูลส จงึทาํใหกอนพอกมคีวามแขง็ 
และทําให มีลักษณะของเมล็ดแข็งสูงมากถึง 
15 เปอรเซ็นต และทําใหเมล็ดแครอทหลังพอก
งอกรากไดชา และมีความงอกเพียงเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ๆ

Table 2  Abnormal seedling and hard seed (%) of pelleted carrot seed with different 
pelleting materials after tested under laboratory condition

Treatment
Laboratory condition

Abnormal seedling (%) Hard seed (%)

Control
Pelleted + calcium sulfate
Pelleted + zeolite
Pelleted + bentonite
Pelleted + pumice

5 ab 1, 2

2 b 
3 b
7 a
6 ab

9 b
8 b
5 c
5 c
15 a

F-test
CV.(%)

*
47.50

**
24.39

*, **: Significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT. 
2  Data are transformed by  before statistical analysis.
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Table 3  Radicle emergence, speed of radicle emergence, germination, speed of 
germination, germination index and vigour index of pelleted carrot seed with 
different pelleting materials after tested under laboratory condition

Treatment1

Laboratory condition

Radicle 
emergence 

(%)

Speed of 
radicle 

emergence 
(root/day)

Germination 
(%)

Speed of 
germination 
(plant/day)

Germination 
index Vigour index

T1
T2
T3
T4
T5

84 a2, 3

43 b
18 c
47 b
12 c

6.96 c
3.54 b
1.50 a
3.88 b
0.96 a

86 b
90 a 
92 a
93 a
79 c

6.14 b
5.96 b
6.54 c
6.64 c
5.61 a

13.10 a2

10.52 b
8.04 c
9.51 b
6.60 d

751 a
776 a
780 a
800 a
608 b

F-test
CV.(%)

**
17.83

**
22.09

**
3.19

**
2.75

**
7.31

*
10.22

*, **: Significantly different at P≤0.05 and at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Control, T2 = pelleted seed + calcium sulfate, T3 = pelleted seed + zeolite, T4 = pelleted 

seed + bentonite and T5 = pelleted seed + pumice.
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.
3  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed data are 

presented.

การเจรญิเตบิโตของตนกลาแครอทหลงัการพอก
เมล็ดดวยวัสดุพอกชนิดที่แตกตางกัน

การพอกเมล็ดดวย calcium sulfate ทําให
ตนกลามคีวามยาวตน ความยาวราก และความยาว
ตนกลาสูงมากกวาและแตกตางกันในทางสถิติกับ
การพอกเมล็ดดวย pumice แตไมแตกตางกันกับ 
zeolite, bentonite และ เมล็ดไมพอก (Table 4) 
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การพอกเมล็ด
ดวย calcium sulfate ซึ่งเปนแรชนิดหนึ่งที่มี
ธาตอุาหารรองสะสมอยูรวมดวยคอื แคลเซยีม และ 
กํามะถัน โดยแคลเซียมมีบทบาทในการสราง Ca, 

pectate และเกี่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีน 
สงเสรมิใหเมลด็ดดู NO3-N อกีท้ังมผีลตอกจิกรรมของ
เอนไซมบางชนดิ และทําใหโปรตนีใน mitochondria 
เกิดและเพิ่มข้ึน (Liu et al., 2011) นอกจากน้ี
กํามะถันยังมีบทบาทตอการสรางโปรตีน ชวย
ในกระบวนการหายใจ และการสังเคราะหอาหาร 
(Barker and Pilbeam, 2007) ทาํใหเมลด็สามารถ
ยอยสลายอาหารและไดพลังงานออกมาใชใน
กระบวนการเมแทบอลซิมึตาง ๆ  ของเซลลไดงายขึน้ 
จงึสงผลทําใหตนกลาสามารถขยายขนาดของเซลล
ทัง้สวนของ เซลลลาํตน และรากไดเพ่ิมขึน้มากกวา
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เดิม สอดคลองกับการรายงานของ ศศิประภา และ
บญุมี (2561) พบวาการพอกเมลด็พนัธุผกักาดหอม
ดวย calcium sulfate ชวยทําใหรากของตนกลา

ผกักาดหอมยาวเพ่ิมขึน้ 25 เทาเมือ่เปรียบเทียบกบั
เมล็ดที่ไมไดพอก

Table 4  Shoot length, root length and seedling length of pelleted carrot seed with different 
pelleting materials after tested under laboratory condition

Treatment

Laboratory condition

Shoot length 
(cm)

Root length 
(cm)

Seedling length 
(cm)

Control
Pelleted + calcium sulfate
Pelleted + zeolite
Pelleted + bentonite
Pelleted + pumice

3.53 ab1

3.88 a
3.64 ab
3.78 ab
3.32 b

5.21 ab
5.42 a
4.91 ab
4.81 ab
4.38 b

8.74 ab
9.30 a
8.55 ab
8.59 ab
7.70 b

F-test
CV.(%)

*
8.32

*
11.62

*
9.44

*:  Significantly different at P≤0.05.
1  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

สรุปผลการวิจัย
การพอกเมล็ดพันธุแครอทดวย calcium 

sulfate อตัรา 30 กรมัตอเมลด็พนัธุแครอท 3 กรมั 
เปนชนิดวัสดุพอกที่มีความเหมาะสมในการพอก
เมล็ดพันธุแครอท โดย calcium sulfate ทําให
ขึ้นรูปกอนพอกเมล็ดพันธุ แครอทไดง าย และ
สามารถละลายน้ําไดดี สวนคุณภาพเมล็ดพันธุ 
พบวา เมล็ดมีลักษณะของตนกลาผิดปกติเพียง
เล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการพอกเมล็ดดวย
วัสดุพอกชนิดอื่น ๆ อีกทั้งมีความงอกสูงมากกวา
เมล็ดไมพอก 4 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีการพอกเมล็ด
ดวย calcium sulfate ยงัมคีวามยาวตน ความยาว

ราก และความยาวตนกลาสูงมากกวาเมล็ดไมพอก
และการพอกเมลด็ดวยวัสดุพอกชนิดอื่น ๆ
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 Abstract
This study aimed to investigate general traits of upland rice shifting cultivation and 

compare topographic data as well as upland rice yield at different range of altitude above 
sea level. This was done by mean of remote sensing with satellite images from Google 
earth pro. Photos were recorded in January 2021 and open-ended questionnaire on yield 
was used for data collection. Obtained data were analyzed in terms of variance by using 
Kruskal-Wallis test. The results showed that Pakakeryor (Karen) ethnic group at Mae Tuen 
Sub-district, Omkoi district, Chiang Mai province did upland rice shifting cultivation in the 
form of slash and burn for one year. After left an area for 4-5 years of the follow period, 
they returned to the same area. Each household had 6±3 members and 4.22±1.06 rai of 
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cultivation area. And also, use of rice varieties as “Bue Ther Mae” (Bo Po Lo) was grown 
there. According to the comparison based on elevation stratification was found that the 
rice yields with the highest at level more than 800 meters and higher yield than the 
others with a significant 99% (354.8 kg/rai/year). Moreover, there was not difference in all 
height ranges by the same direction of slope (Southeast to southwest). Furthermore, 
results of the study could be applied to a future study on factors affecting upland rice 
yield.
Keywords: Highland agriculture, follow period, slash and burn system, Pakakeryor (Karen) 
ethnic

บทคัดยอ
การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของการปลกูขาวไรในรปูแบบไรเลือ่นลอย 

โดยการเปรียบเทียบขอมูลดานภูมิประเทศและผลผลิตขาวไรในชวงช้ันความสูงจากน้ําทะเลท่ีตางกัน 
จากการศึกษาดวยวิธีเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (remote sensing) ดวยภาพถายดาวเทียมจาก 
Google earth pro บันทึกภาพชวงเดือนมกราคม 2564 รวมกับขอมูลผลผลิต และนําขอมูลวิเคราะห
คาความแปรปรวนดวยวิธีการ Kruskal wallis test ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการปลูกขาวไรในระบบ
ไรเลื่อนลอยของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ในชุมชนบานทุงตนงิ้ว ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม มีลักษณะการปลูกพืชแบบถางและเผา (slash and burn) ดวยการใชพื้นที่ 1 ป แลวยายให
ชวงไรเหลา (follow period) พักตัว 4-5 ป แลวกลับมาซํ้าที่เดิม โดยแตละครัวเรือนมีจํานวนคนเฉลี่ย 
6±3 คน และมีพื้นที่ไรเฉลี่ยจํานวนครัวเรือนละ 4.22±1.06 ไร พันธุขาวที่ใชคือ ขาวเจาบือเทอแมะหรือ
ชือ่กรมการขาวคอื บอืโปะโละ (Bue Po Lo) เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบผลผลติ ตามการแบงชัน้ภมูขิองระดบั
ความสูงพบวา พื้นที่ปลูกขาวไรที่ความสูงมากกวา 800 เมตร มีผลผลิตมากกวาชวงชั้นความสูงอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต คือ 354.8 กิโลกรัม/ไร/ป โดยทุกชวงชั้นความสูง
มีทิศลาดไปในทิศทางเดียวกันโดยไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ทิศตะวันออกเฉียงใตถึงทิศตะวันตกเฉียงใต 
ซึง่ผลการศึกษาน้ีสามารถประยุกตใชในการศึกษาตอเนือ่งในดานปจจัยท่ีมผีลตอผลผลิตขาวไรบนพืน้ทีส่งู
ในอนาคต
คําสําคัญ: เกษตรที่สูง ไรเหลา ระบบถางแลวเผา ปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง)
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คํานํา
การทําไรเลือ่นลอยหรือไรหมนุเวยีน (shifting 

cultivation) เปนรูปแบบการเกษตรในพ้ืนที่สูง
ทีผ่กูพนักับกลุมชาตพินัธุ โดยเฉพาะอยางยิง่ในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (Boonkid et al., 
1984) ในดานการอนุรักษนั้นถือไดวาเปนการ
เกษตรทีท่าํลายพืน้ทีป่าไม เนือ่งจากเปนการแบงแยก
พืน้ทีป่าออกเปนหยอม ๆ  (forest fragmentation) 
(Kupfer et al., 2004; Hermhuk et al., 2020) 
และการทําลายสมบัติดิน โดยเปนสาเหตุของการ
พังทลายของหนาดินในพ้ืนที่ลาดชันเปนหลัก 
(นิพนธ, 2545) เนื่องจากการทําไรเลื่อนลอยมี
ลกัษณะวิธกีารคือ การโคนตนไมลงทัง้หมด แลวเผา
ทําใหไมมีพืชปกคลุมดิน ทําใหธาตุอาหารในดินถูก
ชะลางไดงาย และในบางคร้ังอาจเกิดการพังทลาย
ของชั้นดินบน สงผลใหเกิดตะกอนเปนจํานวนมาก
ไหลลงสูตนนํ้าลําธาร ทําใหแมนํ้าลําคลองต้ืนเขิน
จนในท่ีสุดมีปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับใหคน
ในพืน้ทีล่างตอการทาํการเกษตร (เนตรนภา, 2551) 
อยางไรก็ตามการทําเกษตรกรรมบนที่สูงที่มีการ
ปลูกไมยืนตน ไมผล และการปลูกพืชไรเปนแบบ
ขั้นบันได อาจอนุมานไดวายังสามารถชวยลดการ
พังทลายของดิน ชวยใหดินสามารถสะสมธาตุ
อาหารไดมากข้ึนกวาการทําไรเลื่อนลอยแบบปกติ 
(Gafur et al., 2003) ในปจจบุนัยงัพบไรเลือ่นลอย
ในกลุมชาติพนัธุทางภาคเหนือของประเทศไทย เชน 
กะเหร่ียง ลวัะ มง และมเูซอ เปนตน เนือ่งจากพ้ืนที่
การต้ังหมูบานอยูบนภูเขาสูงท่ีอุดมสมบูรณตาม
ชายปา (forest edge) ตลอดจนมอีาชพีทาํการเกษตร
ทั้งปรวมกับการเก็บหาของปา (FAO, 2006) แตยัง

พบวาบางพื้นที่ของการทําไรเลื่อนลอย โดยเฉพาะ
การปลกูขาวไร (upland rice) ทีเ่ปนพันธุพืน้เมอืงนัน้
ยงัไดผลผลิตทีไ่มคอยสม่ําเสมอ ตลอดจนความเช่ือ
ของกลุมชาติพันธุบางกลุมที่แกปญหาผลผลิตไมดี
ในไรเลื่อนลอยท่ีมีการหักลางถางปาอยูเรื่อย ๆ 
(ประภากร และคณะ, 2561) การสํารวจผลผลิต
ขาวไรพื้นเมืองในประเทศไทย สวนใหญมีผลผลิต
อยูในชวง 100-600 กิโลกรัมตอไร แตกตางกันไป
ในแตละพื้นท่ีปลูก และพันธุ ข าวที่ เหมาะสม
ในแตละพืน้ท่ี (วสนัต และคณะ, 2552) โดยในพ้ืนท่ี
สูงท่ีพบการศึกษา เชน ในพื้นที่โครงการสะเนียน 
จังหวัดนาน พบวาขาวไรในแตละพันธุมีผลผลิต
คอนขางสงู และไมตางกนัมากในชวง 427.25-657.20 
กิโลกรัมตอไร (พิชัย และคณะ, 2558) เปนตน 
การวิจัยคร้ังนี้เปนจุดเริ่มตนในการไดมาซ่ึงขอมูล
พื้นฐานในการผลิตขาวไรในกลุมชาติพันธุหลักของ
จงัหวดัเชียงใหมคอื ชาวปกาเกอะญอหรือกะเหรีย่ง 
ที่กําลังประสบปญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีปาท่ีรัฐ
จัดสรรเพ่ือเปดเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวไร และ
ในปจจุบันยังไมมีวิธีการใดท่ีจะลดพ้ืนที่การทําไร
เลื่อนลอยบนพ้ืนที่สูงได ทั้งนี้หากทราบรูปแบบ
การทําไรเลื่อนลอยผนวกกับขอมูลผลผลิตขาวไร
เบื้องตนอาจนําไปสูการหาวิธีการทําการเกษตร
ในรปูแบบอืน่ เพือ่ชดเชยรปูแบบการทาํไรเลือ่นลอย
หรือหาแนวทางแกปญหาการเกษตรเชิงเด่ียวได
ในอนาคต ดังนั้นการวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาลักษณะขอมูลทั่วไปของการปลูกขาวไร 
ตลอดจนการเปรยีบเทียบผลผลติ และปจจยัแวดลอม
ทางภมูปิระเทศในการผลติขาวไรของชาวปกาเกอะญอ 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งน้ีแบงงานออกเปน 2 สวน ไดแก 

การใชแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือสมัภาษณการให
ผลผลิตของพนัธุขาวไรพืน้เมอืงของชมุชนบานทุงตนง้ิว 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และ
การวิเคราะหขอมลูพืน้ทีป่ลกูขาวไรโดยใชเทคโนโลยี
การสาํรวจระยะไกล (remote sensing) มรีายละเอยีด
ดังนี้

สวนที ่1 สุมเกบ็ตวัอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ในเกษตรกร 30 ราย เพือ่เกบ็ขอมูลดาน
ตาํแหนงพืน้ทีป่ลูกขาว ระบบรปูแบบการผลติขาวไร 
และผลผลิตขาวไร โดยการใชแบบสอบถามปลายเปด 
ซึง่ไดมาซึง่ขอมลูประชากรทัว่ไป และผลผลิตขาวไร
ในปเพาะปลกู 2563 ตามการสาํรวจเพือ่ประเมนิผล
ภายใตโครงการชวยเหลือราษฎรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

สวนที ่2 การวเิคราะหขอมลูเชงิพืน้ท่ีของการ
ปลูกขาวไรดวยภาพถายดาวเทียมจาก Google 
Earth Pro ทีบ่นัทกึในตนป 2564 โดยใชวธิกีารตาม
ขั้นตอนของ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัย
นเรศวร (2560) โดยเร่ิมจากการระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตรในรูปแบบ UTM ในพ้ืนที่ศึกษา โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1) กําหนดพ้ืนที่และบันทึก 
(save image) 2) ทําการเลือก map options โดย
การเลือก elements ทําการคลิกเลือกหรือปด
องคประกอบที่ตองการ โดยการ scaling การปรับ
ขนาด องคประกอบท่ีเลือก base map การเลือก
ลักษณะของแผนท่ีฐาน 3) กําหนดความละเอียด 
(resolution) ตามท่ีใชคอื ขนาด 30x30 เมตร และ 
4) การบันทึกภาพเพ่ือใชประโยชนตอไป (save 
image) โดยขัน้ตอนตอมาคือ การนําภาพเขาโปรแกรม

สารสนเทศทางภูมศิาสตร (Arc. GIS version 10.5) 
ดวยวิธีการ image to image เปนการจําแนก
รายละเอียดขอมลู (image classification) จากน้ัน
นําเขาปจจัยดานสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา 
3 ปจจยัคอื ความสงูจากระดบันํา้ทะเล (elevation) 
ทิศดานลาด (aspect) และความลาดชัน (slope) 
จากแผนที่ความสูงเชิงเลข (digital elevation 
model) ที่ความละเอียดเทากับภาพ และทําการ
ประเมินคาชวง (interpolation) วิธีการ kriging 
ซึ่งเปนวิธีการประเมินคาโดยการสันนิษฐานจาก
ระยะทางหรือทิศทางระหวางจุดตัวอยางแตละจุด 
ใหทัง้พืน้ท่ีศึกษามคีาตาง ๆ  จากการประเมนิคาจาก
จุดแปลงที่มีขอมูลโดยเปนการเฉลี่ยคาขอมูลนั้น ๆ 
รวมกับ ระยะทางระหวางจุดที่มีขอมูล ซึ่งมักใช
ในการประเมนิคาชวงของงานทางปฐพศีาสตร และ
ธรณีวิทยา (สุระ, 2561) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ใชวิธีการวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวไรดวยสายตา 
(visual analysis) ตามวิธีการของ Kliegr et al. 
(2008)

การวิเคราะหขอมูล ใชเปรียบเทียบคาปจจัย
ดานศักยภาพภูมิประเทศ และผลผลิตขาวไร โดย
การใชเทคนิคการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified 
sampling) เนื่องจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกขาวไร
ในรูปแบบไรเลื่อนลอยกระจายอยูในพื้นที่ความสูง
จากระดับนํ้าทะเลที่ตางกัน โดยการนําพื้นท่ีที่ได
ทัง้หมดแบงกลุมประชากรทีท่าํการปลกูขาวไรตาม
ชวงชัน้ระดับความสงูจากนํา้ทะเล 3 ระดบัของพืน้ท่ี
เนื่องจากพบรูปแบบการทําไรเลื่อนลอยกระจาย
หลายชวงช้ันความสูง คือ ชวงความสูงตํ่ากวา 
700 เมตร (stratum 1) ชวงความสูง ระหวาง 701-
800 เมตร (stratum 2) และชวงความสูง มากกวา 
800 เมตร (stratum 3) (Figure 1)
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สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทําการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบคาเฉลี่ย และ
รอยละ และวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ 
(analysis of variance) ของลักษณะปจจยัแวดลอม 
ผลผลิตขาวไรในชวงความสูงตาง ๆ ระหวางพื้นที่
ดวยวธิกีาร Kruskal Wallis test ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 
95 เปอรเซน็ต ดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู (Program r)

ผลการวิจัยและวิจารณ
1. ลักษณะท่ัวไปของการทําไรเลื่อนลอยโดยมี

ระบบไรเหลาของชาวปกาเกอะญอ
1.1 ขอมูลทั่วไป
ประชากรทัง้หมดเปนกลุมชาตพินัธุปกาเกอะญอ

ในพื้นที่ชุมชนบานทุงตนงิ้ว ตําบลแมตื่น อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม มีความหนาแนนของ
ครวัเรอืนตามทะเบยีนราษฎรจาํนวน 90 ครวัเรอืน 
มสีมาชกิ 6±3 คนตอครวัเรอืน มอีายเุฉลีย่ 50±20 ป 
มรีปูแบบการทาํไรเลือ่นลอย (shifting cultivation) 

ดวยวิธีการถางแลวเผา (slash and burn) แลว
ทําการปลูกขาวไร ใชขาวเจาพันธุพื้นเมืองคือ พันธุ
บือเทอแมะ

 รูปแบบการปลูกและระยะเวลาการทําไร
เลื่อนลอยแบบไรเหลา สามารถจําแนกไดเปน 
2 ชวงเวลาคือ 1) ชวงอดตีประมาณ 20-30 ปกอน 
เปนการทําขาวไร 1 ครัง้ในพ้ืนทีไ่รหมนุเวียน มกีาร
ทิ้งราง 7-8 ป จึงกลับมาปลูกซ้ําในที่แรก รวมกับ
การเก็บหาของปา ไมฟน และเล้ียงสัตวบางชนิด 
2) ชวงปจจุบัน เปนการทําขาวไร 1 ครั้งในพ้ืนที่
ไรหมุนเวียน ทําการทิ้งราง 4-5 ป เรียกวาระบบ
ไรเหลา (fallow period) จงึกลับมาปลกูซ้ําในทีแ่รก 
รวมกับการเก็บหาของปา ไมฟน และเลี้ยงโค-
กระบอื โดยการปลอยเลีย้งในพืน้ทีป่าธรรมชาตแิละ
ไรเหลาของครัวเรือนนั้น ๆ ซึ่งในแตละครัวเรือน
มีไรเหลาประมาณ 4-5 พื้นที่ตามจํานวนปที่ทิ้งราง 
โดยมีเนื้อที่แตกตางกันไปตามความใกลไกลของ
บานเรือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว

Figure 1  Shape and location of shifting cultivation area growing belong Mae Tuen Sub-
district, Omkoi District, Chiang Mai Province
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1.2 ลักษณะประจําพันธุของขาวไรพื้นเมือง
ลกัษณะประจาํพันธุขาวบอืเทอแมะ จากการ

เปรียบเทียบกับ สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรม
การขาว (ม.ป.ป.) ไดระบกุลุมชาตพินัธุปกาเกอะญอ
สวนใหญใชพันธุขาว โดยมีการเรียกคลายคลึงกัน
อาจตางสําเนียงในแตละพื้นที่ ซึ่งสวนใหญคือ 
พนัธุบอืโปะโละ 39 (SPTC97003) เปนขาวนาท่ีสงู
พันธุพื้นเมืองชนิดขาวเจา โดยมีลักษณะเดนของ
พันธุ เปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนตุลาคม ตนสูงประมาณ 155-157 เซนติเมตร 
ทนตออากาศหนาวบนที่สูง ปลูกไดดีตั้งแตระดับ
ความสูงไดถึง 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง ใหผลผลิตเฉล่ีย 400–495 กิโลกรัม
ตอไร ตานทานโรคไหมและโรคเมล็ดดาง แตออนแอ
ตอแมลงบัว่ ไมตานทานเพลีย้กระโดดหลงัขาว โรค
ใบสสีมและโรคใบสแีสด และมีลกัษณะประจาํพันธุ 
ทรงกอแบะ สีของปลอง กาบใบและใบสีเขียว ใบมี
ขน ใบธงตั้งตรง คอรวงยาว รวงแนนปานกลาง 
เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง มีขนบนเมล็ด 

1.3 ข อมูลลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ ไร 
เลื่อนลอย

1.3.1 ความสงูจากระดับนํา้ทะเล (elevation)
พื้นที่สวนใหญมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล

ที่ตางกันตามลักษณะภูมิประเทศ โดยมีความสูง
เฉลี่ย 739.15±115.52 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง ทั้งนี้พิกัดไรเลื่อนลอยที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลท่ีนอยท่ีสุด/ตํ่าสุดคือ 640 เมตร 
ซึ่งอยูในกลุมชวงช้ันความสูงตํ่ากวา 700 เมตร 
มีพื้นที่ 15.90 ไร (18.79 เปอรเซ็นต) ของพื้นที่
ทั้งหมด ชวงชั้นความสูงระหวาง 701-800 เมตร 
มีพื้นที่ 31.5 ไร (37.23 เปอรเซ็นต) ของพื้นที่
ทัง้หมด และจดุพกิดัท่ีมคีวามสงูจากระดบันํา้ทะเล
ที่มีสูงสุดคือ 980 เมตร อยู ในชวงชั้นความสูง
มากกวา 800 เมตร มีพื้นที่ 37.2 ไร (43.97 
เปอรเซ็นต) ของพื้นที่ทั้งหมด (Table 1)

Table 1  Shifting cultivation area and percentage of elevation stratum at Mae Tuen sub-
district, Omkoi district, Chiang Mai province

Stratum Area (rai) Area (m2) Percentage (%)

>800 m
between 701-800 m
< 700 m

37.2
31.5
15.9

59,520
50,400
25,440

43.97
37.23
18.79

Total 84.6 128,840 100
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1.3.2 ทิศดานลาด (aspect)
จากลักษณะทิศทางของพื้นที่ทั้งหมด ทิศ

ดานลาดของพื้นที่ไรเลื่อนลอยทั้งหมดมีทิศทางไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต และทิศตะวันตก

เฉยีงใต โดยทศิตะวนัตกเฉยีงใตมกีารทาํไรเลือ่นลอย
มากที่สุด 57.6 ไร คิดเปน 68.09 เปอรเซ็นต ของ
พื้นที่ทั้งหมด (Table 2)

Table 2  Analysis of aspect (downslope direction) of rice sampling areas

Aspect Area (rai) Percentage (%)

North
Northeast
East
Northwest
South
Southeast
Southwest
West

-
-
-
-

7.6
19.4
57.6

-

-
-
-
-

8.98
22.93
68.09

-

Total 84.6 100

1.3.3 ความลาดชัน (slope)
จากลักษณะความลาดชันของพื้นที่ทั้งหมด 

ความลาดชันในพ้ืนที่ไร เลื่อนลอยเฉล่ียเทากับ 
28.61±9.62 เปอรเซ็นต จากเกณฑความลาดชัน
ของ FAO (2006) พบวาเปนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
พอสมควร (moderately steep) โดยพืน้ทีม่คีวาม

ลาดชันที่มีการปลูกขาวไรมากที่สุดในพื้นที่สูงชัน 
(steep) มคีวามชันระหวาง 35.1-45 เปอรเซ็นต มพีืน้ที่
ทั้งหมด 59.3 ไร (70.09 เปอรเซ็นต) และนอยสุด
มพีืน้ท่ีอยูในชวงคอนขางลาดชัน (strongly sloping) 
มีความชันระหวาง 20.1-35 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่
ทั้งหมด 4.8 ไร (5.47 เปอรเซ็นต) (Table 3)

Table 3  Analysis of slope of rice sampling areas in relation to FAO description

Slope (%) Description Area (rai) Percentage (%)

0-5 %
5.1-15 %
20.1-35 %
35.1-45 %
45.1-50 %
50.1-90 %

Flat
Gently sloping
Strongly sloping
Steep
Very steep
Very most steep

-
7.7
4.8
59.3
12.8

-

-
9.10
5.47
70.09
15.3

-

Total 84.6 100
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1.4 ผลผลิตของขาวไรในไรเลื่อนลอย
ผลผลิตของขาวไรในไรเลือ่นลอยชวงป 2563 

มีผลผลิตรวม 25,335 กิโลกรัม ในพื้นที่ทั้งหมด 
84.63 ไร คิดเปน 299.46 กิโลกรัม/ไร ซึ่งปกติแลว 
1 พื้นที่ในไรเลื่อนลอยของแตละครอบครัวมีเนื้อที่
เฉล่ีย 4.22 ไร ซึ่งเปรียบเทียบไดวา 1 ครัวเรือน
แตละปจะมขีาวบรโิภคประมาณ 1,263.7 กโิลกรมั 
โดยเม่ือเปรียบเทียบผลผลิตขาวไรของชวงชั้น
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลพบวา ชวงชั้นความสูง
ที่มากกวา 800 เมตร มีผลผลิตขาวไรในรูปแบบ
ไรเลื่อนลอยมากที่สุดถึง 13,200 กิโลกรัม (354.8 
กโิลกรมั/ไร) รองลงมาไดแกชวงชัน้ความสงูระหวาง 
701-800 เมตร มีผลผลิต 8,400 กิโลกรัม (266.6 
กโิลกรัม/ไร) และชวงช้ันความสูงนอยกวา 700 เมตร 

มีผลผลิต 3,735 กิโลกรัม (234.91 กิโลกรัม/ไร) 
(Table 4)

จากการเปรียบเทียบผลผลิตรวมของขาวไร
ในพื้นที่อื่นพบวา ผลผลิตขาวไรในพื้นที่ศึกษามี
ผลผลิตอยูในชวงเกณฑทั่วไปของการศึกษาขาวไร
ในประเทศไทย (วสันต และคณะ, 2552) แตอาจ
แตกตางกนัไปในแตละพืน้ทีป่ลกู และเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศท่ีใกลเคียงกัน เชน 
ในพื้นที่โครงการหลวงสะเนียน จังหวัดนาน (พิชัย 
และคณะ, 2558) พบวาผลผลิตขาวไรในพ้ืนทีศ่กึษา
มีผลผลิตนอยกวาประมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร 
อาจเนื่องมาจากวิธีการปฏิบัติทางการเกษตร และ
ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสภาพภูมิประเทศ

Table 4  Upland rice yield of elevation stratum at Mae Tuen sub-district, Omkoi district, 
Chiang Mai province

Stratum Area (rai) Yield (kg) Percentage (%)

>800 m
between 701-800 m
< 700 m

37.2
31.5
15.9

13,200 (354.8 kg/rai)
8,400 (266.6 kg/rai)
3,735 (234.91 kg/rai)

52.10
33.15
14.74

Total 84.6 25,335 (299.46 kg/rai) 100

2. การเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศ และ
ผลผลิตข าวไร ต อพื้นที่ระหวางพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลที่แตกตางกัน

จากการแบงชั้นภูมิชวงชั้นความสูง 3 ระดับ
นํ้าทะเลขางตนพบวา ปจจัยแวดลอมบางประการ
ของสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปจจัยดานสภาพ
ภูมิประเทศ เชน ทิศดานลาดและความลาดชัน
อาจสงผลตอผลผลิตขาวไรในรูปแบบไรเลื่อนลอย 

จงึไปสูการทดสอบความแตกตางของคาตาง ๆ  ดวย
วิธีทางการสถิติ

ผลการศึกษาพบวา ทิศดานลาดของท้ัง 
3 ชวงชั้นทางสูงไมมีความแตกตางการทางสถิติ 
โดยมีทิศดานลาดอยูระหวาง 186.6-208.5 องศา 
สอดคลองกับพื้นที่การปลูกขาวไรที่ไมมีความ
แตกตางกันในแตละชวงช้ันความสูงโดยมีพื้นที่
ในการปลูกอยูระหวาง 3.3-4.7 ไร แตพบความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต ของความลาดชันพื้นที่ โดย
ชวงชั้นความสูงที่นอยกวา 700 เมตรจากระดับ
นํ้าทะเล มีความลาดชันที่ตํ่าที่สุด และสูงสุด
ในชวงช้ันความสูงมากกวา 800 เมตร สําหรับ
ผลผลิตขาวไรพบวา ในสามชวงชั้นความสูงมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมัน่ 99 เปอรเซ็นต โดยชวงชัน้ความสงูมากกวา 
800 เมตร ใหผลผลิตขาวไรที่สูงท่ีสุดรองลงมาเปน
ความสูงระหวาง 701-800 เมตร และระดับ
ความสูงที่ 700 เมตร ใหผลผลิตที่น อยที่สุด
ตามลําดับ (Table 5)

Table 5  Comparison of variance of characteristics between elevation stratum at Mae 
Tuen sub-district, Omkoi district, Chiang Mai province by Kruskal-Wallis Test

Stratum Aspect Slope (%) Average area (rai) Yield (kg/rai)

> 800 m
between 701-800 m
< 700 m

186.6±35.0
205.6±49.2
208.5±34.4

35.4±9.3a

30.0±2.6a

17.3±4.5b

4.7±0.7
4.5±1.3
3.3±1.2

354.8±18.1a

266.6±7.3b

234.91±13.3c

Kruskal-Wallis Test
P-value

0.724
0.6963ns

12.415
0.0020**

5.289
0.0710ns

16.938
0.0002***

ns = Not significant difference, **,*** = Significant difference at probability level 0.01 and 0.001, 

respectively

จากผลการศึกษาขางตนระบุไดวาการเลือก
เปดพื้นที่ เพื่อเปนไร เลื่อนลอยในการปลูกพืช
บนพื้นที่สูงนั้น กลุมชาติพันธุชาวปกาเกอะญอมี
องคความรูทีค่าํนงึถงึทศิดานลาดเปนหลกั เชน การ
ปลูกขาวไรที่เปนพืชที่ไวตอแสง โดยทิศดานลาด
ดานตะวันตกเฉียงใตมีปริมาณความเขมแสง
มากกวาทศิดานลาดอ่ืน ๆ  (FAO, 2006) สอดคลอง
กับผลการศึกษาการวิเคราะหพื้นที่และระบบการ
ผลิตขาวไรที่สัมพันธกับความม่ันคงทางอาหาร
ระดับครัวเรือน จังหวัดนาน ที่กลาววาเกษตรกร
พื้นที่ปลูกข าวไร บนพ้ืนที่สูงมักนิยมเปดพื้นที่
โดยอาศัยทิศดานลาดเปนหลักโดยเฉพาะอยางย่ิง
ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต และ
ทิศตะวันตกเฉียงใตสูงกวาทิศเหนือและทิศเหนือ

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเรียนรูดาน
ชวงเวลาการรบัแสงของขาวไรเปนหลกั (ประภากร 
และคณะ, 2561)

ในสวนของปจจยัความลาดชนับนพ้ืนท่ีสงูทีม่ี
ความลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต พบในพ้ืนที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีกลุมชาติพันธุปลูกพืช
พืน้ท่ีสงูมกัพบการเปดพืน้ท่ีไรเหลาท่ีอยูในชวง 20-
35 เปอรเซน็ต (FAO, 2006) โดยสวนใหญถกูจดัให
เปนธรรมชาติลุมนํ้า 1A ซึ่งเปนพื้นท่ีควรสงวนไว
เปนปาตนนํ้าลําธาร และหามมีการใชประโยชน
อยางอื่น มีลักษณะเปนพื้นที่สูง หรือเปนเทือกเขา 
ประกอบไปดวย หบุเขา หนาผา ยอดเขาแหลม และ
รองน้ํามากสวนใหญมีความลาดชันเฉล่ียมากกวา 
60 เปอรเซ็นต ขึ้นไปและประกอบไปดวยหิน ซึ่งมี
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ลักษณะทางปฐพีวิทยาที่ง ายตอการพังทลาย 
(เกษม, 2539)

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง อาจ
เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ของสมบัติดินจากปจจัยตาง ๆ เชน พืชปกคลุมดิน 
วัตถุตนกําเนิดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชปาไมคือ จากปาผลัดใบ 
(deciduous forest) เปนปาไมผลดัใบ (evergreen 
forest) ที่มีรายงานวาปาไมผลัดใบนั้น มักพบใน
พื้นที่ดินที่คอนขางอุดมสมบูรณ ความชื้นในดิน
คอนขางสงู และมปีรมิาณนํา้ฝนมากกวาปาผลดัใบ 
(ดอกรัก และอุทิศ, 2552; Marod et al., 2019) 
ตลอดจนวถิชีวีติของกลุมชาตพินัธุทีอ่าศยับนพืน้ทีส่งู 
มักมีระบบการทําไรเลื่อนลอยแบบไรหมุนเวียนมา
ตัง้แตอดีต (Boonkird et al., 1984) จนถึงปจจุบนั
โดยเฉพาะตอนเหนอืของประเทศไทยทีป่จจบุนัอาจ
เปลี่ยนจากไรหมุนเวียนเปนไรถาวร (Hermhuk 
et al., 2020) และจากการรายงานของ กรม
พัฒนาที่ดิน (2541) และนิพนธ (2545) กลาววา 
การเปลีย่นระดบัชวงความสูงจากนํา้ทะเลชวง 700-
800 เมตร เปนการเปลี่ยนจุดโคงของจุดโคงหงาย
เปนโคงควํ่าซึ่งสงผลตอความลาดชันโดยตรง และ
จุดโคงควํ่าสวนใหญมีสมบัติดินที่ดีจึงนิยมถูกเปด
พื้นที่เปนระบบไรเลื่อนลอยมากกวาพื้นที่โคงหงาย

ผลผลติของขาวไรทีพ่บวาพ้ืนท่ีชวงชัน้ความสงู
มากกวา 800 เมตร มผีลผลติทีด่กีวาชวงชัน้ความสงู
อื่น ๆ และเพียงพอกับกันอุปโภคของประชากร
ในครัวเรือน อาจเนื่องมาจากพื้นที่ชวงชั้นดังกลาว
สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาไมผลัดใบเดิม คุณสมบัติของ
ดนิคอนขางดกีวาพ้ืนทีต่ํา่ดานลาง (แหลมไทย และ
คณะ, 2555) อาจสงผลใหผลผลิตขาวไรดไีดมากกวา
ชวงชั้นความสูงอ่ืน ๆ 

 

สรุปผลการวิจัย
บานทุงตนงิ้ว ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม มีระบบการเกษตร แบบการทํา
ไรเลื่อนลอย ดวยการถางและเผาไรเหลา ที่เปน
ปาทดแทนรุนสอง (secondary forest) เพือ่ทาํการ
ปลูกขาวไรชื่อวา บือเทอแมะ และมีการปลอย
ไรเหลาทิ้งราง 4-5 ป จะกลับมาทําซํ้าอีกรอบ สวน
การเปรียบเทียบชวงช้ันความสูงมากกวาระดับ
นํ้าทะเล 800 เมตร มีผลผลิตขาวไรมากที่สุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมาเปนความสูง
ระหวาง 701-800 เมตร และระดับความสูงท่ี 
700 เมตร ตามลําดับ โดยทุกชวงชั้นความสูงมีทิศ
ลาดไปในทิศทางเดียวกันโดยไมแตกตางกันทาง
สถิติ ที่ทิศตะวันออกเฉียงใตถึงทิศตะวันตกเฉียงใต

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคณุโครงการชวยเหลอืราษฎรบานทุงตนง้ิว 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พนัธุพชื กลุมชาติพนัธุปกาเกอะญอ หมูบานทุงตนงิว้ 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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Abstract
A study on the effect of plant growth regulators on fruit quality of fig cv. Black genoa 

was conducted at Pomology greenhouse, Maejo University, Chiang Mai province from 
December 2019 to May 2020. The experimental design was a completely randomized 
design (CRD) with 3 replications 4 treatments as 1) control (tap water) 2) 1- (2-chloropyridin-
4-yl) -3-phenylurea (CPPU) 20 mg/L 3) Brassinosteroids (Brs) 1 mg/L and 4) 3,5,6-TPA 
Maxim® (3,5,6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid) 30 mg/L. All treatments were single 
sprayed on the fruit at 7 weeks after fruit set. After fruit harvest, fruit attributes were 
measured and analyzed. The results showed that the fruit sprayed with 1 mg/L Brs had 
the highest fruit weight as 68.13 g, the widest fruit 52.38 mm, the longest fruit 56.10 mm 
compared with the control. Furthermore, it was highest in TSS 17.12 ºBrix, anthocyanin 
content 19.46 mg/100gFW and phenolic compound content 936.26 μg GAE/g FW compared 
to others. In addition, the fruit sprayed with 30 mg/L 3,5,6-TPA was highest in fruit firmness 
as 85.77 kg/cm2, while TSS/TA was lowest as 123.83. All treatments had no effect on TA, 
pH, and Total vitamin C.
Keywords: Fruit growth, Brassinosteroids, CPPU, 3,5,6-TPA
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทีม่ผีลตอคณุภาพผลมะเด่ือฝร่ังสายพันธุ Black 

genoa ณ แปลงทดลองไมผล สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยการวางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (CRD) 3 ซํ้า ประกอบดวย 4 กรรมวิธี ไดแก 1) ชุดควบคุม (นํ้าเปลา) 2) ไซโตไคนิน 
1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea (CPPU) 20 มิลลิกรัมตอลิตร 3) บราสซิโนสเตอรรอยด 
(Brassinosteroids) 1 มลิลกิรัมตอลติร และ 4) ออกซิน 3,5,6-TPA (3,5,6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic 
acid) Maxim® 30 มิลลิกรัมตอลิตร ในทุกกรรมวิธีทําการพนสารหลังจากผลมีอายุได 7 สัปดาห และ
ทําการวิเคราะหคุณภาพผลหลังการเก็บเก่ียว พบวา บราสซิโนสเตอรรอยด 1 มิลลิกรัมตอลิตร ทําให
นํ้าหนักผลมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยมีนํ้าหนักผล 68.13 กรัม มีความกวางผลเทากับ 
52.38 มิลลิเมตร และความยาวผลเทากับ 56.10 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีผลใหปริมาณของแข็งท้ังหมด
ที่ละลายนํ้าได 17.12 องศาบริกซ ปริมาณแอนโทไซยานิน 19.46 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด และ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก 936.26 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมนํ้าหนักสด ซึ่งมีคาสูงท่ีสุด
เมื่อเทียบกับทุกกรรมวิธี สวนการใช 3,5,6-TPA 30 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหมีความแนนเนื้อผลสูงที่สุด
เทากบั 85.77 กโิลกรัมตอตารางเซนตเิมตร ในขณะท่ีทาํใหปรมิาณของแขง็ท่ีละลายน้ําไดตอปริมาณกรด
ที่ไทเทรตไดตํ่าที่สุดเทากับ 123.83 อยางไรก็ตามการพน CPPU, BRs และ 3,5,6-TPA ไมมีผลตอปริมาณ
กรดที่ไทเทรตได คาความเปนกรด-ดาง และปริมาณวิตามินซี
คําสําคัญ: การเติบโตของผล บราสซิโนสเตอรรอยด CPPU 3,5,6-TPA

คํานํา
มะเดื่อฝรั่ง (Fig) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ficus 

carica L. อยูในวงศ Moraceae เปนพืชกึ่งรอน
วงศเดียวกับหมอน เปนผลไมที่รูจักในทวีปยุโรป 
อาทิ ประเทศตุรกี กรีซ อิตาลี สเปน และปลูก
เปนการคาในทีร่าบลุมนํา้แถบเมดเิตอรเรเนยีน และ
เปนที่นิยมกันในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา 
พบมากท่ีสดุในเขตรอนหรือเขตก่ึงรอนในแถบทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เนื่องจากมี
สภาพอากาศรอนช้ืนจึงทําใหตนมะเด่ือฝร่ังติดผล
ไดตลอดท้ังป (Heng, 2019) จากสถิติขอมูลของ 
FAO (2020) พบวา มะเดื่อฝรั่งปลูกในทั่วโลก

ประมาณ 301,062 เฮกตาร ซึ่งสามารถผลิตได
ประมาณ 1.1 ลานตันตอป โดยปลูกไดในทั่ว
ทุกภูมิภาคในแถบเมดิเตอรเรเนียน และในสภาพ
อากาศที่ใกลเคียงกัน 

มะเดื่อฝรั่งเปนไมยืนตนขนาดกลาง ผลัดใบ 
ใบเปนใบเดีย่วคอนขางหนา เปนพชืท่ีชอบแสงแดด
ตลอดทัง้วนั มะเดือ่ฝรัง่มถีิน่กําเนดิและแพรกระจาย
ในประเทศเขตรอนในทุกทวปี มะเด่ือฝรัง่ถูกนาํมาปลูก
ในหลายพืน้ท่ีในประเทศไทย เชน พืน้ทีส่งูจากระดบั
นํา้ทะเล 600-800 เมตร (ณรงคชยั, 2550) มะเดือ่ฝรัง่
เปนผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการท่ีอุดมไปดวย
ไฟเบอร โพแทสเซียม แคลเซียมและเหลก็ ทีม่รีะดบั
สงูกวาผลไมทัว่ไป เชน กลวย องุน สม สตรอวเบอรรี 
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และแอปเปล นอกจากนี้มะเดื่อฝรั่งยังเปนแหลง
สาํคญัของวติามิน กรดอะมโิน สารตานอนมุลูอสิระ 
และอุดมไปดวยสารประกอบฟนอลท่ีชวยลดการเกดิ
โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง อัตราการเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็ง (Hertog et al., 1997) แอนโทไซยานิน
และฟลาโวนอยด ซึง่มคีวามเขมขนสงูกวาผลไมอืน่ 
สายพันธุ มะเด่ือฝร่ังที่มีผิวสีม วงประกอบดวย
โพลีฟนอลในระดับที่สูง แอนโทไซยานิน และ
ฟลาโวนอยดพร อมดวยสารตานอนุมูลอิสระ
ที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุมะเดื่อฝรั่ง
ที่มีผิวสีเขียว

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จัดเปน
สารสังเคราะห ที่คล ายฮอร  โมนพืช (Plant 
hormones) โดยทั่วไปมักจะเรียกสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชวา ฮอรโมนพืช ซึ่งบทบาทของ
ฮอรโมนจะเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช
ทุกข้ันตอนต้ังแตงอก การพัฒนาการของพืช 
การออกดอกติดผล การพัฒนาการของผล การสุก 
จนกระทัง่ตนตาย ฮอรโมนพชืเปนสารอนิทรยีทีพ่ชื
สรางขึ้นในปริมาณนอย ในปจจุบันมีการใชสาร
ควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื (PGRs) ทีม่คีณุสมบตัิ
คลายฮอรโมนของพืชมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลติพชืทัง้ในดานยบัยัง้หรอืสงเสรมิการเปลีย่นแปลง
ทางสรีรวิทยาในพืชนั้น ๆ (กรมวิชาการเกษตร, 
2559) สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทีน่ยิมใช
ในปจจุบนัมหีลายประเภทโดยจะข้ึนอยูกบัคุณสมบัติ
ของการออกฤทธิ์ ไดแก ออกซิน จิบเบอรเรลลิน 
ไซโตโคนิน เอทิลีน และบราสซิโนสเตอรรอยด 
เปนตน

สาร 3,5,6–trichloro-2-pyridyloxyacetic 
acid (3,5,6-TPA) มีชื่อทางการคาคือ Maxim® 
จดัอยูในกลุมออกซินสงัเคราะหซึง่ทําหนาท่ีเกีย่วกับ
การขยายขนาดของเซลล การแบงตัวของเซลล

ในแคมเบียม การขยายของใบ การขยายขนาดของผล 
ซึ่งจากการรายงานของ Agustí et al. (1994) 
ไดศึกษาการใช 3,5,6-TPA เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ขนาดผลในสม Mandarin พันธุ Clausellina 
พบวา การใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 10 และ 20 
มิลลิกรัมตอลิตร สามารถเพ่ิมขนาดของผลสมได 
หรือการใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 40 มิลลิกรัม
ตอลิตร ในสม Mandarin พันธุ Montenegrina 
สามารถทําใหผลมีขนาดท่ีใกลเคียงกันและมีสีสม
มากขึ้นไดเชนกัน (Gonzatto et al. 2016) 

1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea 
(CPPU) เปนสารทีอ่ยูในกลุมไซโตไคนิน การออกฤทธ์ิ
ทางสรีรวิทยาที่สําคัญของ CPPU ไดแก สนับสนุน
การขยายตัวของเซลล ที่เกี่ยวของกับการดูดนํ้า
เขาไปภายในเซลล สนับสนุนการพัฒนาและการ
แตกตาขาง สามารถกระตุนใหตาขางทีถ่กูยบัยัง้ดวย
ตายอดเจรญิออกมาได ในปจจุบนัไดมกีารสงัเคราะห 
CPPU และนิยมใชกันอยางแพรหลายในทางการ
เกษตรและทางการคา โดยเฉพาะไมผล มคีณุสมบตัิ
ชวยในการแบงเซลลในสวนตาง ๆ  ของพืช ภาสันต 
และคณะ (2558) ที่ศึกษาการใช GA3 และ CPPU 
ตอขนาดและคุณภาพของสับปะรดพันธุปตตาเวีย 
พบวา การใช CPPU ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีผลทําใหขนาดของสับปะรดเพ่ิมข้ึนได 
Antognozzi et al. (1996) ศึกษาอิทธิพลของ 
CPPU ตอการสะสมคารโบไฮเดรตและกระบวนการ
เมตาบอลซิมึของกีว ีพบวา การใช CPPU ความเขมขน 
20 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหกีวีมีการสุกไวมากข้ึน
และยังเพิ่มการสะสมคารโบไฮเดรตในผลอีกดวย 
และ Kulkarni et al. (2017) ศึกษาผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอคุณภาพและ
ผลผลิตมะมวง พบวา การใช CPPU ความเขมขน 
20 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหมีความยาวผลเพิ่มขึ้น 
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10.56 เซนติเมตร นํ้าหนักผลเฉลี่ย 328.73 กรัม 
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 20.66 องศา
บริกซ

บราสซิโนสเตอรรอยด (Brassinosteroids) 
เปนสารกลุมสเตียรอยดที่ออกฤทธ์ิตอการเจริญ
เติบโตของพืชไดหลากหลาย นอกจากนั้น มีการ
ทดลองใชบราสซิโนสเตอรรอยดในการเพ่ิมผลผลิต
ของพืชอีกหลายชนิด เชน พริกหยวก ผักกาดหัว 
มนัฝรัง่ (สมัฤทธิ,์ 2544) และยงัสงผลในการยดืยาว
ของลําตน การเจริญเติบโตและการพัฒนาของราก 
รวมถงึการสงเสรมิการลาํเลยีงการดดูซมึสารอาหาร
ตาง ๆ (นพดล, 2555) Thapliyal et al. (2016) 
ศึกษาอิทธิพลของการใช จิบเบอเรลลินและ
บราสซิโนสเตอรรอยดตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของลูกแพร [Pyrus pyrifolia (Burm.) 
Nakai] cv. Gola พบวาการใช บราสซโินสเตอรรอยด
ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหมีปริมาณ
ของแขง็ทีล่ะลายนํา้ไดมากทีส่ดุ 12.91 องศาบรกิซ 
และปริมาณวิตามินซีมากท่ีสุด 6.95 มิลลิกรัมตอ 
100 กรมันํา้หนักสด Mohammadrezakhani et al. 
(2016) ศกึษาผลของบราสซโินสเตอรรอยดตอคณุภาพ
สตรอวเบอรรี พบวา การใชบราสซิโนสเตอรรอยด 
ความเขมขน 1 มลิลกิรมัตอลติร สงผลใหมกีารเพิม่ขึน้
ของปริมาณของแข็งทีล่ะลายน้ําได ปรมิาณสารประกอบ
ฟนอลิก ปรมิาณแอนโทไซยานิน และกรดวิตามินซี 
และ Balraj and Kurdikeri (2002) ศึกษาผลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอคณุภาพและ
ผลผลิตพริกท่ีระยะการเก็บที่แตกตางกัน พบวา 
การใชบราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 1 มลิลกิรมั
ตอลิตร สงผลใหมกีารติดผล จาํนวนดอก ความยาวผล 
นํ้าหนักผล จํานวนผลตอตน มากที่สุด

วัตถุประสงคการวิจัย
การศกึษาการใชสารควบคมุการเจรญิเตบิโต

ของพชืท่ีมตีอคณุภาพผลของมะเดือ่ฝรัง่ครัง้นี ้ทาํให
เพื่อทราบถึง ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพชืทีเ่หมาะสมตอการเจรญิเตบิโตและคณุภาพ
ของผลผลิตเพื่อจะไดเปนแนวทางการนําไปใช
ประโยชนใหกับเกษตรกรได

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาทดลองเริ่มตนในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2562 และเสร็จสิ้นใน เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 โดย คัดเลือกตนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ 
Black genoa ที่มีขนาดใกลเคียงกัน ลักษณะตน
สมบูรณทั้งตนและใบ ไมมีโรค ในตนที่มีอายุ 3 ป 
ระยะปลูกระหวางตน 4 เมตร และระยะปลูก
ระหวางแถว 2 เมตร จํานวน 12 ตน วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 
15 ผล ทําการพนสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชคร้ังเดียวในชวงหลังจากผลผลิตมีอายุได  
7 สปัดาห เนือ่งจากเปนระยะ Log phase เปนชวง
ที่ผลมีการขยายขนาดซึ่งตองการปริมาณฮอรโมน
ที่เพียงพอในการเจริญเติบโต (วีรภัทร และนพพร, 
2564) โดยพนสารตามกรรมวิธีดังตอไปนี้ กรรมวิธี
ที ่1 นํา้เปลา (ชดุควบคมุ) กรรมวธิทีี ่2 CPPU ความ
เขมขน 20 มลิลกิรมัตอลติร กรรมวธิทีี ่3 BRs ความ
เขมขน 1 มลิลกิรมัตอลติร และ กรรมวธิทีี ่4 3,5,6-
TPA ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร

การบันทึกผลดานกายภาพ
ทาํการเกบ็ผลผลติท่ีเริม่เปลีย่นสผีวิจากเขยีว

เปนสมีวงแดงประมาณสปัดาหที ่12 เพือ่วดันํา้หนกั
ผล ความกวางผล ความยาวผล โดยใชเวอรเนีย
คาลิปเปอรแบบดิจิตอล
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การบันทึกผลดานเคมี
ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน้ําได (TSS) 

โดยใชเครื่อง hand refractometer (PAL-1, 
Atago, Japan) การวัดปริมาณของกรดที่ไทเทรต
ได (total titratable acidity, TA) โดยนําตัวอยาง
สดที่บดละเอียด 1 กรัม มาเติมนํ้ากลั่นใหได
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นํามาไทเทรตกับ 0.1 N 
NaOH จนถึงจุดยุติเมื่อ pH มีคาเทากับ 8.2 โดยใช
เครือ่งวัดคาความเปนกรด-ดาง (FE20-1, Mettler-
toledo, Switzerland) และเทียบอัตราสวน
ระหวางปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดตอ
ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได การวัดความแนนเน้ือ 
(กโิลกรมัตอตารางเซนตเิมตร) โดยใชเครือ่ง Force 
Gauge 5100, Lutron, USA และ การวัดสีผิวของ
ผล โดยเครื่อง Konica Minolta CR-20, Japan

ปริมาณวิตามินซี
การหาปริมาณวิตามินซี โดยการอางอิงจาก 

AOAC (1995) โดยนําตัวอยางมา 1 กรัม จากนั้น
เติมออกซาลิก 0.4 เปอรเซ็นต เพื่อปรับปริมาตร
ใหครบ 100 มิลลิลิตร จากนั้นปเปตตัวอยางที่ได 
10 มิลลิลิตร ใสแยกในหลอดทดลอง 3 หลอด 
ไทเทรตกับ 2,6-dichloroindophenol (DPIP) 
0.04 เปอรเซน็ต แลวจดคาทีไ่ดนาํไปเทียบกบักราฟ
มาตรฐาน

ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ขัน้ตอนการสกดัตัวอยางในการหาปรมิาณฟนอลกิ

การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก โดยใช
วิธี Folin-Ciocalteau reagent ดัดแปลงจาก 
Sellappan et al (2002) ทําการบดตัวอยาง
ใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นช่ังตัวอยาง 1 กรัม ผสม
กับเมทานอล 100 เปอรเซ็นต ปรับปริมาตรใหได 

20 มลิลลิติร ทาํการปดปากบกีเกอรดวยพาราฟลม
แลวเขยาไวในที่มืด 2 ชั่วโมง แลวนําไปกรอง 
whatmanNo.1 ตอไปทําการดูดสวนใสท่ีกรองได
จาก Whatman No.1 ปรมิาตร 5 มลิลลิติร จากนัน้
ปรับปริมาตรดวยเมทานอล 100 เปอรเซ็นต ใหได
ปรมิาตร 25 มลิลลิติร และกรองอีกครัง้ดวย 0.45 μM 
syringe nylon filter เก็บไวในขวดสีชาปดดวย
พาราฟลม ที่มืด 4 องศาเซลเซียส

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

โดยดัดแปลงมาจากวิธีของ Sellappan et al. 
(2002) นําสารสกัดที่ได 50 μl มาเติม methanol 
100 เปอรเซ็นต จํานวน 50 μl นํ้ากลั่น 1,000 μl 
Na2CO3 375 μl Folin-Ciocalteau 125 μl และ 
นํา้กลัน่ 1000 μl ทาํการเขยา 2 ชัว่โมงในทีม่ดื จากนัน้
นําไปวัดโดยใชเคร่ือง UV-Spectrophotometer 
(722G, Renonlab, China) ที่ความยาวคลื่น 725 
นาโนเมตร นาํคา OD ทีไ่ดมาคาํนวณเทยีบกบักราฟ
มาตรฐาน (สรศกัดิ,์ 2558) เพือ่หาปรมิาณสารประกอบ
ฟนอลิก โดยใชสูตร y = 0.074x - 0.0967, R² = 
0.9933 โดยความเขมขนเทากบั 0-300 ไมโครกรัม
โดยเทียบเปนหนวยไมโครกรัมของกรดแกลลิกตอ
นํ้าหนักตัวอยางสด 1 กรัม (Microgram Gallic 
Acid Equivalent/g Fresh Weight)

ปริมาณแอนโทไซยานิน
การหาปริมาณแอนโทไซยานิน โดยดัดแปลง

มาจากวิธีของ Ranganna (2004) นําตัวอยาง
มาบดละเอียด 1 กรัม จากนั้นเติมเอทาโนลิก 
20 มลิลลิติร (เอทานอล: กรดไฮโดรคลอรกิ อตัราสวน 
85:15) เขยาในท่ีมืด 3 ชั่วโมง จากนั้นกรองดวย 
Whatman No.1 ทาํการปรับปรมิาตรดวย เอทาโนลกิ 
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100 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปวัดโดยใชเคร่ือง UV-
Spectrophotometer (722G, Renonlab, 
China) ทีค่วามยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร นาํคา OD 
ที่ไดไปแทนคาในสูตรหาปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้ งหมดมีหน วยเป นมิลลิกรัมต อ 100 กรัม
นํ้าหนักสด โดยใชสูตร Ranganna (2004) ดังนี้

การวิเคราะหผลทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 

variance) แบบ One-way ANOVA โดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ มีการเปรียบเทียบโดยใชวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT)

ผลการวิจัยและวิจารณ
นํ้าหนักและขนาดของผล

จากผลการศึกษาการใช CPPU, BRs และ 
3,5,6-TPA ตอคุณภาพของผลมะเด่ือฝร่ังดาน
นํ้าหนักผล พบวา การใช บราสซิโนสเตอรรอยด 
ความเขมขน 1 มลิลิกรมัตอลติร มคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีควบคุมและ
กรรมวิธีที่ใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 30 มิลลกิรัม
ตอลติร โดยมนีํา้หนกัผลเฉลีย่มากทีส่ดุ 68.13 กรมั 
(Table 1) เชนเดียวกับการศึกษาของ Ghorbani 
et al. (2017) พบวา การใช บราสซโินสเตอรรอยด 

ความเขมขน 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ฉีดพนในชวง
ระยะท่ีองุนเริม่มกีารสะสมน้ําตาล (veraison) โดย
องุนจะเปลี่ยนสีจากเขียวไปเปนมวงหรือสีอื่น ๆ 
และผลองุ นจะมีการสร างสารสีต าง ๆ เช น 
anthocyanin และ xanthophyll โดยสามารถเพิม่
นํ้าหนักและคุณภาพของผลองุนพันธุ Thompson 
Seedless ได โดยบราสซิโนสเตอรอยดมีกลไก
บางอยางท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมของออกซินภายใน
ผลและยังควบคุมยีนที่เกี่ยวของในการสังเคราะห
ออกซิน (Sasse, 1990; Halliday, 2004) เปนเหตุ
ทาํใหผลมกีารขยายขนาด และสารตานอนุมลูอสิระ
เพิ่มสูงข้ึน

ดานขนาดความกวางและความยาวของผล 
พบวา การใช CPPU ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
กับกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีที่ใช 3,5,6-TPA 
ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีความกวาง
ผลเฉลี่ยมากที่สุด 53.24 มิลลิเมตร (Figure 1B) 
สอดคลองกับ กิตติพงศ และคณะ (2557) พบวา 
การใช CPPU ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
ในองุนพันธุไมมีเมล็ด (Marroo Seedless) สงผล
ใหมนีํา้หนกัชอผล ความกวาง ความยาวเพ่ิมมากข้ึน 
และยังสามารถเพ่ิมขนาดของผลสับปะรด (ภาสันต 
และคณะ 2558) และมะมวงไดเชนกัน (Kulkarni 
et al., 2017) เนื่องจาก CPPU เปนสารสังเคราะห
ที่อยูในกลุมไซโตไคนินซ่ึงมีคุณสมบัติในการเพ่ิม
ขนาดของผลโดยการกระตุนใหเกิดการแบงเซลล
และการขยายขนาดภายในผล (Kim et al., 2006) 
สวนการใชบราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 
1 มิลลิกรัมตอลิตร มีความยาวผลเฉล่ียมากท่ีสุด 
56.10 มิลลิเมตร (Figure 1C) (Table 1)

คาการดูด
กลืนแสง
ทั้งหมด 

ปริมาณ
แอนโทไซยานิน

ทั้งหมด

คาการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคล่ืน 
535 นาโนเมตร × 100 × 100 

คาการดดูกลนืแสงทัง้หมด

นํ้าหนักของตัวอยาง 

98.2

=

=
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Table 1  Effect of PGRs on fruit size and fruit weight

Treatments
Fruit size (millimeter) Fruit weight 

(gram)Fruit width Fruit length

Control 
CPPU 20 mg/L
Brassinosteroid 1 mg/L
3,5,6-TPA 30 mg/L

49.03c

53.24a

52.38ab

49.75bc

49.17b

54.64a

56.10a

52.92ab

56.50b

66.87a

68.13a

58.32b

F-test ** ** **

CV (%) 9.03 11.00 17.55

Note: 1/mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference 

by DMRT.

** indicated significant difference at P< 0.01

สีผิวของผล
จากผลการศึกษาการใช CPPU, BRs และ 

3,5,6-TPA พบวา สีผิวผลที่ไดรับสารทุกกรรมวิธี
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการใช 3,5,6-
TPA ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร ใหคาความ
สวาง L* ที่ 27.59 คา a* ที่ 12.14 (Figure 1D) 
ซึ่งสาร 3,5,6-TPA จัดอยูในกลุมออกซินสังเคราะห 

เชนเดียวกับ NAA และ 2,4,5-TP (2-[2,4,5-
trichlorophenoxy] โดย Macheix et al. (1990) 
ระบุวาสารในกลุมออกซินสังเคราะห สามารถเพ่ิม
สีแดงใหกับสีผิวของผลในแอปเปลได และการใช 
CPPU ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ใหคา b* 
ที่ 4.15 (Figure 1B) (Table 2)

Table 2  Effect of PGRs on peel color

Treatments L* a* b*

Control 
CPPU 20 mg/L
Brassinosteroid 1 mg/L
3,5,6-TPA 30 mg/L

26.38
26.22
25.96
27.59

10.25
10.97
10.95
12.14

3.73
4.15
3.37
3.91

F-test ns ns ns

CV (%) 9.36 25.10 28.99

Note: ns = non-significant difference
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ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได (TSS) 
ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได (TA) ปริมาณของแข็ง
ทัง้หมดท่ีละลายนํา้ไดตอปรมิาณกรดทีไ่ทเทรตได 
(TSS/TA) ความแนนเนื้อของผล และคาความ
เปนกรด-ดาง

สาํหรบัปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายนํา้ได 
พบวา การใช บราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 
1 มลิลกิรัมตอลติร ความแตกตางกนัทางสถติอิยาง
มีนัยสําคัญกับทุกกรรมวิธี โดยมีปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเฉลี่ยมากที่สุด 17.12 องศา
บริกซ (Table 3) สอดคลองกับ Thapliyal et al. 
(2016) พบวา การใชบราสซิโนสเตอรรอยด ความ
เขมขน 1 มลิลกิรมัตอลติร ทาํใหคณุภาพของลกูแพร 
สายพันธุ Gola มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
มากท่ีสุด 12.91 องศาบริกซในองุน (Champa 
et al., 2014), เสาวรส (Gomes et al., 2006) 
และเชอรรี่ (Roghabadi and Pakkish, 2014) 
เนื่องจากสารบราสซิโนสเตอรรอยดทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของสารจากแหลงสรางไปสู แหลงที่ใช
ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปงและเปนนํา้ตาล (Li et al., 
2013) สวนการใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 
30 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณของแข็งทั้งหมด
ที่ละลายนํ้าเพียง 13.38 องศาบริกซ ซึ่ง Stern 
et al. (2007) ระบุวาการใช 3,5,6-TPA มีผลทําให
ผลมกีารสกุไวมากขึน้ตามดวยการเปลีย่นแปลงของ
สีและความแนนเน้ือ แตจะไมเกี่ยวของกับปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าและปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตได

ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดพบวา ทุกกรรมวิธี
ไมมีความแตกตางกันทางสถติิ โดยมีปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตไดเฉลี่ยอยูระหวาง 0.11-0.12 เปอรเซ็นต 
(Table 3) ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ําได
ตอปริมาณกรดท่ีไทเทรตได พบวา การใช 3,5,6-

TPA ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับทุก
กรรมวธิ ีโดยมปีรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายนํา้ได
ตอปริมาณกรดที่ไทเทรตไดเฉล่ีย 123.83 สวน
กรรมวิธีใชที่ บราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 
1 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ี
ละลายนํ้าไดตอปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเฉลี่ย 
163.45 (Table 3) สอดคลองกับ นลินี และคณะ 
(2554) ที่ใชบราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 
1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ที่ระดับความ
เขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลทําใหอัตราสวน
ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายนํ้าไดตอปริมาณ
กรดที่ไทเทรตเพิ่มข้ึน โดยอัตราสวนปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ําไดตอปริมาณกรด
ที่ไทเทรตไดใชเปนตัวช้ีวัดในการอธิบายถึงรสชาติ
ไดดีกวา (Harker et al., 2002) ความแนนเนื้อ
ของผล พบวา การใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 
30 มิลลิกรัมตอลิตร มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญกับทุกกรรมวิธี โดยทําใหความ
แนนเน้ือของผลเฉล่ีย 85.77 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร (Table 3) เนื่องจากการใช 3,5,6-TPA 
ในปริมาณสูงมีผลทําใหความแนนเนื้อของผล
เพิ่มขึ้นและทําใหผลมีการสุกเร็วขึ้น เนื่องจาก
ในกลุมออกซินเพิม่การทาํงานของกระบวนการผลิต
เอทิลีน นอกจากน้ียังชวยเพ่ิมสีแดงใหกับผิวผล 
(Basak and Buczek, 2009) สวนกรรมวิธีใชที่ 
บราสซโินสเตอรรอยด ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีความแนนเน้ือเพียง 51.33 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร (Table 3) และคาความเปน
กรด-ดางทุกกรรมวิธไีมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ 
โดยคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 5.77-5.81 
(Table 3)
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Table 3  Effect of PGRs on total soluble solids, total titratable acidity, total soluble solids 
total/titratable acidity, fruit firmness, and pH

Treatments TSS (ºBrix) TA (%) TSS/TA Firmness (kg/cm2) pH

Control 
CPPU 20 mg/L
Brassinosteroid 1 mg/L
3,5,6-TPA 30 mg/L

15.92b

15.48b

17.12a

13.38c

0.11
0.11
0.11
0.12

154.45a

162.53a

163.45a

123.83b

52.50b

58.66b

51.33b

85.77a

5.81
5.75
5.77
5.79

F-test ** ns ** ** ns

CV (%) 8.68 18.80 26.39 23.96 2.37

Note: 1/mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference 

by DMRT. 

ns = non-significant difference

** indicated significant difference at P< 0.01

วติามนิซ ีสารประกอบฟนอลกิ และแอนโทไซยานิน
ปรมิาณวติามนิซ ีพบวา ทกุกรรมวธิไีมมคีวาม

แตกตางกันทางสถิต ิโดยปริมาณวิตามินซอียูระหวาง 
1.20-1.39 มลิลกิรมัตอ 100 กรมันํา้หนกัสด โดยการใช
บราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด 1.39 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัมน้ําหนักสด (Table 4) ซึง่บราสซโินสเตอรอยด
ทาํใหปริมาณวิตามนิซเีพิม่ขึน้ โดยทําให L-galacton-1, 
4-lacton dehydrogenase (L-GaLDH) ซึ่งเปน
เอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการเกิดวิตามินซิใหมีการ
สังเคราะหเพิ่มมากขึ้น (Asghari et al., 2016) 
ดานปริมาณสารประกอบฟนอลิก พบวา การใช
บราสซิโนสเตอรรอยด ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
กับกรรมวิธีที่ใช CPPU ความเขมขน 20 มิลลิกรัม
ตอลิตร และกรรมวิธีที่ใช 3,5,6-TPA ความเขมขน 

20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกสูงที่สุด 936.26 ไมโครกรัมสมมูลของ
กรดแกลลกิตอกรมันํา้หนกัสด (Table 4) สอดคลอง
กับการศึกษาของ Asghari et al. (2018) พบวา 
บราสซิโนสเตอรรอยดทําใหปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกในองุนเพิ่มขึ้น โดยทําใหการทํางานของ
เอนไซม phenylalanine ammonialyase 
(PAL) ซึ่งเปนเอนไซมหลักในการตอบสนองตอ
การสรางสารประกอบฟนอลกิเพิม่ข้ึน และปรมิาณ
แอนโทไซยานนิ พบวา การใชบราสซโินสเตอรรอยด 
ความเขมขน 1 มลิลกิรมัตอลติรมคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับทุกกรรมวิธี โดยมี
ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 19.46 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัมนํ้าหนักสด (Table 4) ซึ่งการสังเคราะห
แอนโทไซยานินจะถูกกระตุนโดยความเครียดจาก
สิ่งแวดลอม ไดแก แสงจากยูวี ความแหงแลง และ
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การขาดธาตุอาหาร (Winkel-Shirley, 2002) 
หรือจากการใชฮอรโมน เชน กรดจัสโมนิกและ
บราสซิโนสเตอรรอยด (Deikman and Hammer 
1995, Shan et al., 2009, Qi et al., 2011) และ 
Yuan et al. (2015) พบวา การสังเคราะหของ
แอนโทไซยานินเพ่ิมขึ้นมาจากการถูกกระตุนจาก
ไซโตไคนนิ ซึง่การทีไ่ซโตไคนนิถูกกระตุนใหเพิม่ขึน้ 

มีผลมาจากการใชบราสซิโนสเตอรรอยด ดังนั้น
จึงอาจเปนไปไดวาการใชบราสซิโนสเตอรรอยด
สามารถเพิม่ปรมิาณแอนโทไซยานนิได โดยเอนไซม
ทีเ่ก่ียวของกบัแอนโทไซยานิน คอื chalcone synthase 
และ chalcone isomerase มกีารสงัเคราะหทีเ่พิม่
มากข้ึนเมื่อไดรับบราสซิโนสเตอรรอยด (Luan 
et al., 2013) 

Table 4  Effect of PGRs on total vitamin C, total phenolic compound content, and total 
anthocyanin content

Treatments
Total vitamin c 
(mg/100gFW)

Total phenolic 
compound content 

(μg GAE/gFW)

Total anthocyanin 
content 

(mg/100gFW)

Control
CPPU 20 mg/L
Brassinosteroid 1 mg/L
3,5,6-TPA 30 mg/L

1.35
1.20
1.39
1.28

869.97ab

800.75b

936.26a

821.70b

10.45c

13.69b

19.49a

10.74c

F-test ns ** **

CV (%) 24.15 13.01 21.96

Note: 1/mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference 

by DMRT. 
ns = non-significant difference 

** indicated significant difference at P< 0.01
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Figure 1 Fig fruits after treated at 30 days: (A) tap water, (B) CPPU 20 mg/L, 
(C) Brassinosteroid 1 mg/L, (D) 3,5,6-TPA 30 mg/L
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สรุปผลการศึกษา
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ตอคุณภาพ พบวา การใชบราสซิโนสเตอรรอยด 
1 มลิลกิรมัตอลติร ทาํใหผลมะเด่ือฝร่ังมนีํา้หนักผล
สูงที่สุด 68.13 กรัม ความกวาง 52.38 มิลลิเมตร 
ความยาว 56.10 มลิลิเมตร และยังสงผลถึงปรมิาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดสูงสุด 17.12 องศา
บรกิซ รวมถงึปรมิาณสารประกอบฟนอลกิ 936.26 
ไมโครกรมัสมมลูของกรดแกลลกิตอกรมันํา้หนกัสด 
และปริมาณแอนโทไซยานิน 19.46 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด สวนการใช 3,5,6-TPA 
30 มลิลิกรมัตอลติร ทาํใหมปีริมาณของแข็งท้ังหมด
ที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดตํ่าเพียง 
123.83 รวมถงึสงผลใหมคีวามแนนเน้ือสงูถงึ 85.77 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดังนั้นเกษตรกร
จึงควรเลือกใชบราสซิโนสเตอรรอยด 1 มิลลิกรัม
ตอลติร ซึง่สามารถเพ่ิมคณุภาพผลผลิตมะเด่ือฝรัง่ได 
เนื่องจากทําใหนํ้าหนักผล ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ที่ละลายนํ้าได สารประกอบฟนอลิก และปริมาณ
แอนโทไซยานิน สูงสุดมากกวาการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชอื่น ๆ แตทั้งนี้ยังคงตองมี
การศึกษาการลด-เพิ่มระดับความเขมขนของสาร
ตอไป
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Abstract
This study aimed to investigate a level of self-reliance of food processing community 

enterprises in Sing Buri province. Five aspects of self-reliance were taken into consideration: 
technology, economy, natural resources, spirit and society. The sample group comprised 
51 food processing community enterprise groups and each group had the president, the 
secretary the treasurer and group members. Each group was considered as unit of analysis. 
Interview schedule was used for data collection and analyzed by using descriptive statistics: 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Results of the study revealed that 
most of the informants 80.5 percent were female, 53.6 years old on average and elementary 
school graduates. The informants had a yearly income for 167,692 baht but most of them 
82.2 percent had debts. They had an experience in joining a community enterprise group 
for 5.1 years on average. Most of the informants perceived information about community 
enterprises through agricultural extension workers. The informants had a high level of 
knowledge and understanding about community enterprise and they strongly agreed to 
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its tasks, regarding self-reliance of food processing community enterprises in Sing Buri 
province, it was found that, as a whole, they had a high level of self-reliance. Based on 
its details they had a highest level of self-reliance in terms of natural resources, The 
following aspects were found at a high level : spirit society and technology, respectively. 
Some community enterprise groups had a financial problem for their operation and 
marketing/management still be main problems. They suggested that concerned agencies 
should extend knowledge to the food processing community enterprises groups on the 
basis of finance, management and marketing for progress product development.
Keywords: Self-reliance, community enterprise, food-processing

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารในจังหวัดสิงหบุรี โดยใชหลักการพึ่งพาตนเองใน 5 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยี ดาน
เศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจและดานสังคม กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจํานวน 51 กลุมแตละกลุมประกอบไปดวยประธาน เลขานุการ เหรัญญิก
และสมาชิก ซึ่งผูวิจัยใชแตละกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิจัยคร้ังนี้ พบวา ตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญรอยละ 
80.50 เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 53.65 ป จบการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 
167,692 บาท/ป สวนใหญรอยละ 82.20 มหีนีส้นิ มปีระสบการณในการเขารวมกลุมวสิาหกิจชุมชนเฉล่ีย 
5.11 ป สวนใหญไดรบัขาวสารเกีย่วกบัวสิาหกิจชมุชนจากเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตร มคีวามรูและความ
เขาใจเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับมาก และมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งตองานวิสาหกิจ
ชุมชน ในดานการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารในจังหวัดสิงหบุรี พบวา 
กลุมมีการพึ่งพาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีการพึ่งพาตนเองอยูในระดับมากที่สุดในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและมีการพึ่งพาตนเองอยูในระดับมากในดานจิตใจ ดานสังคม และดานเทคโนโลยี 
ตามลําดับ กลุมวิสาหกิจชุมชนบางกลุมมีปญหาการดําเนินงานในดานการเงิน การบริหารจัดการและ
การตลาดท่ียงัเปนปญหาหลักและกลุมมขีอเสนอแนะวาหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหความรูแกกลุม 
ทั้งในดานการเงิน การบริหารจัดการและการตลาด ผลักดันใหวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาสินคาหรือผลิต
สินคาใหม ๆ เพื่อสรางความกาวหนาใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
คําสําคัญ: การพ่ึงพาตนเอง วิสาหกจิชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
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คํานํา
วิสาหกิจชุมชน เป นกิจการของชุมชน

เกีย่วกบัการผลิตสนิคา การใหบรกิารหรือการอืน่ ๆ 
ทีด่าํเนินการโดยขณะบุคคลทีม่คีวามผกูพนั มวีถิชีวีติ
รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว 
ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปน
นติบิคุคล เพ่ือสรางรายไดและการพึง่พาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 
2548) ในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายเพ่ือใหมกีารสงเสรมิความรู
และภมูปิญญาทองถิน่ การสรางรายได การชวยเหลอื
ซึง่กนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ 
และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให
ชุมชนพึ่งพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขัน
ทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมถึงการ
พฒันาวิสาหกิจชมุชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการ
ในระดับสูงขึ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลดความเหลือ่มลํา้ในสงัคม โดย
มีเปาหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากใหมคีวามเขมแข็งเพือ่ใหชมุชนพ่ึงพาตนเองได
และไดรบัสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึน้ 
มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยสงเสริม
การประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน
และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบัน
ศกึษาเพือ่สรางองคความรู ความเขมแขง็และความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2559)

จังหวัดสิงหบุรีมีประชากรท่ีประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเปนจํานวนมากคิดเปนรอยละ 
76.69 ทําใหมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรีไดดําเนินการ
สงเสรมิและสนบัสนนุเกษตรกรทีว่างจากอาชพีหลกั
รวมกลุ มกัน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
หัตถกรรมจักสาน ศิลปะประดิษฐเพื่อเปนอาชีพ
เสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน (สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2554) 
ปจจุบันไดติดตามและสํารวจการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
มาอยางตอเนื่องโดยมีกลุ มท่ีดําเนินการแปรรูป
ผลติภณัฑอาหารมากทีส่ดุ ไดแก ผลติภณัฑแปรรปู
จากปลา ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย/เผือก/มัน 
ผลติภณัฑแปรรปูจากพชืผกัสมนุไพรและผลิตภณัฑ
แปรรูปอาหารอ่ืน ๆ ยกตัวอยางวิสาหกิจชุมชน
ปลาชอนแมลามหาราชานุสรณแปรรูปปลาชอน
แดดเดียวไสกรอกปลา วิสาหกิจชุมชนขนมหวาน
บานทองเอนแปรรูปเผือกฉาบ กลวยฉาบ และ
วสิาหกจิชุมชนคณุนายฟารมจิง้หรดีแปรรปูจิง้หรดี
อบกรอบ นํา้พรกิจิง้หรดีและขนมเคกจิง้หรดีเปนตน 
โดยมีผลการประเมินศักยภาพอยูในระดับดีและ
ระดบัปานกลาง ซึง่พบวา บางกลุมสามารถดาํเนนิงาน
ไดอยางตอเนื่อง บางกลุมไมสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง บางกลุมตองยกเลิกกิจการไป ดังนั้น 
วิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงคให
เกษตรกรสามารถทํากิจการในชุมชนแบบพ่ึงพา
ตนเองได ถาสามารถพึ่งพาตนเองไดก็จะทําให
วิสาหกิจชุมชนเกิดความยั่งยืน ซึ่ง (สัญญา, 2542) 
ไดกลาวถึงทฤษฎีการพึ่งพาตนเองจะตองมีการ
พึ่งพาตนเองใน 5 ดาน ไดแก 1) การพึ่งตนเองทาง
ดานเทคโนโลยี 2) การพึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจ 

45ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):43-56
J. Agri. Prod. 2021



3) การพ่ึงตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
ชุมชน 4) การพ่ึงตนเองทางดานจิตใจและ 5) การ
พึ่งตนเองทางดานสังคม

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพ่ึงพา
ตนเองของวสิาหกจิชมุชนกลุมแปรรปูและผลติภณัฑ
อาหารท่ีจัดตั้งขึ้นมาในจังหวัดสิงหบุรีว ากลุ ม
วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับใด 
และในดานใดบาง ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดและสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน

วัตถุประสงค
เพ่ือศกึษาระดบัการพึง่พาตนเองของวสิาหกจิ

ชุมชนกลุ มแปรรูปผลิตภัณฑอาหารในจังหวัด
สิงหบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือ

ศึกษาระดับการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรปูผลติภณัฑอาหารในจงัหวดัสงิหบรุ ีโดย
มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารที่ขึ้นทะเบียน
กบัสาํนกังานเกษตรจังหวดัสงิหบรุจีาํนวน 51 กลุม
ใน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภอ
บางระจัน อําเภออินทรบุรี อําเภอทาชาง อําเภอ
พรหมบุรี และอําเภอคายบางระจัน เนื่องจาก
จํานวนกลุมทั้งหมดมีเพียง 51 กลุม ผูวิจัยจึงศึกษา
จากกลุมทั้งหมดโดยไมมีการสุมตัวอยาง โดยใช

กลุมวิสาหกิจชุมชนเปนหนวยวิเคราะห (unit of 
analysis) ซึ่งแตละกลุมประกอบไปดวยตัวแทน
กลุม ไดแก ประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและ
สมาชิก (รวมเปน 4 คน) ในการสัมภาษณผูวิจัย
ทําการสัมภาษณแบบกลุม (focus group) ทั้ง 
4 คนเพื่อใหไดคําตอบ 1 คําตอบตอ 1 คําถาม

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนคําถาม

ปลายปดใชสาํหรับสมัภาษณกลุม ในการสัมภาษณ
ผู วิจัยใชวิธีการสัมภาษณกลุ มโดยใหคนในกลุม
รวมกันคิดแลวตอบคําถาม ซึ่งแตละคําถามจะได
คําตอบออกมาเพียง 1 คําตอบ เปนขอมูลแบบ 
aggregate data

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมลูลกัษณะพ้ืนฐานบางประการ

ของตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบไปดวย
ประธาน เลขานกุาร เหรญัญกิและสมาชกิ (รวมเปน 
4 คน) ซึ่งเรียกวาหนวยยอยของกลุม ผูวิจัยทําการ
วเิคราะหหนวยยอยดงักลาวใหเหลอืเพยีง 1 คา โดย
การหาคาเฉลี่ยหรือฐานนิยม ยกตัวอยาง อายุของ
ตัวแทนกลุม ประธานอายุ 50 ป เลขานุการอายุ 
45 ป เหรัญญิกอายุ 55 ป และสมาชิกอายุ 58 ป 
กลุ มวิสาหกิจชุมชนนี้จะมีอายุของตัวแทนกลุ ม
เทากับ 50+45+55+58 ÷ 4 = 52.0 ป คาที่ได
จะเปนตัวแทนของหน่ึงกลุมวิสาหกิจชุมชน (unit 
of analysis) ถาเปนขอมลูท่ีมกีารวดัแบบนามมาตร 
เชน เพศ จะวิเคราะหดวยคาฐานนิยม (mode) 
ยกตวัอยาง เพศของตวัแทนกลุมซึง่มเีพศหญงิ 3 คน
และเพศชาย 1 คน กลุมวิสาหกิจชุมชนนี้จะมีเพศ
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เปนเพศหญงิ แลวนาํไปคาํนวณในขัน้ตอนตอไปโดย
ใชสถติพิรรณนา ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับขอมลูทีเ่ปนคาํถาม
แบบใหตอบตามมาตรวัด 5 ระดับของลิเคิรท (Likert 
Scale) ซึง่เปนคาํถามเกีย่วกบัการพึง่พาตนเองของ
วสิาหกจิชมุชนกลุมแปรรูปผลติภณัฑอาหาร ผูวจิยั
วิเคราะหดวยคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weight mean 
score)

ผลการวิจัยและวิจารณ
จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการ

ของตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชนในดาน เพศ อายุ 
การศึกษา รายได ในครัวเรือน ภาวะหน้ีสิน 
ประสบการณในการเขารวมวิสาหกิจชุมชน การ
รับรู ข าวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนและทัศนคติ
ตองานวิสาหกิจชุมชน พบวากลุมวิสาหกิจชุมชน
มีลักษณะพื้นฐานดังกลาว (Table 1)

Table 1  socio – economic attributes of the informants
(n = 51)

socio – economic attribute Lowest Highest 𝒙 S.D. % Description

Sex: Female
Age (year)
Educational (attainment)
Household income (baht/year)
Debts
Experience in joining state 
community enterprise group (year)

30
6

90,000

1

68
15

300,000

12

53.65
8.77

167,692.80

5.11

3.92
1.56

41544.22

1.80

80.50

82.20

Perception of information about community enterprises
(more than one answer is allowed)

- Community leader (sub-district/
village head)

-  Agricultural worker
-  Television
-  Brochure
-  Training/Educational trip
-  Online media

74.3

95.9
3.5
7.0
37.0
7.0

Knowledge and understanding 
about community enterprises 
(score)

10 13 12.12 0.35 High

Attitude towards tasks community 
enterprises

4.56 0.14 Strongly 
agree

Remarks: The computation of a level of a Knowledge and understanding about community enterprise 
was on the basis of 13 question items (true or false) A correct answer got a score of 1 whereas a wrong 
answer got a score of 0 (zero)
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จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการ
ของตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญงิ อายเุฉลีย่ 53.65 ป โดยมอีายรุะหวาง 
51-60 ป จบการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 167,692 บาท/ป สวนใหญ
รอยละ 82.20 มหีน้ีสนิ มปีระสบการณในการเขารวม
กลุมวิสาหกิจชุมชนเฉล่ีย 5.11 ป สวนใหญไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนจากเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร มคีวามรูและความเขาใจเก่ียวกบั
วิสาหกิจชุมชนอยู ในระดับมาก (𝒙 = 12.12) 
คะแนน และมีทัศนคติตองานวิสาหกิจชุมชนอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางย่ิง (𝒙 = 4.56) เมื่อพิจารณา
ลักษณะพื้นฐานของตัวแทนกลุ มจะเห็นไดวามี
ศกัยภาพในการบริหารจัดการไดคอนขางเหมาะสม 
เพราะการผลติสนิคาหรอืผลติภณัฑของกลุมเปนสิง่
ทีเ่กดิขึน้จากภูมปิญญาทองถิน่และทรพัยากรท่ีมอียู
ในชมุชน รวมถงึคณะกรรมการมปีระสบการณและ
ความรูความเขาใจเกีย่วกบังานวิสาหกิจชมุชนทําให

สามารถบริหารจัดการกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
ไดเปนอยางดี

การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารในจังหวัดสิงหบุรี

การศกึษาการพึง่พาตนเองของวสิาหกจิชุมชน
กลุ มแปรรูปผลิตภัณฑอาหารในจังหวัดสิงหบุรี 
ผู วิจัยไดสัมภาษณตัวแทนกลุ มวิสาหกิจชุมชน
ซึง่ประกอบดวย ประธาน เลขานกุาร เหรญัญกิและ
สมาชกิ 1 คน จาํนวนท้ังหมด 51 กลุม โดยใชคาํถาม
ที่ประกอบดวยการพ่ึงพาตนเองใน 5 ดาน ไดแก 
ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ ดานจิตใจและดานสังคม โดยแตละดาน
ประกอบดวยคาํถามท่ีใหตอบตามมาตรวัด 5 ระดบั
ของลิเคิรท แลวใหตัวแทนกลุมทั้ง 4 คนรวมกันคิด
และใหคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว ซึง่เปนขอมลูแบบ 
Aggregate number ผลการวิเคราะห (Table 2)

Table 2   self-reliance of the food-processing community enterprise groups
(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Technology
Economic
Natural resource
Spirit (Mind)
Society

3.88
4.01
4.58
4.27
4.05

0.56
0.48
0.56
0.32
0.30

High
High

Highest
High
High

Total 4.16 0.38 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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จากการศึกษาระดับการพึ่งพาตนเองของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารใน
จงัหวดัสิงหบรุ ีโดยภาพรวมตวัแทนวสิาหกิจชมุชน
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเห็นวา มีการพ่ึงพา
ตนเองไดในระดับมาก (𝒙 = 4.16) โดยสามารถพึง่พา
ตนเองไดในระดบัมากทีส่ดุดานทรพัยากรธรรมชาติ 

(𝒙 = 4.58) และพึ่งพาตนเองไดในระดับมากดาน
จติใจ (𝒙 = 4.27) ดานสงัคม (𝒙 = 4.05) ดานเศรษฐกจิ 
(𝒙 = 4.01) และดานเทคโนโลยี (𝒙 = 3.88) ตาม
ลําดับ เมื่อพิจารณาประเด็นยอยในแตละดาน 
วสิาหกจิชุมชนกลุมแปรรปูผลติภณัฑอาหารมรีะดบั
การพึ่งพาตนเองไดดังนี้ (Table 3-Table 7)

Table 3  self-reliance of the food-processing community enterprise groups in terms of 
Technology

(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Technology

1. your group employs local technology wisdoms for 
production

2. your group employs new technology suitable for 
production

3. your group can manage technology using
4. your group can apply technology to communication, 

data retrieval, and public relations
5. your group is knowledgeable in various technology 

using for production
6. your group has technology/machines for production
7. your group can fi x or maintain technology
8. your group adopts modern technology together with 

local wisdoms for production

4.47

4.09

4.11
3.98

3.78

3.62
3.35
3.64

0.67

0.85

0.76
0.67

0.75

0.74
0.62
0.52

Highest

High

High
High

High

High
Moderate

High

Total 3.88 0.56 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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จากการวิเคราะหการพึ่งพาตนเองดาน
เทคโนโลยี พบวา โดยภาพรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน
มีการพึ่งพาตนเองไดอยูในระดับมาก (𝒙 = 3.88) 
เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวามกีารพึง่พาตนเองได
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ กลุมมีการใชเทคโนโลยี
พื้นบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต (𝒙 = 
4.47) และประเด็นที่มีการพึ่งพาตนเองไดอยูใน
ระดับมาก คือ กลุมสามารถบริหารจัดการการใช
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง (𝒙 = 4.11) กลุมไดนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาใชในการผลิต 
(𝒙 = 4.09) อยางไรก็ตามยังมีประเด็นที่กลุ ม
ใหความเห็นวาสามารถพึ่งตนเองไดเพียงระดับ
ปานกลางเทานั้น คือ ประเด็นการซอมแซม บํารุง
รกัษาเทคโนโลยีไดดวยตนเอง (𝒙 = 3.35) จะเหน็วา
กลุมสามารถใชเทคโนโลยีพื้นบานหรือภูมิปญญา
ทองถ่ินผสมผสานรวมกับเทคโนโลยีสมยัใหมในการ
ผลิตเพื่ออํานวยความสะดวกและไดผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกลุมไดนําเคร่ืองมือสมัยใหม
เขามาใชในกระบวนการผลิตของกลุม เชน เครื่อง
บดพรกิแกง ตูอบแหงและบางกลุมกม็กีารใชโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตย ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันมี
เทคโนโลยีสมยัใหมเขามาในชุมชนอยางแพรหลาย
และเปนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ที่สําคัญคือไมยุ งยาก
ในการจัดหามาใชและสามารถใชไดงาย แตอยางไร
กต็ามกลุมวิสาหกจิชมุชนมคีวามรูเพยีงเรือ่งการใช
เทคโนโลยี แตขาดความรูดานการซอมแซม บํารุง
รักษาเทคโนโลยีดวยตนเอง เนื่องดวยขอจํากัดทาง
ดานพืน้ฐานความรูและ อายคุอนขางมากของสมาชกิ 
จงึเปนเหตใุหวสิาหกิจชมุชนมีการพึง่พาตนเองดาน
เทคโนโลยีอยูในลําดับสุดทาย ณรัชชอร (2553) 
กพ็บเชนเดยีวกนัวา การพึง่พาตนเองดานเทคโนโลยี
ของสมาชิกกองทุนหมูบานในเขตเทศบาลเมือง
กระทุมลม สามารถพ่ึงพาตนเองในเร่ืองวิธกีารบํารงุ
รักษารวมท้ังการซอมแซมดัดแปลง พัฒนา หรือ
คิดประดิษฐโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นไดไมมากนัก 
เนื่องดวยขอจํากัดดานความรูดานเทคโนโลยีและ
ขอจํากัดดานเวลาซึ่งตองใชเวลาสวนใหญในการ
ประกอบอาชีพ
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จากการวเิคราะหการพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกจิ 
พบวา โดยภาพรวมกลุมวสิาหกจิชมุชนมกีารพึง่พา
ตนเองไดอยูในระดับมาก (𝒙 = 4.01) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวามกีารพึง่พาตนเองไดในระดบัมาก
ทุกประเด็น ไดแก กลุมมีการระดมหุนหรือเงิน
หมนุเวยีนภายในกลุม (𝒙 = 4.23) กลุมมกีารออมเงิน
อยางสมํา่เสมอ (𝒙 = 4.07) กลุมสามารถผลติสนิคา
ไดเองทําใหเกิดรายไดแกกลุม (𝒙 = 4.03) กลุมมี
ปจจัยการผลิตเพียงพอโดยไมตองพ่ึงปจจัยจาก
ภายนอกชุมชน (𝒙 = 4.01) จะเห็นวาวสิาหกิจชมุชน
มีแหลงทุนจากการรวมหุนของประธานกลุมและ
สมาชิกหรือการใช เงินหมุนเวียนภายในกลุ ม
ในกระบวนการผลิต และสรางรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑ สามารถลดตนทุนการผลิตโดยเลือกใช
ทรัพยากรท่ีมีอยู ในชุมชนเปนการชวยอุดหนุน
เศรษฐกจิของชมุชนและชวยใหกลุมประหยดัคาใชจาย
ไดมากข้ึน ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา สมาชิกจงึตองปรับตวัเพ่ือใหมรีายได

ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต การเก็บออมเงิน การ
จัดสรรรายไดในกลุมใหเปนระบบ จะชวยลดภาระ
คาใชจายของกลุมไดและสามารถดําเนินงานตอไป
ไดอยางมั่นคง วิภารัตน (2562) พบเชนเดียวกันวา 
การพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกิจมีการพ่ึงพาตนเอง
อยูในระดบัมาก สามารถสรางรายไดจากการเขารวม
เปนสมาชกิของกลุมวสิาหกิจชมุชน มกีารลดตนทุน
โดยซือ้วตัถุดบิจากทองถิน่ซึง่จะมตีนทุนถูกกวาการ
ซื้อจากภายนอก มีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มรีายไดเพียงพอตอรายจายและ
สามารถดาํรงชวีติไดอยางมคีวามสขุ เชนเดยีวกนักบั 
ธวัชชัย และคณะ (2560) กลาววา การพ่ึงพาตนเอง
ทางดานเศรษฐกจิ คอื กลุมมกีารพึง่พาดานเศรษฐกจิ
จากการมเีงนิทุนจากหุนสมาชกิในกระบวนการผลติ 
และมีการลดตนทุนการผลิตจากการใชวัตถุดิบท่ี
รบัซ้ือในชุมชนกอนเปนหลัก เพ่ือลดการซ้ือสมุนไพร
จากภายนอกชุมชนและลดคาใช จ ายในการ
ดําเนินงานตาง ๆ

Table 4  self-reliance of the food-processing community enterprise groups in terms of 
economic 

(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Economic

1. your group has adequate incomes for livelihoods
2.  your group regularly has savings
3.  your group can produce products for income generating
4.  your group has stock mobilization and circulating 

money in the group
5.  your group has enough production factors
6.  your group can access to capital sources and loans 

for production

3.98
4.07
4.03
4.23

4.01
3.72

0.67
0.56
0.59
0.61

0.46
0.69

High
High
High
High

High
High

Total 4.01 0.48 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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จากการวิเคราะหการพึ่งพาตนเองดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พบวา โดยภาพรวมกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนมีการพ่ึงพาตนเองไดอยูในระดับ
มากที่สุด (𝒙 = 4.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีการพึ่งพาตนเองไดอยูในระดับมากที่สุด
ทุกประเด็นที่สําคัญ ไดแก กลุมมีการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมใหเสียสมดุลธรรมชาติ 
(𝒙 = 4.78) กลุมมีการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
เปนหลักในการผลิตสินคา (𝒙 = 4.60) กลุมมี
ทรพัยากรเพยีงพอตอการผลติและสามารถซอมแซม
หรอืปลูกทดแทนได (𝒙 = 4.50) เน่ืองจากประชากร
สวนใหญในจงัหวดัสิงหบรุปีระกอบอาชีพการเกษตร
เปนหลัก มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย 
วิสาหกิจชุมชนไดเนนเร่ืองการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชนเปนหลักในการผลิตและนําทรัพยากรที่มี

อยูในชุมชนมาใชไดอยางคุมคา ยกตวัอยางกลุมผลติ
เครือ่งแกง มกีารใชวตัถดุบิท่ีมอียูในชมุชน เชน พรกิ 
ตะไคร ขา ขมิ้น โดยกลุมมีการปลูกไวใชเองและ
รับซ้ือในชุมชน อีกท้ังยังชวยดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติในชุมชนไมใหหมดสิ้นไป เปนการสราง
จติสาํนกึทีด่แีละรวมกันรณรงคในการใชทรพัยากร
ทีม่อียูอยางรอบคอบ เชน การปลกูทดแทนทรพัยากร
ทีใ่ชไป เพือ่เปนการอนุรกัษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหยั่งยืน กมลวรรณ (2558) พบเชนเดียวกันวา 
เกษตรกรไดมีการรวมกันรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดทรัพยากรมากข้ึน เพื่อเตรียม
ความพรอมกับปญหาการสูญสิ้นของทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยผูใหญในชุมชนปลูกฝงใหเด็กรัก
ธรรมชาติ ไมทําลายธรรมชาติ เชน การไมเผา
ทําลายปาไม

Table 5  self-reliance of the food-processing community enterprise groups in terms of 
Natural resource

(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Natural resource

1. your group can fi nd something to replace what is used up
2.  your group utilizes resource carefully
3.  your group has enough resource for production and can 
fi nd something to replace its

4.  your group mainly uses existing resource in the community 
for production

5.  your group maintain natural resources to be in balance

4.49
4.50
4.50

4.60

4.78

0.70
0.67
0.64

0.56

0.41

Highest
Highest
Highest

Highest

Highest

Total 4.58 0.56 Highest

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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จากการวิเคราะหการพ่ึงพาตนเองดานจิตใจ 
พบวา โดยภาพรวมกลุมวสิาหกจิชมุชนมกีารพึง่พา
ตนเองไดอยูในระดับมาก  (𝒙 = 4.27) เมือ่พจิารณา
เปนรายขอพบวามีการพ่ึงพาตนเองไดอยูในระดับ
มากที่สุด คือ กลุมมีการดูแลเอาใจใสชวยเหลือกัน 
(𝒙 = 4.49) ประเดน็ทีเ่หลอืมกีารพึง่พาตนเองไดอยู
ในระดับมากท่ีสาํคัญ คอื กลุมมคีวามสามัคค ีรบัฟง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (𝒙 = 4.39) กลุมมีการ
ดาํเนินชวีติแบบเศรษฐกิจพอเพียง (𝒙 = 4.33) เม่ือ
กลุมมปีญหาหรืออปุสรรคสมาชิกกลุมรวมมือ รวมใจ
ในการแกไขปญหา (𝒙 = 4.21) จะเห็นไดวาการ
ดาํเนนิงานวสิาหกจิชมุชนเปนกจิกรรมทีต่องทาํงาน
รวมกันกบัคนในชุมชน จงึเห็นถงึความสําคัญในการ
ทาํใหสมาชิกเกิดความสุขในการทํางานรวมกัน มคีวาม

สามัคคีกัน สามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เมื่อมี
ปญหาในกลุมสามารถรวมมือ รวมใจในการแกไข
ปญหา เพือ่ใหกลุมสามารถพฒันาตอไปไดอยางเขมแขง็ 
สําราญ และคณะ (2550) พบเชนเดียวกันวา การ
พึ่งพาตนเองดานจิตใจ เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ 
มัน่ใจในการเขารวมกจิกรรม มคีวามสขุและรกัในการ
ทํางานรวมกัน เชนเดียวกันกับ ณรัชชอร (2553) 
พบวา การพึง่พาตนเองดานจติใจของสมาชกิกองทนุ
หมูบานอยูในระดับมาก คือ มีความเช่ือใจในกลุม
สงัคม เกดิความมัน่ใจวาสามารถแกปญหาดวยความ
สจุรติ นอกจากน้ีการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สงเสริมใหมีระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง
ยังมีผลทําใหสมาชิกกองทุนหมู บานนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต

Table 6  self-reliance of the food-processing community enterprise groups in terms of 
spirit (Mind)

(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Spirit (Mind)

1. co-problem solving among group members
2.  good care-taking among group members
3.  livelihoods under suffi ciency economy among group 

members
4.  listening to opinions of other among group members
5.  pretting the importance on teamwork among group members
6.  your group is proud to produce products by local 

workforce and using resource existing in the community

4.21
4.49
4.33

4.39
4.05
4.13

0.54
0.50
0.55

0.49
0.30
0.34

High
Highest

High

High
High
High

Total 4.27 0.32 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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จากการวเิคราะหการพ่ึงพาตนเองดานสงัคม 
พบวา โดยภาพรวมกลุมวสิาหกจิชมุชนมกีารพึง่พา
ตนเองไดอยูในระดับมาก (𝒙 = 4.05) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวามีการพ่ึงพาตนเองไดอยูในระดับ
มากทุกประเด็น คือ กลุมมีการเรียนรูรวมกันและ
พึ่งพาอาศัยกัน (𝒙 = 4.23) ชุมชนมีความสามัคคี
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (𝒙 = 4.17) กลุมให
ความสาํคัญกับสวนรวม มนีํา้ใจแบงปนกันในสังคม 
(𝒙 = 4.09) ชุมชนสามารถรวมมือกันในการผลิต
สินคาหรือทํากิจกรรมตาง ๆ (𝒙 = 3.90) เนื่องจาก
วิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีความเปนอยูแบบพ่ีนอง
หรอืครอบครัว สงผลใหเกดิความสามัคคแีละมีนํา้ใจ
ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั เกดิความรวมมอืและการมี
สวนรวมของสมาชิก ซึ่งจะทําใหอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข การท่ีกลุมมีความรูและความ

เขาใจงานวิสาหกิจชุมชนทําใหการทํางานของกลุม
เนนการชวยเหลือคนในสังคมโดยใชแรงงานและ
ทรัพยากรในชุมชน ซึ่งกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
สามารถสรางงานสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนได 
รวมถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 
เปนการรวมกันพัฒนาการดําเนินงานของกลุม
วิสาหกิจชุมชนและยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
และพัฒนาชุมชนใหดียิ่งข้ึน เสาวลักษณ (2561) 
พบเชนเดียวกันวา การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจ
ชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับมาก 
เนื่องจาก  สมาชิกในกลุ มมาจากสังคมและ
วัฒนธรรมเดียวกัน จึงงายตอการมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันและเม่ือมีงานภายในชุมชน ทุกคนมี
ความสามัคคีช วยเหลือเก้ือกูลกันโดยไม หวัง
ผลตอบแทน

Table 7  self-reliance of the food-processing community enterprise groups in terms of 
society

(n = 51)

Self-reliance 𝒙 S.D Description

Society

1. your community can work together for production and 
various activities

2.  people in your community  help one another
3.  people/many parties in your community work together 

for production
4.  people in your group learn together and rely on each 

other
5.  your group puts the importance on public sharing

3.90

4.17
3.88

4.23

4.09

0.41

0.43
0.43

0.47

0.30

High

High
High

High

High

Total 4.05 0.30 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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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน

เมือ่ศกึษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน พบวา เปนปญหาที่มีผลกระทบตอ
การพึ่งพาตนเองไดของกลุมใน 2 ดาน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี ปญหาในการพ่ึงพา
ตนเองไดในดานเศรษฐกิจเปนปญหาทีเ่กดิจากการ
ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต เนื่องจากสมาชิก
สวนใหญมีรายไดนอย บางกลุมประธานใชเงิน
สวนตัวมาลงทุนทาํใหไมสามารถจัดหาวัสดุ อปุกรณ
หรือเครื่องจักรที่จะใชในการผลิตหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑใหดีขึ้น และปญหาการขาดความรูดาน
การตลาด ซึ่งมีผลตอยอดการขายอันเปนรายได
ของกลุม สวนปญหาในการพึ่งพาตนเองไดในดาน
เทคโนโลยี เปนปญหาที่เกิดจากสมาชิกสวนใหญ
เปนผูสูงอายุและขาดความรูในดานการซอมแซม 
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรดวยตนเองจึงทําให
เกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการงานในกลุม

สรุปผลการวิจัย
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสิงหบุรี สวนใหญ

ดําเนินกิจกรรมกลุ มแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 
ตัวแทนกลุมที่ทําหนาที่บริหารจัดการดําเนินงาน
สวนใหญเป นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.65 ป 
มีประสบการณในการเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน
เฉลี่ย 5.11 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 167,692 บาท/ป สวนใหญ
ไดรบัขาวสารเก่ียวกับวสิาหกิจชมุชนจากเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารในจังหวัดสิงหบุรีสวนใหญเปน
วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน มีการบริหารจัดการทุน
ภายใตการพึ่งตนเองโดยเนนการใชทรัพยากรและ
แรงงานภายในชุมชน รวมทั้งการซื้อขายภายใน

ชมุชนทาํใหคนในชมุชนมรีายไดเพิม่ข้ึน ในดานการ
พึง่พาตนเองของวิสาหกิจชุมชน พบวา โดยภาพรวม
วสิาหกจิชุมชนมกีารพึง่พาตนเองไดอยูในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพึ่งพาตนเอง
ดานทรัพยากรธรรมชาติอยู ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คอื การพึง่พาตนเองดานจติใจ ดานสงัคม 
ดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยีที่มีการพึ่งพา
ตนเองอยูในระดับมากตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม 
จากการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนยังขาด
ความรูดานการซอมแซม บาํรงุรกัษาเทคโนโลยดีวย
ตนเอง เนือ่งดวยขอจาํกดัทางความรูดานเทคโนโลยี 
ซึ่งอาจสรางผลกระทบในการดําเนินงานของกลุม
ไมตอเน่ือง และปญหาในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารใน
จังหวัดสิงหบุรี บางกลุมมีปญหา ดานการเงิน การ
บริหารจัดการและดานการตลาด ดังนั้น หนวยงาน
ที่เก่ียวของควรสงเสริมและพัฒนาใหผูนํามีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการ เชน ความรูใน
การทําบญัช ีพรอมดวยการสนับสนนุปจจัยการผลิต 
การตลาดประชาสัมพันธในการจําหนายสินคา
ผานชองทางของหนวยงาน การจัดอบรมในเร่ือง
ของตลาดออนไลน การทําเว็บไซตเพื่อใหสามารถ
กระจายสินคาไดหลากหลายชองทาง

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริม

ใหกลุมมคีวามรูในเรือ่งการใชเทคโนโลยีในการผลิต
และความรูในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีที่ใชอยางสมํ่าเสมอ เพราะจะทําให
กลุมสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น สามารถยืดอายุ
การใชงานของเทคโนโลยีและดําเนินกิจกรรม
ไดอยางตอเนื่อง
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2. เน่ืองจากปจจบุนัวสิาหกจิชมุชนดําเนนิงาน
โดยคณะกรรมการและสมาชิกซึ่งสวนใหญเปน
วัยสูงอายุ ดังนั้น ควรสงเสริมความรูความเขาใจ
ในเรื่องของการบริหารจัดการ การดึงคนรุนใหม
เขามารวมกลุม อาจเปนลกูหลานของสมาชกิเขามา
ชวยทําการตลาดออนไลน พัฒนาสินคาของกลุม
วสิาหกิจชมุชนใหสามารถเขาสูตลาดไดหลากหลาย
และชวยกันอนุรกัษ ภมูปิญญาทองถิน่ทีส่บืตอกนัมา
ไมใหสูญหาย
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Abstract
The objectives of this study were to study 1) the socio-economic of farmers producing 

organic rice in Chiang Mai Province; 2) analyze farmers’ needs of organic rice production 
extension in Chiang Mai province; and 3) analyze factors having relationships with farmers’ 
needs of organic rice production extension in Chiang Mai province. The sample were 183 
farmers who joining the project on the extension of organic rice production in Chiang Mai 
province. Data collection using interviewing. Statistical techniques used were frequency, 
mean, percentage, maximum value, minimum value, and standard deviation. Besides, 
stepwise multiple regression analysis was conducted for hypothesis testing. From research 
findings, it was found that the majority of respondents were male, 54.26 years old average, 
elementary school graduates and they had an experience in organic rice growing for 7.86 
years on average. Each of the informant had and area for organic rice growing for 7.18 rai 
on average. The water supply for organic rice production was mostly from irrigation. 
Average organic rice yield 552.42 kg per rai with an income of 32,631.13 baht per year on 
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average. They were members of an organic rice production group and they used to attend 
a training on organic rice production. It was found that the informants had a high level 
of needs for organic rice production (𝒙 = 2.51). This included the following: knowledge 
about principle of organic rice production (𝒙 = 2.57); extension of organic rice production 
method (𝒙 = 2.55); support from the government (𝒙 = 2.42) respectively. Educational 
attainment, debts, and channels of organic farming perception had an effect on needs 
for the extension of organic rice production of the farmers with a statistical significance 
level at 0.05
Keywords: Needs, extension, organic rice

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียในจังหวัดเชียงใหม 2) ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม และ 3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกรในจงัหวดัเชยีงใหม กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการสงเสรมิการผลติ
ขาวอินทรียจงัหวัดเชียงใหม จาํนวน 183 คน เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสัมภาษณ วเิคราะหขอมลูดวย
สถิติพรรณนาและการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
สงเสรมิการผลติขาวอนิทรยีจงัหวดัเชยีงใหม สวนใหญเกษตรกรเปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 54.26 ป มรีะดบั
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีประสบการณปลูกขาวอินทรียเฉลี่ย 7.86 ป มีพื้นที่ปลูกขาวอินทรีย
เฉลี่ย 7.18 ไร สวนใหญใชแหลงนํ้าจากชลประทาน ผลผลิตขาวอินทรียเฉลี่ย 552.42 กก./ไร รายไดจาก
การผลติขาวอนิทรยีเฉลีย่ 32,631.13 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกลุมผูผลติขาวอนิทรยี และ
เคยเขารับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับขาวอินทรีย ความตองการการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก (𝒙 = 2.51) เม่ือพิจารณา
ความตองการแตละดาน พบวา ดานความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตขาวอินทรียมีความตองการอยูใน
ระดับมาก (𝒙 = 2.57) ดานวิธกีารสงเสริมการผลิตขาวอินทรียมคีวามตองการอยูในระดับมาก (𝒙 = 2.55) 
และดานการสนับสนุนจากภาครัฐมคีวามตองการอยูในระดับมาก (𝒙 = 2.42) ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห
ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไดแก ระดับการศึกษา จํานวนหน้ีสินจากการผลิตขาวอินทรีย และชองทางการรับรูขาวสาร
ดานเกษตรอินทรีย
คําสําคัญ: ความตองการ การสงเสริม ขาวอินทรีย
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คํานํา
ขาวเปนพืชอาหารหลักของคนไทยและเปน

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนสินคาสงออก
สาํคญัทีส่รางรายไดใหกบัประเทศไทย ในปการผลติ 
2560 - 2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 
71 ลานไร  โดยแบงเป นพ้ืนที่ปลูกข าวนาป 
59 ลานไร และพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง 12 ลานไร 
มีผลผลิตขาวสงออกจําหนายไปยังตางประเทศ
จํานวน 6,420,906 ตัน ซึ่งมีมูลคาการสงออกของ
ผลผลิตขาวประมาณ 95,327 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจเกษตร, 2561) ปจจุบันการผลิตขาวของ
ประเทศไทย เกษตรกรยังคงมีการใชปุยและสารเคมี
ทางการเกษตร เพือ่ใหไดผลผลิตทีต่รงตามปริมาณ
ความตองการและยังเปนปจจัยหลักในการผลิต
ที่ทําใหขาวมีตนทุนในการผลิตสูงและมีสารเคมี
ตกคางในผลผลิต ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ผูบริโภคและตอผูผลิตเอง (สํานักงานเศรษฐกิจ
เกษตร, 2560) การผลิตขาวอนิทรยีเปนการผลิตขาว
ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชสารอินทรียแทน
สารเคมีในการผลิต ใชปุยหมักจากวัสดุธรรมชาติ 
อกีทัง้ยงัชวยลดตนทนุการผลติ เปนการเพิม่ศกัยภาพ
ดานราคาขาว รวมไปถึงสุขภาพของเกษตรกร
ผูผลิตและผูบริโภคท่ีปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง 
ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคเร่ิมหันมาดูแลรักษาสุขภาพ
มากข้ึน สงผลใหการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย
ไมใชสารเคมีในการผลิตมีความตองการทางตลาด
มากขึ้น

รฐับาลจึงมคีวามตองการท่ีจะพัฒนาการผลิต
ขาวของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 
และกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายในการรักษา
เสถยีรภาพราคาขาวและรายไดของเกษตรกรผูผลิต
ขาว โดยกําหนดใหมีการยกระดับมาตรฐานสินคา

เกษตร มุงเนนการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย สงเสริมใหมีการผลิตขาวอินทรียที่ได
มาตรฐาน “Organic Thailand” เกดิเปนโครงการ
เกษตรอินทรียการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ป 2561 เปาหมายในการทําโครงการในป 2564 
กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวคุณภาพไดรับการรับรอง
มาตรฐานขาวอินทรีย สามารถผลิตขาวเปลือก 
คุณภาพดีไดประมาณ 400,000 ตัน ขาวเปลือก 
(คํานวณจาก 400 กิโลกรัม/ไร) มูลคาขาวเปลือก
อินทรีย 8,000 ลานบาท (คํานวณจาก 20 บาท/
กิโลกรัม) เปรียบเทียบกับขาวเปลือกทั่วไปมีมูลคา 
4,800 ลานบาท (คํานวณจากราคา 12 บาท/
กิโลกรัม) ดังนั้นเกษตรกรขายขาวเปลือกอินทรีย
ไดราคาสูงกวาขาวเปลือกทั่วไป 18 บาท/กิโลกรัม 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดขาวอินทรีย 
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ สงเสรมิการผลติขาว
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภคและตอผูผลิต 
รวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ีใหมคีวามสมดุล 
รกัษาสภาพแวดลอมของชมุชน ประชากรในชมุชน
มีสุขภาพดี สรางกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน (กรมการขาว, 
2561)

ในปการผลติ 2560 - 2561 ภาคเหนอืตอนบน
มพีืน้ทีก่ารปลกูขาวทัง้หมด 237,394 ไร (กรมการขาว, 
2560) ซึง่จงัหวดัเชยีงใหมจดัอยูในอนัดบั 3 รองจาก
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ซึ่งมีปริมาณ
ผลผลิตขาวนาปทั้งหมดจํานวน 267,562 ตัน 
(สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2560) โดยมีพื้นที่
ปลกูขาวท้ังหมด 566,676 ไร แบงเปนการปลกูขาวนาป 
438,473 ไร และการปลูกขาวนาปรัง 128,203 ไร 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2560) จํานวน
พืน้ท่ีการปลกูขาวอนิทรยีทัง้หมด 581.5 ไร (คดิเปน
รอยละ 0.1) เมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกขาวในจังหวัด

59ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):57-66
J. Agri. Prod. 2021



เชยีงใหม พบวา พืน้ทีก่ารปลูกขาวอินทรียมจีาํนวน
นอยมาก ศูนยวิจัยขาวเชียงใหมจึงไดมีการดําเนิน
โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยสงเสริมใหมีการผลิตขาวอินทรีย
ที่ไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ศูนยวิจัยขาว
เชียงใหมเปนผูดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน
ขาวอินทรียของเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาและ
สงเสริมเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียที่มีความพรอม 
จากการดําเนินงานที่ผานมาของเจาหนาที่ไดมีการ
จดัฝกอบรมถายทอดความรู แตการสงเสรมิในพืน้ที่
ยงัไมประสบความสาํเรจ็เทาทีค่วร ปญหาทีพ่บจาก
การตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรียพื้นที่ขอการ
รับรองไมเปนไปตามขอกําหนด รวมไปถึงความรู
ความเข าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐาน
ขาวอินทรียที่ไมเพียงพอ

ดังนั้นจึงศึกษาความตองการการสงเสริม
การผลิตข าวอินทรีย ของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม เพื่อจะไดทราบถึงความตองการในดาน
ความรูหลักการผลิต ดานวิธีการสงเสริม และดาน
การสนบัสนนุจากภาครฐั ผลการวจิยัสามารถนาํไป
ปรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริมการ
ผลิตขาวอินทรียใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดย
มุงหวังใหเกษตรกรไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ขาวอินทรียและขยายพ้ืนที่การผลิตขาวอินทรีย
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่
เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ป พ.ศ. 2560-2562 (ศนูยวจิยัขาวเชยีงใหม, 2562) 

มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 337 คน 
โดยทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro 
Yamane (Taro Yamane, 1976 อางถึงใน 
ผองศรี, 2546) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
ไดกลุมตัวอยางเกษตรกร 183 คน โดยใชสูตร
กําหนดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม (Proportional 
Allocation) ของกลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด 
11 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอแมริม 
อาํเภอสนัทราย อาํเภอดอยสะเกด็ อาํเภอเชยีงดาว 
อําเภอสันกําแพง อําเภอแมแตง อําเภอสารภี 
อําเภออมกอย อําเภอแมอาย อําเภอแมออน และ
อําเภอดอยหลอ โดยใชการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) และใชวิธีจับสลากชื่อ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาว
อินทรียในจังหวัดเชียงใหมตามจํานวนที่กําหนดไว

การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมลูเพือ่ใชในการวจิยัแบงออก

ไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ เปน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ ตํารา 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิจัย 2) ขอมูล
ปฐมภูมิ ใชแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ในจังหวัดเชียงใหม โดยนาํแบบสัมภาษณไปทดสอบ
คาความเช่ือมั่นแบบ Cronbach alpha ความ
ตองการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร 
จากกลุมเกษตรกรท่ีมลีกัษณะคลายกบักลุมตวัอยาง 
มีคาเทากับ 0.94 แสดงวาแบบสัมภาษณที่ใช
สําหรับงานวิจัยนี้มีความเท่ียงตรง นาเช่ือถือ 
สามารถนําไปเก็บขอมูลกลุ มตัวอยางเกษตรกร
เปนรายบุคคล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยแบงออกเปน 

4 สวน ไดแก
1) ลกัษณะพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิและ

สังคมบางประการของเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย
ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาแจกแจงความถี่ คาเฉล่ีย คารอยละ คาสูงสุด 
คาตํ่าสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) การวิ เคราะห ข อมูลความต องการ
การสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใชการวัดระดับความตองการ 4 ระดับ ไดแก 
ตองการมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.26-3.00 
ตองการปานกลาง คาคะแนนเฉลีย่เทากบั 1.51-2.25 
ตองการนอย คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 0.76-1.50 
และไมตองการ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.00-0.75 
เพ่ือวัดระดับความตองการการสงเสริมการผลิต
ขาวอินทรียของเกษตรกร

3) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)

4) การวิเคราะหปญหา และขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรผูผลิตขาวตอความตองการปลูกขาว
อินทรีย โดยเปนขอมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
บางประการของเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย
ในจังหวัดเชียงใหม

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกร
ผู ใหข อมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
54.26 ปมีการศึกษาอยู ในระดับประถมศึกษา 
ประสบการณปลูกขาวอินทรียเฉลี่ย 7.86 ป พื้นที่
ปลูกขาวอินทรียเฉลี่ย 7.18 ไร การจัดสรรผลผลิต
จําหนายและเก็บไวบริโภคบางสวน แหลงนํ้าที่ใช
สวนใหญใชนํ้าจากระบบชลประทาน ผลผลิตขาว 
เฉลี่ย 552.42 กิโลกรัมตอไร รายไดจากการผลิต
ขาวอินทรียเฉลี่ย 32,631.13 บาทตอป เกษตรกร
สวนใหญใชเงินทุนตนเองในการผลิตขาวอินทรีย 
แรงงานทีใ่ชปลกูขาวอนิทรยีเฉลีย่ 3.81 คน สวนใหญ
เปนสมาชิกกลุมผูผลิตขาวอินทรีย และเคยเขารับ
การฝกอบรมความรูเก่ียวกับขาวอินทรีย 

ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม

จากการศึกษาภาพรวมความตองการการผลิต
ขาวอนิทรยีของเกษตรกรในจังหวดัเชยีงใหม พบวา 
ภาพรวมความตองการการผลิตขาวอินทรียอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ดาน
ความตองการความรูหลักการการผลิตขาวอินทรีย 
มคีวามตองการอยูในระดบัมาก ดานความตองการ
วิธีการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย ความตองการ
อยูในระดับมาก และดานความตองการการสนับสนนุ
จากภาครัฐ ความตองการอยูในระดับมาก ตามลําดบั 
(Table 1)
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Table 1  Level of farmers needs of organic rice production extension in Chiang Mai Province
n = 183

Needs of Organic Rice Production Extension 𝒙 S.D. Description

1. Principles of organic rice production
2. Extension methods of organic rice production
3. Support from the government

2.57
2.55
2.42

0.40
0.42
0.49

High
High
High

Total 2.51 0.37 High

Remarks: 2.26-3.00 = High, 1.51-2.25 = Moderate, 0.76-1.50 = Low, 0.00-0.75 = Lowest

ป จจัย ท่ีมีความสัมพันธ ต อความต องการ
การสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) และ
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ใชวิเคราะห
ทดสอบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบวาตวัแปรอิสระ
แตละตัวมีความสัมพันธ มากนอยเพียงใดกับ
ตัวแปรตาม โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 9 ตัวแปร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา พันธุขาวอินทรีย
ทีป่ลกู พืน้ท่ีปลกูขาวอนิทรยี จาํนวนหนีส้นิจากการ
ผลติขาวอินทรียชองทางการรับรูขาวสารดานเกษตร
อนิทรยี การเปนสมาชิกกลุมผูผลติขาวอนิทรยี และ
การฝกอบรมความรูเก่ียวกับขาวอินทรีย 

ตัวแปรตาม คือ ความตองการการสงเสริม
การผลติขาวอนิทรยีของเกษตรกรในจังหวดัเชยีงใหม 
จากผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับ
ตัวแปรท่ีนําเขาสมการแลวคํานวณโดยวิธีแบบ
ขั้นตอน (Stepwise) (Table 2)

Table 2  Mean and standard deviation of the analyzed variables

Independent variables 𝒙 S.D.

Sex (1=male/0=female)
Age (years)
Education level (years)
A number of organic rice varieties 
Holding land area (rai)
Debt (bath)
A number of channel to receive organic agricultural news 
Membership of the organic rice producer group (no. of groups)
Training about organic rice (no. of time)

0.65
54.26
8.95
1.35
7.18

24,948.09
4.53
0.79
5.99

0.48
9.42
4.48
0.73
5.19

84,300.12
1.74
0.41
3.97
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จากการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 
regression Analysis) โดยนําตัวแปรท้ังหมด 
9 ตัวแปรใส ในสมการแลวคํานวณโดยใช วิธี
วิเคราะหแบบหลายข้ันตอน (Stepwise) ไดคา 
F = 42.391 ; sig. = 0.00 หมายความวามีตัวแปร
อยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติกิบัตวัแปรตามและเมือ่พจิารณา
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple 
Coefficient of determination : R2 ) ปรากฏวาR2 
= 0.415 หมายความวา มีตัวแปรอิสระที่อธิบาย
การผันแปรของตัวแปรตามไดร อยละ 41.50 
ซึ่งตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร ที่มีผลตอ
ตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ไดแก ระดับการศึกษา จํานวนหนี้สินจากการผลิต
ขาวอินทรีย และชองทางการรับรูขาวสารดาน
เกษตรอินทรีย มีคาเทากับ Y = 72.077 + 1.709 
(ระดับการศึกษา) + 3.045E-5 (จํานวนหนี้สินจาก
การผลิตขาวอินทรีย) + 1.304 (ชองทางการรับรู
ขาวสารดานเกษตรอินทรีย) สามารถอธิบายผล
การวิจารณและผลการวิเคราะหไดดังนี้

1) เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษามากจะมี
ความตองการการสงเสรมิการผลติขาวอนิทรยีมาก 
จะเห็นไดวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษามากจะมี
ความตองการรับการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
มากกวาเกษตรกรทีม่รีะดับการศกึษานอย อาจเปน
เพราะเกษตรกรท่ีมีการศึกษามากจะมีแหลง
การศึกษาหาความรูหรอืขอมลูจากหลายแหลง และ
รอบดานในเรื่องการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 
ทัง้ยงัมีการรับรูและเขาใจในเร่ืองน้ีมากกวาเกษตรกร
ที่มีระดับการศกึษานอย

2) เกษตรกรที่มีจํานวนหน้ีสินจากการผลิต
ขาวอินทรียมากจะมีความตองการการสงเสริม
การผลิตขาวอนิทรยีมาก อาจเปนเพราะเม่ือเกษตรกร
ผลิตขาวอินทรียที่ไดผลผลิตมากข้ึน เกษตรกร
จะมีรายไดเพิ่มข้ึนและสามารถนําไปตอยอดเปน
ทุนหมุนเวียนในการผลิตคร้ังตอไป เกษตรกรจึงมี
ความตองการใหเจาหนาท่ีเขามาสงเสรมิวธิกีารเพิม่
ผลผลิตใหมากข้ึน ซึ่งไมสอดคลองกับกองแกว 
อินทวงค (2553) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกขาวอินทรียของ
เกษตรกรในอําเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน
ประเทศลาว พบวา ปรมิาณการเปนหนีม้คีวามสมัพนัธ
ในเชิงลบกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูก
ขาวอินทรียของเกษตรกร ไดอธิบายไววา การผลิต
ขาวอินทรียตองใชระยะเวลาและแรงงาน เกษตรกร
ที่เปนหน้ีอาจมีตนทุนไมมากพอสําหรับการจาง
แรงงานในการผลิต 

3) เกษตรกรท่ีมีชองทางการรับรู ขาวสาร
ดานการเกษตรอินทรียมากจะมีความตองการ
การสงเสรมิการผลติขาวอนิทรยีมาก อาจเปนเพราะ
เมื่อเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารมากในเรื่อง
ทีเ่ก่ียวกับการผลิตขาวอินทรีย ทาํใหมคีวามรูในการ
วางแผนการผลิตมากกวาเกษตรกรท่ีมชีองทางการ
รบัรูขาวสารดานการเกษตรอินทรียนอย ซึง่สอดคลอง
กบัพรรณพไิล คงอดศิกัดิ ์(2546) ไดกลาววาความรู
ในการผลิตขาวอินทรียเปนปจจัยพืน้ฐานและจําเปน
ในการผลิต เมื่อเกษตรกรไดรับขาวสารดานเกษตร
อินทรีย ทําใหทราบถึงแนวทางและผลดีในการทํา
เกษตรอินทรีย จึงทําใหเกษตรกรมีความตองการ
ผลิตขาวอินทรยีมากขึ้น (Table 3)
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Table 3  An analysis of factors effecting Farmers’ Needs of Organic Rice Production 
Extension in Chiang Mai Province

Variables B
Std. 
Error

Standardize d 
Coeffi cients Beta

t P-value.

(Constant)
1) Education level
2) Debt
3) A number of channel to 

receive organic agricultural 
news

72.077
1.709

3.045E-05
1.304

2.490
0.172
0.000
0.445

0.572
0.192
0.169

28.944
9.908
3.354
2.931

0.000
0.000
0.001
0.004

ปญหา และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูปลกูขาว
ตอความตองการปลูกขาวอินทรีย 

จากการศึกษาปญหาของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรขาดความรูในการปรบัสตูรปุยทีเ่หมาะสม
ตอสภาพพื้นที่และชองทางการตลาดขาวอินทรีย 
ในชวงระยะการปรับเปล่ียนเกษตรกรไดผลผลิต
ขาวอินทรียนอย และการปองกันไมใหเกิดการ
ปนเป อนจากแปลงใกลเคียงที่ไมไดทําการผลิต
แบบอนิทรยี รวมถงึขาดการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ
ทางการเกษตรจากภาครฐั ขอเสนอแนะของเกษตรกร 
คือ เจาหนาที่ควรมีการตรวจติดตามอยางตอเนื่อง
และชวยแกไขปญหาใหแกเกษตรกรเปนรายบคุคล 
การใหความรูเกี่ยวกับการผลิตปุยใชเองเพื่อลด
ตนทุนการผลิต การใหความรูเกี่ยวกับชองทาง
การตลาดขาวอินทรียและการจัดสรรผลผลิตเพ่ือ
นาํออกจําหนายสูทองตลาด และควรมีการสนับสนุน
วสัดอุปุกรณหรอืปจจยัในการผลิตทีส่ามารถชวยลด
ตนทุนได

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปไดวา เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียจงัหวัดเชียงใหม 
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 54.26 ป 
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประสบการณปลูก
ขาวอินทรียเฉลี่ย 7.86 ป มีพื้นที่ปลูกขาวอินทรีย
เฉลีย่ 7.18 ไร การจดัสรรผลผลติสวนใหญจาํหนาย
และเก็บไวบริโภคบางสวน แหลงนํ้าที่ใชสวนใหญ
ใชนํา้จากชลประทาน ผลผลติขาวอนิทรยีทีไ่ดเฉลีย่ 
552.42 กโิลกรมัตอไร รายไดจากการผลิตขาวอนิทรยี
เฉลี่ย 32,631.13 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญใช
เงนิทุนตนเองในการลงทุนผลิตขาวอินทรีย จาํนวน
แรงงานทีใ่ชปลกูขาวอนิทรยีเฉลีย่ 3.81 คน เกษตรกร
สวนใหญเปนสมาชิกกลุมผูผลติขาวอินทรีย และเคย
เขารบัการฝกอบรมความรูเกีย่วกบัขาวอนิทรยี จาก
การศึกษาความตองการการผลิตขาวอินทรีย 
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม พบวา ภาพรวม
เกษตรกรมีความตองการอยูในระดับมาก (𝒙 = 2.51) 
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เมื่อพิจารณาความตองการในแตละดาน พบวา 
ดานความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตขาวอินทรีย
มคีวามตองการอยูในระดบัมาก (𝒙 = 2.57) รองลงมา
ดานการวธิกีารสงเสริมการผลติขาวอนิทรียมคีวาม
ตองการอยูในระดับมาก (𝒙 = 2.55) และดานการ
สนับสนุนจากภาครัฐมีความตองการอยูในระดับ
มาก (𝒙 = 2.42) ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มีผลตอ
ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกรอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับนยัสาํคัญ 
0.05 ไดแก ระดับการศึกษา จํานวนหนี้สินจากการ
ผลิตขาวอินทรีย และชองทางการรับรูขาวสารดาน
เกษตรอินทรีย 

ขอเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ระดับ

การศกึษามคีวามสมัพนัธกบัความตองการการสงเสรมิ
การผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร แสดงใหเห็นวา
เกษตรกรท่ีมรีะดับการศึกษาคอนขางสูงจะมีความ
ตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย เจาหนาท่ี
ควรมีการรวมกลุมแกนนําเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
พรอมรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหม 
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชและพัฒนา
กระบวนการผลิตขาวอินทรียแกเกษตรกรรายอ่ืน
ตอไป

2) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา จํานวน
หนี้สินจากการผลิตขาวอินทรียมีความสัมพันธกับ
ความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีหนี้สินมาก
จะมคีวามตองการการสงเสรมิการผลติขาวอนิทรยี 
เจาหนาที่ควรมีการจัดทํานโยบายหรือแผนงาน
ที่คอยดูแลสงเสริมเร่ืองการวางแผนการผลิต เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการผลิตขาวอินทรีย รวมถึง
การตลาดและการจัดจําหนายผลผลิตขาวอินทรีย
ใหแกเกษตรกร

3) จากผลการศกึษาในครัง้นี ้พบวา ชองทาง
การรับรูขาวสารดานเกษตรอินทรยีมคีวามสัมพนัธ
กับความตองการการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
ของเกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่มีพบวา 
ชองทางการรับรูขาวสารดานเกษตรอินทรียมาก
จะมคีวามตองการการสงเสรมิการผลติขาวอนิทรยี 
เจาหนาที่ควรพัฒนาชองทางการใหขอมูลขาวสาร
ดวยวิธีการใชเทคโนโลยีและการสงเสริมแบบ
รายบุคคลเพ่ือการกระจายขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
รวมถึงการพัฒนาชองทางการใหขอมูลการตลาด
ขาวอินทรีย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และการนําขอมูลตาง ๆ ไปประยุกตใชในระบบ
การผลิต

กิตติกรรมประกาศ
ผู  วิจัยขอขอบคุณคณาจารย   บุคลากร 

สาขาส  ง เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทกุทาน
ที่ให คําปรึกษาแนะนําการทําวิจัยเปนอยางดี 
ขอบคณุเจาหนาท่ีศนูยวจิยัขาวเชยีงใหมทีใ่หความ
อนเุคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลู และเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสละเวลาใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํา
วิจัยครั้งนี้ 
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Abstract
The main objective of this research is to study the production and marketing of 

meat goats in Northern Thailand. The sample size of this research were 216 farmers who 
raised meat goat and participated in the community enterprise in 6 provinces. The sample 
size calculation used was the Taro Yamane formula and simple sampling method by 
lottery method. The data collection used was an interview schedules and in-depth 
interview. Data analyzed used descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
minimum, maximum, and standard deviation together with content analysis.

The results showed that most farmers were male with an average age of 51.36 years 
old with primary education. The main occupation of the farmers was the cultivation of 
crops and raising meat goats was an additional occupation. The interest of farmers in 
raising meat goats started from studying from the Department of Livestock Development 
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officials, experienced farmers, and the internet before decided to join the project in 2020, 
which leads most of the farmers to have only 1-2 years of goat farming experience. In 
production, farmers preferred to raise Hybrid-Boer Goat using their land with an average 
of 8.0 rai and 1.85 households as the primary labor force. At present, farmers had an 
average of 36.29 goats and rearing in semi-barrel type by using Napier grass or natural 
growing grass as the main roughage. In marketing, farmers preferred to sell living goats 
with the weight of at least 20 kg/goat at the average price of 110-120 baht/kg. The 
distribution method used was 1) sell together through Chiang Mai Agricultural Council 
2) sell together and contact directly to intermediaries and 3) individual farmers sell to 
intermediaries.
Keywords: Production and marketing, meat goat, northern Thailand

บทคัดยอ
การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการผลิตและการตลาดแพะเน้ือในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 

กลุมตวัอยาง คอื เกษตรกรผูเลีย้งแพะเน้ือและเปนสมาชิกของวสิาหกิจชมุชนผูเลีย้งแพะในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั 
จํานวน 216 คน ซึ่งขนาดกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณดวยสูตรทาโร ยามาเน และการสุมตัวอยาง
อยางงายดวยวิธีจับสลากตามบัญชีรายช่ือ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณรวมกับการสัมภาษณ
เชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนชาย อายุเฉลีย่ 51.36 ป สาํเรจ็การศึกษาในระดับประถม
ศกึษา เพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลักและเล้ียงแพะเน้ือเปนอาชีพเสริม โดยมีความสนใจเล้ียงแพะและศึกษา
จากเจาหนาที่กรมปศุสัตว เพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยูกอน และอินเทอรเน็ต กอนจะตัดสินใจเขารวม
โครงการฯ ในป พ.ศ. 2563 ทําใหเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการเลี้ยงแพะเพียง 1-2 ป ดาน
การผลิต พบวา เกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะลูกผสมบอรและใชที่ดินของตนเองเพื่อเลี้ยงแพะโดยเฉลี่ย 8.0 ไร 
ใชแรงงานในครวัเรอืนเปนหลกัเฉลีย่ 1.85 คน ในปจจบุนั พบวา เกษตรกรมจีาํนวนแพะในฟารมโดยเฉลีย่
ฟารมละ 36.29 ตัว และเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอยโดยใชหญาเนเปยรหรือหญาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเปน
อาหารหยาบหลัก ดานการตลาด พบวา เกษตรกรนิยมจําหนายแพะแบบมีชีวิตท่ีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 
20 กิโลกรัม/ตัว ราคารับซื้อเฉลี่ย 110-120 บาท/กิโลกรัม โดยมีรูปแบบการจําหนาย 3 รูปแบบ ไดแก 
1) รวมกนัจําหนายผานสํานักงานสภาเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม 2) รวมกันจําหนายและติดตอพอคาคนกลาง
โดยตรง และ 3) ตางคนตางจําหนายใหกับพอคาคนกลาง 
คําสําคัญ: การผลิตและการตลาด แพะเนื้อ ภาคเหนือ ประเทศไทย
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คํานํา
 การเลี้ยงแพะในประเทศไทยนิยมเลี้ยงกัน

มากในกลุมชาวอินเดียและชาวไทยมุสลิมเพื่อใช
สําหรับการรีดนมการบริโภคเนื้อและใช เพื่อ
ประกอบพิธทีางศาสนา โดยทัว่ไปเกษตรกรจะไมนยิม
เลี้ยงแพะเปนอาชีพหลักแตเปนเพียงอาชีพรอง
ที่ผสมผสานอยูกับอาชีพทางการเกษตรอยางอื่น ๆ  
เชน การทาํสวน ทาํไร ทาํนา และการประมง เปนตน 
(วีรศักดิ์, 2550) แพะถือเปนสัตวทนสภาพอากาศ
รอนและแหงแลงไดดี ใชเวลาในการเลี้ยงที่สั้นกวา
โคเนือ้ หากนิเกง ใชพืน้ทีก่ารเลีย้งนอย และสามารถ
ใหผลผลติไดทัง้เนือ้ นม หนงั และขน ซึง่ถอืเปนจดุเดน
ของการเล้ียงแพะเม่ือเปรียบเทยีบกบัการเล้ียงสตัว
ชนิดอื่น ๆ แตสําหรับการเล้ียงแพะในประเทศไทย
นั้นถือวายังคงมีจํานวนนอยเมื่อเทียบเคียงกับ
จาํนวนสัตวชนดิอืน่ ๆ  อาจเน่ืองมาจากการเล้ียงแพะ
และการบริโภคผลผลิตจากแพะมีเฉพาะในกลุม
บุคคลบางกลุมเทาน้ัน แตในปจจุบันความตองการ
บริโภคผลผลิตจากแพะ โดยเฉพาะเนื้อแพะกลับมี
แนวโนมเพิม่มากขึน้ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
แตจากการท่ีแพะเน้ือและแพะนมท่ีเลีย้งอยูในประเทศ
ยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับความตองการของ
ผูบรโิภค จงึทาํใหผลผลติทัง้เนือ้และนมแพะมรีาคา
สงูกวาผลผลิตจากสัตวประเภทอ่ืน ๆ  จงึสงผลทําให
มผีูสนใจเล้ียงแพะในเชิงธรุกจิมากข้ึน (ภธูฤทธิ ์และ
คณะ, 2562) สาํหรบัการเลีย้งแพะในพืน้ท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย จากขอมูลสถิติ 
ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รายงานวา ในพ้ืนที่
ภาคเหนือมเีกษตรกรผูเลีย้งแพะจํานวนเพียง 728 ราย 
มีแพะจํานวน 10,847 ตัว (กรมปศุสัตว, 2563) 
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะนอยที่สุดในประเทศ 
อาจเนื่องมาจากมีขอจํากัดที่สําคัญ คือ การบริโภค

เนื้อแพะมิใชวัฒนธรรมการบริโภคของคนในพ้ืนที่
และตลาดรับซ้ือแพะอยูไกล (ภาคใต)

ภูมิสังคมและภูมิประเทศของภาคเหนือมี
ปจจัยที่เอื้อตออาชีพการเล้ียงแพะทั้งในเรื่องพืช
อาหารสตัว ชองทางการตลาดเช่ือมโยงไปสูประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีนและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
ที่มีความตองการบริโภคเนื้อแพะในปริมาณที่มาก 
จงึเปนโอกาสทางเลือกอาชีพใหกบัเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคเหนือท่ีจะสามารถสรางรายไดจากอาชีพ
การเล้ียงแพะ ดงันัน้สภาเกษตรกรแหงชาติรวมกบั
กรมปศุสัตวจึงจัดทําโครงการแพะ-แกะลานนาข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือสรางอาชีพท่ีสราง
รายไดทีม่ัน่คงและปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียว
มาเปนเกษตรผสมผสานใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ (กรมปศุสัตว, 2562) โดยเนนสงเสริม
การเลี้ยงแพะสายพันธุเนื้อเปนหลัก ซึ่งไดดําเนิน
โครงการดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา 
ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การผลิตและการตลาดแพะเน้ือ ตลอดจนปญหาและ
ความตองการดานการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานท่ี
เกีย่วของสาํหรบัการวางแผนการดาํเนนิโครงการฯ 
ในระยะตอไปใหมคีวามเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) โดยใชการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) เปนหลกัรวมกับ
การวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ทัง้นี้
เพือ่ใหไดขอมลูท่ีมคีวามครบถวนสมบรูณมากทีส่ดุ 
โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจยั คอื เกษตรกรผูเลีย้ง

แพะ ซึ่งเปนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงแพะ
ทีเ่ขารวมโครงการแพะ-แกะลานนาจาํนวน 55 กลุม 
473 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา และพิษณุโลก 
ซึ่งผูวิจัยไดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยใชสูตร
ของ Yamane (1973) กาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดที่ระดับ 0.05 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 
216 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิอยาง
เปนสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) เพ่ือเทียบสัดสวนกลุมตวัอยางจากกลุม
วิสาหกิจชุมชนในแตละจังหวัด และเม่ือไดจํานวน
กลุมตัวอยางในแตละวิสาหกิจชุมชนแลว ผูวิจัยจึง
ทาํการสุมตวัอยางโดยวิธกีารสุมอยางงาย (Simple 
Random) ดวยวิธกีารจับสลาก (Lottery method) 
แบบไมใสคืนตามรายชื่อแตละวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ทาํการเก็บรวบรวมขอมลู และใชแบบสัมภาษณกึง่
โครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ทัง้น้ี การวิจยัไดดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูตัง้แต
เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2564

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ผูวจิยัทาํการรวบรวมขอมลูการวิจยัจากแหลง

ขอมูล 2 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลปฐมภูมิ โดยใช
แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเน้ือท่ี
เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการฯ 
ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย และ 
2) ขอมลูทตุยิภมู ิซึง่เปนการเก็บรวบรวมขอมลูจาก
เอกสาร สิง่พิมพ และงานวิจยัท่ีเกีย่วของเพือ่นาํมา
ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งนี้

การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัยทําการวิเคราะหข อมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพไดทําการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวด
หมูขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) กับประธานกลุ มวิสาหกิจชุมชน 
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ และผูคาแพะมีชีวิตในพ้ืนที่ 
มากําหนดเปนหัวขอและพิจารณาขอมูลตาม
วัตถุประสงค ตลอดจนการทําความเขาใจกับ
ความหมายในแต ละประเด็นร วมกับข อมูล
เชิงปริมาณที่ไดมาในขั้นตอนกอนหนานี้

ผลการวิจยัและวิจารณ
สวนท่ี 1  ขอมลูทัว่ไปของเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคเหนอื
ของประเทศไทย

ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย รอยละ 75.93 มีอายุเฉลี่ย 51.36 ป มีการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 27.78 และ
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 97.69 
เกษตรกรมีจาํนวนสมาชิกในครัวเรอืนเฉล่ีย 3.68 คน 
โดยเกษตรกรสวนใหญมกีารประกอบอาชพีดานการ
เพาะปลูกพชืเปนอาชีพหลักและทําการเล้ียงแพะเน้ือ
เปนอาชีพเสริม ในป พ.ศ. 2563 พบวา เกษตรกร
มรีายไดจากภาคเกษตรเฉล่ีย 16,596.72 บาท และ
มีรายไดนอกภาคเกษตรเฉล่ีย 22,050.66 บาท 
เกษตรกรมีความสนใจเล้ียงแพะเน้ือโดยทําการ
ศกึษาขอมลูการเลีย้งแพะเนือ้ดวยตนเองจากแหลง
ความรูตาง ๆ เชน การสอบถามเจาหนาที่ของกรม
ปศสุตัวและเพ่ือนเกษตรกรทีเ่ลีย้งแพะเนือ้อยูกอน 
ตลอดจนทําการคนควาจากอินเทอรเน็ต เปนตน 
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กอนตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ทั้งนี้ เกษตรกร
สวนใหญตัดสินใจเขารวมโครงการฯ และเร่ิมเลี้ยง
แพะเน้ือในป พ.ศ. 2563 รอยละ 56.48 ซึ่งสงผล
ใหเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการเลี้ยง
แพะเน้ือเพียง 1-2 ป เทาน้ัน ดังนั้นเจาหนาที่จาก
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในแตละพื้นท่ีจําเปน
จะตองทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการถายทอดความรู
และทักษะดานการเลี้ยงแพะเน้ือใหกับเกษตรกร
อยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยเฉพาะในระยะ 
1-2 ปแรกของการดําเนินโครงการฯ ซึ่งจะชวย
ทําใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูและมีการพัฒนา
ทกัษะในการเล้ียงแพะเน้ือของตนเองอยางคอยเปน
คอยไป และท่ีสาํคญัก็คอื จะเปนการสรางความเชือ่มัน่
ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อใหกับ
เกษตรกร เนื่องจากแพะเน้ือถือเปนสัตวชนิดใหม
ที่เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ยังไมมีประสบการณ
ในการเลี้ยงแพะ ซึ่งสอดคลองกับสมนึก และคณะ 
(2563) ที่อธิบายวา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อ
สวนใหญขาดความรูในการเลี้ยงแพะเนื้อ ดังน้ัน
จึงตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที่จากกรมปศุสัตว 
เพื่อพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน และยงัสอดคลองกบัผลการศกึษาของ
นิรุจน และพิสมัย (2561) ที่อธิบายวา การสงเสริม
อาชีพการเลี้ยงแพะของเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่
อยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอ
การขยายตัวของการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย นอกเหนือจากปจจัยดานผูนําและดาน
สิ่งจูงใจ เชน ราคา นโยบายรัฐ และตลาดรองรับ
ที่ชัดเจน

นอกจากนีย้งัพบวา เกษตรกรสวนใหญทาํการ
กู ยืมเงินจากสํานักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา
เกษตรกรในวงเงิน 200,000 บาทตอครวัเรอืน เพือ่
นํามาใชเปนเงินทุนเริ่มแรกในการเล้ียงแพะ โดยมี
เง่ือนไขของเงินกูยมืเพือ่ซือ้ปจจยัการผลติและสราง
โรงเรอืนสาํหรบัการเลีย้งแพะเนือ้ ซึง่มรีายละเอยีด
ดังนี้ การซื้อพันธุสัตว ไดแก พอพันธุ จํานวน 1 ตัว 
(10,000 บาท) และแมพันธุ  จํานวน 20 ตัว 
(120,000 บาท) ทั้งนี้กรมปศุสัตวจะเปนผูจัดซื้อ
พันธุสัตวใหกับเกษตรกรแตละคน แตเกษตรกร
จะไดรับเปนเงินสดเพื่อดําเนินการสรางโรงเรือน 
(60,000 บาท) และจัดเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว 
จํานวน 2 ไร (10,000 บาท) ดวยตนเอง ทั้งนี้
เกษตรกรสวนใหญจะมีวัตถุประสงคในการเลี้ยง
แพะเนื้อเพื่อตองการขุนจําหนาย รอยละ 53.70 
โดยเกษตรกรสวนใหญจะไดรบัการฝกอบรมจาํนวน 
2 วันจากเจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวในแตละ
จังหวัดกอนท่ีจะไดทําสัญญากูยืมเงินกับสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ ในป 
พ.ศ. 2563 ยังพบวา เกษตรกรสวนใหญจะมีการ
ติดตอกับเจาหนาที่ของสภาเกษตรกรในแตละ
จังหวัดและเจาหนาท่ีของสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรเทานั้น (Table 1)
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Table 1  The personal information economic and social status of farmers in the Northern, 
Thailand

Items Frequency Percent

Sex Male
Female

164
52

75.93
24.07

Age (year) < 40 
41 – 50
51 – 60
> 61

39
49
79
49

18.06
22.69
36.57
22.69𝒙 = 51.36 Min - Max = 23 – 73 S.D.= 11.483

Education level Under Primary or Primary School
Junior high school

High school or Vocational certifi cate
High vocational certifi cate or Diploma

Bachelor

Postgraduate

60
33
55
19
43
6

27.78
15.28
25.46
8.80
19.91
2.77

Religion Buddhism
Islam
Christianity

211
3
2

97.69
1.39
0.93

Number of household 
members (person)

1 – 2 
3 – 4

5 – 6
7 - 8

48
110

51
7

22.22
50.93

23.61
3.24𝒙 = 3.68 Min - Max = 1 – 8 S.D.= 1.432

Main occupation Cultivate

Meat goat raising
Trader
Government service or pensioner

Company employee
Other (Owner / Freelance / Contractor / etc.)

132
30
14
18

4
18

61.11
13.89

6.48
8.33
1.85
8.33
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Items Frequency Percent

Income from the 
agriculture sector 
(bath/year)

< 5,000 
5,001 – 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
> 20,001 

92
67
19
22
16

42.60
31.01
8.80
10.19
7.40𝒙 = 16,596.72 Min - Max = 542 – 416,666 S.D.= 44,149.952

Reasons why farmers 
are interested in goat 
farming*

Remark: * Able to 
choose more than 
one answer

Interest and self-educated
Recommended by relatives or friends
Received encouragement from the 
government
Recommended by Livestock Offi cer in the 
area 
Inherited a goat farming from the ancestor
Want extra income
Experienced in animal raising (beef cattle/
pig)

145
85
62

27

8
21
5

67.13
39.35
28.70

12.50

3.70
9.72
18.98

Source of knowledge 
about goat raising

Remark: * Able to 

choose more than 
one answer

Offi cers from DLD
Community Enterprise Network 
Academic institution

Farmer’s friend that goat raising

Internet
Used the experience in raising animal

113
68
15

92

95
5

52.31
31.48
6.94

42.59

44.19
2.31

Experience of goat 
raising (year)

< 1
1 – 2
3 – 4
5 – 6
> 7 

2
146
35
17
16

0.93
67.59
16.20
7.87
7.41𝒙 = 2.89 Min - Max = 4 (Month) – 30 S.D.= 4.081

Table 1  The personal information economic and social status of farmers in the Northern, 
Thailand (Cont.)
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการผลิตแพะเน้ือของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ผลการวิจัย พบวา พันธุแพะที่เลี้ยงสวนใหญ
เปนพันธุแพะเนื้อลูกผสมบอร โดยเกษตรกรจะมี
ที่ดินสําหรับการเล้ียงแพะเน้ือเฉล่ีย 8.0 ไร และ
สวนใหญเปนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
เกษตรกรมีการใชแรงงานในครัวเรือนสําหรับการ
เลี้ยงแพะเนื้อเปนหลักเฉลี่ย 1.85 คน ในปจจุบัน 
พบวา เกษตรกรมีจํานวนแพะเนื้อในฟารมเฉลี่ย 
36.29 ตัว และเกษตรกรสวนใหญใชวิธีการเลี้ยง
แพะเนื้อแบบกึ่งขังกึ่งปลอย โดยเกษตรกรจะให
แพะอาศัยอยู ในโรงเรือนตอนกลางคืนและจะ
ทาํการปลอยแพะใหออกแทะเล็มหญาภายในพ้ืนที่
ทีม่รีัว้ลอมรอบเปนสัดสวนในเวลากลางวนั เกษตรกร
เกือบท้ังหมดใชวธิกีารผสมพันธุแบบใชพอพนัธุคมุฝงู 

และเกษตรกรสวนใหญจะไมมีการใชอาหารขน
ในการเลีย้งแพะเนือ้แตจะเนนใชอาหารหยาบในพืน้ท่ี
เปนหลกั ไดแก หญาเนเปยร และหญาทีข่ึน้เองตาม
ธรรมชาตใินแปลงพชือาหารสตัวของตนเอง แตหาก
ไมเพียงพอก็จะตัดหญาในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติม 
รองลงมา คือ ตนขาวโพดฝกออน (สด) เนื่องจาก
เปนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีหาไดงาย
ในทองถ่ินและไมมคีาใชจาย ทัง้นีเ้กษตรกรสวนใหญ
จะมแีหลงอาหารหยาบเพียงพอเฉพาะในชวงฤดฝูน
แตมักจะขาดแคลนในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะชวง
เดอืนมกราคมถงึเมษายน อกีทัง้เกษตรกรสวนใหญ
จะมีการจดบันทึก รอยละ 74.54 โดยเฉพาะการ
จดบนัทึกประวตักิารทาํวคัซนี ทะเบยีนประวตั ิและ
การรักษาโรค ตามลําดับ (Table 2)

Table 2  Situation of meat goat production in the Northern, Thailand

Items Frequency Percent

Land space used raising meat 
goats (rai)

< 1
1 – 3
3 – 5
5 – 7
7 – 9

9 – 11
> 12

48
66
38
18
11

12
23

22.22
30.56
17.59
8.33
5.09

5.56
10.65𝒙 = 8.00 Min - Max = 0.40 – 250 S.D.= 19.463

Land ownership of raising meat 
goat

Remark: * Able to choose more 
than one answer

Own/Relatives
Rent Area
Public Area

Others (Wilderness / Forest 
Area/ etc.)

196
18
17

7

90.74

8.33
7.87
3.24
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Items Frequency Percent

Number of labors used to raise 
meat goat (person)

1 – 2
3 – 4
> 5

179
33
6

82.87
15.28
1.85𝒙 = 1.85 Min - Max = 1 – 7 S.D.= 0.930

Number of goat meat in the farm 
(per goat)

Min = 3   Max = 300𝒙 = 36.29  S.D. = 33.54

< 10
11 - 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
> 51

21
38
67
32
24
34

9.72
17.59
31.02
14.82
11.11
15.74𝒙 = 36.29 Min - Max = 3 – 300 S.D.= 33.539

The pattern of breeding meat 
goat

Free - range Rearing
Semi - Barrel Rearing
Cage Rearing

35
177
4

16.21
81.94
1.85

Goat propagation Use herd breeder (Nature Mating)
Artifi cial Insemination

214
2

99.07
0.93

Note - taking Take note
Don’t take note

161
55

74.54
25.46

Table 2  Situation of meat goat production in the Northern, Thailand (Cont.)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการตลาดแพะเนื้อของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญนิยม
จําหนายแพะเน้ือแบบมีชีวิตที่มีนํ้าหนักระหวาง 
15-23 กิโลกรัม/ตัว (อายุประมาณ 4-7 เดือน ทั้งนี้
จะขึ้นอยูกับความสมบูรณของพอแมพันธุ  การ
จดัการดานอาหารสตัวและการดแูลเอาใจใสในการ
เลี้ยงแพะเน้ือของเกษตรกรแตละคน) โดยราคา
รับซื้อแพะเน้ือเฉล่ียจะอยูในชวง 110-120 บาท
ตอกิโลกรัม ซึ่งจะขึ้นอยูกับความตองการบริโภค 

ซึง่พอคาคนกลางสวนใหญจะนยิมซือ้ไปเพือ่ทาํการ
ขุนตอโดยใชเวลาอีก 3-4 เดือน เพื่อใหแพะเนื้อมี
นํ้าหนักประมาณ 40-45 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งจะเปนที่
ตองการของผูบริโภคในประเทศเวียดนามและลาว 
ซึ่งถือเปนประเทศเปาหมายที่สําคัญในการสงออก
แพะเนื้อมีชีวิต แตการสัมภาษณเชิงลึกกับตัวแทน
เกษตรกร พบวา การจาํหนายแพะทีม่อีายปุระมาณ 
8 เดอืนจนถึงไมเกิน 1 ปนัน้ เกษตรกรจะไมไดกาํไร
จากการเล้ียงแพะถึงแมวาราคารับซ้ือจะสูงกวาแพะ
ที่มีอายุเกิน 1 ปขึ้นไปก็ตาม เนื่องจากแพะเน้ือ
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จะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงอายุตั้งแต 
1 ปขึ้นไป (ระยะขุน) ซึ่งยอมทําใหนํ้าหนักแพะเนื้อ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามไปดวย ทั้งนี้การจําหนาย
แพะเน้ือของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 3 รปูแบบ ไดแก

รปูแบบที ่1 เกษตรกรรวมกนัจาํหนายแพะเนือ้
มชีวีติผานวิสาหกิจชุมชน โดยมีสาํนกังานสภาเกษตร
จังหวัดเชียงใหมทําหนาที่ในการใหคําแนะนําหรือ
ประสานหาชองทางการจําหนายใหกับเกษตรกร 
โดยจัดใหมีการจัดทําการบันทึกขอตกลง MOU 
ในการจําหนายแพะเนื้อระหวางวิสาหกิจชุมชนกับ
ภาคเอกชนข้ึน เพื่อสรางความม่ันใจแกเกษตรกร 
รูปแบบการจําหนายดังกลาวจะพบเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหมเทานั้น

รูปแบบท่ี 2 เกษตรกรรวมกันจําหนายผาน
วิสาหกิจชุมชนและมีการติดตอพอคาคนกลาง
โดยตรง ทัง้น้ีการจําหนายในแตละคร้ังจะข้ึนอยูกบั
จํานวนแพะเนื้อที่มีนํ้าหนักตามเกณฑการรับซื้อ
และความสามารถในการรวบรวมแพะเนือ้ในแตละ
ครั้ง (ครั้งละ 100 ตัวขึ้นไป) เพื่อใหคุมคากับตนทุน
การขนสงของพอคาคนกลางที่มารับซื้อ

รูปแบบที่ 3 เกษตรกรตางคนตางจําหนาย
แพะเน้ือมีชีวิตใหกับพอคาคนกลางเอง

โดยทั้ง 3 รูปแบบจะใชวิธีการชั่งนํ้าหนัก
แพะเน้ือโดยใชตาชั่งที่ได มาตรฐานเพ่ือใหได 
นํ้าหนักแพะตามจริง นอกจากน้ียังตองพิจารณา
อายุแพะเน้ือจากจํานวนและลักษณะฟนคู หนา
ควบคูอีกดวย (Figure 1) ผลการศึกษาขางตน

สะทอนใหเห็นวากระบวนการรวมกลุมกันของ
เกษตรกรผู เลี้ยงแพะเนื้อในแตละพ้ืนท่ีถือเปน
สิ่งสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนกระบวนการ
ที่จะชวยทําใหเกษตรกรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานตาง ๆ โดย
เฉพาะการเพิ่มอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง 
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองใหความสําคัญ
กับการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของ
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อในแตละพื้นที่ นอกจาก
จะเปนการเพิ่มอํานาจตอรองท้ังดานการซ้ือปจจัย
การผลิตและการจําหนายแพะเนื้อ ยังจะนํามา
ซึ่งการสรางความสามัคคีในกลุมเกษตรกรในการ
แกไขปญหาและพัฒนาดานการเล้ียงแพะเน้ือใน
ประเด็นตาง ๆ รวมกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของสมนึก และคณะ (2563) ที่อธิบายวา กลยุทธ
การสงเสริมการเล้ียงแพะเน้ือในจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหประสบความสําเร็จ คือ การสงเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ มผู ผลิตแพะเนื้อเพื่อสราง
อํานาจการตอรองในการซื้อขายปจจัยผลผลิตและ
การจําหนายผลผลิตรวมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ประสบการณการเล้ียงแพะรวมกัน นอกจากน้ี
ยงัสอดคลองกับการศึกษาของวิภาวี และคณะ (2563) 
ที่อธิบายวา แนวทางในการสงเสริมการเล้ียงแพะ
ในจงัหวดัสรุาษฎรธานใีหมผีลติผลสงูข้ึนนัน้ หนวยงาน
ภาครัฐควรมีการสงเสริมเนนในกระบวนการสรางกลุม
สรางเครือขายท่ีเปนรูปธรรมและประสานงานกับ
ภาคเอกชนในการเขามามีสวนรวมในการดาํเนนิงาน
ดังกลาว
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สวนท่ี 4 ขอมลูเก่ียวกับปญหาและความตองการ
ดานการผลิตและการตลาดแพะเน้ือของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ผลการวจิยั พบวา ปญหาดานการผลติแพะเนือ้
ของเกษตรกร ไดแก ปญหาการขาดแคลนความรู
ด านการเลี้ยงแพะใหไดคุณภาพและดานการ
ปรับปรุงพันธุ ปญหาการขาดแคลนพอพันธุและ
แมพนัธุแพะทีด่ ีปญหาแพะปวยบอยจนเปนสาเหตุ
ที่ทําใหแพะในฟารมตาย ปญหาการขาดแคลน
เจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่ และสําหรับปญหาดาน
การตลาดแพะเนื้อของเกษตรกร ไดแก เกษตรกร
ประสบปญหาการกดราคารับซื้อแพะจากพอคา
คนกลาง ปญหาการขาดชองทางการจัดจําหนาย
ที่หลากหลาย และปญหาตนทุนการผลิตสูง 
โดยเฉพาะคาขนสง

ความตองการดานการผลิตแพะเน้ือของ
เกษตรกร ไดแก ความตองการความรูในการผลิต

แพะเนื้อในดานตาง ๆ  เชน ดานการผสมเทียม การ
ทาํคลอด การปองกันและรักษาโรค และการปรับปรุง
พนัธุ เปนตน ความตองการเงนิทนุหมนุเวยีนสาํหรบั
ใชในการเลี้ยงแพะเนื้อในระยะ 1 -2 ปแรก ความ
ตองการการสนับสนุนดานเวชภัณฑ ความตองการ
พอพนัธุและแมพนัธุแพะเนือ้ท่ีด ีตองการไดรบัการ
สนับสนุนและชวยเหลือจากเจาหนาที่กรมปศุสัตว
ในพืน้ที ่และความตองการดานอาหารขนทีม่คีณุภาพ 
และสําหรับความตองการดานการตลาดแพะเนื้อ
ของเกษตรกร ไดแก ความตองการดานการสงเสริม
ดานการตลาดและชองทางการจาํหนายทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ การกําหนดราคารับซ้ือแพะเน้ือ
ทีแ่นนอน โดยตองการใหภาครฐัเขามาชวยประกัน
ราคารับซ้ือ และตองการการสนับสนุนความรูและ
ทกัษะในการแปรรูปเน้ือแพะ ตลอดจนความตองการ
โรงชําแหละแพะเนื้อที่ไดมาตรฐาน

Figure 1  Farmers’ market pattern of meat goat in Northern, Thailand
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สรุปผลการวิจัย
การศกึษาดานการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ

ในพ้ืนทีภ่าคเหนือของประเทศไทย สามารถสรุปผล
การศึกษาไดวา เกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อสวนใหญ
เปนเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 51.36 ป สาํเรจ็การศึกษา
ในระดับประถมศึกษา และนับถือศาสนาพุทธ 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.68 คน 
มีประสบการณในการเลี้ยงแพะเพียง 1-2 ป และ
เลีย้งแพะเน้ือเปนอาชีพเสริมควบคูกบัการเพาะปลูก
ซึ่งเปนอาชีพหลัก ทั้งนี้เกษตรกรมีรายไดในป พ.ศ. 
2563 จากภาคเกษตรเฉลี่ย 16,596.72 บาท และ
รายไดนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 22,050.66 บาท การ
ประกอบอาชีพเล้ียงแพะเร่ิมตนจากเกษตรกรมี
ความสนใจเลี้ยงแพะและทําการศึกษาขอมูลการ
เลี้ยงแพะดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ เชน 
การสอบถามเจาหนาทีข่องกรมปศสุตัว เพือ่นเกษตรกร
ที่เลี้ยงแพะอยูกอน และคนควาจากอินเทอ รเน็ต 
เปนตน กอนจะตัดสนิใจเขารวมโครงการแพะ-แกะ
ลานนา โดยจะกูยืมเงินจากสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรในวงเงิน 200,000 บาทตอ
ครัวเรือน เพื่อใชเปนเงินทุนเริ่มแรกในการจัดซื้อ
พอพนัธุและแมพนัธุแพะเนือ้ (กรมปศสุตัวดาํเนนิการ) 
การสรางโรงเรอืนสาํหรบัการเลีย้งแพะเนือ้และการ
จดัทําแปลงพืชอาหารสัตวจาํนวน 2 ไร ทัง้นีเ้กษตรกร
จะมีการติดตอกับเจาหนาที่ของสภาเกษตรกร
ในแตละจงัหวดั และเจาหนาทีข่องสํานกังานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนหลัก

การผลิตแพะเนื้อของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรนิยมเล้ียงแพะเน้ือพันธุ ลูกผสมบอร 
มีที่ดินสําหรับการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 8.0 ไร ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของตนเอง มีการใชแรงงานในครัวเรือน
เปนหลกัเฉลีย่ 1.85 คน ซึง่ปจจุบนั (ณ วนัสมัภาษณ) 
พบวา เกษตรกรมจีาํนวนแพะในฟารมเฉลีย่ 36.29 ตวั 

และมวีธิกีารเลีย้งแพะแบบกึง่ขงักึง่ปลอย ตลอดจน
จะใชวธิกีารผสมพนัธุแบบใชพอพนัธุคมุฝงู (ธรรมชาต)ิ 
แหลงอาหารหยาบหลักท่ีใช คือ หญาเนเปยรหรือ
หญาท่ีขึน้เองตามธรรมชาตใินแปลงพชือาหารสตัว
ของตนเองแตมักจะขาดแคลนในชวงฤดูแลง และ
ไมมีการใชอาหารขน ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญจะมี
การจดบันทกึเก่ียวกับประวัตกิารทําวคัซีน ทะเบียน
ประวัติ และการรักษาโรค

การตลาดแพะเนื้อของเกษตรกร พบวา 
เกษตรกรนิยมจําหนายแพะแบบมีชีวิตที่มีนํ้าหนัก
อยางนอย 20 กิโลกรัมตอตัว (อายุประมาณ 
8 เดือน- 1 ป) โดยราคารับซ้ือเฉลี่ยจะอยูที่ 110-
120 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้รูปแบบการจําหนาย
แพะเน้ือของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทยจะสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ 
ไดแก รูปแบบท่ี 1 เกษตรกรรวมกันจําหนายแพะ
มชีวีติผานวิสาหกิจชุมชน โดยมีสาํนกังานสภาเกษตร
จังหวัดเชียงใหมทําหนาที่ในการประสานชองทาง
การจําหนายใหกบัเกษตรกร รปูแบบท่ี 2 เกษตรกร
จะรวมกันจําหนายผานวิสาหกิจชุมชนและมีการ
ติดตอกับพอคาคนกลางโดยตรง และรูปแบบท่ี 3 
เกษตรกรตางคนตางจําหนายแพะมีชีวิตใหกับ
พอคาคนกลางเอง ทั้ง 3 รูปแบบจะใชวิธีการช่ัง
นํ้าหนักแพะและพิจารณาอายุแพะจากการนับ
จํานวนและการสังเกตจากลักษณะฟนคูหนา

จะเหน็ไดวาในปจจบุนัอาชพีการเลีย้งแพะเนือ้
ถอืเปนอกีหนึง่อาชพีการเลีย้งสตัวเศรษฐกจิชนดิใหม
ที่กําลังอยูในสนใจของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณแพะเน้ือ
ยงัไมเพยีงพอตอความตองการของตลาดทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ (ชนะชยั, 2562) แตในขณะเดยีวกนั
กลบัพบวา การทีแ่พะเนือ้เปนสตัวเศรษฐกจิชนดิใหม
ที่หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของไดทําการสงเสริมใหกับ
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เกษตรกรในพื้นที่ผานโครงการแพะ-แกะลานนา 
(ระยะท่ี 1) นั้นกลับพบวา เกษตรกรสวนใหญยังคง
ประสบกับปญหาการผลิตแพะเนื้อในดานตาง ๆ 
โดยเฉพาะการขาดความรูและทักษะในการผลิต
แพะเนื้อที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งยอมสงผล
ทําใหการผลิตแพะเนื้อไดรับผลกระทบทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพตามไปดวย และหากปญหา
ดงักลาวมิไดรบัการแกไขอยางเรงดวนก็อาจจะเปน
อุปสรรคสําคัญตอการดําเนินงานดานการสงเสริม
การเล้ียงแพะเน้ือเชิงพาณิชยในพ้ืนทีภ่าคเหนือของ
ประเทศไทยในอนาคตได

ขอเสนอแนะ
1. กรมปศุสัตวควรเปดโอกาสใหเกษตรกร

เขามามสีวนรวมในการคดัเลอืกพอพนัธุและแมพนัธุ
แพะเนือ้เพือ่ใหตรงตามความตองการของเกษตรกร
ในแตละพ้ืนที่ ตลอดจนเนนการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการเลี้ยงแพะใหกับเกษตรกร 
เน่ืองจากจะเปนการพัฒนาทักษะดานการเล้ียงแพะ
ทีถ่กูตองตามหลักวชิาการใหกบัเกษตรกร ซึง่จะทําให
เกษตรกรสามารถจดจาํและนําไปใชในการเลีย้งแพะ
ของตนเองได โดยเฉพาะทักษะในดานการปองกัน
และรักษาโรคแพะเนื้อเบื้องตน ถือเปนการลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียแพะภายในฟารมของ
เกษตรกรลงได

2. เจาหนาท่ีจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ
การเลีย้งแพะ โดยเฉพาะเจาหนาทีจ่ากสาํนกัปศสุตัว
จังหวัดในพื้นที่ดําเนินโครงการแพะ-แกะลานนา 
ควรมีการลงพื้นที่เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน และให
คําปรึกษากับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ อยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะในระยะ 1-2 ปแรกในการ
ดําเนินโครงการฯ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญ
ยังไมมีประสบการณดานการเลี้ยงแพะเนื้อมากอน

3. การจําหนายแพะเนื้อควรอยูในรูปแบบ
ของการรวมกลุมเพ่ือจําหนายมากกวาตางคน
ตางจําหนาย เนื่องจากการจําหนายในรปูแบบการ
รวมกลุมโดยผานสภาเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร
ในพืน้ที ่ซึง่จะชวยสรางอาํนาจตอรองดานราคากบั
พอคาคนกลาง ตลอดจนสามารถสรางความเชือ่มัน่
ดานปริมาณและความคุมคาในการขนสงใหกับ
พอคาคนกลาง

4. ศักยภาพเชิงพื้นที่ของภาคเหนือ พบวา 
เอื้ออํานวยตอการขนสงแพะเน้ือไปยังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นรัฐบาลควรมีการ
พัฒนาและเชื่อมโยงชองทางการตลาดแพะเนื้อ 
(ไทย-จีน) อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชน การ
ยกเวนหรือลดภาษีนําเขา-สงออก การกําหนด
ขอตกลงทางการคาที่เอื้อตอการนําเขา-สงออก
เปนตน ซึ่งจะเปนการจูงใจใหเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคเหนือหันมาประกอบอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือ
มากยิ่งข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
ผูวจิยัขอขอบคุณ สาํนกังานการวิจยัแหงชาติ 

(วช.) ภายใตแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตแพะ ประจําป พ.ศ. 2563 
ทีส่นบัสนุนทนุในการวิจยัคร้ังนี ้พรอมท้ังขอขอบคุณ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดแพะ
ในพื้นที่ 6 จังหวัดเปาหมาย ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยง
แพะในโครงการแพะ-แกะลานนา เจาหนาท่ีจาก
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตวเขต 5 
เชยีงใหม และสาํนกังานสภาเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม 
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Abstract
The objective of the study were: 1) socio economic attributes of farmers growing 

organic mangoes; 2) the farmers attitudes towards organic agriculture in mango orchards; 
3) factors effecting the adoption of organic agriculture in mango orchards of the farmer 
and 4) problems encountered and suggestions about the adoption of organic agriculture 
of the farmers. The sample group consisted of 167 farmers growing mangoes in Sansai 
district, Chiang Mai province. A set of questionnaires was used for data collection and 
analyzed using descriptive statistics and multiple regression.

From research finding, it was found that the majority of farmers were male, the 
average of age were 52 years old on average, and elementary school graduates. They 
had 5 household members and 2 of them were household workforce on average. The 
respondents had 2 rai of a mango growing area each and earned an income for 226,000 
bath per year an average. They earned on income from growing other crops for 104,034 
bath and from non-agricultural sector for 106,128 bath per year on average. The 
respondents had 5 years of experience in organic agriculture on average. They contacted 
personnel of public and the private sectors for 6 time per year on average. They perceived 
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information about organic agriculture technology through public agencies for 24 times 
per year on average. As a whole, Most of the respondents had a highest level of their 
agreement to organic agriculture in terms of yield selling and harvest. (𝒙 = 4.05) Based 
on its details, yield selling was found to have the highest average mean score (𝒙 = 4.19). 
The was followed by harvest (𝒙 = 4.09), yied processing (𝒙 = 4.07) and preparation of soil 
and cultivation area (𝒙 = 4.01). However, disease and insect prevention was found to 
have least agreement (𝒙 = 3.89) As a whole, the respondents had a high level of the 
adoption of organic agriculture Based on its details, it was found that the respondents 
adopted organic agriculture Most in terms of yield processing (𝒙 = 3.93.). This was followed 
by harvest (𝒙 = 3.89), preparation of soil and cultivation area (𝒙 = 3.85), yield selling 
(𝒙 = 3.74), and disease/insect prevention (𝒙 = 3.73), respectively. Factors effecting the 
adoption of organic agriculture with a statistical significance level were age (sig = 0.016), 
educational attainment (sig = 0.000), agriculture workforce (sig = 0.000) and attitude 
towards organic agriculture (sig = 0.000)

Regarding problems encountered and suggestions, the following were found 1) Mango 
growing which included selection of appropriate varieties, inequal of mango size and 
some grow slowly. Hence, legumes should be grown alongside with mango trees for soil 
nourishment and good water drainage. Application of compost is also recommended. 
2) Plant diseases caused by insect and fungi so appropriate bio-fermented water should 
be used for pest control. 3) harvest and post – harvest Ashish included inadequate 
workforce, oriental fruit fly and methods of long keeping. Thus, the public sector should 
extend knowledge about appropriate and correct yield management after harvest. 
4) Yield processing which included sour taste and fungi in the product. Hence, concerned 
agencies in processing should hold a training to meet needs of mango farmers.
Keywords: Adoption, mango production, organic agriculture

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมของเกษตรกร

ผูปลกูมะมวงอินทรยี 2) ทศันคตติอเกษตรอนิทรยีและระดับการยอมรบัเกษตรอินทรยีในสวนมะมวงของ
เกษตรกร 3) ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรับเกษตรอินทรยีในสวนมะมวงของเกษตรกร และ 4) ปญหา อปุสรรค 
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการยอมรับเกษตรอินทรียของเกษตรกรผูปลกูมะมวงในอําเภอสันทราย จงัหวัด
เชียงใหม กลุมตัวอยางคือ เกษตรกรที่ปลูกมะมวงในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 167 ราย 
เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติพิรรณนา และการวเิคราะหถดถอยพหคุณู
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ผลการวิจยัพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุเฉล่ีย 52 ป จบการศกึษาในระดับประถมศึกษา 
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 5 คน แรงงานในการทําเกษตรตอครอบครัวเฉลี่ย 2 คน มีขนาดพื้นที่
ในการปลูกมะมวงอินทรียเฉลี่ย 2 ไร ใชแหลงเงินทุนตนเองในการทําเกษตร รายไดจากการปลูกมะมวง
เฉลีย่ 226,000 บาทตอป รายไดจากการปลูกพชือืน่เฉล่ีย 104,034 บาทตอป และมีรายไดนอกภาคเกษตร
เฉลี่ย 106,128 บาทตอป ประสบการณในการทําเกษตรอินทรียเฉลี่ย 5 ป เคยมีการติดตอกับเจาหนาที่
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรอินทรีย เฉล่ีย 6 ครั้งตอป ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยเีกษตรอนิทรยีเฉลีย่ 24 คร้ังตอป จากเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตร เกษตรกรสวนใหญมทีศันคติ
ตอการทาํเกษตรอนิทรยีในสวนมะมวง ในภาพรวมทกุดานอยูในระดบัมากสดุ (คาเฉลีย่ 4.05) โดยพจิารณา
เปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรมีคาเฉลีย่ทัศนคตมิากท่ีสดุ คอื ดานการจาํหนายผลผลติ (คาเฉลีย่ 
4.19) รองลงมา ไดแก ดานการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 4.09) ดานการแปรรูปผลผลิต (คาเฉลี่ย 4.07) 
ดานการเตรียมดินและพื้นที่ปลูกพืช (คาเฉลี่ย 4.01) และดานที่มีคาเฉลี่ยที่สุด คือ ดานการปองกันกําจัด
โรคและแมลง (คาเฉลีย่ 3.89) สวนระดบัการยอมรบัเกษตรอนิทรยี โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เปนรายดานพบวา กลุมตวัอยางเกษตรกรมีการยอมรับเกษตรอินทรยีมากทีส่ดุ คอืดานการแปรรูปผลผลติ 
(คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมา ไดแกดานการเก็บเกี่ยวผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.89) ดานการเตรียมดินและพื้นที่
ปลูกพืช ดานการปลูก (คาเฉลี่ย 3.85) ซึ่งทั้ง 2 มีคาเฉลี่ยที่เทากัน ดานการจําหนายผลผลิต มีคาเฉลี่ย 
3.74 และดานการปองกันกําจัดโรคและแมลง (คาเฉลี่ย 3.73) โดยปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเกษตร
อินทรียในสวนมะมวงของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุ (sig. = 0.016) การศึกษา (sig. = 
0.000) แรงงานที่ใชในการเกษตร (sig. = 0.000) และทัศนคติตอการทําเกษตรอินทรีย (sig. = 0.000)

ผลการศึกษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับเกษตรอนิทรยีในสวนมะมวงของ
เกษตรกรในอําเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ปญหาดานที ่1) ดานการปลกู ในเรือ่งของการคัดพนัธุทีเ่หมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่และปญหาของมะมวงที่มีขนาดไมเทากัน แคระแกร็น และบางตนเติบโตชาทั้งท่ีใหนํ้าและ
ปุยในปริมาณท่ีเทากัน ขอเสนอแนะ บริเวณรอบ ๆ ควรมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัว เพื่อบํารุงดินใหมีการ
ระบายน้ําไดด ีและเมือ่เริม่การปลกูใหมควรใหนํา้ 4-5 ครัง้ตอวนั และควรใสนํา้หมกัหรอืปุยหมกัสมํา่เสมอ 
2) ดานโรคและแมลง เนื่องจากการใชนํ้าหมักชีวภาพสงผลชาในการไลแมลงและกําจัดศัตรูพืชจึงทําให
เกิดแมลงรบกวน และเชื้อราตามมา ขอเสนอแนะ เกษตรกรตองการคําแนะนาํเกี่ยวกับวิธีการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพกับการใชปองกันและกําจัดศัตรูพืช และวิธีอื่น ๆ 3) ดานการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 
เน่ืองจากผลผลิตมจีาํนวนมากแรงงานในการเกบ็ผลผลติมไีมเพยีงพอ และใชเวลาในการเกบ็ สวนหลงัการ
เก็บเก่ียวปญหาในเร่ืองของแมลงวันทอง และวิธีการเก็บใหผลผลิตอยูไดนานข้ึน ขอเสนอแนะ อยากให
หนวยงานภาครัฐใหความรูในเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีถูกวิธีใหมากยิ่งข้ึน 4) ดานการแปรรูป
ผลผลิต เมื่อทําการถนอมอาหารถาเก็บไวในอุณหภูมิปกติในบางครั้งมีรสชาติที่เปรี้ยว และเหม็นเปรี้ยว 
รวมถึงมีเชื้อราอยูในผลิตภัณฑ ขอเสนอแนะ เกษตรกรตองการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแปรรูป
ผลิตภัณฑเขามาอบรมสงเสริมวิธีการแปรรูปที่ใหถูกตองตามขั้นตอนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ
คําสําคัญ: การยอมรับ การผลิตมะมวง มาตรฐานเกษตรอินทรีย
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คํานํา
มะมวง เปนผลไมเมอืงรอนทีม่ปีระวตักิารผลติ 

การเพาะปลูก และการคามายาวนาน โดยสวนใหญ
มีแหลงเพาะปลูกในพ้ืนที่เขตรอนแถบประเทศ
เอเชีย เชน ไทย เมียนมาร เวียดนาม อินเดีย และ
ฟลิปปนส เปนตน จากสถิติขอมูลขององคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations : FAO) ปจจบุนัทัว่โลกมจีาํนวน 103 ประเทศ 
ทีม่กีารเพาะปลกูมะมวง ซึง่มะมวงถอืเปนผลไมทีม่ี
คณุประโยชนและสรรพคณุทีห่ลากหลาย เชน สามารถ
ชวยสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย ไทยเปนแหลง
ปลูกมะมวงพันธุดี มีคุณภาพ และรสชาติดี จึงเปน
ที่นิยมในตลาดตางประเทศ ประกอบกับแนวโนม
ความตองการมะมวงสดมากข้ึน ซึง่ถือเปนโอกาสท่ี
เกษตรกรและผูประกอบการไทยจะขยายการตลาด
ไดเพิ่มขึ้น (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย) สถานการณการผลิตและการตลาด
ผลไมไทยจะพบวา มะมวงเปนไมผลเศรษฐกิจ
ทีส่าํคญัและสรางรายไดใหกบัเกษตรกรเปนอยางมาก 
รายงานวา ปริมาณผลผลิตมะมวงป 2562 เทากับ 
158,800 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2561 ซึ่งผลิตได 
156,200 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.66 เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศเหมาะสม ทําใหมะมวงติดดอกดี 
อีกทั้งยังมีความตองการบริโภคมะมวงท้ังตลาด
ในประเทศและตางประเทศ

เนือ่งจากพ้ืนทีอ่าํเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม 
ปลกูมะมวงเปนจาํนวนมาก มเีกษตรกรผูปลกูมะมวง
ทัง้หมด 288 ครวัเรอืน พืน้ทีป่ลกูทัง้หมด 1,011.10 ไร 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,009.35 ไร โดยมะมวงที่นิยมปลูก
มากที่สุด คือ มะมวงพันธุโชคอนันต เปนพื้นที่
ในการสงเสรมิการผลติไมผลรปูแบบแปลงใหญ มะมวง
เปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

ประกอบกับมะมวงมกีารเจริญเตบิโตเร็ว ใหผลผลติ
เร็วและยังสามารถออกดอกติดผลไดเกือบทุกป 
เกษตรกรใหความสนใจมากเปนพิเศษเนื่องจาก
เติบโตเร็ว ใหผลผลิตเร็ว และมีการออกดอกปละ 
2-3 ครัง้ตอป ในบรรดาสายพนัธุมะมวงทีใ่หผลผลติ
ไดดีจะมีเพียงไมกี่สายพันธุ ซึ่งสายพันธุที่สามารถ
ออกดอกติดผลไดดีในปจจุบันคือ มะมวงพันธุ 
โชคอนันต (วินัย, 2543)  และเกษตรอินทรีย 
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการ
รวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต 
และรวมกันจําหนาย เนื่องจากท่ีผานมามะมวง
มคีวามตองการมากท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
ไทยสงออกมะมวงสดปริมาณกวา 5.7 หมื่นตัน 
ขยายตัว 4 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ในป 2562 โดยสงออกไปตลาดอาเซียนขยายตัว
โดดเดนสุด มีสัดสวนอยูที่ 37.5 เปอรเซ็นต และ
ขายในประเทศ ผลผลิตรวม 3.12 ลานตัน ผลผลิต
เฉล่ีย 1,583 กโิลกรมัตอไร จงึมกีารปรบัเปลีย่นจาก
การใชสารเคมี ปุยเคม ีมาเปนระบบ GAP และระบบ
การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย เนื่องจาก
มตีลาดรองรบัท่ีแนนอน สามารถลดตนทุนการผลติ 
และมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมท้ังผลผลิต
มีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และคํานงึถึงผูบริโภค
ที่ปลอดภัยตอสุขภาพ และปลอดภัยตอผูผลิต

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับ
เกษตรอินทรียในสวนมะมวงของเกษตรกรในอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอําเภอสันทรายเปน
แหลงทีม่กีารปลกูมะมวง ทีส่าํคญัของจงัหวดัเชยีงใหม 
เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นของเกษตรกรและ
ระดบัการยอมรบัเกษตรอนิทรยีในสวนมะมวง และ
นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
วางแผนการสงเสรมิใหเกษตรกรปลกูมะมวงอนิทรยี
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เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดชวยลดปญหาดานสารเคมี
ตกค างในผลผลิตทางการเกษตรและสะสม
ในรางกายของเกษตรกร โดยผูวจิยัมสีวนรวมในการ
เผยแพรความรูดานการปลูกมะมวงตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรในอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม และจะนําผลที่ไดในการศึกษา
ไปใชปรับปรุงและพัฒนางานสงเสริมการปลูก
มะมวงในระบบเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่อําเภอสันทรายและพื้นที่ใกลเคียงตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจยัคร้ังนี ้คอื เกษตรกรผูปลกู
มะมวงอินทรียในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
และใชการสุมตวัอยางโดยวธิสีุมอยางงาย (Simple 
random sampling) จํานวน 288 ราย ซึ่งได
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ 
Yamane (1973) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต 
และยอมใหมคีวามคลาดเคล่ือน 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 167 ราย ดวยวิธีการสุมแบบช้ันภูมิตาม
สัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ของขนาดประชากร สุมตัวอยางโดย
แยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอย ๆ หรือ
แบงเปนชั้นภูมิ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในคร้ังนี้

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ แบงออกเปน 4 ตอน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที ่1 ลกัษณะพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ
และสังคมของเกษตรกร 

ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการทําเกษตรอินทรีย 
ใชแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating 
scale) มเีนือ้หาเกีย่วกบัความรูสกึนกึคดิตอการทาํ
เกษตรอินทรีย

ตอนที่ 3 การยอมรับเกษตรอินทรียในสวน
มะมวงของเกษตรกร ในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ใชแบบสอบถามแบบประเมนิคา 5 ระดับ 
(Rating scale)

ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการยอมรับเกษตรอินทรียในสวนมะมวงของ
เกษตรกร ใชแบบสอบถามดวยคําถามปลายเปด

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู วิจัยเปนผู เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดวย
แบบสอบถามเกษตรกรผูปลกูมะมวงอนิทรยี จาํนวน 
167 ราย โดยติดตอประสานงานกับเกษตรกร

2. ผูวิจัยนําขอเสนอที่เก็บไดมาตรวจความ
ถกูตองของขอมลูและอาจทาํการเกบ็ขอมลูเพิม่เตมิ 
ซึ่งหากเก็บขอมูลไดไมครบถวน ผูวิจัยจะนําขอมูล
มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อแปลผล สรุปผลการวิจัย
และรายงานผลการวิจัยตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การวเิคราะหขอมลูในการวิจยัครัง้นีผู้วจิยันาํ

ขอมลูท่ีรวบรวมไดจากแบบบนัทกึและแบบสอบถาม
มาถอดรหัส และวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย สําหรับ
สถิติที่ใช คือ

1. วิเคราะหลักษณะท่ัวไปสวนบุคคล สังคม 
และเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยใชสถิตเิชงิพรรณนา
เพือ่อธบิายขอมลู ซึง่ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลีย่ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วเิคราะหระดับการยอมรับเกษตรอินทรยี
ในสวนมะมวง ใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบาย
ขอมลู โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ (mean) แบงออกเปน 
5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนกับ
การยอมรับเกษตรอินทรีย (โดยการยอมรับ = 
การยอมรับปฏิบัติ) ดังนี้

ยอมรับปฏิบัติมากที่สุด คะแนน 5
ยอมรับปฏิบัติมาก คะแนน 4
ยอมรับปฏิบัติปานกลาง คะแนน 3
ยอมรับปฏิบัตินอย คะแนน 2
ยอมรับปฏิบัตินอยที่สุด คะแนน 1
โดยนาํคะแนนทีไ่ดมาหาคาเฉลีย่และแบงชวง

คะแนนเพ่ือใชในการพิจารณาระดับการยอมรับ
เกษตรอินทรียในสวนมะมวง ไดดังตอไปนี้

ระดับการยอมรับ คาคะแนน
ยอมรับปฏิบัติมากที่สุด 4.51-5.00
ยอมรับปฏิบัติมาก 3.51-4.50
ยอมรับปฏิบัติปานกลาง 2.51-3.50
ยอมรับปฏบิัตินอย 1.51-2.50
ยอมรับปฏิบัตินอยที่สุด 1.00-1.50
3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

การยอมรับเกษตรอินทรียในสวนมะมวงของ
เกษตรกร ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) โดยใชวธิแีบบคัดเลอืกเขา 
(Enter Multiple Regression Analysis) ซึ่งเปน
การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ตัวแปร
เกณฑ) กับตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 
2 ตัวขึ้นไปวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห
ในคร้ังนีผู้วจิยัไดคดัเลือกตัวแปร ทัง้หมด 14 ตวัแปร 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
จํานวนแรงงานที่ใชในการทําเกษตร ขนาดพื้นที่

สวนมะมวงทีท่าํเกษตรอินทรยี แหลงเงินทนุในการ
ทําเกษตร รายไดจากการปลูกมะมวง รายไดจาก
การปลูกพืชอื่น รายไดนอกเหนือภาคการเกษตร 
ในการทําเกษตรอินทรีย การติดตอกับเจาหนาท่ี
ภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของกับการทําเกษตร
อินทรีย การรับรูขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตร
อินทรีย และทัศนคติตอการทําเกษตรอินทรีย 
ซึ่งตัวแปรอิสระทุกคู ต องไม มีค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเกิน 0.70 และเมื่อทดสอบพบวาไมมี
ตัวแปรอิสระคูใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเกิน 
0.70 

4. วิ เคราะห ข อมูลเ ก่ียวกับป ญหาและ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทรายดวยวิธี
การจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and 
Sort) เพือ่จดัประเภทและกลุมปญหา อปุสรรคและ
ขอเสนอแนะตามท่ีเกษตรกรไดตอบไวในขอคําถาม
แบบปลายเปด

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52 ป จบการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ยประมาณ 5 คน มีแรงงานในการทําเกษตรตอ
ครอบครัวเฉล่ีย 2 คน มีขนาดพ้ืนที่ในการปลูก
มะมวงอินทรียเฉลี่ย 2 ไร ใชแหลงเงินทุนตนเอง
ในการทาํเกษตร มรีายไดจากการปลกูมะมวงเฉลีย่ 
226,000 บาทตอป รายไดจากการปลกูพชือืน่เฉลีย่ 
104,034 บาทตอป และมีรายไดนอกภาคเกษตร
เฉลีย่ 106,128 บาทตอป มปีระสบการณในการทํา
เกษตรอินทรียเฉลี่ย 5 ป เคยมีการติดตอกับ
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เจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการทํา
เกษตรอินทรีย เฉล่ีย 6 คร้ังตอป ไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีเกษตรอินทรียเฉล่ีย 
24 ครั้งตอป

ทศันคตติอการยอมรบัเกษตรอนิทรยีในสวนมะมวง
ของเกษตรกร

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยาง
เกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติตอการทําเกษตร

อินทรีย รวมทุกดานอยู ในระดับเห็นดวยมาก 
(คาเฉลี่ยรวม 4.05) โดยพิจารณาเปนรายดาน
พบวา กลุมตวัอยางเกษตรกรมีคาเฉล่ียทศันคติมาก
ทีส่ดุอยูใน ดานการจาํหนายผลผลติ (คาเฉลีย่ 4.19) 
รองลงมาไดแก ดานการเก็บเก่ียว (คาเฉลี่ย 4.09) 
การแปรรูปผลผลิต (คาเฉล่ีย 4.07) ดานการเตรียม
ดินและพื้นที่ปลูกพืช (คาเฉลี่ย 4.01) และดาน
การปองกันกําจัดโรคและแมลง (คาเฉล่ีย 3.89) 
(Table 1)

Table 1  Level of the attitude towards adoption of organic agriculture in mango orchards 
of the respondents

(n = 167)

attitude towards the adoption of organic agriculture 𝒙 SD Description

Preparation of soil and cultivation area
Disease and insect prevention
Harvest
Yield processing
Yield selling

4.01
3.89
4.09
4.07
4.19

0.58
0.67
0.62
0.71
0.78

High
High
High
High
High

Total 4.05 0.51 High

Remarks:    4.51-5.00 Highest    3.51-4.50 High    2.51-3.50 Moderate    1.51-2.50 low    1.00-1.50 Lowest

การยอมรับเกษตรอินทรียของเกษตรกรผูปลูก
มะมวง

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยาง
เกษตรกรมีระดับการยอมรับเกษตรอินทรีย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน
พบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรมีการยอมรับเกษตร
อินทรียมากที่สุด คือดานการแปรรูปผลผลิต 

มีคาเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ไดแกดานการเก็บเก่ียว
ผลผลิต มคีาเฉลีย่ 3.89 ดานการเตรียมดินและพืน้ที่
ปลูกพืช ดานการปลูก มีคาเฉลี่ย 3.85 ซึ่งท้ังสอง
มีค าเฉล่ียท่ีเทากัน ดานการจําหนายผลผลิต 
มีคาเฉลี่ย 3.74 และดานการปองกันกําจัดโรคและ
แมลง มีคาเฉลี่ย 3.73 (Table 2)
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Table 2  Level of the adoption of organic agriculture
(n = 167)

The adoption of organic agriculture 𝒙 SD Description

Preparation of soil and cultivation area
Mango growing
Disease and insect prevention
Harvest
Yield processing
Yield selling

3.85
3.85
3.73
3.89
3.93
3.74

0.71
0.71
0.68
0.76
0.53
0.73

High
High
High
High
High
High

Total 3.83 0.68 High

Remarks:    4.51-5.00 Highest    3.51-4.50 High    2.51-3.50 Moderate    1.51-2.50 low    1.00-1.50 Lowest

ปจจยัท่ีมผีลตอการยอมรับเกษตรอินทรียในสวน
มะมวงของเกษตรกร

ผลการวิเคราะหพบวา คา SigF เทากับ .000 
แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอมูลกับ
ตัวแปรตาม และเม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีผล
ตอการยอมรับเกษตรอินทรียในสวนมะมวงของ
เกษตรกรในอําเภอสันทราย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติพบวามีทั้งหมด 4 ตัวแปร คือ อายุ ซึ่งมีความ
สมัพนัธอยางมนียัสาํคญั 0.05 สวนระดบัการศกึษา 
แรงงานที่ใชในการเกษตร และทัศนคติตอการทํา
เกษตรอินทรีย ซึ่งมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
0.01 ตวัแปรอิสระท้ัง 14 ตวัแปรสามารถพยากรณ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือการยอมรับ
เกษตรอินทรียในสวนมะมวงของเกษตรกรอยู 
รอยละ 67.10 (R2= .671) ขณะที่ 32.90 มาจาก
ปจจัยอื่น ๆ (Table 3) ผลการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับเกษตรอนิทรยีในสวนมะมวงของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติพบวามีทั้งหมด 

4 ตัวแปร คือ อายุ ซึ่งมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ 0.05 สวนระดับการศึกษา แรงงานที่ใช
ในการเกษตร และทศันคตติอการทําเกษตรอินทรยี 
ซึ่งมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 0.01

อายุ จากผลการศึกษาพบวาอายุเกษตรกร
มีความสัมพันธต อการยอมรับเกษตรอินทรีย 
ในสวนมะมวง ซึ่งสอดคลองกับ พนิดา (2562) 
ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาว
นาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลครึ่ง 
อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบวาอายมุผีลตอ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวนาปรังอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เมื่อเกษตรกรผูปลูก
มะมวงมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีแนวโนมใหเกิดการ
ยอมรับการทําเกษตรอินทรียในสวนมะมวงมากข้ึนดวย 
ทัง้น้ีเพราะเกษตรกรท่ีมอีายุมากข้ึนนัน้ไดมกีารผาน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการทําสวนมะมวง
มาแลวตามชวงอายุทําใหเกิดความเช่ียวชาญหรือ
มคีวามรูในข้ันตอนของการทาํเกษตรอนิทรยีในสวน
มะมวง ตั้งแตการปลูกจนถึงการจําหนายผลผลิต
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เปนอยางดี เมื่อไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรท้ังจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนแลวกจ็ะสามารถนาํความรูมาประยกุตใชกบั
พื้นที่การผลิตมะมวงของตนเองไดอยางรวดเร็ว 
ผลการวิจัยดังกลาวขัดแยงกับการศึกษาของวนิดา
และจิตผกา (2553) ที่พบวา อายุมีผลในทางลบตอ
การยอมรับการผลิตและใชปุยอนิทรยีของเกษตรกร
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระดับการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษามีความ
สมัพนัธตอการยอมรับเกษตรอินทรียในสวนมะมวง 
ซึง่เกษตรกรสวนใหญยงัไมเขาสูวยัผูสงูอายุ จงึยงัมี
ความสนใจพรอมรบัแนวทางใหม และยอมรบัเกีย่วกบั
ความรูดานเกษตรอนิทรยี ซึง่สอดคลองกบั ธนภัทร 
(2563) ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง การยอมรบัเกษตรอนิทรยี
ของเกษตรกรผูปลูกขาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
สงผลตอการยอมรับเกษตรอินทรียของเกษตรกร
ผูปลูกขาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมภัทร (2552) ที่ได
ศกึษาเก่ียวกบัเรือ่งการยอมรับเทคโนโลย ีการผลติ
ในสวนมะมวงของเกษตรกรในอําเภอพราว จงัหวัด
เชียงใหม ซึ่งผลคือระดับการศึกษาของเกษตรกร
มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
แบบเกษตรอินทรียของเกษตรกร แรงงานที่ใช
ในการเกษตร จากผลการศึกษาพบวาแรงงานท่ีใช
ในการเกษตรมีความสัมพันธตอการยอมรับเกษตร
อนิทรียในสวนมะมวงเน่ืองจากผลผลิตทีเ่พิม่มากข้ึน
แรงงานจงึไมเพยีงพอตอการเกบ็เกีย่ว ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิริพร (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการยอมรับ เทคโนโลยีการผลิต
ระบบเกษตรอนิทรียของเกษตรกร ตาํบลสนัปาตอง 
อําเภอแมแตง จังหวัด เชียงใหม พบวา จํานวนการ

จางแรงงานมคีวามสมัพนัธกบัการยอมรบัเทคโนโลยี
เกษตรอินทรีย และสอดคลองกับธนภัทร (2563) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การยอมรับเกษตรอินทรียของ
เกษตรกรผูปลกูขาว อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
พบวาจาํนวนการจางแรงงานทีแ่ตกตางกนัสงผลตอ
การยอมรับเกษตรอินทรียของเกษตรกรผูปลูกขาว 
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนคติตอการ
ทําเกษตรอินทรีย จากผลการศึกษาพบวาทัศนคติ
ตอการทําเกษตรอินทรีย มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับเกษตรอินทรียในสวนมะมวง มคีวามเห็นตอ
การทาํเกษตรอนิทรยีและพรอมทีจ่ะพฒันาการผลติ
ในรูปแบบเกษตรอินทรียซึ่งสอดคลองกับ ธนภัทร 
(2563) ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง การยอมรบัเกษตรอนิทรยี
ของเกษตรกรผูปลูกขาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี มีทัศนคติของการทําเกษตรอินทรีย
สอดคลองกบัการยอมรบัเกษตร อนิทรยีของเกษตร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรมีความตองการที่จะ
ประสบความสําเรจ็จงึทาํใหกลาเสีย่งกบัปญหาโดย
ไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ โดยถาแกไขปญหานั้น
ผานพนไปไดจะทาํใหตนทนุการผลติของชาวนานัน้
ลดลงซึ่งการทําเกษตรอินทรียก็เปนทางเลือกหน่ึง
ที่จะชวยใหคาใชจายในการใชสารเคมีที่ลดลง
ซึ่งจะทําใหต นทุนตํ่า ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบันถามีตนทุนในการผลิตตํ่าแตมีผลผลิต
มากข้ึนนั้นก็จะทําใหเราไดเปรียบกับคูแขงซ่ึง
สามารถไปแขงขันในตลาดไดเชนกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สมศักดิ์ (2557) ไดศึกษาเก่ียวกับ 
รปูแบบการดําเนินชวีติ การรับรูขาวสาร และทัศนคติ 
ทีส่งผลตอพฤตกิรรมการบรโิภคผกัออรแกนคิ ของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีซึ่งคือผลทัศนคติ
มีความสัมพันธ ต อการยอมรับในการบริโภค 
ผักออรแกนิคของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
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Table 3  Factors having an effect on the adoption of organic agriculture in mango orchards 
of the respondents

Independence variable

Dependence Variable 
the adoption of organic 

agriculture in mango orchards

B t Sig

Sex
Age
Educational attainment
No. of family members
No. of household workforce 
Size of organic mango orchard
Capital source for farming 
An income earned from mango growing
An income earned from growing other crops
An income earned from the non-agricultural sector
Experience in organic farming
Presonnel contact (public/private sector)

Data/information perception about organic agriculture
Attitutes towards organic farming

.046

.013

.117
-.013
.149
-.020
-.073

-1.522E-7
4.654E-7
9.728E-8

.004

.211
-.004
.559

.652
2.441
3.575
-.503
3.588
-.715
-1.394
-.439
.995
.198
.382
.468

-1.553
7.622

.516
.016*

.000**

.616
.000**

.476

.165

.661

.321

.843

.703

.641

.123
.000**

Constant .156 .257 .798

R2 = 0.671 (67.10%) F = 8.713 Sig = 0.000**

Remarks:    * statistical significance relationship 0.05    ** statistical significance relationship 0.01

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ยอมรบัเกษตรอินทรยีในสวนมะมวงของเกษตรกร

ปญหาดานที ่1. ดานการปลูก ในเรือ่งของการ
คัดพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปญหาของ
มะมวงที่มีขนาดไมเทากัน แคระแกร็น และบางตน
เติบโตชาทั้งที่ใหนํ้าและปุยในปริมาณท่ีเทากัน 
ขอเสนอแนะ บริเวณรอบ ๆ ควรมีการปลูกพืช
ตระกลูถัว่ เพ่ือบาํรงุดนิใหมกีารระบายน้ําไดด ีและ

เมื่อเริ่มการปลูกใหมควรใหนํ้า 4-5 ครั้งตอวัน และ
ควรใสนํา้หมกัหรอืปุยหมักสมํา่เสมอ ปญหาดานที ่2. 
ดานโรคและแมลง เนื่องจากการใชนํ้าหมักชีวภาพ
สงผลชาในการไลแมลงและกําจัดศัตรูพืชจึงทําให
เกิดแมลงรบกวน และเช้ือราตามมา ขอเสนอแนะ 
ตองการไดรับคําแนะนําวิธีการเก่ียวกับนํ้าหมัก
ชวีภาพตวัไหนทีเ่หมาะกับการใชปองกนัและกาํจดั
ศัตรูพืช และวิธีอื่น ๆ ปญหาดานท่ี 3. ดานการ
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เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากผลผลิต
มจีาํนวนมากแรงงานในการเก็บผลผลิตมีไมเพียงพอ 
และใชเวลาในการเกบ็ สวนหลงัการเกบ็เกีย่วปญหา
ในเรือ่งของแมลงวนัทอง และวธิกีารเกบ็ใหผลผลติ
อยูไดนานข้ึน ขอเสนอแนะ ตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐหรือผูที่มีความรูในเรื่องหลังการเก็บเกี่ยว
ที่ถูกวิธีใหมากยิ่งขึ้น ปญหาดานที่ 4. ดานการ
แปรรูปผลผลิต เมื่อทําการถนอมอาหารถาเก็บไว
ในอุณหภูมิปกติในบางคร้ังมีรสชาติเปร้ียว และ
เหม็นเปรี้ยว รวมถึงมีเชื้อราอยู ในผลิตภัณฑ 
ขอเสนอแนะ ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในดานการทําแปรรูปผลิตภัณฑเข ามาอบรม
สงเสรมิวธิกีารแปรรปูใหถกูตองตามขัน้ตอนรวมถงึ
เทคนิควิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม

สรุปผลการวิจัย
เกษตรกรสวนใหญมทีศันคตติอการทาํเกษตร

อินทรียในสวนมะมวง ในภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับเห็นดวยมากสุดโดยพิจารณาเปนรายดาน
พบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรมีคาเฉลี่ยทัศนคติ
มากท่ีสุด คือ ดานการจําหนายผลผลิต ดานการ
เกบ็เกีย่ว ดานการแปรรปูผลผลติ ดานการเตรยีมดนิ
และพ้ืนที่ปลูกพืช และดานท่ีมีคาเฉล่ียเห็นดวย
นอยที่สุด คือ ดานการปองกันกําจัดโรคและแมลง 
สวนระดับการยอมรับเกษตรอินทรีย โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
กลุมตัวอยางเกษตรกรมีการยอมรับเกษตรอินทรีย
มากทีส่ดุ คอืดานการแปรรูปผลผลติ ดานการเก็บเกีย่ว
ผลผลิต ดานการเตรียมดินและพื้นที่ปลูกพืช ดาน
การปลกู ซึง่ทัง้ 2 มคีาเฉลีย่ทีเ่ทากนั ดานการจําหนาย
ผลผลิต และดานการปองกันกําจัดโรคและแมลง 
โดยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเกษตรอินทรีย
ในสวนมะมวงของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 คือ อายุ การศึกษา แรงงานที่ใช
ในการเกษตร และทศันคตติอการทําเกษตรอินทรยี

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจาก

งานวิจัยเร่ืองการยอมรับเกษตรอินทรียในสวน
มะมวงของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งขอมูลนี้สามารถนําไปเปนแนวทาง
ในการศึกษาหรือตอยอดใหมีประสิทธิภาพได ดังนี้

1) จากผลการศึกษาสวนของอายุ เกษตรกร
สวนใหญอายุคอนขางวัยกลางคน และยังไมเขาสู
ผู สูงอายุมีระดับการศึกษาตั้งแตประถมจนถึง
ปรญิญาตร ีสามารถอานออกเขยีนได จงึมคีวามพรอม
ที่เปดรับสิ่งใหมและเรียนรู ในเร่ืองของความรู
จากการฝกอบรม การดงูานเกีย่วกบัเกษตรอนิทรยี 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม เพื่อท่ีจะนําไปสงเสริม
พฒันาในพืน้ทีข่องตนเอง ใหตอบโจทยกบัยคุปจจบุนั
และเขาสูตามกระแสนิยม ใหเปนท่ีรูจักในสินคา
หรอืผลิตภัณฑของตนเอง ดงันัน้ในสวนของหนวยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน เชนหนวยงานจากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมพฒันาชุมชนควรเขามาใหบริการฝกอบรมและ
เผยแพรความรูเรื่องเกษตรอินทรีย และตรวจ
รับรองแกผูสนใจและสนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย
ในประเทศไทย และตางประเทศ

2) จากการศึกษาพบว าแรงงานที่ ใช  ใน
การเกษตรในปจจุบันเร่ิมลดลงเน่ืองจากตองใช
ความอดทนสูง ถาคาตอบแทนนอยไมคุ มคา
ตอแรงงาน จึงมีการปฏิเสธ รวมถึงแรงงานจาก
คนในครอบครัวซ่ึงไมตองการใหลกูหลานมาทําการ
เกษตร จงึสงไปเรยีนตางจงัหวดั และทํางานตางจงัหวดั 
ฉะนั้นจึงมีการจางงานเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะทําให
ตนทุนเพิม่มากข้ึนดวย ดงันัน้จึงอยากใหหนวยงาน
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กรมพัฒนาฝมือแรงงานในสวนของกระทรวง
แรงงาน ควรท่ีจะเปนสือ่กลางในการจัดการแรงงาน 
และหน วยงานด านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตรใหสนบัสนนุในเร่ืองของเคร่ืองมือจกัรกล
ที่เขามาชวยเก็บเกี่ยวในการผลผลิต

3) จากการศึกษาพบวาทศันคติตอการยอมรับ
เกษตรอินทรียของเกษตรกร ยิ่งเกษตรกรใหความ
สนใจมาก หนวยงานที่เกี่ยวของเชน กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
หนวยงานภาคอุตสาหกรรมควรมีการสงเสริม
สนับสนุนในเร่ืองของการประชาสัมพันธหรือสื่อ
ตาง ๆ เก่ียวกับเกษตรอินทรียไมผล และส่ือจาก
คูมอืฉบบัพกพา การเนนใชเทคโนโลยใีหกบัเกษตรกร 
และรวมถึงมาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 
การเตรียมดินและพืชที่ปลูกพืช การปลูก การ
ปองกันกําจัดโรคและแมลง การเก็บเก่ียวผลผลิต
การแปรรูปผลผลิต และการจําหนายผลผลิต
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 Abstract
The major objective of the study was to analyze factors affecting farmers’ adoption 

of microbial for pest control, Chiang Mai province. The sample were 265 farmers in 
Community Pest Management Center who used microbial for pest control in Chiang Mai 
province. The interview form was created to collect data between February and March 
2021. Data were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean and standard 
deviation. And Inferential statistics was multiple regression analysis. It was showed that 
the average age of the farmers was 57.22 years old, graduated from Grade 7, experience 
in farming was 18.84 years and experience in microbial for pest control was 18.84 years. 
In 2020, they had a number of agricultural areas was 7.29 rai and average household 
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income of 56,119.29 Baht. Furthermore, they had contacted agricultural officers 3.09 
times and perceived microbial for pest control Information 6.32 times. In addition, they 
had knowledge and attitude about microbial for pest control on a high level. The farmers’ 
adoption of microbial for pest control, the overall on a high level. Factors related to the 
adoption of microbial for pest control were a positive relationship including age and 
education level were statistical significance at 0.05, knowledge and attitude about microbial 
for pest control were statistical significance at 0.01, respectively.
Keywords: Adoption, microbial for pest control, pest control

 บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชจุลินทรีย

ในการกาํจดัศตัรพูชืของเกษตรกร จงัหวดัเชยีงใหม กลุมตวัอยาง คอื เกษตรกรผูใชจลุนิทรยีกาํจดัศตัรพูชื
และเปนสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 265 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณระหวางเดือนกุมภาพันธ-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
เพือ่หาคารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชสถิตเิชงิอนมุาน คอื การวเิคราะหการถดถอยพหุ 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 57.22 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสบการณ
ในการทําการเกษตรเฉลี่ย 18.84 ป และมีประสบการณในการใชเช้ือจุลินทรียกําจัดศัตรูพืชเฉล่ีย 4.75 ป 
โดยในป  พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองทําการเกษตรเฉล่ีย 7.29 ไร และมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 
56,119.29 บาทตอป อีกทั้งเกษตรกรมีการติดตอเจาหนาที่เกษตรเฉลี่ย 3.09 ครั้ง และไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 6.32 ครั้ง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความรูและทัศนคติ
เก่ียวกับการใชจลุนิทรียในการกําจัดศัตรูพชืในระดับสงู โดยภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับการใชจลุนิทรีย
ในการกําจัดศัตรูพืชในระดับสูง และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธเชิงบวกทั้งหมด ไดแก อายุและระดับการศึกษา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกจากนี ้ระดบัความรูและทศันคตเิกีย่วกบัการใชเชือ้จลุนิทรยีของเกษตรกร มรีะดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การยอมรับ จุลินทรียกําจัดศัตรูพืช การกําจัดศัตรูพืช
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คํานํา
การเกษตรน้ันมกีารเปล่ียนแปลงตามโลกาภิวตัน 

จากการเพาะปลูกเพ่ือเล้ียงชีพกลายเปนการเกษตร
เพือ่อตุสาหกรรมขนาดใหญ (สาํนักงานสถติแิหงชาต,ิ 
2563) รปูแบบการผลิตทีเ่ปลีย่นแปลงไปเชนน้ี สงผล
ใหมีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชในการเกษตร
เพิ่มขึ้น สังเกตไดจากสถิติการนําเขาสารเคมีและ
วตัถอุนัตรายสาํหรบัใชในการเกษตรของประเทศไทย
มปีรมิาณมากถงึ 125,280 ตนั (กรมวชิาการเกษตร, 
2562) ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ตอสิง่แวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรไดทวคีวาม
รุนแรงข้ึนและกําลังเขาขั้นวิกฤต กรมควบคุมโรค 
(2557) รายงานวาในป พ.ศ. 2557 มีเกษตรกร
จํานวนกวา 107,989 คน มีผลเสี่ยงจากการสัมผัส
สารเคมีกํา จัดศัต รูพืชด วยกระดาษทดสอบ
โคลีนเอสเตอเรส

เกษตรกรจําเปนตองมีการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและสารตกคาง
ในสิง่แวดลอม ปจจบุนัมกีารสงเสริมการกาํจดัศตัรพูชื
โดยชีววิธี ซึ่งเปนการใชสิ่งมีชีวิตในการลดจํานวน
ประชากรศัตรูพืช โดยวิธีที่ไดรับความนิยม คือ 
การใชเชื้อจุลินทรีย (microbial control) ไดแก 
การใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช เชน เชื้อรา 
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae 
และ Trichoderma spp. (นิพนธ, 2553) โดยการ
ใชสารชีวภณัฑถอืเปนหน่ึงวิธทีีม่ปีระสิทธภิาพ และ
สามารถเขาแทนท่ีการกําจัดศัตรูพืชโดยการใช
สารเคมีได เน่ืองจากสามารถกําจัดแมลงศัตรูพืช
ไดมากกวา 100 ชนิด (ศิวิลัย, 2546) โดยเฉพาะ
แมลงในอันดับ Hemiptera, Lepidoptera, 
Coleoptera และ Diptera (วิวัฒน และคณะ, 

2551) อกีท้ังเกษตรกรยังสามารถผลิตและจําหนาย
ประกอบเปนอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายไดในภาค
ครัวเรือนและชวยลดตนทุนในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร (สุอาภา, 2537)

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กอตั้งข้ึนมาเพ่ือ
ชวยบรรเทาปญหาศัตรพูชืทีท่าํใหเกดิปญหาท้ังดาน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม โดยใชนกัสงเสรมิ
เปนผู ใหความรู ดวยกระบวนการเรียนรู แบบมี
สวนรวม มีเปาหมายใหเกษตรกรนําความรูไป
ประยุกตใชกบัสภาพแปลง และกําจดัศตัรพูชืไดดวย
ตนเองอยางครบวงจร (กรมสงเสริมการเกษตร, 
2558) การจดัตัง้ศนูยดงักลาวแสดงใหเหน็ถึงความ
ตระหนกัของเกษตรกรในการทาํเกษตรทีป่ลอดภยั
ตอผูบรโิภคและส่ิงแวดลอม ลดการใชสารเคมี ใสใจ
สุขภาพ โดยเพ่ิมการจัดการโดยชีววิธี จากการ
สมัภาษณเจาหนาทีส่าํนกังานเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม 
ไดใหขอมูลวา สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
มกีารสงเสรมิและใหความรูเกีย่วกับการใชจลุนิทรยี
ในการกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกรผู เปนสมาชิก
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดเชียงใหมอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เกษตรกรหลายรายที่ผาน
การอบรมจากศนูยดงักลาวไมไดนาํความรูทีไ่ดจาก
กิจกรรมการอบรมไปปรับใชและยังคงใชสารเคมี
ในการกาํจัดศตัรพูชืเชนเดมิ (การสมัภาษณเจาหนาท่ี
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2563)

จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชจุลินทรีย
ในกําจัดศัตรูพืช เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน
แนวทางการสงเสริมการใชจุลินทรียในการกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร และสามารถนําขอมูลไป
ประกอบการพิจารณาแกไขการดําเนินงานของ
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดเชียงใหม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ เพ่ือ

วเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรับการใชจลุนิทรีย
ในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในจังหวัด
เชียงใหม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนกุมภาพันธ-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี
การดําเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ชในการศึกษา คอื เกษตรกรผูเปน

สมาชิกและผานการอบรมจากศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 25 อําเภอ อําเภอ
ละ 2 ศูนย รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,500 คน ทําการสุม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย ดวยวิธีการ
จับสลากรายช่ืออําเภอในจังหวัดเชียงใหมรอยละ 
50 ไดจํานวน 13 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 780 คน ไดแก 
สันทราย สันกําแพง ดอยสะเก็ด สารภี แมริม 
แมแจม หางดง แมวาง เมือง จอมทอง ดอยหลอ 
สะเมิง และสันปาตอง ขั้นที่ 2 ทําการคํานวณ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1967) 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ที่ระดับ 0.05 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 265 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ขอมลูทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้กบ็รวบรวมขอมลู

ประเภทปฐมภูมิจากเกษตรกรผูเปนสมาชิกและ
ผานการอบรมจากศนูยจดัการศตัรพูชืชมุชนจงัหวดั
เชียงใหม จํานวน 265 คน และเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติย ภูมิจากศูนย จัดการศัต รูพืช ชุมชนและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

การวิเคราะหขอมูล
ขอมลูการวจิยัครัง้นีว้เิคราะหโดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  
(Statistical Package of The Social Science: 
SPSS) เวอรชนั 20 ซึง่มกีารแบงการวเิคราะหขอมลู
ทางสถิติ จํานวน 4 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลปจจัย
พืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมบางประการ
ของเกษตรกรผูใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช 
2) การยอมรบัเกีย่วกับการใชจลุนิทรยีในการกาํจดั
ศตัรพูชืของเกษตรกร 3) ปจจยัท่ีมคีวามสัมพนัธตอ
การยอมรบัการใชจลุนิทรยีในการกําจดัศตัรพูชืของ
เกษตรกร และ 4) ปญหาและขอเสนอแนะการใช
จุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทั้งนี้
การวัดระดับการยอมรับของเกษตรกร วัดโดยใช
คําถาม 30 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
ปฏิบัติ เทากับ 1 คะแนน ไมปฏิบัติ เทากับ 0 
คะแนน หลงัจากนัน้ผูวจิยัจะนาํคะแนนทีไ่ดมารวม
และทําการแบงเปน 3 ระดับ เพื่อใชในการแปลผล
ระดับการยอมรับเก่ียวกับการใชจุลินทรียในการ
กาํจัดศัตรูพชืของเกษตรกร ดงันี ้มรีะดับการยอมรับต่ํา 
(คะแนน 0.00 – 10.00) มรีะดับการยอมรับปานกลาง 
(คะแนน 11.00 – 20.00) และมรีะดบัการยอมรบัสงู 
(คะแนน 21.00 – 30.00) ตามลําดับ 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอางอิงเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) แบบวธิคีดัเลอืก
เขาทั้งหมด (Enter Method) ทั้งนี้เพื่อหาความ
สมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระหลายตวักับตวัแปรตาม 
คอื การยอมรับการใชจลุนิทรียในการกําจัดศัตรูพชื
ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม 
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมลูเกีย่วกบัลกัษณะสวนบคุคล เศรษฐกจิ และ
สังคมบางประการของเกษตรกรผูใชจุลินทรีย

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญมีอายุ
เฉลีย่ 57.22 ป จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาปที ่1 
โดยเกษตรกรมีประสบการณในการทําการเกษตร
เฉล่ีย 18.84 ป และมีประสบการณในการใชเชื้อ
จลุนิทรยีกาํจดัศัตรพูชืเฉลีย่ 4.75 ป อกีทัง้ยงัพบวา
ในป พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองทําการ
เกษตรเฉลี่ย 7.29 ไร และมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 
137,393.25 บาทตอป แบงออกเปนรายไดในภาค

การเกษตรเฉลี่ย 81,273.96 บาทตอป และนอก
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 56,119.29 บาทตอป ทั้งนี้
เกษตรกรมีความถ่ีในการติดตอเจาหนาท่ีเกษตรเฉล่ีย 
3.09 ครัง้ และไดรบัขาวสารเก่ียวกับการใชจลุนิทรยี
ในการกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 6.32 ครั้ง นอกจากน้ี 
เกษตรกรยงัมรีะดบัความรูเกีย่วกบัการใชจลุนิทรยี
กําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง คะแนนเฉล่ีย 14.62 
คะแนน และมีทัศนคติเก่ียวกับการใชจุลินทรีย
ในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 
2.75 คะแนน ตามลําดับ (Table 1)

Table 1  Results of basic characteristics of individual farmers, economy, and society 
some farmers using microbial for pest control

(n = 265)

Variables 𝒙 S.D.

1. Age (years)
2.  Education Level (years)
3.  Experience in Farming (years)
4.  Experience in Microbial for Pest Control (years)
5.  Number of Agricultural Areas in 2020 (rai)
6.  Household Income in 2020 (baht)
7.  Contacting Agricultural Offi cers in 2020 (times)

8.  Perceiving Microbial for Pest Control Information in 2020 
(times)

9.  Knowledge about Microbial for Pest Control (scores)
10.  Attitude about Microbial for Pest Control (scores)

57.22
6.98
18.84
4.75
7.29

137,393.25
3.09

6.32

14.62
2.75

10.546
4.268
12.733
4.655
6.909

140,230.347
6.376

11.507

2.518
0.444

การยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร

จากการวิเคราะหการยอมรับการใชจลุนิทรยี
ในการกําจดัศัตรูพชืของเกษตรกร จงัหวัดเชียงใหม 
แบงออกเปน 3 ขัน้ตอน ไดแก 1) ข้ันตอนการเตรียม

เชื้อจุลินทรีย 2) ขั้นตอนการฉีดพนเชื้อจุลินทรีย 
และ 3) ขัน้ตอนการสาํรวจแปลงและการเกบ็รกัษา
เช้ือจุลินทรีย โดยมีผลการวิจัย ดังนี้

1) การยอมรับในข้ันตอนการเตรียมเช้ือ
จุลินทรีย พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติถูกตอง
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ในประเดน็การวางถงุหวัเชือ้จลุนิทรยี และการเขยา
สารชีวภัณฑจลุนิทรียหลงัจากผลิตได 3 วนั มากท่ีสดุ 
คดิเปนรอยละ 97.70 รองลงมาการนําสารชีวภัณฑ
จุลินทรียไปฉีดพนหลังจากผลิตไดอยางนอย 7 วัน 
คดิเปนรอยละ 97.40 และการตรวจสอบความครบถวน
ของอุปกรณกอนทําการเตรียมเช้ือจลุนิทรีย คดิเปน
รอยละ 95.10 ตามลําดับ สวนประเด็นที่เกษตรกร
มกีารปฏบิตัทิีไ่มถกูตองรอยละ 50 ขึน้ไป คอื การตกั
วัสดุเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย (ขาว) ใสถุงขณะที่ยังรอน 
แลวพักใหอุนเกือบเย็นจึงใสเชื้อจุลินทรีย คิดเปน
รอยละ 55.80 อาจเปนเพราะการตักวัสดุเลี้ยงเชื้อ
ใสถุงขณะที่เย็นสามารถทําไดงายและรวดเร็ว

2) การยอมรับในขั้นตอนการฉีดพนเชื้อ
จลุนิทรีย พบวา เกษตรกรมีการปฏิบตัถิกูตองในประเด็น
ไมฉีดพนสารชีวภัณฑจุลินทรียไตรโคเดอรมา
ใกลโรงเพาะเห็ดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.80 
รองลงมาการตรวจสอบเคร่ืองมอืกอนทําการฉีดพน
เชื้อจุลินทรีย คิดเปนรอยละ 95.50 และการ
ทาํความสะอาดอปุกรณหลงัจากฉีดพนเชือ้จลุนิทรยี 
คิดเปนรอยละ 94.30 ตามลําดับ สวนประเด็น
ทีเ่กษตรกรมีการปฏิบตัไิมถกูตองรอยละ 50 ขึน้ไป 
ไดแก ความถี่ในการฉีดพนเชื้อจุลินทรีย มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 80.00 อาจเน่ืองมาจาก การผลิต
สารชีวภัณฑจลุนิทรียทีไ่มเพยีงพอตอความตองการ
ของเกษตรกร รองลงมาการผสมสารจับใบในสาร
ชีวภัณฑจุลินทรีย คิดเปนรอยละ 58.90 อาจเนื่อง
มาจากเกษตรกรตองการลดตนทุนและข้ันตอน
ในการผลติ และการฉดีพนเชือ้จลุนิทรยีใหสมัผสักบั
ศตัรพูชืโดยตรง คดิเปนรอยละ 57.40 อาจเกดิจาก
ความเคยชนิในการฉดีพนของเกษตรกร ตามลาํดบั

3) การยอมรับในข้ันตอนการสํารวจแปลง
และการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย พบวา เกษตรกรมี

การปฏิบัติถูกตองในประเด็นการลางมือหลังจาก
สัมผัสเช้ือจุลินทรีย และการเก็บเช้ือจุลินทรีย
ใหหางไกลจากเด็กและอาหารมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 98.90 รองลงมาการสาํรวจศตัรพูชืในพืน้ที่
แปลง คิดเปนรอยละ 92.50 และการตรวจสอบ
รอยร่ัวของถุงสารชีวภัณฑจุลินทรียกอนทําการ
เก็บรักษา คิดเปนรอยละ 90.60 ตามลําดับ 
สวนประเด็นที่เกษตรกรมีการปฏิบัติไมถูกตอง
รอยละ 50 ขึ้นไป ไดแก การเก็บศัตรูพืชขนาดเล็ก
ดองในเอทิลแอลกอฮอลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
87.90 อาจเนื่องมาจาก ขอจํากัดเกี่ยวกับอุปกรณ
ในการเกบ็รวบรวมศตัรพูชืของเกษตรกร รองลงมา
การเก็บช้ินสวนของพืชท่ีแสดงอาการของโรคแยก
ถุงหรือกลอง คิดเปนรอยละ 59.60 ถัดมาการเก็บ
ตัวอยางพืชหลาย ๆ พื้นที่ปลูกเพื่อใชในการเปน
ตัวแทนของโรค อาจเนื่องมาจาก เกษตรกรยังขาด
ความรูเก่ียวกับการสุมตัวอยางศัตรูพืชอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใชในการเปนตัวแทนของโรค 
คดิเปนรอยละ 59.20 และการจัดสงชิน้สวนโรคพืช
และแมลงศัตรูพืชใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของวินิจฉัย 
คิดเปนรอยละ 54.70 อาจเนื่องมาจาก เกษตรกร
รูจักชนิดศัตรูพืชที่มีการระบาดเปนประจําในพื้นที่
แปลง จึงเลือกจัดส งเฉพาะศัตรูพืชชนิดใหม
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการวินิจฉัยและ
ใชเปนแนวทางในการปองกันกําจัดในครั้งตอไป 
ตามลําดับ

โดยภาพรวม เกษตรกรสวนใหญมกีารยอมรบั
การใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช ในระดับสูง 
คดิเปนรอยละ 69.40 มคีะแนนเฉลีย่ 22.32 คะแนน 
(Table 2)
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Table 2  Farmers’ Adoption of microbial for pest control

Adoption of microbial for pest control Number of samples percentage

Moderate adoption level (11.00 – 20.00 scores)
High adoption level (21.00 – 30.00 scores)

81
184

30.60
69.40

Total 265 100.00

Remark: Mean = 22.32, Maximum = 30, minimum = 13, S.D. = 3.535

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการยอมรับการใช
จุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร จงัหวัดเชยีงใหม ใชการวเิคราะหถดถอยพหุ 
แบบคัดเลอืกเขาทัง้หมด ทัง้นีเ้พือ่หาวาตวัแปรอิสระ 
จํานวน 10 ตัวแปร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
จํานวนพื้นที่ถือครองทําการเกษตร รายไดของ
ครัวเรือน ประสบการณทาํการเกษตร ประสบการณ
ในการใชเชื้อจุลินทรีย การติดตอเจาหนาที่เกษตร
หรือศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน การไดรับขาวสาร
ทางการเกษตรเกี่ยวกับการใชเชื้อจุลินทรีย ความรู
เกี่ยวกับการใชเชื้อจุลินทรีย และทัศนคติเกี่ยวกับ
การใชเชือ้จลุนิทรยี กบัตวัแปรตาม คอื การยอมรับ
การใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
จงัหวดัเชยีงใหม อยางมีนยัสาํคัญทางสถติแิละสงผล
ในเชิงบวกหรือเชิงลบกับตัวแปรตาม ในสวนของ
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวย
กันเอง (multicollinearity) โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธ พบวา ไมมีตัวแปรอิสระคูใดท่ีมีความ
สมัพนัธกนัมากกวา 0.80 ซึง่เปนการละเมิดเง่ือนไข
เบือ้งตนของการวเิคราะหถดถอยพห ุ(สชุาต,ิ 2546)

จากการวิเคราะหพบวาคา F = 17.016 แสดง
ใหเห็นวามีตัวแปรอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีความ

สัมพันธกับตัวแปรตามในรูปแบบเชิงเสน เมื่อ
พิจารณาค าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ 
(Multiple coefficient of determination, R2) 
พบวาคา R2 = 0.401 หมายความวาตัวแปรอิสระ
ทัง้หมดสามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม
ไดรอยละ 40.1 และตัวแปรอิสระท้ัง 10 ตัวแปร 
พบวา มีตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก อายุ
และระดับการศึกษาของเกษตรกร มีความสัมพันธ
กับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และมีตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก 
ระดบัความรูและทัศนคตเิกีย่วกับการใชเชือ้จลุนิทรยี
ของเกษตรกร มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ โดย
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธเชิงบวก
ทั้งหมด ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้

1) อายุ พบวา มคีวามสมัพนัธเชิงบวกกบัการ
ยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความวา เกษตรกรที่มีอายุมากข้ึนจะมีการ
ยอมรบัการใชจลุนิทรยีในการกําจดัศตัรพูชืมากกวา
เกษตรกรที่มีอายุนอย อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
มีอายุมากจะมีชวงเวลาในการทดลองนวัตกรรม
ทีห่ลากหลาย ทาํใหมปีระสบการณและความชาํนาญ
ในการใชเช้ือจลุนิทรยีมากขึน้ตามไปดวย สอดคลอง
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กบั อนุสรา (2560) อธิบายวา เกษตรกรท่ีมอีายุมาก
จะมีการปฏิบัติในการลดการเผาตอซังพืชมากกวา
เกษตรกรที่มีอายุนอย อาจเปนเพราะเกษตรกร
ที่มีอายุมาก มีความชํานาญและมีประสบการณ
ในการทําการเกษตร เชนเดียวกับ แกวตา (2560) 
ไดอธิบายวา เกษตรกรที่มีอายุมากจะมีความรูและ
การปฏิบัติมากกวาเกษตรกรท่ีอายุนอย เนื่องจาก
เกษตรกรที่มีอายุมากจะมีการสั่งสมประสบการณ 
ทําใหเกิดความรูและความชํานาญมากข้ึน

2) ระดับการศึกษา พบวา มีความสัมพันธ
เชงิบวกกบัการยอมรบัการใชจลุนิทรยีในการกาํจดั
ศัตรูพืชของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หมายความวา เกษตรกรท่ีมีระดับ
การศึกษามากขึ้นจะมีการยอมรับการใชจุลินทรีย
ในการกําจัดศัตรูพืชมากข้ึนตามไปดวย อาจเน่ือง
มาจากเกษตรกรท่ีมกีารศึกษาในระดับสงูนัน้มทีกัษะ
การอาน คดิ และวเิคราะหเน้ือหาทางวิชาการไดอยาง
แตกฉาน โดยสามารถนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณา
ไตรตรองถึงคณุประโยชนและโทษ รวมไปถึงขอควร
ปฏบิตัแิละขอหามตาง ๆ  อกีทัง้มโีอกาสในการเขาถงึ
สารหรือองคความรูที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเปน
ผูบุกเบิกและทดลองนวัตกรรมสมัยใหมเพื่อใหเกิด
การยอมรับและนําไปปฏิบตัอิยางกวางขวาง มคีวาม
สอดคลองกับ นฤเบศร (2560) ไดอธบิายวา เกษตรกร
ที่ไดรับการศึกษาสูงจะมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
สารเคมีตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองมากกวา
เกษตรกรที่ไดรับการศึกษาในระดับตํ่า เนื่องจาก
เกษตรกรท่ีไดรบัการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะเขาถึง
ขาวสารและขอควรปฏิบตัทิีเ่หมาะสมไดอยางรวดเร็ว 
และยงัสอดคลองกบั ณฏัฐพณิชา (2560) ไดอธบิายวา 
เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษามากจะมีความรูและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารชีวภัณฑมากกวา

เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษานอย อาจเปนเพราะ
ระดบัการศกึษาสงผลตอการอาน คดิ และวเิคราะห 
ทาํใหเกษตรกรเกดิกระบวนการเรยีนรูสงผลใหเกดิ
การนําไปปฏิบัติในลําดับถัดไป

3) ความรู เกี่ยวกับการใชจุลินทรียกําจัด
ศัตรูพืช พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา เกษตรกรที่มีความรูเกี่ยวกับการใช
จุลินทรียมากขึ้นจะมีการยอมรับการใชจุลินทรีย
ในการกําจดัศตัรพูชืมากข้ึน อาจเนือ่งมาจากความรู
ของเกษตรกรเกิดจากประสบการณและการถายทอด
จากวิทยาการแขนงตาง ๆ จากเจาหนาที่เกษตร 
โดยเกษตรกรสามารถพิจารณาประสิทธิภาพของ
จลุนิทรียทีใ่ชในการกําจดัศตัรพูชื และมีโอกาสท่ีจะ
นาํไปปฏบิตัใิชในสภาพแปลงตอไป มคีวามสอดคลอง
กับ ทิพวรรณ (2563) เกษตรกรท่ีมีความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับคุณประโยชนในการใชเชื้อรา
ไตรโคเดอรมามาก ทาํใหเกษตรกรมีแนวโนมในการ
ยอมรับและนําไปปฏิบัติมาก และยังสอดคลองกับ 
เปลวเทียน (2559) เกษตรกรท่ีไดรับความรู 
ในวทิยาการใดก็ตามในปริมาณมาก ยอมสงผลใหมี
ความรูกวางขวาง และสามารถเปรียบเทียบถึงขอดี
ขอเสียของวิทยาการแบบใหมและแบบเดิมได 
อกีทัง้ยงัชวยในการตดัสนิใจไดงายและรวดเร็วยิง่ขึน้

4) ทัศนคติเกี่ยวกับการใชจุลินทรียในการ
กาํจดัศตัรพูชื พบวา มคีวามสัมพนัธเชงิบวกกับการ
ยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความวา เกษตรกรท่ีมทีศันคตทิีด่ขีึน้จะมกีาร
ยอมรบัการใชจลุนิทรยีในการกําจดัศตัรพูชืมากข้ึน 
เนื่องจากทัศนคติเปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิด 
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เมื่อเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใชจุลินทรีย 
จะทําใหเกิดความสนใจในการศึกษาคนควาขอมูล
เกีย่วกบัการใชจลุนิทรยีในการกาํจัดศตัรพูชืมากขึน้ 
และสงผลใหนําไปสู การนําไปทดลองใช ดังท่ี 
เกรียงไกร (2560) ไดอธิบายวา เกษตรกรที่มี
ทัศนคติเก่ียวกับปุยอินทรียมาก จะมีการยอมรับ
มากกวาเกษตรกรท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับปุยอินทรีย
นอย อาจเนื่องมาจากเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
การใหความรู และการสาธติวธิกีารใชทีถ่กูตองจาก

หนวยงานภาครัฐ ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอ
การใชปุยอินทรียและนํามาซ่ึงการยอมรับ และยัง
สอดคลองกับ อนรุทุ (2560) ไดอธบิายวา เกษตรกร
ทีม่ทีศันคติทีด่จีะมโีอกาสในการปฏิบตัติอมาตรฐาน
การผลติขาวอนิทรยีสงออกมากข้ึน อาจเน่ืองมาจาก
ทศันคตทิีด่สีงผลตอการคนควาและศกึษารายละเอยีด
ของเกษตรกร และนําไปเปรียบเทียบความเปน
ประโยชนทีจ่ะทําใหการปฏบิตัขิองเกษตรกรเปนไป
ตามขอกําหนดมาตรฐานการผลิตได

Table 3 An analysis of factors affecting farmers’ adoption of microbial for pest control

Variable
Unstandardized 

Coeffi cients
t Sig.

(Constant)
Age 
Education Level
Experience in Farming 
Experience in Microbial for Pest Control 
Number of Agricultural Areas in 2020 
Household Income in 2020 
Contacting Agricultural Offi cers in 2020 
Perceiving Microbial for Pest Control 
Information in 2020
Knowledge about Microbial for Pest Control
Attitude about Microbial for Pest Control

-2.907
0.052
0.118
0.015
0.014
-0.052

-1.256E-005
0.047
-0.001

0.795
0.180

-1.000
2.295
2.327
0.887
0.337
-1.937
-0.745
1.333
-0.081

11.203
4.189

0.318
0.023*
0.021*
0.376
0.736
0.054
0.457
0.184
0.935

0.000**
0.000**

R = 0.633     R2 = 0.401     SEE = 2.789     F = 17.016     Sig. of F = 0.000

Remark: * Statistically significant level at 0.05; ** Statistically significant level at 0.01
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ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ
การใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช 

ผลการศึกษาปญหาในการยอมรับการใช
จลุนิทรยีในการกาํจดัศตัรพูชื คอื เกษตรกรประสบ
ปญหาในการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรียมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 11.30 อาจเนื่องมาจาก ขั้นตอนใน
การผลิตและขยายเชื้อจุลินทรียมีความซับซอน 
ทาํใหเกษตรกรขาดความเขาใจในกระบวนการผลิต
และขยายเชื้อจุลินทรียที่ถูกตอง ประเด็นรองลงมา 
คอื เกษตรกรยังประสบปญหาการผลิตสารชีวภณัฑ
จุลินทรียในแตละครั้งไมเพียงพอตอความตองการ 
คิดเปนรอยละ 10.60 อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ขาดการวางแผนการนาํไปใชในสภาพแปลงในแตละ
รอบการผลิต และปญหาเกีย่วกับการเก็บรักษาสาร
ชีวภัณฑจุลินทรีย คิดเปนรอยละ 9.40 อาจเนื่อง
มาจากขอจาํกดัทางดานสถานทีแ่ละอปุกรณในการ
ผลิต

เกษตรกรมีขอเสนอแนะตอหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนที่มีสวนสําคัญในการสงเสริมการใช
จลุนิทรยีในการกาํจดัศตัรูพชื ใหมกีารเพิม่การอบรม
เก่ียวกบัการผลติและการฉดีพนสารชวีภณัฑจลุนิทรยี
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 19.20 เพือ่ชวยเสรมิสราง
ความรูและเขาใจของเกษตรกรเก่ียวกับการใชจลุนิทรีย
ในการกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ประเด็นรองลงมา คือ ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือ
และสถานทีใ่นการผลติเชือ้จุลนิทรยี คดิเปนรอยละ 
18.50 เพื่อใหอุปกรณและสถานที่มีความพรอมตอ
การใชงาน และควรมีการเพิ่มจํานวนการผลิตสาร
ชวีภัณฑจลุนิทรยี คดิเปนรอยละ 17.00 โดยเขามา
มีบทบาทในการชวยเหลือและวางแผนการผลิต
สารชวีภณัฑจลุนิทรยีของเกษตรกร เพือ่ใหเกษตรกร
สามารถใชเชือ้จลุนิทรยีในการกาํจดัศตัรพูชืไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยทีม่คีวามสัมพันธ

ตอการยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกร
มอีายเุฉลีย่ 57.22 ป จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ปที่ 1 มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 
18.84 ป และมปีระสบการณในการใชเช้ือจลุนิทรยี
กําจัดศัตรูพืชเฉล่ีย 4.75 ป โดยในป พ.ศ. 2563 
เกษตรกรมีพืน้ทีถ่อืครองทําการเกษตรเฉล่ีย 7.29 ไร 
และมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 56,119.29 บาทตอป 
อีกท้ังเกษตรกรมีการติดตอเจาหนาท่ีเกษตรเฉลี่ย 
3.09 ครัง้ และไดรบัขาวสารเก่ียวกบัการใชจลุนิทรยี
ในการกาํจดัศตัรพูชืเฉลีย่ 6.32 ครัง้ อกีทัง้เกษตรกร
ยังมีความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการใชจุลินทรีย
ในการกําจัดศตัรพูชืในระดับสงู โดยการยอมรับการใช
จลุนิทรียกาํจัดศัตรูพชืในแตละข้ันตอนอยูในระดับสงู 
คดิเปนรอยละ 69.40 ตามลาํดบั อยางไรกต็าม พบวา
มอีกีหลายประเด็นท่ีเกษตรกรมีการปฏิบตัทิีไ่มถกูตอง 
เชน การตักวัสดุเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย ความถี่ในการ
ฉีดพนเช้ือจุลินทรีย การเก็บศตัรูพืชขนาดเล็กดอง
ในเอทลิแอลกอฮอล เปนตน สาํหรบัปจจยัท่ีมคีวาม
สมัพนัธตอการยอมรับการใชจลุนิทรียในการกําจดั
ศตัรพูชืมจีาํนวน 4 ตวัแปร โดยมีความสัมพนัธเชงิบวก
ทัง้หมด ไดแก อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ
กบัตัวแปรตามอยางนัยสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 
นอกจากนี ้ระดับความรูและทัศนคติเก่ียวกับการใช
เชือ้จลุนิทรยีของเกษตรกร มคีวามสัมพนัธกบัตวัแปร
ตามอยางนยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยปญหา
สาํคญัของเกษตรกรตอการยอมรับการใชจลุนิทรยี
ในการกําจัดศัตรูพืช คือ กระบวนการเตรียมและ
ขยายเช้ือจุลินทรียมีความยุงยาก ปริมาณการผลิต
สารชีวภัณฑจุลินทรียไมเพียงพอตอความตองการ
ของเกษตรกร และยงัมปีญหาในเรือ่งการเกบ็รกัษา
เชื้อจุลินทรียรวมดวย
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ขอเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ

มอีายมุากและมีระดับการศึกษาต่ํา ดงันัน้หนวยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของกับการสงเสริมการใช
จุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช ควรหลีกเลี่ยงการใช
ภาษาหรอืคาํศพัทเทคนิคทางวชิาการทีเ่ขาใจยาก และ
อาจสงผลตอความเขาใจของเกษตรกร นอกจากนี้ 
เอกสารประกอบการอบรมควรมีการใชภาษาที่
เขาใจงาย เนนการใชรูปภาพ และสัญลักษณที่สื่อ
ความหมายไดชัดเจน เพื่อใหเกษตรกรเกิดความ
เขาใจแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

2) จากผลการศกึษาชีใ้หเหน็วาการทีเ่กษตรกร
ผู ใชจุลินทรียมีความรูเก่ียวกับการใชจุลินทรีย
ในการกาํจดัศตัรูพชืเพิม่ขึน้ จะทาํใหเกดิการยอมรบั
การใชจลุนิทรียในการกาํจดัศตัรพูชืเพ่ิมขึน้ตามไปดวย 
ดวยเหตุนี้จึงมีขอเสนอแนะใหศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม ควรมีการจัดการอบรมให
ความรูแกเกษตรกรอยางตอเนือ่ง โดยเนนการสาธติ
วธิกีารปฏิบตัทิีถ่กูตองรวมกบัเกษตรกรท่ีเขาอบรม
ในแตละขัน้ตอน และควรมกีารทดสอบความรูกอน
และหลงัการอบรมทกุครัง้ เพือ่ใหทราบวาเกษตรกร
มีความเขาใจในแตละประเด็นมากนอยเพียงใด

3) จากการวเิคราะหความสัมพนัธปจจัยทีม่ผีล
ตอการยอมรับการใชจุลินทรียในการกําจัดศัตรูพืช 
จะเห็นไดวาขอมลูทีไ่ดลวนมีบทบาทในการกระตุน
ใหเกษตรกรเกดิการยอมรบัมากยิง่ขึน้ โดยหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของสามารถนาํขอมลูไปประกอบการวางแผน 
เพือ่ใชในการสงเสรมิและใหคาํแนะนาํแกเกษตรกร
ในอนาคต

4) ศนูยจดัการศัตรพูชืชมุชน จงัหวดัเชียงใหม 
ควรมีการจัดทําโครงการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับการใชจุลินทรีย
กําจัดศัตรูพืชหลังจากการอบรม อีกทั้งควรมีการ

สาํรวจปญหาจากการนําไปปฏิบตัจิรงิของเกษตรกร
ในสภาพแปลง และนํามาวางแผนการสงเสริม
ในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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Abstract
The purpose of this research was to study basic information, mango production 

under Good Agricultural Practices (GAP), factors affecting GAP in mango production, 
problems, obstacles and suggestions. This study was conducted among 195 GAP mango 
farmers in Phrao District, Chiang Mai Province by simple random sampling. The data was 
collected via questionnaires and analyzed by descriptive statistics and a multiple regression 
analysis using the Enter method.

The results showed that most of the farmers were male (66.70 %), average age was 
56.93 years old, completed primary school. The average total income and income from 
mango production was 510,076.29 and 379,835.90/year. The average household members 
were 3.97 people, and average man labors were 3.01 people. The household debt was 
13,661.54 baht in average, with mango planting area of 7.44 rai. They received average 
GAP information 2.78 times/month. They contacted with officers and group of mango 
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farmers 1.92 and 1.90 times/year in average. Most of the farmers attended GAP training 
1.37 times/year and had 7.48 years of average GAP production experience. The farmers 
had knowledge of GAP in mango production at a high level. Factors affecting GAP in 
mango production were age, education level, number of household members and 
knowledge of GAP in mango production. For problems of GAP in mango production of 
farmers, it was found that there were strict requirements for the use of concentrated 
chemicals. And the pandemic of COVID-19 made communication with the agricultural 
extension officers and having health checked up quite difficult. Farmers suggested that 
basic standard requirements that were easy to follow, especially for data recording, should 
be established. Relevant government agencies should have policies to help farmers in 
terms of prices. and continually organizes training on GAP in mango production.
Keywords: Farmer’s practice, mango production, good Agricultural practices, mango farmers

บทคัดยอ
การวิจยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การปฏบิตักิารผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตร

ที่ดีและเหมาะสม (GAP) ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติการผลิตมะมวง GAP ตลอดจนปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ศึกษาในเกษตรกรผูปลูกมะมวง GAP ในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 195 คน 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และ
การวิเคราะหพหุถดถอยดวยวิธี Enter

ผลการวิจยัพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย (66.70%) อายเุฉลีย่ 56.93 ป จบชัน้ประถมศึกษา 
รายไดทัง้หมดและจากการผลิตมะมวงเฉล่ีย 510,076.29 และ 379,835.90 บาท/ป มสีมาชกิในครัวเรอืน
เฉลี่ย 3.97 คน แรงงานเฉลี่ย 3.01 คน หนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 13,661.54 บาท มีพื้นที่ปลูกมะมวงเฉลี่ย 
7.44 ไร ไดรับขอมูลขาวสารดาน GAP เฉลี่ย 2.78 ครั้ง/เดือน มีการติดตอกับเจาหนาที่และกลุมเกษตรกร
ผูปลูกมะมวงเฉลี่ย 1.92 และ 1.90 ครั้ง/ป เกษตรกรสวนใหญเขารับการอบรม GAP เฉลี่ย 1.37 ครั้ง/ป 
และมีประสบการณในการผลิตมะมวง GAP เฉลี่ย 7.48 ป โดยเกษตรกรมีความรูในการผลิตมะมวง GAP 
ในระดับมาก สวนปจจัยที่สงผลตอการผลิตมะมวง GAP ไดแก อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน และความรูในการผลิตมะมวง GAP สําหรับปญหาในการปฏิบัติการผลิตมะมวง GAP ของ
เกษตรกร พบวา มขีอกาํหนดท่ีเครงครดัในการใชวตัถอุนัตรายเขมขนทางการเกษตร และในชวงการแพรเช้ือ
โควดิ-19 ทาํใหการตดิตอเจาหนาทีส่งเสรมิและการตรวจสขุภาพคอนขางลาํบาก เกษตรกรมขีอเสนอแนะวา 
ควรมีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานท่ีปฏิบัติงายโดยเฉพาะการบันทึกขอมูล และหนวยงานภาครัฐ
ทีเ่กีย่วของควรมมีาตรการชวยเหลือเกษตรกรในดานราคา และจดัอบรมการผลิตมะมวง GAP อยางตอเนือ่ง
คาํสาํคญั: การปฏิบตัขิองเกษตรกร การผลติมะมวง มาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสม เกษตรกรผูผลติมะมวง
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คํานํา
มะมวง จัดเป นไม ยืนต นที่มีต นกําเนิด

ในประเทศอินเดีย ขาวออนไลน Posttoday (2561) 
รายงานวา มะมวงจัดเปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศไทย โดยสามารถสงออกมะมวงมาก
เปนอันดับ 3 ของโลก สําหรับพันธุมะมวงน้ันมี
หลากหลายสายพันธุ แตละสายพันธุนัน้จะมีรสชาติ
และลักษณะแตกตางกันออกไป และการนํามาใช
ประโยชนของมะมวงนั้นมีมากมาย ทั้งการนํามา
รับประทานเปนผลไมทั้งสุกและดิบ ทําเปนอาหาร
วางตาง ๆ ทั้งยังมีผลิตภัณฑแปรรูปท่ีเปนสินคา
วางจําหนายใหเห็นมากมาย (เมดไทย, 2560)

ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา
ทั้งทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึง
ใหความสาํคญักบัการสงออกมากเพราะเปนตวัชวย
ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปนแหลง
รายไดหลกัทีส่าํคญัของประเทศ แตการสงออกของ
สนิคาการเกษตรน้ันมขีอจาํกัดและขอบงัคับมาตรฐาน
ทีเ่ปนทีย่อมรับระดับสากลเพ่ือใหไดผลไมทีม่คีณุภาพ 
ปลอดภัย แกผู ผลิตจนถึงผู บริโภค โดยเรียก
กระบวนการผลิตทีม่มีาตรฐานสากลรองรับนีว้า ระบบ
มาตรฐานเกษตรดทีีเ่หมาะสม (Good Agricultural 
Practices: GAP) เปนกระบวนการการผลิตที่มี
แนวทางในการทําการเกษตรเพ่ือใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด 
โดยมีกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยตอเกษตรกร
และผูบริโภค ปราศจากการปนเปอนของสารเคมี
ไมทาํใหเกดิมลพิษตอสิง่แวดลอม มกีารใชทรัพยากร
ใหเกดิประโยชนสงูสดุไดผลผลติสงูคุมคาการลงทนุ 
การผลิตตามมาตรฐาน GAP กอใหเกิดความยั่งยืน
ทางการเกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทย (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม, 2563)

จากการ รายงานขาวองคกร/ธุรกิจเกษตร
ออนไลน Torzkrub (2018) ระบุวา คณะรัฐมนตรี
ใหความสําคญัในการสงออกไมผลของประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตในเชิงคุณภาพ 
ปริมาณ และความหลากหลาย โดยเฉพาะรสชาติ 
ถอืเปนจดุแขง็และความไดเปรยีบในการสรางความ
ยั่งยืนใหกับเกษตรกร จึงเสนอจัดทํายุทธศาสตร
การคาผลไมครบวงจร ภายใตองคประกอบท่ีสาํคญั 
แตผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่ผ านมา
ยงัไมปลอดภยัตอผูบรโิภคเทาทีค่วร เนือ่งจากยงัคงมี
สารเคมตีกคาง มศีตัรพูชืและจลุนิทรยีปนเปอน ทาํให
คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตไมเปนไป
ตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขาและมาตรฐาน
สากล อาจเนื่องมาจากขาดความรู ความเขาใจ 
ถึงวิธีการการปฏิบัติหรือขอบังคับการผลิตสินคา
มาตรฐานการผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม และการรับมือที่คอนขางยากกับ
สภาพอากาศท่ีแปรปรวน รวมถึงราคาที่ผันผวน
รุนแรง (ธวัชชัย, 2561) จากปญหาท่ีพบจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การปฏิบัติ
ตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของ
เกษตรกรผูปลกูมะมวง อาํเภอพราว จงัหวดัเชียงใหม 
เนือ่งดวยเกษตรกรในอาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม
มกีารปลกูมะมวงเพือ่การคาเปนจํานวนมาก ซึง่เปน
อาชพีทีส่บืทอดกนัมาของบรรพบรุษุ และเกษตรกร
บางรายปลูกมะมวงเพื่อการคาเนื่องจากเหมาะสม
กับสภาพพื้นท่ี และอําเภอพราว เปนแหลงแรก
ที่เริ่มตนปลูกมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกที่มี
ชือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม และมกีารสงเสรมิเพือ่
เนนการผลติมะมวงคณุภาพ เพือ่เพิม่โอกาสทางการ
แขงขนัในตลาดโลก (สาํนกัขาวกรมประชาสัมพนัธ, 
2561) ดงันัน้ ผูวจิยัจงึทาํการวิจยัภายใตคาํถามวจิยั 
คอื ลกัษณะพืน้ฐานสวนบุคคล เศรษฐกจิ และสงัคม
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ของเกษตรกรเปนอยางไร ความรูเกี่ยวกับการผลิต
มะมวงในระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสม
ของเกษตรกรเปนอยางไร การปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร
ผูปลูกมะมวงเปนอยางไร ปจจัยอะไรที่มีผลตอ
การปฏบิตัติามระบบมาตรฐานเกษตรดทีีเ่หมาะสม
ของเกษตรกรผูปลกูมะมวง และปญหา และขอจาํกดั
ในการผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละ
เหมาะสมของเกษตรเปนอยางไร ซึ่งขอมูลที่ได
สามารถเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานในพื้นที่
ทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิการเกษตร ในการวางแผน
การดําเนินงานการส งเสริมการผลิตมะม วง
ในอําเภอพราว และพื้นที่ใกลเคียงตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

เพ่ือศกึษาความสัมพนัธระหวางปจจัยตาง ๆ  กบัการ
ปฏิบตักิารผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสมของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอพราว 
จงัหวดัเชยีงใหม ดาํเนนิการวจิยัต้ังแตเดือนมถินุายน 
พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกร
ผู ผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสมในพ้ืนที่อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ในปการผลิต พ.ศ. 2562-2563 จํานวน 379 คน 
จากน้ันทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร 
Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น
รอยละ 95 หรือยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ที่ระดับ 0.05 ไดจํานวนเกษตรกรตัวอยางจํานวน 
195 คน และขั้นตอนท่ี 2 เปนการสุมตัวอยาง
เกษตรกรจากตําบลตัวอยาง 10 ตําบลดวยวิธีการ
สุมแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportional 
stratified random sampling) เพื่อทราบจํานวน

เกษตรกรตัวอยางแตละตําบล และขั้นตอนที่ 3 
ทําการสุมรายช่ือผูตอบแบบสอบถามดวยการสุม
อยางงาย (Simple random sampling) แบบ
จับสลากไมใสกลับ

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
รายงานการวิจัย และขอมูลมาตรฐานการเกษตร
มะมวง (สาํนกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ, 2558) 2) ขอมูลปฐมภูม ิซึ่งเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรผู ผลิตมะมวงตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม ในปการผลิต 
พ.ศ. 2562-2563 จํานวน 195 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู
การวิจัย

การวิเคราะหขอมลูการวจิยัแบงการวิเคราะห
ออกเปน 3 สวน คือ 1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมของเกษตรกรผู ปลูกมะมวง และการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรทีด่แีละเหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกมะมวง โดยสถิติที่นํามาใช
ในการวเิคราะห คอื สถิตเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดย
มีการใหคะแนนความรูจากการตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน แบง
ระดับความรูออกเปน 3 ระดับ ไดแก ใหคะแนน 
0-7 คะแนน หมายถึง ความรูนอย, 8-14 คะแนน 
หมายถึง ความรูปานกลาง และ 15-21 คะแนน 
หมายถึง ความรูมาก และแบงระดับเกณฑคาเฉลี่ย
ในการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ ไดแก 4.51-5.00 
หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด, 3.51-4.50 
หมายถึง ระดบัการปฏิบตัมิาก, 2.51-3.50 หมายถึง 
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ระดับการปฏิบัติปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึง 
ระดับการปฏิบัตินอย และ 1.00-1.50 หมายถึง 
ระดบัการปฏบิตันิอยทีส่ดุ 2) การวเิคราะหหาปจจัย
ทีม่ผีลตอการปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวง ไดแก 
การวิเคราะหพหุถดถอย (Multiple Regression 
Analysis) โดยวธิ ีEnter และ 3) การวเิคราะหขอมลู
เกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวงดวยวิธี
การจดักลุมประเภทและการบรรยาย (Categorize 
and Sort) ซึ่งขอมูลในสวนที่ 1 และ 2 วิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มอีายเุฉลีย่ 56.93 ป ถอืเปนวยัใกลสงูอายุ
ตามกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย (2546) ทีม่พีระราชบญัญตัผิูสงูอายกุลาววา
บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมี
สัญชาติไทยถือเปนผูสูงอายุ จบการศึกษาในระดับ
ประถมศกึษา เปนระดบัการศึกษาทีม่ผีลตอความรู
ความเขาใจในทางบวก สอดคลองกับ เรืองไร และ
วรทัศน (2559) ที่กลาววา เกษตรกรสวนใหญ
รอยละ 54.10 อยูในระดับชวงประถมศึกษา 1-6 ป 
ซึง่เปนระดับการศึกษาท่ีมผีลตอความรูความเขาใจ
ของเกษตรกรเก่ียวกับภัยพบิตัทิางการเกษตรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธเชิงบวก 
ในการศึกษาความรูความเขาใจและการปฏิบัติตน
ของเกษตรกร เกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตร

ในตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
เกษตรกรสวนใหญรอยละ 77.4 มีสถานภาพสมรส 
มีรายไดรวมในครัวเรือนในปการผลิต พ.ศ. 2562-
2563 เฉลี่ย 510,076.29 บาทตอป มีรายไดจาก
การปลูกมะมวงในปการผลิต พ.ศ. 2562-2563 
เฉล่ีย 379,835.90 บาทตอป มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.97 คน มีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 
3.01 คน มีจํานวนหนี้สินในครัวเรือนเฉลี่ย 
13,661.54 บาท มีพื้นท่ีปลูกมะมวงในปการผลิต 
พ.ศ. 2562-2563 เฉลี่ย 7.44 ไร เกษตรกรไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสม เฉลี่ย 2.78 ครั้งตอ มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรโดยเฉล่ีย 1.92 ครั้ง
ตอป มีการติดตอกับกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง
โดยเฉลี่ย 1.90 ครั้งตอป เกษตรกรสวนใหญมี
ประสบการณในการเขาอบรมเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน
เกษตรท่ีดีและเหมาะสม เฉล่ีย 1.37 ครั้งตอป 
เกษตรกรสวนใหญไมไดเปนคณะกรรมการหมูบาน 
และไมมตีาํแหนงทางสงัคม เกษตรกรมปีระสบการณ
การผลิตมะมวงตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละ
เหมาะสม เฉล่ีย 7.48 ป และเกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวงอยูใน
ระดับมาก

การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวง

ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร
ผู ปลูกมะมวงมีระดับในการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสมรวมทุกดาน 
มีคาเฉลี่ยอยู ที่ 4.67 ซึ่งอยู ในระดับมากท่ีสุด 
(Table 1) เปนไปในทิศทางเดียวกับ มนัญชยา 
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(2558) ทําการศึกษาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
(GAP) ของเกษตรกรผู ผลิตพืช เทศบาลตําบล
เกษตรพัฒนา อาํเภอแพว จงัหวดัสมทุรสาคร พบวา 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรผูผลิต

พชื ในภาพรวมท้ัง 8 ดาน โดยแบงเกณฑระดับการ
ปฏิบัติเปน 3 ระดับ มากไปนอย มีคาเฉลี่ยที่ 2.58 
ซึ่งอยูในระดับการปฏบิัติมาก

Table 1  Practice following Good Agriculture Practice of mango grower, Phrao district, 
Chiang Mai province

Practice following Good Agriculture Practice of 
mango grower, Phrao district, Chiang Mai province

𝒙 SD Description

1. Water source
2. Planting area
3. Pesticides 
4. Pre-harvest quality management
5. Harvesting and Post- harvest management
6. Holding, moving produce in planting, and storage
7. Personal hygiene
8. Record keeping and traceability

4.83
4.75
4.76
4.77
4.77
4.81
3.99
4.71

0.26
0.30
0.21
0.24
0.28
0.28
0.59
0.32

Highest
Highest
Highest
Highest
Highest
Highest

High
Highest

Total 4.67 0.20 Highest

Remark:  4.51-5.00=Highest  3.51-4.50=High  2.51-3.50=Moderate  1.51-2.50=Low  1.00-1.50=Lowest

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
เกษตรท่ีดีและเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูก
มะมวง

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธี 
Enter พบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปร
ตาม คือ การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวง อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม อยูรอยละ 29.90 (R2 = 
0.299) มีจํานวนทั้งหมด 4 ตัวแปร โดยแบงออก
เปนตัวแปรท่ีมีผลทางบวก 3 ตัวแปร ไดแก อายุ 
และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความรู

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวง มีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ในขณะท่ีตวัแปรท่ีมคีวามสัมพันธทางสถิตใินทางลบ 
คอื ระดบัการศึกษา มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Table 2)

การอธิบายตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร 
ที่มีผลตอตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร
ผูปลกูมะมวง อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม สามารถ
อธิบายไดดังนี้
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1. อายุของเกษตรกร สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อทุกคาคงท่ีแลวเกษตรกรมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป 
จะมีผลทําใหคาเฉลี่ยของการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร
ผูปลูกมะมวงเพิ่มขึ้น 0.003 คะแนน อาจเนื่องจาก
เมือ่เกษตรกรมีอายเุพิม่มากข้ึน จะยิง่ทาํใหเกษตรกร
มีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
สุจิกา (2557) เรื่อง เจตคติของเกษตรกรผูปลูก
มะมวงนํา้ดอกไมทีม่ตีอมาตรฐานเกษตรดทีีเ่หมาะสม 
และการผลิตแบบมีสัญญาซื้อขายในอําเภอกุยบุรี 
จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ อธบิายวา เกษตรกรท่ีมอีายุ
มาก หรือวัยอายุเฉลี่ยที่ 51-70 ป สามารถยอมรับ
การปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
เกษตรท่ีดีและเหมาะสมไดจริง และอาจหมายถึง
การที่เกษตรกรมีอายุเพ่ิมขึ้น จะทําใหความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสมจากการสั่งสมประสบการณเพ่ิมขึ้น
ตามอายุ

2. จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน สามารถอธบิาย
ไดวา เมื่อทุกคาคงที่แลวเกษตรกรมีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําใหคาเฉลี่ย
ของการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสมของเกษตรกรผู ปลูกมะมวงเพ่ิมขึ้น 
0.030 คะแนน อาจเน่ืองจากการมีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนมากขึ้น เกษตรกรจึงตองการหารายได
เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว สงผลใหเกษตรกร
มีการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมของเกษตรกรเพ่ิมขึน้ สอดคลองกับ ดนวุศั 
และปนันดา (2561) อธบิายวา การมจีาํนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเพ่ิมขึน้ สงผลใหเกษตรกรมีภาระหน้ีสนิ 
คาใชจายในครวัเรอืนทีเ่พิม่มากข้ึน จงึแสดงใหเหน็วา
ครอบครัวที่มีสมาชิกมากกวาจะมีคาใชจายท่ีคงท่ี

มากกวาครอบครัวที่มีสมาชิกนอย ดังนั้น อาจสรุป
ไดวาการมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจะทําให
เกิดการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสมของเกษตรผูปลกูมะมวงไดดกีวา และการ
ที่เกษตรกรปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสมในการผลิตมะมวงยอมทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่ม และมีตลาดรองรับท่ีแนนอน

3. ความรู  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร
ผูปลูกมะมวง สามารถอธิบายไดวา เมื่อทุกคาคงที่
แลวเกษตรกรมีความรู เก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสมของ
เกษตรกรผูปลูกมะมวงเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผล
ทําใหคาเฉล่ียของการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
เกษตรที่ดีและเหมาะสมเพิ่มขึ้น 0.054 คะแนน 
อาจเนื่องจากการที่เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรทีด่แีละเหมาะสม 
ยอมทําใหเกษตรกรสามารถปฏิบตัติามรายละเอียด
ขอกําหนดไดอยางถูกตอง สอดคลองกับการศึกษา 
กังสดาล และคณะ (2561) ที่อธิบายวา เกษตรกร
ทีม่คีวามรูเกีย่วกบัวธิกีารปลกูพชืระบบการเพาะปลกู
ที่ดี (GAP) มาก จะเกิดการยอมรับในการปลูกพืช
ระบบการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) และมีการปฏิบัติ
ที่เพิ่มขึ้น

4. ระดับการศึกษา สามารถอธิบายไดวา เม่ือ
ทุกคาคงที่แลวเกษตรกรที่มีการศึกษาตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไป จะมีผลทําใหคาเฉลี่ยของการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรทีด่แีละเหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกมะมวงนอยกวาเกษตรกรที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาอยูที ่-0.055 คะแนน 
อาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมกีารศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงค รายละเอียด หรือ
ขอกําหนดการปฏบิตัติามระบบมาตรฐานเกษตรทีด่ี
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และเหมาะสมในการผลิตมะมวง จึงคิดวาการทํา
การเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมเปนเร่ืองท่ียุงยากและซับซอน ทาํใหมกีาร
ปฏบิตัติามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสม
นอยกวาเกษตรกรท่ีมกีารศึกษาอยูในระดับประถม
ศึกษา ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงขามกับ สุพัฒตรา 
และคณะ (2560) อธบิายวา เกษตรกรทีม่กีารศกึษา
ในระดับสูงจะมีความตองการไดรับการพัฒนา

การเกษตรที่มากกวาเกษตรกรที่มีการศึกษา
ในระดับตํ่า เนื่องจากเกษตรกรท่ีจบในระดับที่สูง
กวาจะมีอายุและมีประสบการณในการทําการ
เกษตรท่ีนอยกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูที่มีระดับ
การศึกษาท่ีสงูกวาสวนใหญของเกษตรกร อาจจะมี
ประสบการณทีส่ามารถปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน
เกษตรทีด่แีละเหมาะสมของมะมวงไดอยางถกูตอง
นอยกวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวา 

Table 2  Factors affecting of mango grower is production on Good Agriculture Practice, 
Phrao district, Chiang Mai province

Independent Variables

Dependent Variable

Factors affecting of mango 
grower is production on Good 

Agriculture Practice, Phrao 
district, Chiang Mai province

B T Sig.

1. Gender
2. Age
3. Education level
4. Status
5. Household income
6. Mango production income
7. Household members
8. Household workforce
9. Debt
10. Receiving information about planting in GAP systems
11. Contact with agricultural extension offi cers
12. Training on GAP systems
13. Community board
14. Social position
15. Experience tea production in GAP systems
16. Knowledge of Mango production in GAP systems

-.006
.003
-.055
-.008

1.182E-8
-1.867E-7

.030
-.008

1.437E-7
.008
.000
.001
-.016
-.041
.002
.054

-.233
2.269
-1.970
-.265
.565

-1.751
2.543
-.701
.583
.674
-.037
.073
-.486
-.902
.563
6.789

.816
.024*

.050*

.792

.573

.082
.012*

.484

.560

.501

.971

.942

.628

.368

.574
.000**

R2 = 0.299 (29.9%)     F = 4.741     Sig. of F = .000

Remarks: * Statistically significant level at 0.05 and ** Statistically significant level at 0.01
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ปญหา และขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม

สาํหรับปญหาในการปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน
เกษตรทีด่แีละเหมาะสมของเกษตรกรผูปลกูมะมวง 
พบวา เกษตรกรรายใหมที่หันมาปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสมในการผลิตมะมวง 
ทาํไดเพยีงระยะเวลาไมนาน กจ็ะเลิกทาํ เนือ่งมาจาก
การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม มีขอกําหนดที่ยุ งยาก และเครงครัด 
รวมถึงรายละเอียดท่ีแตกตางของแตละประเทศคูคา 
จงึทาํใหเกษตรกรรายใหมถอดใจในการปฏบิตัติาม
ขอกําหนด โดยเฉพาะขอกําหนดดานการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรในการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ทําใหเกิดการ
รับมือกับแมลงศัตรูพืช หรือโรคพืชในพื้นที่ปลูก
คอนขางยาก ในสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนยากแกการ
ควบคุม เนื่องจากตองคํานึงถึงระยะเวลาปลอดภัย
ของสารตกคางในผลผลิต และดวยสถานการณ
การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทาํให
เกดิการติดตอสือ่สารคอนขางยากกับทางเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร กลุมผูปลูกมะมวงดวยกัน หรือ
แมแตการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อแลกเปล่ียน
องคความรูใหม ๆ  แกเกษตรกร และจากการศึกษา
ขอเสนอแนะของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมี
ความประสงคทีจ่ะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของเขามามี
สวนรวมในการดูแล ชวยเหลือเกษตรกรในการ
สงเสริมการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของเกษตรกรผูปลกูมะมวง โดยมีการ
จดักิจกรรมใหความรู แลกเปล่ียนองคความรูใหม ๆ 
แกเกษตรกร รวมถึงมาตรการชวยเหลือ และจัดอบรม
เกีย่วกบัการรบัมอืกบัวกิฤตปญหาทีไ่มทนัต้ังตัวแก

กลุ มเกษตรกรหลังประสบปญหาสถานการณ
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปไดวาเกษตรกรสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีรายไดรวม
ในครัวเรือนเฉลี่ย 510,076.29 บาทตอป มีรายได
จากการปลูกมะมวงเฉลี่ย 379,835.9 บาทตอป 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีจํานวน
แรงงานเฉลี่ย 3 คน มีจํานวนหนี้สินในครัวเรือน
เฉลี่ย 13,661.54 บาท มีพื้นที่ถือครองในครัวเรือน
เฉลี่ย 7.4356 ไร เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม
เฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือน โดยรับรูขอมูลขาวสารจาก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนหลัก มีการติดตอ
กบัเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรโดยเฉล่ีย 2 คร้ังตอป 
มกีารตดิตอกบักลุมเกษตรกรผูปลกูมะมวงโดยเฉลีย่ 
2 ครั้งตอป เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณ
ในการเขาอบรมเกีย่วกบัระบบมาตรฐานเกษตรทีด่ี
และเหมาะสมเฉล่ีย 1 ครั้งตอป เกษตรกรสวนใหญ
ไมไดเปนคณะกรรมการหมูบาน และไมมีตําแหนง
ทางสังคม เกษตรกรมีประสบการณการผลิตมะมวง
ในระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสมเฉลี่ย 
7 ป และเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสมของ
เกษตรกรผูปลกูมะมวงอยูในระดับมาก

เกษตรกรมีการปฏิบตัติามระบบมาตรฐานท่ีดี
และเหมาะสมในการผลติมะมวงอยูในระดบัมากทีส่ดุ 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานแหลงนํ้า 
รองลงมา คือ  ดานการพักผลิตผล การขนยาย
ในแปลงปลกู และการเกบ็รกัษา และดานทีม่คีาเฉลีย่
นอยที่สุด คือ ดานสุขลักษณะสวนบุคคล 
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ปจจยัทีม่ผีลตอการปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน
เกษตรทีด่แีละเหมาะสมของเกษตรกรผูปลกูมะมวง
อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแก อาย ุระดบัการศกึษา 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน และความรูเกีย่วกบัการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกมะมวง สําหรับปญหาในการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสม
ของเกษตรกรผูปลูกมะมวง พบวา การผลิตมะมวง
ตามระบบมาตรฐานมีขอกําหนดในการปฏิบัติ
อยางเครงครัด ทําใหเกษตรกรรายใหมทําไดเพียง
ระยะเวลาไมนาน  และเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําให
เกดิการติดตอสือ่สารคอนขางยากกับทางเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร และกลุมผูปลูกมะมวงดวยกัน 
รวมถึงการแลกเปล่ียนองคความรูใหม ๆ  แกเกษตรกร 
โดยเฉพาะ การแลกเปล่ียนเรื่องขอกําหนดดาน
การใชวตัถอุนัตรายทางการเกษตรในการปฏบิตักิาร
ผลิตมะมวงในระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (GAP) เพื่อพรอมตอการรับมือตอแมลง
ศัตรูพืช โรคพืช เนื่องจากตองคํานึงถึงระยะเวลา
ปลอดภัยของสารตกคางในผลผลิต 

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาเกษตรกร

ทีม่อีายุมากจะมีระดับการปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน
เกษตรที่ดีและเหมาะสมมากกวาเกษตรกรที่มี
อายุนอย ดังนั้น การสงเสริมการปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม ควรมุงเนนไปที่
เกษตรกรท่ีมีอายุและประสบการณมาก เพ่ือการ
สนบัสนุนใหเกษตรกรสามารถถายทอดองคความรู 
และชวยเหลือในดานการปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน
เกษตรที่ดีและเหมาะสมแกเกษตรกรที่มีอายุและ
ประสบการณนอยกวาได

2. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก จะมีระดับการ
ปฏิบตัติามระบบมาตรฐานเกษตรทีด่แีละเหมาะสม
ของเกษตรผู ปลูกมะมวงมากกวาเกษตรกรที่มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีนอยกวา ดังนั้น 
การสงเสริมการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตร
ที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรผูปลูกมะมวง ควร
เสรมิสรางความมัน่ใจในดานรายได และการมตีลาด
รองรับท่ีแนนอนแกเกษตรกร เนือ่งจากการมีจาํนวน
สมาชิกในครัวเรือนที่มากจําเปนตองมีรายไดที่
เพียงพอตอการเลี้ยงดู 

3. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ที่มีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
เกษตรที่ดีและเหมาะสมของมะมวงมากขึ้นจะมี
ระดับการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี
และเหมาะสมเพิ่มข้ึนตาม ดวยเหตุดังกลาวจึงมี
ข อเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ี 
มุงเนนสงเสรมิเกษตรกรทีม่คีวามรูในระดบัท่ีนอยกวา 
โดยเฉพาะดานการบันทึกขอมูลและการตามสอบ 
เนื่องจากการบันทึกขอมูลทําใหเกษตรกรสามารถ
ยอนดูขอมูลท่ีเคยปฏิบัติได จะชวยทําใหจดจํา
ในสวนของขอมูลตาง ๆ

4. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวาจะมรีะดบัการปฏบิตัติาม
ระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดีและเหมาะสมของ
เกษตรกรผูปลกูมะมวงนอยกวาเกษตรกรทีม่รีะดบั
การศกึษาทีน่อยกวา เนือ่งมาจากผูทีร่ะดบัการศกึษา
ประถมศึกษาอาจมีประสบการณในการปฏิบัติ
ที่มากกวา ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรและ
หนวยงานท่ีเกีย่วของในดานการสงเสริมการเกษตร 
ควรยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีการศึกษา
นอยกวา โดยสนับสนุนเกษตรกรใหเปนผู นํา
ทางการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีและ
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เหมาะสม ตลอดจนหนุนเสริมเกษตรกร หรือ
ถายทอดองคความรูตาง ๆ  ดานการเกษตร เพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการผลติ และแลกเปลีย่นองคความรูแก
เกษตรกรดวยกันเองไดกวางขวางมากข้ึน โดยการ
ใหเกษตรกรผูมีการศึกษาระดับที่นอยกวา แตมี
ประสบการณมาก เปนแบบอยางหรือบคุคลตนแบบ
ในกลุมเกษตรกรดวยกันเองในชวงที่มีสถาน การณ
แพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงาน

เกษตรอําเภอพราว ทีใ่หความอนุเคราะหชวยเหลือ
ในการใหขอมูล ขอขอบคุณเกษตรกรผูผลิตมะมวง
ในระบบมาตรฐานเกษตรท่ีดแีละเหมาะสมในพ้ืนที่
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่ไดสละเวลา
ใหขอมูลและรวมดําเนินการวิจัย และสุดทายนี้
ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรสาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและการพัฒนาชนบท และสาขาวิชา
พืชศาสตร (ไมผล) คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทุกทานที่ได ให คําปรึกษา 
คําแนะนําในการศึกษาวิจัย และการติดต อ
ประสานงานในการดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จลงได 
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้

เอกสารอางอิง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย. 2546. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546. โรงพิมพเทพเพ็ญวานิสย, กรุงเทพฯ.

กังสดาล กนกหงส นฤเบศร รัตนวัน และปภพ 
จี้รัตน. 2561. การยอมรับวิธีการปลูกพืช
ภายใต มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกร
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยและ
สงเสริมวิชาการเกษตร 36(1): 75-84.

ดนุวัศ สาคริก และปนันดา จันทรสุกร. 2561. 
ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
สถาบัน และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ตอรายไดและรายจายในภาคการเกษตรของ
เกษตรกร ไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร 
16(2): 57-85.

ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2561. สถานการณมะมวง
ภาคเหนือตอนบนปการผลิต 2561/62 
จะเปนฉันใด. แหลงขอมูล https://www.
carsr.agri.cmu.ac.th/?p=2751 (5 ตุลาคม 
2564).

มนญัชยา เรืองวงศโรจน. 2558. การปฏิบตัทิางการ
เกษตรท่ีดี (GAP) ของเกษตรกรผูผลิตพืช 
เทศบาลตาํบลเกษตรพฒันา อาํเภอแพว จงัหวดั
สมุทรสาคร. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม 
14(2): 18-25.

เมดไทย. 2560. มะมวง. แหลงขอมูล https://
medthai.com/มะมวง/ (12 มิถุนายน 
2563).

เรอืงไร อนิซากอง และวรทศัน อนิทรคัคมัพร. 2559. 
ความรู ความเขาใจและการปฏิบัติตนของ
เกษตรกร เก่ียวกับภัยพิบัติทางการเกษตร
ในตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม. วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 4(1): 98-108.

สุจิกา ฉิมออง. 2557. เจตคติของเกษตรกรผูปลูก
มะมวงน้ําดอกไมที่มีตอมาตรฐานเกษตรดี
ทีเ่หมาะสม และการผลติแบบมสีญัญาซือ้ขาย
ในอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ. 
วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn 
University 7(1): 561-585.

115ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):105-116
J. Agri. Prod. 2021



สุพัฒตรา คณานิตย ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ
ชยัชาญ วงษสามญั. 2560. ความตองการของ 
เกษตรกรตอการไดรับการพัฒนาการเกษตร
จากองคการบริหารสวนตาํบลหวาทอง อาํเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน. วารสารแกนเกษตร 
45(พิเศษ 1): 1515-1521.

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. 2563. 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี. ศูนยขอมูล
ความรูอาเซียน แหลงขอมูล https://alro.
go.th/asean_data/ewt_dl_link.php?
nid=232&filename=index (10 กรกฎาคม 
2563)

สํานักงานขาวกรมประชาสัมพันธ. 2561. อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม ผลิตมะมวงคุณภาพ 
เล็งเพิ่มโอกาสในตลาดโลก. แหลงขอมูล 
https://thainews.prd.go.th/th/news/
detail/TNEVN6107040010006 (25 
ตุลาคม 2564)

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ. 2558. มาตรฐานสินคาเกษตร 
(มกษ. 5-2558). สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ, กรุงเทพฯ.

Posttoday. 2561. เกษตรไทยระวงั! เอลนโีญแผลง
ฤทธ์ิทํามะมวงปนสลนตลาด. แหลงขอมูล 
https://www.posttoday.com/world/
591241 (15 ตุลาคม 2564)

Torzkrub. 2018. แงมดู ยุทธศาสตร “การคาผล
ไมครบวงจร” ของรัฐบาลลุงตู…จะทําไรบาง ?. 
เกษตรกาวไกล. แหลงขอมูล  https://www.
kasetkaoklai.com/home/2018/02/
การคาผลไมครบวงจร/ (15 กรกฎาคม 
2563).

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory 
Analys. 3rd. New York: Harper and Row 
Publication.

116 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):105-116
J. Agri. Prod. 2021



วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N
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Abstract
This experiment aimed to determine the effect of indole-3 butyric acid (IBA) on 

rooting of KL1 date palm while attached to the mother plant. The experiment was carried 
out at a farmer’s plot in Chai Prakan District, Chiang Mai Province from October 2019 to 
June 2020. The Randomized Complete Block Design (RCBD) was arranged with five 
replications. The offshoots were treated with three different IBA concentrations viz. 1,000 
3,000 and 5,000 mg/L comparing to treatment of non-IBA application (water). The results 
showed that offshoots circumference and length, days to root, survival rate, and offshoot 
weight from each treatment were not significantly different in this study. However, offshoots 
treated with 1,000 mg/L IBA gave number of new roots (n=71.83) and diameter of root 
(6.45 centimeter) significantly greater than other groups. For offshoots that received IBA 
at 3,000 mg/L gave the highest root length (20.25 centimeter). Similarly, offshoots girth 
and length increased steadily over eight months period. Therefore, the results indicated 
that IBA concentrations of 1,000 or 3,000 mg/L were appropriate for rooting of KL1 date 
palm offshoots attached to the parent plant
Keywords: Date palm, IBA, root, offshoot
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บทคัดยอ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคศึกษาผลของ IBA ตอการเกิดรากของหนออินทผลัมพันธุ  KL1 

ขณะติดกับตนแม ดําเนินการท่ีแปลงของเกษตรกร อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
เดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 
5 ซํา้ โดยพนสาร IBA ทีโ่คนหนออนิทผลมั มคีวามเขมขน 4 ระดบั คอื 0 1,000 3,000 และ 5,000 มก./ล. 
ผลการทดลองพบวา การใชสาร IBA ความเขมขน 1,000 มก./ล. สามารถเพิ่มจํานวนรากที่เกิดขึ้นใหม 
(71.83 ราก) เสนผานศูนยกลางรากขนาดใหญ (6.45 มล.) และมีการรอดชีวิตเทากับ 100 % เมื่อเทียบ
กับกรรมวิธีอื่นและการพนนํ้าเปลา สําหรับหนออินทผลัมท่ีไดรับ IBA ความเขมขน 3,000 มก./ล. 
มีผลทําใหความยาวรากสูงที่สุด (20.25 ซม.) ขณะใชเวลาในการออกรากของหนอมีคาใกลเคียงกัน
ทั้งการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต IBA และนํ้าเปลาเทากับ 52.50-66.00 วัน ซึ่งไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ เชนเดียวกับการเติบโตดานเสนรอบวงและความยาวของหนอมีคาเพิ่มขึ้นอยางสมํ่าเสมอตลอด
ระยะเวลา 8 เดือน ดังนั้น สาร IBA ความเขมขน 1,000 หรือ 3,000 มก./ล. มีความเหมาะสมในการชักนํา
ใหเกิดรากของหนออินทผลัมพันธุ KL1 ที่ผิวดินขณะติดอยูกับตนแมพันธุ 
คําสําคัญ: อินทผลัม IBA ราก หนอ

คํานํา
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปน

พชืตระกูลปาลม มถีิน่กําเนดิในแถบตะวันออกกลาง
ตอนเหนือของประเทศแอฟริกา อินทผลัมเปนพืช
เศรษฐกจิในแถบเขตรอนทะเลทรายสําหรบับรโิภค
ภายในประเทศและสงออกไปท่ัวโลก สถานการณ
การผลิตอินทผลัมป 2560 ประเทศที่มีการผลิต
อินทผลัมมากท่ีสุด คือ ประเทศอียิปต ปริมาณ 
1.54 ลานตัน หรือ 18.39 เปอรเซ็นตของปริมาณ
การผลิตท่ัวโลก 8.38 ลานตัน รองลงมา ไดแก 
ซาอุดีอาระเบีย อิหราน และแอลจีเรีย ตามลําดับ 
(FAO, 2018) สําหรับอินทผลัมในประเทศไทย
ยังเปนพืชชนิดใหมและมีการปลูกเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเรว็ มปีระโยชนตอสขุภาพและมมีลูคาสงูทําให
มีเกษตรกรสนใจปลูกมากข้ึน ตนมีลักษณะเปน
ลาํตนเด่ียวและแตกหนอ ลาํตนสงู มกีาบใบหุมลาํตน 
ชอดอกออกจากโคนใบ ทางใบมีหนามแหลมยาว 

ใบเปนแบบขนนก ผลทรงกลมรีลักษณะเปนชอ 
รสหวาน รสฝาด ทานไดทั้งผลสด ผลสุกและ
ผลแหง ผลสีเหลอืง สสีมจนถึงสีแดงและเปล่ียนเปน
สีนํ้าตาลเขมเมื่อผลสุกจนถึงผลแหง

อนิทผลมัในประเทศไทยยงัคงมรีาคาสงูทําให
เกษตรกรสนใจปลูกอินทผลัมเพ่ิมขึ้น ตนพันธุ 
อินทผลัมจึงเปนที่ต องการมากข้ึนตามไปดวย 
การขยายพันธุอนิทผลัมสามารถทําไดหลายวิธ ีไดแก 
การตอนหนอ เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และเพาะเมล็ด 
แตที่นิยมกันมากคือ การตอนหนอ และเพาะเลี้ยง
เนือ้เย่ือ โดยการตอนหนอเปนวิธกีารขยายพันธุพชื
ทีม่อียูโดยไมรบกวนพืชท่ีกาํลงัออกดอกหรือติดผล 
เมื่อนําก่ิงตอนไปปลูกมีการรอดชีวิตมากกวากิ่ง
ไมไดตอน หลังปลูกตนไมผลที่ไดจากกิ่งตอนมีทรง
พุมเตี้ยงายตอการเก็บเก่ียวดูแลรักษา และกิ่งตอน
มีขนาดใหญกวาก่ิงชําจึงทําใหตนท่ีนําไปปลูกให
ผลผลิตที่รวดเร็ว (วิเชษฐ, 2546) การขยายพันธุ
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อนิทผลัมดวยการแยกหนอตนจะมีการเจริญเติบโต
และลักษณะเหมือนตนแมทุกประการ พบวาหนอ
อินทผลัมมีการเจริญของรากมากข้ึนเมื่อแยกออก
จากตนแม มีการเกิดรากที่ดีกวาสมบูรณและ
รวดเร็วเพราะวา 2 ใน 3 สวนของรากที่เกิดใหม
จะเกิดตรงรากเดิมที่โดนตัด การเกิดใบใหมยังเปน
ตวัชีว้ดัการเกดิรากไดดวย (Hodel and Pittenger, 
2003a)

สารควบคุมการเจริญเติบโตทีน่ยิมนํามาใชใน
การเรงรากก่ิงตอนคือ สารสังเคราะหในกลุมออกซิน 
ไดแก Indole-3-butyric acid (IBA) และ 
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ซึง่สารเหลานี้
ชวยในการเพิม่เปอรเซน็ตการออกราก กระตุนใหเกดิ
การงอกของรากพิเศษ (adventitious root) 
การขยายขนาดของเซลล การยดืยาวของเซลล การ
แบงเซลล (ลิลลี่ และคณะ, 2556) โดยพืชสวนใหญ
เมื่อไดรับออกซินในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยให
เกิดรากเร็วและมากขึ้น (พีรเดช, 2537) NAA เปน
สารที่มีฤทธิ์ของออกซินคอนขางสูงเคลื่อนยาย
ในพืชไดเร็ว มีราคาไมแพงมากนัก สลายตัวไดชา 
แตเกิดความเปนพิษไดงาย มีชวงความปลอดภัย
ตอพืชแคบเน่ืองจากความเขนขนท่ีเจาะจงกับ
พืชชนิดนั้น ดังนั้น ถาใชอัตราที่มากเกินไปจะเปน
ผลเสียตอการเกิดรากได สวน IBA เปนสารที่มีฤทธิ์
ของออกซินคอนขางต่ํา เกิดความเปนพิษนอยกวา 
NAA ชวงความปลอดภัยตอพืชกวาง สลายตัวไดเร็ว
พอควรเคล่ือนยายภายในตนพืชไดชากวา NAA 
(ภวูนาถ, 2532) สาํหรับการใชสารเรงรากในก่ิงตอน
สวนใหญจะใชในรูปสารละลายเขมขน หรือรูปผง
เขมขนแลวนาํมาละลายนํา้ นาํมาทารอยคว่ันตอนบน
กอนการหุมกิง่ (สนัน่, 2541) เชน กระตุนการออกราก
ของหนออินทผลัมพันธุ Hillawi ดวยสาร IAA IBA 
NAA และ 2-4 D ความเขมขน 1,000 2,000 และ 

3,000 มิลลิกรัม/ลิตร หรือใชรวมกัน มีการแช 
1 นาที และฉีดเขาตน 25 มิลลิลิตร แลวปลูกแซม
ในแปลงสม พบวาการจุมและฉีด IBA 3,000 มลิลกิรมั/
ลิตร ทําใหจํานวนราก จํานวนขนราก และความ
ยาวรากสงูสดุเมือ่เทยีบกบักรรมวธิอีืน่ ความหนาของ
รากไมตางกนั สวนชุดควบคุมนัน้ไมเกิดราก (Afzal 
et al., 2011) และมีการวิจัยของ Darwesh et al. 
(2013) ไดแชหนออินทผลัมใน IBA ความเขมขน 
4,000 มลิลกิรัม/ลติร หรอืรวมกับพาโคบิวทราโซล 
0.4 มลิลกิรมั/ลติร ทาํใหความยาวใบ จาํนวนใบใหม 
จาํนวนหนอใหม จาํนวนราก และความยาวรากเพิม่ขึน้ 
ทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ
การแชนํา้เปลา รวมไปถงึการใชสาร IBA และ NAA 
ทีป่ระสบความสําเร็จในสับปะรด (ศศิภา และคณะ, 
2557) อยางไรก็ตาม ความเขมขนของการใชสาร
เรงรากอยูในชวงกวางซ่ึงไมเฉพาะเจาะจงกบัอนิทผลมั 
ดังนั้น การทดลองในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ IBA ในความเขมขน
ตาง ๆ ตอการเกิดรากในการตอนหนออินทผลัม
พันธุ KL1 ซึ่งผลการทดลองท่ีไดจะสามารถนําไป
เผยแพรสูเกษตรกรตอไป

 อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized 

Complete Block Design (RCBD) จํานวน 
4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซํ้า ซํ้าละ 3 ตนตอหนวย
ทดลอง โดยใชสาร IBA (>98 เปอรเซ็นต ยีห่อ SRL) 
ความเขมขน 0 1,000 3,000 และ 5,000 มลิลกิรมั/
ลติร ดาํเนนิการตอนหนอทนัทหีลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ
เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2562 แลวหุ มด วย
ขุยมะพราวหอดวยพลาสติกใสดานนอกสุดมัดดวย
เชอืกเปนเวลา 8 เดอืน จนกระทัง่หนอพรอมแยกปลูก
เนื่องจากมีรากเปนจํานวนมากและเปนสีนํ้าตาล
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เต็มที่ในเดือนมิถุนายน 2563 (Hodel et al., 
2009) คัดเลือกตนอินทผลัมพันธุ KL1 ที่มีความ
สมบูรณและมีหนอบริเวณผิวดินอายุประมาณ 3 ป 
เสนรอบวงหนอรวมกาบใบ 60-90 เซนติเมตร 
มเีนือ้ไม ตดัแตงทางใบโดยตดัใบแกสเีหลอืง ใบเปน
โรคท้ิง รวบใบท่ีเหลือทั้งหมดแลวมัดดวยเชือก 
ตดัหนามบรเิวณโคนทางใบ ตดักาบใบบรเิวณโคนหนอ
ชดิเกือบถึงลาํตนโดยไมโดนเน้ือไมตอนดวยการทํา
รอยแผลขนาดกวาง 10 เซนติเมตร จากน้ันพนสาร
แตละกรรมวิธีปริมาณ 50 มิลลิลิตร ที่โคนหนอ
ใหทัว่ตามทีก่าํหนด รอใหแหงแลวหุมดวยขยุมะพราว
ที่มีความชื้น

การดูแลรักษาหนอตอนโดย พนสารปองกัน
กาํจัดศัตรูพชืบริเวณโคนหนออินทผลัมทันทภีายหลงั
ตอนหนอ และพนทุกสัปดาหเปนเวลา 2 เดือน 
สาํหรบัการปฏิบตัริกัษาตนแมพนัธุทาํโดยใสปุยหมัก 
ปุยเคมี รดน้ํา กับดักฟโรโมนลอแมลง พนสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและกําจัดวัชพืชตามระยะ
การพัฒนา หลังการตอนหนอ 8 เดือน เมื่อหนอ
ที่ตอนมีรากเจริญออกมาเต็มที่และเปนสีนํ้าตาล 
ตดัแยกหนอออกจากตนแม บนัทกึขอมลูการแตกราก
ของหนอ หลังจากน้ันนําไปปลูกประมาณเดือน
มิถุนายนซึ่งเปนตนฤดูฝนหนอมีโอกาสรอดชีวิตสูง 
(Hodel et. al., 2009)

บันทึกขอมูลของหนออินทผลัมเดือนละคร้ัง 
ดังน้ี เสนรอบวงโคนหนอ ความยาวหนอ จํานวน
รากตอหนอ ความยาวราก เสนผานศูนยกลางราก 
ลักษณะการออกรากและอัตราการรอดชีวิต 
วเิคราะหความแปรปรวนทางสถติ ิและเปรยีบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s 
multiple range test ดวยโปรแกรม SPSS

ดําเนินการทดลองต้ังแตตุลาคม 2562 - 
มิถุนายน 2563 ที่แปลงอินทผลัมของเกษตรกร 
บานก่ิวจําป ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัยและวิจารณ
จากการทดลองไดใชหนออนิทผลัมทีอ่ยูบรเิวณ

โคนตนแมเหนอืผวิดนิ เนือ่งจากหนอผวิดนิออกราก
ไดดีและรอดชีวิตสูงกวาหนออากาศท่ีเกิดขึ้น
ดานขางลําตนดานบน (Al-Mana et al., 1996) 
เสนรอบวงหนออินทผลัม เมื่อเริ่มการทดลองหนอ
อินทผลัมมีเสนรอบวงหนอใกลเคียงกันอยูระหวาง 
46.14-53.60 เซนติเมตร (Table 1) มีคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจนกระทั่งในเดือนที่ 8 
หลงัการทดสอบ พบวาการใชสาร IBA ทีร่ะดับความ
เขมขนแตกตางกันทําใหเส นรอบวงของหนอ
อินทผลัมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกับเม่ือเร่ิมการทดลอง โดยเสนรอบวงหนอ
อนิทผลัมมคีาอยูระหวาง 54.20-62.40 เซนติเมตร 
ซึ่งการใช IBA ความเขมขน 0 1,000 3,000 และ 
5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีเสนรอบวงเทากับ 62.40 
54.43 59.50 และ 54.20 เซนติเมตร ตามลําดับ 
(Table 1) ตรงกนัขามกบัหนออากาศอนิทผลมัพนัธุ
เมดจูลมีเสนผานศูนยกลางเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับสาร 
IBA (Bitar et al., 2019) เชนเดียวกับ Hodel and 
Pittenger (2003b) พบวาหนอพนัธุ Deglet Noor 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 10-35 เซนตเิมตร มอีตัรา
การรอดชีวติสงู ขนาดหนอจงึมคีวามสาํคญัอยางมาก 
เมื่อแยกออกจากตนแมมีการสะสมคารโบไฮเดรต
มากในการสรางพลงังานสาํหรบัการเกิดและพฒันา
รากและใบ 
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Table 1  Effect of IBA on circumference of date palm offshoots after 8 months

Treatment
Offshoot circumference after treat IBA 8 months (centimeter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 ppm
1,000 ppm
3,000 ppm
5,000 ppm

53.60
46.14
49.00
51.00

55.20
47.29
52.00
53.00

57.40
48.43
53.25
53.33

58.20
50.00
56.00
54.17

59.40
51.29
56.75
52.00

59.60
52.43
57.25
52.80

61.00
53.00
58.25
53.20

61.80
53.86
58.75
53.80

62.40
54.43
59.50
54.20

T-test
C.V. (%)

ns
14.21

ns
15.25

ns
14.89

ns
13.41

ns
14.94

ns
15.67

ns
13.46

ns
15.82

ns
13.79

ns = Not significant different.

ความยาวหนออนิทผลมัเมือ่เริม่การทดลองมี
ความยาวใกลเคยีงกนั ความยาวของหนออนิทผลมั
มคีาอยูระหวาง 69.20-70.83 เซนตเิมตร (Table 2) 
มีคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจนกระทั่ง
ในเดอืนที ่8 หลงัการทดสอบ พบวา การใชสาร IBA 
ความเขมขนแตกตางกนัไมมผีลตอความยาวหนอที่

เพิม่ขึน้ไมแตกตางกันอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิโดย
ความยาวหนอมีคาอยู ระหวาง 74.20-79.25 
เซนติเมตร ซึ่งการใช IBA ความเขมขน 0 1,000 
3,000 และ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวหนอ
เทากับ 74.20 74.29 79.25 และ 75.00 เซนตเิมตร 
ตามลําดับ 

Table 2  Effect of IBA on offshoot length of date palm after 8 months

Treatment
Offshoot length after treat IBA 8 months (centimeter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 ppm
1,000 ppm
3,000 ppm
5,000 ppm

69.20
69.29
70.75
70.83

71.00
71.00
72.00
71.50

72.80
72.29
75.75
73.17

73.00
72.57
78.00
73.50

73.40
73.14
78.50
74.00

74.00
73.57
78.50
74.20

74.20
73.86
78.75
74.60

74.20
74.29
78.75
74.80

74.20
74.29
79.25
75.00

T-test
C.V. (%)

ns
13.56

ns
14.87

ns
15.02

ns
14.79

ns
14.62

ns
13.79

ns
14.32

ns
13.85

ns
13.11

ns = Not significant different.
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จํานวนวันออกราก การพน IBA แกหนอ
อินทผลัมเพ่ือการเกิดรากภายหลังการตอนหนอ
อินทผลัม (Table 3) พบวา การใชสาร IBA ทําให
ความเร็วในการเกิดรากไมมีความแตกตางกันทาง
สถติ ิหนออนิทผลมัเริม่มกีารเกดิรากใหเหน็ภายใน
ขุยมะพราวที่หุมไวขณะติดอยูกับตนแมเมื่อเวลา

ผานไป 52.50-66.00 วนั โดยหนออนิทผลัมทีไ่ดรบั
สาร IBA ความเขมขน 0 1,000 3,000 และ 5,000 
มิลลิกรัม/ลิตร มีจํานวนวันออกรากมาปรากฏ
ใหเห็นเทากับ 52.50 60.00 66.00 และ 60.00 วัน 
ตามลาํดบั ซึง่ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติ

Table 3  Effect of IBA on days for root initiation, survival rate, offshoot weight, root 
number, root length and root diameter of date palm offshoots after 8 months

Treatment
Days to root 

initiation 
(day)

Survival 
rate 
(%)

Offshoot 
weight 
(kg)

Root 
number 
(root)

Root 
length 
(cm)

Root 
diameter 

(mm)

0 ppm
1,000 ppm
3,000 ppm
5,000 ppm

52.50
60.00
66.00
60.00

91.67
100.00
75.00
83.33

19.83
17.92
19.00
17.17

57.00 b 1/

71.83 a
61.00 ab
60.33 b

 15.79 b 1/

15.72 b
20.25 a
14.33 b

 6.84 a 1/

6.45 ab
5.70 c
5.80 bc

T-test
C.V. (%)

ns
33.21

ns
28.76

ns
23.17

*
15.85

*
15.73

*
10.38

* = Significant difference at P≤0.05 level. 
1/ = Values followed by different letters are significantly different according to DMRT.

อตัราการรอดชีวติของหนออนิทผลัมขณะอยู
กับตนแมจากการใชสาร IBA ที่ พบวา หลังจากใช
สาร IBA ผานไป 8 เดือน ทุกกรรมวิธีไมมีความ
แตกตางกนัทางสถติ ิมอีตัราการรอดชวีติอยูระหวาง 
75.00-100.00 เปอรเซน็ต อยางไรกต็ามหนออนิทผลมั
ทีไ่ดรบัสาร IBA ความเขมขน 1,000 มลิลกิรมั/ลติร 
มีอัตราการรอดชีวิตของหนอครบ 100 เปอรเซ็นต 
(Table 3) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
กบัหนอทีไ่ดรบัสาร IBA ความเขมขน 0 3,000 และ 
5,000 มลิลกิรมั/ลติร ทีม่อีตัราการรอดชีวติ 91.67 
75.00 และ 83.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สาเหตุที่

หนออนิทผลัมมกีารรอดชีวติสงูเพราะหนอยงัคงติด
อยูกับตนแมในระหวางการวิจัยตลอดระยะเวลา 
8 เดือน สอดคลองกับการเรงรากอินทผลัมพันธุ 
Braim และ Khastawi ไดรับการฉีด NAA + IBA 
ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีการรอดชีวิต
สงูกวาชุดควบคุม (Reja, 2007) และอินทผลัมพนัธุ 
Amhate และ Sewy ที่ฉีด IBA หรือ NAA ความ
เขมขน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ 4 มิลลิลิตร 
สามารถเพิ่มการรอดชีวิตสูงสุด (Haseeb et al., 
2018)
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นํ้าหนักหนออินทผลัม เมื่อเริ่มการทดลองได
คดัเลอืกหนอทีม่ขีนาดใกลเคยีงกนัโดยวดัเสนรอบวง
รวมกาบใบอยูระหวาง 60.00-90.00 เซนติเมตร 
(Table 3) พบวาการใช IBA ความเขมขนตางกัน
ไมสงผลตอการเปลีย่นแปลงของนํา้หนกัหนออนิทผลมั
หลังจากตัดออกจากตนแมแตอยางใด โดยการพน 
IBA ที่หนออินทผลัม ระดับความเขมขน 1,000 
3,000 และ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีนํ้าหนักหนอ
เทากับ 17.92 19.00 และ 17.17 กโิลกรัม ตามลาํดบั 
เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิคีวบคมุเทากบั 19.83 กโิลกรมั 
ขณะที่การฉีดสาร IBA เขาหนออินทผลัมพันธุ  
Khalas Ruziz และ Shishi นํา้หนกั 12-20 กโิลกรัม 
ทําใหรากเกิดใหมสูงขึ้น (Al-Ghamdi, 1988)

จาํนวนรากของหนอ การพนสาร IBA สามารถ
ชกันาํใหหนออินทผลมัเกดิรากได ทาํใหมจีาํนวนราก
แตกตางกันทางสถติ ิโดยสาร IBA ระดับความเขมขน 
1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทําใหหนออินทผลัมที่ตอน
เกิดรากจํานวนมากเทากับ 71.83 ราก (Table 3) 
รองลงมาคอื สาร IBA ความเขมขน 3,000 มลิลกิรมั/
ลิตร ไดจํานวนรากที่เกิดใหมเทากับ 61.00 ราก 
และสาร IBA ความเขมขน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
มีจํานวนราก 60.33 ราก ขณะที่นํ้าสะอาดมีผล
ทาํใหหนออนิทผลัมเกิดรากนอยเทากบั 57.00 ราก 
สอดคลองกับ Jamro et al. (2018) พบวาการฉีด 
IBA ความเขมขน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร กับหนอ
อากาศอินทผลัมพันธุ  Aseel และ Karbalain 
ขณะติดกับตนแมทําใหจํานวนรากหลักและราก
แขนงสูงเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น

ความยาวรากของหนอ การใชสาร IBA ทําให
ความยาวรากแตกตางกันทางสถิติ โดยสาร IBA 
ความเขมขน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทําใหรากยาว
มากทีส่ดุเทากบั 20.25 เซนติเมตร ในขณะทีก่ารใช
สาร IBA ความเขมขน 0 1,000 และ 5,000 
มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวรากรองลงมาเทากับ 

15.79 15.72 และ 14.33 เซนติเมตร ตามลําดับ 
โดยไมมีความแตกตางกันระหวางกรรมวิธีดังกลาว 
(Table 3) เชนเดียวกับการฉีด IBA หรือ NAA 
ทกุความเขมขนเขาหนออนิทผลมัพนัธุ Braim และ 
Khastawi สามารถเพ่ิมความยาวรากได (Reja, 
2007) และมกีารชักนาํการเกิดรากของหนออนิทผลมั
พันธุ Amhate และ Sewy พบวา การฉีดสาร IBA 
หรือ NAA ความเขมขน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปริมาณ 4 มิลลิลิตร เพิ่มความยาวรากมากข้ึน 
(Haseeb et al., 2018) รวมไปถึงการแชหนอ
อากาศอินทผลัมพนัธุ Hillawi ในสาร IAA IBA และ 
NAA ความเขมขน 1,000 2000 และ 3,000 
มลิลกิรมั/ลติร หรอืรวมกันเปนเวลา 1 นาที กท็าํให
ความยาวรากมากขึ้นเชนกัน (Afzal et al., 2011)

เสนผานศูนยกลางรากของหนออินทผลัม
ไดรบัอทิธพิลจากการใชสาร IBA ทีร่ะดบัความเขมขน
ตางกันภายหลังการตอนหนอ 8 เดือน (Table 3) 
โดยการใชสาร IBA ความเขมขน 0 และ 1,000 
มิลลิกรัม/ลิตร ทําใหมีเสนผานศูนยกลางรากมาก
เทากับ 6.84 และ 6.45 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
รองลงมาเปนการใชสาร IBA ความเขมขน 5,000 
มิลลิกรัม/ลิตร มีคาเทากับ 5.80 มิลลิเมตร ขณะท่ี
การใช IBA ความเขมขน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
มคีานอยเทากบั 5.70 มลิลเิมตร แตในขณะทีก่ารฉดี 
NAA + IBA ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปรมิาณ 5 มลิลลิติร เขาหนอ ทาํใหเสนผานศนูยกลาง
รากสูงทีส่ดุ (Reja, 2007) การเรงรากอินทผลัมพนัธุ 
Aseel และ Karbalain กับหนออากาศ พบวา
การฉีด IBA ความเขมขน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
เขาหนอขณะอยูบนตน มเีสนผานศนูยกลางรากสงู
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น (Jamro et al., 2018) 
และหนออากาศอินทผลัมพันธุเมดจูลท่ีไดรับ IBA 
ทางการคาก็มีขนาดเสนผานศูนยกลางรากเพิ่มขึ้น
ดวย (Bitar et al., 2019)
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Figure 1 Root density of date palm 
offshoots with 0 ppm IBA

Figure 2 Root density of date palm 
offshoots with 1,000 ppm IBA

Figure 3 Root density of date palm 
offshoots with 3,000 ppm IBA

Figure 4 Root density of date palm 
offshoots with 5,000 ppm IBA
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สรุปผลการวิจัย
การใชสาร IBA ที่ความเขมขน 1,000 หรือ 

3,000 มิลลิกรัม/ลิตร กับหนออินทผลัมผิวดินที่ได
ตอนหนอขณะตดิอยูกบัตนแมพนัธุเปนเวลา 8 เดอืน 
มีความเหมาะสมตอการกระตุนการเกิดรากของ
หนออินทผลัมพันธุ KL1 โดยสามารถเพิ่มจํานวน
รากใหมากขึ้น และมีความยาวรากเพิ่มขึ้นแตกตาง
จากหนอที่ไมไดรับสาร ขณะที่การเติบโตของหนอ
อินทผลัมเปนไปตามปกติ
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ขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา

การเกษตรเชียงใหมที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ตาง ๆ รวมทั้งเจาหนาที่ใหความชวยเหลือในการ
ดาํเนนิงานวจิยั ขอขอบคณุ ร.ต.ท.วจิารย นวลแกว 
เกษตรกรผูสนับสนุนตนอินทผลัมสําหรับเปนพืช
ทดลอง และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีเ่ปนประโยชน
จนทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี

เอกสารอางอิง
พีรเดช ทองอําไพ. 2537. ฮอรโมนพืชและสาร

สงัเคราะห: แนวทางการใชประโยชนในประเทศ
ไทย. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ.

ภูวนาถ นนทรีย. 2532. การใชฮอรโมนกับไมผล
บางชนิด. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, 
กรุงเทพฯ. 

ลิลลี่ กาวีตะ มาลี ณ นคร ศรีสม สุวรรณวงศ และ
สุริยา ตันติวิวัฒน. 2556. สรีรวิทยาของพืช. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

วิเชษฐ คาสุวรรณ. 2546. การขยายพันธุ พืช. 
ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ.

ศศิภา เทียนคา เจนจิรา ชุมภูคา และอารยา 
อาจเจริญ เทียนหอม. 2557. ผลของออกซิน
ตอการขยายพันธุสับปะรดปตตาเวียดวยจุก. 
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 45(2)(พิเศษ): 
89-92. 

สนั่น ขําเลิศ. 2541. หลักและวิธีปฏิบัติการขยาย
พันธุ พืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

Afzal, M., M.A. Khan, M.A. Pervez and R. 
Ahmed. 2011. Root induction in the 
aerial offshoots of date palm (Phoenix 
dactylifera L.) cultivar, Hillawi. Pak. J. 
Agri. Sci. 48(1): 11-17.

Al-Ghamdi, A. 1988. Rooting of date palm 
offshoots as affected by offshoot size, 
cultivar and indole butyric acid 
injection. Acta. Hort. 226: 379-388.

Al-Mana, F.A., M.A. Ed-Hamady, M.A. Bacha 
and A.O. Abdelrehman. 1996. Improving 
root development on ground and 
aerial date palm offshoots. Principes. 
40(4): 179-181, 217-219.

Bitar, A.D., H.A. Abu-Qaoud and H.M. Isaid. 
2019. Studies on date palm propagation 
by offshoots. PJTAS. 2: 61-68.

Darwesh, R.S., E.A. Adbolly and E.G. Gadalla. 
2013. Impact of indole butyric acid and 
paclobutrazol on rooting of date palm 
(Phoenix dactylifera L.) off-shoots 
cultivar Zaghloul. J. Hort. Sci. Orn. 
Plants. 5(3): 145-150.

125ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):117-126
J. Agri. Prod. 2021



FAO. 2018. Crops. Available: http://www.
fao.org/faostat/en/#data/QC (September 
30, 2020.)

Haseeb, G.M.M., S.E. El-Kosary, H.A. Abd 
Elkareem and M.A.M. Bakir. 2018. 
Induction of roots on young date palm 
offshoots using growth regulators 
injection. In VI International Symposium 
on Tropical and Subtropical Fruits. 
1216: 115-126.

Hodel, D.L. and D.R. Pittenger. 2003a. 
Studies on the establishment of date 
palm (Phoenix dactylifera Deglet Noor) 
offshoots. Part I. Observations on root 
development and leaf growth. Palms. 
47(4): 191-200.

Hodel, D.L. and D.R. Pittenger. 2003b. 
Studies on the establishment of date 
palm (Phoenix dactylifera Deglet Noor) 
offshoots. Part II. Size of offshoot. 
Palms. 47(4): 201-205.

Hodel, D.R., A.J. Downer and D.R. Pittenger. 
2 0 0 9 .  T r a n s p l a n t i n g  p a l m s . 
HortTechnology. 19(4): 686-689.

Jamro, M.M., A.N. Shah and F.K. Nizamani. 
2018. Effects of IBA and NAA on 
integrated root development in aerial 
offshoots of Phoenix dactylifera L.. 
Bangladesh J. Bot. 47(2): 287-292.

Reja, T.H. 2007. Affection of some treatment 
on rooting of small attached date palm 
(Phoenix dactylifera L.) offshoots 
(Braim and Khastawi cvs). AJAS. 5(1): 
149-162.

126 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(3):117-126
J. Agri. Prod. 2021



วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

 คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

1. การพิมพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด ใชรูปแบบฟอนต Thai Sarabun PSK 
ขนาด 16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับท่ีเหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 
เวนขอบทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. ความยาวของบทความรวมทุกอยางไมเกิน 10 หนา

2. การเรียงเนื้อหา เนื้อหาประกอบดวยสวนตางๆ รวม 8 หัวขอ ควรเรียงตามลําดับ ดังนี้
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ 
et al. ใหพมิพดวยตวัเอน ชือ่เร่ืองภาษาอังกฤษ ใหขึน้ตนคาํดวยอกัษรตัวพมิพใหญทกุคาํ ยกเวน
คําบุพบท

2.2 ชือ่ผูเขยีน (Authors) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สวนทีอ่ยูทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ใหใสเปน
เชิงอรรถท่ีทายช่ือหากมีผูแตงมาจากหลายท่ี โดยอธิบายเชิงอรรถไวในหนาแรกของบทความ 
ที่อยูควรเปนที่อยูที่ติดตอไดทางไปรษณีย รวมรหัสไปรษณียดวย ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) 
หลังชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ (corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ

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

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

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

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

2.7 ผลการวิจัยและวิจารณ (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอขอมูล
ในรูปแบบ ตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง สวนคําอธิบาย
ภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริก สวนวิจารณผล ใหแสดง
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงท่ีเชื่อถือได โดยไมตอง
แยกเปนอีกหัวขอ

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

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

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

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

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

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

4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับชื่อ
ตามตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal)

แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559. 
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. 
วารสารเกษตร 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. Agricultural Technology 1(2): 247-253.

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

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

atatistic-abiometric approach. 3rd Edition. McGraw-Hill Publishing 
Company, Toronto.

4.2.3 เรือ่งยอยในหนังสอืหรือตาํราท่ีมผีูเขยีนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books 
with Editors)
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สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ 
พาวิน มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ 
พิชัย สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.

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

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลําไยพันธุ ดอในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, 
มหาวิทยาลัยแมโจ.

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

4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
วรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวัสดิ์. 

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

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

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

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

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

การสงบทความ
อีเมล jap@mju.ac.th
ThaiJo https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju
เว็บไซต www.jap.mju.ac.th
เบอรโทรติดตอ +66 5387 3618
ที่อยูติดตอวารสาร สํานักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร 200 ป
 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเขียนจะติดตอผานอีเมล ตามท่ีอยูของ corresponding author หรือหากจําเปนเรงดวน

จะติดตอทางเบอรโทรศัพทหรือไปรษณียตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เรือ่งทีผ่านการพจิารณาจากผูทรงคณุวฒุจิาํนวน 3 ทาน จงึจะไดรบัใหลงตพีมิพในวารสาร โดยจะตอบรับ

การตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายใน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะตองสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
J. Agri. Prod. 2021130



วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

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 3 independent referees.

Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keywords, 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 keywords for 
each manuscript

6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 
system.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
J. Agri. Prod. 2021 131



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. 

10. 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): 247-253.

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.

Internet:
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite. 

Available: http://www.schunder.com/strawberries.html (April 21, 2005.)
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วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือการเผยแพรผลงานวจิยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มกีาํหนดตพีมิพเผยแพร ปละ 3 ฉบบั โดยกําหนดออกในเดอืนเมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม 

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
แบบเนือ้หาส้ัน (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรูเชงิวเิคราะห (Review article) 
หรือบทความปริทัศน โดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยไดรับการตีพิมพ หรืออยูระหวางการพิจารณา
เพ่ือตีพมิพในวารสารอ่ืนมากอน บทความอาจจะเขยีนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคดัยอ
จะตองมีทั้งสองภาษา บทความที่ตีพิมพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามที่กําหนด 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคําแนะนําการเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ 
จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของจํานวน 3 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว 
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจแกไขเร่ืองท่ีจะสงพิมพตามท่ีเห็นสมควร และไมรับพิจารณา
ตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหา
ผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย (Open access)
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