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สวัสดีคะ

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
บรรณาธิการ

สวัสดีคะผูอานทุกทาน ฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของปที่ 4 แลวนะคะ เนื้อหาของบทความในเลมนี้ 
ยังคงหลากหลายทั้งทางดานพืชสวน พืชไร และสมุนไพร เชน ฟาแลนนอปซิส พริก จิงจูฉาย ขาวเหนียว
ลืมผัว สลัดกรีนโอค ขาวโพดเลี้ยงสัตว หรือแมแตบทความดานการสงเสริมการเกษตร เชน การวิเคราะห
นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
รวมถึงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร เปนตน จึงเช่ือวานาจะเปนประโยชนกับผูอาน
ไมมากก็นอยคะ

ขาวสาํคญัอกีเรือ่งทีอ่ยากจะแจงและยํา้เตอืนใหกบัผูสนใจสงบทความเพ่ือพจิารณาตพีมิพในวารสาร 
คือ ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่องการกําหนดคาธรรมเนียมการเผยแพรบทความวิจัย และบทความ
วิชาการในวารสารผลิตกรรมการเกษตร ไดออกมาเรียบรอยแลวนะคะ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (http://
jap.mju.ac.th/) ดงันัน้บทความทีส่งมายงัวารสารหลงัวนัที ่5 ตลุาคม 2565 จะเริม่ถูกจดัเกบ็คาธรรมเนยีม
ในการตีพิมพคะ โดยมีอัตราปกติ 3,500 บาท (ทราบผลภายใน 180 วัน) หรือระบบ fast track อัตรา 
7,000 บาท ตอบทความ (ทราบผลหลังจากเขาระบบรับลงทะเบียนแลวภายใน 45 วัน) อยางไรก็ตาม
ทางบรรณาธิการใครขอทําความเขาใจวา คาธรรมเนียมในการตีพิมพบทความดังกลาวจะไมไดรับคืน
ไมวาจะกรณีใด ๆ และไมใชการรับประกันวาบทความจะผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทุกบทความ 
เนื่องจากคุณภาพของบทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิโดยไมเกี่ยวของกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม หากผูแตงมีขอสงสัยตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม เร่ืองการจัดเก็บคาธรรมเนียมตีพิมพ 
สามารถติดตอสอบถามไดที่สํานักงานวารสารโดยตรงคะ

อนึง่การจัดเกบ็คาธรรมเนียมในการตีพมิพเผยแพรบทความ ยงัเปนเร่ืองใหมสาํหรับวารสารนองใหม
อยางพวกเราคะ หากผูแตงไมไดรับความสะดวก หรือมีปญหาเรื่องเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ในการจายเงิน 
รบกวนแจงใหทางเจาหนาที่ผูประสานงานวารสารทราบโดยดวนนะคะ เพื่อเราจะไดปรับปรุงแกไขระบบ
การทํางานใหดียิ่งขึ้นตอ ๆ ไปคะ
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 การใชประโยชน ผลพลอย ไดจากโรงงานผลิตเอทานอล

ตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต

ของขาวโพดเลี้ยงสัตว
Utilization of By-product from Ethanol Factory on Growth, 
Yield and Yield Components of Maize
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Abstract
This investigation aimed to study the utilization of by-product from ethanol factory 

on growth, yield and yield components of hybrid maize (var. Seeds Tech 188) planted 
in Kamphaeng Saen soil series. Experimental design was arranged in Randomized Complete 
Block Design (RC BD) with 3 replications consisting of 8 treatments. The results revealed 
that the application of chemical fertilizer (CF) based on soil chemical analysis in 
combination with spent wash liquor (SWL) of 20 m3/rai and water treatment (WT) of 
20 m3/rai (T8: CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3) gave the highest plant height, husk yield, grain yield 
and protein in grain which were not different from the application of CF based on soil 
chemical analysis in combination with SWL of 10 m3/rai and WT of 10 m3/rai (T7: CFDOA+

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(3):1-12 1J. Agri. Prod. 2022



SWL10 m3+WT10 m3) and the application of CF based on soil chemical analysis in combination 
with SWL of 20 m3/rai (T3: CFDOA+SWL20 m3). While, the CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) gave the 
highest unhusk yield and total N in grain of maize which were not different from the 
CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 (T7), CFDOA+SWL20 m3 (T3), the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with WT of 40 m3/rai (T6: CFDOA+WT40 m3) and the application of 
CF based on soil chemical analysis in combination with WT of 20 m3/rai (T5: CFDOA+
WT20 m3).
Keywords:  ethanol, maize, yield, spent wash liquor, water treatment

บทคัดยอ
ศึกษาการใชประโยชนผลพลอยไดจากโรงงานผลิตเอทานอลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุ ลูกผสมซีดสเทค 188 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณภายในบล็อค (RCBD) จาํนวน 3 ซํา้ ประกอบดวย 8 ตาํรบัทดลอง 
ผลการศึกษาพบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้ากากสาอัตรา 20 ลบ.ม./ไร และนํ้าที่ผาน
การบําบัดอัตรา 20 ลบ.ม./ไร (T8: CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3) มีผลใหความสูงตน นํ้าหนักฝกท้ังเปลือก 
นํ้าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยตามคา
วิเคราะหดินรวมกับน้ํากากสาอัตรา 10 ลบ.ม./ไร และน้ําท่ีผานการบําบัดอัตรา 10 ลบ.ม./ไร 
(T7: CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3) และการใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้ากากสาอัตรา 20 ลบ.ม./ไร 
(T3: CFDOA+SWL20 m3) ขณะที่ CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหนํ้าหนักฝกปอกเปลือก และปริมาณ
ไนโตรเจนในเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับ CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 (T7), 
CFDOA+SWL20 m3 (T3) การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้าที่ผานการบําบัดอัตรา 40 ลบ.ม./ไร 
(T6: CFDOA+WT40 m3) และการใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้าที่ผานการบําบัดอัตรา 20 ลบ.ม./ไร 
(T5: CFDOA+WT20 m3)
คําสําคัญ:  เอทานอล ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิต นํ้ากากสา นํ้าบําบัด

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(3):1-122 J. Agri. Prod. 2022



คํานํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความ

สําคัญ โดยประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว 6.53 ลานไร ใหผลผลิต 4.22 ลานตัน 
(เฉล่ีย 722 กิโลกรัม/ไร) (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562) ปจจุบันความตองการขาวโพด
เลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผลผลิตเกือบ
ทัง้หมดประมาณรอยละ 95 ใชในภาคอตุสาหกรรม
การเลีย้งสัตว แตเกษตรกรไมสามารถผลติไดเพยีงพอ
ตอความตองการของตลาดภายในประเทศ รวมทั้ง
ปริมาณผลผลิตตอหนวยพื้นที่ไมแนนอน เนื่องจาก
การผลติขึน้กบัสภาพของดนิฟาอากาศ อยางไรกต็าม 
มีแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวตอหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น เชน การเลือก
ฤดกูาลปลกูทีเ่หมาะสมจะชวยลดความเสยีหายจาก
ความแหงแลง (สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครราชสีมา, 2561) การศึกษาอัตรา
การใชปุยรวมกับผลพลอยไดจากภาคเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งชวยเพ่ิมผลิตและ
ลดตนทุนการผลิต (ธนศมณท และคณะ, 2561) 
เปนตน ที่ผานมามีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการนํา
ผลพลอยไดจากภาคอตุสาหกรรมเกษตรมาชวยเพิม่
ผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว เชน กากตะกอนเยื่อ
กระดาษ (จนัจริา และคณะ, 2552) กากตะกอนยสีต
จากโรงงานผลิตเอทานอล (ชัยวัฒน และคณะ, 
2558) นํ้ากากสาจากโรงงานผลิตเอทานอล (รุจิกร 
และคณะ, 2563) เปนตน ปจจุบันอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความตองการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ปริมาณนํ้ามันดิบจากธรรมชาติลดนอยลง โดย
ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
ที่สําคัญ ไดแก นํ้ากากสา (spent wash liquor, 
SWL) และน้ําทีผ่านการบําบดั (water treatment, 

WT) ซึ่งมีปริมาณมากถึง 839,500 และ 912,500 
ลูกบาศกเมตร/ป ตามลําดับ (ปริศนะ และคณะ, 
2561) จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาการใชประโยชน
ผลพลอยไดจากโรงงานผลิตเอทานอลดังกลาวตอ
การเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งนอกจากจะเปนการนํา
ผลพลอยไดมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมแลว ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
เกษตรกรที่ปลูกข าวโพดเลี้ยงสัตว ในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลงของผลพลอยไดอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาการใช ประโยชนผลพลอยไดจาก

โรงงานผลิตเอทานอลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสัตว
พันธุ ซีดสเทค 188 ในชวงเดือนมีนาคม-เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ แปลงทดลองของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งเปนชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen 
series, Ks; Typic Haplustalfs; fine-silty, mixed,  
semiactive, isohyperthermic, Soil Survey 
Staff, 2003) ทําการเก็บตัวอยางดินกอนปลูกจาก
แปลงทดลองท่ีระดับความลึก 0-30 เซน ตเิมตร เพือ่
วิเคราะหสมบัติของดิน ซึ่งใชวิธีการวิเคราะหดิน
ตามหลักคู มือปฏิบัติการวิเคราะหดินและพืช 
(ทัศนีย และจงรักษ, 2542) ไดแก คา pH (1:1) 
คาสภาพการนาํไฟฟาของดนิในสภาพอิม่ตวัดวยนํา้ 
(ECe) ปรมิาณอนิทรยีวัตถ ุปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน
ประโยชน  ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม โซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนได และเนื้อดิน 
(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2558) สําหรับ
สมบัติบางประการของดินก อนการทดลอง
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ไดแสดงไวใน Table 1 งานทดลองน้ีประกอบดวย 
24 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 4.5 
เมตร และยาว 9.0 เมตร จํานวน 5 แถว มีระยะ
หางระหวางแถว 0.75 เมตร เก็บขอมูลผลผลิตของ
ขาวโพดเฉพาะ 3 แถวกลาง เวนหัวและทายแถว
ระยะ 1 เมตร โดยมีพื้นที่ เก็บเกี่ยวในแตละ
แปลงยอยเทากับ 3.0 × 7.0 ตารางเมตร วางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block 
จํานวน 3 ซํ้า 8 ตํารับทดลอง โดยรายละเอียดของ
ตํารับทดลองไดแสดงไวใน Table 2

การใสปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 
(21% N) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (46% P2O5) 
และปุยโพแทสเซียมคลอไรด (60% K2O) โดย
แบงใส 2 ครั้ง ครั้งละคร่ึงอัตรา ในแตละตํารับ
ทดลองท่ีอายุ 20 และ 40 วนัหลงัปลูก ยกเวน ตาํรับ
ควบคุม (control) อัตราการใสปุ ยเคมีตามคา
วิเคราะหดินสําหรับข าวโพดเล้ียงสัตว คือ 20, 5 
และ 10 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร 
ตามลําดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) สําหรับ
ผลพลอยไดจากโรงงานผลิตเอทานอลท่ีใชในการ
ทดลอง ไดแก นํ้ากากสา (spent wash liquor, 
SWL) และน้ําทีผ่านการบําบดั (water treatment, 
WT) มาจากโครงการพัฒนาวิชาการระหวาง บรษิทั 
อนิทเิกรทเตด็ รเีสริช เซน็เตอร จาํกัด และภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม (Table 3) โดยการ
ใสผลพลอยไดดังกลาวจะแบงใส 4 ครั้ง ที่อายุ 20, 

40, 60 และ 80 วนัหลงัปลกู กลาวคอื ตาํรบัทดลอง
ที่ 3, 4, 7 และ 8 ใสนํ้ากากสาอัตรา 20, 40, 10 
และ 20 ลูกบาศกเมตร/ไร ตามลําดับ สวนตํารับ
ทดลองที ่5, 6, 7 และ 8 ใสนํา้ท่ีผานการบาํบัดอตัรา 
20, 40, 10 และ 20 ลูกบาศกเมตร/ไร ตามลําดับ

การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก ไดแก 
ความสูงตน และคาความเขียวของใบ (SPAD unit) 
โดยวดัตาํแหนงใบท่ี 3-5 จากปลายยอด ดวยเคร่ือง 
chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: 
SPAD-502 model) สวนการเกบ็ขอมลูผลผลติและ
องคประกอบผลผลติขาวโพดเลีย้งสตัว ไดแก นํา้หนกั
ฝกท้ังเปลือก นํ้าหนักฝกปอกเปลือก นํ้าหนักเมล็ด 
นํา้หนกั 1,000 เมลด็ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดและ
ปริมาณโปรตีนในเมล็ด (คํานวณจากปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมดในเมล็ด (%) × empirical factor 
โดยกําหนด empirical factor สําหรับเมล็ด
ขาวโพดเล้ียงสัตวเทากับ 6.25) จากน้ันนําขอมูล
การเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิต
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวมาวิเคราะหความแปรปรวน
ทางสถิต ิ(analysis of variance) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ความแตกต างของค  า เฉลี่ ย โดยใช   DMRT 
(Duncan’s multiple range test) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ดวยโปรแกรม Statistical 
Package for the Social Science for Windows 
(SPSS)
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Table 1 Properties of soil (0-30 cm depth) before the experiment

Properties Results Rating

pH (1:1 water)
ECe (dS/m)
Organic matter (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
Exchangeable Ca (mg/kg)
Exchangeable Mg (mg/kg)
Exchangeable Na (mg/kg)
Texture

7.15
0.73
0.75
37.12
94.42
1,089
116.28
28.51

sandy loam

neutral
non-saline

low
high
high
high

moderately
- 
-

Table 2  Detail of treatments

Treatments Descriptions Symbols
Quantity of 

major elements
(kgN-P2O5-K2O per rai)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

no chemical fertilizer (CF) treatment
the application of CF based on soil chemical 
analysis
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with spent wash 
liquor (SWL) of 20 m3/rai
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with SWL of 40 m3/rai
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with water treatment 
(WT) of 20 m3/rai
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with WT of 40 m3/rai
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with SWL of 10 m3/
rai and WT of 10 m3/rai
the application of CF based on soil chemical 
analysis in combination with SWL of 20 m3/
rai and WT of 20 m3/rai

control
CFDOA

CFDOA+SWL20 m3

CFDOA+SWL40 m3

CFDOA+WT20 m3

CFDOA+WT40 m3

CFDOA+SWL10 m3

+WT10 m3

CFDOA+SWL20 m3

+WT20 m3

0-0-0
20-5-10

20.6-5.6-18.8

21.2-6.2-27.6

20-5-10

20-5-10

20.3-5.3-14.4

20.6-5.6-18.8
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Table 3  Properties of by-product from ethanol factory before the experiment

Properties
Results

spent wash liquor (SWL) water treatment (WT)

pH 
EC (dS/m)
Organic matter (%)
Total N (mg/l)
Available P2O5 (mg/l)
Exchangeable K2O (mg/l)
Total Ca (mg/l)
Total Mg (mg/l)
Total S (mg/l)
Total Fe (mg/l)
Total Mn (mg/l)
Total Cu (mg/l)
Total Zn (mg/l)
Total B (mg/l)
Total Na (mg/l)
Soluble Na (%)

4.10
16.15
5.60
300
300

4,400
1,200
600
500
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0.16

7.08
2.85
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100
n.d.
300
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
200
0.47

Note n.d. = not detected

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว

ความสูงตน
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคมี รวมทัง้ตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหความสูงตนของขาวโพด
เล้ียงสัตวที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) 
กลาวคือ ที่อายุ 1 และ 2 เดือนหลังปลูก พบวา 
การใสปุ ยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้ากากสา
อตัรา 20 ลกูบาศกเมตร/ไร และนํา้ทีผ่านการบําบดั
อัตรา 20 ลูกบาศกเมตร/ไร (T8: CFDOA+SWL20 m3

+WT20 m3) มผีลใหความสงูตนของขาวโพดเลีย้งสตัว

มากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยตามคาวิเคราะห
ดินรวมกับนํ้ากากสาอัตรา 10 ลูกบาศกเมตร/ไร 
และนํา้ท่ีผานการบําบัดอตัรา 10 ลกูบาศกเมตร/ไร 
(T7: CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3) สวนท่ีอายุ 3 เดอืน
หลังปลูกพบวา CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) 
มีผลใหความสูงตนของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด 
(235.54 เซนติเมตร) ไมแตกตางกับ CFDOA+
SWL10 m3+WT10 m3 (T7) และการใสปุยตามคา
วเิคราะหดนิรวมกบันํา้กากสาอตัรา 20 ลกูบาศกเมตร/
ไร (T3: CFDOA+SWL20 m3) ขณะท่ีตํารับควบคุม 
(control) มผีลใหความสงูตนของขาวโพดเล้ียงสัตว
นอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
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Table 4  Plant height of maize at vegetative and reproductive stages

Treatments
Plant height (cm)

1 MAP1/ 2 MAP1/ 3 MAP1/

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+SWL20 m3

T4 = CFDOA+SWL40 m3

T5 = CFDOA+WT20 m3

T6 = CFDOA+WT40 m3

T7 = CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3

T8 = CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3

88.2f 2/

125.6d

138.5bc

120.5e

133.3c

135.5c

140.8ab

144.7a

119.4f 2/

164.6d

178.5bc

156.4e

173.6c

175.4bc

180.7ab

185.5a

132.4f 2/

208.5d

228.7abc

200.5e

222.4c

225.5bc

230.5ab

235.5a

F-test
CV (%)

**
12.24

**
12.89

**
12.98

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT

**  indicates significant difference at P< 0.01

คาความเขียว (SPAD unit) ของใบ
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคม ีรวมทัง้ตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหคาความเขียวของใบ
ขาวโพดเล้ียงสัตวทีอ่ายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 5) 
กลาวคือ ที่อายุ 1 เดือนหลังปลูก พบวา ทุกตํารับ
ทดลองทีม่กีารใสปุยเคมอียางเดยีว การใสนํา้กากสา 
และนํ้าที่ผานการบําบัดรวมกับปุยเคมี มีผลใหคา
ความเขียวของใบขาวโพดเลี้ยงสัตวใกลเคียงกัน 
สวนที่อายุ 2 และ 3 เดือนหลังปลูกพบว า 
CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหคาความ
เขียวของใบขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตาง
กบั CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 (T7), CFDOA+SWL20 m3 
(T3) การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้าที่ผาน

การบําบัดอัตรา 40 ลูกบาศกเมตร/ไร (T6: CFDOA+
WT40 m3) และการใสปุยตามคาวเิคราะหดนิรวมกบั
นํ้าที่ผานการบําบัดอัตรา 20 ลูกบาศกเมตร/ไร 
(T5: CFDOA+WT20 m3) ขณะทีต่าํรบัควบคมุ (control) 
มีผลใหคาความเขียวของใบขาวโพดเล้ียงสัตว
นอยท่ีสุดทุกระยะการเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม 
มขีอสงัเกตวาคาความเขยีวของใบขาวโพดเลีย้งสตัว
ที่อายุ 3 เดือนหลังปลูก มีแนวโนมลดลงตาม
ระยะเวลาของการใสปุยโดยเฉพาะปุยไนโตรเจน 
ทัง้นีเ้นือ่งจากชุดดนิกาํแพงแสนมีปรมิาณอินทรยีวตัถุ
ในระดบัตํา่ ดงันัน้ปรมิาณปุยไนโตรเจนทีล่ดลงตาม
ระยะเวลา จงึสงผลใหคาความเขยีวของใบขาวโพด
เลีย้งสัตวลดลง เนือ่งจากไนโตรเจนเปนองคประกอบ
ของคลอโรฟลลนั่นเอง (ยงยุทธ, 2558)
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Table 5  Leaf greenness (SPAD unit) of maize at vegetative and reproductive stages

Treatments
SPAD unit

1 MAP1/ 2 MAP1/ 3 MAP1/

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+SWL20 m3

T4 = CFDOA+SWL40 m3

T5 = CFDOA+WT20 m3

T6 = CFDOA+WT40 m3

T7 = CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3

T8 = CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3

35.42c 2/

42.47ab

43.65ab

40.63b

43.32ab

43.51ab

43.79ab

44.32a

33.62d 2/

47.63bc

49.58ab

46.33c

48.72ab

49.24ab

49.63ab

50.13a

30.79c 2/

43.36b

45.23ab

42.89b

44.17ab

44.26ab

45.39ab

46.18a

F-test
CV (%)

**
12.19

**
12.58

**
13.47

1/  Months after planting
2/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT

**  indicates significant difference at P< 0.01

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพด
เลี้ยงสัตว

นํ้าหนักฝกทั้งเปลือก
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคมี รวมทัง้ตํารับ
ควบคมุ (control) มผีลใหนํา้หนกัฝกทัง้เปลอืกของ
ขาวโพดเล้ียงสตัวทีร่ะยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ 
CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหนํ้าหนักฝก
ทัง้เปลือกของขาวโพดเล้ียงสัตวมากท่ีสดุ (2,674.75 
กิโลกรัม/ไร) ไมแตกตางกับ CFDOA+SWL10 m3+
WT10 m3 (T7) และ CFDOA+SWL20 m3 (T3) ขณะที่
ตํารับควบคุม (control) มีผลใหนํ้าหนักฝกทั้ง
เปลือกของขาวโพดเลีย้งสตัวนอยทีส่ดุคอื 1,345.31 
กิโลกรัม/ไร

นํ้าหนักฝกปอกเปลือก
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ท่ีผานการบาํบัดรวมกบัปุยเคม ีรวมทัง้ตาํรบั
ควบคุม (control) มีผลใหนํ้าหนักฝกปอกเปลือก
ของขาวโพดเล้ียงสัตวทีร่ะยะเก็บเก่ียว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ 
CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหนํ้าหนักฝก
ปอกเปลือกของข าวโพดเ ล้ียงสัตว มากท่ีสุด 
(2,443.61 กิโลกรัม/ไร) ไมแตกตางกับ CFDOA+
SWL10 m3+WT10 m3 (T7), CFDOA+SWL20 m3 (T3), 
CFDOA+WT40 m3 (T6) และ CFDOA+WT20 m3 (T5) 
ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลใหนํ้าหนักฝก
ปอกเปลือกของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอยท่ีสุดคือ 
950.36 กิโลกรัม/ไร
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นํ้าหนักเมล็ด
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคม ีรวมทัง้ตํารับ
ควบคุม (control) มผีลใหนํา้หนักเมล็ดของขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ระยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ CFDOA+

SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหนํ้าหนักเมล็ดของ
ขาวโพดเลีย้งสตัวมากทีส่ดุ (1,409.54 กโิลกรมั/ไร) 
ไมแตกตางกับ CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 (T7) 
ขณะทีต่าํรบัควบคมุ (control) มผีลใหนํา้หนกัเมลด็
ของข าวโพดเลี้ยงสัตว น อยท่ีสุดคือ 546.28 
กิโลกรัม/ไร

Table 6  Husk yield, unhusk yield and grain yield of maize at harvesting 

Treatments
Husk yield 

(kg/rai)
Unhusk yield 

(kg/rai)
Grain yield 

(kg/rai)

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+SWL20 m3

T4 = CFDOA+SWL40 m3

T5 = CFDOA+WT20 m3

T6 = CFDOA+WT40 m3

T7 = CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3

T8 = CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3

1,345.3f 1/

2,514.5d

2,657.5ab

2,473.3e

2,618.5c

2,653.6b

2,668.4ab

2,674.8a

950.4d 1/

2,263.5b

2,438.4a

2,213.6c

2,418.5a

2,433.2a

2,440.5a

2,443.6a

546.3f 1/

1,220.4d

1,350.5b

1,190.5e

1,302.6c

1,347.7b

1,404.6a

1,409.5a

F-test
CV (%)

**
14.36

**
13.68

**
12.71

1/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT

**  indicates significant difference at P< 0.01

นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคม ีรวมทัง้ตํารับ
ควบคมุ (control) มผีลใหนํา้หนกั 1,000 เมล็ดของ
ขาวโพดเล้ียงสตัวทีร่ะยะเก็บเก่ียว แตกตางกันอยาง
มนียัสําคญัยิง่ทางสถติ ิ(Table 7) กลาวคือ ทกุตํารบั
ทดลองทีม่กีารใสปุยเคมอียางเดยีว การใสนํา้กากสา 
และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคม ีมผีลใหนํา้หนกั 
1,000 เมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวใกลเคียงกัน

ในชวง 313.42-317.23 กรัม แตแตกตางกันทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) 
ซึ่งมีผลใหนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดของขาวโพดเล้ียง
สัตวนอยที่สุด (295.76 กรัม)

ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ด
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ท่ีผานการบาํบัดรวมกบัปุยเคม ีรวมทัง้ตาํรบั
ควบคุม (control) มีผลใหปริมาณไนโตรเจน
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ในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตวที่ระยะเก็บเก่ียว 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 7) 
กลาวคือ CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลให
ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตว
มากท่ีสดุ (1.64 เปอรเซน็ต) ไมแตกตางกับ CFDOA+
SWL10 m3+WT10 m3 (T7), CFDOA+SWL20 m3 (T3), 
CFDOA+WT40 m3 (T6) และ CFDOA+WT20 m3 (T5) 
ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลใหปริมาณ
ไนโตรเจนในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตวนอยท่ีสุด 
(1.18 เปอรเซ็นต)

ปริมาณโปรตีนในเมล็ด
การใสปุยเคมีอยางเดียว การใสนํ้ากากสา 

และนํา้ทีผ่านการบาํบดัรวมกบัปุยเคมี รวมทัง้ตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหปริมาณโปรตีนในเมล็ด
ของขาวโพดเล้ียงสัตวทีร่ะยะเก็บเก่ียว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 7) กลาวคือ 

CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) มีผลใหปริมาณ
โปรตีนในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตวมากท่ีสุด 
(10.25 เปอรเซน็ต) ไมแตกตางกบั CFDOA+SWL10 m3

+WT10 m3 (T7) และ CFDOA+SWL20 m3 (T3) โดยมี
ขอสังเกตวาทุกตํารับทดลองท่ีมีการใสปุ ยเคมี
อยางเดยีว การใสนํา้กากสา และนํา้ทีผ่านการบาํบดั
รวมกับปุ ยเคมี มีผลใหปริมาณโปรตีนในเมล็ด
ขาวโพดจดัอยูในประเภท “ขาวโพดเมลด็ เกรด 1” 
คือ มีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 8 เปอรเซ็นต 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
“กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว
ที่มิใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ 
พ.ศ. 2559” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559) 
ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลใหปริมาณ
โปรตีนในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตวนอยท่ีสุด 
(7.38 เปอรเซ็นต)

Table 7  1,000 grain weight, total N and protein in grain of maize at harvesting

Treatments 1,000 grain weight (g) Total N (%) Protein (%)

T1 = control
T2 = CFDOA

T3 = CFDOA+SWL20 m3

T4 = CFDOA+SWL40 m3

T5 = CFDOA+WT20 m3

T6 = CFDOA+WT40 m3

T7 = CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3

T8 = CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3

295.76c 1/

315.80ab

316.59ab

313.42b

316.23ab

316.48ab

317.16a

317.23a

1.18d 1/

1.51bc

1.61a

1.48c

1.57ab

1.58ab

1.63a

1.64a

7.38d 1/

9.44c

10.06ab

9.25c

9.81b

9.88b

10.19a

10.25a

F-test
CV (%)

**
11.59

**
12.26

**
10.54

1/  Means within the same column followed by the same letter indicate no statistical difference by DMRT
** indicates significant difference at P< 0.01
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จากผลการทดลองท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน 
ใหขอสังเกตวาการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับการใสนํ้ากากสาและนํ้าที่ผานการบําบัด 
(CFDOA+SWL20 m3+WT20 m3 (T8) และ CFDOA+SWL10 m3

+WT10 m3 (T7)) มีแนวโนมใหการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตของขาวโพด
เลี้ยงสัตวดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว และการใสปุยเคมี
ตามคาวเิคราะหดนิรวมกับการใสนํา้กากสาอตัราสูง 
(40 ลกูบาศกเมตร/ไร) ตามลาํดบั ทัง้นีเ้มือ่พจิารณา
ผลการวิเคราะหสมบัติบางประการของนํ้ากากสา 
และน้ําทีผ่านการบาํบดั (Table 3) พบวา มปีรมิาณ
ธาตอุาหารพืชนอยมาก แสดงใหเหน็วาระบบการบําบดั
ของเสียของโรงงานผลิตเอทานอลมีประสิทธภิาพสูง 
จึงมีปริมาณธาตุอาหารท่ีปลอยออกมานอยมาก
จนถึงระดับที่ไมสามารถตรวจวัดได โดยเฉพาะน้ํา
ทีผ่านการบาํบดั อยางไรกต็าม การนาํนํา้ทีผ่านการ
บําบัดผสมรวมกับนํ้ากากสาจะชวยลดขอจํากัด
ในดานคา pH ที่เปนกรดรุนแรงมาก (extremely 
acid) และคาการนําไฟฟาที่อยู  ในระดับเค็ม
มากที่สุด (> 16 dS/m) ของนํ้ากากสาได อีกทั้ง
ยงัสามารถใชเพือ่ทดแทนน้ําชลประทานไดอกีดวย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใชประโยชนผลพลอยได

จากโรงงานผลิตเอทานอลตอการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตของขาวโพด
เลี้ยงสัตว สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้

การใสปุยตามคาวเิคราะหดนิรวมกบันํา้กากสา
อตัรา 20 ลกูบาศกเมตร/ไร และนํา้ทีผ่านการบําบดั
อัตรา 20 ลูกบาศกเมตร/ไร (T8: CFDOA+SWL20 m3

+WT20 m3) มผีลใหความสงูตน นํา้หนกัฝกทัง้เปลอืก 
นํ้าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของ

ขาวโพดเลีย้งสตัวมากท่ีสดุ ไมแตกตางกับการใสปุย
ตามค าวิ เคราะห ดินร วมกับนํ้ากากส าอัตรา 
10 ลกูบาศกเมตร/ไร และนํา้ทีผ่านการบาํบัดอตัรา 
10 ลูกบาศกเมตร/ไร (T7: CFDOA+SWL10 m3+
WT10 m3) และการใสปุยตามคาวเิคราะหดนิรวมกบั
นํ้ากากสาอัตรา 20 ลูกบาศกเมตร/ไร  (T3: 
CFDOA+SWL20 m3) ขณะท่ี CFDOA+SWL20 m3+
WT20 m3 (T8) มีผลใหนํ้าหนักฝกปอกเปลือก และ
ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตว
มากท่ีสดุ ไมแตกตางกบั CFDOA+SWL10 m3+WT10 m3 
(T7), CFDOA+SWL20 m3 (T3) การใสปุ ยตามคา
วิเคราะหดินรวมกับนํ้าที่ผ านการบําบัดอัตรา 
40 ลูกบาศกเมตร/ไร (T6: CFDOA+WT40 m3) และ
การใสปุ ยตามคาวิเคราะหดินรวมกับนํ้าที่ผาน
การบําบัดอัตรา 20 ลูกบาศกเมตร/ไร (T5: CFDOA+
WT20 m3)
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ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุกรีนโอค
Effects of Growing Media from Agricultural Waste on Growth 
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Abstract
The objectives of this research were to effects of growing media from agricultural 

waste on lactuca sativa. The experiment was carried out Completely Randomized Design 
(CRD) with 4 replications and consisted of 7 treatments as followed by mango leaves, 
longan leaves, loam, rain tree leaves, cattle manure and vermicomposting tea. The results 
shown that growing media contained total N were ranged between 0.112-0.275 %, total 
P and total K were ranged between 1.201-1.771 mg/kg and 2.217-3.956 mg/kg, respectively. 
While, the growth of green oak collected about the plant height, leaf number, plant 
canopy and fresh weight. The results found that treatment 7 gave the highest of leaves 
number, plant height, root length and plant capony. In addition, Treatment 2 had the 
highest of fresh weight.
Keywords:  growing media, agricultural residues, green oak
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความเหมาะสมของวัสดุปลูกจากเศษเหลือทิ้งทาง

การเกษตรตอการเจริญเติบโตของผักสลัดพันธุใบกรีนโอค โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely Randomized Design, CRD) จํานวน 7 สิ่งทดลอง 4 ซํ้า ประกอบดวย ใบ กิ่งมะมวง 
ใบ กิ่งลําไย เศษตน รากและเปลือกหอมแดงแหง ดินรวน ใบจามจุรีแหง มูลโคนมแหง และน้ําหมัก
มูลไสเดือนดิน ผลการศึกษาพบวา เมื่อหมักวัสดุปลูกครบ 60 วัน วัสดุปลูกมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
ระหวาง 0.112-0.275 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 1.201-
1.771 มลิลกิรัมตอกิโลกรัม และ 2.217-3.956 มลิลกิรัมตอกิโลกรัม ตามลําดบั เมือ่นาํวสัดปุลกูไปทดสอบ
ตอการเจริญเติบโตของผักสลัดพันธุใบกรีนโอคพบวา การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอคมีความ
แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยสิง่ทดลองที ่7 มกีารเจรญิเตบิโตทางดานจํานวนใบ ความสูงของ
ลําตน ความยาวราก และความกวางทรงพุมสูงสุด สวนสิ่งทดลองที่ 2 มีนํ้าหนักสดเฉลี่ยตอตนสูงสุด
คําสําคัญ:  วัสดุปลูก วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผักสลัดพันธุใบกรีนโอค

คํานํา
ระบบการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ

การผลิตพืชกอใหเกิดวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ที่มีแนวโนมเพิ่มมากทั่วโลก แตดวยความไมเขาใจ
และการเขาถึงขอมูลการใชประโยชนที่ไมเพียงพอ
ในประเทศกําลังพัฒนาทําใหเกษตรกรสวนใหญ
เลอืกวธิกีารเผาในพืน้ทีเ่พาะปลกูเปนทางเลอืกหลกั
ในการจดัการ (Oladipo et al., 2017) จากรายงาน
การศกึษาพบวา เกษตรกรใชประโยชนวสัดเุหลอืใช
ทางการเกษตรภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
จํานวนการจัดเก็บวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
พยากรณการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตรของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(สามารถ, 2564) นอกจากนี้รูปแบบการจัดการ
ปรมิาณเศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตรท่ีเพ่ิมยงัสง
ผลตอปญหาดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมมากมาย 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึง
ปญหาดงักลาวจงึไดมกีารสนับสนุนใหนาํกลบัมาใชซํา้
หรือแปรรูปใหเกิดประโยชนแตก็ยังไมสามารถ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพ การพัฒนาวัสดุ
ปลูกจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจึงเปน
แนวทางทีช่วยแกไขปญหาดงักลาวได ทัง้นีว้สัดปุลกู
เปนสวนผสมจากอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุ
ที่ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปใช
ในการปลูกพืชไดโดยงาย ประโยชนของวัสดุปลูก 
คอื เพิม่ปรมิาณอินทรยีวัตถุในดนิและเพ่ิมความชุมช้ืน
ในดิน (Barrett et al., 2016) การพัฒนาวัสดุปลูก
จะนาํอนิทรยีวตัถหุลากหลายชนดิมาเปนสวนผสม
ซึ่งมักจะเปนของเหลือใชทางการเกษตรในชุมชน 
เชน ขยุมะพราว กาบมะพราวสบั แกลบดบิ แกลบเผา 
ใบไมแหง และปุยคอก โดยวสัดปุลกูท่ีดเีม่ือนาํมาใช
ควรมีอตัราสวนของนํา้และอากาศ ประมาณ 50:50 
ไมมกีารอัดตวัหรอืยบุตวัเมือ่เปยกนํา้หรอืเมือ่ใชไป
นาน อยางนอย 4 เดอืน รากพืชสามารถแพรกระจาย
ไดสะดวกท่ัวทกุสวนของวัสดปุลกู (Nelson, 1991) 
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการผสมวัสดุปลูกพืช เชน 
ธรรมชาติของพืช ซึ่งตองพิจารณาพืชแตละชนิด
ที่จะปลูกนั้นเจริญเติบโตในวัสดุปลูกชนิดใด เชน 
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ดินรวน ดินโปรงระบายนํ้าดี หรือเปนพืชอิงอาศัย
ที่ตองการความโปรงของวัสดุปลูกมาก ๆ รวมทั้ง
เลือกวสัดทุีจ่ะนาํเปนสวนผสมทีห่าไดงาย (Cornell 
University, 2008) วัสดุปลูกยังมีบทบาทสําคัญ
ตามสถานะท่ีเปนองคประกอบของวัสดุปลกูน้ัน คอื 
สถานะของแข็งทําหนาที่สําหรับการเกาะยึดของ
ระบบรากและยึดเหนีย่วของตนพชื สถานะของเหลว
สาํหรับใหนํา้และแรธาตอุาหารพชื และสถานะกาซ
สําหรับถายเทออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด
ระหวางรากพืชกับอากาศภายนอก (Lemaire, 
1995) นอกจากน้ีวัสดุปลูกตองมีความเหมาะสม
สาํหรับเทคนิคการปลูกพืชนัน้ ๆ  มคีณุภาพของเน้ือ
วัสดุปลูกสมํ่าเสมอ มีความคงตัว มีการยุบตัวของ
วสัดปุลกูนอย มอีายยุาวนานพอสาํหรบัการปลกูพชื 
1 คร้ัง มีความหนาแนนที่เหมาะสม มีธาตุอาหาร
พืชและอุมนํ้าไดเหมาะสม (Reinikainen, 1993) 
จากรายงานการศึกษาสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูก
ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ยอยสลาย
ยากพบวา วสัดปุลกูมคีาความเปนดางออน โดยอยู
ในชวงระหวาง 8.02-8.34 เปนไปตามคามาตรฐาน
กรมวิชาการการเกษตรท่ีกําหนดไวที่ 5.5-8.5 คา
การนําไฟฟาอยูในชวงระหวาง 5.92-6.37 เดซิซเีมน
ตอเมตร (dS/m) เปนไปตามคามาตรฐานกรมวิชาการ
การเกษตรทีก่าํหนดไวไมเกนิ 10 เดซซิเีมนตอเมตร 
(dS/m) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู ในชวง
ระหวางรอยละ 0.37-0.59 นอยกวาคามาตรฐาน 
ของกรมวิชาการเกษตรท่ีกําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 1 สวนปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และ
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดเกินคามาตรฐาน
กรมวิชาการเกษตรท่ีกําหนดไวที่ไม น อยกวา
รอยละ 0.5 โดยวัสดุปลูกมีคาอยูในชวง รอยละ 
0.55-1.06 และรอยละ 0.83-1.38 ตามลําดับ 
(สามารถ, 2562) การนําวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร

มาพัฒนาเปนวัสดุปลูกจึงเปนแนวทางการใช
ประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตร เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาไดโดยงาย
ในพืน้ที ่และยงัเปนการลดตนทนุการผลติในระบบ
เกษตร รวมท้ังยังเปนการสรางอาชีพเสริมใหกับ
เกษตรกรได (Barrett et al., 2016) ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความ
เหมาะสมของวัสดุปลูกจากเศษเหลือใช ทาง
การเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักสลัดใบพันธุกรีนโอค ซึ่งผลการศึกษาอาจจะ
นําไปสูแนวทางการเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมวัสดุปลูก

การเตรียมวสัดผุสมสําหรับการทดลอง ไดแก 
ใบและก่ิงมะมวง ใบและก่ิงลําไย เศษตน รากและ
เปลือกหอมแดงแหง ดินรวน ใบจามจุรีแหง มูลโค
นมแหง และนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน ทําการหั่นใบ
และกิ่งมะมวง ใบและก่ิงลําไย โดยเครื่องหั่นไฟฟา
ใหไดขนาดประมาณ 1 นิ้ว แลวนําสวนผสมตาม
อัตราสวน 1:1 (กโิลกรัม) ในแตละกรรมวิธ ีคลกุเคลา
ใหเขากัน หมักเปนระยะเวลา 60 วัน ในสภาพ
มีออกซิเจน ควบคุมความชื้นดวยการพนนํ้าหมัก
มูลไสเดือนดินจํานวน 5 ลิตร (อัตราสวนน้ําหมัก
มูลไสเดือนดินตอนํ้า 1:1 ลิตร) ตอสิ่งทดลอง 
ทุก 15 วัน

การทดลองท่ี 1 การวิเคราะหสมบัติของ
วัสดุปลูก วางแผนการทดลองแบบสุ มสมบูรณ 
(Completely Randomized Design; CRD) 
จํานวน 4 ซํ้า และ 7 สิ่งทดลอง ดังนี้

สิ่งทดลองท่ี 1 ใบและก่ิงมะมวง:ดินรวน:
ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง
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สิ่งทดลองที่ 2 ใบและกิ่งลําไย:ดินรวน:
ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 3 เศษตน รากและเปลือก
หอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 4 ใบและก่ิงมะมวง:ใบและก่ิง
ลําไย:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองที่ 5 ใบและกิ่งมะมวง:เศษตน ราก 
และเปลือกหอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:
มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองที่ 6 ใบและกิ่งลําไย:เศษตน ราก 
และเปลือกหอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:
มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 7 ใบและก่ิงมะมวง:ใบและก่ิง
ลําไย:เศษตน ราก และเปลือกหอมแดงแหง:
ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

การสุมเก็บตวัอยางวสัดปุลกูแตละสิง่ทดลอง
เมือ่หมักครบเปนเวลา 60 วนั เพือ่วเิคราะหปรมิาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และ
ปริมาณโพแทสเซยีมทัง้หมด หลงัจากนัน้นาํวสัดุปลกู
มาทดสอบประสิทธิภาพกับการเจริญเติบโตของ
ผักสลัดใบพันธุกรีนโอค

การทดลองที่ 2 การทดสอบวัสดุปลูกตอการ
เจริญเติบโตของผักสลัดใบพันธุกรีนโอค

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 
และ 8 สิ่งทดลอง ดังนี้

สิ่งทดลองท่ี 1 ใบและก่ิงมะมวง:ดินรวน:
ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองที่ 2 ใบและกิ่งลําไย:ดินรวน:
ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 3 เศษตน รากและเปลือก
หอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 4 ใบและก่ิงมะมวง:ใบและก่ิง
ลําไย:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองที่ 5 ใบและก่ิงมะมวง:เศษตน ราก 
และเปลือกหอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:
มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองที่ 6 ใบและกิ่งลําไย:เศษตน ราก 
และเปลือกหอมแดงแหง:ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:
มูลโคนมแหง

สิ่งทดลองท่ี 7 ใบและก่ิงมะมวง:ใบและก่ิง
ลําไย:เศษตน ราก และเปลือกหอมแดงแหง:
ดินรวน:ใบจามจุรีแหง:มูลโคนมแหง

ตํารับควบคุม ดินรวน
จัดทําแปลงขนาด 1.5 × 2.0 เมตร โดยใช

ไมไผสานทําเปนขอบแปลงสูงประมาณ 20 เซนติเมตร 
และนําวัสดุปลูกที่ผานการหมัก 60 วัน จํานวน 
50 กิโลกรัม ใสลงไป เกลี่ยใหเรียบ รดนํ้าใหชุม 
หวานเมล็ดในอัตรา 5 กรัมตอแปลง เมื่อเมล็ดงอก
และมีจํานวนใบออน 2-3 ใบ ทําการถอนตนออน
ใหมีระยะหางประมาณ 20 × 20 เซนติเมตร

การบนัทกึขอมลูการเจรญิเตบิโตและผลผลติ 
เมื่อผักสลัดใบพันธุกรีนโอคอายุ 45 วัน ทําการ
บันทึก 1) จํานวนใบตอตน (ใบ) โดยนับจํานวนใบ
ทกุใบทีค่ลีอ่อกเตม็ท่ี 2) ความสงูของตน (เซนตเิมตร) 
วิธีการใชไมบรรทัดวัดความสูงของตนจากโคนตน
ขอที่ 1 ถึงสวนยอด โดยรวบใบข้ึนแลววัดปลายใบ
สวนที่สูงท่ีสุด 3) ความยาวราก (เซนติเมตร) 
วดัความยาวต้ังแตปลายรากถึงโคนตน 4) ขนาดของ
ทรงพุม (เซนติเมตร) วัดความกวางของใบทุกใบ 
5) นํา้หนกัสดเฉลีย่ตอตน (กรมั) ทาํการถอนออกจาก
แปลงทดลองแล วตัดเหนือบริเวณรากข้ึนมา 
1 เซนติเมตรแลวนําไปช่ังดวยเครื่องชั่งดิจิตอล
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การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหหาคาความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่ในแตละกรรมวิธ ีโดยวธิี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95

ผลการวิจัยและวิจารณ
ปริมาณธาตุอาหารพืชหลักในวัสดุปลูก

พบวา เมือ่หมกัวสัดปุลกูครบ 60 วนั วสัดปุลกู
ทุกสิ่งทดลองมีคาความเปนดางออน ๆ และ
มคีาเฉลีย่อยูในชวง 7.61-8.21 ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ 
(OM) เฉลี่ยอยูในชวง รอยละ 4.59-9.37 ปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมดอยูในชวง รอยละ 0.112-0.275 
ปรมิาณฟอสฟอรัสทัง้หมด และปริมาณโพแทสเซียม
ทั้งหมด อยูในชวง 1.201-1.771 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม และ 2.217-3.956 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ (Table 1) การที่ธาตุอาหารมีปริมาณ
ตํ่ามาก อาจเปนไปไดวาใบและกิ่งมะมวงและ
ใบและก่ิงลําไย ยอยสลายยากเพราะสวนใหญ
มสีวนประกอบเปนเซลลูโลส ซึง่เปนโพลีเมอรทีใ่หญ
กวามากและประกอบดวยน้ําตาล 1,000-10,000 
หนวยซึ่งยากตอการยอยสลาย (Diana et al., 
2009) วสัดเุหลอืใชทางการเกษตรยงัมคีาอตัราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) สูงถึงรอยละ 
40-80:1 (ฉตัรชยั, 2550) ปจจยัเหลานีส้งผลตอการ
ปลดปลอยธาตอุาหารพชืหลกัในวสัดุปลกูทีผ่ลติได
ซึง่สอดคลองกบัการปลดปลอยไนโตรเจนทีส่มัพนัธ

กับความยากงายในการยอยสลายของวัสดุแตละ
ชนดิ (รตัตญิา และคณะ, 2552) ปรมิาณฟอสฟอรัส
ทีม่ปีรมิาณตํา่อาจจะเกดิจาก การหมกัท่ีใชเวลานอย 
โดยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดจะมีคาสูงข้ึนเม่ือ
ระยะการหมกัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากฟอสฟอรสัสวนใหญ
จะอยูในรปูสารประกอบเชงิซอนอนนิทรยีมากกวา
รอยละ 80 และกระบวนการหมักทําใหสัดสวน
ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจาก
กระบวนการมิเนอรัลไลเซช่ัน (Mineralization) 
ซึง่เปลีย่นฟอสฟอรสัอนิทรยีเปนฟอสฟอรสัอนนิทรยี 
(Wang et al., 2019) สวนปริมาณโพแทสเซียม
ทัง้หมด อาจเกิดจากการหมักวสัดปุลกูทีม่สีวนผสม
ของดนินอย และระยะเวลาการหมกัสัน้ ซึง่โพแทสเซยีม
ทีอ่ยูในเนือ้เยือ่พชืและสัตวจะถกูปลดปลอยออกมา
ในอตัราท่ีชา การปลดปลอยโพแทสเซียมออกมาอยู
ในรูปที่เปนประโยชนตอพืชมากนอยเพียงใดยังขึ้น
อยูกบัชนดิของแรดนิเหนยีวท่ีตรงึโพแทสเซยีมไอออน
เอาไวและข้ึนอยูกับสภาพท่ีดินมีความเปนกรด
เพิ่มข้ึนหรือดินอยู ในสภาพน้ําขังเปนเวลานาน 
(ทรงธรรม และคณะ, 2537) รวมถึงวัสดุปลูกยังมี
คาความเปนกรด-ดางทีแ่ตกตางกนัอาจเกดิจากการ
ปลดปลอยแอมโมเนียโดยกระบวนการยอยสลาย
จากสวนประกอบที่เปนแหลงไนโตรเจนในวัตถุดิบ
ที่ใชในการทําวัสดุปลูก (Pan et al., 2012) สวน
ปริมาณอินทรียวัตถุอาจเกิดจากการผสมวัสดุที่
ยอยสลายไดดีโดยเฉพาะเศษตน รากและเปลือก
หอมแดงแหง (สุภาพร, 2561)
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Table 1  Chemical properties with growing media at 60 days after composted

Treatments pH
Organic 

Matter (%)
Total N 

(%)

Total 
phosphorus 

(mg/kg)

Total 
potassium 
(mg/kg)

1
2
3
4
5
6
7

7.61±0.96c

7.70±0.15d

7.85±0.10c

8.21±0.10a

8.13±0.10b

8.17±0.15ab

8.12±0.20b

4.59±0.33e

7.42±0.49b

6.57±0.57c

5.60±0.36d

6.63±0.22c

6.42±0.03c

9.33±0.32a

0.112±0.001b

0.275±0.004a

0.116±0.002b

0.162±0.007b

0.112±0.002b

0.117±0.002b

0.263±0.043a

1.574±0.005b

1.441±0.001c

1.412±0.002d

1.275±0.002f

1.324±0.004e

1.771±0.002a

1.201±0.009g

3.186±0.001b

3.144±0.004b

3.169±0.027b

3.956±0.001a

2.217±0.001d

3.140±0.011b

2.574±0.902c

F - test ** ** ** ** **

C.V. (%) 2.96 21.76 6.39 12.87 16.98

**  Significantly different at P≤0.01 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ผลของวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตของผักสลัด
ใบพันธุใบกรีนโอค

วสัดปุลกูทัง้ 7 สิง่ทดลอง ใหจาํนวนใบของผัก
สลดัใบพนัธุใบกรนีโอคมากกวาตํารบัควบคมุทีป่ลกู
ดวยดนิรวนอยางเดยีว ขณะทีว่สัดปุลกูสิง่ทดลองที่ 
2, 4 และ 7 ใหความสงูของผกัสลดัใบพนัธุใบกรนีโอค
มากทีส่ดุ รองลงมาคือ วสัดปุลกูสิง่ทดลองท่ี 3, 1, 5 
และ 6 ตามลําดับ ในขณะท่ีวัสดุปลูกสิ่งทดลอง 
ดินรวนอยางเดียวใหความสูงของผักสลัดใบพันธุ
ใบกรีนโอคตํา่ทีส่ดุ อาจเปนไปไดวา การผสมวัสดุอนิทรีย
ที่หลากหลายในวัสดุปลูกสงผลตอการปลดปลอย
ปริมาณธาตุอาหาร และลักษณะทางกายภาพท้ัง
ความหนาแนน ความชืน้ และความพรุนทีเ่หมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของผักสลัดใบพันธุใบกรีนโอค 
เชนเดียวกับการเจริญเติบโตของผักสลัดใบพันธุ
ใบกรนีโอคทีม่อีตัราการเจรญิเติบโตสงูสดุบนวสัดปุลกู

ทีผ่สมรวมกันระหวางวสัดปุลกู (ฟางขาว เศษเหลือท้ิง
จากการปลูกขาวโพด เศษเหลือท้ิงจากการปลูก
ถั่วเหลือง มูลไก ขุยมะพราว) รวมกับแกลบหมัก 
และดินปลูกทางการคา (สามารถ, 2562) และ
การเจริญเตบิโตของผักคะนาท่ีปลกูในวัสดปุลกูทีม่ี
สวนผสมของใบไมหมกั กาบมะพราวสบั แกลบเผา 
และปุยคอกมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ไดแก ความสูง จาํนวนใบ ความกวางใบ นํา้หนกัตนสด 
และนํ้าหนักตนแหงของผักคะนาสูงกวาการปลูก
ในวัสดุปลูกชนิดอื่น (สุทิน และคณะ, 2556) 
นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของผักสลัดใบพันธุ 
ใบกรีนโอคยังอาจจะสัมพันธกับสวนผสมของมูล
โคนมและใบจามจุรีซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนสูง 
ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปุ ยหมักจากใบจามจุรี
ใหคาอินทรียวัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดคาเฉลี่ย
เทากับ 30.46 และรอยละ 1.46 ตามลําดับ 
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(ปยะรัตน, 2561) รวมถึงนํ้าหมักมูลไสเดือนดินที่มี
สวนประกอบของธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย
หลายชนิด (อาณัฐ, 2563) ทั้งนี้การใชนํ้าหมัก

มูลไสเดือนดินรวมกับปูนขาวและปุยฟอสฟอรัส
ยังสามารถปรับความเปนกรดในดิน และเพ่ิมการ
ละลายของธาตุอาหารพืชในดิน (Bekele et al., 2018)

Table 2  Effect of growing media on growth of green oak at 45 days after sowing

Treatments
Leaf number 

(number/
plant)

Plant 
height 
(cm)

Root 
lenght 
(cm)

Canopy 
width 
(cm)

Fresh mass 
(g)

1
2
3
4
5
6
7

control

15.69±1.38a

17.90±1.38a

17.00±1.38a

17.15±1.38a

16.65±1.38a

17.00±1.38a

18.00±1.38a

7.90±1.38b

22.00±4.17cb

27.35±2.90a

23.95±3.33b

27.35±2.75a

20.40±2.16c

20.66±4.25c

27.60±3.16a

12.58±1.57d

6.96±2.34d

10.57±2.02a

8.70±1.61bc

9.80±2.49ab

7.45±1.76dc

7.40±2.26dc

9.10±1.83b

5.56±2.46c

24.06±4.31cd

27.35±2.96ab

25.20±2.82bc

25.50±4.44bc

24.00±3.22cd

22.00±4.15d

28.05±3.79a

12.10±2.44e

109.88±54.67ab

125.55±33.52a

102.90±29.02bc

92.30±35.68bc

81.85±30.56cd

68.20±33.49d

96.45±25.00bc

20.95±9.21e

F - test ** ** ** ** **

C.V. (%) 21.11 14.03 24.90 14.91 35.97

**  Significantly different at P≤0.01 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

สรุปผลการวิจัย
วัสดุปลูกจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร

เมื่อหมักครบ 60 วัน ทุกสิ่งทดลองมีคาความเปน
ดางออน ปริมาณอินทรียวัตถุ เฉลี่ยอยู ในชวง 
รอยละ 4.59-9.37 ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด
อยูในชวง รอยละ 0.112-0.275 ปริมาณฟอสฟอรัส
ทัง้หมด และปรมิาณโพแทสเซยีมทัง้หมด อยูในชวง 
1.201-1.771 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 2.217-
3.956 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้
วัสดุปลูกทั้ง 7 สิ่งทดลองใหจํานวนใบของผักสลัด
ใบพนัธุใบกรีนโอคมากกวาตํารับควบคุมทีป่ลกูดวย
ดนิรวนอยางเดยีว ขณะทีว่สัดปุลกูชนดิที ่2, 4 และ 7 

ใหความสูงของผักสลดัใบพันธุใบกรีนโอคมากที่สุด 
รองลงมาคือ วัสดุปลูกชนิดที่ 3, 1, 5 และ 6 
ตามลําดบั ในขณะท่ีวสัดปุลกูชนิดดนิรวนอยางเดียว
ใหความสูงของผักสลัดใบพันธุใบกรีนโอคตํ่าที่สุด
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Abstract
Potentially local Thai chili peppers are a potential crop. There is an important 

ingredient in the traditional cuisine of Thailand. Currently, one of the potential crops chili 
extracts they are the main ingredients are used cosmetic and medicinal products. Therefore, 
it is needed to conduct the field survey and phytochemical study of this plant to establish 
the necessary data for effective use. The objective of this study was to characterize the 
diversity of local-chili varieties to use for further development of new chili varieties. 
Conducted a survey and collected among 42 accessions of small-fruit landraces collected 
from 16 sources of the country. Study morphology following IBPGR descriptor. Analysis 
of DNA molecular by using by AFLP technique and quantitative analysis of collected 
indigenous peppers phytochemicals. Morphological characterization results showed that 
the mean values of each variable of morphology were subjected to principal component 
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analysis (PCA) and group analysis. Both analyzes were able to separate the small-scale 
accession into four main groups independent of the pepper type and the source from 
which it was collected. Analysis of genetic diversity by molecular markers and identification 
the data were analyzed on the basis of PCA and group analysis it was found that using 
10 primer pairs, 153 DNA bands appeared, with similarity coefficients in the range of 0.19-
0.85. Grouping can be divided into 4 large groups. Considering the yield and content of 
capsaicin, it was found that 10 varieties of chili peppers with potential for further cultivar 
production and development were, the results showed that the highest yielding strain 
was KRIC004, KRIC002, LEIC003, TAKC001 and NSTC001 while the chili with high capsaicin 
content was MHSC077, MHSC073, PBIC001, MHSC038, PREC001 and MHSC033.
Keywords: Morphological Traits, DNA fingerprint, Principle component analysis, Capsaicin

บทคัดยอ
พริกขี้หนูพื้นเมืองผลเล็กเปนพืชทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เปนสวนประกอบท่ีสําคัญในอาหารพ้ืนบาน

ของไทย ปจจุบันมีการใชสารสกัดจากพริกเพื่อทําผลิตภัณฑเครื่องสําอางและยามากขึ้น จําเปนตองทํา
การสํารวจและศึกษาปริมาณสารแคปไซซินที่สําคัญของพริกพ้ืนเมือง เพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไปใช
อยางมปีระสทิธภิาพ การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะความหลากหลายของพนัธุพรกิทองถิน่
และเปนขอมูลในการพัฒนาพันธุพริกตอไป ดําเนินการสํารวจและรวบรวมพริกพื้นเมืองผลเล็กจํานวน 
42 สายพันธุ จาก 16 แหลงปลูกของประเทศไทย โดยทําการศึกษาสัณฐานวิทยา ตามเอกสารอธิบายของ 
IBPGR วิเคราะหโมเลกุลดีเอ็นเอโดยใชเทคนิค AFLP และการวิเคราะหปริมาณของสารแคปไซซินพริก
พื้นเมืองที่เก็บรวบรวม นําผลไปทําการวิเคราะหองคประกอบหลัก (PCA) และการวิเคราะหจัดกลุม 
ซึ่งสามารถจําแนกพริกพื้นเมืองออกเปนสี่กลุ มหลักโดยไมขึ้นกับชนิดของพริกและแหลงท่ีมาของ
การรวบรวม การวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุลโดยใชไพรเมอร 10 คู ปรากฏ
แถบดีเอ็นเอ 153 แถบ วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเหมือน Dice Similarity coefficient และจัดกลุม
ดวยวิธี UPGMA (Unweighted pair group method with arithmetic average) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ความคลายคลึงกันในชวง 0.19-0.85 แบงออกไดเปน 4 กลุมใหญ ๆ  ทําการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตและ
ปริมาณแคปไซซิน โดยพบวาพริกพื้นเมืองที่ศึกษาท่ีมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาพันธุตอไป จํานวน 
10 สายพันธุ โดยสายพันธุพริกพื้นเมืองที่ใหผลผลิตสูง 5 สายพันธุ ไดแก KRIC004, KRIC002, LEIC003, 
TAKC001 และ NSTC001 และพริกพื้นเมืองท่ีมีปริมาณสารแคปไซซินสูง จํานวน 5 สายพันธุ ไดแก 
MHSC077, MHSC073, PBIC001, MHSC038, PREC001 และ MHSC033
คําสําคัญ:  ลักษณะสัณฐานวิทยา ลายพิมพดีเอ็นเอ วิเคราะหองคประกอบหลัก แคปไซซิน
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คํานํา
พริกเปนพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหลายประเทศ
ในเขตรอนและเขตกึ่งร อนของโลก ป 2562 
ประเทศไทยมพีืน้ท่ีปลกูพรกิประมาณ 565,300 ไร 
และผลผลิตประมาณ 367,200 ตัน (FAOSTAT, 
2021) ซึ่ง สุชีลา (2549) ไดจัดชนิดตามเช้ือ
พันธุกรรมและพันธุพริกเผ็ดในประเทศไทยมีพริก
ที่มีความสาํคัญ 5 ชนิดคือ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริก
ขี้หนูเม็ดใหญ พริกยักษ พริกหยวก และพริกใหญ 
โดยพริกที่ปลูกมากที่สุดคือ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 
(Capsicum frutescens) ซึ่งมีแหลงปลูกที่สําคัญ
อยูในภาคเหนือและภาคอีสาน (มณีฉัตร, 2541) 
พริกมีจํานวนโครโมโซม 2n = 24 เปนพืชผสม
ตวัเองตามธรรมชาตแิตสามารถผสมขามไดประมาณ 
16 เปอรเซ็นต (Purseglove, 1968) ซึ่งมีคุณคา
ทางอาหารมีประโยชนตอรางกาย สามารถใชประโยชน
ไดทั้งบริโภคสดและแปรรูปใชในการปรุงแตงรส 
และใชเปนสีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน พริกแหง 
พริกปน ซอสพริก เครื่องแกง นอกจากนี้ภายใน
ผลพริก มีสารท่ีเรียกวา แคปไซซิน (Capsaicin) 
ที่มีรสเผ็ด สามารถใชเปนผลิตภัณฑรักษาโรค เชน 
ฆาเชือ้แบคทเีรียในกระเพาะอาหาร ชวยในการดูดซมึ
อาหาร คลายกลามเน้ือ และลดอาการปวด สามารถ
นาํไปใชประโยชนไดทางการแพทยและเภสชักรรม 
ปจจุบันปริมาณความตองการใชพริกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทั้งทางดานอาหารและผลิตภัณฑรักษาโรค 
ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกจะแตกตางกัน
มากนอยตามปจจยัของ สภาพอากาศ พนัธุ แหลงปลูก 
ระยะแก และสวนตาง ๆ  ของผลพรกิอกีดวย (พทิยา, 
2551; Maga, 1975) โดยเฉพาะพริกพืน้เมอืงของไทย
ซึง่ปลกูและเกบ็รักษาพนัธุโดยผูปลกูในทองถิน่ตาง ๆ  

อยางตอเนือ่งเพือ่ใชประโยชน ทาํใหมคีวามหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในลักษณะตาง ๆ สูง (Camacho 
et al., 2005) ซึ่งในปจจุบันแนวโนมความตองการ
ใชพรกิในปรมิาณทีม่ากขึน้ โดยพรกิพืน้เมอืงของไทย
มศีกัยภาพในการพฒันาเปนพนัธุการคา หากแตยงั
ไมมีการศึกษาขอมูลมากพอ ปญหาหนึ่งที่พบคือ
ความคลายคลึงของพริกพื้นเมืองบางสายพันธุ  
ทั้งท่ีมีชื่อเรียกตางกัน (อรรัตน, 2558) อีกท้ังพันธุ
พริกพื้นเมืองมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติและ
การคัดเลือกโดยเกษตรกรทองถ่ิน ยังมีผลผลิต
คอนขางตํ่าประมาณ 300-500 กิโลกรัมตอไร และ
ไมทราบถึงปริมาณปริมาณสารแคปไซซินที่แนชัด

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ลักษณะทางสัณฐานวิทยารวมกับเครื่องหมาย
โมเลกุล AFLP และปริมาณสารแคปไซซินเพ่ือ
จัดกลุมความสัมพันธของพริกขี้หนูพื้นเมืองผลเล็ก
ทีม่ศีกัยภาพในทองถิน่ของไทยสาํหรบัการใชประโยชน
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม และเพื่อการ
อนรุกัษพนัธุพืน้เมอืงเพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยนื
และการปรับปรุงพันธุพริกพื้นเมืองในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
พืชใชในการทดลอง

พนัธุพรกิพืน้เมอืงผลเลก็จํานวน 42 สายพนัธุ
ที่รวบรวมจากแหลงปลูกตาง ๆ (Table 1) ซึ่งปลูก
ทดสอบ ณ แปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนา
การเกษตรแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน (19o 
16′ N latitude 97o 56′ W longitudes) ระหวาง
เดอืนกมุภาพนัธ-กนัยายน 2560 โดยมขีนาดแปลง
กวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ระยะระหวางตน 
75 เซนติเมตร และระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร 
วางแผนการทดลองแบบ Augmented design in 
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RCB มี 3 ซํ้า ปลูกสิ่งทดลองพันธุละ 4 แถว แถวละ 
7 ตน เก็บขอมูลเฉพาะ 2 แถวกลาง จํานวน 10 ตน 
ทําการใสปุ ย กําจัดวัชพืช และฉีดพนสารเคมี
ปองกันโรคและแมลงตามความเหมาะสม

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการ
วิเคราะหปริมาณแคปไซซิน

บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามเกณฑ
การตรวจสอบลักษณะทางพันธุ พืชที่เสนอโดย 
International Plant Genetic Resources 
Institute (IPGRI) (IBPGR, 1993) ของพริกพืน้เมอืง
จาํนวน 52 ลกัษณะ ประกอบดวยลกัษณะคณุภาพ 
38 ลักษณะ และลักษณะปริมาณ 13 ลักษณะ 
รวมกับเอกสารคู มือหลักเกณฑการตรวจสอบ
พนัธุพชืของสาํนักงานคุมครองพนัธุพชื ตัง้แตระยะ
ตนกลาจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

บันทึกผลผลิตตอตน และวิเคราะหปริมาณ
สารแคปไซซินตามวิธีของ Al-Othman et al. 
(2011) คาํนวณระดับความเผ็ดตามหนวย Scoville 
Heat Unit (SHU) แบงออกเปน 5 ระดับแลวแปลง
ขอมูลเปนมาตรวัดอันตรภาคช้ัน ตั้งแตไมเผ็ด 
(0-700 SHU) เผ็ดนอย = 1, (700-3,000 SHU) 
เผ็ดปานกลาง = 2, (3,000-25,000) เผ็ดมาก = 3, 
(25,000-70,000 SHU) = 4 และเผ็ดมากที่สุด 
(>80,000 SHU) = 5 (Weiss, 2002)

นําผลมาการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(Principal components analysis: PCA) โดยใช
โปรแกรม PAST (PAleontological STatistics: 
PALEONTOLOGICAL STATISTICS SOFTWARE 
PACKAGE FOR EDUCATION AND DATA 
ANALYSIS) (Hammer et al., 2001)

การ ศึกษาโดยใช  ลาย พิมพ ดี เ อ็ น เอด  วย
เครื่องหมายโมเลกุล AFLP

สกัดดีเอ็นเอจากใบออนพริกอายุ 2 สัปดาห 
ตามวิธีดัดแปลงของ Dellaporta et al. (1989) 
และ Doyle and Doyle (1990) ซึ่งอธิบายวิธีการ
อยางละเอียดโดย ลลิดา และคณะ (2553) และ
ตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอดวยเคร่ืองหมาย
โมเลกุล AFLP (Vos et al., 1995) โดยตัดดีเอ็นเอ
ดวยเอนไซม EcoRI กับ MseI แลวเชื่อมตอกับ 
EcoRI primers และ MseI primers โดยพิจารณา
จากจํานวนและความคมชัดของแถบลายพิมพ
ดีเอ็นเอที่ปรากฏ ซึ่งเลือกใชไพรเมอรจํานวน 10 คู 
ดังนี้ E-ACC M-GTC, E-ACC M-GTA, E-ACC 
M-ACA, E-GCC M-GTA, E-ACC M-TAC, E-GCA 
M-GTA, E-AAC M-GTA, E-GCA M-ACA, E-AAC 
M-TAC และ E-AGC M-ATC (ชลธิชา, 2542) 
นําสารพันธุกรรมที่เพิ่มปริมาณแยกขนาดใน 5% 
polyacrylamide gel ที่คากระแสไฟฟาคงที่ 
600 โวลตใน 0.5 × TBE นานา 2 ชั่วโมง แลวยอม
เจลดวย 1% silver nitrate และ 0.56% 
formaldehyde นาน 30 นาที บันทึกแถบดีเอ็นเอ
ที่เปน polymorphic band โดยกําหนดคาเปน 1 
เมื่อปรากฏแถบดีเอ็นเอ และ 0 เมื่อไมปรากฏแถบ
ดีเอ็นเอ คํานวณจํานวนแถบดีเอ็นเอเฉลี่ยตอคู 
ไพรเมอร รอยละของแถบดีเอ็นเอท่ีแตกตางกัน 
(polymorphism information content, PIC) 
ตามวิธีของ Roldan-Ruiz et al. (2000) ดังนี้

% PICi = 2fi (1-fi)
เมือ่ PICi เปน polymorphism information 

content ของคูไพรเมอร i, fi เปนความถี่ของแถบ
ดีเอ็นเอที่ปรากฏ
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การวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
ขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ

คาํนวณคาระยะหางทางพนัธุกรรมของแตละ
คูสายพันธุ  (accessions) จากขอมูลลายพิมพ
ดีเอ็นเอที่ไดจากเคร่ืองหมายโมเลกุล AFLP แลว
วิเคราะหความสัมพันธ ทางพันธุกรรมโดยใช 
Sørensen – Dice coefficient (1948) วิเคราะห

และการจัดกลุ ม (cluster analysis) ดวย 
unweighted pair group mean (UPGMA) การ
วิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมใชโปรแกรม 
PAST  (PA leonto log i ca l  STa t i s t i c s : 
PALEONTOLOGICAL STATISTICS SOFTWARE 
PACKAGE FOR EDUCATION AND DATA 
ANALYSIS) (Hammer et al., 2001)

Table 1  Chili landrace 42 accessions were collected from various cultivation sites in 
Thailand

No. Code Origin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CMIC001
CMIC002
LPNC006
PREC001
UTTC001
LEIC001
LEIC002
LEIC003
LEIC004
LEIC005
SSKC002

MHSC002
MHSC006
MHSC015
MHSC016
MHSC017
MHSC021
MHSC033
MHSC036
MHSC038
MHSC045

Chiang mai Province, Thailand
Chiang mai Province, Thailand
Lampang, Thailand
Phrae Province, Thailand
Uttaradit Province, Thailand
Loei Province, Thailand
Loei Province, Thailand
Loei Province, Thailand
Loei Province, Thailand
Loei Province, Thailand

Sisaket Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
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No. Code Origin

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MHSC059
MHSC073
MHSC077
MHSC092
MHSC093
MHSC094
MHSC096
TAKC001
KRIC001
KRIC002
KRIC003
KRIC004
KRIC005
SPBC001
NPTC003
PBIC001
PKNC001
TRAC001
NSTC001
KBIC001
KBIC002

Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Mae Hong Son Province, Thailand
Tak Province, Thailand
Kanchanaburi Province, Thailand
Kanchanaburi Province, Thailand
Kanchanaburi Province, Thailand
Kanchanaburi Province, Thailand
Kanchanaburi Province, Thailand
Suphan Buri Province, Thailand
Nakhon Pathom Province, Thailand
Phetchaburi Province, Thailand
Prachuap Khiri Khan, Thailand
Trat Province, Thailand
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Krabi Province, Thailand
Krabi Province, Thailand

Table 1  Chili landrace 42 accessions were collected from various cultivation sites in 
Thailand (Cont.)
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ผลการวิจัยและวิจารณ
การวิเคราะหองคประกอบหลักของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพริกพื้นเมือง (Principal 

components analysis of morphologic characteristics of chilli genotypes)

Table 2  The eigenvalues, proportion of variation and cumulative variations across the 
axis of the first eight principal components

Principal component Eigenvalue Variance (%) Cumulative variation (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15.11
17.66
5.63
5.36
3.62
3.51
2.42
1.96

25.82
17.66
9.62
9.15
6.19
5.99
4.14
3.35

25.82
43.48
53.10
62.25
68.43
74.43
78.56
81.92

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุ พริก
พื้นเมืองพบวา พริกพื้นเมืองมีการเจริญเติบโตได
ในสภาพพ้ืนที่ราบลุมจนถึงบนภูเขาสูง ที่ระดับ
ความสูง 10-1,000 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 
ในสภาพธรรมชาติและแปลงปลกู ดาํเนินการจําแนก
พริกพืน้เมอืงทีเ่กบ็มาทัง้ 42 สายพันธุ ตามลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาโดยใชคู มือการจัดจําแนกของ 
IBPGR (1983) นําขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ที่บันทึกไดแปลผลใหเปนขอมูลที่มีลักษณะแบบ
มาตราวดัอนัตรภาคชัน้กอนนาํผลมาวเิคราะหความ
สัมพันธลักษณะทางสัณฐานวิทยาพริกพื้นเมือง
ผลเล็กจาํนวน 42 สายพันธุ พบวาม ี8 องคประกอบ
หลกัทีม่คีา eigenvalues ครอบคลุมความแปรปรวน
ของตวัแปรทัง้หมดสงู 81.92 เปอรเซน็ต (Table 2) 
โดยองคประกอบหลักที ่1 (PC1) มคีา eigenvalues 
15.11 สามารถอธิบายความแปรปรวนได 25.82 

เปอรเซ็นต องคประกอบหลักนี้ประกอบดวย
ลกัษณะทีเ่กีย่วของกับรยางคทีส่วนปลายผล (Fruit 
blossom end appendage) องคประกอบที่ 2 
(PC2) มีคา eigenvalues 17.66 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได 43.48 เปอรเซ็นต ซึง่องคประกอบ
หลกันีป้ระกอบดวยลักษณะท่ีเกีย่วของกับลกัษณะ
ปรากฏจุดแอนโทไซยานินที่ผล (Anthocyanin 
spot or stripes) และสีของก านชูอับเรณู 
(Filament colour) องคประกอบหลักท่ี 3 (PC3) 
มีคา eigenvalues 5.63 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได 9.62 เปอรเซน็ต ซึง่องคประกอบหลักนี้
ประกอบดวยลกัษณะทีเ่ก่ียวของกับสขีองวงกลีบดอก 
(Corolla colour) ตําแหนงของกานดอก (Flower 
position) ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของตน 
(Branching habit) จุดสีบนกลีบดอก (Corolla 
spot colour) และสีของผลออน (Fruit colour at 
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intermediate stage) องคประกอบที่ 4 (PC4) 
มีคา eigenvalues 5.36 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได 9.15 เปอรเซน็ต ซึง่องคประกอบหลักนี้
ประกอบดวยลักษณะท่ีเกี่ยวของกับลักษณะความ
หนาแนนของใบ (Leaf density) ลักษณะวิสัย
การเจริญเติบโตของตน (Branching habit) 
การแตกกอ (Tillering) สีของใบ (Leaf colour) 
จุดสีบนกลีบดอก (Corolla spot colour) สีของ
กานชูอับเรณู (Filament colour) สีของผลออน 
(Fruit colour at intermediate stage) และสีของ
ผลแก (Fruit colour at mature stage) ในสวน
ขององคประกอบหลักอื่น ๆ (PC5-PC8) มีคา 
eigenvalues 3.62 3.51 2.42 และ 1.96 ตาม
ลาํดบั และสามารถเพิม่เตมิได 6.19 5.99 4.14 และ 
3.35 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งองคประกอบหลักนี้
ประกอบดวยลักษณะท่ีเกี่ยวของกับลักษณะวิสัย
การเจริญเติบโตของตน (Branching habit) การ
แตกกอ (Tillering) ความหนาแนนของใบ (Leaf 
density) รูปรางใบ (Leaf shape) ตําแหนงของ
กานดอก (Flower position) สีของวงกลีบดอก 
(Corolla colour) จดุสบีนกลบีดอก (Corolla spot 
colour) สีอับเรณู (Anther colour) สีของกานชู
อับเรณู (Filament colour) ลักษณะปรากฏจุด
แอนโทไซยานินที่ผล (Anthocyanin spot or 
stripes) สีของผลออน (Fruit colour at 
intermediate stage) สีของผลแก (Fruit colour 
at mature stage) และ คอคอดที่ฐานของผล 
(Neck at base of fruit) โดยมผีลรวมองคประกอบ
ทั้งหมด 81.31 เปอรเซ็นต (Table 2) ซึ่งจาก
องคประกอบหลักรวมท่ี 81.92 เปอรเซ็นตนี้มี
องคประกอบเพียงพอที่จะอธิบายความแตกตาง 
ทั้งนี้ตามที่ Pla (1986) แนะนําวาองคประกอบ
ที่เหมาะสมควรมีไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 

เช น เดียวกับการศึกษาของรูปแบบจํานวน
องคประกอบหลกั (PC) แสดงความผันแปรแตกตาง
ทีส่งูในจโีนไทปพรกิกลุม C. annuum ตามรายงาน
ของ Matthew et al., (1994) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ความแตกตางน้ันมคีวามสําคญัไมเพยีงแตในระดับ
เฉพาะเทานั้น แตยังรวมถึงระดับจีโนไทปของ
พริกดวย

เมื่อนําองคประกอบหลักพล็อตเปน Scatter 
plot (Figure 1) ประกอบดวยแกน PC1 และ PC2 
ซึ่งอธิบายลักษณะการปรากฏของรยางคที่สวน
ปลายผล (Fruit blossom end appendage) 
ลกัษณะปรากฏจุดแอนโทไซยานินทีผ่ล (Anthocyanin 
spot or stripes) และสีของก านชูอับเรณู 
(Filament colour) โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวน 43.48 เปอรเซ็นต ทําใหเห็นความ
แตกตางของพันธุไดชัดเจน และสามารถจัดกลุม
ไดเปน 4 กลุม คือ

กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 9 สายพันธุ ไดแก 
NPTC003, KRIC004, KRIC003, KRIC002, 
CMIC001, KRIC001, MHSC002, LEIC001 และ 
LEIC002 ลกัษณะท่ีแตกตางกนัคอื ลกัษณะปรากฏ
ของรยางคที่สวนปลายผล (Fruit blossom end 
appendage) มลีกัษณะท่ีคลายคลงึกันคอื ความสงู
ตน (Plant height) สีใบ (Leaf colour) และ
รูปรางของวงกลีบดอก (Corolla shape)

กลุ มที่ 2 ประกอบดวย 26 สายพันธุ  
MHSC006, MHSC015, MHSC016, MHSC017, 
MHSC021, MHSC033, MHSC036, MHSC038, 
MHSC045, MHSC059, MHSC077, MHSC092, 
MHSC093, MHSC094, KBIC001, NSTC001, 
TRAC001, PBIC001, LEIC003, LEIC004, 
PKNC001, PREC001, CMIC002, SSKC002, 
SPBC001 และ LPNC006 มีลักษณะท่ีแตกตางกัน
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คือ ลักษณะปรากฏจุดแอนโทไซยานินที่ผล 
(Anthocyanin spot or stripes) และสีของกานชู
อับเรณู (Filament colour) มีลักษณะที่คลายคลึง
กนัคอื ขนทีล่าํตนและแขนง (Stem pubescence) 
เสนผาศนูยกลางของผล (Fruit diameter) นํา้หนัก
ผล (Fruit weight) ความยาวของพลาเซนตา 
(Placenta length) และสีเมล็ด (Seed colour)

กลุมที ่3 ประกอบดวย 5 สายพนัธุ KBIC002, 
MHSC073, MHSC096, UTTC001 และ LEIC005 
มลีกัษณะทีแ่ตกตางกนัสขีองวงกลีบดอก (Corolla 
colour) มลีกัษณะทีค่ลายคลงึกนัคือ ความยาวของ

ใบแก (Mature leaf length) เสนผาศนูยกลางของ
ผล (Fruit diameter) นํ้าหนักผล (Fruit weight) 
ความหนาเนื้อผลรูปรางบนของผล (Fruit wall 
thickness)

และ กลุมท่ี 4 ประกอบดวย 2 สายพันธุ 
TAKC001 และ KRIC005 มีลักษณะท่ีแตกตางกัน
คือสีของผลแก (Fruit colour at mature stage) 
มีลักษณะที่คลายคลึงกันคือ เสนผาศูนยกลางของ
ผล (Fruit diameter) นํ้าหนักผล (Fruit weight) 
และความยาวของพลาเซนตา (Placenta length)

ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอที่ไดจากเครื่องหมายเอเอฟแอลพี

Table 3  AFLP primers used and polymorphic information content

primer combination polymorphic bands PIC

E-ACC, M-GTC
E-ACC, M-GTA
E-ACC, M-ACA
E-GCC, M-GTA
E-ACC, M-TAC
E-GCA, M-GTA

E-AAC, M-GTA
E-GCA, M-ACA
E-AAC, M-TAC
E-AGC, M-ATC

24
25
19
18
14
12

10
11
10
8

0.499132
0.485952
0.362812
0.440861
0.464806
0.463593

0.305431
0.496964
0.384342
0.415657

total polymorphic bands 151
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เมื่อทําการวิเคราะห ความหลากหลาย
พันธุกรรมดวยเทคนิคเอเอฟแอลพี ใชเครื่องหมาย
โมเลกุลจํานวน 10 คู ผลการศึกษาพบวาไดจํานวน
แถบดเีอน็เอทัง้หมด 153 เครือ่งหมาย แบงเปนแถบ
ดีเอ็นเอท่ีเหมือนกัน 2 แถบและแถบดีเอ็นเอท่ี
แตกตาง 151 แถบ เมือ่นาํมาคาํนวณหาจาํนวนแถบ
ดีเอ็นเอเฉล่ียตอคูไพรเมอรมีคาเทากับ 15.30 
คิดเปนสัดสวนคาโพลีเมอรฟซึม (polymorhism) 
ที่เกิดขึ้นเทากับ 99.05 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา
ขอมูลจากแถบเครื่องหมายเอเอฟแอลพีของพริก
พื้นเมืองผลเล็กที่ทําการศึกษามีความหลากหลาย
ทางพนัธกุรรมในระดับสงู ซึง่รปูแบบความแตกตาง
ของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากพริกพื้นเมืองผลเล็ก
ทีทํ่าการศึกษาอาจเกิดการกลายของเบสท่ีตาํแหนง
เอนไซมตดัจาํเพาะโดยการเปลีย่นแปลงขาดหายไป
หรอืมกีารจดัเรยีงตวัของโมเลกลุดีเอน็เอขึน้มาใหม 
การมีชิ้นสวนของดีเอ็นเอเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป 
และมีการเรียงตัวของโมเลกุลดีเอ็นเอใหม ในชวง
ระหวางตาํแหนงจาํเพาะเดมิ ทาํใหขนาดชิน้ดีเอน็เอ
เปลี่ยนแปลงไป (Saliba et al., 2000) ถึงแมวายัง
ไมมีรายงานผลการศึกษาความหลากหลายทาง
พนัธกุรรมของเคร่ืองหมายดีเอน็เอของพริกพ้ืนเมือง
ผลเล็กในกลุมของ Capsicum frutescens แตก็
พบการศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของพริก 
Capsicum baccatum ในบราซลิโดยลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยาและเครือ่งหมาย AFLP โดยใชจาํนวน 
6 คูไพรเมอร พบวามีแถบดีเอ็นเอ 2466 แถบ มีคา
โพลีเมอรฟซึม 97.93 เปอรเซ็นต ซึ่งบงบอกความ
แปรปรวนทางพนัธกุรรมสงูเชนกนั (Cardoso et al., 
2018) และยังสอดคล องกับการศึกษาของ 
Krishnamurthy et al. (2015) ในการประเมิน
พนัธกุรรมพรกิ C. Baccatum จาํนวน 226 สายพนัธุ
ของอเมริกาใตพบวามีคาโพลีเมอรฟซึม 93.96 
เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงใหเห็นวาการตรวจสอบความ

สมัพนัธทางพันธุกรรมมีความละเอียดและครอบคลุม
ลําดับนิวคลีโอไทด เมื่อนํามาศึกษาความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
ความเหมือน (Jaccard similarity coefficient) 
พบวามคีาสมัประสทิธิค์วามเหมอืนอยูในชวง 0.19-
0.85 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.52 เมื่อพิจารณาจาก
คาดงักลาวแลวพบวามคีาสงู มกีารกระจายตัวกวาง 
แสดงใหเหน็วาขอมลูจากเคร่ืองหมายเอเอฟแอลพี
ของพริกพืน้เมอืงผลเล็กท่ีทาํการศึกษามีความแตก
ตางทางพันธุกรรม หรือความหลากหลายทาง
พนัธกุรรมสงูกวาของลกัษณะทางสณัฐานวิทยา เมือ่
นําขอมูลที่ไดสราง dendrogram ทําการจัดกลุม
ดวยวิธี Neighbor joining method (Saitou and 
Nei, 1987) แสดงผลในรปูแบบของ phylogenetic 
tree สามารถแบงพริกพื้นเมืองผลเล็กออกเปน 
4 กลุ มใหญ ตามความสัมพันธทางพันธุกรรม
ที่ปรากฏ (Figure 2) ไดผลดังนี้

กลุมที่ 1 เปนพริกพื้นเมืองผลเล็กกลุมที่มี
ลักษณะเดนรวมกันคือจุดแอนโทไซยานินที่ผล 
(Anthocyanin spot or stripes) และความยาว
ของวงกลีบดอกส้ันนอยกวา 0.5 เซนติเมตร 
(Corolla length) ประกอบดวย 5 สายพันธุ ไดแก 
MHSC096, LEIC005, KBIC002, LEIC003, 
PREC001 และ UTTC001

กลุมที่ 2 เปนพริกพื้นเมืองผลเล็กกลุมที่มี
ลักษณะเดนรวมกันคือความยาวของวงกลีบดอก 
 (Corolla length) ขนาด 0.5-1.00 เซนติเมตร 
รปูรางสวนบนของผลมน (Fruit shape at pedicel 
attachment) และลักษณะการปรากฏของรยางค
ทีส่วนปลายผล (Fruit blossom end appendage) 
ประกอบดวย 10 สายพันธุ  ไดแก CMIC001, 
KRIC001, KRIC002, KRIC003, KRIC004, 
LEIC001, LEIC002, MHSC002, MHSC077 และ 
NPTC003
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กลุมที่ 3 เปนพริกพ้ืนเมืองผลเล็กกลุมที่มี
ลักษณะเด นร วมกันคือสีของก านชูอับเรณู 
(Filament colour) สีของผลออน (Fruit colour 
at intermediate stage) สีของผลแก (Fruit 
colour at mature stage) รปูรางของผลเรยีวยาว 
(Fruit shape) เสนผาศูนยกลางของผลแคบมาก 
(Fruit diameter) รูปรางปลายผลแหลม (Fruit 
shape at blossom end) และลักษณะผลเหยียด
ตรง (Bend the fruit) ประกอบดวย 25 สายพันธุ 
ไดแก CMIC002, KBIC001, LEIC003, LEIC004, 
LPNC006, MHSC006, MHSC015, MHSC016, 
MHSC017, MHSC021, MHSC033, MHSC036, 

MHSC038, MHSC045, MHSC059, MHSC092, 
MHSC093, MHSC094, NSTC001, PBIC001, 
PKNC001, PREC001, SPBC001, SSKC002 
และ TRAC001

กลุมท่ี 4 เปนพริกพื้นเมืองผลเล็กกลุม ที่มี
ลกัษณะเดนรวมกนัคอืนํา้หนกัผลนอยกวา 5.0 กรมั 
(Fruit weight) ความยาวกานผลยาว 0.1-0.3 
เซนติเมตร (Fruit pedicel length) ความหนาของ
เนือ้ผล 0.1-0.3 เซนติเมตร (Fruit wall thickness) 
ประกอบดวย 2 สายพันธุ ไดแก TAKC001 และ 
KRIC005

Figure 1  Scatter plot of loading of 42 Thai chili landraces accessions
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ผลผลิตพริก
ดานผลผลิตจากผลการศึกษาพบวาพริกพ้ืนเมือง 

42 สายพันธุ มีองคประกอบผลผลิตที่แตกตางกัน 
(Table 4) โดยพริกที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ KRIC004 
ใหผลผลิตเฉลี่ยตอตน 1765.13 กรัม รองลงมาคือ 
KRIC002, LEIC003, TAKC001, NSTC001, 
SSKC002, NPTC003, MHSC0045, PKKC001, 
KBIC002, KRIC001, CMIC001, TRAC001, 
KBIC001, PBIC001, MHSC0059, CMIC002, 
LEIC005, MHSC036, MHSC017, KRIC003, 
UTTC001, MHSC073, MHSC093, MHSC094, 
LEIC002, MHSC016, MHSC033, MHSC096, 
LPGC001, MHSC015, MHSC038, KRIC005, 
MHSC077, SPBC002, LEIC001, MHSC002, 

MHSC021, LEIC004, MHSC006, MHSC092 และ 
PREC001 ตามลาํดบั โดยมผีลผลติเฉลีย่ตอตนดงันี้ 
1332.88, 1326.05, 1221.44, 1147.05, 1109.88, 
1060.38, 1025.88, 1002.05, 996.13, 892.43, 
847.13, 787.13, 740.63, 716.25, 610.30, 
553.38, 546.81, 534.49, 527.13, 509.44, 
506.50, 430.18, 419.88, 390.19, 367.00, 
365.18, 354.75, 346.75, 328.06, 308.50, 
282.38, 230.50, 214.69, 199.60, 189.44, 
176.60, 172.75, 128.05, 120.13, 118.25 และ 
65.38 ตามลําดับ ซึ่งจากการทดลองพบวาพริก
พื้นเมืองบางสายพันธุสามารถใหผลผลิตสูงกวา
การศึกษาของวิลาวณัย (2558) รายงานผลการผสม
และคัดเลือกลูกผสมพริกท่ีมีสารแคปไซซินสูง โดย

Figure 2 Dendrogram based on dice coefficient among 42 chili pepper accessions 
revealed by UPGMA cluster analysis based on morphological characterization 
and 151 AFLP markers, cophenetic correlation = 0.9461
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ดําเนินการตั้งแตป 2554-2558 ที่ศูนยวิจัยพืชสวน
สโุขทยั และศนูยวจิยัและพฒันาการเกษตรกาญจนบรุี 
ในการคัดเลือกพันธุ พริก 14 สายพันธุ แรกที่มี
ผลผลติสงูและมปีรมิาณแคปไซซินสงู พบวา ไดพรกิ 
สายพันธุ 53-153-1-1-1 สายพันธุ 52-123-1-1-1-1 
และสายพันธุ 53-135-1-1-1 ใหผลผลิต 1,980.00 
1,275.00 และ 1,180.00 กรัมตอตน

ปริมาณสารแคปไซซิน
พริกที่มีเผ็ดมากที่สุด (>80,000 SHU) 

มจีาํนวน 10 สายพันธุ ไดแก MHSC077, MHSC073, 
PBIC001, MHSC038, PREC001, MHSC033, 
MHSC094, MHSC002, LEIC002 และ MHSC093 
มปีริมาณสารแคปไซซนิ 171,314.92, 137,529.95, 
132,061.79, 113,155.26, 12,611.69, 
110,492.57, 91,271.25, 8,533.11, 82,771.26 
และ 7,1431.72 SHU ตามลําดับ

กลุ มที่สองรองลงมาเผ็ดมาก (25,000-
70,000 SHU) จํานวน 21 สายพันธุ  ไดแก 
PKKC001, MHSC015, LPGC001, LEIC003, 
UTTC001, LEIC005, NSTC001, MHSC092, 
KRIC001, TAKC001, CMIC002, MHSC016, 
KBIC002, SPBC002, NPTC003, MHSC006, 
LEIC001, KBIC001, MHSC036, KRIC003 และ 
MHSC096 มีปริมาณสารแคปไซซิน 69249.32, 
67783.30, 67241.36, 64607.88, 62645.34, 
62071.75, 58723.52, 58029.04, 55909.12, 
55577.30, 54679.19, 51578.40, 49292.15, 
49057.69, 48382.69, 47967.30, 45724.87, 
41012.84, 33754.95, 29107.82 และ 29106.20

และกลุ มของพริกเผ็ดปานกลาง (3,000-
25,000 SHU) มีจํานวน 11 สายพันธุ  ไดแก 
MHSC021, MHSC0059, SSKC002, LEIC004, 
MHSC0045, KRIC002, KRIC004, TRAC001, 
MHSC017, CMIC001 และ KRIC005 มปีรมิาณสาร
แคปไซซนิ ดงันี ้23667.24, 19568.56, 18691.54, 
15355.48, 13422.96, 11677.85, 11677.85, 
9060.60, 5651.52, 5486.82 และ 5486.82 SHU 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ Kraikruan et al., 
2008 รายงานวาพริกหวยสีทน พริกหัวเรือ และ
พรกิกะเหรีย่ง พรกิเหลานีจ้ดัเปนพรกิทีม่คีวามเผด็
สูง (50,000-80,000 SHU) ขณะที่พริกเหลือง
มีความเผ็ดระดับปานกลาง (35,000 SHU) โดย
รายงานของ Maga (1975) พบวาอีกวาปริมาณ
สารแคปไซซินในผลพริกจะแตกตางกันมากนอย
ตามปจจัยของ สภาพอากาศ พันธุ  แหลงปลูก 
ระยะแก และสวนตาง ๆ ของผลพริกอีกดวย

ผลผลิตและปริมาณสารแคปไซซินจากผล
การทดลองพบวา พริกท่ีมีผลิตสูงไดแก KRIC004, 
KRIC002, LEIC003, TAKC001 และ NSTC001 
ขณะท่ีพริกท่ีมีปริมาณสารแคปไซซินสูง ไดแก 
MHSC077, MHSC073, PBIC001, MHSC038, 
PREC001 และ MHSC033 แตมีปริมาณผลผลิต
เฉล่ียตอตนคอนขางตํ่า ซึ่งทั้งนี้อาจเน่ืองจาก
พนัธุพรกิพืน้เมอืงมคีวามหลากหลายทางพันธกุรรม
ในลักษณะตาง ๆ สูง ตามท่ี Camacho et al. 
(2005) ไดรายงานไว ดังนั้นสายพันธุเหลานี้จึงเปน
สายพันธุ  ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตอไปหาก
ตองการพัฒนาสูระดับเชิงพาณิชย
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Table 4  Yield and capsaicin content of 42 local chili varieties planted Mae Hong Son 
Agricultural Research and Development Center

No. Code Yield/plant (g.) Capsaicin (SHU.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CMIC001
CMIC002
LPNC006
PREC001
UTTC001
LEIC001
LEIC002
LEIC003
LEIC004
LEIC005
SSKC002
MHSC002
MHSC006
MHSC015
MHSC016
MHSC017
MHSC021
MHSC033
MHSC036

MHSC038
MHSC045
MHSC059
MHSC073
MHSC077
MHSC092
MHSC093
MHSC094
MHSC096
TAKC001

847.13 gh
553.38 jk

328.06 nop
65.38 u
506.50 k
189.44 rst
367.00 l-o
1326.05b
128.05 stu
546.81 jk

1109.88 de
176.60 rst
120.13 tu
308.50 op
365.18 l-o
527.13 k
172.75 rst

354.75 lm-p
534.49 jk
282.38 pq
1025.88 f
610.30 j
430.18 l
214.69 qr
118.25 tu
419.88 lm
390.19 lmn
346.75 m-p
1221.44c

5486.82
54679.19
67241.36
112611.69
62645.34
45724.87
82771.26
64607.88
15355.48
62071.75
18691.54
88533.11
47967.30
67783.30
51578.40
5651.52
23667.24
110492.57
33754.95
113155.26
13422.96
19568.56
137529.95
171314.92
58029.04
71431.72
91271.25
29106.20
55577.30
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No. Code Yield/plant (g.) Capsaicin (SHU.)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

KRIC001
KRIC002
KRIC003
KRIC004
KRIC005
SPBC001
NSTC001
PBIC001
PKNC001
TRAC001
NPTC003
KBIC001
KBIC002

892.43 g
1332.88b
509.44k
1765.13a
230.50qr
199.60rs
1147.05d
1060.38i
1002.05f
787.13hi
1060.38ef
740.63i
996.13f

55909.12
11677.85
29107.82
11677.85
5486.82
49057.69
58723.52
48382.69
132061.79
69249.32
9060.60
41012.84
49292.15

* and ** = significant at p<0.05 and p<0.01, respectively.

Means in the same column followed with the same letter are not significant at p < 0.01 by DMRT

Table 4  Yield and capsaicin content of 42 local chili varieties planted Mae Hong Son 
Agricultural Research and Development Center (Cont.)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพริกพ้ืนเมืองผลเล็กทั้ง 

16 แหลง จํานวน 42 สายพันธุ พบวา ดานสัณฐาน
วิทยาแบงได 4 กลุมใหญ จากลักษณะของรยางค
ที่สวนปลายผล ลักษณะปรากฏจุดแอนโทไซยานิน
ที่ผล สีของกานชูอับเรณู สีของวงกลีบดอก และ
สขีองผลแก ความหลากหลายทางพนัธกุรรมโดยใช
ลายพิมพดเีอน็เอท่ีไดจากเคร่ืองหมายเอเอฟแอลพี 
จาก 10 คูไพรเมอร ปรากฏแถบความแตกตาง
จํานวน 153 เครื่องหมาย สามารถจัดกลุมพริก
พื้นเมืองผลเล็กเปน 4 กลุมใหญ เมื่อพิจารณา
ผลผลิตและปริมาณสารแคปไซซิน พบวาพริกพ้ืนเมือง
ทีศ่กึษาทีม่ศีกัยภาพในการผลติและการพฒันาพนัธุ

ตอไป จาํนวน 10 สายพนัธุ โดยสายพันธุพรกิพืน้เมอืง
ที่ใหผลผลิตสูง 5 สายพันธุ  ไดแก KRIC004, 
KRIC002, LEIC003, TAKC001, NSTC001 และ
พริกพื้นเมืองท่ีมีปริมาณสารแคปไซซินสูง จํานวน 
5 สายพันธุ  ไดแก MHSC077, MHSC073, 
PBIC001, MHSC038, PREC001 และ MHSC033

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก

สาํนกังานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องคการมหาชน) 
นอกจากน้ีขอขอบคุณสถาบันบริการตรวจสอบ
คณุภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ 
ในการที่เอื้อเฟอหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัยนี้
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กลวยไมฟาแลนนอปซิสลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ
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Abstract
A comparative study of effect of different culture medium on in vitro growth of 

Phalaenopsis hybrid protocorms was investigated. Protocorms of Phalaenopsis hybrid 
6 old were cultured on 7 media i.e. MS, VW, modified VW, Hyponex fertilizer 20-20-20 
medium at the concentrations of 1 g/L, 2 g/L, 3 g/L and chemical fertilizer 20-20-20 at 
the concentration of 1 g/L. The protocorms developed to seedlings after culturing for 
1 month. After 3 months, it was found that there was no difference in seedling diameter 
in all the media. VW and VW modified media gave the highest height of seedlings. However, 
fertilizer medium showed no difference in seedling height from MS and modified VW 
media. Hyponex medium at 3 g/L and fertilizer medium at 1g/L gave no difference in 
seedling leaf number from that grown on MS, VW and modified VW media. However, VW 
and modified VW media gave the highest root number of seedlings. Hyponex medium at 
the concentrations of 1g/L, 2 g/L, 3 g/L and fertilizer 20-20-20 medium at 1g/L showed 
no difference in seedling roots number from MS medium.
Keywords:  Phalaenopsis, culture media, growth, in vitro
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บทคัดยอ
การศึกษาเปรียบเทียบอาหารชนิดตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของกลวยไมฟาแลนนอปซิสลูกผสม 

โดยนาํโปรโตคอรมของกลวยไมฟาแลนนอปซสิลกูผสมท่ีอาย ุ6 เดอืน มาเพาะเล้ียงบนอาหาร 7 ชนดิ ไดแก 
อาหาร MS, VW, VW ดัดแปลง, ปุย Hyponex ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร, 2 กรัม/ลิตร, 3 กรัม/
ลิตร และปุยเคมี 20-20-20 ที่ระดบัความเขมขน 1 กรัม/ลิตร พบวาโปรโตคอรมไดพัฒนาไปเปนตนออน 
เมื่อเลี้ยงได 1 เดือน โดยหลังจากเพาะเล้ียงระยะเวลา 3 เดือน เสนผานศูนยกลางของตนออนไมมีความ
แตกตางกัน ในทุกสูตรอาหารทดลอง สวนอาหาร VW และ VW ดัดแปลง ใหตนออนมีความสูงมากที่สุด 
1.11 เซนตเิมตร แตอาหารปุยเคมทีาํใหความสูงของตนออนไมแตกตางจากอาหาร MS และ VW ดดัแปลง 
อาหาร Hyponex ที่ระดับความเขมขน 3 กรัม/ลิตร และอาหารปุยเคมี 20-20-20 ที่ระดับความเขมขน 
1 กรมั/ลติร ทาํใหจาํนวนใบของตนออนไมแตกตางจากอาหาร MS, VW และ VW ดดัแปลง อยางไรกต็าม 
อาหาร VW และ VW ดดัแปลง ทาํใหตนออนมีจาํนวนรากมากท่ีสดุ 2.20 เซนติเมตร อาหารปุย Hyponex 
ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร, 2 กรัม/ลิตร, 3 กรัม/ลิตร และอาหารปุยเคมี 20-20-20 ที่ระดับความ
เขมขน 1 กรัม/ลิตร ทําใหตนออนมีจํานวนรากไมแตกตางจากอาหาร MS
คําสําคัญ:  ฟาแลนนอปซิส อาหารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ

คํานํา
กลวยไมฟาแลนนอปซสิลกูผสม (Phalaenopsis 

hybrids) เปนกลวยไมที่นิยมปลูกเพ่ือจําหนาย
เปนการคา (สุมิตรา, 2552) กําลังเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายทัว่โลกและมมีลูคาทางการตลาดสงู โดย
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดท่ีมีการจําหนายกลวยไม
สกุลฟาแลนนอปซิสมากกวา 75 เปอรเซ็นตของ
กลวยไมทั้งหมด (กาญจนา และรัตนา, 2560) 
เนือ่งจากดอกของกลวยไมฟาแลนนอปซิสมลีกัษณะ
ที่กลมใหญ มีสีที่หลากหลาย เชน สีขาว สีชมพู 
สีเหลือง มวง เปนตน และดวยกานชอที่ยาว
จึงเหมาะแกการปกแจกัน (ชาญกิจ, 2545) ดังนั้น
การขยายพันธุกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิสใหมี
ปรมิาณมากข้ึนและการปลกูเลีย้งมคีวามสาํคญัมาก 
ซึง่การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่เปนวธิกีารขยายพนัธุใหได
จํานวนมากในระยะเวลาจํากัด และสูตรอาหาร

สาํหรับเพาะเล้ียงกลวยไมมหีลายสูตรท่ีแตกตางกัน 
โดยสูตรอาหารท่ีเหมาะสมจะมีผลตอการเจริญ
เติบโตของกลวยไมในระยะตาง ๆ และสงผลตอ
การรอดชีวิตตอไป

อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 
1962) และอาหารสูตร VW (Vacin and Went, 
1949) เปนสตูรอาหารพ้ืนฐานท่ีใชกนัอยางแพรหลาย
และพฒันาขึน้มาใหเหมาะสมสาํหรบัการเพาะเลีย้ง
เนื้อเย่ือกลวยไมในหองทดลอง และมีการเติม
สารอนิทรยี เชน นํา้มะพราว กลวยบด มนัฝรัง่ และ
ผงถาน เพือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการเพาะเลีย้ง
เนือ้เยือ่กลวยไมไดปรมิาณเพิม่ขึน้ (Texeira et al., 
2006) ปจจบุนัการพฒันาสตูรอาหารอยางงายและ
มอีงคประกอบไมซบัซอนท่ีมปีระสิทธภิาพใกลเคียง
หรือดีกวาสูตรอาหารที่ใชกันอยูในปจจุบัน จะชวย
สงเสรมิใหการขยายพนัธุกลวยไมสกลฟุาแลนนอปซสิ
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปจจุบันจึงมี
การใชสารละลายธาตุอาหารรวมถึงการใชปุยเคมี
เพือ่ลดข้ันตอนและตนทนุการผลิต โดยกุลนาถ และ
สนุทร ี(2557b) พบวา อาหารสตูร Hyponex ทาํให
กลวยไมไมสกุลหวายสายพันธุแท (Dendrobium 
discolor) ทั้งระยะโปรโตคอรมซึ่งมีเสนผาน
ศูนยกลาง 2 มิลลเิมตร และระยะตนออน 2 ระยะ
ที่มีความสูง 3 และ 4 มิลลิเมตร มีอัตราการรอด
ชวีติ นํา้หนกัสด และนํา้หนกัแหงมากทีส่ดุเมือ่เทยีบ
กับสูตรอาหารพื้นฐาน และปทมา และพัชนิดา 
(2560) ยังพบวา ปุยเคมีสูตร 21-21-21 สงผลให
ตนออนกลวยไมสายพันธุ มอคคารามีการเจริญ
เติบโตทางดานลําตนและความยาวรากมากท่ีสุด
เมือ่เทยีบกบัสูตรอาหารพ้ืนฐาน นอกจากนี ้ทองหลัง่ 
และคณะ (2562a) ยังพบวา การเจริญเติบโตของ
ตนออนกลวยไมฟาแลนนอปซิสลูกผสมท่ีเลี้ยง
ในอาหารเพาะเล้ียงที่เติม Hyponex และอาหาร
ที่เติมปุยเคมี 20-20-20 ทําใหการเจริญเติบโต
ในดานความสูงตน ความกวางลําตน จํานวนใบ 
ความยาวของใบ และความกวางของใบไมแตกตาง
กันกับที่เลี้ยงในสูตรอาหาร VW ซึ่งเปนสูตรอาหาร
พื้นฐานที่ใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม

ดังน้ัน ในการศึกษานี้เปนการศึกษาถึงสูตร
อาหารพ้ืนฐานตาง ๆ ที่นิยมใชในการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อกลวยไมเปรียบเทียบกับอาหารที่เติมปุย 
Hyponex และปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของ
กลวยไมฟาแลนนอปซสิลกูผสมในระยะโปรโตคอรม
ที่อายุ 6 เดือน เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกใช
อาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวยไม
ฟาแลนนอปซสิลูกผสม และเปนแนวทางในการลด
ตนทุนเพื่อการผลิตกลวยไมเชิงพาณิชยตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาน้ีใชโปรโตคอรมที่ไดจากการเพาะ

เมล็ดในสูตรอาหาร VW ดัดแปลงท่ีอายุ 6 เดือน 
โดยคัดเลือกโปรโตคอรมที่มีขนาดใกลเคียงกัน
มาเล้ียงในอาหาร 7 ชนิด (Figure 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 
โดยเลีย้งโปรโตคอรมในขวด 8 ออนซ เปนระยะเวลา 
3 เดือน อาหารทดลองประกอบดวย อาหาร MS, 
VW, VW ดัดแปลง โดยเติมกลวย 50 กรัมตอลิตร 
มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตร
ตอลติร และผงถาน 0.2 กรัมตอลติร ปุย Hyponex 
7-6-19 ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร ปุย 
Hyponex 7-6-19 ที่ระดับความเขมขน 2 กรัม/
ลิตร ปุย Hyponex 7-6-19 ที่ระดับความเขมขน 
3 กรัม/ลิตร และอาหารท่ีเติมปุยเคมี 20-20-20 
ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร โดยวางแผน
การทดลองแบบสุ มสมบูรณ (Completely 
Randomized Design, CRD) ประกอบดวย 
7 สิง่ทดลอง สิง่ทดลองละ 15 ซํา้ เลีย้งโปรโตคอรม
ในอาหารทดลองที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส 
ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน ความเขมแสง 1,800 
μmol/m-2s-1 เปนระยะเวลา 3 เดอืน ทาํการบนัทกึ
ขอมูลดานความสูง ความกวางลําตน จํานวนใบ 
และจํานวนราก จากน้ันนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง
กลุ มทดลองดวยวิธี DMRT (Duncan’s New 
Multiple Range Test) โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
สําเร็จรูปทางสถิติ
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ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลของอาหารตางชนิดตอความสูงตน

ของกลวยไมสกลุฟาแลนนอปซิสลกูผสมท่ีเพาะเล้ียง
บนอาหาร 7 ชนิด (Table 1) พบวา เมื่อเลี้ยง
โปรโตคอรมได 1 เดือน โปรโตคอรมไดพัฒนา
ไปเปนตนออน โดยในเดือนท่ี 1 อาหาร VW 
ดัดแปลง ทําใหการเจริญเติบโตดานความสูงของ
ตนออนมากทีส่ดุ (0.64 เซนตเิมตร) มคีวามแตกตาง
อยางมนียัสาํคญัยิง่ทางสถติ ิ(P<0.01) แตไมแตกตางกนั
ทางสถติกิบัอาหารทีเ่ตมิปุยเคม ี20-20-20 ทีร่ะดบั
ความเขมขน 1 กรัม/ลิตร (0.59 เซนติเมตร) สวน
อาหารที่เติมปุย Hyponex ที่ระดับความเขมขน 
3 กรัม/ลิตร และอาหารท่ีเติมปุยเคมี 20-20-20 
ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร (0.52 และ 0.59 
เซนติเมตร ตามลําดับ) ทําใหความสูงของตนออน
ไมแตกตางกันทางสถิติกับอาหารสูตร MS (0.53 
เซนติเมตร) แตมีความสูงของตนออนมากกวา
อาหารสูตร VW (0.43 เซนติเมตร) แตกตางอยาง

มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ในเดือนที่ 2 
พบวา อาหารสตูร VW ทาํใหมคีวามสงูของตนออน
มากที่สุด (0.94 เซนติเมตร) แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนอาหารที่เติม
ปุยเคม ี20-20-20 ทีร่ะดบัความเขมขน 1 กรมั/ลติร 
(0.78 เซนติเมตร) ทําใหความสูงของตนออน
ไมแตกตางทางสถิติกับอาหารสูตร MS และอาหาร
สูตร VW ดัดแปลง (0.64 และ 0.92 เซนติเมตร 
ตามลําดบั) และในเดือนที ่3 พบวา อาหารสูตร VW 
และอาหารสูตร VW ดัดแปลง ทําใหความสูง
ตนออนมีความสูงมากท่ีสุด (1.11 และ 1.01 
เซนติเมตร ตามลําดบั) แตกตางอยางมีนยัสาํคญัยิง่
ทางสถิติ (P<0.01) สวนอาหารที่เติมปุ ยเคมี 
20-20-20 ความเขมขนที่ระดับ 1 กรัม/ลิตร ทําให
ความสูงของตนออนไมแตกตางทางสถิติกับอาหาร
สูตร MS และอาหารสูตร VW ดัดแปลง (0.77 และ 
1.01 เซนติเมตร ตามลําดับ)

Figure 1 Phalaenopsis Protocorm in 7 media at 3 months after culturing

42 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(3):39-50
J. Agri. Prod. 2022



Table 1  Seedling height in 7 medium at 3 months after cultured

Treatments
Seedling height (cm.)

1 mth. 2 mths. 3 mths.

MS
VW
modifi ed VW 
Hyponex 1g/L
Hyponex 2g/L
Hyponex 3g/L
20:20:20 1g/L

0.53c

0.43de

0.64a

0.48cd

0.37e

0.52bc

0.59ab

0.64c

0.94a

0.92ab

0.76c

0.68c

0.69c

0.78bc

0.77c

1.11a

1.01ab

0.71c

0.74c

0.78c

0.83bc

P-value ** * **

CV (%) 21.53 26.50 27.81

Note *  Significantly difference at 0.05

  **  Significantly difference at 0.01
  abc  Means within a column with a no common superscripts are significantly difference

ผลการศึกษาอาหารตอความกวางลําตนของ
กลวยไมฟาแลนนอปซิสลูกผสมท่ีเลี้ยงในอาหาร 
7 ชนิด (Table 2) พบวา ในเดือนที่ 1 อาหารสูตร 
MS อาหารสูตร VW และอาหารที่เติมปุ ยเคมี 
20-20-20 ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร (0.31 
เซนติเมตร) ทําใหความกวางของตนออนสูงกวา
อาหารสูตร VW ดัดแปลง (0.28 เซนติเมตร) 
แตกตางอยางมนียัสาํคัญยิง่ทางสถติ ิ(P<0.01) และ
อาหารที่เติมปุย Hyponex ที่ระดับความเขมขน 
1 กรัม/ลิตร และ 3 กรัม/ลิตร (0.30 และ 0.30 
เซนตเิมตร ตามลาํดบั) ทาํใหความกวางของตนออน
ไมแตกตางทางสถิตจิากอาหารสูตร MS อาหารสูตร 
VW อาหารสูตร VW ดัดแปลง และอาหารที่เติม
ปุยเคม ี20-20-20 ทีร่ะดบัความเขมขน 1 กรมั/ลติร 

(0.31, 0.31, 0.28 และ 0.31 เซนตเิมตร ตามลาํดบั) 
สวนในเดือนที่ 2 พบวา อาหารสูตร MS ทําให
ความกวางของตนออนมากทีส่ดุ (0.34 เซนตเิมตร) 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
แตไมพบความแตกตางกันทางสถิติของความกวาง
ตนออนระหวางอาหารสูตร VW, อาหารสูตร VW 
ดัดแปลง, อาหารท่ีเติมปุย Hyponex ที่ระดับ
ความเขมขน 1 กรมั/ลติร, 2 กรมั/ลติร, 3 กรมั/ลติร 
และอาหารที่ เติมปุ ยเคมี 20:20:20 ที่ระดับ
ความเขมขน 1 กรมั/ลติร (0.29, 0.29, 0.30, 0.28, 
0.30 และ 0.30 เซนติเมตร) อยางไรก็ตาม 
ในเดือนท่ี 3 พบวา การเจริญเติบโตทางดาน
ความกวางของตนออนไมมีความแตกตางทางสถิติ
ในทุกสูตรอาหารทดลอง
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Table 2  Seedling width in 7 medium at 3 months after cultured

Treatments
Seedling width (cm.)

1 mth. 2 mths. 3 mths.

MS
VW
VW modifi ed
Hyponex 1g/L
Hyponex 2g/L
Hyponex 3g/L
20:20:20 1g/L

0.31a

0.31a

0.28bc

0.30ab

0.26c

0.30ab

0.31a

0.34a

0.29b

0.29b

0.30b

0.28b

0.30b

0.30b

0.32
0.33
0.32
0.32
0.31
0.31
0.32

P-value ** * ns

CV (%) 11.24 15.60 14.07

Note  *  Significantly difference at 0.05
  **  Significantly difference at 0.01
  ns  None Significantly difference
  abc  Means within a column with a no common superscripts are significantly difference

ผลการศึกษาอาหารสูตรตาง ๆ  ตอจํานวนใบ
ของกล วยไม ฟาแลนนอปซิสลูกผสมที่ เลี้ ยง
ในอาหาร 7 สูตร (Table 3) พบวา ในเดือนที่ 1 
อาหารสูตรปุยเคมี 20:20:20 ความเขมขนที่ระดับ 
1 กรัม/ลิตร ทําใหจํานวนใบของตนออนมากที่สุด 
(1.55 ใบ) สูงกวาอาหารสูตร MS และอาหารที่เติม
ปุย Hyponex ความเขมขนท่ีระดับ 2 กรัม/ลิตร 
(1.14 และ 1.15 ใบ ตามลําดับ) แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไมแตกตางกันทาง
สถิติกับอาหารสูตร VW อาหารสูตร VW ดัดแปลง 
อาหารที่เติมปุย Hyponex ความเขมขนที่ระดับ 
1 กรัม และ 3 กรัม/ลิตร (1.39, 1.28, 1.36 และ 
1.35 ใบ ตามลําดบั) ในเดือนท่ี 2 พบวา อาหารสูตร 
VW ดดัแปลง ทาํใหจาํนวนใบของตนออนมากท่ีสดุ 
(2.30 ใบ) สูงกวาอาหารสูตร MS อาหารสูตรปุย 
Hyponex ความเขมขนทีร่ะดบั 1 กรัม และ 2 กรัม/
ลิตร (1.82, 1.91 และ 1.75 ใบ ตามลําดับ) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
แตไมแตกตางกันทางสถิติกับอาหารสูตร VW, 
อาหารที่เติมปุย Hyponex ความเขมขนที่ระดับ 
3 กรัม/ลิตร และอาหารท่ีเติมปุยเคมี 20:20:20 
ความเขมขนที่ระดับ 1 กรัม/ลิตร (2.17, 2.01 และ 
2.05 ใบ ตามลาํดบั) และในเดอืนที ่3 พบวา อาหาร
ที่เติม Hyponex ความเขมขนที่ระดับ 3 กรัม/ลิตร 
ทําใหจํานวนใบของตนออนมากท่ีสุด (2.73 ใบ) 
สูงกวาอาหารที่เติมปุย Hyponex ความเขมขน
ที่ระดับ 1 กรัม/ลิตร และ 2 กรัม/ลิตร (2.04 และ 
1.08 ใบ ตามลําดับ) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิ(P<0.05) แตไมแตกตางกนัทางสถติกิบัอาหาร
สตูร MS อาหารสูตร VW อาหารสูตร VW ดดัแปลง 
และอาหารที่เติมปุยเคมี 20:20:20 ความเขมขน
ทีร่ะดบั กรมั/ลติร (2.34, 2.42, 2.47 และ 2.45 ใบ 
ตามลําดับ)
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Table 3  Seedling Leaves numbers in 7 medium at 3 months after cultured

Treatments
Number of leaf (leaves)

1 mth. 2 mths. 3 mths.

MS
VW
VW modifi ed
Hyponex 1g/L
Hyponex 2g/L
Hyponex 3g/L
20:20:20 1g/L

1.14b

1.39ab

1.28ab

1.36ab

1.15b

1.35ab

1.55a

1.82bc

2.17ab

2.30a

1.91bc

1.75c

2.01abc

2.05abc

2.34abc

2.42abc

2.47ab

2.04bc

1.08c

2.73a

2.45ab

P-value * * *

CV (%) 23.73 22.66 33.47

Note *  Significantly difference at 0.05
  abc  Means within a column with a no common superscripts are significantly difference

จากผลการศึกษาอาหารสูตรตาง ๆ  ตอจํานวน
รากของกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิสลูกผสมที่
เพาะเลี้ยงบนอาหาร 7 สูตร (Table 4) พบวา 
ในเดือนที่ 1 อาหารสูตร VW อาหารสูตร VW 
ดัดแปลง อาหารสูตรปุย Hyponex ความเขมขน
ทีร่ะดับ 1 กรัม/ลติร, 2 กรัม/ลติร และ 3 กรัม/ลติร 
ทาํใหตนออนมรีากเกิดขึน้ สวนอาหารสูตร MS และ
อาหารสูตรปุยเคมี 20-20-20 ความเขมขนที่ระดับ 
1 กรัม/ลิตร ยังไมมีรากเกิดขึ้น แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิต ิในเดือนท่ี 2 พบวา อาหารสูตร 
VW และอาหารสูตร VW ดัดแปลง ทําใหตนออน
มีจํานวนรากมากที่สุด (1.88 และ 1.88 ตน 

ตามลําดับ) แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) และในเดือนที่ 3 พบวา อาหารสูตร VW 
และอาหารสูตร VW ดัดแปลง ทําใหตนออน
มีจํานวนรากมากที่สุด (2.03 และ 2.20 ตน 
ตามลําดับ) แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) ดวยเชนกนั อยางไรกต็าม อาหารสตูรปุย 
Hyponex ความเขมขนท่ีระดับ 1 กรัม/ลิตร 
2 กรัม/ลิตร 3 กรัม/ลิตร และอาหารสูตรปุยเคมี 
20-20-20 ที่ระดับความเขมขน 1 กรัม/ลิตร ทําให
ตนออนมีจํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติกับ
อาหารสูตร MS ทั้งในเดอืนที่ 2 และเดือนที่ 3 ของ
การทดลอง
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Table 4  Root numbers of seedling in 7 medium at 3 months after cultured

Treatments
Number of roots

1 mth. 2 mths. 3 mths.

MS
VW
VW modifi ed
Hyponex 1g/L
Hyponex 2g/L
Hyponex 3g/L
20:20:20 1g/L

0
1.00
1.03
1.00
1.00
1.00

0

1.16bc

1.88a

1.84a

1.38b

1.30bc

1.45b

1.02c

1.40bc

2.03a

2.20a

1.66b

1.24c

1.58bc

1.39bc

P-value ns ** **

CV (%) 7.37 26.12 27.25

Note  **  Significantly difference at 0.01
  ns  None Significantly difference
  abc  Means within a column with a no common superscripts are significantly difference

Figure 2 Showed seedling in 7 media at 3 months after culturing
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อาหารทดลองทกุสตูรในครัง้นีท้าํใหการเจรญิ
เติบโตดานความกวางของตนออนไมแตกตางกัน 
แตอาหารสูตร VW และ VW ดัดแปลง ทําใหการ
เจริญเติบโตดานความสูงของตนออนมากท่ีสุด 
สอดคลองกับการศึกษาของ กุลนาถ และสุนทรี 
(2559a) ทีพ่บวาอาหารสูตร VW รวมกับกลวยหอม
ทาํใหตนออนกลวยไมสกลุหวายเจรญิเตบิโตไดดทีีส่ดุ 
ทัง้นีเ้น่ืองจากอาหารสตูร VW จะมธีาตุอาหารหลกั 
ธาตุอาหารรอง และสารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณ
เพียงพอตอความตองการ (เพชรรัตน, 2556) และ 
VW ดัดแปลงท่ีมีการเติมสารอินทรียเพิ่มเขาไป 
ซึง่สารอนิทรยีดงักลาวเปนฮอรโมนพชื คารโบไฮเดรต 
โปรตีน วติามนิและแรธาต ุทีช่วยในการเจรญิเตบิโต
และการพัฒนาของเซลลพืช (Arditti and Ernst, 
1993) อยางไรก็ตาม อาหารท่ีเตมิปุยเคมี 20-20-20 
ในการศึกษาคร้ังนี้ทําใหความสูงของตนออน
ไมแตกตางกบัอาหารสูตร MS และอาหารสูตร VW 
ดัดแปลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทองหลั่ง 
และคณะ (2562a) ที่พบวา ตนออนกลวยไม
ฟาแลนนอปซิสลูกผสมท่ีเลี้ยงในสูตรอาหาร VW 
และอาหารที่เติมปุยเคมี ทําใหการเจริญเติบโต
ในดานความสงูและความกวางลาํตนไมแตกตางกนั 
แตแตกตางจากการศึกษาของ ปทมา และพัชนิดา 
(2560) ที่พบวาอาหารที่เติมปุยเคมี 21-21-21 
สงผลใหตนออนกลวยไมมอคคาราเจริญเตบิโตดาน
ลําตนดีกวาอาหารสูตร MS และอาหารสูตร VW 
โดยอาหารท่ีเตมิปุยเคมแีละปุย Hyponex ประกอบ
ไปดวยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ที่ชวยสงเสริมการเจริญเติบโต ซึ่งจะนอยกวา
องคประกอบในอาหารสังเคราะหสตูรตาง ๆ  (ปทมา 
และพัชนิดา, 2560) แตกลับสงผลใหตนออนมีการ
เจริญเติบโตไมแตกตางกัน แตอาหารสูตร MS ที่มี
ความเขมขนของธาตอุาหารมากกวาอาหารสตูรอืน่ ๆ 

(ทองหลั่ง และคณะ, 2562b) โดยเฉพาะมีปริมาณ
ไนโตเจนมากเกินไปทําใหพืชดูดแคลเซียมและ
แมกนีเซียมไปใชไดนอย (นายิกา, 2559) ซึ่งอาจ
สงผลตอการเจริญเติบโตของลําตนได

อาหารสูตร Hyponex ความเขมขนที่ระดับ 
3 กรัม/ลิตร และอาหารสูตรปุยเคมี 20:20:20 
ความเขมขนที่ระดับ 1 กรัม/ลิตร ในการทดลอง
ครัง้นีท้าํใหจาํนวนใบของตนออนแตไมแตกตางกัน
กบัอาหารสูตร MS อาหารสูตร VW และอาหารสูตร 
VW ดดัแปลง สอดคลองกับการศกึษาของ ทองหลัง่ 
และคณะ (2562a) ที่พบวาตนออนกลวยไม
ฟาแลนนอปซิสลูกผสมท่ีเลี้ยงในสูตรอาหาร VW, 
อาหารท่ีเตมิ Hyponex และปุยเคมีสตูร 20-20-20 
ใหการเจริญเตบิโตในดานจาํนวนใบ ความยาวของใบ 
และความกวางของใบไมแตกตางกัน ในขณะที่
การศึกษาของ กุลนาถ และสุนทรี (2559a) พบวา
อาหารสูตร Hyponex ทําใหกลวยไมไมสกุลหวาย
สายพันธุแท (Dendrobium discolor) ทั้งระยะ
โปรโตคอรมซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร 
และระยะตนออน 2 ระยะท่ีมีความสูง 3 และ 
4 มลิลเิมตร มอีตัราการรอดชวีติ นํา้หนกัสด และ
นํ้าหนักแหงมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสูตรอาหาร
พื้นฐาน และการศึกษาของ ปทมา และพัชนิดา 
(2560) ยังพบวาปุยเคมีสูตร 21-21-21 สงผลให
ตนออนกลวยไมสายพันธุมอคคารามกีารเจริญเติบโต
ทางดานลาํตนและความยาวรากมากทีส่ดุเมือ่เทียบ
กับสูตรอาหารพ้ืนฐาน ทั้งนี้เนื่องจากอาหารท่ีเติม
ปุย Hyponex และปุยเคมีประกอบไปดวยธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และ
ความสามารถในการละลายนํ้าไดดี พืชสามารถ
ดูดซึมธาตุอาหารไดทั้งทางใบและทางราก จึงชวย
สงเสริมการเจริญเติบโตใหแกตนออนไดเปน
อยางดี (ปทมา และพัชนิดา, 2560)
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อาหารสูตร VW และอาหารสตูร VW ดดัแปลง 
ในการทดลองคร้ังนี้ทําใหตนออนมีจํานวนราก
มากท่ีสุด ทั้งนี้เน่ืองจากในอาหารสูตร VW เปน
สูตรอาหารพื้นฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงกลวยไม 
และ VW ดดัแปลงทีม่กีารเตมินํา้มะพราว กลวยบด 
มันฝรั่ง และผงถาน ซึ่งสารอินทรียดังกลาวจะมี
ธาตอุาหาร ฮอรโมนทีค่วบคมุการเจรญิเติบโต และ
ชวยในการแบงเซลล (Texeira et al., 2006) โดย
นํ้ามะพราวท่ีจะเติมลงในอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
เพื่อใชในการงอก การเจริญเติบโต และการเพิ่ม
จาํนวนของเนือ้เยือ่ (Chugh et al., 2009; Zahara 
et al., 2016) นอกจากน้ี คารโบไฮเดรตท่ีไดจาก
มันฝร่ังถือเปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงาน
ที่สําคัญของพืชอีกดวย (Sopalun et al., 2010)

สรุปผลการวิจัย
สตูรอาหารทีเ่หมาะสมสาํหรบัการเพาะเลีย้ง

ของกลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิสลูกผสมระยะ
โปรโตคอรอายุ 6 เดือน ในการศึกษาคร้ังนี้คือ
อาหารสูตร VW อาหารสูตร VW ดัดแปลง อาหาร
ที่เติม Hyponex ความเขมขนที่ระดับ 3 กรัม/ลิตร 
และอาหารที่เติมปุ ยเคมี 21-21-21 ซึ่งอาหาร
สูตรที่เติม Hyponex และอาหารที่เติมปุยเคมีนี้
มวิีธกีารเตรียมทีง่าย ซึง่สามารถทดแทนสูตรอาหาร
ตาง ๆ เพ่ือลดข้ันตอนและคาใชจายในการเตรียม
อาหารเพาะเลี้ยงกลวยไมในเชิงพาณิชยในอนาคต
ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ศูนยกลวยไมและไมดอก

ไมประดบั คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยั
แมโจ จงัหวดัเชยีงใหม ทีส่นบัสนนุวสัดอุปุกรณและ
สถานที่ทดลองในครั้งนี้
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ผลของการใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของขาวเหนียวลืมผัว
Effect of Magnetic Field-Treated Water on Growth and Yield 
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Abstract
The magnetic field technology is used to optimize the condition of water for better 

utilization of plants. This research applied the technique of a water flow through a 
magnetic field to test stimulation of the germination, growth, and yield of Leum Pua 
glutinous rice. The randomized complete block design was adopted and involved 
4 experiments based upon the flow of water through magnetic fields, three of which 
were made of different kinds of magnets, as follows: 1) ferrite magnet 2) neodymium 
magnet 3) samarium magnet and 4) water. The results showed that the flow of water 
through the magnetic field increased a pH of water. As for electric conductivity, the level 
of total dissolved solids was found higher in the water flowing only through the samarium 
magnet than flowing through the water but the changing water property did not increase 
the percentage and period of germination. As for the period from tillers growing until 
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harvesting, the results revealed that the height of rice stems and rice leaf greenness value 
were not statistically different. In addition, the quantum photosynthetic yield of PSII in 
the water flowing through the samarium magnet was higher than flowing through the 
water, which was a statistically significant difference, during a 130-day period after sowing 
rice seeds. Meanwhile, the value of electron transport rate was high during 61 and 117 
days following rice seeds sowing and the quality of rice yields was not statistically different.
Keywords:  Leum Pua, glutinous rice, magnetic field, yield

บทคัดยอ
สําหรับการใชเทคโนโลยีดานสนามแมเหล็กเพื่อปรับสภาพนํ้าสําหรับพืชในการนําไปใชประโยชน

ไดดีขึ้นน้ัน ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชเทคนิคแบบนํ้าไหลผานสนามแมเหล็ก เพื่อทดสอบการกระตุนการงอก 
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตขาวเหนียวลืมผัว วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณมีทั้งหมด 
4 สิ่งทดลอง โดยเปนการใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กท่ีสรางจากแมเหล็กที่แตกตางกัน 3 ชนิด คือ 
1) แมเหล็กเฟอรไรท 2) แมเหล็กนีโอไดเมียม 3) แมเหล็กซามาเรียม และ 4) นํ้าเปลา ผลการวิจัยพบวา 
นํา้ไหลผานสนามแมเหลก็มผีลทาํใหคาความเปนกรด-ดางของนํา้เพิม่ข้ึน ในสวนคาการนาํไฟฟาคาของแขง็
ที่ละลายนํ้าทั้งหมด มีเพียงนํ้าที่ไหลผานแมเหล็กซามาเรียมท่ีมีคาสูงกวานํ้าเปลา แตคุณสมบัติของนํ้า
ที่เปล่ียนไปไมสามารถเพ่ิมรอยละความงอกและระยะเวลาในการงอก สําหรับการเจริญเติบโตในระยะ
แตกกอจนถึงการเก็บเกี่ยวพบวา ความสูงตน และคาความเขียวของใบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
การใชนํ้าไหลผานแมเหล็กซามาเรียมใหคาประสิทธิภาพการใชแสงของระบบ PSII สูงกวาการใชนํ้าเปลา
ในชวง 103 วันหลังหยอดเมล็ด ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีปริมาณของอัตรา
การเคลื่อนยายอิเล็กตรอน มีปริมาณสูงในชวง 61 และ 117 วัน หลังหยอดเมล็ด และคุณภาพผลผลิตนั้น
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
คําสําคัญ:  ขาวเหนียวลืมผัว สนามแมเหล็ก ผลผลิต

คํานํา
ขาวเหนยีวลมืผวัเปนขาวเหนยี วนาปของกลุม

ชาติพันธุมง ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไรสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางประมาณ 650 เมตร และไดมีการนํา
เมล็ดพันธุมาปลูกในบริเวณรอยตอระหวางอําเภอ
นครไทย และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะประจาํพนัธุขาวเหนยีวลมืผวั เปนขาวเหนยีว
ทีม่เียือ่หุมเมล็ดขาวกลองสีดาํ ไวตอชวงแสง อายุเบา 
เก็บเกีย่วประมาณกลางเดือนตลุาคม ความสูงเฉลีย่ 
151 เซนติเมตร นํ้าหนักขาวเปลือก 10.4 กิโลกรัม
ตอถัง ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 38.1 กรมั 
เปลือกเมล็ดมีสีฟางแถบดํา ขาวเปลือกยาว 10.7 
มิลลิเมตร หนา 1.9 มิลลิเมตร คุณภาพการสีดี 
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ไดขาวเมล็ดเต็มและตนขาว 48.2 เปอรเซ็นต 
คุณภาพเมล็ดทางเคมีการสลายเมล็ดในดางที่ 1.4 
และ 1.7 %KOH ตํ่า อุณหภูมิแปงสุกตํ่า อัตราการ
ยืดตัวปกติ 1.57 เทา ระยะพักตัว 5 สัปดาห 
(สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคอ, 2560)

การใชสนามแมเหล็กเปนวิธีการทางฟสิกส
ทีม่ผีลทําใหเพ่ิมความเขมขนของไอออน อนมุลูอสิระ 
และประจุไฟฟาอิเล็กตรอน ไมสงผลกระทบตอ
การยอยสลายทางเคมีภายในเมล็ดพันธุ ชวยให
เยื่อหุมเซลลสามารถดูดซึมและการเคล่ือนท่ีของ
ไอออนทําไดดียิ่งข้ึน ซึ่งชวยกระตุนกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาในดานตาง ๆ การแบงเซลล และ
การเจรญิเตบิโตของพชืไดด ีมสีวนชวยใหการเจรญิ
เติบโตและดัชนีความแข็งแรงของพืชเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับการปลูกพืชแบบวิธีปกติ (คําหลา, 
2558) จากรายงานของ Mahdi et al. (2019) 
สนามแมเหล็กมีผลทําใหนํ้ามีคาความเปนกรดดาง 
(pH) และ คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมขึ้น โดยมีการ
เพ่ิมขึน้ของอิออนของธาตุบางชนิด ไดแก แมกนีเซียม 
โพแทสเซียม โซเดียม คลอรีน ซึ่งนํ้าสนามแมเหล็ก
สามารถชวยเพิม่ประสทิธภิาพทัง้การงอกของเมล็ด 
การเจริญเตบิโตของตนกลาและการเพ่ิมคุณคาทาง
อาหารในเมล็ดและผลไม (Jaime and Dobranszki, 
2014) ในปจจุบันไดมีการนําสนามแมเหล็กไฟฟา
มาใชประโยชนในทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ เชน การเพ่ิม
อัตราเจริญเติบโตของผักกรีนโอคที่ปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกสโดยการใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็ก
ไฟฟาขนาด 4,000-6,000 G สามารถเพ่ิมอัตรา
การเจริญเติบโตของผักกรีนโอคไดรอยละ 14.23-
15.67 (ณฐัพล และคณะ, 2563) ชวยเพ่ิมการเจริญ
เติบโตของตนขาวพันธุสุพรรณบุรี1 จากการใช
สนามแมเหล็กไฟฟากระตุนตัง้แตเริม่การเพาะเมล็ด 
โดยใชเวลาการกระตุน 8-24 ชัว่โมง เปนเวลา 7 วนั 

พบวา สามารถเพ่ิมความสูงของตนขาวไดรอยละ 
1.46-11.97 และเพิม่ความยาวรากไดรอยละ 6.43-
22.16 (ปทุมทิพย, 2550) การใชนํ้าสนามแมเหล็ก
ในการชวยเรงการเจริญเติบโตและการดูดซึม
ธาตุอาหารของขาวหอมไชยา โดยสามารถเพ่ิมอตัรา
การงอกของขาวได (วนดิา, 2557) กระบวนการงอก
ของเมล็ด เชน กระบวนการงอกและเจริญเติบโต
ของเมลด็ถัว่เขยีว (รมฉตัร, 2540) การเจรญิเตบิโต
ของถ่ัวงอก (ณัทปภา และคณะ, 2556) เพิ่มอัตรา
การงอกและการเจริญเติบโตของตนทานตะวัน 
(Vashisth and Nagarajan, 2010) นอกจากนั้น 
สนามแมเหลก็ยงัชวยลดผลกระทบจากการขาดน้ํา
ในมะเขือเทศ (Selim and El-Nady, 2011) 
รวมท้ังการใช สนามแมเหล็กในการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าบาดาล (อาภรณ, 2544) การปรับปรุง
คุณภาพของนํ้าผึ้ง (วิญู, 2560)

อุปกรณและวิธีการ
แผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ 
(Randomized complete block design; RCBD) 
ซึ่งมีทั้งหมด 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 
5 กระถาง โดยในแตละสิง่ทดลองเปนการใชนํา้ไหล
ผานสนามแมเหล็กท่ีสรางจากแทงแมเหล็กท่ี
แตกตางกัน 3 ชนิดดังนี้ 1) แมเหล็กเฟอรไรทมี
ความเขมสนามแมเหลก็อยูประมาณ 800-1,000 G 
2) แมเหล็กนีโอไดเมียมมีความเขมสนามแมเหล็ก
อยูประมาณ 1,500-2,900 G 3) แมเหล็กซามาเรียม
มีความเขมสนามแมเหล็กอยู ประมาณ 1,900-
3,900 G และ 4) นํา้เปลา โดยทําการทดลองภายใน
โรงเรือน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ
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วิธีการทดลอง
หยอดเมล็ดขาวเหนียวลืมผัว 100 เมล็ดตอ

หนวยทดลอง โดยใชกระถางที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 10 นิ้ว ทําการรดนํ้าดวยการไหลผาน
สนามแมเหล็กทุกวัน โดยในข้ันตอนการรดน้ํานั้น 
นาํแทงแมเหล็กแตละชนิดขนาดยาว 15 เซนติเมตร 
ที่บรรจุในแทงอะคริลิคใส จํานวน 2 แทง ประกบ
กับสายยางขนาด 0.5 นิ้ว (Figure 1) สําหรับรดน้ํา

เพื่อใหนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กตามสิ่งทดลอง
ทีก่าํหนดไวโดยใหนํา้เปนเวลา 10 วนิาทตีอกระถาง 
ทําการบันทึกขอมูลเวลาเฉลี่ยในการงอก และ
รอยละความงอก หลังจากนั้นจึงทําการถอนแยก
ตนกลาขาวเหลือเพียงกระถางละ 2 ตน เพื่อทํา
การศึกษาในสวนของการเจริญเติบโตในระยะ
แตกกอจนถึงการใหผลผลิต

Figure 1 Two magnetic bars fitted on acrylic plates to each side of a rubber tube

การบันทึกขอมูล
1. บันทึกคุณสมบัติของนํ้าทั้งกอนและหลัง

การไหลผานสนามแมเหล็ก โดยใชเครื่อง PC8500 
Portable pH/Conductivity meter (Apera 

Instruments, USA)
2. บันทึกเวลาเฉลี่ยในการงอก คํานวณจาก

จํานวนตนกลาปกติในแตละวันจากการทดสอบ
ความงอกในดิน ดวยสูตรดานลางน้ี (วัลลภ, 2550)

เมื่อ MGT = เวลาเฉลี่ยของลักษณะที่สนใจ
D = อายุวันที่ตรวจนับ
n = จํานวนของลักษณะที่สนใจในวันที่ตรวจนับ

3. ขอมูลการเจริญเติบโตของขาวเหนียว
ลืมผัว โดยทําการบันทึกขอมูลทุก ๆ 2 สัปดาห

3.1 ความสู งของข  าว เหนียวลืมผั ว 
(เซนติเมตร) วัดจากโคนตนจนถึงปลายใบท่ียาว
ที่สุด โดยใชสายวัด

3.2 คาความเขียวของใบขาวเหนียวลืมผวั 
วัดจากใบใหมที่เกิดใหมและคลี่เต็มที่แลวทุกครั้ง 
(youngest fully leaves) โดยเครื่องคลอโรฟลล
มิเตอรชนิดพกพา Minalta SPAD502

3.3 ประสิทธิภาพการใชแสงของระบบ 
PSII (quantum photosynthetic yield of PSII; 
YII) และอัตราการเคล่ือนยายอเิลก็ตรอน (electron 
transport rate; ETR) หนวยวัดคือ ไมโครโมล
ตอตารางเมตรตอวินาที วัดจากใบใหมที่เกิดใหม

MGT
∑Dn
∑n=
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และคลี่เต็มที่แลวทุกครั้งโดยใชเครื่อง Advanced 
pulse modulated portable chlorophyll 
fluorometer รุน OS5p + (Opti-Sciences, USA)

4. บันทึกเวลาเฉลี่ยในการออกรวง คํานวณ
จากจํานวนรวงปกติในแตละวันจากการทดสอบ
ความออกรวง ดวยสมการของวัลลภ (2550)

5. นับจํานวนเมล็ดตอรวงสุ มรวงจากตน
ทีท่าํการทดลองซํา้ละ 5 รวง นาํมานบัจํานวนเมลด็
ตอรวง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ และนํามา
คํานวณรอยละของเมล็ดดีและเมล็ดลีบโดยใช
สมการดานลางนี้

6. บันทึกนํ้าหนักเมล็ดของขาวเหนียวลืมผัว
นาํเมล็ดทีจ่ะหาน้ําหนักมาวัดความช้ืนเบ้ืองตนดวย
เครื่องวัดความชื้น จากนั้นนับเมล็ด 1,000 เมล็ด 

และคํานวณหานํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ที่ความช้ืน
มาตรฐานรอยละ 13-15

7. บันทึกนํ้าหนักตอรวง สุมจากขาวเหนียว
ลืมผัวซํ้าละ 5 รวง แลวนํามาชั่งดวยเครื่องชั่ง
นํา้หนกัไฟฟา จากนัน้จงึนาํมาหาคาเฉลีย่และนาํไป
คาํนวณคาความแปรปรวนทางสถติ ิโดยเปรยีบเทยีบ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range 
test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณผล
คุณสมบัติของนํ้า

การใชสนามแมเหล็กมีผลทําใหคา pH ของ
นํ้าเพ่ิมข้ึน โดยมีคาอยู ในชวง 7.69±0.01 - 
7.74±0.02 (Table 1) สวนนํา้เปลามคีา pH เทากับ 
7.57±0.02 ในขณะที่การใชนํ้าไหลผานแมเหล็ก
ซามาเรียมมีผลทําใหคาการนําไฟฟา (electric 
conductivity) และคาของแขง็ทีล่ะลายนํา้ทัง้หมด 
(TDS) มากกวานํ้าเปลา โดยมีคาการนําไฟฟา
เทากับ 681.33±3.22 โมโครซีเมนสตอเซนติเมตร 
และค าของแข็ งที่ ละลายนํ้ า ท้ั งหมดเท ากับ 
481.67±1.53 มิลลิกรัมตอลิตร

เมล็ดตอรวง

เมล็ดตอรวง

รอยละของเมล็ดดี

รอยละของเมล็ดลีบ

เมล็ดดี × 100

เมล็ดลีบ × 100

=

=

Table 1  Properties of water flowing through different types of magnetic fields

Treatment pH Conductivity (μs/cm) TDS (mg/l)

Ferrite
Neodymium
Samarium
Water

7.74±0.02a

7.69±0.01a

7.74±0.02a

7.57±0.02b

672.67±1.16b

674.67±2.89ab

681.33±3.22a

667.67±0.58b

477.00±2.00ab

477.67±2.08ab

481.67±1.53a

473.00±1.00b

F-test ** ** **

Note ** = significantly differences at p<0.01, in the same column followed by the same letter are not 

significantly different
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เวลาเฉลี่ยในการงอก และรอยละความงอก
การใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กในทุกระดับ

มีผลทําใหรอยละความงอก มีคาเทากับ 89.25±
3.30 - 91.75±5.5 และระยะเวลาในการงอกเทากบั 
2.14±0.45 - 2.28±0.15 วนั ซึง่ไมมคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติ (Table 2) ตางจากการอาบเมล็ดขาว
โดยตรงดวยสนามแมเหล็ก ซึ่งเปนวิธีการที่นํา

เมล็ดขาววางไวตรงกลางของขดลวดโซลินอยด
ที่ปลอยสนามแมเหล็ก ซึ่งการอาบสนามแมเหล็ก
ที่ระยะเวลา 60 นาที ความเขมสนามแมเหล็ก 
20 mT สามารถเพิ่มดัชนีในการงอก และรอยละ
ความงอกได ซึ่งเกิดจากสนามแมเหล็กชวยกระตุน
การสังเคราะหโปรตีนของเมล็ด ชวยสงเสริมการ
ดูดซึมนํ้าและการแบงเซลล (คําหลา, 2560)

Table 2  Germination and mean germination time of Leum Pua glutinous rice with the 
use of water flow through magnetic fields at different levels

Treatment Germination (percent) Mean Germination Time (day)

Ferrite
Neodymium
Samarium
Water

89.25±4.50
89.25±4.34
89.25±3.30
91.75±5.50

2.20±0.85
2.14±0.45
2.14±0.50
2.28±0.15

F-test NS NS

Note NS means no significant difference (p>0.05)

การเจริญเติบโตระยะแตกกอถึงระยะเก็บเกี่ยว
จากการศึกษาพบวา ขาวเหนียวลืมผัวหลัง

จากการหยอดเมล็ด 131 วัน การใชนํ้าไหลผาน
สนามแมเหล็กในทุกชนิด สงผลใหความสูงของ
ตนขาวเหนียวลืมผัวมีคาเทากับ 150.17±2.96 - 
189.70±90.21 เซนตเิมตร ซึง่ไมมคีวามแตกตางกนั
ทางสถิติ (Figure 2) เชนเดียวกับการศึกษาของ 
วนดิา (2557) ทีใ่ชนํา้สนามแมเหลก็กบัขาวหอมไชยา 
และสามารถทําใหขาวหอมงอกไดดี แตไมมีผล
ตอการเจริญเติบโตทั้งในดานความสูง การแตกกอ 
และจํานวนใบ แตตางจากการศึกษาของ ณัฐพงษ 
และคณะ (2563) ที่ศึกษาการใชสนามแมเหล็กกับ
การปลกูผกัไฮโดรโปนกิส โดยการใชสนามแมเหลก็
ที่มีความเขมของสนามแมเหล็ก 4,000-6,000 G 

ประกบกับทอน้ําของระบบสงนํ้าไปยังรางปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งเปนการหมุนวนนํ้าผานสนาม
แมเหล็กตลอดเวลาท่ีทาํการทดลองปลูกผกักรีนโอค 
สามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของผักกรีนโอค
ที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกสไดรอยละ14.23-15.67 
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกสอาจมีผลโดยตรงกับ
สภาพนํา้ท่ีเปลีย่นไปจากการทาํปฏกิริยิาของสนาม
แมเหล็ก มีผลทําใหนํ้ามีคา pH และ EC เพิ่มขึ้น 
โดยมีการเพ่ิมขึน้ของอิออนของธาตุบางชนิด ไดแก 
แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม และคลอรีน 
เปนตน การหมนุวนของนํา้ผานสนามแมเหลก็อยาง
ตอเนือ่งเปนเวลา 5 วนั เปลีย่นแปลงคณุสมบัตขิอง
นํ้าได แตคุณสมบัติของนํ้าจะกลับมาคงสภาพเดิม
ภายในเวลา 24 ชั่วโมงที่ไมไดผานสนามแมเหล็ก 
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(Mahdi et al., 2019) ดวยเหตุนี้อาจเปนผลทําให
นํ้าที่ไหลผานสนามแมเหล็กที่ใชในการรดน้ําใหกับ
ตนขาวเหนียวลืมผัวไมมีผลตอการเจริญเติบโต
ในดานตาง ๆ ได

สวนคาความเขียวใบของตนขาวเหนียวลืมผวั
ทีว่ดัได มคีาเทากบั 33.79±1.15 - 19±2.29 SPAD 
unit ซึ่งไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ (Figure 3) 
สวนคาประสทิธภิาพการใชแสงของระบบ PSII (YII) 
การใชนํ้าไหลผานแมเหล็กซามาเรียมมีปริมาณ
มากกวาการใชนํ้าเปลาในชวง 103 วันหลังหยอด
เมลด็ ซึง่มคีวามแตกตางกนัทางสถติอิยางมนียัสาํคญั 
(p<0.05) โดยมคีาเทากบั 0.60 และ 0.47 ไมโครโมล

ตอตารางเมตรตอวินาที ตามลําดับ แตเมื่อสิ้นสุด
ระยะการเจริญเติบโต YII คาทีไ่ดไมมคีวามแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยมีคาอยูในชวง 0.56-0.62 ไมโครโมล
ตอตารางเมตรตอวินาที (Figure 4) ในขณะท่ี
ปรมิาณของ อตัราการเคล่ือนยายอเิลก็ตรอน (ETR) 
มีความแตกตางกันทางสถิติในบางสัปดาหของ
การบนัทึกขอมลู ในทกุสิง่ทดลองมปีรมิาณ ETR สงู
ในชวง 61 และ 117 วันหลังหยอดเมล็ด แตเมื่อ
สิ้นสุดระยะการเจริญเติบโต ETR (Figure 5) 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาอยูในชวง 
71.70-86.03 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที

Figure 2  The height of Leum Pua glutinous rice stems with the use of water flow through 
magnetic fields at different sources after sowing 19-131 days

Figure 3  The value of Leum Pua glutinous rice leaf greenness with the use of water flow 
through magnetic fields at different sources after sowing 19-131 days
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การใหผลผลิต
การใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กในทุกระดับ

มีผลทําใหจํานวนเมล็ดตอรวงไดเทากับ 82.27±
16.80 - 92.47±21.87 เมลด็ เมลด็ดีไดเทากบัรอยละ 
31.61±6.30 - 45.07±13.67 และเมลด็ลบีไดเทากบั
รอยละ 54.76±13.54 - 67.34±5.48 ซึ่งไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (Table 2)

การใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กในทุกระดับ
มีผลทําใหระยะเวลาในการออกรวง ไดเทากับ 
135.25±8.84 - 139.25±2.5 วนั นํา้หนกัตอรวงได
เทากับ 1.93±0.50 - 2.62±0.15 กรัม และนํ้าหนัก 
1,000 เมล็ดไดเทากับ 27.60±4.29 - 30.02±2.29 

กรมั ซึง่ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิต ิโดยการปลกู
ขาวเหนียวลืมผัวบนพื้นที่ราบลุม มีผลทําใหได
ผลผลิตลดลงจากการปลูกในพื้นที่สูงที่ระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง 400-800 เมตร (อภิชาติ และ
คณะ 2559) ตางจากการทดลองของ De Souza 
et al. (2014) ที่ใชวิธีการนําเมล็ดหอมใหญ วางไว
ตรงกลางของสนามแมเหล็กกอนนําไปเพาะเมล็ด 
และพบวาการใชสนามแมเหลก็ความเขม 160 mT 
นาน 15 นาที สามารถเพิ่มนํ้าหนักของหัวหอมได
รอยละ 15.6 เมือ่เทียบกบัทีไ่มไดผานสนามแมเหลก็ 
(Table 3)

Figure 4  Quantum photosynthetic yield of PSII (YII) of Leum Pua glutinous rice with the use 
of water flow through magnetic fields at different sources after sowing 19-117 days

Figure 5  Electron Transport Rate (ETR) of Leum Pua glutinous rice with the use of water 
flow through magnetic fields at different sources after sowing 19-117 days
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Table 2  Number of grain per panicle of Leum Pua glutinous rice that use water flow 
magnetic fields at different levels

Treatment
Number of 

panicle per hill
Number of grain 

per panicle
Filled grain 

(%)
Unfi lled grain 

(%)

Ferrite
Neodymium
Samarium
Water

3.50±0.98
2.52±0.26
3.20±1.32
3.10±0.61

82.27±16.80
82.58±23.14
83.72±31.39
92.47±21.87

31.61±6.30
35.38±15.68
34.17±23.11
45.07±13.67

67.34±5.48
64.63±11.84
65.37±23.47
54.76±13.54

F-test NS NS NS NS

NS means no significant difference (p>0.05)

Table 3  Rice grains maturity period and grain weight per panicle of Leum Pua glutinous 
rice with the use of water flow through magnetic fields at different levels

Treatment
Produce grains 
period (day)

Grain weight per 
panicle (g)

Weight of 1,000 
grain (g)

Ferrite
Neodymium
Samarium
Water

138.75±4.92
135.25±8.84
139.25±0.95
139.25±2.5

1.47±0.37
1.53±0.31
2.11±0.94
1.75±0.60

22.32±4.12
23.47±2.53
27.25±1.77
27.67±2.25

F-test NS NS NS

NS means no significant difference (p>0.05)

สรุปผลการวิจัย
การใชนํ้าไหลผานสนามแมเหล็กมีผลตอ

คณุสมบตัขิองน้ํา โดยมผีลทําใหคา pH ของนํา้เพิม่ขึน้ 
สวนคาการนาํไฟฟา คาของแขง็ทีล่ะลายนํา้ทัง้หมด 
มีเพียงแมเหล็กซามาเรียมที่มีคาสูงกวานํ้าเปลา 
ซึง่คณุสมบตัขิองนํา้ทีเ่ปลีย่นไปดงักลาว ไมสามารถ
เพิม่ความงอกและระยะเวลาในการงอกได สวนการ
เจริญเติบโตในระยะแตกกอ และคุณภาพผลผลิต

ของขาวเหนียวลืมผัว ในดานความสูง และปริมาณ
คลอโรฟลล รวมท้ังนํา้หนกัขาวตอรวง และคณุภาพ
ผลผลิตนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวน
คาประสิทธิภาพการใชแสงของระบบ PSII การใช
นํ้าไหลผานแมเหล็กซามาเรียมมีปริมาณมากกวา
การใชนํ้าเปลาในชวง 103 วัน หลังหยอดเมล็ด 
ในขณะท่ีปริมาณของอัตราการเคลือ่นยายอิเลก็ตรอน
มปีรมิาณสงูในชวง 61 และ 117 วนัหลงัหยอดเมลด็ 
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ซึ่งการใชนํ้าสนามแมเหล็กอาจเหมาะกับการปลูก
พืชที่สัมผัสนํ้าโดยตรง เชน การแชเมล็ดกอนปลูก
หรือการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณที่ไดสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย มา ณ 
ที่นี้ดวย
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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) operational participation of the community 

enterprise group members; 2) factors effecting the operational participation of the 
community enterprise group members; and 3) problems encountered and suggestions 
of the community enterprise group members. The sample group consisted of 256 members 
of the community enterprise group. Data were collected by using a set of questionnaires, 
statistical techniques used were percentage, arittamatic mean, standard divation and 
multiple regression analysis. Results of the study revealed that most of the respondents 
had never joined the educational trip on community enterprise and they did not have 
any social position. However, it was found that they had a high level of the participation 
in operation of the community enterprise (𝛘 = 4.07). In this respect, assessment was found 
to have the highest average mean score and followed by planning and management, 
production and marketing, and benefit sharing, respectively. In addition, the following 
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factors had an effect on the operational participation of the respondents with a statistical 
significance level; household income, time span of being the community enterprise 
member, social position and household debt. The following were problems encountered; 
1) there was no systematic planning and management; 2) member did not have knowledge 
about marketing having an effect on a small sale volume; 3) compensation was not in 
the form of income; and 4) results of the assessment were not as expected. For suggestion, 
the following should be done; 1) holding a monthly meeting to monitor operational 
outcomes for continual planning; 2) adding markets outside the area, online marketing 
and joining the Thai post on product selling; and 3) clear agreement on benefit allocation.
Keywords: Participation, community enterprise, Lamphun

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน และ 3) ศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ สมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพนู จํานวน 256 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
และสถติทิีใ่ชในการวเิคราะห คอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถดถอยพหคุณู 
ผลการศกึษาพบวา การมีสวนรวมในการดําเนนิงานของสมาชกิกลุมวสิาหกจิชุมชนอยูในระดบัมาก (เฉลีย่ 
4.07) ซึง่ดานทีม่คีาเฉลีย่การมสีวนรวมมากทีส่ดุคอื ดานการประเมนิผล รองลงมา ไดแก ดานการวางแผน
และการจัดการ ดานการผลิตและดานการตลาด และดานการรับผลประโยชน ตามลําดับ โดยปจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
รายไดรวมในครัวเรือน ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําแหนงทางสังคม และหน้ีสิน
ในครัวเรอืน สาํหรบัปญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการมีสวนรวมในการดําเนนิงานของสมาชิกกลุมวสิาหกิจ
ชุมชน ไดแก 1) ไมมีการวางแผนและบริหารจัดการอยางเปนระบบ 2) สมาชิกไมมีความรูดานการตลาด
ทําใหจําหนายผลผลิตไดจํานวนนอย 3) การไมไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินรายได และ 
4) การประเมินผลไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง โดยสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรจัด
ประชุมกลุมอยางสมํ่าเสมอทุก ๆ เดือน เพื่อติดตามผลการทํางานและวางแผนอยางตอเนื่องทีละข้ันตอน 
และชี้แจงความกาวหนาผลการดําเนินงานของกลุมอยางสมํ่าเสมอ 2) เพิ่มตลาดจําหนายสินคานอกพื้นที่ 
ตลาดออนไลน หรอืรวมโครงการจําหนายสนิคากบัไปรษณีย และ 3) ควรตกลงรายละเอียดของการจัดสรร
ผลประโยชนใหชัดเจน
 คําสําคัญ:  การมีสวนรวม วิสาหกิจชุมชน ลําพูน
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คํานํา
ประชากรในชนบทสวนใหญของประเทศไทย

ยึดอาชีพหลักคือการทําการเกษตร ซึ่งมักทําแบบ
ยังชีพ ที่มีความสอดคลองกับประเพณี วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และความเปนอยูของคนไทย โดยอาศัย
ความรู ความสามารถ ตลอดจนภูมปิญญาท่ีสบืทอด
กันมาต้ังแตบรรพบุรุษ จนปจจุบันการพัฒนา
การเกษตรจากเดิมท่ีเปนแบบยงัชพี พึง่พาตนเองได
ภายในชุมชนมาเปนการเกษตรแบบอุตสาหกรรม
ที่มุงเนนการผลิตเพ่ือการจําหนายมากข้ึน ทําให
ตองพึ่งพาปจจัยการผลิตและปจจัยการดํารงชีพ
จากภายนอกชุมชนมากข้ึนตามไปดวย ทําให
รายจายมากกวารายไดทีไ่ด จนเกดิภาระหน้ีสนิและ
ปญหาอื่นอีกมากมาย สงผลกระทบตอวิถีชุมชน
จนไมสามารถพึง่ตนเองได ประกอบกบัปจจุบนัเปน
ยคุโลกาภิวตันทีม่กีารแขงขนัและมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นชุมชนจึงตองมีการเรียนรูและ
พัฒนาตัวเองใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได (สัจจา และ
บุญญฤทธิ์, 2551)

ในชวงหลายปทีผ่านมา ประเทศไทยไดเผชญิ
กบัวิกฤตเิศรษฐกจิหลายครัง้ ทาํใหรฐับาลแตละสมัย
ตางก็มีแนวความคิดที่จะหาวิธีที่ทําใหประเทศ
สามารถกําหนดยุทธศาสตรของประเทศใหมีความ
สามารถในการแขงขนัทีส่งูขึน้ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลที่ผาน ๆ  มา
จงึไดกาํหนดกรอบยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
โดยมองภาพของเศรษฐกิจอยางเปนระบบและ
มเีปาหมายทีจ่ะรักษาไวซึง่การเตบิโตของเศรษฐกจิ
อยางมีคุณภาพและเสถียรภาพ เนนความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก และ
การสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ
กับเศรษฐกิจโลกอยางรู เทาทัน ภายในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี ดวยความเช่ือมั่นวาสังคมไทย

ยังมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาขึ้นมาได รฐับาล
จึงหาทางท่ีจะสรางรายไดใหกับประชาชนและ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ต องหาทางเปล่ียนมุมมอง
ในชุมชนใหเห็นวาสิ่งที่ตนมีอยูนั้น คือทรัพยสิน
ที่มีราคา สามารถเพ่ิมรายได หากรูจักจัดการกับ
ทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด (ธงพล และอุทิศ, 
2556)

แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปน
แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะนํามาชวยแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชนและเปนแนวทางทีส่ราง
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะ
เปนการสงเสรมิใหชมุชนรูจกัใชทรพัยากรในทองถิน่ 
ทําใหพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได
อยางมัน่คง (เสร ีและคณะ, 2544) ซึง่ในพระราชบญัญตัิ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณ
เพื่อใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
การสรางรายได การชวยเหลอืซึง่กนัและกนั การพฒันา
ความสามารถในการจดัการ และการพัฒนารูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชน มีผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองได 
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง พรอมสําหรับการแขงขนัทางการคาในอนาคต 
ไมวาในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับสูงขึ้นตอไป 
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม
วสิาหกิจชมุชน, 2554) ซึง่สอดคลองกับยทุธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ที่มีจุดมุงหมายในการ
แกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนสวนใหญในประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความอยู ดีมีสุขของคนไทย ภายใต
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ใหเปนรากฐาน
การพฒันาทีส่าํคญัของประเทศ โดยใหความสาํคญั
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กับการสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวย
การบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ 
และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน 
รวมท้ังพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
ควบคูไปกับการสรางผูประกอบการใหม ดวยการ
พฒันาความรูดานการจดัการ การตลาด องคความรู
เกีย่วกบัการผลติสนิคาทีม่เีฉพาะถิน่ พฒันามาตรฐาน
สนิคา การสรางตราสนิคา การจดัการเรือ่งทรพัยสนิ
ทางปญญา และการพัฒนาทกัษะในการประกอบอาชีพ
ของกลุมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ของชุมชน เพื่อลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจ และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที ่12 ในเรือ่งของการพฒันาวสิาหกจิขนาดยอย 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากข้ึน 
เปนการสราง โอกาสทางเศรษฐกิจสาํหรบักลุมตาง 
ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนา
และสงเสริมสังคม ผู ประกอบการเพ่ือสงเสริม
ผูประกอบการท่ีผลิตไดและขายเปน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2559)

สาํนักงานเกษตรจังหวดัลาํพนูเปนหนวยงาน
ที่ดูแลและติดตามการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชมุชนในจงัหวดัลาํพนูพบวา อาํเภอปาซางมกีารจดัตัง้
กลุมวิสาหกิจชุมชนข้ึนมาหลายกลุม โดยปญหาท่ี
กลุมวิสาหกิจชุมชนไดประสบ โดยเฉพาะปญหา
เก่ียวกับการสรางรายไดใหกับชุมชน และจาก
ผลการสํารวจของสํานักงานเกษตรอําเภอปาซาง 
ในป พ.ศ. 2560 พบวา มีขอมูลการยกเลิกเพิกถอน
ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 17 กลุม และ
ในป 2561 มีการยกเลิกเพิ่มขึ้นเปน 52 กลุม 

ซึ่งเห็นไดว าการยกเลิกเพิกถอนทะเบียนกลุม
วสิาหกิจชมุชนเพ่ิมขึน้ จากป พ.ศ. 2560-2561 เปน
จาํนวน 35 กลุม ซึง่เปนสาเหตหุนึง่ท่ีสะทอนใหเหน็
ถงึการไมมคีวามเขมแข็งภายในกลุมวสิาหกิจชมุชน
ลดลง (สํานักงานเกษตรอําเภอปาซาง จังหวัด
ลาํพูน, 2562) อีกทั้งยังพบวาการดําเนินงานแบบ
กลุ มประสบปญหาการขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดการบริหารงาน ทาํใหการทํางานแบบกลุม
มีความบกพรอง ตลอดจนการขาดความสามัคคี
ในกลุม จงึเกิดปญหาการบรหิารงานอยางไมเปนระบบ 
ทําใหศักยภาพในการดําเนินงานกลุมลดนอยลง 
ดวยเหตดุงักลาวจงึจาํเปนท่ีจะตองศกึษาการมสีวนรวม
ของสมาชิกกลุมในการพัฒนาเพ่ือทีจ่ะสงผลในการ
ดาํเนินงานภายในกลุมวสิาหกิจชมุชน ตลอดการศึกษา
ปจจัยที่สัมพันธ ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อใช
เปนขอมูลใหแกสํานักงานเกษตรอําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในการวางแผน จดัทาํโครงการ หรอืกจิกรรมสําหรบั
สนับสนุนและสรางความม่ันคงของกลุมวิสาหกิจ
ชมุชน ตลอดการสรางความสามัคคขีองสมาชิกกลุม
วสิาหกิจชมุชนกลุมตาง ๆ  ในการดําเนินงานใหเกดิ
ความยั่งยืนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิก
ในการดาํเนนิงานกลุมวสิาหกจิชุมชน อาํเภอปาซาง 
จงัหวัดลาํพูน ดาํเนินการวิจยัตัง้แตเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใช ในการศึกษาคือ สมาชิก

กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
ซึ่งในป พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจํานวน 2,958 คน 
จากน้ันทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร 
Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 0.05 
ไดจํานวนกลุมตัวอยางของสมาชิกเทากับ 256 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิก

กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
ในป พ.ศ. 2562 จาํนวน 256 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
ซึ่งมีจํานวน 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 การศึกษา
ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชกิกลุมวสิาหกจิชมุชน ตอนที ่2 การศกึษา
การมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ  ของสมาชิก
กลุ มวิสาหกิจ และตอนท่ี 3 การศึกษาปญหา 
อปุสรรค และขอเสนอแนะของสมาชกิกลุมวสิาหกจิ
ชมุชนเก่ียวกบัการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และ
ขอมูลระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
โดยใชสถติเิชงิพรรณนาในการวิเคราะหขอมลู ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยใชการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ดวยการใชโปรแกรมสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการวิเคราะห 
และ 3) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหา และ
ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยใชการวิเคราะหแบบ
วิธีการจัดกลุมหรือแบงประเภทของเน้ือหา ท้ังนี้
ในสวนของการวิเคราะหการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดแบงระดับการมี
สวนรวม ออกเปน 5 ระดับ คือ 5=มีสวนรวม
มากทีส่ดุ 4=มสีวนรวมมาก 3=มสีวนรวมปานกลาง 
2=มสีวนรวมนอย และ 1=มสีวนรวมนอยท่ีสดุ โดย
นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและแบงชวงคะแนน
เพื่อใชในการพิจารณาระดับการมีสวนรวมของ
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน ไดดังตอไปนี้

คาคะแนน ระดับการมีสวนรวม
4.51 – 5.00 มีสวนรวมมากที่สุด
3.51 – 4.50 มีสวนรวมมาก
2.51 – 3.50 มีสวนรวมปานกลาง
1.51 – 2.50 มีสวนรวมนอย
1.00 – 1.50 มีสวนรวมนอยที่สุด

ในสวนการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กบัการมสีวนรวมในการดําเนนิงานของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใด
มีผลตอตัวแปรตามคือ การมีส วนรวมในการ
ดาํเนนิงานของกลุมวสิาหกจิชุมชนอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และ
มีความสัมพันธกันในทิศทางใดกับตัวแปรตาม 
(เชิงบวกหรือเชิงลบ) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช
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ตัวแปรอิสระจํานวน 16 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน จํานวนแรงงานในครัวเรือน จํานวน
ผูอยูในอุปการะในครัวเรือน จํานวนพ้ืนที่ถือครอง
ในครัวเรือน รายไดรวมในครัวเรือน จํานวนหนี้สิน
ในครวัเรอืน จาํนวนการรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบั
วิสาหกิจชุมชน จํานวนการติดตอกับเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร ระยะเวลาที่เปนสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน จํานวนคร้ังในการรวมประชุมกลุม
วิสาหกิจชุมชน จํานวนครั้งในการเขารวมศึกษา
ดงูานเก่ียวกับวิสาหกิจชมุชนจากหนวยงานราชการ 
และตําแหนงทางสังคม เมื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระแตละคู โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธพบวา ไมมีตัวแปรอิสระคูใดท่ีมีความ
สมัพนัธกนัสงูกวา 0.70 ทีจ่ะกอใหเกิดปญหาความ
สัมพันธ  ระหว  า งตั วแปรอิ สระด  วยกัน เอง 
(Multicollinearity) อนัเปนการละเมดิเงือ่นไขของ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

การวเิคราะหการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ซึ่งมีจํานวนตัวแปรอิสระท้ังหมด 
16 ตัวแปร โดยไดกําหนดและการวัดของแตละ
ตัวแปร ดังนี้ เพศ (SEX: 0=หญิง, 1=ชาย) อายุ 
(AGE: จํานวนป [คาเฉลี่ย]) ระดับการศึกษา (EDU: 
0=ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา, 1=มัธยมศึกษา หรือ

สูงกว า )  สถานภาพทางการสมรส  (STAT: 
0=สถานภาพอื่น ๆ, 1=สถานภาพสมรส) จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน (FAM: จํานวนคน [คาเฉลี่ย]) 
จํานวนแรงงานในครัวเรือน (LAB: จํานวนคน 
[คาเฉล่ีย]) จํานวนผูอยู ในอุปการะในครัวเรือน 
(DEP: จํานวนคน [คาเฉลี่ย]) จํานวนพื้นที่ถอืครอง
ในครวัเรอืน (AREA: จาํนวนไร [คาเฉลีย่]) รายไดรวม
ในครัวเรือน (INCOME: บาท/ป [คาเฉลี่ย]) จํานวน
หนีส้นิในครวัเรอืน (DEBT: บาท [คาเฉลีย่]) จาํนวน
การรับรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
(INFOR: จํานวนครั้ง/เดือน [คาเฉลี่ย]) การติดตอ
เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร (CONTACT: 
จํานวนครั้ง/ป [คาเฉลี่ย]) ระยะเวลาที่เปนสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน (MEM: จํานวนป [คาเฉล่ีย]) 
จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชน (MEET: จํานวนครั้ง/ป [คาเฉลี่ย]) จํานวน
คร้ังในการเขารวมศึกษาดูงานเก่ียวกับวิสาหกิจ
ชมุชนจากหนวยงานราชการ (VISIT: จาํนวนครัง้/ป 
[คาเฉลี่ย]) และการดํารงตําแหนงทางสังคม 
(POSIT: 0=ไมมีตําแหนงทางสังคม, 1=มีตําแหนง
ทางสังคม) และตัวแปรตามคือ การมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน 
(PART: คาเฉลี่ย) โดยสามารถแสดงสมการถดถอย
พหุคูณเบื้องตนไดดังนี้

PAR = b0+b1GEN+b2AGE+b3EDU+b4STAT+b5FAM+b6LAB+b7DEP+b8AREA+b9INCOME+
  b10DEBT+b11INFOR+b12CONTACT+b13MEM+b14MEET+b15VISIT+b16POSIT

โดยที่ b0 คือ คาคงท่ี
 b1, b2. b3...b16, เปนคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผลการศึกษาพบวาสมาชิกกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ป 
จบการศึกษาในระดับมธัยมศกึษาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชพี มสีถานภาพสมรส มจีาํนวนสมาชิกในครัวเรอืน
เฉล่ีย 3 คน มจีาํนวนแรงงานในครัวเรอืนเฉลีย่ 2 คน 
มีจํานวนผูอยูในอุปการะในครัวเรือนเฉล่ีย 1 คน 
มีพื้นที่ถือครองในครัวเรือนเฉลี่ย 8.94 ไร มีรายได
รวมของครัวเรือนเฉลี่ย 169,612.5 บาทตอป 
มีจํานวนหน้ีสินของครัวเรือนเฉลี่ย 121,420 บาท 
ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนเฉล่ีย 
4 ครัง้ตอเดอืน โดยรับรูขอมลูขาวสารจากเจาหนาที่
สงเสรมิการเกษตรเปนหลกั มกีารตดิตอกบัเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 คร้ังตอป มีระยะเวลา
การเปนสมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนเฉลี่ย 2 ป 

เขารวมประชมุกลุมวสิาหกจิชุมชนเฉลีย่ 1 ครัง้ตอป 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนมากไมไดเขารวม
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนจากหนวยงานราชการ 
และสมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนสวนมากไมมี
ตําแหนงทางสังคม

การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน

ผลการศกึษาการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนพบวา มีคาเฉล่ีย
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุม
วสิาหกิจเทากบั 4.07 ซึง่อยูในระดบัมาก โดยดานทีม่ี
คาเฉลีย่การมสีวนรวมมากทีส่ดุคอื ดานการประเมินผล 
(𝛘 =4.18) รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนและ
การจดัการ (𝛘 =4.12) ดานการผลติและดานการตลาด 
(𝛘 =4.08) และดานการรับผลประโยชน (𝛘 =3.01) 
ตามลําดับ (Table 1)

Table 1  Operational participation of the community enterprise group members, Pasang 
district, Lamphun province

(n=256)

Operational participation of the 
community enterprise group members

𝛘
S.D. Description

1. Planning and management
2. Production and marketing
3. Receiving benefi t
 4. Evaluation

4.12
4.08
3.91
4.18

0.45
0.52
0.53
0.45

High
High
High
High

Total 4.07 0.43 High

Remarks  4.51-5.00 = Highest  3.51-4.50 = High  2.51-3.50 = Moderate  1.51-2.50 = Low  1.0-1.50 = Lowest
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระมีความ
สัมพันธกับตัวแปรตามคือ การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน มีจํานวนทั้งหมด 4 ตัวแปร 
โดยแบงออกเปนตัวแปรที่มีผลทางบวก 3 ตัวแปร 
ไดแก รายไดรวมในครัวเรือน ระยะเวลาในการเปน
สมาชกิกลุมวสิาหกิจชมุชน และตําแหนงทางสังคม 
ซึง่มคีวามสัมพันธอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 
0.01 ในขณะท่ีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางสถิติ
ในทางลบคือ จํานวนหนี้สินในครัวเรือน มีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตัวแปรอิสระท้ังหมด สามารถอธิบายความแปรผัน
ของตวัแปรตามหรอืการมสีวนรวมในการดาํเนินงาน
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนไดรอยละ 26.4 
(Table 2)

การอธิบายตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร 
ที่มีผลตอตัวแปรตามคือ การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน สามารถอธิบายไดดังนี้

 1. รายไดรวมในครัวเรือน สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อทุกคาคงที่แลวสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มี
รายไดรวมในครวัเรอืนเพิม่ขึน้ จะมผีลทาํใหคาเฉลีย่
ของการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 1.532 คะแนน ทั้งนี้
เน่ืองจากสมาชกิตองการสรางรายไดใหแกครอบครวั 
จากการผลิตและจําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉรา และ
บุญฑวรรณ (2558) ที่ไดทําการศึกษาบทบาทของ
ภาวะผูนําและการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
ขับเคล่ือนไปสูความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน
กลุมตัดเย็บบานแมฮาว อําเภอหางฉัตร จังหวัด

ลําปางกลาววา วิสาหกิจชุมชนมีการดําเนินงาน
ในเชิงพฒันาการทีส่งูขึน้ โดยวดัไดจากรายไดมากข้ึน 
และสมาชิกในกลุมวสิาหกิจชมุชนสนใจสรางรายได
จากการผลิต

2. ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกลุมวสิาหกิจ
ชุมชน สามารถอธิบายไดวา เมื่อทุกคาคงที่แลว
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนมีระยะเวลาในการเปน
สมาชิกนานขึ้น 1 ป จะมีผลทําใหคาเฉลี่ยของการ
มีส วนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 0.129 คะแนน ทั้งนี้
เนื่องจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดเขารวม
เปนสมาชิกในระยะเวลานานจะมีความผูกพันและ
ทราบถึงความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนไดเปน
อยางด ีจงึทาํงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ สอดคลอง
กับการศึกษาของ มินระดา และสถาพร (2559) 
ที่ได ทําการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู 
ความสําเร็จ กรณีศกึษากลุมทอผาไหมบานหวายหลึม 
ตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 
พบวา สมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม
ซึง่มกีารประชมุกลุมอยางสม่ําเสมอ เมือ่เกดิปญหา
กส็ามารถหาทางแกไขรวมกันไดทนัทวงที โดยแรงงาน
สวนมากมีทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ
ในการทํางานมานาน จึงทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ

3. ตําแหนงทางสังคม สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อทุกคาคงที่แลวสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มี
ตําแหนงทางสังคมจะมีผลทําใหคาเฉลี่ยของการมี
สวนรวมในการดาํเนนิงานของสมาชกิกลุมวสิาหกจิ
ชุมชนเพิ่มข้ึน 0.173 คะแนน เนื่องจากผู ที่มี
ตําแหนงทางสังคมมักเปนผูนําของชุมชน จึงเปน
ศูนยกลางของกิจกรรมภายในกลุม และมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของกลุม สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุพัตรา และคณะ (2557) ที่ไดทําการศึกษา
บทบาทของผูนําที่มีตอกระบวนการจัดการความรู 
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วสิาหกจิชมุชน ทีป่ระสบความสาํเรจ็ภายใตโครงการ 
สนิคาประเภทหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ระดับ 5 ดาว 
จังหวัดบุรีรัมยพบวา บทบาทผูนําในการจัดการ
ความรูวิสาหกิจชุมชน แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
เปนผูอาํนวยประโยชน ผูเอือ้ประโยชน และผูประสาน
เชือ่มโยงเครอืขาย ใหแกสมาชกิกลุมวสิาหกจิชมุชน

4. จาํนวนหนีส้นิในครวัเรอืน สามารถอธบิาย
ไดวา เมือ่ทกุคาคงทีแ่ลวสมาชกิกลุมวสิาหกจิชมุชน
ที่มีจํานวนหน้ีสินในครัวเรือนเพิ่มขึ้น จะมีผลทําให
คาเฉล่ียของการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนลดลง 6.530 คะแนน 
ทัง้น้ีเนือ่งจากเมือ่สมาชกิกลุมวสิาหกจิชมุชนมีหนีส้นิ
มากขึ้นจึงตองใหความสําคัญกับงานประจําของ
ตนเองเพ่ือที่จะไดปลดหน้ีไดเร็วขึ้น สอดคลองกับ
การศึกษาของ สเุทพ (2558) ทีไ่ดศกึษาการขยายผล
ทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี กลาววา 
หากเกษตรกรตองการท่ีจะมีฐานะความม่ันคงของ
ครัวเรือนสูงข้ึน เกษตรกรควรระมัดระวังหรือควร
ลดการกูยมืในสวนท่ีไมเก่ียวของกับการผลผลิตทาง
การเกษตรหรืองดกอหนี้สินที่ไมจําเปนขึ้นมาใหม
ก็จะทําใหมีฐานะมั่นคงมากขึ้น

จากผลการวิเคราะหใน Table 2 สามารถ
สรางสมการถดถอยพหุคณูของการศึกษาปจจยัทีม่ี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน ไดดังนี้

PAR=3.464+.010GEN+.004AGE+(-.014)
EDU+(-.091)STAT+.014FAM+(-.035)LAB+
(-.013)DEP+.009AREA+1.469E-6INCOME+
(-6.988E-7)DEBT+(-.007)INFOR+.042CONTACT+
.129MEM+(-.042)MEET+.025VISIT+.192POSIT

Table 2  Factors affecting operational participation of the community enterprise group 
members, Pasang district, Lamphun province

Independent variables

Dependent variable

The operational participation of the 
community enterprise group members

B t Sig.

1. Gender (GEN)
2. Age (AGE)
3. Educational attainment (EDU)
4. Marital status (STAT)
5. Number of household members (FEM)
6. Number of household labors (LAB)
7. Number of Dependent Family Members (DEP)
8. Number of household land holdings (AREA)
9. Household income (INCOME)

 .010
.004
-.014
-.091
.014
-.035
-.013
.009

1.469E-6

.218
1.092
-.271
-1.399
.374
-.790
-.359
1.176
2.589

.828

.275

.786

.163

.709

.430

.720

.240
.011*
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Independent variables

Dependent variable

The operational participation of the 
community enterprise group members

B t Sig.

10. Amount of household debts (DEBT)
11. Number of information awareness about 

community enterprise (INFOR)
12. Number of contacts with agricultural extension 

offi cers (CONTACT)
13. Period of membership of the community 

enterprise group (MEM)
14. Number of attendances at community 

enterprise group meetings (MEET)
15. Number of participations in a study visit on 

community enterprises (VISIT)
16. Social position (POSIT)

Constant

-6.988E-7
-.007

.042

.129

-.042

.025

 .192
3.464

-3.770
-.500

1.583

5.680

-1.790

.621

3.339
13.194

.000**

.617

.114

.000**

.074

.535

.001**

.000**

R2 =  0.264 (26.40%)               F = 8.603               Sig. of F = 0.000

Remarks * Statistically significant level at 0.05, ** Statistically significant level at 0.01

Table 2  Factors affecting operational participation of the community enterprise group 
members, Pasang district, Lamphun province (Cont.)

ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผลการศึกษาปญหาในการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานการวางแผนและการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนพบวา ไมมีการวางแผนและบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ สมาชิกบางคนไมใหความรวมมือ
ในกิจกรรมของกลุ ม และการเขารวมประชุม

ขาดความสม่ําเสมอ โดยสมาชิกกลุมวสิาหกิจชุมชน
ไดเสนอแนะวา ควรมีกฎกติกาในการมาเขารวม
ประชุม มีการประชุมกลุมอยางสมํ่าเสมอทุก ๆ 
เดือน เพื่อติดตามผลการทํางานและวางแผนอยาง
ตอเนื่องทีละข้ันตอน ตอมาคือดานการผลิตและ
การตลาดพบวา มีปญหาขาดความรูดานการผลิต
และการแปรรปูสนิคา สมาชกิไมมคีวามรูดานการตลาด
ทําใหสินคาขายออกไดยาก และผลิตภัณฑยังไมได
รับรองมาตรฐานจึงทําใหไมสามารถขยายตลาดไป
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ไดไกล โดยสมาชกิกลุมวสิาหกจิชมุชนไดเสนอแนะวา 
ควรมกีารนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาชวยในการ
ผลติและแปรรูปสนิคา เพิม่ตลาดขายสินคานอกพ้ืนที่ 
ตลาดออนไลน หรือรวมโครงการขายกับไปรษณีย 
และทําเรื่องขอรับรองมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑ 
ถัดมาคือดานผลประโยชนพบวา สมาชิกไมไดรับ
คาตอบแทนในรูปแบบของเงินรายได โดยสมาชิก
กลุ มวิสาหกิจชุมชนไดเสนอแนะวา ควรตกลง
รายละเอียดของการจัดสรรผลประโยชนใหชัดเจน 
และสุดทายคือดานการประเมินผลพบวา มีปญหา
เรือ่ง การประเมินผลไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ขาดการ
รายงานผลการดาํเนินการของกลุม โดยสมาชกิกลุม
วิสาหกิจชุมชนไดเสนอแนะวา ควรมีการประชุม
และชีแ้จงความกาวหนาผลการดําเนินงานของกลุม
อยางสมํ่าเสมอ

สรุปผลการวิจัย
จากการศกึษาการมสีวนรวมในการดาํเนนิงาน

ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา 
ในภาพรวมสมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนมีระดับ
สวนรวมในดําเนินงานของอยูในระดับมาก (เฉล่ีย 
4.07) โดยดานทีส่มาชกิกลุมวสิาหกจิมคีะแนนเฉลีย่
การมีสวนรวมมากท่ีสุดคือ ดานการประเมินผล 
รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนและการจัดการ 
ดานการผลิตและดานการตลาด และดานการรับ
ผลประโยชน ตามลําดับ และปจจัยที่ทําใหการมี
สวนรวมในการดาํเนนิงานของสมาชกิกลุมวสิาหกจิ
ชุมชนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
รายไดรวมในครัวเรอืน ระยะเวลาในการเปนสมาชกิ
กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําแหนงทางสังคม ในขณะที่
การมีหนี้สินในครัวเรือนกลับทําใหการมีสวนรวม

ในการดําเนินงานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

โดยสมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนไดประสบ
ปญหาเก่ียวกบัการมีสวนรวมในการดําเนนิงานกลุม
วิสาหกิจชุมชน คือ 1) ไมมีการวางแผนและบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ 2) สมาชิกไมมีความรูดาน
การตลาดทําใหจําหนายผลผลิตไดจํานวนนอย 
3) การไมไดรบัคาตอบแทนในรูปแบบของเงินรายได 
และ 4) การประเมนิผลไมเปนไปตามทีค่าดหวงั โดย
ขอเสนอแนะที่สมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนได
สะทอนเพือ่การดําเนนิงานของกลุมวสิาหกิจ ไดแก 
1) ควรจัดประชุมกลุมอยางสมํ่าเสมอทุก ๆ เดือน 
เพือ่ตดิตามผลการทาํงานและวางแผนอยางตอเนือ่ง
ทลีะขัน้ตอน และชีแ้จงความกาวหนาผลการดาํเนนิงาน
ของกลุมอยางสม่ําเสมอ 2) เพ่ิมตลาดจําหนาย
สินคานอกพื้นที่ ตลาดออนไลน หรือรวมโครงการ
จําหนายสินคากับไปรษณีย และ 3) ควรตกลง
รายละเอียดของการจัดสรรผลประโยชนใหชัดเจน

ขอเสนอแนะ
1. สมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชน ควรมีการ

ประชุมช้ีแจงความกาวหนาผลการดําเนินงานของ
กลุมอยางสม่ําเสมอในทุก ๆ  เดอืน เพือ่ท่ีจะตดิตาม
ผลการทํางานและวางแผนงานอยางตอเนื่องทุก
ขั้นตอน โดยมีกฎกติกาในการมาเขารวมประชุม
ที่ระบุชัดเจน เชน มีการปรับเงินคนที่ไมมารวม
ประชุมตามกําหนด และรับฟงทุกขอคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน กําหนดหนาที่ลงในระเบียบบังคับ
ใหชดัเจน แบงหนาท่ีใหมสีมาชกิทีท่าํบัญชหีรอืจาง
นกับัญชีมาดแูลโดยเฉพาะ และเพิม่รายละเอยีดของ
การแบงปนผลประโยชนใหชดัเจน มกีารประเมินผล
และเพ่ิมการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่องในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับใช
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2. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงการท่ี
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีตําแหนงทางสังคม
จะมีผลทําใหการสวนรวมในการดําเนินงานของ
สมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น
ในกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของกลุม
วิสาหกิจ ชุมชนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
โดยสํานกังานเกษตรและสหกรณจงัหวดัลาํพนู และ
สํานักงานเกษตรและสหกรณอําเภอปาซาง ควร
มุงเนนสงเสริมใหกบัผูนาํชมุชน กลุมแกนนําเกษตรกร 
หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน หรือแกนนําเจาของ
ธุรกิจตาง ๆ ในพื้นที่เขามาเปนเครือขาย หรือเปน
แกนหลกัในการหนนุเสรมิและพฒันาการมสีวนรวม
ของเหลาสมาชิกกลุมวิสาหกิจในพื้นที่ใหเกิดขึ้น
ในทุกมิติของการดําเนินงาน

3. สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน และ
สํานักงานเกษตรอําเภอปาซางควรมีการจัดทํา
แผนการจดัฝกอบรมเกีย่วกบัการจดัการหนีส้นิ หรอื
การเพิ่มมูลคาใหแกสินคาหรือผลผลิตของกลุม
วิสาหกิจชุมชน เชน โครงการฝกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคา ตลอดจน
โครงการใหความรูเกีย่วกับการสรางคุณภาพสินคา
ใหไดมาตรฐานและเปนไปตามเกณฑของภาครัฐ
และภาคการตลาด เพื่อใหรายไดและผลกําไร
ตอบแทนของกลุมสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้น
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Abstract
An Analysis of Young Farmer’s Development Policies into Action for Food Security 

Upper Northern Region of Thailand. The objectives of this study were 1) to analyze the 
problems and needs of the young farmer’s development policy implementation 2) to 
analyze the characteristics and model for supporting young farmer’s development policy 
and 3) to analyze the impact of the young farmer development policy on food security 
in the upper northern region. This research is qualitative research and study on primary 
data. The researcher used a variety of qualitative research tools to obtain complete and 
in-depth information such as observation, small group discussion, in-depth interview and 
the transcript of the case study. The key contributors in the research were 1) 2 people 
involved in policymaking, 2) 10 operational officers, 3) 35 new farmers representatives, 
and 4) 4 academics, totaling 51. People who focus on specific selection for the data 
analysis in the research, the method of content analysis and descriptive analysis. And 
verifying the integrity of the data with a triangular verification method.

The results showed that an analysis of the policy of developing new farmers into 
practice to build food security in the upper northern region can be divided into 4 main 
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parts; 1. Analysis of problems in entering the agricultural sector of the new generation of 
farmers can be divided into 2 parts: 1.1 problems caused by internal factors of the new 
generation of farmers and 1.2 problems caused by external factors of the new generation 
of farmers. 2. Analysis of the needs of the new generation of farmers can be divided into 
2 parts: 2.1 the need to develop the potential within the new generation of farmers and 
2.2 the need for external support of the new generation of farmers. 3. Analysis of 
characteristics and models of new agricultural support It consists of 3 main types of 
promotion and 10 sub-models as follows: 3.1 characteristics of enhancing the body of 
knowledge and skills in agricultural entrepreneurship, divided into 4 forms: (1) Training 
format (short term) (2) Training format Operational (long term) (3) Instructional style. 
(4) Form for adding knowledge from mentors 3.2 Characteristics of supporting resources 
that are conducive to agriculture, divided into 3 types: (1) equipment/tools support model 
(2) fund support model (3) land support model: 3.3 Characteristics of strengthening groups 
and networks divided into 3 types: (1) a model for creating discussion/exchange spaces 
(2) a model for project development and activities (3) a model for defining roles and 
responsibilities together and 4. An analysis of the impacts of supporting new generations 
of agriculture on food security are as follows: 4.1 Impacts on new generation farmers and 
families 4.2 Impacts on communities 4.3 Overall impacts in the upper northern region.
Keywords:  Policy analysis, young farmer, food security, upper northern region

บทคัดยอ
การวเิคราะหนโยบายการพฒันาเกษตรกรรุนใหมสูการปฏบิตัเิพือ่สรางความมัน่คงทางอาหารพืน้ที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มวีตัถปุระสงค 1) เพือ่วเิคราะหปญหาและความตองการของการปฏบิตัิ
ทางนโยบายพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 2) เพื่อวิเคราะหลักษณะและรูปแบบการสนับสนุนตอการพัฒนา
เกษตรเกษตรรุนใหม และ 3) เพื่อวิเคราะหผลกระทบการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรเกษตรรุนใหม
สูการสรางความมัน่คงทางอาหารพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน เปนการวจิยัเชิงคณุภาพใชเครือ่งมอืการวจิยัโดย
การสังเกตแบบมีสวนรวม การอภิปรายกลุมยอย การสัมภาษณเชิงลึก และการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 
โดยผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 1) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย จํานวน 2 คน 2) เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน 3) ตัวแทนเกษตรกรรุนใหม จํานวน 35 คน และ 4) นักวิชาการ จํานวน 4 คน 
รวมทัง้หมด 51 คน วเิคราะหขอมลูโดยวธิกีารวเิคราะหเชงิเนือ้หาและพรรณนา และตรวจสอบความเท่ียงตรง
ขอมูลโดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา
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ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ นใหมสู การปฏิบัติเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สามารถแบงได 4 สวนหลักคือ 1. การวิเคราะหปญหา
ตอการเขาสูภาคเกษตรของเกษตรกรรุนใหมในพ้ืนที่ สามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1.1 ปญหา
ทีเ่กดิจากปจจยัภายในของเกษตรกรรุนใหม และ 1.2 ปญหาท่ีเกดิจากปจจัยภายนอกของเกษตรกรรุนใหม 
2. การวิเคราะหความตองการของเกษตรกรรุนใหม สามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 2.1 ความตองการ
พัฒนาศักยภาพภายในตัวของเกษตรกรรุนใหม และ 2.2 ความตองการจากการสนับสนุนภายนอกตัว
ของเกษตรกรรุนใหม 3. การวิเคราะหลักษณะและรูปแบบการสนับสนุนเกษตรรุนใหม ประกอบดวย
การสงเสริม 3 ลักษณะหลัก และ 10 รูปแบบยอย ไดแก 3.1 ลักษณะการเสริมสรางองคความรูและทักษะ
การประกอบการดานเกษตร แบงออกเปน 4 รูปแบบ ประกอบดวย (1) รูปแบบการอบรม (ระยะสั้น) 
(2) รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะยาว) (3) รูปแบบการเรียนการสอน (4) รูปแบบการเพ่ิมเติม
ความรูจากพ่ีเลี้ยง 3.2 ลักษณะการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเกษตร แบงออกเปน 3 รูปแบบ 
ประกอบดวย (1) รูปแบบการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือ (2) รูปแบบการสนับสนุนเงินทุน (3) รูปแบบ
การสนับสนุนที่ดิน และ 3.3 ลักษณะการสรางความเขมแข็งกลุมและเครือขาย แบงออกเปน 3 รูปแบบ 
ประกอบดวย (1) รูปแบบการสรางพ้ืนที่พูดคุย/แลกเปล่ียน (2) รูปแบบการพัฒนาโครงการและกิจกรรม 
(3) รปูแบบกาํหนดบทบาทและหนาทีร่วมกนั และ 4. การวิเคราะหผลกระทบการสนบัสนนุเกษตรรุนใหม
ตอการสรางความม่ันคงทางอาหาร ไดแก 4.1 ผลกระทบตอเกษตรกรรุนใหมและครอบครัว 4.2 ผลกระทบ
ตอชุมชน 4.3 ผลกระทบภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือตนบน
คําสําคัญ:  การวิเคราะหนโยบาย เกษตรกรรุนใหม ความมั่นคงทางอาหาร ภาคเหนือตอนบน

คํานํา
ประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งที่ใหความ

สําคัญกับประเด็นดานความมั่นคงทางอาหารและ
พยายามขับเคล่ือนผานนโยบายของหนวยงานภาครัฐ
อยางตอเน่ืองเพื่อกระตุนการสรางความเขาใจ 
ความตระหนักรูที่ถูกตองของการสรางความมั่นคง
ทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งน้ีประชาชน
ไทยโดยทั่วไปยังไมใหความสําคัญกับประเด็นดาน
ความมั่นคงทางอาหารเทาที่ควร เพราะคิดวา
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินคาทางการ
เกษตรและเปนแหลงการผลิตอาหารและสินคา
เกษตรกรรมท่ีใหญในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชีย 
และยังคิดวาสามารถเขาถึงแหลงอาหารไดอยางท่ัวถึง 

(Independent Evaluation Department (IED), 
2013) แตกลบัตรงกนัขามความรูสกึของประชาชน
และเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญเปนอยางย่ิงตอ
ความหมายของความม่ันคงทางอาหารของไทยกับ
ความมั่นคงทางอาหารของโลก จากการจัดลําดับ
ของสถาบันอโิคโนมิสตอาเทลเจนท ยนูติ หรอื (EIU) 
ไดจดัอนัดบัดชันคีวามม่ันคงทางอาหารโลก (GFSI) 
ในป พ.ศ. 2561 โดยประเทศไทยถูกจัดอยูในระดับ
ที่ 54 จาก 113 ประเทศท่ัวโลกท่ีมีความม่ันคง
ทางอาหาร และในประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 3 ของกลุมประเทศ
อาเซียนท่ีมคีวามม่ันคงทางอาหารรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย ซึ่งหลักการประเมิน
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ในการจัดลําดับประเทศท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร
ประกอบดวย 1. ความพอเพยีงของอาหาร 2. ความ
สามารถในการหาซื้ออาหาร และ 3. คุณภาพและ
ความปลอดภยัของอาหาร โดยเปนไปตามหลกัของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) (The Economist Intelligence Unit (EIU), 
2018) แมวาประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางดาน
อาหารแตขณะที่ประชาชนคนไทยสวนหน่ึงยังจัด
อยูในกลุมผูอดอยากหรืออยูในภาวะทุพโภชนาการ 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่อาจสงผลกระทบตอ
การผลิตพืชอาหาร เชน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
มีแนวโนมเส่ือมโทรมรุนแรงสงผลกระทบตอ
การผลิตภาคเกษตรและพ้ืนท่ีการเกษตรถูกใชไป
เพื่อกิจการอ่ืน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2560) 
อีกทั้งยังมีปจจัยที่ทําใหประเทศไทยมีแนวโนมวา
อาจมีความเส่ียงในการเขาถึงอาหารในอนาคตได 
โดยเฉพาะปจจยัสําคญัทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คง
ทางอาหารของประเทศไทยคือ สถานการณดาน
แรงงานภาคเกษตร ประกอบดวย 1) ภาวะหนี้สิน
ของเกษตรกร 2) โครงสรางแรงงานภาคเกษตร 
แมวาแรงงานภาพรวมท้ังหมดในประเทศจะเพ่ิมขึน้ 
แตแรงงานในภาคเกษตรกลับถดถอยลงและอายุ
เกษตรกรเฉล่ียสงูขึน้โดยเฉพาะแรงงานในการผลิต
ขาว การเคลือ่นยายแรงงานออกจากภาคการเกษตร
มผีลทาํใหขนาดของครวัเรอืนในภาคการเกษตรลดลง 
สวนหนึ่งเปนผลจากการขยายตัวของการศึกษา
ทําใหบุตรหลานของเกษตรกรไดมีโอกาสศึกษาตอ
สูงขึน้ แลวเคลือ่นยายไปทาํงานตางถิน่ และรวมถงึ
กลุมคนหนุมสาวท่ีเคล่ือนยายไปหางานทํานอกภาค
การเกษตรและไมไดหวนกลับมาประกอบอาชีพ
การเกษตรอีก ประเด็นดังกลาวสงผลกระทบไปสู
การสูญเสียที่ดินของเกษตรกร รวมถึงการท้ิงไรนา
อพยพยายถิน่ไปสูการเปนกรรมกรในเมอืงหรอืขาย

ที่ ดิ นการ เกษตร เ พ่ือ ไปประกอบอา ชีพอื่ น 
(นนทกานต, 2557)

การสร างเกษตรกรรุ นใหมเพื่อทดแทน
เกษตรกรท่ีสูงอายุอาจตองเผชิญกับความทาทาย
หลายประการ โดยเฉพาะดานทศันคตขิองคนรุนใหม
หรือบุตรหลานเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาสูงข้ึน
ที่มักไมสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เนื่องจากขาดแรงจูงใจความกังวลในเร่ืองความ
ไมมั่นคงของรายไดและการเปนเกษตรกรไมมี
สวัสดิการรองรับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2560) นอกจากนั้นยังพบวาทัศนคติของคนรุนที่
ไมมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก
เหตผุลหลายประการ ไดแก (1) ไมมคีวามภาคภมูใิจ
ในอาชีพ (2) มีรายไดนอย (3) ไมมีความม่ันคง
ในสิทธิถือครองที่ดินหรือไมมีที่ดินเปนของตนเอง 
(4) ขาดโครงสรางพืน้ฐานทีด่ใีนพืน้ท่ีชนบท (5) ขาด
การสนบัสนนุนโยบายหรอืโครงการจากภาครฐั โดย
ภาครัฐใหความสําคัญกับธุรกิจการเกษตรมากกวา
เกษตรกรรมแบบครอบครัว (6) โรงเรียนหรือ
มหาวทิยาลยัไมมหีลกัสตูรทีค่รอบคลมุถึงเรือ่งทีด่นิ
และการปฏิรปูเกษตรกรรม และ (7) ขาดการรวมตัว
อยางเขมแข็งของเกษตรกรรุนใหมทั้งในระดับ
ทองถ่ิน ระดับประเทศ จึงทําใหไมเกิดการสราง
ตนแบบที่จะเปนแรงบันดาลใจใหกับคนรุนใหม 
ทําใหปญหาดังกลาวนี้ เป นปจจัยหนึ่งที่ทําให
ประเทศไทยไมสามารถสรางความม่ันคงทางอาหาร
และการพัฒนาคุณภาพชีวติใหกบัเกษตรกรรุนใหม
ไดอยางยัง่ยนื (ศจินทร, 2552) โดยมคีวามเช่ือมโยง
หลากหลายดานทีส่งผลกระทบรวมกันในเชงิระบบ
ของการทําเกษตรกรรม ระบบสังคมวัฒนธรรม 
และระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมองดาน
ภาคการเกษตรกรรมเปนคานิยมและมายาคติ
ทีเ่ชือ่วาเกษตรกรเปนอาชีพของ “คนจน” หรือเปน
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อาชีพที่ผู มีการศึกษาหรือจบการศึกษาระดับสูง
จะไมทําเกษตรกรรม (อารยะ, 2559) จึงทําให
ปญหาความรุนแรงดานแรงงานคนรุ นใหมและ
การแขงขันทางเศรษฐกิจดานการเกษตรเร่ิม
สงผลกระทบตองเกษตรกรรายยอยท่ัวไปในวงกวาง 
(สํานักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนาเกษตรกร, 
2555) และหยุดชะงักเปนไปตามโครงสรางของ
ประชากรและการใหความสําคัญทางนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีคอนขางนอย ดังนั้นการหนุนเสริม
เกษตรกรรายยอยใหสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตรหรือการสนับสนุนใหเกิดการสราง
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย การผลักดัน
การพัฒนาเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ในการสรางสภาวะแวดลอมทีด่ทีีเ่อือ้ตอการพฒันา
เกษตรของคนรุ นใหม จึงเป นประเด็นสําคัญ
ในปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการหนุนเสริมแรงงาน
รุนใหมใหเขามาสูภาคการเกษตรโดยการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน และการพัฒนาสังคม
การเกษตรของชมุชนไดอยางตอเนือ่งในการผลกัดัน
ใหเกดิการพัฒนากําลงัคนดานการเกษตรท่ีสามารถ
พัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีเกษตรเปนฐานการผลิต 
การพัฒนาชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เปนอยู
รอบชมุชนใหเกดิการยกระดบัของเกษตรกรรุนใหม
สูการทําการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
การผลิตเกษตรกรรมที่ไดรับความนิยมและเปน
ที่รูจักของคนท่ัวไปท่ีสามารถสรางความปลอดภัย
ตอการบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (วิฑูรย, 
2557)

อยางไรก็ตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติทาง
นโยบายผานโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกร
รุ นใหมในพ้ืนที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดแพร และ

จังหวัดพะเยา) พบวากลับมีขอจํากัดและปญหา
มากมายหลายประการ เชน ดานบุคคล ดานที่ดิน 
ดานการตลาด ดานเงินทุน และดานนโยบายที่เอื้อ
ตอเกษตรรุนใหม แมภาครฐัไดมบีทบาทสําคญัอยาง
เดนชัดในนโยบายดานการสนับสนุนและพัฒนา
องคความรูแกเกษตรกรรุนใหมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ แตนโยบายซึ่งเปนกลไกสําคัญตอการ
พฒันาเกษตรกรรุนใหมใหขยายไดเรว็และตอเนือ่ง 
เกษตรกรรุนใหมกลับเห็นวาโครงการของภาครัฐ
ไมตอบสนองความตองการของเกษตรกรและการ
พัฒนาของนโยบายที่ขาดความตอเนื่องไมสามารถ
บูรณาการความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาเกษตรกรรุ นใหมในพื้นที่หรือการ
เชื่อมโยงตอการแกปญหาของเกษตรกรคนรุนใหม 
และความมั่นคงทางอาหารของพ้ืนที่อยางแทจริง 
(วิทยาลัยบริหารศาสตร, 2560) ขณะที่ความ
พยายามของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในพื้นท่ีภาคเหนือตองการขับเคลื่อน
การพฒันาเกษตรกรรุนใหมเขาสูระบบเกษตรกรรม
มาตลอดเกือบ 10 ปที่ผานมา ปญหาดังกลาวของ
เกษตรกรรุนใหมในระบบการเกษตรจึงเปนประเด็น
สําคัญตอการขับเคล่ือนการพัฒนาแรงงาน และ
การเพ่ิมจํานวนของเกษตรกรรุ นใหมในระบบ
เกษตรกรรม โดยอยางยิ่งการพัฒนาเกษตรที่มี
ความจําเปนตอความตองการตลาดและเปนมติรตอ
สิง่แวดลอม การใหความสาํคญัตอกระบวนการทาง
นโยบายการพฒันาเกษตรกรรุนใหมอยางรอบดาน
ในการสงเสรมิทีต่รงจดุยอมสามารถสรางประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตอการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย
ใหตอบโจทยกบักลุมเกษตรกรรุนใหม และการสราง
ความมั่งคงทางอาหารในระดับพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการ

ของการปฏบิตัทิางนโยบายพฒันาเกษตรกรรุนใหม
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2. เพื่อวิเคราะหลักษณะและรูปแบบการ
สนับสนุนตอการพัฒนาเกษตรเกษตรรุนใหมพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน

3. เพื่อวิเคราะหผลกระทบการขับเคล่ือน
นโยบายพัฒนาเกษตรเกษตรรุนใหมสู การสราง
ความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีการ

เก็บขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิและใช
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัตาง ๆ  
ทีเ่กีย่วของเพือ่นาํมาเปนแนวทางกําหนดเปนแนวทาง
การสังเกตแบบมีสวนรวม การจัดอภิปรายกลุมยอย 
รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก และการถอดบทเรียน
กรณีศึกษา ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยคัดเลือก
ดวยวิธีการสุ มกลุ มตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งเปน
ผูทีส่ามารถใหขอมลูตามทีเ่ปนจรงิ ไดแก 1) ผูมสีวน
เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ จํานวน 2 คน 2) เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่
เกีย่วของกบัการสนบัสนนุเกษตรกรรุนใหม จาํนวน 
10 คน 3) ตัวแทนเกษตรกรรุนใหมใหม จํานวน 
35 คน (ทีเ่ขารวมโครงการ คอื กรมสงเสรมิการเกษตร 
สาํนกังานการปฏิรปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และมูลนิธิสงเสริม
การออกแบบอนาคตประเทศไทย) และ 4) ตวัแทน
นักวิชาการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนเกษตรกร
รุนใหม จาํนวน 4 คน รวมทัง้หมด 51 คน การวเิคราะห
ขอมลูใชวธิกีารวเิคราะหเชงิเนือ้หาและเชงิพรรณนา 

โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามมา
วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรางขอสรุปในการ
วจิยัเชิงคณุภาพ ซึง่สวนใหญขอมลูทีน่าํมาวเิคราะห
เปนขอความบรรยายท่ีไดจากการสังเกตการณ 
สัมภาษณ และการจดบันทึก โดยตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบ
สามเสา ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 
การตรวจสอบสามเสาดานผูวจิยั และการตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (สุภางค, 2556)

ผลการวิจัยและวิจารณ
จากการศึกษาวิจยัการวิเคราะหนโยบายการ

พฒันาเกษตรกรรุนใหมสูการปฏิบตัเิพ่ือสรางความ
มั่นคงทางอาหารพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สามารถ
แบงผลการศึกษาออกเปน 4 สวนหลัก ไดแก 
1. การวิเคราะหปญหาตอการเขาสู ภาคเกษตร
ของเกษตรกรรุ นใหมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
2. การวเิคราะหความตองการของเกษตรกรรุนใหม
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนตอนบน 3. การวิเคราะห
ลักษณะและรูปแบบการสนับสนุนเกษตรรุนใหม
ในพื้นที่ภาคเหนือ และ 4. การวิเคราะหผลกระทบ
การสนบัสนนุเกษตรรุนใหมตอการสรางความมัน่คง
ทางอาหารในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหปญหาตอการเขาสูภาคเกษตร
ของเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน – 
สามารถแบงปญหาออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 1.1 
ปญหาทีเ่กิดจากปจจยัภายในของเกษตรกรรุนใหม 
และ 1.2 ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกของ
เกษตรกรรุนใหม (Figure 1) รายละเอียดดังนี้

 1.1 ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในของ
เกษตรกรรุนใหม คือ 1) ปญหาดานทัศนคติตอ
อาชีพเกษตรที่ไมมีความมั่งคง คือ ทัศนคติมุมมอง
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ตออาชีพเกษตรของเกษตรกร หรือครอบครัวและ
ชุมชนที่เปนดานลบมักจะไดยินบอยครั้ง “อาชีพ
เกษตรไมมทีางท่ีจะถึงเสนทางรวยหรือคนจนมักทาํ
เกษตร” ที่สําคัญยังสะทอนวาอาชีพเกษตรเปน
ชนชัน้สองของสงัคมในการเขาถงึสวสัดกิารและการ
สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 2) ปญหาดานการ
ไมยอมรับของครอบครัวตอการทําเกษตรคือ 
เกษตรกรรุนใหมที่ยังตองเผชิญกับแรงกดดันของ
ครอบครัวและยังไมใหการยอมรับกับลกูหลานของ
ตัวเองท่ีต องการกลับมาพัฒนาเกษตรใหเปน
อาชีพหลัก ที่สําคัญไปกวาน้ันจากการบอกเลาของ
เกษตรกรรุนใหมพบวาคนในครอบครัวจะไมยอมรับ
โดยเฉพาะการผลิตเกษตรแบบเดิม 3) ปญหาดาน
การไมมกีลุมทีอ่ยูในชุมชน/พืน้ทีเ่ดยีวกนั เนือ่งจาก
กลุมมีความสําคัญตอภาคการเกษตรท้ังในรูปแบบ
ของการสรางพลงั การยอมรบัจากหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการเจรจาตอรอง
ดานการผลิตหรือดานการตลาดท่ีมีความซับซอน
และหลากหลายมากข้ึน 4) ปญหาดานขาด
องคความรูและทักษะเกษตรทั้งระบบคือ ปญหา
สาํคัญอกีประการหน่ึงของการเขาสูภาคการเกษตร
ของเกษตรกรรุนใหมคอืจาํเปนตองมกีารปรบัตัวตอ
การเปนเกษตรกรและบางคนไมไดมีองคความรู
หรือไมไดเรียนดานเกษตรมากอน เชน องคความรู
ดานการผลิต การแปรรูป หรือการขนสงสินคา
เกษตร เปนตน และ 5) ปญหาดานการตอยอดกับ
สิ่งที่เรียน (ปริญญาตรี) ไมสามารถปรับใชกับ
การเกษตร คอื การศึกษาเรยีนรูในสาขาท่ีเกีย่วของ
กบัการเกษตรไมสามารถนําไปตอยอดไดอยางเต็มท่ี
หรือไมตรงกับบริบทพื้นที่ เชน เกษตรกรรุนใหม
บางคนเรียนเก่ียวของกับไมผลในบริบทพ้ืนที่ราบ
แตในพื้นที่ของชุมชนตัวเองเปนพื้นที่สูงและเปน
ไมผลเมืองหนาวเกือบทั้งหมด เปนตน ซึ่งมีความ

สอดคลองกับการวิจัยของ วพชรวลัย (2557) 
พบวา การขาดการสนับสนุนดานทรัพยากรที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมตอการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
ไดแก (1) ดานหลักสูตรการอบรม ควรมีการปรับ
กระบวนทัศนสรางแรงจูงใจ (2) ดานการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู ควรการผลักดันใหเกษตรกร
มกีารเสนอความคดิเหน็การเชือ่มโยงเครอืขายผาน
ทางส่ือสงัคมออนไลน (3) การจัดตลาดนัดจําหนาย
สนิคาและ (4) ดานอืน่ ๆ  เชน งบประมาณ อปุกรณ 
ปจจัยดานการเกษตร อยางไรก็ตามนอกจาก
ความพรอมของเกษตรกรรุ นใหมที่ต องพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่องและมีความรูอยางรอบดาน 
ปจจยัการสนบัสนนุท่ีมคีวามจาํเปนตอการดาํรงอยู
ภายใตสภาพแวดลอมในการเปนเกษตรกรอยาง
มืออาชีพถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง สวน
ดานการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่มีอัตรา
ลดลงเรื่อย ๆ ดวยคานิยมที่ไมตองการใหลูกหลาน
มีความลําบาก สวนใหญคนในพื้นท่ีมองวาอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพทีเ่หน่ือย ไดผลตอบแทนนอย 
จึงนิยมสงลูกหลานเรียนหนังสือในระดับสูง ๆ  และ
ทํางานในระบบราชการ คาขายหรือเปนลูกจาง
ในตัวเมือง และในชวงสองทศวรรษมีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงคนหนุมคนสาว
ตางเมนิทีจ่ะเขาสูอาชพีการเกษตร กลายเปนประเดน็
ปญหาทาทายภาคเหนือท่ีนาเปนหวงอยางยิ่ง 
ขณะเดียวกันปจจุบันเกษตรกรจําเปนตองจาง
แรงงานในชวงการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ซึง่มกัเปนแรงงานจากพืน้ทีส่งูหรอืแรงงานตางดาว 
ปญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนม
วิกฤติมากขึ้นในอนาคต คนรุนใหมที่มีความรูสนใจ
สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมลดนอยลง ซึ่งอาจสงผล
ใหประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในอนาคต
ลดลง
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1.2 ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกของ
เกษตรกรรุนใหมคือ 1) ปญหาดานไมมีที่ดินและ
ทีด่นิไมมเีอกสารสิทธ์ิคอื ปญหาภาพรวมของบริบท
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีที่มาอยางยาวนาน
และไมสามารถหาทางออกรวมกันคือ การบริหาร
จัดการดานท่ีดินทํากินในพ้ืนที่ปาสงวน ถือเปน
ขอจํากัดหรือปญหาในการสรางการกีดกันโอกาส
ของการสรางเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร 
เพราะที่ดินทํากินเปนการตัดสินใจลําดับแรกของ
คนรุ นใหมที่จะเขาสู อาชีพในภาคเกษตรกรรม 
2) ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนคือ เกษตรกร
รุนใหมสวนใหญเห็นวาการลงทุนและการเขาถึง
แหลงการเงนิทีส่ามารถใหคนรุนใหมทีต่องการเขาสู
ภาคการเกษตรสามารถเขาถงึไดงายหรือดอกเบ้ียตํา่
ที่เปนเง่ือนไขของหนวยงานรัฐยังไมเอื้อตอการ
สนับสนุนดานการเงินการลงทุนท่ีสามารถให
เกษตรกรรุนใหม 3) ปญหา ดานการปรับตัวตอการ
ตลาดและชองทางการจําหนายคือ ปจจัยที่ทําให
ดานการตลาดมีปญหาทั้งที่เปนเรื่องการผูกขาด
การตลาดอยางใดอยางหนึ่งของภาคธุรกิจที่มี
ศกัยภาพสงูทีส่ามารถจดัการไดทัง้ระบบ หรือระบบ
การตลาดท่ีมีความเช่ือมโยงมีความสัมพันธกับ
ระบบขนสงหรือการประชาสัมพันธทั้งระบบท่ี
เกษตรรุ นใหมไม สามารถทําไดทั้งหมด และ 
4) ปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และโรคระบาดคือ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในพื้นที่ส งผลต อผลผลิตทางการเกษตรและ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบท่ีอาจนําไปสู
ความเสี่ยงดานการผลิตสินคาเกษตรสูงมากข้ึน 
ขณะเดียวกันไดเกิดวิกฤตการณเก่ียวของกับ
โรคระบาดโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอการขนสง
และการตลาดท่ีเก่ียวของกับสินคาเกษตรโดยตรง 
โดยมคีวามสอดคลองจากการศกึษาของ เกียรตศิกัดิ์ 
ยั่งยืน (2563) พบวา จากการกาวกระโดดของ
เทคโนโลยีมี 2 ประเด็นคือ 1) เทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว แตองคกรรัฐมีการปรับตัวชา
ไมเทาทันเทคโนโลยี 2) สถานการณการสภาวะ
ที่ธุรกิจถูกทําใหหยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาอยางรวดเร็ว ในภาคสวนของอุตสาหกรรม
ทาํใหเกิดภาวะคนตกงาน และภาคสวนของการเกษตร
หากเปนเกษตรขนาดใหญหรืออุตสาหกรรมมีผล
ทําใหมีการจางแรงงานภาคการเกษตรนอยลง 
ขณะเดียวกนัการภาระการตกงานของแรงงานรุนใหม
กบัขาดโอกาสในการเขาถงึทีด่นิทาํกนิหรอืการเตรียม
ความพรอมเขาสูภาคการเกษตรทั้งดานการตลาด
หรือการผลิต และท่ีสําคัญตองมีความเขาใจตอ
ความเสีย่ตาง ๆ  ทีอ่าจจะเกดิขึน้ เชน นํา้ทวม ภยัแลง 
ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือโรค
ระบาดตาง ๆ ทั้งในคนหรือสัตวเลี้ยง เปนตน 
ทัง้หมดลวนกอใหเกดิความเสยีหายตอการผลติและ
รายไดของเกษตรกรรุนใหมทั้งสิ้น
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 2. การวเิคราะหความตองการของเกษตรกร
รุนใหมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน – สามารถแบง
ความตองการออกเปน 2 สวนหลกั ไดแก 2.1 ความ
ตองการศักยภาพภายในตัวของเกษตรกรรุนใหม 
และ 2.2 ความตองการจากการสนับสนุนภายนอก
ตัวของเกษตรกรรุนใหม (Figure 2) รายละเอียด
ดังนี้

2.1 ความตองการศักยภาพภายในตัวเอง
ของเกษตรกรรุนใหมคือ 1) ดานพ้ืนที่เรียนรู/
ทดลองเพื่อการพัฒนาเกษตรคือ เกษตรกรรุนใหม
เหน็ตรงกันวา การมีพืน้ทีเ่รยีนรูหรอืทดลองท่ีเกีย่วของ
กับการฝกทักษะความรูดานการพัฒนาการเกษตร
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ตลอดหวงโซ
อปุทานของการผลติเกษตรท่ีสามารถใหคนรุนใหม
ไดเรียนรูอยางเขาใจกอนที่จะลงมือปฏิบัติจริงหรือ
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองและครอบครัว 
2) ดานองคความรูและทักษะเกษตรทีม่คีวามเฉพาะดาน 

คือ องคความรูและทักษะท่ีมีความเฉพาะดาน
ที่เก่ียวของกับการเกษตรและมีความสัมพันธตอ
หวงโซการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งมีความจําเปนตอ
เกษตรกรรุนใหมที่เขาสูระบบเกษตรกรรม เชน 
ความรูและทักษะดานการจัดการการเงินและการ
บญัชี หรอืดานการบรหิารจดัการนํา้เพือ่การเกษตร 
เปนตน 3) ดานการสรางทัศนคติและจิตใจที่ดีตอ
อาชีพเกษตรกรรมคือ การสรางมุมมองท่ีไปสูการ
สนับสนุนการยืนหยัดของอาชีพเกษตรกร เพื่อ
สงผลใหเกิดการสนับสนุนจากทั้งครอบครัวและ
กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยสรางความเขาใจตอ
ทัศนคติและการเปดใจในการเขาสูภาคการเกษตร
เปนหัวใจสําคัญของคนรุนใหมที่ต องการพื้นท่ี
ทางความคิดและการสนับสนุนจากคนรอบขาง 
4) ดานการสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร
รุนใหม – การรวมกลุมถือเปนการสรางการเรียนรู
รวมกันในการพัฒนาองคความรูหรือการตอยอด

Figure 1 Analysis of problems in entering the agricultural sector of the young farmer
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การเกษตรในพ้ืนที่ ที่สําคัญสามารถขับเคลื่อนไปสู
การตอรองหรือเจรจาท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตร
และการพัฒนาไปสู การเปนผู ประกอบการที่มี
บทบาทในการออกแบบกิจกรรมรวมกัน ซึง่มคีวาม
สอดคลองกับการวิจัยของ ประสาทพร (2560) 
คณุลักษณะสําคญัของเกษตรกรรุนใหม 7 ประการ 
คือ 1) มีทักษะในการคิดและวิเคราะหสถานการณ 
2) สามารถนําประสบการณที่ไดไปปรบัประยกุตใช
ในการทาํการเกษตรไดอยางเหมาะสม 3) รู/เขาใจ
ปญหาและศักยภาพของตนอยางถองแท 4) ดํารง
ชวีติอยูบนพืน้ฐานของความพอด ี5) มรีะเบยีบวนิยั
เกษตรกรที่ดี 6) เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น และ
สิ่งรอบตัว และ 7) ดํารงอาชีพเกษตรกรอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีเกษตรกรรุนใหม รวมถึง วิทเอก 
(2564) ไดศกึษาสมรรถนะการเรียนรูสูการเปนผูนาํ
เกษตรกรรุนใหม ประกอบดวย 1) การดํารงชีวิต
และการอยูรวมกันในกลุมและชุมชน 2) ความรู
พืน้ฐานทางการเกษตร 3) การเรียนรูเพือ่การพัฒนา
อาชีพเกษตร 4) การจัดการการผลิตและผลิตผล
ตลอดหวงโซ 5) การวเิคราะหทางเลือกอาชีพเกษตร 
และ 6) การบริหารจัดการตลาดและเครือขาย 
ซึ่งการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันในกลุมและ
ชมุชน ถอืเปนเปาหมายสําคญัของการดํารงอยูของ
เกษตรรุนใหม สวนความรูพื้นฐานการเกษตร และ
การเรียนรู เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเกษตรเปน
เงื่อนไขความรูของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการดํารงอาชีพเกษตรใหยั่งยืน

2.2 ความตองการจากการสนับสนุน
ภายนอกตัวของเกษตรกรรุนใหมคือ 1) ดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและระบบที่ปรึกษาการเงินคือ 
การเขาถงึสถาบันการเงินทีเ่ปดโอกาสใหแกคนรุนใหม
สามารถเขาถึงแหลงทุนหรือการปรึกษาทางดาน
การเงินการลงทุนที่เกี่ยวของ ยอมสามารถทําให

คนรุนใหมมชีองทางในการเขาสูภาคการเกษตรหรอื
ประกอบธุรกิจทีเ่กีย่วของกับการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
2.6 ดานการเขาถึงท่ีดินทํากินเพ่ือการเกษตรคือ 
ทีด่นิทํากินถือเปนปจจยัสําคญัท่ีสงผลตอการตดัสนิใจ
ของคนรุนใหมเพือ่เขาสูภาคการเกษตรและถอืเปน
หลักประกันความพรอมของการเขาสูภาคการเกษตร 
เพราะเกษตรกรรุ นใหมมีความคาดหวังวาการ
บริหารจัดการและนโยบายของหนวยงานภาครัฐ
จะสามารถเอ้ือตอการเขาถึงทีด่นิหรือการเขาถึงสทิธิ์
การครอบครองท่ีดินเพ่ือการเกษตร 2.7 ดานการ
ตลาดสินคาเกษตรท่ีหลากหลายและเขาถึงไดงาย 
คือ กระจายสินคาของกลุมสมาชิกใหสามารถ
จําหนายไดอยางตอเนื่อง ถือเปนความทาทายของ
กลุมคนรุนใหมที่เขาสูภาคเกษตรที่มีความจําเปน
ตองเขาใจระบบการตลาดหรือการจําหนายสินคา
ทีห่ลากหลายชองทางโดยเฉพาะชองทางโซเชียลมีเดยี
หรือออนไลนที่สามารถเขาถึงไดงายและเขาถึง
ผูบรโิภคโดยตรง 2.8 ดานการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมคือ 
การผลิตในรูปแบบปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย
ที่มีแนวโนมที่ดี การนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่เก่ียวของท้ังระบบหวงโซการผลิตเปนการเสริม
ศักยภาพของคนรุนใหมใหสามารถพัฒนาตัวเอง
และพัฒนาสินคาการเกษตรใหเกิดความตอเนื่อง
และสรางแรงจูงใจคนเขาสูภาคเกษตรมากยิ่งข้ึน 
และ 2.9 ดานการสรางอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเกษตรกรรมคือ การพัฒนาอาชีพที่มีความ
หลากหลายและเชื่องโยงภาคการเกษตรมากกวา
หนึ่งอาชีพ เชน อาชีพนักขายออนไลนหรืออาชีพ
ยูทูบเบอร เป นตน การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรรุนใหมที่สามารถมองเห็นอาชีพตั้งแต
ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าที่มีความเชื่อมโยงกับ
สายพานการผลิตดานการเกษตรอยางชัดเจน 
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ซึ่งมีความสอดคลองกับ  สําราญ (2561) แนวทาง
ในการพฒันาเกษตรกรรุนใหมในยคุของเกษตร 4.0 
ประกอบดวย 1. การวางเปาหมายในการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม 2. กระบวนการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหม 3. หลักสูตรควรมีการพัฒนาใหสอดคลอง
กบัความเปลีย่นแปลงของสถานการณ 4. การพฒันา

ความรูดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญา
ที่ เห็นผลเปนรูปธรรม 5. การพัฒนาตอยอด
เกษตรกรรุนใหมภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหเขาถึงแหลงเงินทุนและชองทางการตลาด โดย
การเช่ือมโยงตลาดออนไลน การใชเทคโนโลยดีจิทิลั
ในการสื่อสารและการทําตลาด

Figure 2 Analysis of the needs of the new generation of farmers

3. การวิเคราะหลักษณะและรูปแบบการ
สนับสนุนเกษตรรุ นใหมในพ้ืนที่ภาคเหนือ – 
การบริหารจัดการท่ีมคีวามแตกตางและหลากหลาย
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขามา
มีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมในพืน้ท่ี โดยสามารถแบงลกัษณะและรูปแบบ
ของการสงเสริมสาํหรับเกษตรกรรุนใหม ประกอบดวย
ลกัษณะการสงเสรมิสนบัสนุนทัง้หมด 3 ลกัษณะหลัก 
และ 10 รูปแบบยอย โดยมีรายละเอียดดัง ตอไปนี้

3.1 ลักษณะการเสริมสรางองคความรู
และทกัษะดานการประกอบการดานเกษตร – เปน
องคความรูพื้นฐานและเปนกิจกรรมพื้นฐานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่เขามาใหการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุนใหม และยังเปน
ลักษณะที่มีการดําเนินการทั่วไปสามารถทําได
งายสะดวกและรวดเร็วตอการบริหารจัดการของ
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยเนื้อหาและกระบวนการ
ในการสงเสรมิและการใหความรู ทกัษะทีเ่กีย่วของ
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กบัการเกษตรทีจ่ะดาํเนนิการต้ังแตตนน้ํา กลางนํา้
และปลายนํา้หรือตามความสนใจของเกษตรกรรุนใหม
ในการเรียนรูและเพิ่มศักยภาพตามที่หนวยงาน
ไดจดัสรรองคความรูตาง ๆ  เหลาน้ัน ซึง่กระบวนการ
พัฒนาองคความรูและทักษะถือเปนกระบวนการ
พืน้ฐานในการเร่ิมตนของการสรางการปรบัตัวกอน
เขาสูภาคการเกษตรของคนรุนใหมที่มีความสนใจ 
ทั้งนี้สามารถแบงเปนทั้งหมด 4 รูปแบบ ไดแก 
1) รูปแบบการอบรม (ระยะส้ัน) เปนลักษณะ
การอบรมระยะส้ันประมาณ 1 วัน ถึง 5 วัน ที่เนน
การใหความรูดานทฤษฎีและการสาธิตที่เกี่ยวของ
กับการประกอบการดานการเกษตร 2) รูปแบบ
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (ระยะยาว) เปนการอบรม
ประมาณครึ่งเดือน จนถึง 6 เดือน ในการอบรม
ตลอดหลักสูตรที่เนนเน้ือหาการจัดการทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการปฏิบัติการในการพัฒนาองคความรู
และทักษะดานการเกษตรสําหรับเกษตรกรรุนใหม 
3) รปูแบบการเรียนการสอน เปนการเรียนรูทีถ่อืวา
ดาํเนนิการมาอยางยาวนานและตอเนือ่งท่ีรบัรูกันดี
ในเชงิของรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนหรอืการ
ศึกษาในระบบที่เกี่ยวของกับสาขาการเกษตรหรือ
ธุรกิจเกษตร และ 4) รูปแบบการเพ่ิมเติมความรู
จากพ่ีเลี้ยง เปนการติดตามหนุนเสริมจากพี่เลี้ยง
หรือที่ปรึกษาที่หนวยงาน/องคกรมีความสัมพันธ
ในการบริหารจัดการโครงการเพ่ือเปนตัวเชื่อมกับ
หนวยงานและเกษตรกรรุ นใหมอยางตอเนื่อง 
มีความสอดคลองกับ ฉัตรณรงคศักดิ์ และคณะ 
(2562) พบวา ปจจัยที่เกษตรกรรุนใหมเห็นดวย
มากที่สุดคือ ปจจัยดานวิทยากร (คาเฉลี่ย 4.33) 
รองลงมามีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ มาก คอื 
ดานผูรู/ตนแบบทีป่ระสบความสาํเรจ็ (คาเฉลีย่ 4.13) 
ดานแหลงเรียนรู (คาเฉลีย่ 4.07) ดานเจาหนาทีแ่ละ
การเต็มใจเขารวมกิจกรรม (คาเฉล่ีย 4.00) ดาน

กิจกรรมการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.93) ดานกิจกรรม
ในการเรียนรูแตละคร้ัง และหนวยงานภาคีเครือขาย 
(คาเฉล่ีย 3.83) ดานเน้ือหาหลกัสตูร (คาเฉล่ีย 3.77) 
และดานระยะเวลาการเรียนรูแตละครั้ง (คาเฉลี่ย 
3.70) ตามลําดับ การจัดกิจกรรมในการเรียนรู
แตละคร้ังและเน้ือหาหลักสูตรแนวทางพัฒนาควร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
และฝกความเปนผูนําควรประชาสัมพันธผลงาน
เกษตรกรรุ นใหมต นแบบเพื่อสร างแรงจูงใจ
ใหเกษตรกรรุนใหม

3.2 ลักษณะการสนับสนุนทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพเกษตร – เปนปจจัยสําคัญโครงการ
หนนุเสรมิและการขบัเคลือ่นใหคนรุนใหมทีม่คีวาม
สนใจในการผลกัดนัและตดัสนิใจตอการอยูบนฐาน
อาชีพเกษตร เพราะวาคนรุนใหมที่มีความตองการ
เข าสู ภาคการเกษตรมีความพรอมมีต นทุนที่
แตกตางกันและสวนใหญเกษตรกรท่ีมีตนทุนสูง
หากไดรบัความรูทกัษะก็สามารถตอยอดการพัฒนา
การเกษตรหรือการประกอบการไดอยางตอเนื่อง
และสรางรปูธรรมใหเกดิในพืน้ท่ีของตนเอง แตยงัมี
เกษตรกรรุนใหมหรือคนรุนใหมที่สนใจเขาสูภาค
การเกษตรแตมีตนทุนชีวิตและตนทุนครอบครัว
ทีไ่มเพยีงพอ ดงันัน้การสนบัสนนุทุนในการตอยอด
จงึมคีวามสําคญัและเปนปจจยัสาํคญัในการตัดสนิใจ
กาวสูภาคการเกษตรอยางเต็มตัว ซึ่งสามารถแบง
การสนับสนุนออกเปนทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก 
1) รปูแบบการสนับสนุนอปุกรณและเคร่ืองมือเพ่ือ
การเกษตร 2) รูปแบบการสนับสนุนเงินทุนหรือ
สนิเช่ือเพ่ือการเกษตร (สามารถแบงเปน 2 รปูแบบ
ยอยคือ (1) แบบเงินใหเปลา ประมาณ 5,000 บาท 
ถึง 50,000 บาทตอคนหรือตอกลุม และ (2) แบบ
สินเชื่อ) และ 3) รูปแบบการสนับสนุนการจัดสรร
ทีด่นิเพือ่การเกษตร ซึง่มีความสอดคลองกบังานวจิยั
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ของ นันทิยา (2557) พบวารูปแบบกระบวนการ
เรียนรู หลังการอบรมเกษตรกรรุนใหมที่พึงพอใจ
ในการประกอบระดับมากท่ีสดุ ในดานการนําขอมลู
มาใชแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง 
ดานความสามารถในการบริหารจัดการปจจัย
การผลติ แรงงาน ทีด่นิ และการเขาถงึแหลงเงนิทนุ 
การชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 
มีระดับความสามารถเพ่ิมขึ้นในเร่ืองการเปน
วิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําแนะนํา
ปรึกษาใหกับผูอื่น การเปนเกษตรกรตนแบบหรือ
จุดเรียนรูใหกับผูอื่น รวมถึงมีกระบวนการผลิต
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

3.3 ลักษณะการสรางความเขมแข็งของ
กลุมและเครือขายเกษตรกรรุนใหม – เปนการ
ขบัเคลือ่นทีส่รางพลงัทางสงัคมและชดุประสบการณ
ที่สามารถนํามาแบงปนแลกเปล่ียนของเกษตรกร
รุนใหมทีเ่ขารวมโครงการ เพราะการพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกรคนรุนใหมเพือ่สรางความเขมแข็งของกลุม
และเครือขายมีความจําเปนตอการขับเคลื่อน
ทัง้ระบบ รวมไปถงึการบรรลเุปาหมายของโครงการ
ที่หนวยงานกํากับดูแลตองใหเห็นรูปธรรมของการ
ขับเคลื่อนกลุม/เครือขาย ซึ่งสามารถแบงออกเปน
ทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบการสรางพ้ืนที่
พูดคุยและแบงปนประสบการณของเกษตรกร
รุนใหม 2) รปูแบบการพัฒนาโครงการและกิจกรรม
ยอยภายในกลุมหรือชุมชน (การพัฒนาโครงการ
มอียู 2 ระดับ คอื (1) ระดับการพัฒนาโครงการของ
กลุมหรือชุมชน และ (2) ระดับการพัฒนาโครงการ
ของเครือขาย) และ 3) รูปแบบการกําหนดบทบาท
และหนาที่ของกลุมเครือขายเกษตรกรรุนใหม โดย
มีความสอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาศ 
และคณะ (2559) พบวาแนวทางและแผนการ
พัฒนาเครือขายเกษตรกรรุนใหม ประกอบดวย 

4 ดานคอื (1) ดานการพฒันาสมาชกิ เครอืขาย และ
การบริหารเครือขาย (2) ดานพัฒนาการผลิต 
(3) ดานพัฒนาการตลาดและบรรจุภัณฑ และ 
(4) ดานระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคา 
โดยแผนพัฒนาเครือขาย เนนกิจกรรมในประเด็น
การคัดสรรบุคคลและเครือขายเปาหมายและ
ทาํแผนเครอืขายและผูประกอบการแบบมสีวนรวม 
พัฒนาสมาชิกและการบริหารเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน / SMEs พัฒนาการผลิตปลอดภัย เกษตร
อินทรยีตามการรับรองมาตรฐาน พัฒนาการตลาด
และบรรจภุณัฑ นวตักรรม สรางชองทางตลาด และ
พฒันาการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชน / 
SMEs อยางตอเนื่อง

4. การวิเคราะหผลกระทบการสนับสนุน
เกษตรรุนใหมตอการสรางความม่ันคงทางอาหาร
ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน – การวิเคราะหผลกระทบ
ทั้งตอเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และระดับพื้นที่
ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตอการสราง
ความมั่นคงทางอาหารและการสรางความยั่งยืน
ระดับพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1 ผลกระทบตอเกษตรกรรุนใหมและ
ครอบครัวคือ การดําเนินงานเพื่อพัฒนาและการ
สนับสนุนเกษตรกรรุ นใหมถือเปนผลกระทบ
โดยตรงตอเกษตรกรรุนใหมที่เขามารวมโครงการ
ในการบริหารจัดการสินคาเกษตรและการจัดการ
กลุมเกษตรกร ทําใหเกษตรกรรุนใหมหลายคน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติ พฤติกรรมหรือ
กระบวนการจัดการดานการเกษตรท่ีสรางผลกระทบ
อยางตอเน่ืองระหวางการเขารวมโครงการจนกระท่ัง
หลังจบโครงการ ซึ่งสามารถแบงผลกระทบตอ
เกษตรกรรุนใหมและครอบครัวที่เขารวมโครงการ 
ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดแก 4.1.1 
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ผลกระทบดานบวกคือ 1) การสรางทัศนะที่ดี
ตอพฒันาเกษตรและการพัฒนาชุมชนสูความย่ังยนื 
2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอการผลิตเกษตร
และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 3) การสราง
รายไดจากการประกอบการและการมีองคความรู
เฉพาะดานที่ เกี่ยวข องกับเกษตรกรรมยั่งยืน 
4) การเปนผูนําหรือเปนผูมีบทบาทการดําเนินการ
ทัง้ดานการเกษตรและการพฒันาชุมชน 5) การมีกลุม
และเครือขายเกษตรรุนใหมในการรวมคิดรวมทํา 
6) การไดรบัโอกาสพัฒนาศักยภาพและการตอยอด
ดานเกษตรอยางตอเนือ่ง 7) การสรางทศันะมมุมอง
ใหมของครอบครัวตอการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน
หรือธุรกิจเกษตร 8) การตอยอดการผลิตหรือ
กิจการครอบครัวสูการประกอบการดานเกษตร
ที่หลากหลาย และ 4.1.2 ผลกระทบดานลบคือ 
1) การถกูจงูใจหรอืชวนเชือ่ในสภาวะทีไ่มมคีวามพรอม
ตอการเปนการเกษตรกรรุนใหม 2) การสนับสนุน
องคความรูและทกัษะไมมคีวามสอดคลองกบับรบิท
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ 3) เกดิความขัดแยงเชงิ
แนวความคิดตออาชีพเกษตรระหวางครอบครัว
และเกษตรกรรุนใหม และ 3) การสนับสนุนปจจัย
การผลิตไมเหมาะสมตอการพัฒนาตอยอดอาชีพ
เกษตรและการดํารงชีวิต

4.2 ผลกระทบตอชุมชนของเกษตรกร
รุนใหมคือ การดําเนินโครงการไมเพียงเปนการให
ความรู หรือทักษะที่เกี่ยวของกับการประกอบ
การเกษตรเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพัฒนา
ศกัยภาพดานอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะการรวมกลุม
หรือการบริหารจัดการกลุมและเครือขายท่ีสวนใหญ
กลุมเกษตรกรรุนใหมก็ดีหรือการหากลุมสมาชิก
เกษตรกรเพ่ือเขามาดําเนินการรวมกับก็ยอมเปน
คนในชุมชนท่ีเกษตรกรรุนใหมกด็ลีวนตองปฏิสมัพันธ
รวมกับชุมชน ซึ่งสามารถแบงผลกระทบตอชุมชน

ของเกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโครงการฯ ไดแก 
4.2.1 ผลกระทบดานบวกคือ 1) การเกิดพื้นที่
ตวัอยางและแหลงเกษตรปลอดภยัหรอืเกษตรกรรม
ยั่งยืนในชุมชน 2) คนในชุมชนเร่ิมเขาใจ ยอมรับ
และพยายามปรับตัวตอการผลิตเกษตรรูปแบบ
หลากหลาย 3) ชมุชนเกิดการรวมกลุมของเกษตรกร
รุนใหมและเกษตรกรกลุมอื่น ๆ 4) ชุมชนเริ่มไดรับ
การสนับสนุนและเรียนรูดานการพัฒนาชุมชนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของมากขึ้น 5) ชุมชนเกิดแกนนํา
เกษตรกรรุนใหมทีม่คีวามคิดกาวหนาเขามาบริหาร
จัดการรวม 6) กลุมเกษตรกรในชุมชนเริ่มสามารถ
ตอรองสินคาการเกษตรและการรับสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐ 7) กลุมเกษตรกรในชุมชนสามารถ
จดัตัง้กลุมทีเ่ปนทางการและมีระบบการบริหารท่ีดี 
8) เกิดแบบอยางที่ดีหรือตนแบบของบุคคลรุนใหม
ที่กลับไปทําอาชีพเกษตรและพัฒนาชุมชน และ 
4.2.2 ผลกระทบดานลบ 1) เกิดความขัดแยงเชิง
แนวความคิดการผลิตเกษตรและไมเห็นดวยกับ
การกลับมาทําเกษตร 2) เกิดผลไดผลเสียในเชิง
ธรุกจิและการเมอืงทองถิน่ทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร
บางกลุมในชุมชน เชน การจําหนายปุยยาเคมี
ในชุมชน หรือการขัดประโยชนพอคาคนกลาง
ในชุมชน เปนตน และ 3) เกิดความคิดเห็นและ
เขาใจตอการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่ไมเทาเทียมกันของบางกลุมในชุมชน

4.3 ผลกระทบภาพรวมตอการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร 
คอื การขบัเคลือ่นนโยบายไปสูการปฏบิตัทิีเ่กีย่วของ
กับการพัฒนาเกษตรกรรุ นใหมของหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน การดาํเนนิงาน
ยอมเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงหรือการ
ขบัเคลือ่นเชิงแนวความคดิ และรปูธรรมความสาํเรจ็
ทีเ่กิดขึน้กบัการพฒันาและการสนบัสนนุเกษตรกร
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รุนใหม ซึง่สามารถแบงผลกระทบตอภาพรวม ไดแก 
4.3.1 ผลกระทบดานบวกคือ 1) เกิดพลังกลุมและ
เครือขายของเกษตรกรรุนใหม 2) เกดิความรวมมือ
และการขับเคลื่อนภาคประชาชนในประเด็น
ทีเ่กีย่วของกบัเกษตรกรรม 3) เกดิรูปธรรมความสาํเร็จ
ของเกษตรกรรุนใหม กลุมและชุมชนการพัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืน 4) การเพ่ิมเกษตรกรรุนใหม
เข าสู ห วงโซ การผลิตภาคการเกษตรมากข้ึน 
5) การเกิดแหลงการผลิตและการตลาดอาหาร
ปลอดภัยและเกษตรกรรมย่ังยืน 6) หนวยงาน/
องคกรมกีารเขาใจกระบวนการหนนุเสรมิเกษตรกร
รุนใหมมากข้ึน 7) เกิดการบูรณาการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
มากขึน้ 8) เกดิการใหความสําคัญตอการมสีวนรวม
ของกลุมเกษตรกรรุนใหมในการกําหนดแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมมากขึ้น 9) เกิดตนแบบและ
รปูแบบของพฒันาศกัยภาพเกษตรกรรุนใหมระดบั
ภูมิภาคไปสูภูมิภาคอื่น ๆ และ 10) เกิดความ
ตระหนักของภาคประชาชนตอการบริโภคสินคา
เกษตรปลอดภัยและการเกษตรท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 4.3.2 ผลกระทบดานลบ 1) เกิดความ
ขัดแยงทางความคิดหรือกระบวนการผลิตระหวาง
เกษตรกรรุ นใหมและเกษตรกรรุ นเก า และ 
2) การเกิดความเคลื่อนไหว/ประทวงของกลุม
เกษตรรุนใหมในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบ
ภาคเกษตรกรรมยั่งยืน เชน ประเด็นการนําเขา
สารเคมี ประเด็น CTPP ประเด็นการจัดสรรที่ดิน
และเอกสารสิทธิ์ เปนตน

จากการวิเคราะหผลกระทบการสนับสนุน
เกษตรรุนใหมตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เนนกระแสของการ
สรางพื้นที่อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรียเปน
แนวโนนที่ดีแตการขยายผลไดคอนขางนอย จาก

ผลการวจิยัแนวโนมท่ีดขีองผลกระทบทางนโยบาย
ในการพัฒนาเกษตรกรรุ นใหมที่เกิดผลกระทบ
ทางบวกโดยเฉพาะเกษตรกรรุ นใหมที่เขารวม
โครงการฯ สามารถสรางกระแสความนิยมในพื้นที่
ในการผลิตเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรกรรมย่ังยืน 
โดยใหความสําคัญตอการผลิตเกษตรที่สอดคลอง
กับความปลอดภัยตอผูบริโภค แตในภาพรวมของ
ผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารคือ ดานความ
ปลอดภัยของอาหาร ดานการเขาอาหาร และดาน
พอเพียงของอาหารดังกลาวเปนเพียงเกษตรกร
กลุมเล็ก ๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน คิดเปน
ประมาณไมเกินรอยละ 5 ของสัดสวนเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือท้ังหมด (สาํนกังานสถิตแิหงชาติ, 
2564) ทีพ่ยายามสรางพืน้ท่ีความมัน่คงทางอาหาร
โดยเกษตรรุนใหม แมวาผลกระทบตอการสราง
ความมัน่คงทางอาหารจะอยูในวงแคบ ๆ  ของพืน้ท่ี
แตก็สามารถขยับขับเคลื่อนอยางคอยเปนคอยไป
ของการพัฒนาและการสงเสริมสนบัสนนุเกษตรกร
รุนใหมในพื้นที่ โดยมีความสอดคลองกับการวิจัย
ของ องอาจ และคณะ (2563) ที่พบวา การ
เสริมสรางศักยภาพคนรุ นใหมและเกษตรกร
ในชุมชน ในการเปนเกษตรกรตัวอยางที่สามารถ
ทําการผลิตเกษตรกรรมและสามารถสรางความ
มั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน
จากการเปล่ียนแปลงศักยภาพคนรุนใหมและ
เกษตรกรตัวอยางในการสรางรูปธรรมเชิงพื้นท่ี
ไดจริง

ทัง้นีโ้ครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในพืน้ท่ี
ภาคเหนอืตอนบนทีม่กีารเปลีย่นแปลงไดคอนขางนอย
สวนหนึง่การขบัเคลือ่นเชิงนโยบายภาคการเกษตร
ที่ไมความสอดคลองกันหรือการเอื้อตอกันของ
การสรางองคาพยพของการพัฒนาทรพัยากรบคุคล
ในภาคการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี การดําเนินงานโครงการฯ 
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 ของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเพียงการดําเนินงาน
เพือ่สรางเกษตรกรรายยอยทีม่คีวามสนใจในการทํา
เกษตรหรือการประกอบการเกษตร แตยงัมคีนรุนใหม
ทั้งนอกภาคการเกษตร หรือกําลังศึกษาทั้งสาขา
การเกษตรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของยังไมมี
กระบวนการท่ีจะสามารถจูงใจหรือการหนุนเสริม
ทั้งทางนโยบายหรือการปฏิบัติทางนโยบายของ
ภาครัฐ ซึ่งมีความสอดคลองกับ Cochetel และ
เกษศิรินทร (2560) พบวา คนรุนใหมที่สนใจทํา
การเกษตรแตไมสามารถเร่ิมตนได เนื่องมาจาก
การท่ีคนรุ นใหมกลุ มน้ีไมสามารถเขาถึงที่ดิน
หรือแหลงเงินทุน นอกจากน้ียังมีความจําเปน
ถึงการประเมินในแงของประเภทรายได (ซึ่งเปน
รายไดจากการทําการเกษตรอยางเดียว หรอืทาํรวม
กบักจิกรรมอืน่ เชน การทองเทีย่วเชงินเิวศ) ทีส่ามารถ
จูงใจใหคนรุนใหมในพื้นที่หันกลับมาอยูในชุมชน
แทนการยายเขาเมือง นอกจากนั้นการสนับสนุน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับในเชิงรูปแบบของ
นโยบายท่ีสามารถนํามาดําเนินการ โดยมีเปาของ
นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรรุนใหมไมใชเพียง
ที่ตองการลดการเกิดประชากรผูสูงอายุในภาค
การเกษตรเทาน้ัน แตยังไมไดใหความสําคัญตอ
แผนการผลิตเกษตรที่หลากหลายของเกษตรกร
รุนใหม ในการสรางความม่ันใจไดวาภาคการเกษตร
ยังคงความสามารถในการแข งขัน และเป น
สวนประกอบท่ีสําคัญในแงเศรษฐกิจและวิถีของ
ชุมชน ขณะเดียวกันการสงเสริมสนับสนุนของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนเพียงการขับเคล่ือน
โครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานของหนวยงาน
เทานั้น หากจะคาดหวังใหเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสรางหรือระบบภาคการเกษตรใหเกิดความ
มัน่คงทางอาหาร หนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ที่มีทรัพยากรหรือมีอํานาจในการตัดสินใจทาง

นโยบายจําเปนตองมีการระดมทรัพยากรที่มีอยู
ทั้ง บุคลากร เงิน เครื่องมือ หรือองคความรูอยาง
เต็มท่ี เชน การต้ังเปาหมายการพัฒนาเกษตรกร
รุนใหมเขาสูระบบ จํานวน 100,000 คน/ป และ
ดําเนินการตอเนื่อง 3 ปเพื่อใหเกษตรกรรุนใหม
สามารถยกระดับเปนผูประกอบการเกษตรหรือ
การจัดสวัสดิการ (การรักษาพยาบาล การแหลง
เงินกู) ที่เอื้อตอคนรุนใหมที่เขาสูภาคการเกษตร 
เปนตน รวมถึงกระบวนการสงเสริมสนับสนุนในมิติ
ตาง ๆ ที่มีความหลากหลายในการเช่ือมโยงกับ
เกษตรกรรุนใหมหรือคนรุนใหมในพ้ืนท่ีในหันมา
สนใจในอาชีพเกษตรกร เชน การพัฒนาทองเท่ียว
เชงิเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
เกษตร การพัฒนาโลจิสติกสเพื่อเกษตรกร เปนตน

สรุปผลการวิจัย
จากการสังเคราะห นโยบายการพัฒนา

เกษตรกรรุนใหมสูการปฏิบัติเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหารพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนสะทอนถึง
การวางระบบนโยบายและการดําเนินการในพื้นท่ี
ยังเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จของการ
ขบัเคลือ่นนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมหรอื
การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาคการเกษตรใหมี
ประสิทธภิาพท่ีสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของเกษตรกรรุนใหมหรอืพืน้ท่ีชมุชน
นั้น ๆ การบริหารจัดการแบบระบบเปดและการ
สรางระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายท่ีมีกลไก
การทํางานรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขามาบูรณาการเปนกลไกการทํางาน
แบบใหมและยืดหยุนท่ีเนนเปาหมายการพัฒนา
เกษตรกรรุ  น ใหม  เป นหลักที่ สอดคล องกับ
สภาพแวดลอมการสรางระบบการจดัการทีม่โีครงสราง
ไมเปนระบบราชการเพียงอยางเดียว แตเปนการ
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วางระบบที่ใหทุกหนวยงาน องคกร หรือเกษตรกร
รุนใหมเองสามารถเขามาสูการพฒันาโครงการหรอื
มีสวนรวมในการออกแบบระบบดังกลาวไดที่เปน
รูปแบบการสนับสนุนที่มีความหลากหลายและ
เขาถึงไดงายอยางเปนระบบหรืออาจจะเรียกวา 
“แพลตฟอรมการพัฒนาเกษตรกรรุ นใหมหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคการเกษตรที่เนน
เกษตรกรรายยอย” โดยแพลตฟอรมจะเปนในรปูแบบ
ของการพฒันาเทคโนโลยหีรอืการพฒันานวตักรรม
ทางสังคมก็สามารถผลักดนัใหเกดิในระดับพ้ืนทีข่อง
ภาคเหนือ หรือระดับประเทศได ดังนั้นการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
ที่ เกี่ยวข องจําเป นต องเห็นความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของการพัฒนาแรงงาน
ภาคการเกษตร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะเกษตรเกษตรกรรายยอยหรอืผูประกอบการ
ภาคการเกษตรขนาดเล็ก ทีย่งัขาดโอกาสหรือกลไก
การขับเคล่ือนหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุน
อยางเปนรปูธรรม และการสรางพืน้ทีข่องการพฒันา
ศกัยภาพของเกษตรกรรุนใหมใหสามารถเกิดระบบ
ความเช่ือมโยงและการจัดการของขอมูล ความรู 
หรือการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร
หรือการประกอบการเกษตรท่ีเกษตรกรรุนใหมหรือ
คนรุนใหมที่มีความสนใจสามารถเขาถึงไดจริงเพื่อ
สรางผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาความม่ันคง
ทางอาหารระดับพื้นที่และการสืบสานการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมใหเกิดความย่ังยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) ที่เล็งเห็นความสําคัญการวิจัยและอนุมัติทุน
สนับสนุนทุนประจําป พ.ศ. 2560 รุนที่ 20

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการเกษตร. 2560. Young Smart 

Farmer: อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย 
เล ม 2. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.

เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน. 2563. นโยบายการลงทุน
ทางการเกษตรอยางรับผิดชอบเพ่ือการสราง
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงทางอาหาร. 
วารสารสังคมวิวัฒน 11(1): 32-61.

ฉตัรณรงคศกัดิ ์สธุรรมดี ลกัขณา เกวใจ จนิตกานต 
สุธรรมดี และศุกรดา แสนยาโต. 2562. 
แนวทางการยกระดับขีดความสามารถ
เกษตรกรรุนใหมอยางย่ังยืนในพ้ืนที่บาน
นาสีนวล อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ. 1(3): 33-54.

นนทกานต จันทรออน. 2557. ความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศไทย (Thailand Food 
Security). สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 4(2): 
1-6.

นันทิยา ศรีทัดจันทา. 2557. แนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหม ในจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ.

เบญจมาศ อยู ประเสริฐบําเพ็ญ เขียวหวาน 
สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และจํานงค 
จลุเอียด. 2559. แนวทางการพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการ SMEs ภาคเกษตรรุนใหม.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. 
8(3): 140-153.

ประสาทพร สีกงพลี. 2560. เครือขายบมเพาะ
เกษตรกรรุ นใหม: การเรียนรูรวมกันเพื่อ
พัฒนารูปแบบการสรางเครือขายเกษตรกร

91ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(3):75-92
J. Agri. Prod. 2022



ภาคครัวเรือน. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.

วพชรวลยั เอีย่มอาภรณ. 2557. แนวทางการพฒันา
เกษตรกรรุ นใหมในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธเกษตรศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรและ
สหกรณ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิฑูรย ปญญากุล. 2557. นโยบายเกษตรย่ังยืน-
เกษตรอนิทรีย: กระบวนการสาํคญัไมนอยกวา
เนื้อหา. กรีนเนท แหลงขอมูล http://www.
greennet.or.th/blog/1660 (25 ตุลาคม 
2564).

วิทยาลัยบริหารศาสตร. 2560. ผูนําคนรุนใหม: 
คณุคาแหงวิถเีกษตรอนิทรยีและพลังกลุมคน
รุนใหมสูการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงชุมชน
บานเกิด. วินิดาการพิมพ, เชียงใหม.

วิทเอก สวางจิตร. 2564. การพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรูสู การเปนผูนําเกษตรกรรุนใหม. 
วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 
38(1): 126-134.

ศจินทร ประชาสันติ์. 2552. การพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหารไทย . สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช . ) , 
กรุงเทพฯ.

สาํนกังานกองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร. 2555. 
การปฏิรูประบบเกษตรกรรม เพื่อความเปน
ธรรมและความมัน่คงทางอาหาร. แหลงขอมลู 
http://www.frdfund.org (25 ตุลาคม 
2564).

สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2564. สถิติเกษตรและ
ประมง. แหลงขอมูล http://statbbi.nso.

go.th/staticreport/page/sector/th/11.
aspx (25 ตุลาคม 2564).

สําราญ สาราบรรณ. 2561. แนวทางการสราง
เกษตรกรรุ นใหมเข าสู ภาคการเกษตร . 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร, กรุงเทพฯ.

สุภางค จันทวานิช. 2556. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. 
พิมพครั้งท่ี 21. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพฯ.

องอาจ มเิง และคณะ. 2563. การพัฒนาวิถกีารผลติ
เกษตรกรรมเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานศักยภาพชุมชนบานยางเปา ตําบล
อมก อย  จังหวัดเชียงใหม  .  สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.), กรุงเทพฯ.

อารยะ ปรีชาเมตตา. 2559. ดุลยภาพที่เหลื่อมลํ้า. 
โรงพมิพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, กรงุเทพฯ.

Cocile Cochetel และเกษศิรินทร พิบูลย. 2560. 
ความหลากหลายของเกษตรกรรุ นใหม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและปราจีนบุรี: 
คณุลกัษณะ ปญหาทีเ่ผชิญ และการมสีวนรวม
กบัโครงการสนับสนุนเกษตรกร. แหลงขอมลู 
https : //www.researchgate .net/
publication/321795708/ (25 ตุลาคม 
2564).

Independent Evaluation Department (IED). 
2013. Food Security Challenges in Asia. 
Asian Development Bank, Philippines.

The Economist Intelligence Unit (EIU). 2018. 
Global Food Security Index. Available: 
https://foodsecurityindex.eiu.com/
Index (February 12, 2019).

92 ว. ผลิตกรรมการเกษตร 4(3):75-92
J. Agri. Prod. 2022



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

เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีกรณศีกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม
 Attitude towards Occupation after Graduation of 
Undergraduate Students: a Case Study of the Faculty of 
Agriculture, Chiang Mai University

สิริภัทร วังซาย จักรพงษ พวงงามชื่น* นคเรศ รังควัต และ ปยะ พละปญญา

Siripat Wangsay Jukkaphong Poung-ngamchuen* Nakarate Rungkawat and Piya 

Palapanya

สาขาวชิาสงเสรมิการเกษตรและการพฒันาชนบท คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวดัเชยีงใหม 50290

Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, 

Chiang Mai 50290

*  Corresponding author: jukkaphong.mju@gmail.com

 (Received: 4 January 2022; Revised: 2 June 2022; Accepted: 6 June 2022)

Abstract
Currently, Thailand is accelerating its development in many aspects and needs a 

large number of personnel as a mechanism for the country’s development. New graduates 
are an important source of human resources for the development. Therefore, it is 
imperative to know the concept of graduates’ careers after graduation. This research 
focuses on factors, attitudes, an analysis of attitude components as well as motivation 
guideline to motivate in occupation after graduation of agricultural students in Chiang 
Mai University. For data collected, 264 students were selected from 774 students of the 
Faculty of Agriculture by using online questionnaires. Obtained data were analyzed by 
descriptive and inferential statistics. The results shown that most of the samples (64.00%) 
were female with average age of 21.50 years old. The samples mostly (28.40%) were in 
the field of Animal Science and Aquaculture with 3.30 of GPA in average. Their parents 
were engaged in agriculture with 383,640.15 baht per year of average family income. The 
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samples received 32,740.53 baht per month as an allowance income from their family. 
They had close friends of 2.94 in average with a high level of friends’ attachment (𝛘=4.13) 
and family attachment (𝛘=4.39). The samples had more attention on welfare benefits for 
themselves and their families than other work welfares. Additionally, the global trend 
had affected the occupation which require a higher quality of life. The overall occupational 
motivation (𝛘=4.56) and attitudes (𝛘=4.42) were at the highest level. An analysis of attitude 
components of 20 variables found the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test of 
Sphericity at 0.914 which was variable in agricultural occupation group was the most 
important. In terms of factor influencing student attitudes towards occupation after 
graduation, found 9 factors as follow: friends’ attachment, close friends, family attachment, 
career of mother, average family income per year, average allowance income from family, 
work welfare for themselves and family, salary advance exams, and motivation. Hence, 
the policy of digital studying process for occupational promotion of student after graduation 
would be a guideline helping in occupational decision of agricultural students in the 
future.
Keywords:  Attitude, occupation, components analysis, factors influencing attitudes 
towards occupation

บทคัดยอ
ปจจุบันประเทศไทยเรงพัฒนาในหลายดานและตองการบุคลากรจํานวนมากเพื่อเปนกลไกในการ

พัฒนาประเทศ บัณฑิตจบใหมจึงเปนแหลงทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาที่สําคัญ ดังนั้นการทราบถึง
แนวคิดในการประกอบอาชีพของบัณฑิตจึงเปนเรื่องจําเปน งานวิจัยจึงมุงเนนไปท่ีการศึกษาปจจัยตาง ๆ 
เจตคติ การวิเคราะหองคประกอบของเจตคติ และแนวทางในการตัดสนิใจในการประกอบอาชีพหลังสาํเร็จ
การศกึษาของนกัศกึษาเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เกบ็ขอมลูดวยแบบสอบถามออนไลนจากนกัศกึษา
คณะเกษตรศาสตรจํานวน 264 คน จากประชากรทั้งสิ้น 774 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.00 อายุเฉลี่ย 
21.50 ป ศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้ารอยละ 28.40 เกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.30 บิดามารดา
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รายไดเฉลีย่ของครอบครวั 383,640.15 บาทตอป กลุมตวัอยางไดรบัเงนิจาก
ครอบครัว 32,740.53 บาทตอเดือน มีเพื่อนสนิทเฉล่ีย 2.94 คน โดยสนิทสนมกับเพ่ือนในระดับมาก 
(𝛘=4.13) มีความแนบแนนตอครอบครัวในระดับมากท่ีสุด (𝛘=4.39) การเลือกอาชีพกลุมตัวอยางให
ความสาํคญัไปทีก่ารไดรบัสวสัดกิารสาํหรบัตวัเองและครอบครวั โดยกระแสโลกสงผลตออาชพีทีต่องการ
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ในเรือ่งการยกระดบัคุณภาพชวีติทีส่งูขึน้ ซึง่มแีรงจงูใจและเจตคตใินการประกอบอาชพีภาพรวมในระดบั
มากที่สุด (𝛘 4.56 และ 4.42) การวิเคราะหองคประกอบการตัดสินใจ 20 ตัวแปร พบคาความผันผวน 
0.914 ซึง่มคีวามสมัพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยตวัแปรดานกลุมอาชพีเกษตรกรรมมคีวามสาํคญั
ทีส่ดุ ในขณะทีพ่บ 9 ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอเจตคติตอการประกอบอาชีพหลงัสาํเรจ็การศกึษาคอื ความสนิทสนม
ตอเพื่อน จํานวนเพื่อนสนิท ความแนบแนนตอครอบครัว อาชีพมารดา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอป 
เงินไดตอเดือนจากครอบครัว สวัสดิการ การสอบเล่ือนข้ันเงินเดือน และแรงจูงใจ ดังนั้นนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
จึงเปนแนวทางที่ชวยในการตัดสินใจประกอบอาชีพของนักศึกษาเกษตรไดในอนาคต
คําสําคัญ: เจตคติ การประกอบอาชีพ การวิเคราะหองคประกอบ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติในการ
ประกอบอาชีพ

คํานํา
ประเทศไทยกาํลงัพฒันาประเทศในหลายดาน

อยางเรงดวน เพื่อในทันทวงทีกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของโลกปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการ
พัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทีเ่ปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
(Poung-ngamchuen et al., 2016) และวิทยาการ
สมัยใหม ดังนั้นประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร และประชากรภายในประเทศใหมี
ความรูและสามารถปรบัตวัไดตามการเปลีย่นแปลง
ดังกลาว ดวยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงพยายาม
คิดคนหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหมให
เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก
เชนกัน (จักรพงษ และคณะ, 2562) ทั้งนี้เพื่อผลิต
บัณฑิตใหตอบสนองตอความตองการของตลาด
แรงงานที่ขาดแคลนภายในประเทศ อีกทั้งผลิต
บคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถท่ีหลากหลายเพ่ือ
รองรับการพัฒนาอยางเรงดวนของประเทศไทย
ในทุก ๆ  ดาน อยางไรก็ตามสํานักงานสถิติแหงชาติ 
(2563) รายงานวาปจจุบันมีบัณฑิตที่จบการศึกษา

และกําลังเขาสู ชวงชีวิตของการทํางานจํานวน
มากขึ้นทุกป โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในระดับปรญิญาตรีมีจาํนวนมากเกินความตองการ
ของตลาดแรงงานภายในประเทศ นํามาซึ่งปญหา
การวางงานจากความไมสอดคลองกันระหวาง
ตําแหนงงานที่วางกับจํานวนคนและสาขาวิชาชีพ
ที่ตลาดแรงงานตองการ โดยจากการสํารวจอัตรา
การวางงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร 
วจิยัและนวตักรรม (2563) พบวาในป 2563 มยีอด
บัณฑิตตกงานรวมประมาณ 500,000 คน โดย
บณัฑิตท่ีมงีานทําแลวคิดเปนรอยละ 73.76 ยงัไมมี
ทํางานและมิไดศึกษาตอคิดเปนรอยละ 22.62 
กาํลงัศกึษาตอและทาํงานอยูรอยละ 1.81 (วจิยัและ
นวตักรรม, 2562) โดยสาขาอาชีพทีน่กัศกึษาจบใหม
ใหความสนใจประกอบอาชีพมากที่สุดคือ งาน
ในภาคธุรการ ภาคการผลิต วิศวกรรม และบัญชี 
ในขณะที่งานที่นักศึกษาจบใหมสนใจนอยที่สุด คือ
งานบริการลูกคา และงานการตลาด (JobThai, 
2561) แตเปนที่นาสังเกตวางานภาคเกษตรกรรม
ซึ่งถือเปนงานหลักของประเทศกลับมีบุคลากร
ลดลงอยางตอเนื่อง (จักรพงษ และคณะ, 2562)
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ปจจุบันภาคเกษตรกรรมของไทยไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) อกีทัง้ผลกระทบจาก
สภาวะภัยแลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ตลอดจน
การแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงทําใหเกิดอาชีพ
ใหม ๆ  ขึ้นมากมาย (ภานุพงศ, 2560) ที่ไมตองการ
ความรูความสามารถเชิงลึกทางวิชาชีพแตอยางใด 
บัณฑิตจบใหมดานการเกษตรจึงยินยอมท่ีจะเส่ียง
สมคัรงานอืน่ ๆ  ทีม่รีายไดสงูกวาถงึแมจะไมตรงกบั
ความรู ความสามารถที่จบการศึกษามาก็ตาม 
(จกัรพงษ และคณะ, 2562) ในขณะทีอ่ายเุฉลีย่ของ
เกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นทุกป (พีรเดช, 2554) และ
จาํนวนเกษตรกรลดลงทกุป โดยปจจุบนัประเทศไทย
มจีาํนวนแรงงานในภาคเกษตรกรรมจาํนวน 10.52 
ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2562 แรงงาน
ในภาคเกษตรกรรมมีจํานวนลดลง 60,000 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563) ทางออกหนึ่ง
ในการบรรเทาปญหาดังกลาวขางตน คือความหวัง
จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจากสถาบันการ
ศกึษา เชน มหาวิทยาลยัเชยีงใหมซึง่ถอืเปนสถาบนั
การศกึษาทีส่ามารถผลติบณัฑติทางดานการเกษตร
ไดมากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน ดังน้ันการศึกษา
ถึงปจจัยตาง ๆ ตลอดจนเจตคติ องคประกอบของ
เจตคติ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพของนักศกึษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีควร
เรงศกึษาเพือ่บรรเทาปญหาการประกอบอาชพีของ
บัณฑิตจบใหมใหตรงตามสาขาที่เรียนมา

อุปกรณและวิธีการ
งานวิจัยเจตคติในการประกอบอาชีพหลัง

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กรณศีกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ครัง้นีใ้ชรปูแบบการวจิยัแบบผสม (Mixed Method 
Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการ
วิจัยไวดังรายละเอียดตอไปนี้

สถานที่ ประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ในพื้นที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 
(รหสั 62) และชัน้ปที ่4 (รหัส 61) คณะเกษตรศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่ประกอบดวย 10 สาขาวชิา 
จาํนวนท้ังสิน้ 774 คน โดยสุมกลุมตวัอยางการวิจยั
จากสูตร Taro Yamane (Yamane, 1973 อางใน 
จักรพงษ และคณะ, 2558) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
จํานวน 264 คน และทําการเทียบสัดสวนโดยใช
สูตรเทียบสัดสวนของ Slovin (1960 อางใน 
Poung-ngamchuen and Namvises, 2012) 
ไดกลุมตัวอยางในแตละสาขาวิชา ดังรายละเอียด
ดังจาก Tabel 1
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Table 1  Population and sample of the study

Department Population Sample group

1. Entomology
2. Plant Pathology
3. Agronomy
4. Horticulture
5. Soil Science and Natural Resource Management
6. Animal and Aquatic Science
7. Agricultural Extension
8. Soil science
9. Highland Agriculture and Natural Resources
10. Agriculture

38
70
66
218
5

224
76
49
20
8

13
24
23
74
2
75
26
17
7
3

Total 774 264

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล
สืบเนื่องจากสภาวะการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) การวจิยัคร้ังน้ีจงึกาํหนด
ใหใชแบบสอบถามออนไลนดวยโปรแกรม Google 
form เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
เครือ่งมอืในการเก็บขอมลูแบงออกเปน 3 ตอนดงันี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานเศรษฐสังคม ปจจัยแวดลอม และปจจัย
เชิงจิตวิทยา เปนขอคําถามแบบปลายเปดและ
ปลายปด (Close-ended and Open-ended 
Questions) โดยขอคาํถามเกีย่วกบัความสนทิสนม
ตอเพื่อนในช้ันเรียน ความแนบแนนตอครอบครัว 
และแรงจงูใจในการเลอืกประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็
การศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ตามแบบของ Likert 
(1961 อางใน จักรพงษ และคณะ, 2558) โดยให
ความหมายของชวงคะแนนเฉล่ีย ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี

ชวงคะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 = มคีวามแนบแนน
มากที่สุด/สนิทสนมมากที่สุด/จูงใจมากท่ีสุด

ชวงคะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 = มคีวามแนบแนน
มาก/สนิทสนมมาก/จูงใจมาก

ชวงคะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 = มคีวามแนบแนน
ปานกลาง/สนิทสนมปานกลาง/จูงใจปานกลาง

ชวงคะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 = มคีวามแนบแนน
นอย/สนิทสนมนอย/จูงใจนอย

ชวงคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 = มคีวามแนบแนน
นอยที่สุด/สนิทสนมนอยที่สุด/จูงใจนอยที่สุด

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับเจตคติในการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
ขอคาํถามเกีย่วกบัความคดิเห็นในการเลอืกประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน 4 กลุม
อาชีพ ไดแก 1) กลุมอาชีพเกษตรกรรม 2) กลุม
อาชพีขาราชการ 3) กลุมอาชีพพนกังานเอกชน และ 
4) กลุมอาชีพเจาของธุรกิจ โดยเปนขอคาํถามแบบ
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ปลายปด (Close-ended Questions) มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ 
5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1961 อางใน 
จักรพงษ และคณะ, 2558) โดยใหความหมายของ
ชวงคะแนนเฉล่ียดังรายละเอียดตอไปนี้

ชวงคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 = เห็นดวยมากท่ีสดุ
ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 = เห็นดวยมาก
ชวงคะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 = เหน็ดวยปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 = เห็นดวยนอย
ชวงคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 = เห็นดวยนอยท่ีสดุ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและ

ความรูสึกในการตัดสินใจประกอบอาชีพใน 4 กลุม
อาชพีของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม โดยเปนขอคาํถามแบบปลายเปด (Open-
ended Questions)

การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว

ผูวจิยัวเิคราะหขอมลูดวยโปรแกรมวเิคราะหขอมลู
เชิงสังคมศาสตรสําเร็จรูป โดยใชวิธีการทางสถิติ
ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. สถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) 
ใชในการวเิคราะหขอมูลปจจยัสวนบคุคล ปจจยัเชงิ
เศรษฐสงัคม ปจจยัแวดลอม และปจจยัเชงิจติวทิยา 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยตัวแปร
ความสนิทสนมกับเพ่ือนในช้ันเรียน ความแนบแนน
ตอสมาชิกในครอบครัว แรงจูงใจ และเจตคติตอ
การเลอืกประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา มกีาร
วเิคราะหขอมลูในลกัษณะเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
โดยผูวิจัยใชวิธีการทางสถิติคือ Factor Analysis 

ในการวิเคราะหองคประกอบของเจตคติในการ
เลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาประเภท
การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) เพื่อหา kasier-Meyer-
Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity 
ของป จจัยท่ีมีอิทธิพลต อเจตคติในการเลือก
ประกอบอาชีพหลงัสาํเรจ็การศกึษา โดยกําหนดคา 
Factor Lording เทากับ 0.500 และใชวธิวีเิคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ดวยวิธีการ Stepwise เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอเจตคติในการเลือกประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. การวเิคราะหเนือ้หาเชงิเหตผุล (Rationale 
Content Analysis) ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นและความรูสึก
ในการตัดสินใจประกอบอาชีพใน 4 กลุมอาชีพ

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 

5 ประเด็นหลัก ไดแก ขอมูลพื้นฐานกลุมตัวอยาง 
เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
การวิเคราะหองคประกอบเจตคติในการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
และแนวทางในการตัดสินใจประกอบอาชีพของ
นักศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้

ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเกือบสองในสาม (รอยละ 64) 

เปนเพศหญงิมอีายุเฉลีย่ 21.50 ป โดยกลุมตวัอยาง
มากกวาคร่ึงหน่ึง (รอยละ 56.40) กาํลงัศกึษาอยูใน
สาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า โดยมีเกรดเฉลี่ย
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เทากบั 3.30 บดิาและมารดาของกลุมตวัอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของจักรพงษ และ
คณะ (2562) เรื่องเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในจบการศึกษาของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่พบวา อาชพี
ของบดิามารดาน้ันมผีลตอการเลอืกประกอบอาชพี
ของนักศึกษาเกษตรเชนกัน แสดงใหเห็นวาอาชีพ
บิดาและมารดาของนักศึกษาอาจเปนปจจัยหนึ่ง
ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของ
นักศึกษาเพ่ือดําเนินรอยตามหรือรับมรดกอาชีพ
ของครอบครัวดัง้เดิม เชนเดียวกันกบัการศึกษาของ
สุนันทา (2664) ซึ่งพบวาบิดาและมารดาของ
กลุมตัวอยางประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด
และมีผลตอการเลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาเชนกัน โดยกลุมตัวอยางมี
รายไดเฉล่ียของครอบครัว 383,640.15 บาท/ป 
และไดรับเงินไดจากครอบครัวตอเดือนเฉลี่ย 
32,740.53 บาท ซึ่งใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรภาคเหนือประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 
46,737.84 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563) 
เปนรายไดทีม่าจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และนักศึกษากลุ มตัวอย างมีเพื่อนสนิทเฉลี่ย 
2.94 คน มีความสนิทสนมกับเพื่อนในชั้นเรียน 
ความแนบแนนตอครอบครวั และมีแรงจงูใจในการ
ประกอบอาชีพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(𝛘=4.13 𝛘=4.39 และ 𝛘=4.56 ตามลําดับ)

จากขอมลูพืน้ฐานสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง
ขางตนสรุปไดวาขอมูลพื้นฐานบางประการมีสวน
สนับสนุนในการเลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศกึษา เชน อาชพีบดิามารดา รายไดจากการทาํ
เกษตรของครอบครัวเฉล่ียตอป ตลอดจนความ

แนบแนนตอสมาชิกในครอบครัว การมีเพื่อนสนิท 
รวมทัง้แรงจงูใจอืน่ ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจ
เปนแรงกระตุนใหเกิดเจตคติที่ดีในการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละ
กลุมอาชีพก็เปนได

เจตคติในการประกอบอาชีพหลงัสาํเรจ็การศึกษา
ของกลุมตัวอยาง

จากขอมูลใน Table 2 พบวาเจตคติในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝛘=4.38) โดยเมื่อ
พจิารณาเปนรายดาน พบวาเจตคตใินการประกอบ
อาชีพของกลุมอาชีพเกษตรกรรม (𝛘=4.42) และ
กลุมอาชพีเจาของธรุกจิ (𝛘=4.43) อยูในระดบัมาก
ที่สุด ในขณะที่เจตคติในการประกอบอาชีพกลุม
อาชีพขาราชการ (𝛘=4.18) และกลุมอาชีพพนกังาน
เอกชน (𝛘= 4.05) อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาของจักรพงษ และคณะ 
(2562) ซึ่งพบวากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ความเจริญทางเทคโนโลยี และรายไดจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนเหตุจูงใจในการ
ประกอบอาชีพของนกัศกึษาในระดับมาก ในขณะที่
การศึกษาของสุนนัทา และคณะ (2564) ไดสนบัสนุน
ผลการวจิยันีใ้นประเดน็การวเิคราะหองคประกอบ
ในการตัดสนิใจประกอบอาชพีเกษตรกรรมหลงัสาํเรจ็
การศึกษาของนักศึกษาเกษตรใน 4 ประเด็นหลัก
ซึง่อยูในระดบัมากเชนเดยีวกนั ไดแก ความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีเกษตร รายไดจากอาชีพ
เกษตรกรรมความหลากหลายของชองทางการ
จัดจําหนายผลผลิตทางการเกษตร และดาน
การเปนผูประกอบการทางการเกษตร
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Table 2  Level of occupational attitude after graduation of agricultural students

Occupational group 𝛘 SD Level of occupational attitude

 1.  Agricultural occupational group
2.  Civil servant group
3.  Private employee group
4.  Entrepreneurship

4.42
4.18
4.05
4.43

.715

.819

.839

.747

Highest
High
High

Highest

Total 4.38 .780 High

การวิเคราะหองคประกอบของเจตคติในการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของกลุ ม
ตัวอยาง

การวเิคราะหองคประกอบเพือ่การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขอคําถามใน 4 กลุมอาชีพ
จํานวน 20 ขอคําถาม โดยใชคา Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity 
พบวา คา KMO มีคาเทากับ 0.914 แสดงใหเห็นวา
ข อมูลชุดนี้มีความเหมาะสมในการใชเทคนิค 
Factor Analysis อยูในเกณฑดีมาก (Kaiser and 
Rice, 1974) และ Bartlett’s Test of Sphericity 

คาสถิติทดสอบ Chi-square เทากับ 4149.571 
และคา p-value เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 
0.05 โดยพบ 1 ขอคําถามในกลุมอาชีพเกษตรกรรม
คือ “การเปนอาชีพที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจคอนขางนอย” มีคา Factor Rotation 
ตํา่กวา 0.05 ทีก่าํหนดไว และมกีารหมุนแกนปจจยั
จากขอคําถามกลุมอาชีพเกษตรกรรมไปสูกลุ ม
อาชีพพนักงานเอกชน จึงทําใหทั้ง 20 ขอคําถาม
มคีวามสัมพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึ่งมีความเหมาะสมในการใชเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบตอไป (Table 3)

Table 3  Investigation of suitability by values Kasier-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s 
Test of Sphericity

Elements of Attitude KMO Chi-square df p-value

20 Variables 0.914 4149.571 190 0.000**

Legend:   * p < 0.05     **p < 0.01
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Table 4 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ
ใน 4 กลุมอาชีพ คาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen Values) คารอยละของความแปรปรวน 
(Percentage of Variance) และคารอยละสะสม
ของความแปรปรวน (Accumulative Percentage 
of Variance) ของเจตคตใินการประกอบอาชพีหลัง
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาองคประกอบที่มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
มากกวา 1 ขึ้นไป มีจํานวน 4 คา แสดงวาตัวแปร

ที่เก่ียวของกับเจตคติในการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน 4 กลุมอาชีพ จัดไดเปน 
4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาคารอยละของความ
แปรปรวนและคารอยละสะสมของความแปรปรวน
ทั้ง 4 องคประกอบ สามารถอธิบายเจตคติในการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ชัน้ปที ่4 คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม
ใน 4 กลุมอาชีพไดรอยละ 73.360

Table 4  Eigen Values, Percentage of Variance, and Accumulative Percentage of Variance

Components
Eigen 
Values

Percentage 
of Variance

Accumulative 
Percentage of 

Variance

Variable in 
composition

Agricultural occupational 
group
Civil servant group
Private employee group
Entrepreneurship

9.352

2.423
1.841
1.056

46.759

12.117
9.206
5.278

46.759

58.876
68.082
73.360

4

5
6
5

อยางไรกต็าม ผลการวเิคราะหแสดงใหเหน็ถงึ
ผลการวิเคราะหคานํ้าหนักขององคประกอบทั้ง 

4 กลุมอาชีพ รวม 20 ขอคําถามของเจตคติในการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
องคประกอบกลุมอาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญ
เปนอันดบัแรก (รอยละของความแปรปรวน เทากบั 
46.759) รองลงมาคือ กลุมอาชีพขาราชการโดยมี
คารอยละของความแปรปรวนเทากบั 12.117 กลุม
อาชีพพนักงานเอกชนโดยพบวารอยละของความ
แปรปรวนเทากับ 9.206 และกลุมอาชีพเจาของ
ธุรกิจมีความสําคัญเปนอันดับสุดทาย (รอยละของ

ความแปรปรวน เทากับ 5.278) เปนที่นาสังเกตวา
จากการหมุนแกนปจจัยสงผลตอการลดลงของ
ขอคาํถามกลุมอาชีพเกษตรกรรมเหลือ 4 ขอคาํถาม 
และการเพิ่มข้ึนของขอคําถามของกลุ มอาชีพ
พนักงานเอกชนเปน 6 ขอคําถาม ในขณะท่ีกลุม
อาชพีขาราชการและกลุมอาชพีเจาของธรุกจิยงัคง
ประกอบไปดวยขอคาํถาม 5 ขอเทาเดมิโดยสามารถ
แสดงภาพรวมของการวิเคราะหองคประกอบ
ในรปูแบบของโมเดล คอื รปูแบบ องคประกอบของ
เจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมไดดัง Figure 1
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Figure 1  Factor of attitude towards occupation after graduation of students in the faculty 
of agriculture, Chiangmai University

ปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอเจตคติในการประกอบอาชีพ
หลังสําเร็จการศึกษาของกลุมตัวอยาง

จากขอมูลใน Table 5 พบ 9 ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอเจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศกึษาของนกัศกึษาในภาพรวมอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิต ิไดแก ความสนิทสนมตอเพ่ือนในช้ันเรียน 
จํานวนเพื่อนสนิท ความแนบแนนตอสมาชิก

ในครอบครัว อาชีพมารดา รายไดเฉลี่ยตอปของ
ครอบครัว เงินไดเฉลี่ยตอเดือนจากครอบครัว 
การไดรับสวัสดิการจากหนวยงาน การสอบเพ่ือ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยปจจัยเชิงเศรษฐสังคมเปน
ปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเกษตร
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Table 5  Factors influencing occupation attitude after graduation of agricultural students

Variables
Correlation Coeffi cient

Agricultural 
occupational

Civil 
servant

Private 
employee Entrepreneurship Total

Gender
Age
GPA

Friends’ attachment

Close friends

Family average

Occupation of father

Occupation of mother

Average income of family

Average allowance income from family

Their own work welfare and family

Exam for promotion

Non-exam for promotion

Salary deferral level exam

Contract for 5 years or 10 years

Entering into the high society

No LGBTQ deprivation

Occupational motivation

.141*
-.146*
.112

.395**

-.029

.376**

-.007

-.150*

-.236**

-.293**

.182**

.118

.017

.128*

.128*

.085

.047

.519**

.031
-.014
-.046

.491**

.184**

.435**

.109

-.138*

-.297**

-.345**

.054

.078

-.044

.120

-.040

-.007

-.047

.459**

-.012
.019

-.128*

.598**

.247**

.500**

.124*

-.164**

-.394**

-.410**

.145*

.152*

-.076

.176**

-.068

-.127*

-.039

.408**

.048
-.028
.072

.284**

.115

.322**

.079

-.158*

-.092

-.100

.028

-.068

.173**

-.007

.040

.033

.131*

.421**

.046
-.049
-.005

.566**

.171**

.520**

.107

-.195**

-.329**

-.369**

.127*

.103

-.001

.160**

.007

.078

.001

.569**

จากผลการศกึษาปจจยัทีม่อีทิธิพลตอเจตคติ
ในการเลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
ของนักศกึษาเกษตร พบวาความสนิทสนมตอเพ่ือน
ในชัน้เรยีนและความแนบแนนตอสมาชกิในครอบครวั
มีอิทธิพลตอเจตคติในการเลือกประกอบอาชีพ
ทั้ง 4 กลุมอาชีพ กลาวคือความแนบแนนของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีดีกอใหเกิดความไวใจตอกัน 
กลุมตัวอยางสามารถปรึกษาปญหาตาง ๆ กับ
ครอบครัวไดโดยเฉพาะอยางย่ิงการขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
โดยผลการศึกษาน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ Siriwan et al. (2020) เรื่องการ

พัฒนาดัชนีชี้วัดความสําเร็จอยางย่ังยืนของกลุม
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง 
จังหวัดนาน ซึ่งพบวาสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน
มีความเช่ือใจกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ดําเนินกิจกรรม มีการเคารพความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน และการใหความชวยเหลือในการดาํเนนิงาน
ของสมาชิกสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
รวมกันภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในขณะท่ีการศึกษาของ กวนิารตัน และคณะ (2560) 
เรื่องปจจัยที่มีผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวไทย 
พบวาสมาชิกครอบครัวใชเวลาในการทํากิจกรรม
รวมกนัอกีท้ังยังมกีารพดูคยุ ปรกึษาหารอื ตดัสนิใจ
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เรื่องที่สําคัญตาง ๆ รวมกันแสดงออกซึ่งความรัก
ความเอื้ออาทรตอกัน โดยอาจกลาวไดวาความ
สนิทสนมกันและความแนบแนนที่ดีของสมาชิก
ในครอบครัวรวมกันน้ันจะสงผลตอการตัดสินใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดงายมากยิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและความกาวหนา
ในการเลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาเกษตรพบวา นักศึกษาเกษตรให
ความสําคัญของโอกาสในการไดรับสวัสดิการ
สาํหรบัตนเอง โอกาสในการสอบเพือ่เลือ่นตาํแหนง
และเล่ือนขั้นเงินเดือนกอนที่จะตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา อีกท้ังยัง
พิจารณาถึงการเขาถึงสังคมที่ดีและไมปดกั้นความ
หลากหลายทางเพศในการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนการ
ศึกษาของงามจิต (2556) เรื่องความตองการ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด
ชลบุรี โดยพบวาพนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
ตองการสวัสดิการอันดับแรกระหวางการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับประกันสวัสดิภาพ
ในการทํางานเชนเดียวกันกับนักศึกษาเกษตร 
นอกจากนี้การศึกษายังพบปจจัยดานแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพที่มีอิทธิพลตอเจตคติในการ
เลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาเกษตรท้ัง 4 กลุมอาชีพ ทั้งนี้อาจเน่ือง
มาจากแรงจูงใจของนักศึกษาเกษตรดานความ
มัน่ใจในความรูเฉพาะทางและศักยภาพของตนเอง
จากที่เรียนมา ซึ่งผลการศึกษาน้ีใกลเคียงกับ
การศกึษาของจรีนนัท (2552) เรือ่งปจจัยทีม่ผีลตอ
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวานกัศึกษา

สวนใหญสนใจทีจ่ะประกอบอาชพีในสายงานทีต่รง
และเหมาะสมกบังานทีต่นเลือก ในทางตรงกนัขาม
การศึกษาของจักรพงษ และคณะ (2562) กลับ
พบวาความรูดานการเกษตรทีเ่รยีนมา ความชดัเจน
ของหลักสูตรที่ เรียนมาของนักศึกษาเกษตร
ไมสามารถจูงใจใหนักศึกษาเกษตรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหลังสําเร็จการศึกษาได

แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาของกลุมตัวอยาง

จากผลการศึกษาทั้งหมดผู วิจัยไดทําการ
วิเคราะหสถานการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยได
กําหนดแนวทางสนับสนุนในการเลือกประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเกษตรใน 
4 กลุมอาชีพไดคือ สําหรับแนวทางในการเลือก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญทีอ่าจตดัสนิใจประกอบอาชพีเกษตรกรรมนัน้
เปนผลมาจากอาชีพด้ังเดิมของครอบครัวประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมาชานานแลวประกอบกับ
กลุมตัวอยางนั้นมีความมั่นใจในความรูทางดาน
การเกษตรที่เรียนมาจึงอยากนําความรูเหลานั้น
มาต อยอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว
ในอนาคต ในขณะท่ีแนวทางในการเลือกประกอบ
อาชีพข าราชการจะเกิดข้ึนกับกลุ มตัวอย าง
ทีค่รอบครัวประกอบอาชีพขาราชการอยูแลวจงึเกิด
แรงจงูใจและแรงสนับสนนุจากครอบครวัตลอดจน
ความตองการไดรับสวัสดิการใหแกตนเองและ
ครอบครัวดวย แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางท่ี
ครอบครัวไมไดประกอบอาชีพขาราชการก็มีความ
สนใจในการสอบเขารับบรรจุขาราชการเพ่ือสราง
ความภาคภูมิใจใหแกตนเองและครอบครัว และ
เปนท่ีนาสังเกตวากลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวคิด 
(Mindset) วาปจจบุนัการประกอบอาชีพไมจาํเปน
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ตองตรงกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามา ดังนั้น
จึงเป ดโอกาสให ตัวเองเลือกประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนท่ีมีเงินเดือนเร่ิมตนมากกวาการ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง
ที่มีแนวทางในการประกอบอาชีพการเปนเจาของ
ธุรกิจมักถูกวางกรอบจากครอบครัวไวแลวในการ
สบืสานตอธรุกจิจากครอบครวัหลงัสาํเร็จการศกึษา

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่กล าวถึงเจตคติในการ

ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน 
4 กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุม
อาชีพขาราชการ กลุมอาชีพพนักงานเอกชน และ
กลุมอาชีพเจาของธุรกิจน้ันสามารถสรุปไดว า
นกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ทีม่คีวามรูความสามารถทางการเกษตรใน 10 สาขา
วิชาน้ันมีเจตคติในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาท่ีแตกตางกันโดยนักศึกษาเกษตรสวนใหญ
มเีจตคตทิีด่มีากในการประกอบอาชพีทางการเกษตร
ตามที่ไดสําเร็จการศึกษามาทั้งนี้พบแรงจูงใจจาก
ครอบครวัทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเปนทนุเดมิ
อยูแลว ในขณะท่ีรองลงมานักศกึษาเกษตรใหความ
สําคัญในการประกอบอาชีพในระบบราชการ
ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับทางการเกษตรที่สําเร็จ
การศึกษามาและแรงจูงใจหลักจากครอบครัวที่
ประกอบอาชพีรับราชการดัง้เดมิอยูแลว อยางไรกต็าม
นักศึกษาเกษตรจํานวนไมนอยตองการเปดโอกาส
ใหกับตัวเองในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ไมจาํเจหลังสาํเรจ็การศึกษา เชน การเปนพนกังาน
ของบริษัทเอกชนเนื่องจากมีเงินเดือนเริ่มตนที่สูง
และมีสวัสดิการมากมาย โดยกลุมตัวอยางจํานวน
ไมมากนักมีความหวังในการประกอบอาชีพดวย

การเปนเจาของธรุกจิหลงัสาํเรจ็การศกึษา ซึง่สวนใหญ
เปนการรับชวงตอธุรกิจจากครอบครัว
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Abstract
This study aimed to investigate : 1) socio-economic attributes of farmers growing 

vegetables in Chang Khoeng sub-district, Mae Chaem district, Chiang Mai province; 2) their 
readiness to cope with disaster; 3) factors effecting the readiness; and 4) problems 
encountered and suggestions. The sample group consisted of 199 families growing 
vegetabes in Chang Khoeng sub-district, A set of questionnaires was used for data collection 
and analyzed by using descriptive statistics and multiple regression. Findings showed that 
most of the respondents were males, elementary school graduates and they had been 
living in their community for 48 years on average. It was found that the respondents 
prepared their readiness to cope with disaster at a moderate level. Training/educational 
trip had a positive effect on the readiness before and during disaster. Time span of living 
in the community had a negative effect on the readiness before, during and after disaster. 
All were found in a statistical significance level. For problems encountered, some of 
respondents needed to be self-reliance after experiencing disaster. The following were 
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suggestions: 1) concerned government agencies should hold a training to cope with 
disaster and 2) the public sector should assist those facing disaster.
Keywords:  Readiness to cope with disaster, disaster prevention and mitigation

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) ศึกษา

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร 3) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเตรียมความพรอมรับมือ
กบัภยัพบิตัขิองเกษตรกร และ 4) ศกึษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกบัการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกรตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางคือเกษตรกร 
จํานวน 199 คน ที่อาศัยอยูในตําบลชางเคิ่ง ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนาและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และอยูในชุมชนโดยเฉลี่ย 48 ป โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพรอม
รบัมอืภยัพิบตัใินระดบัปานกลาง การอบรม/ศกึษาดงูาน มผีลทางบวกตอการเตรยีมความพรอมกอนและ
ระหวางเกิดภยัพบิตั ิระยะเวลาในการอยูอาศัยในชุมชนสงผลตอความพรอมท้ังกอน ระหวาง และหลังเกิด
ภยัพบิตั ิอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิสาํหรบัปญหาทีพ่บ ผูตอบแบบสอบถามบางคนจาํเปนตองพึง่พาตนเอง
หลังจากประสบภัยพิบัติ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรจัดอบรมรับมือ
ภัยพิบัติ และ 2) ภาครัฐควรใหความชวยเหลือผูประสบภัย
คําสําคัญ:  การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คํานํา
วิกฤติการณสิ่งแวดลอมระดับโลกที่กําลัง

สรางความเสียหายและเปนภัยตอมนุษยมากที่สุด
ในปจจบุนั คอืการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (climate 
change) ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะ
อากาศเฉลีย่ (average weather) ในพืน้ทีห่น่ึง เชน 
อุณหภูมิ ลม ฝน เปนตน กิจกรรมของมนุษยที่มีผล
ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือ กิจกรรมที่ทําให
ปริมาณกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) 
ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึน้ เปนเหตุใหภาวะเรอืนกระจก 
(greenhouse effect) รนุแรงกวาทีค่วรจะเปนตาม
ธรรมชาติ และสงผลใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น 

ที่เรียกวา ภาวะโลกรอน (global warming) 
(กรมอตุนุยิมวทิยา ศนูยภมูอิากาศ, 2563) สถานการณ
สาธารณภัยทีเ่กิดข้ึนในจังหวดัเชียงใหม โดยเฉพาะ
อําเภอแมแจมเปนหนึ่งใน 25 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม สาํนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดเชียงใหม (2562) ไดแสดงลักษณะความเส่ียง
ภัยในระดับพื้นที่ของอําเภอแมแจมท้ัง 7 ตําบล 
ไดแก ตําบลชางเค่ิง ทาผา บานทับ แมนาจร 
ปางหินฝน แมศึก และตําบลกองแขก วามีลักษณะ
ทางกายภาพ พื้นท่ีส วนใหญตั้งอยู  ในหุบเขา 
ประชาชนอาศัยอยูตามเชิงเขา ที่ราบระหวาง
หุบเขา และริมแมนํ้าแมแจม ภัยที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
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คือ อุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลม วาตภัย 
อคัคีภยั ไฟปาหมอกควัน ภยัหนาว ภยัแลง ภยัจาก
โรคแมลงศัตรูพืชระบาด และภัยจากการคมนาคม
ขนสง

ทั้งนี้ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม เปน 1 ใน 7 ตําบลของอําเภอแมแจม
มลีกัษณะภมูปิระเทศเปนทีร่าบและภเูขา พืน้ทีบ่างสวน
อยูในเขตปาสงวน ตําบลชางเค่ิง ประกอบไปดวย 
19 หมูบาน มีลํานํ้าแมแจมเปนสายหลัก เหมาะแก
การทําการเกษตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกหมูบาน 
เกษตรกรสวนใหญอาศัยนํา้ฝนในการทําการเกษตร
เปนหลักสวนฤดูแลงนํา้สาํหรับการเกษตรไมเพยีงพอ 
เนื่องจากขาดแหลงกักเก็บนํ้า และนํ้าจากคลอง
ชลประทานอยูตอนปลายคลองสง ขณะที่ในฤดูฝน
เกิดปญหาวาตภัย และอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก 
ซึง่พืน้ทีห่มู 5 6 8 15 และหมู 16 เปนหมูบานทีเ่กดิ
ปญหาภัยพบิตั ิวาตภัย และอทุกภัย นํา้ปาไหลหลาก 
ซํา้ซากทกุป สรางความเสยีหายใหกบัพืน้ทีก่ารเกษตร
และบานเรอืนทีพ่กัอาศยัเปนประจาํทกุป (สาํนกังาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม, 
2562) ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการ
ศกึษาวิจยั การเตรียมความพรอมรับมอืกบัภยัพบิตัิ
ของเกษตรกร ตาํบลชางเค่ิง อาํเภอแมแจม จงัหวัด
เชยีงใหม เพือ่นําผลการวจิยัทีไ่ดไปใชประโยชนตอ
เกษตรกร ชมุชน และหนวยงานตาง ๆ  ในการเตรียม
ความพรอมรบัมอืกบัภัยพิบตั ิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชงิปรมิาณเพ่ือ

ศึกษาลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคม ศึกษาการเตรียมความพรอม ศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการเตรียมความพรอม และศึกษาปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตําบลชางเคิ่ง อาํเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยมีการดําเนินการวิจัย
ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ

เกษตรกรผูปลูกพืช ไดแก ขาว พืชไร พืชสวน และ
อื่น ๆ ที่อาศัยอยูในหมูบาน หมูที่ 5, 6, 8, 15 และ 
16 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช (ทบก.) กับกรม
สงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จํานวน 396 ครัวเรือน จากนั้นคํานวณขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane 
(1967) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 199 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวม
ขอมลูโดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอมูลการวิจัย จํานวน 199 ชุดเก็บขอมูล
จากตัวแทนเกษตรกรแตละครัวเรือน 2) ขอมูล
ทตุยิภมู ิ(Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมลู
โดยการศึกษาคนควาจากตํารา สิ่งตีพิมพ หนังสือ 
บทความวิชาการ วารสาร รวมถึงขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอ
แมแจม และหนวยงานทองถิ่นที่เก่ียวของ
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหข อมูลและนําเสนอขอมูล 

ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 1) ลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส 
ขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน การถือครองที่ดินทางการเกษตรของ
ครัวเรือน รายไดในครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน และ
ขอมูลลักษณะทางสังคม ไดแก ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในพืน้ที/่ชมุชน การเปนสมาชกิขององคกรชมุชน 
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ การติดตอกับ
เจาหนาท่ีของรฐั การฝกอบรม/ศกึษาดงูานเกีย่วกบั
ภัยพิบัติ โดยสถิติที่นําเสนอไดแก ความถี่ รอยละ 
2) ขอมูลการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
ของเกษตรกร โดยลักษณะคําถาม เปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยสถิติที่นําเสนอ
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลผล 3) การหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มี
ผลตอการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติของ
เกษตรกร โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) และ 4) การวเิคราะหปญหา 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติของ
เกษตรกร โดยแบบสอบถามมีลักษณะคําถาม
ปลายเปด

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ

สังคม ของเกษตรกร ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกร 199 คน 
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57 ป อายุสูงสุด 
83 ปและต่ําสุด 28 ป อาศัยอยูในชุมชนสูงสุด 

80 ป นอยที่สุดคือ 1 ป สวนใหญรอยละ 77.0 
มกีารศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 83.8 
ไมเปนสมาชิกองคกรชุมชน รอยละ 70.7 ไมเคย
ติดต อกับเจ าหน าที่ของรัฐเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
รอยละ 97.5 ไมเคยไดรับการอบรม/ศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัภยัพบิตั ิสมาชกิในครวัเรอืนมนีอยทีส่ดุคอื 
1 คน และมากที่สุดจํานวน 8 คน บางครอบครัว
มีที่ดินทางการเกษตรที่เปนที่เชา สูงสุด 30 ไร และ
มีที่ดินทางการเกษตรของตนเอง สูงสุด 97 ไร 
ทํารายไดตอปสูงสุด 500,000 บาท และมีเพียง
บางรายทีแ่จงวาไมมรีายไดเลย สวนหน้ีสนิบางราย
มีจํานวนสูงสุดถึง 4,600,000 บาท แตบางราย
ก็ไมมีหนี้สินเลย ผู ตอบแบบสอบถามติดตาม
ขาวสารที่เกี่ยวกับภัยพิบัติจากทางชองโทรทัศน 
รองลงมาคือ ติดตามขาวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
สื่อออนไลน (เฟซบุก) สวนการติดตามขาวสาร
การชวยเหลือหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ในพื้นที่สวนใหญรับรูจากทางหอกระจายขาวของ
หมูบาน

ขอมูลการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของ
เกษตรกร ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม

ข อมูลการเตรียมความพร อมรับมือกับ
ภัยพิบัติของเกษตรกรกอนเกิดภัยพิบัติที่ศึกษา
ระหวางกอนเกิดภัยพิบัติ ระหวางการเกิดภัยพิบัติ 
และหลังจากท่ีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งในแตละระยะ 
ไดจาํแนกประเดน็ท่ีศกึษาได 4 ดานดวยกนั คอื ดาน
กายภาพ ดานครอบครัว/ดานบุคคล ดานชุมชน 
ดานนโยบายของภาครัฐ
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Table 1  A Level of readiness preparation to cope with disaster of farmers growing 
vegetables in Chang Khoeng sub-district, Mae Chaem district, Chiang Mai province

Overall of readiness preparation 
to cope with disaster

Before 
disaster

Between 
disaster

After 
disaster

1. Physicality

2. Family/Personality

3. Community guidelines

4. Government policy

moderate 
(𝛘=2.68)

moderate 
(𝛘=2.77)

moderate 
(𝛘=3.04)

moderate 
(𝛘=3.12)

moderate 
(𝛘=3.09)

moderate 
(𝛘=3.03)

moderate 
(𝛘=3.00)

moderate 
(𝛘=3.06)

moderate 
(𝛘=3.08)

moderate 
(𝛘=3.12)

moderate 
(𝛘=3.13)

moderate 
(𝛘=3.20)

Note 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

จาก Table 1 ระดับการเตรียมความพรอม
รบัมอืกบัภยัพบิตัขิองเกษตรกรตําบลชางเคิง่ อาํเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับปานกลาง
ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจากนอยไปมาก 
จะพบวามีประเด็นที่มีการปฏิบัตินอยในระยะกอน
เกิดภัยพิบัติ จํานวน 2 ดาน คือดานกายภาพ 
(𝛘=2.68) และดานครอบครวั/ดานบคุคล (𝛘=2.77) 
โดยมีประเด็นท่ีมีการปฏิบัติมากกวาดานอ่ืนคือ
นโยบายของภาครัฐในระยะหลังเกิดภัยพิบัติ 
(𝛘=3.20) รองลงมาคือดานชุมชนในระยะหลังเกิด
ภัยพิบัติ (𝛘=3.13) (Table 1)

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร ตําบลชางเค่ิง 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

การวเิคราะหเพือ่หาปจจยัทีม่ผีลตอการเตรยีม
ความพร อมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร 
ซึง่วิเคราะหโดยการใชการวิเคราะหถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) โดยการวเิคราะห

ไดใชตัวแปรทางดานสังคมจํานวน 3 ตัวแปร ไดแก 
การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ และการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อหาวา
ตัวแปรใดมีผลตอการเตรียมความพรอมของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือมีความ
สัมพันธกันในทิศทางบวกหรือลบ พบวาปจจัยดาน
สังคมท่ีมีผลตอการเตรียมความพรอมรับมือกับ
ภัยพิบัติของเกษตรกร จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก
การฝกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภัยพิบัติ สงผล
ตอความพรอมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตําบล
ชางเคิง่ อาํเภอแมแจม จงัหวัดเชยีงใหม รอยละ 7.6 
ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูในพืน้ที/่ชมุชนสงผลตอความ
พรอมรับมือภัยพิบัติของเกษตรกร ตําบลชางเค่ิง 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม รอยละ 10.9 และ
การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับภัยพิบัติ
สงผลตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของ
เกษตรกร ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม รอยละ 13.1
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Table 2  Training, educational trip about disaster, time span of living in the community, 
and concerned government official contact having an effect on the readiness 
preparation of the farmers

Independent variables

Dependent variable

Readiness Preparation to Cope with 
Disaster of Farmers

B t Sig.

- Training/Site visit of disaster
- Length of stay in the area/community
- Communicating with government offi cials
- Constant

.418
-.010
.295
3.375

2.326
-2.807
2.216
18.587

.021*

.006*

.028*
.000

R2 = .131, (13.0%) F = 9.797 Sig of F = .000**

Note *Statistically significant level at 0.05

เมื่อพิจารณาคา สถิติมีคา Sig. นอยกวา .05 
ในทุกปจจยั จงึสรุปไดวาการฝกอบรม/ศกึษาดูงาน
เกีย่วกับภยัพบิตั ิระยะเวลาท่ีอาศยัอยูในพ้ืนที ่และ
การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
มีผลตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (Table 2) 
ซึ่งสามารถวิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้

จากผลการศึกษาพบวาการฝกอบรม/การ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภัยพิบัติมีผลตอการเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกลาวคือ เมื่อเกษตรกรไดรับ
โอกาสใหเขารวมการฝกอบรมหรือมีโอกาสศึกษา
ดูงานเก่ียวกับภัยพิบัติจะทําใหไดรับความรูและ
สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการรับมือกับ
ภัยพิบัติเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรท่ีอาศัย
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติจําเปนตองไดรับขอมูลจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของซึง่การใหความรูและขอมลูแก
เกษตรกรหรือคนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติเปน

แนวทางในการจัดการภัยพิบัติตามท่ีสายฝน และ
ชนิษฎา (2558) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการภัยพิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขาย
องคกรชุมชนพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และองคกรชุมชนในพื้นที่ สามารถทํางานรวมและ
เสรมิซึง่กนัและกนั ในลกัษณะการเปนเครือขายการ
ดําเนินงานในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชน 
นอกจากจะมีลักษณะการทํางานเปนเครือขาย
ภายในพื้นที่ของตนเองแลว ยังไดประสานงานกับ
องคกรภายนอกอ่ืนผานกระบวนการและกิจกรรม
การฝกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตามที่
องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว (2561) มโีครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐผู ปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยท่ีให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะและปองกันบรรเทา
สาธารณภัย และยังมีกิจกรรมเครือขายจิตอาสา
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สํานึกรักความปลอดภัย สามารถรวมมือกับคน
ในชุมชนไดอยางทันทวงที ซึ่งจะทําใหสามารถลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใหมีน อยท่ีสุดดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลจึงถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมใหความรูและขอมูลการจัดการ
ภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเอง

จากการศกึษาพบวาระยะเวลาทีเ่กษตรกรอาศยั
อยูในพื้นที่/ชุมชนมีผลตอการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร สอดคลองกับการ
ศึกษาของปยวดี (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติจาก
แผนดนิไหว กรณศีกึษาเทศบาลตาํบลแมรมิ อาํเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
ของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ประชากร
สวนใหญไมทราบวาในพื้นที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ
จากแผนดินไหว และเคยมีประสบการณแผนดิน
ไหวในพ้ืนที่แตไมไดรับผลกระทบ ไมเคยฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว

จากการศึกษาพบวาการติดตอกับเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับภัยพิบัติส งผลต อการเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร เมื่อ
เกษตรกรประสบกับภัยพิบัติเกษตรกรไดรับการ
ชวยเหลือและการรับขอมูลขาวสารจากหนวยงาน
รัฐจะทําใหมีการเตรียมพรอมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี
ความสําคัญอยางย่ิงเม่ือภาครัฐมีบทบาทในการ
จัดการภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของชนิษฎา (2558) ศึกษาเรื่อง เครือขายองคกร
ชมุชนเพือ่การจดัการภัยพิบตัใินคาบสมทุรสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบวา จากปญหานํา้ทวม
ใน พ.ศ. 2548 การดําเนนิงานในการจัดการภยัพิบตัิ
ของเครอืขายองคกรชมุชนมีการประสานกับองคกร

ภายนอก เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยและ
เหตุการณวาตภัย

ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับ
การเตรียมความพรอมรบัมือกับภัยพิบัติ

การศึกษาปญหาที่เกษตรกรประสบเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ จําแนกเปน 3 ระยะ คือ

กอนเกิดภัยพิบัติ
เกษตรกรยงัขาดการวางแผนการปลกูพชืเพือ่

หลีกเล่ียงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแตละฤดูกาล เพราะ
ขอมลูการเกิดภยัพบิตัถิกูเกบ็และจะนาํมาวเิคราะห
เมือ่เกดิภยัพบิตัผิานไปแลวทาํใหเกษตรกรเขาไมถงึ
ขอมลูกอนเริม่ดาํเนนิการวางแผนการปลกูพชื และ
การปลูกพืชของเกษตรกรใชการอางอิงจากตลาด
เปนตัวกําหนดโดยไมไดวิเคราะหวาเปนพืชท่ีควร
หลีกเล่ียงเหตุจากภัยพิบัติหรือไม

นอกจากการปลูกพืชที่ขาดการวางแผน 
สาเหตสุาํคัญคือเกษตรกรขาดการใชขอมูลภัยพบิตัิ
จากอดีตมาใชในการวิเคราะหขอมูลและทําการ
ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดภัยพิบัติ อีกท้ังขอมูลการ
เกดิภยัพิบตัทิีม่กีารจดัเกบ็ยงัไมมกีารวเิคราะหและ
นํามาทํานายการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ที่แมนยํา
นอกจากภัยแลง ไฟปา หมอกควัน และนํ้าหลาก 
ทีย่งัขาดการใชขอมลูจากหลายภาคสวนมาวเิคราะห
รวมดวย

เกษตรกรไมทราบวามขีัน้ตอนการเตรียมการ
รับมือกับภัยพิบัติอยางไร และเหตุการณแบบไหน
ที่ระบุไดวาเปนภัยพิบัติ จากขอมูลพบวาผู ที่มี
บทบาททางสังคมหรือผูนําในชุมชนที่จะมีโอกาส
การอบรมเก่ียวกับภัยพิบัติและการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับภัยพิบัติ เกษตรกรทั่วไปยังไมสามารถ
เขารวมการอบรมและศกึษาดงูานเกีย่วกับภยัพบิตัิ
ไดอยางทั่วถึง
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ขณะเกิดภัยพิบัติ
แผนรับมือกับภัยพิบัติที่มีการจัดทําไวไมได

ดําเนินการตามแผน โดยใชวิธีการจัดการในขณะที่
เกิดภัยพิบัติ และครอบครัวไมมีการแจกแจงหนาที่
ใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามในระหวางการ
ประสบภยัพิบตั ิเนือ่งมาจากการขาดประสบการณ
และการซักซอม และบางครอบครัวไมเคยไดมี
การพูดคุยหรือเตรียมพรอมการรับมือภัยพิบัติ
ไวลวงหนา

หลังเกิดภัยพิบัติ
ภายหลังจากเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ เกษตรกร

ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐนอย ไมทั่วถึงและ
เกิดความลาชา เนื่องจากกฎเกณฑ ระเบียบของ
ภาครัฐมีหลายขั้นตอน ผูมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการเปนลําดับชั้น ทําใหเกิดความลาชาใน
ระบบราชการ

เน่ืองจากขาดการวางแผนการรับมือภัยพิบัติ
ทาํใหผูประสบภยัไมมกีารวางแผนจดัการเงนิสาํรอง
ในการซือ้เมล็ดพนัธุใหม เงินทนุสาํรองสําหรบัปจจยั
การผลิตเพื่อปลูกพืชทดแทน จําเปนตองอาศัยการ
ชวยเหลือจากภาครัฐที่มีความลาชา

สรุปผลวิจัย
1. การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของ

เกษตรกร ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม กอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย หลังเกิดภัย 
ภาพรวมในทุกดานอยูในระดับปานกลาง

2. สวนที่ 3 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติของเกษตรกร 
ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

กอนเกิดภัย
- ตวัแปรทีเ่ปนปจจยัทีม่ผีลในเชงิบวกคอื 

การฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ

- ตัวแปรท่ีเปนปจจัยที่มีผลในเชิงลบคือ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน

ระหวางเกิดภัย
- ตวัแปรทีเ่ปนปจจยัทีม่ผีลในเชงิบวกคอื 

การฝกอบรมหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ

- ตัวแปรท่ีเปนปจจัยที่มีผลในเชิงลบคือ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน

หลังเกิดภัย
- ตวัแปรทีเ่ปนปจจยัทีม่ผีลในเชงิบวกคอื 

การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ
- ตัวแปรท่ีเปนปจจัยที่มีผลในเชิงลบคือ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
ภาพรวม
- ตัวแปรท่ีเปนปจจัยที่มีผลในเชิงลบคือ 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สรุป
ไดวาถาเกษตรกรทีอ่าศยัอยูในพืน้ท่ีนาน 
จะมีการเตรียมความพรอมรับมือกับ
ภัยพิบัติลดลง

3. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกษตรกรประสบ
เก่ียวกับภัยพิบัติ จําแนกเปน 3 ระยะ คือ

กอนเกดิภยั ระหวางเกิดภยั และหลงัเกิดภยั 
ดังนี้

1) เกษตรกรไมไดรบัการอนมุตังิบประมาณ
จากองค การบริหารส วนท องถ่ิน 
หนวยงานท่ีเกีย่วของ เพือ่ทาํโครงการ
วางแนวกลองหิน/แนวคันดิน เพื่อ
ชะลอความแรงของนํา้ไหลหลากกอน
เกิดภัยพิบัติ
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2) เกษตรกรไมมีการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกอน
เกิดภัย

3) เกษตรกรไมไดขึน้ทะเบยีนเกษตรกร/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กอนเกิด
ภัย/เกษตรกรมีการข้ึนทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอยาง
ถูกต องครบถ วนแล วแต  เกิดการ
ตกสํารวจการให การช วยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติหลังเกิดภัย

4) พชืผลทางการเกษตรไดรบัความเสียหาย 
ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

5) ผนัง/แนวคันดินพังทลาย
6) นํ้าไหลหลากเกิดการเปล่ียนทิศทาง

ทาํใหพืน้ทีก่ารเกษตรท่ีอยูบรเิวณทาง
นํ้าผานเสียหาย

7) ไมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ/
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน
ตาง ๆ ลาชา ไมครอบคลุม บางคร้ัง
เกษตรกรตองชวยเหลือตนเอง เชน 
ตองปรับพืน้ทีท่างการเกษตร หาเมล็ด
พันธุใหมมาทดแทนใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ที่ปรับใหม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยโดยเรียงลําดับ

ความสําคัญและความเรงดวนในการดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี

หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ทีเ่กีย่วของกบั
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ และ
เกษตรกร ตองมีการจัดทําแผนการปองกัน รับมือ 
และเยียวยาเกษตรกรตองมีการจัดทําไวลวงหนา
สําหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ ในแตละป เชน 

นํ้าทวม ภัยแลง และพายุ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบ
และกําหนด หลักการในการดําเนินการ

ผูนาํชมุชนตองมีการเพิม่บทบาทในการสราง
การรับรูและเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
ของเกษตรกรใหมากข้ึน โดยใหผู นําชุมชนเปน
ตวักลางในการเชือ่มแผนการทาํงานทัง้หมดเขาดวยกนั
ระหวางประชาชนและช้ันปกครอง ผูนําชุมชนเปน
ผูที่รับรูและอยูในสภาพแวดลอมเดียวกับผูประสบ
ภัยพิบัติเพราะเปนคนในพื้นที่

หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวของกบั
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ มีการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานการรับมือกับ
ภยัพบิตัขิองเกษตรกรควรริเริม่จากผูนาํชมุชนกอน
เปนอันดับแรกแลวจึงคอยขยายผลไปยังแกนนํา
ในพื้นที่เพื่อรับมือกับภัยพิบัติไดทันทวงที เมื่อกลุม
ผู นําเขมแข็งจึงขยายไปยังจิตอาสาในพ้ืนที่และ
คนในชุมชนทุกระดับ

หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวของกบั
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพบิตั ิตองมีการ
เยยีวยาแกผูประสบภัยพบิตัเิปนไปดวยความรวดเร็ว 
เปนหนึ่งเดียว รวมศูนยบัญชาการ แตกระจาย
การทํางาน

หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวของกบั
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพบิตั ิและชุมชน
ควรมกีารจดัตัง้ศนูยประสานงานภยัพบิตัอิยางถาวร
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ที่ไมใชคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ โดยศูนยนี้ต องศึกษาเร่ืองภัยพิบัติ
ในแตละรูปแบบท่ีเกิดข้ึนโดยใชขอมูลจากอดีต 
มาวางระบบดําเนินการวางแผน จัดการ เยียวยา 
ในรูปแบบท่ีแตกตางจากภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎ ระเบียบภาครัฐ หรอืความลาชาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการทํางานเชื่อมกันหลายภาคสวน 
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณคณาจารย  และ

บคุลากรสาขาวชิาสงเสรมิการเกษตรและการพฒันา
ชนบท คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ
ทกุทาน ทีไ่ดใหคาํปรกึษา คาํแนะนาํในการศึกษาวิจยั 
การตดิตอประสานงานในการดําเนนิงานวิจยัมาโดย
ตลอด และขอขอบคุณผูนําชุมชนที่ใหความกรุณา
ชวยเหลือผู วิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ขอขอบคณุเกษตรกร หนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ที่
ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
ที่ ได สละเวลาอันมีค าในการให ข อมูลที่ เป น
ประโยชนในการศึกษาวิจัยจนเสร็จลุลวงไปดวยดี
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Abstract
This research investigated the difference of drying conditions (temperatures at 60, 

70, and 80 °C and times at 12 and 24 hours) for drying the Artemisia lactiflora leaves on 
phytochemical compounds, total phenolic contents and antioxidant activities. The results 
showed a significant difference of drying conditions (P<0.05) on phytochemical compounds, 
total phenolic contents and antioxidant activities. Phytochemical compounds found in 
Artemisia lactiflora leaves were flavonoids, coumarins, tannins, terpenoids, steroids, 
saponins and cardiac glycosides. The highest total phenolic contents (287.76 μgGAE/ g 
DW) and antioxidant activities by DPPH and ABTS method (18.87 and 30.10 % Inhibition) 
were observed when drying the leaves at 60 °C for 12 hours. Increasing the drying 
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temperature and time decreased tannin, phenolic contents and antioxidant activities. 
Therefore, the appropriate drying method for Artemisia lactiflora leaves should be drying 
in a hot air oven at 60 °C for 12 hours.
Keywords: Antioxidant activities, Artemisia lactiflora, drying method, phytochemical 
compounds

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของความแตกตางของสภาวะการอบ (อุณหภูมิ เทากับ 60, 70 และ 80 องศา

เซลเซียส และเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง) ในการอบแหงจิงจูฉายตอสารพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวม และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ผลการทดลองท่ีไดแสดงใหเห็นวาสภาวะการอบท่ีแตกตางกัน
สงผลใหสารพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยสารพฤกษเคมีที่พบในจิงจูฉายคือ ฟลาโวนอยด คูมาริน แทนนิน 
เทอรพีนอยด สเตอรรอยด ซาโปนิน และคารดิแอกไกลโคไซด นอกจากน้ีปริมาณของสารประกอบ
ฟนอลกิรวม (คดิเปน 287.76 ไมโครกรมั สมมลูของกรดแกลลกิตอตวัอยางแหง 1 กรมั) และฤทธิก์ารตาน
อนุมูลอิสระโดยวิธีดีพีพีเอช และ เอบีทีเอช (มีคาการยับยั้งรอยละ 18.87 และ 30.10) มีคาสูงที่สุด
เมือ่ทาํการอบแหงทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชัว่โมง การเพิม่อณุหภมูแิละเวลาในการอบแหง
สงผลใหสารกลุมแทนนิน ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ มีคาลดลง ดังนั้น
สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแหงจิงจูฉายจึงควรทําแหงดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
และใชเวลาในการอบแหง 12 ชั่วโมง
คําสําคัญ:  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ จิงจูฉาย การอบแหง สารพฤกษเคมี

คํานํา
จงิจฉูาย มชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา Artemisia 

lactiflora มีชื่อสามัญวา White Mugwort จัดอยู
ในวงศ Asteraceae (Compositae) เปนพรรณไม
ลมลุกท่ีมีลําตนสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ใบออก
เรยีงสลบักนั หยกัเปนซี ่2-3 ซี ่ปลายใบแหลม กวาง
ประมาณ 1.5-9 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 2.5-10.5 
เซนตเิมตร ดอกออกเปนชอตัง้ตรงทีป่ลายยอดหรอื
ตามงามใบ ลกัษณะของดอกเปนดอกขนาดเล็ก ยาว
ประมาณ 3.5-5 มลิลเิมตร กลบีดอกมีตอม โคนดอก

เช่ือมติดกันเปนทอปลายหยักแฉก 2-3 แฉก ดอก
วงนอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกวงในโคน
ดอกจะเช่ือมติดกันเปนรูประฆัง กลางดอกมีเกสร
โผลพนกลีบดอกออกมา เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไข 
พื้นผิว เก ล้ียง  ( เ ต็ม ,  2544;  องค การสวน
พฤกษศาสตร, 2560) ลําตนและใบมีนํ้ามันหอม
ระเหยประกอบไปดวยสารสําคัญหลายตัว ไดแก 
(E)-13-farnesene, nerolidol, spathulenol, 
caryophyllene oxide และ zingiberene โดย
พบ terpenoid มากที่สุด ไดแก (-) -lavandulol 
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และ germacrene D (Jing et al., 2011) ตอมามี
การศึกษาเพ่ิมเติมพบวา จิงจูฉายมีองคประกอบ
ทางเคมีที่สําคัญ ไดแก 7-hydroxycoumarin, 
7-methoxycoumarin, balanophonin, 
aurantiamide, aurantiamide acetate, 
i sovitex in,  kaempferol-3-O-beta-D-
rutinoside, rutin, caffeic acid ethyl ester, 
quercetin, methyl 3, 5-di-O-caffeoyl quinate 
และ methyl 3, 4-di-O-caffeoyl quinate (Lin 
et al., 2014) นอกจากน้ียังพบสารกลุม ฟนอลิก 
ฟลาโวนอยด และมีฤทธิตานอนุมลูอสิระ (Kooltheat 
et al., 2021) อีกดวย จิงจูฉายเปนพืชผักสมุนไพร
ชนิดหน่ึงที่มีการนํามาบริโภคและแปรรูป นิยม
นําไปใสในเกาเหลาเลือดหมู เนื่องจากชวยดับ
กลิ่นคาวไดดี มีรสขมเล็กนอย จิงจูฉายมีสรรพคุณ
ในการลางพิษ ควบคุมการมีประจําเดือน และ
สามารถนํามาใชในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
และตับแข็ง (Flora Fauna Web, 2019) เปนตน 
นอกจากนีม้งีานวจิยัรายงานวา จงิจฉูายมฤีทธิต์าน
อนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ในการตานการแบงตัวของ
เซลลมะเรง็ (ทศพล และสรุวชิ, 2555) โดยสารตาน
อนุมูลอิสระน้ีมีบทบาทสําคัญในการลดความเส่ียง
จากการเกดิโรคตาง ๆ  เชน โรคมะเรง็ และโรคหวัใจ 
(Chew et al., 2008)

ในการเตรียมพืชสมุนไพรหลังจากทําการ
เก็บเกี่ยวเพื่อนําไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ ไมวา
จะเปนวตัถดุบิทีเ่ปนสวนประกอบของยาแผนโบราณ 
เคร่ืองสําอาง หรือเพ่ือนํามาทําการสกัดเพ่ือใช
ในรูปของสารสกัด เปนตน พืชสมุนไพรเหลานี้
มักตองผานกระบวนการทําแหง ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อไลความช้ืนออกจาก
พืชสมุนไพร และทําใหสามารถเก็บพืชสมุนไพรได

นานขึ้น การทําใหแหงมีหลายวิธี เชน การตากดวย
แสงอาทิตย การอบแหงดวยลมรอน และการ
อบแหงแบบเย็นเยือกแข็ง (freeze dry) เปนตน 
(Saifullah et al., 2019) วิธีตากแหงดวย
แสงอาทิตย มีความสะดวกและเสียคาใชจายนอย 
แตจะพบปญหาเรือ่งฝุนละออง นอกจากน้ีแลวเมือ่
เกิดฝนตกหรืออากาศเย็น การตากแหงดวยวิธี
ดังกลาวอาจสงผลทําใหมีปญหาเรื่องเชื้อรา และ
เชื้อจุลินทรีย ซึ่งเปนตนเหตุใหไมสามารถเก็บ
พืชสมุนไพรไวไดนาน (Hassan et al., 2007; 
Mohammed et al., 2020) สําหรับการอบแหง
แบบเย็นเยือกแข็งเปนวิธีการที่สามารถชวยรักษา
คณุภาพของปริมาณสารสําคญัไดด ี(Kwasniewska-
Karolak and Mostowski, 2021) แตพบวา
ตองใชเครื่องมือราคาแพง จึงสงผลทําใหเกษตรกร
ผูผลติพชืสมนุไพรไมสามารถใชเครือ่งมอืดงักลาวได 
ดงันัน้การอบแหงดวยตูอบลมรอน จงึเปนวิธกีารหนึง่
ซึ่งไดรับความนิยม ทั้งนี้เนื่องจากมีราคาท่ีไมแพง 
สามารถควบคุมอณุหภูมแิละระยะเวลาได จงึสงผล
ทําใหการอบแหงดวยตูอบลมรอนเปนอีกวิธีการ
ทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผูผลิต 
แตจากงานวิจยัทีผ่านมาพบวา การอบแหงดวยลมรอน
ที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่ไมเหมาะสม จะสงผล
ทําใหคุณภาพในดานของปริมาณสารสําคัญ และ
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร
ชนดินัน้ ๆ  ลดลง เชน งานวจิยัของ สกุญัญา และคณะ 
(2563) ทีศ่กึษาอุณหภูมกิารอบแหงทีเ่หมาะสมของ
ใบบวับก ในชวงอณุหภมู ิ60-80 องศาเซลเซียส จาก
การทดลองพบวา ใบบัวบกที่ผานการอบแหงที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้ งในด านของปริมาณสารประกอบฟนอลิก 
ฟลาโวนอยด และคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ Yi 
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and Wetzstein (2011) พบวาเมื่อทําการอบแหง 
rosemary (Rosmarinus officinalis), motherwort 
(Leonurus cardiaca) และ peppermint 
(Mentha piperita) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ปรมิาณสารตานอนมุลูอสิระจะมคีาสงูกวาเมือ่อบที่ 
70 องศาเซลเซียส หรืองานวิจัยของ Minh et al. 
(2019) ไดทาํการศกึษาถงึผลของการอบ Pouzolzia 
zeylanica ทีอ่ณุหภมู ิระหวาง 35-60 องศาเซลเซยีส 
จากงานวิจัยพบวา ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
มคีวามเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัใชในการอบพืชสมนุไพร
ดังกลาว เนื่องจากสงผลตอปริมาณสารสําคัญ และ
ฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระนอยท่ีสดุเมือ่เทยีบกับอุณหภมูิ
อื่น ๆ เปนตน

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาถึงผล
ของอุณหภูมิในการอบแหงและระยะเวลาที่
แตกตางกัน ตอองคประกอบทางพฤกษเคมี ไดแก 
ฟลาโวนอยด คูมาริน แทนนิน เทอรพีนอยด 
สเตอรรอยด ซาโปนิน และคารดิแอกไกลโคไซด 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และคุณสมบัติ
สารตานอนุมูลอิสระของจิงจูฉาย เพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพดานปริมาณสารสําคัญของจิงจูฉาย
ทีผ่านการอบแหงมาแลว และเพือ่เปนขอมลูสาํหรบั
ผูประกอบการ ผูบริโภค ตลอดจนนักวิจัยที่ทํางาน
เกี่ยวของกับสมุนไพรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางจิงจูฉาย

นําตัวอยางจิงจูฉายอายุ 2 เดือน ที่ปลูก
ในระบบอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม มาทําความ
สะอาด ผึ่งใหแหง นําสวนของใบมาอบแหงดวย
อุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกันดวยตูอบลมรอน 
(UN30, Memmert, Germany) (Table 1) 

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (Completely 
Randomized Design; CRD) จํานวน 3 ซํ้า 
หลังจากน้ันนําจิงจูฉายท่ีผานการอบแหงที่ไดจาก
กรรมวิธีขางตนไปบดเปนผงละเอียดดวยเครื่องปน 
(HR2115, Philips, Indonesia) และรอนผาน
ตะแกรงขนาด 40 เมซ เก็บผงตัวอยางไวในภาชนะ
ปดสนิทเพื่อรอวิเคราะหปริมาณความชื้น ดวย
เครื่อง moisture balance (M900B, OHAUS, 
USA) องคประกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวม และคุณสมบัติของ
สารตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH และ ABTS 
พรอมทั้งนํามาตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพ 
ไดแก สี ดวยการสังเกต และกลิ่น ดวยการดมกลิ่น 
ที่ดัดแปลงจากวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. 
996/2556 (มาตรฐานผลติภณัฑชมุชน 996/2556, 
2556)

การเตรียมสารสกัดจิงจูฉาย
ทําการสกัดสารจากจิงจูฉายที่เตรียมไวดวย

วิธีอัลตราโซนิค โดยดัดแปลงวิธีจาก Prommajak 
et al. (2014) ชั่งผงตัวอยางจิงจูฉายมาตัวอยางละ 
3.0 กรมั เตมิสารสกดัเอทานอล ปรมิาตร 50 มลิลลิติร 
หลังจากนั้นทําการสกัดดวยเครื่องอัลตราโซนิค 
(Sonica 2200 S3, Soltec, Italy) ที่ความถ่ี 
40 kHz เปนเวลา 10 นาที กรองสารละลายที่ได
ดวยกระดาษกรองเบอร 1 เตมิสารละลายเอทานอล
ลงในผงจิงจฉูายเดิมในปริมาณเทาเดิม ทาํการสกัด
ซํ้าแบบเดิมอีกสองรอบ นําสารละลายท่ีสกัดไดไป
ระเหยจนแหงดวยเครื่อง rotary evaporator 
(Rotavap R-3, Buchi, Switzerland) บันทึก
นํ้าหนักสารสกัดหยาบท่ีได  จากนั้นจึงนําไป
วเิคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลกิรวมตอไป
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Table 1  Artemisia lactiflora drying process

Drying conditions Temperature (°C) Time (hr)

1
2
3
4
5
6

60
70
80
60
70
80

12
12
12
24
24
24

N = 3

ก า ร ต ร วจสอบส า รพฤกษ เ คมี เ บื้ อ ง ต  น 
(Phytochemical screening)

การตรวจสอบ สารพฤกษเคมีเบื้องตนของ
สารสกัดหยาบจิงจูฉาย เปนวิธีการตรวจสอบเชิง
คุณภาพ โดยทดสอบท้ังหมด 9 กลุมสาร ตาม
วิธีการทดสอบของ พิริยะภรณ (2560) ดังตอไปนี้ 
อลัคาลอยด (alkaloids) ทดสอบดวยวธิ ีWagner’s 
test ฟลาโวนอยด (flavonoids) ดวยวิธี Shinoda 
test คารดิแอกไกลโคไซน (cardiac glycosides) 
ดวยวิธี Keller-Killani test แอนทราควิโนน 
(anthraquinone) ดวยวิธี Bomtrager test 
แทนนิน (tannin) ดวยวิธี FeCl3 test คูมาริน 
(coumarins) ทดสอบดวยปฏกิริยิากบัดาง (NaOH) 
สเตอรอยด (steroids) ดวยวิธี Liebermann-
Burchard test เทอรพีนอยด (terpenoids) 
ดวยวธิ ีSalkowski test และ ซาโปนนิ (saponins) 
ดวยวธิ ีFoam height test ในแตละวธิกีารทดสอบ
ทําการวิเคราะหจํานวน 3 ซํ้า สําหรับการแปรผล
การตรวจสอบสารพฤกษเคมใีนสารสกดัจากจิงจูฉาย
ทีไ่ดทาํการศึกษา โดยดจูากสี และตะกอนท่ีเกดิขึน้
ในแตละวิธีการทดสอบ

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
ก า ร วิ เ ค ร า ะห  ป ริ ม าณสา รประกอบ

ฟนอลิกรวมดวย Folin-Ciocalteu’s reagent 
เปนวิธีที่ไดดัดแปลงมาจาก Rabeta and Vithyia 
(2013) และ Ueda et al. (2019) โดยเตรียม
ตัวอย างสารสกัดจิงจูฉ ายให มีความเข มข น 
1 มลิลกิรมัตอมิลลลิติร ดวย Dimethyl sulfoxide 
(DMSO) หลังจากนั้นปเปตสารละลายตัวอยาง
ทีเ่ตรียมไดทีป่รมิาตร 0.3 มลิลลิติร เตมิสารละลาย 
Folin -Ciocaltue เขมขน 1:10 ปรมิาตร 1.5 มลิลลิติร 
และสารละลายโซเดียมคารบอเนต เขมขนรอยละ 10 
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งท้ิงไวนาน 
10 นาที นําสารละลายตัวอยางที่เตรียมไดไปวัดคา
ดดูกลืนทีค่วามยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ดวยเคร่ือง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10S, Thermo 
Scientific, USA) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดมา
เทียบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม โดย
เทียบจากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกท่ีไดจาก
กราฟความสัมพันธเชิงเสนตรง กําหนดใหแกน X 
คือความเขมขนของสารมาตรฐานกรดแกลลิก 
(มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และแกน Y คือคาดูดกลืน
แสงของสารมาตรฐานแตละความเขมขน (Y = 
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7.0603X - 0.005, R2 = 0.9985) ที่สรางข้ึนเอง 
รายงานผลเปน ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 
ในหนวยไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
นํ้าหนักตัวอยางแหง 1 กรัม (microgram gallic 
acid equivalent per gram sample dry weight, 
μgGAE/ g DW)

การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมลูอิสระดวยวธิดีพีพีเีอช
การทดสอบฤทธ์ิการต  านอนุมูลอิสระ

ดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging) ดัดแปลง
มาจากวิธีของ Singh et al. (2002) โดยปเปต
สารละลายตัวอย างจิงจูฉ ายที่ความเข มข น 

4 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 
ใสลงในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย DPPH 
เขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร 
ผสมใหเขากัน ตั้งท้ิงไวในที่มืด เปนเวลา 30 นาที 
หลังจากนั้นนําสารละลายที่เตรียมไดไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 
ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Genesys 10S, 
Thermo Scientific, USA)

นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารตัวอยาง
มาคาํนวณฤทธิต์านอนมุลูอสิระดพีพีเีอช เมือ่เทียบ
คาการดูดกลืนแสงกับหลอดควบคุม โดยแสดง
ในคาของรอยละการยับยั้ง คํานวณไดดังสมการ

เมื่อ Actrl คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม
 Asample คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง

ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีเอบีทีเอช
 การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระเอบีทีเอช 

(ABTS radical scavenging) ดัดแปลงมาจากวิธี
ของ Thaipong et al. (2006) โดยปเปตสารละลาย
ตัวอยางจิงจูฉายที่ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอด
ทดลอง เติมสารละลาย ABTS ลงในหลอดทดลอง
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไว

ในท่ีมดื เปนเวลา 6 นาท ีหลงัจากนัน้นาํสารละลาย
ทีเ่ตรยีมไดไปวดัคาการดดูกลนืแสงท่ีความยาวคลืน่ 
734 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(Genesys 10S, Thermo Scientific, USA)

นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดของสารตัวอยาง
มาคาํนวณฤทธิต์านอนมูุลอสิระ ABTS เมือ่เทยีบคา
การดูดกลืนแสงกับหลอดควบคุม โดยแสดงในคา
ของรอยละการยับยั้ง คํานวณไดดังสมการ

เมื่อ Actrl คือ  คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม
 Asample คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง
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การวิเคราะหผลทางสถิติ
งานวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะหผลการทดสอบทาง

สถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 
variance) แบบ One-way ANOVA และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางผลการทดสอบ
วเิคราะหดวยวธิ ีDuncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 17.0

ผลการวิจัยและวิจารณ
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลของสภาวะการอบ

ที่แตกตางกันในการอบแหง ตอองคประกอบทาง
พฤกษเคมี (สารกลุมแอลคาลอยด ฟลาโวนอยด 
คารดิแอกไกลโคไซด แอนทราควิโนน แทนนิน 
คูมาริน สเตอรรอยด เทอรพีนอยด และซาโปนิน) 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และคุณสมบัติ
ของสารตานอนุมูลอิสระของจิงจูฉาย โดยผลการ
ทดลองมีดังตอไปน้ี

ผลของสภาวะการอบท่ีแตกต างกันที่มีต อ
คุณสมบัติทางกายภาพของจิงจูฉาย

หลังจากทําการอบจิงจูฉายตามแผนการทดลอง
ที่วางไวพบวา จิงจูฉายที่ผลิตไดมีคุณสมบัติทาง

กายภาพดังแสดงใน Table 2 และ Figure 1 โดย
จิงจูฉายท่ีอบไดจากท้ัง 6 กรรมวิธี มีคาความช้ืน
ไมเกินรอยละ 10 ตามเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2549) เมื่อนํา
ปริมาณความชื้นที่วิเคราะหไดมาเปรียบเทียบทาง
สถิติ พบวา ในแตละอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีใช
ในการอบมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
โดยพบวา เมือ่อณุหภมูแิละระยะเวลาในการอบแหง
เพิ่มข้ึน มีผลทําใหปริมาณความชื้นมีคาลดลง 
ต ัวอยางเชน การเปลีย่นสภาวะการอบจากอณุหภมูิ 
60 70 และ 80 องศาเซลเซยีส นาน 12 ชัว่โมง เปน 
24 ชั่วโมง

สวนกลิน่ของจงิจฉูายทีผ่านการอบมกีลิน่หอม
ตามลักษณะของใบจิงจูฉาย และไมแตกตางกันมากนกั
ระหวางสิ่งทดสอบ ขณะที่สีของจิงจูฉายอบแหง 
มีสีออกเขียว-นํ้าตาล (Figure 1) โดยเม่ือทําการ
พิจารณาดวยวิธีการพินิจสีของจิงจูฉายพบวา เมื่อ
อณุหภมูแิละระยะเวลาในการอบเพ่ิมมากข้ึนสงผล
ใหจิงจูฉายมีสีนํ้าตาลที่เขมขึ้นตามไปดวย
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Table 2  Physical properties of Artemisia lactiflora

Drying conditions
Physical properties

Color Odor Moisture content (%)

 60°C, 12 hr
70°C, 12 hr
80°C, 12 hr
60°C, 24 hr
70°C, 24 hr
80°C, 24 hr

dark green
brown 
brown

dark green
brown
brown

aromatic
aromatic
aromatic
aromatic
aromatic
aromatic

4.02±0.35a

3.05±0.17c

3.01±0.16c

3.65±0.06b

2.06±0.17d

2.02±0.15d

F-test 0.05 *

Figure 1 Characteristic of Artemisia lactiflora from different process

60°C, 12 hr

60°C, 24 hr

70°C, 12 hr

70°C, 24 hr

80°C, 12 hr

80°C, 24 hr
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องคประกอบทางพฤกษเคมีในจิงจูฉายที่ผาน
กระบวนการอบท่ีแตกตางกัน

การตรวจสอบชนดิของสารพฤกษเคมเีบือ้งตน 
(9 กลุมสาร) ของสารสกดัหยาบในใบจงิจฉูาย ทีอ่บ 
ณ อณุหภมูแิละระยะเวลาท่ีแตกตางกนัน้ัน ใชวธิกีาร
ตรวจสอบเชงิคณุภาพ ซึง่การแปรผลจะสงัเกตจากสี 
และตะกอนที่เกินขึ้นในแตละวิธีการทดสอบของ
สารแตละชนดิ จากการทดลองพบวา สารพฤกษเคมี
ที่ตรวจพบในจิงจูฉายมีทั้งหมด 7 กลุ ม ไดแก 
สารกลุมฟลาโวนอยด คมูารนิ แทนนนิ เทอรพนีอยด 
สเตอรรอยด ซาโปนิน และคารดิแอกไกลโคไซด 
(Table 3) จากการศึกษาพบวา สภาวะในการอบ
มีผลตอปริมาณสารแทนนิน โดยเมื่ออบที่อุณหภูมิ
สงูข้ึนปริมาณของสารแทนนินมคีาลดลง แตระยะเวลา
ที่ใชในการอบไมมีผลตอปริมาณของสารแทนนิน 

ถึงแมจะใชระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นจาก 12 เปน 
24 ชั่วโมง ก็ตาม โดยอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการ
อบจิงจูฉายในงานวิจัยนี้ไมมีผลตอสารพฤกษเคมี
ตัวอื่น ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจสงผลทําใหเกิดการ
สลายตัวของแทนนิน เนื่องจากแทนนิน คือ 
สารประกอบที่ไดมาจากกรดฟนอลิก (phenolic 
acids) และจดัอยูในกลุมของสารประกอบท่ีเรยีกวา 
โพลีฟนอล (polyphenols) ที่มีคุณสมบัติเปน
สารตานอนุมลูอสิระ โดยสารกลุมดงักลาวนีเ้มือ่ถูก
ความรอนจะเกิดการสลายตัวไป (Karaalan et al. 
2014) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jeong et al. 
(2015) ที่พบว าเ ม่ืออบใบมันฝร่ังท่ีอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส ปริมาณของแทนนินที่เปน
องคประกอบทางเคมีของใบมันฝร่ังจะมีคามากกวา
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

Table 3  Phytochemical compositions in Artemisia lactiflora at different drying conditions

Phytochemical 
compositions

Drying conditions

60°C, 12 hr 70°C, 12 hr 80°C, 12 hr 60°C, 24 hr 70°C, 24 hr 80°C, 24 hr

Alkaloids
Flavonoids
Glycosides

Anthraquinone
Tannins
Cumarin
Steroids

Terpenoids
Saponins

-
+
+
-

+++
+
+
+
+

-
+
+
-

++
+
+
+
+

-
+
+
-
+
+
+
+
+

-
+
+
-

+++
+
+
+
+

-
+
+
-
+
+
+
+
+

-
+
+
-
+
+
+
+
+

( +) shows little presence, (++) shows presence, (+++) shows more presence and (-) shows absence, 
n = 3
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ผลของสภาวะการอบจิงจูฉายท่ีแตกตางกันตอ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม

เม่ือนําตัวอยางจิงจูฉายท่ีผานสภาวะการอบ
ที่แตกตางกันมาวิเคราะหปริมาณสารประกอบ
ฟนอลิกรวม จากผลการทดลอง (Table 4) พบวา 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมีคาอยูในชวง 
57-288 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
นํ้าหนักตัวอยางแหง 1 กรัม และเมื่อเปรียบเทยีบ
ทางสถิติพบวา ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม
ของจิงจูฉายที่ผานกระบวนการอบแหงที่อุณหภูมิ
และเวลาท่ีแตกตางกันมีคาแตกตางกันทางสถิติ
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยเม่ืออบ
จงิจฉูายทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาเซลเซยีส นาน 12 ชัว่โมง 
พบปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมสูงท่ีสดุเทากับ 
287.76±3.30  ไมโครกรมัสมมลูของกรดแกลลกิตอ
นํ้าหนักตัวอยางแหง 1 กรัม

 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการอบแหง
มากขึน้ปรมิาณสารประกอบฟนอลกิรวมมคีาลดลง 
ดังน้ี ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เมื่อเพิ่มเวลา
ในการอบจาก 12 ชั่วโมง เปน 24 ชั่วโมง ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวมมีคา 287.76 และ 243.23 
ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต อนํ้าหนัก
ตัวอยางแหง 1 กรัม ตามลําดับ และเมื่ออบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบ
เพ่ิมจาก 12 ชั่วโมง เปน 24 ชั่วโมง ปริมาณ
สารประกอบฟนอลกิรวม มคีาเทากบั 212.54 และ 
199.90 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
นํา้หนักตวัอยางแหง 1 กรมั ตามลาํดบั เชนเดยีวกบั
การอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่ออบที่
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวม มคีา 123.91 และ 57.46 
ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต อนํ้าหนัก
ตัวอยางแหง 1 กรัม ตามลําดับ ทั้งนี้ปริมาณของ

สารประกอบฟนอลิกรวมท่ีลดลง ตามอณุหภมูแิละ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบ อาจเนือ่งมาจากการสลายตัว
ของสารประกอบฟนอลิกเม่ือโดนความรอนท่ีเพิ่ม
สงูขึน้จากอณุหภมูใินการอบ ประกอบกบัระยะเวลา
ในการอบทีน่านขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลองกับงานวจิยั
ของ กุลวดี และคณะ (2564) ที่ไดทําการศึกษา
อุณหภูมิอบแหงของกลีบบัว ณ อุณหภูมิ 50, 60 
และ 70 องศาเซลเซียส จากผลการวิจัยพบวา 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระมีคามากที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
และลดลงเ ม่ือเ พ่ิมอุณหภูมิ ในการอบสูง ข้ึน 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Taufik et al. (2016) 
ที่ไดทําการศึกษาอุณหภูมิอบแหงของใบหมอน
ทีอ่ณุหภมู ิ40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ซึง่พบวา 
เมื่ออุณหภูมิในการอบแหงสูงมากขึ้น ฤทธิ์ตาน
สารอนุมูลอิสระมีคาลดลง 

ผลของสภาวะการอบตอคุณสมบัติตานอนุมูล
อิสระ

ในการทดสอบคณุสมบตัติานอนมุลูอสิระของ
จงิจฉูายประกอบดวย 2 วธิ ีดวยกันคอื การทดสอบ
ฤทธิต์านอนุมลูอิสระดีพพีเีอช (DPPH radical) และ
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเอบีทีเอช (ABTS 
radical) จากการทดสอบคณุสมบัตติานอนมุลูอสิระ
พบวา สภาวะการอบที่แตกตางกันมีผลตอปริมาณ
ของสารตานอนุมลูอสิระในจงิจฉูายอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิต ิ(Table 4) โดยฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระดีพพีเีอช 
และฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระเอบีทเีอช ใหผลการทดลอง
ทีส่อดคลองกัน คอื อณุหภูมกิารอบแหงที ่60 องศา
เซลเซียส ทีร่ะยะเวลาในการอบแหงเทากบั 12 ชัว่โมง 
ใหคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและ
อนุมูลอิสระเอบีทีเอชมากที่สุดเทากับ รอยละ 
18.87 และ 30.10 ตามลําดับ
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เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการอบแหง
มากขึน้ ฤทธิต์านอนมุลูอสิระดพีพีเีอช และฤทธิต์าน
อนุมูลอิสระเอบีทีเอช มีคาลดลงดังนี้ ที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เมื่อเพิ่มเวลาในการอบจาก 
12 ชั่วโมง เปน 24 ชั่วโมง ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
ดีพีพีเอช มีคารอยละการยับยั้งเทากับ 18.87 และ 
17.01 ตามลาํดบั สวนฤทธิต์านอนมุลูอสิระเอบทีเีอช 
มีคารอยละการยับยั้งเทากับ 30.10 และ 22.65 
ตามลาํดบั และเม่ืออบทีอ่ณุหภมู ิ70 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาในการอบเพ่ิมจาก 12 ชั่วโมง เปน 
24 ชัว่โมง ฤทธิต์านอนุมลูอิสระดีพพีเีอชมคีารอยละ
การยับยัง้เทากบั 15.79 และ 15.79 ตามลาํดบั และ
ฤทธิต์านอนมุลูอสิระเอบทีเีอช มคีารอยละการยบัยัง้
เทากับ 27.56 และ 14.60 ตามลําดับ เชนเดียวกับ

การอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่ออบที่
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระดีพีพีเอช มีคารอยละการยับยั้งเทากับ 
13.59 และ 14.37 ตามลําดับ และ ฤทธิ์ตาน
อนมุลูอสิระเอบีทเีอช มคีารอยละการยับยัง้เทากบั 
24.74 และ 10.58 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Nguyen et al. (2020) ที่ไดทํา
การศกึษาอณุหภูมทิีใ่ชในการอบใบฝรัง่ปา โดยพบวา
เมื่ออุณหภูมิที่ใชในการอบสูงขึ้น จากอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซยีส เปน 80 องศาเซลเซยีส ฤทธิต์าน
อนุมลูอิสระดีพพีเีอช (DPPH radical) และฤทธิต์าน
อนมุลูอสิระเอบีทเีอช ของใบพชืดงักลาวมีคาลดลง 
เชนเดียวกันกับการศึกษาในงานวิจัยนี้

Table 4  Total phenolic contents and antioxidant activities of Artemisia lactiflora from 
difference drying process

Drying 
conditions

Total phenolic contents 
(μgGAE/g DW)

DPPH activity 
(% Inhibition)

ABTS activity 
(% Inhibition)

60°C, 12 hr
70°C, 12 hr
80°C, 12 hr
60°C, 24 hr
70°C, 24 hr
80°C, 24 hr

287.76±3.30a

212.54±2.17c

123.91±8.63e

243.23±5.61b

199.90±2.77d

57.46±3.11f

18.87±0.74a

15.79±0.22c

13.59±0.17d

17.01±0.67b

15.79±0.45c

14.37±0.25d

30.10±0.63a

27.56±0.66b

24.74±1.17c

22.65±1.15d

14.60±2.17e

10.58±1.04f

F-test 0.05 * * *

n = 3, * Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 
by DMRT
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสภาวะการอบ

ที่แตกตางกันในการอบแหงตอองคประกอบทาง
พฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และ
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระของจิงจูฉาย 
ทีก่ารอบแหงอณุหภมู ิ60 70 และ 80 องศาเซลเซยีส 
โดยใชระยะเวลาในการอบแหงที ่12 และ 24 ชัว่โมง 
ตามลําดบั จากผลการทดลองท่ีไดพบวาสารพฤกษเคมี
ที่พบในจิงจูฉ ายที่ได ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ 
ฟลาโวนอยด คูมาริน แทนนิน เทอรพีนอยด 
สเตอรรอยด ซาโปนิน และคารดิแอกไกลโคไซด 
โดยเม่ืออณุหภูมแิละเวลาในการอบแหงเพ่ิมมากข้ึน
จะส งผลทําให ปริมาณของสารกลุ มแทนนิน 
สารประกอบฟนอลิกรวม และคุณสมบัติตาน
อนุมูลอิสระของจิงจูฉายลดลง และนอกจากน้ี
ยังสงผลทําใหสีของจิงจูฉายที่ผานการอบแหงมีสี
ที่เขมมากขึ้น

ดังน้ันผลการวิจัยที่ได จึงสามารถสรุปไดวา 
กระบวนการอบแหงทีเ่หมาะสมตอการอบจิงจฉูาย 
และยังคงช วยทําให สารพฤกษเคมี ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวม และคุณสมบัติการ
ตานอนุมูลอิสระมีปริมาณท่ีสูงคือ การอบแหง
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง

กิตติกรรมประกาศ
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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 เน้ือหาประกอบดวยสวนตางๆ 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
แบบจําลองการศกึษาที่ชัดเจน 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. Agri. Technol. 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
หมายเหตุ ทกุชองทางการสงบทความ ใหสงใบลงทะเบียนสงบทความ (แบบฟอรม วผก.1) 
 ที่กรอกเอกสารเรียบรอยแลว แนบไปพรอมกับบทความทุกครั้ง

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การติดตอผูเขียนจะติดตอผานอีเมล ตามท่ีอยูของ corresponding author หรือหากจําเปนเรงดวน

จะติดตอทางเบอรโทรศัพทหรือไปรษณียตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เร่ืองท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตพีิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายใน 180 วัน หลังวันรับลงทะเบียนบทความ
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเร่ืองที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

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

Guide for Authors

The submitted Manuscripts 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 subjected in a process of 
double-blinded peer-review by at least 3 independent referees and it is free of charge.

Submission checklist
Manuscript submission must include title page, abstract, keywords, text, tables, 

figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). For a title page 
section, a title of the article, a list of author, affiliations and E-mail address for corresponding 
author need to be provided. The total manuscript should not exceed 10 pages.

Preparation of the manuscript
All manuscript 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 a title using 16 pt, otherwise, Browallia new would be replaced.
4. Manuscript texts should be prepared as a single column, with a sufficient margin 

(2.5 centimeters for each side).
5. Abstract should not exceed 300 words and provide only 4 keywords for each 

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

system.
7. Each Tables and figures should be numbered consecutively.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
J. Agri. Prod. 2022 137



8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before 
the references.

9. In-text citation should be given in the form of author and year in parentheses; 
(Pawin et al., 2012) or if the author’s name is a part of 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 format.

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

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

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

ว. ผลิตกรรมการเกษตร
J. Agri. Prod. 2022138



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)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ

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