วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ปีท่ี 29 ฉบับที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มิถุนายน – กันยายน 2555

ISSN 0125-8850

การใช้ระบบชีววิถีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย (Clariasma crocephalus X Clarias gariepinus)
ในบ่อคอนกรีตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม พิมพร มนเทียรอาสน์
และพัชราวลัย ศรียะศักดิ์
1-12
ผลของการใช้เศษขิงอ่อนต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ
ปิยะภัทร์ ศรีหาตา นรินทร์ ทองวิทยา นันทฤทธิ์ โชคถาวร
และบัวเรียม มณีวรรณ

13-21

ผลของวิธีการตากแห้งโดยใช้แสงอาทิตย์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกแห้ง
ภาสกร นันทพานิช
22-33
กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน “ต้นมะเยาหิน” ในระบบเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชน บ้านแม่นาป้าก ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รังสรรค์ จันต๊ะ
34-40
พฤติกรรมทางด้านการตลาดลาไยสดในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
ศิริกานดา ยะคา พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ สุรินทร์ นิลสาราญจิต
และรัตนา โพธิสุวรรณ

41-50

ความต้องการส่งเสริมของผู้ปลูกยางพาราในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ระวิรัฐ ไชยวุฒิ และวรทัศน์ อินทรัคคัมพร

51-59

การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบท
ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์ จาปา พหล ศักคิ์คะทัศน์ วีรศักดิ์ ปรกติ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
และรัตนา โพธิสุวรรณ

60-70

คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฤตาณัฐ ศรีประภา

71-79

วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION

ผูจัดทํา

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290

ที่ปรึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร ยศราช
ผูชวยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย
รองศาสตราจารย ดร.ดวง พุธศุกร
ดร.วารี ไชยเทพ

คณะกรรมการดําเนินงาน
บรรณาธิการอํานวยการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎา ศีตะโกเศศ
รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่
ผูชวยศาสตราจารยขยัน สุวรรณ

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

อาจารย ดร.วีรศักดิ์ ปรกติ

ศาสตราจารยเฉลิมพล แซมเพชร
ศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย
ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
รองศาสตราจารย ดร.นพมณี โทปุญญานนท
รองศาสตราจารยประวิตร พุทธานนท
อาจารย ดร.เสกสันต อุสสหตานนท

ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน วงษศิริ
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ
รองศาสตราจารยออมทิพย เมฆรักษาวนิช แคมป
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงษ สวางปญญางกูร

บรรณาธิการผูชวย

นางสาววารี ระหงษ
นางสาวรังสิมา อัมพวัน
นายสมยศ มีสุข
นางประไพศรี ทองแจง

ฝายดําเนินการ

ฝายนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท 0-5387-3937 โทรสาร 0-5387-8106

นางสมจิตต กิจรุงเรือง
นางทิพยสุดา ปุกมณี
นางจิรนันท เสนานาญ
นางสาวอัมภา สันทราย

E-mail: res_journal@mju.ac.th
Web site: http://www2.it.mju.ac.th/dbresearch/raen/

วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร (ISSN 0125-8850) เปนวารสารทางการของสํานักวิจัยและสงเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม กําหนดออกปละ 3 ฉบับ เริ่มฉบับที่ 1 ในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม
ของทุกป โดยมีนโยบายเพื่อเผยแพรงานวิจัยและบทความทางวิชาการเนื่องดวยการเกษตร ใหแกองคกรที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ

บทบรรณาธิการ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนั้น ทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิต
สูงขี้น มีการนําทรัพยากรมาบริโภคไดงายขึน้ และมากขี้น จนเกินกวาความจําเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต ทําให
มีการใชพลังงานมากขึ้นตามไปดวย จนเกิดวิกฤตอยางรุนแรงดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคน
บนโลกนี้ตองตระหนัก ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยในฉบับนี้ ที่นักวิจัยไมวาระดับใดไดพยายามอยางเต็มความ
สามารถในการคนหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใชในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมใหบรรเทาลงในทุกๆ ดาน โดยเริ่มจากงานวิจัยการ
ใชระบบชีววิถีในการเลี้ยงปลาดุก ที่นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตแลว ยังเปนระบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สามารถที่จะนําไปประยุกตใชกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ที่จะชวยลดปญหาน้ําเนาเสียจากกระบวนการเลี้ยงปลาได
เชน เดี ยวกับการใชเศษขิ งอ อนเหลือ ทิ้งจากโรงงานผลิตขิ งดองที่ ยังเป นป ญหาในการกําจัด มาใชเป น
อาหารในกระบวนการผลิตไกเนื้อ ซึ่งชวยลดผลเสียตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใชก็เปนวิธีการที่ชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง
และไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังเชนงานวิจัยที่ไดมีการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาทดแทนการใชเชื้อเพลิง
ในการตากพริก เปนการเพิ่มทั้งมูลคาของผลผลิตและลดการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสาะ
แสวงหาแหลงพลังงานเชื้อเพลิงใหมทดแทนแหลงเดิมทั้งจากจุลินทรียและจากพืช เปนงานวิจัยที่ทาทาย
และนาจับตามองถึงความสําเร็จในอนาคตอันใกลนี้ โดยไดเริ่มตนวิจัยกระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน
“ตนมะเยาหิน” ในระดับชุมชนแลวที่บานแมนาปาก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามาผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซลใชในชุมชนทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
นอกจากการวิ จัยเพื่อ ชวยรั กษาสภาพแวดลอมแลว นักวิจัย ยังคงมีการวิจัย อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อใหครอบคลุมในทุกๆ มิติ ทั้งในดานการตลาดของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือ ดังเชน “ลําไย”
และการวิจัยเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐในการปลูกพืชเศรษฐกิจความหวังใหมของเกษตรกร
ในภาคเหนือ คือ “ยางพารา” ที่จะมาชวยพลิกฟนชีวิตเกษตรกรใหดีขึ้น
งานวิจัยในสถาบัน การศึกษาจะประสบความสําเร็จไมได เลย ถา ขาดการสนั บสนุน ที่ดี จาก
บุคลากรสายชวยวิชาการ ดังนั้น การวิ จัย เพื่อหาแนวทางให บุคลากรมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ในการทํ างาน
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหงานบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จได จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยในทุกๆ
เรื่องจะเปนการรวมมือรวมใจจากบุคลากรในทุกสายงาน เพื่อใหเกิดประโยชนโดยรวมตอประเทศและตอ
ประชาชาติในอนาคตครับ

(ดร.วีรศักดิ์ ปรกติ)
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

Journal of Agr. Research & Extension 29(3): 1-12

การใชระบบชีววิถีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย (Clariasma crocephalus X Clarias gariepinus)
ในบอคอนกรีตเชิงพาณิชยเพื่อเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและอาหารปลอดภัย
Use of the “Biological-Ways-of-Life” System on Commercial Intensive Catfish
(Clariasma crocephalus X Clarias gariepinus) Culture in Concrete Ponds
for Environmental Friendly and Food Safety
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Abstract
Use of the “Biological-Way-of-Life” system on commercial intensive catfish (Clariasma crocephalus x
Clarias gariepinus) culture in concrete ponds for environmental friendly and food safety was conducted in
12 months. Highly significant (F=17.20**, P<0.01) on analysis data of pH value was found between the
“Biological-Ways-of-Life” system and commercial ponds. The averages of pH value in water of 50, 30 and
0% water hyacinth ponds were 7.81, 8.06 and 8.55, respectively. Also, the significant in statistic (F=3.22*,
P<0.05) on analysis data of the NH3-N concentration between the “Biological-Ways-of-Life” system and
commercial ponds was found. Average concentrations of NH3-N of 50, 30 and 0% water hyacinth ponds
were 0.0396, 0.0592 and 0.0614 milligram/liter, respectively. The 100% survival rates of catfish in all
treatments were found. Therefore, the 50% water hyacinth of the “Biological-Ways-of-Life” system ponds
for catfish production in concrete ponds can be promoted to the farmers. Because the 50% water
hyacinth in catfish ponds showed clearly significant to both of pH value and NH3-N concentration.
Keywords: catfish, water quality, biological-ways-of-life system, concrete pond

บทคัดยอ
การใชระบบชีววิถีเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชยใน
บ อ คอนกรี ต เพื่ อ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและเพิ่ ม

ความสามารถในการแขงขันทางดานอาหารปลอดภัย
เป น ผลการวิ จัย ในระยะเวลา 12 เดื อ น ผลการวิ จั ย
พบความแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ
(F=17.20**, P<0.01) ระหวางบอเลี้ยงปลาดุกระบบ
1
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ชีว วิ ถี แ ละบ อ เลี้ย งเชิง พาณิ ชย แ บบทั่ ว ไป คา เฉลี่ ย
ระดับความเปนกรด-ดางของน้ําในบอคอนกรีต เลี้ย ง
ปลาดุกระบบชีววิถีผักตบชวา 50 และ 30 เปอรเซ็นต
และบอเชิงพาณิชยที่ไมใชระบบชีววิถี (ผั กตบชวา 0
เปอร เซ็ น ต ) มีคา เฉลี่ย เท ากับ 7.81 และ 8.06 และ
8.55 ตามลํา ดั บ ในกรณี เชน เดี ย วกัน นี้ ยั งพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=3.22*, P<0.05)
ของปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ระหวาง
บอ เลี้ย งระบบชีว วิ ถีแ ละบอ เชิงพาณิชย ดว ยปริ มาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี่ยในน้ําของบอคอนกรีตเลี้ยง
ปลาดุกระบบชีววิถีผักตบชวา 50 และ 30 เปอรเซ็นต
และบอเชิงพาณิชย (ผักตบชวา 0 เปอรเซ็นต) เทากับ
0.0396 และ 0.0592 และ 0.0614 มิลลิกรั มตอ ลิต ร
ตามลํ า ดั บ อั ต ราการรอดตายของปลาดุ ก ทุ ก กลุ ม
ทดลองมีคา เท า กัน คือ 100 เปอร เซ็ น ต ดั งนั้ น การ
เลี้ยงปลาดุ กในบอคอนกรี ตเชิงพาณิชยโ ดยใชระบบ
ชีววิถี ผักตบชวา 50 เปอรเซ็ นต จึงเหมาะสมต อการ
เลี้ยงปลาดุก เพราะแสดงผลชัดเจนตอการปรับสมดุล
ค า ความเป น กรด-ด า งของน้ํ า และช ว ยลดปริ ม าณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนไดดี
คําสําคัญ: ชีววิถี ปลาดุก บอคอนกรีต

(บัญญัติ และคณะ, 2547; บัญญัติ และดนุวัฒน, 2548;
บัญญัติ และคณะ, 2549; บัญญัติ และคณะ, 2550) โดย
การใช ผั กตบชวาในปริ ม าณความหนาแน น ต า งกั น
มาทํ าการวิจัยและพัฒ นา โดยปลอยผักตบชวาเลี้ย ง
รว มกับปลาดุ กในบอเลี้ย งคอนกรี ต เชิงพาณิชย ต าม
สัดสวนพื้นที่ที่กําหนดในการวิจัย โดยมีสมมุติฐาน คือ
ผักตบชวาในแตละสัดสวนของการปลอยเลี้ยงรวมกับ
ปลาดุกนั้น มีผลตอการลดลงของปริมาณแรธาตุตางๆ
ที่ละลายอยูในน้ํา และปริมาณความโปรงแสงของน้ํา
ผักตบชวามีผลตอการยืดอายุการใชน้ําในบอ
คอนกรีตที่เลี้ยงปลาดุกใหยาวนานยิ่งขึ้นมากกวาเดิม
โดยมีงานวิจัยตางๆ มากมายที่ยืนยันถึงความสามารถ
ของผั ก ตบชวาในการกรองตะกอนขุ น และดู ด ซั บ
แรธาตุอาหารสวนเกินในน้ําไดดี (Bunyat et al., 1998;
Bunyat, 2008; Akcin et al.,1994; Aoyama et al., 1993)
ซึ่งตะกอนขุนและแรธาตุสวนเกินนี้เองที่เปนสาเหตุหลัก
ที่ กอ ให เ กิด น้ํ าเสี ยขึ้ นภายในบอ เลี้ย งปลาดุ ก ดั งนั้ น
หากผลการวิจัยครั้งนี้ไดผลสรุปตรงตามขอสมมุติฐาน
ขางตนจริง ก็จะกอใหเกิดประโยชนตอการเลี้ยงปลาดุก
แบบอาหารปลอดภัย เพราะสามารถลดการใชสารเคมี
และยารักษาโรคไดในระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย
แกผูบริโภคได

คํานํา

วัตถุประสงค

ป ญ หาเร ง ด ว นของ เกษตรกร ผู เ พาะเลี้ ย ง
ปลาดุก ในปจจุบันนี้ คือ 1) ปญหาเรื่องตนทุนการผลิต
ปลาดุกเพื่อใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย 2) ปญหา
ราคาปลาดุกผลิตในมาตรฐานอาหารปลอดภัยขายใน
ราคาแพงมากกวาราคาปลาดุกที่เลี้ยงทั่วไป รวมทั้ง 3)
ปญหาน้ําเสียที่บอเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชยทั่วไปปลอย
ทิ้งออกสูชุมชนข างเคียง เป นต น ดังนั้น จึงเปน ที่มา
ของการวิจัยครั้งนี้ที่มุงหวังการนําระบบชีววิถี โดยการ
ใช ผั ก ตบชวามาช ว ยดู ด ซั บ ของเสี ย ในน้ํ า และช ว ย
ควบคุมปริมาณแสงสวางในมวลน้ํา เพื่อลดสาหรายพิษ
บางชนิดใหมีปริมาณอยูในระดับพอสมควร หรือมีนอยที่สุด
2

1. เพื่อใชระบบชีว วิถีเลี้ยงปลาดุ กอยา งเป น
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและเพื่ อ อาหารปลอดภั ย โดย
ปราศจากการใชส ารเคมีแ ละยารักษาโรคตลอดเวลา
การเลี้ยงปลาดุก
2. เพื่อลดปริมาณแรธาตุสวนเกินภายในบอ
เลี้ยงปลาดุกอันเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดน้ําเสีย เชน
กลุ ม ธาตุ ไ นโตรเจนที่ อ ยู ใ นรู ป ของแอมโมเนี ย ไนโตรเจน ไนไตรต-ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน
และธาตุฟอสฟอรัสที่อยูในรูปของออโธฟอสเฟต
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อุปกรณและวิธีการ
แผนการวิจัย
การใชระบบชีววิถีกับการเลี้ยงปลาดุกในบอ
คอนกรีต แบบป ด ใชบอทดลองคอนกรีต กลมขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 เมตร สูงประมาณ 0.80
เมตร จํานวน 9 บอ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ม
สมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) และ
หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละกลุมทดลอง
โดยวิธี DMRT (Dancan’s New Multiple Range Test)
ตามโปรแกรมสําเร็จรูป Sirichai Statistic 6.0 โดยไมมี
การถา ยเทน้ํ า ทิ้ งและมีการควบคุมให ร ะดั บน้ํ าในบอ
คอนกรี ต ทุ ก บ อ มี ร ะดั บ เท า กั น ตลอดการทดลอง
แบงกลุมทดลองเปนดังนี้
1. กําหนดกลุมทดลอง (treatments) จํานวน
3 กลุมๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ (Figure 1) กลุมทดลองที่ 1:
บอเลี้ยงปลาดุกแบบปดเชิงพาณิชยทั่วไป ไมมีการใช
ระบบชีววิถี ไมใชผักตบชวา (0%) กลุมทดลองที่ 2:
บอเลี้ยงปลาดุกแบบปดระบบชีววิถี ใชผั กตบชวากั้น
คอกปลอย 30% ของพื้นที่ผิวน้ํา กลุมทดลองที่ 3: บอ

เลี้ยงปลาดุกแบบปดระบบชีววิถี ใชผักตบชวากั้นคอก
ปลอย 50% ของพื้นที่ผิวน้ํา
2. ใชปลาดุกอายุประมาณ 21-23 วัน ขนาด
ประมาณ 3-5 ซม. จํานวน 60 ตัว/ตร.ม. ใหอาหารเม็ด
ลอยน้ําปริมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตามวิ ธี
ของเมฆ (2530)
3. ตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ า ที่ จํ า เป น ทางการ
เพาะเลี้ย งสั ต ว น้ํ า เชน ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ํ า
(DO) ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) อุณหภูมิ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N) ไนเตรตไนโตรเจน (NO3-N) และออโธฟอสเฟส (PO4-P) ตามวิธี
ของ American Public Health Association (1989)
4. ตรวจสอบการเจริ ญ เติ บ โตปลาดุ ก เช น
ขนาด น้ํา หนัก อั ตรารอดทุ กๆ สัป ดาห โดยกํา หนด
ระยะเวลาการทดลองครั้งนี้ 28 สัปดาห (7 เดือน) ทั้งนี้
เพื่อตองการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการเจริญเติบโต
ปลาดุกอยางชัดเจน
ระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุก
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน
2554

Figure 1 Concrete ponds for catfish with and without the “Biological-Way-of-Life” system (BWL)
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการใช ร ะบบชี ว วิ ถี ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
อัตรารอดตายของปลาดุกบิ๊กอุย
สํ า หรั บการเลี้ย งปลาน้ํ า จืด ระบบชีว วิ ถี โ ดย
ประยุกตใชผักตบชวานี้ คณะผูวิจัยเคยใชทดลองเพื่อ
ลดสารกลิ่นสาปโคลนในเนื้อปลาบึกอยางไดผลมาแลว
(บัญญัติ และขจรเกียรติ์ , 2554) โดยผลการวิ จัยกับ
ปลาบึกนั้น พบวา ระบบชีววิถีที่ใชผักตบชวาปกคลุม
ผิวน้ําทั้งสัดสวน 30 และ 50 เปอรเซ็นต สามารถชวย
ลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนชนิด Geosmin ไดอยาง
มี นั ย สํา คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (F=19.68**) ปริ ม าณสาร

(a)

Geosmin ในเนื้อปลาบึกในบอชีววิถีพบเฉลี่ยระหวาง
15.70-15.75 ไมโครกรั มต อ เนื้ อปลาบึก 1 กิโ ลกรั ม
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเฉลี่ย 41.88 ไมโครกรัมตอ
เนื้อปลาบึก 1 กิโลกรัม ของบอที่ไมใชระบบชีววิถี จาก
การทํางานที่ไดผลของระบบชีววิถีผักตบชวาดังกลาวนี้
จึงถูกนํามาประยุกตใชในบอคอนกรีตเลี้ยงปลาดุกใน
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จากผลการทดลองครั้ ง นี้ ป ระจั ก ษ
เบื้องตนดว ยสายตาแลววา บอคอนกรีต ควบคุมกลุม
ทดลองที่ 1 ที่เลี้ยงปลาดุกระบบทั่วไปไมใชผักตบชวา
(0%) นั้น มีสีของน้ําเขียวเขมแตกตางจากบอคอนกรีต
ระบบชีววิถีผักตบชวาอีก 2 กลุมทดลองอยางชัดเจน
(Figure 2)

(b)

(c)

Figure 2 Comparison on water color of catfish ponds (a) without the “Biological-Way-of-Life”
system (BWL), (b) with 30% of the BWL and (c) with 50% of BWL
จาก Figure 2 การที่บอเลี้ยงปลาดุ กระบบ
ชีววิถีผักตบชวามีความใสของน้ําชัดเจนดีกวาบอเลี้ยง
ทั่ ว ไปนี้ ย อ มจะทํ า ให เ กษตรกรสามารถลดต น ทุ น
คาน้ํามันเชื้อเพลิงของการเปลี่ยนถายน้ําในบอและลด
การใชสารเคมีบําบัดน้ําและยังรักษาสุขภาพสัตวน้ําได
ในคราวเดียวกันตลอดการเลี้ยงปลาดุกอีกดวย
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นอกจากนี้จากผลการวิจัยครั้งนี้พบอีกวา เมื่อ
ไมมีการเปลี่ยนถ ายน้ํ าตลอดการทดลองนั้น ปลาดุ ก
ทุกกลุมทดลองยังสามารถมีอัตราการเจริญเติบโตได
ตามปกติ (Figure 3) เมื่อนําขอมูลการเจริญเติบโตปลาดุก
ทั้งดานน้ําหนักและขนาดมาวิเคราะหสถิติ พบวา การ
เจริญเติบโตทั้งน้ําหนักและขนาดของปลาดุกไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลอง
(F=0.66ns, และ F=0.09ns ตามลําดับ) (Table 1)
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Table 1 Average data of weight and length of catfish in concrete ponds water between commercial
and the “Biological-Way-of-Life” system
Mean

Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-way-of-life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-way-of-life” system (50% water hyacinth)
ขอ มูลความไมแ ตกต า งระหว างน้ํ า หนั กและ
ขนาดปลาดุกที่ผลิตไดทั้งจากบอคอนกรีตระบบทั่วไป
และบอเลี้ยงระบบชีววิถีนี้ หมายถึง การใชระบบชีววิถี
ผักตบชวาลอยปกคลุมผิวน้ําทั้งในสัดสวน 30 และ 50
เปอรเซ็นตไมมีผลกระทบใดๆ ตอผลผลิตปลาดุก อีกทั้ง
ผักตบชวาทั้งสองสัดสวนนี้ ยังไมมีผลกระทบใดๆ ต อ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (F=1.01ns) และไมมี
ผลกระทบใดๆ ต อ อุ ณ หภู มิ น้ํ า (F=0.03ns) ในบ อ
คอนกรีตเลี้ยงปลาดุก ในทางตรงกันขามการใชระบบ
ชีววิถีผักตบชวาทั้งสองสัดสวนนี้ กลับแสดงผลความ
แตกตางในระดับความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) อยาง
มีนั ย สํ า คัญยิ่ งทางสถิ ติ กับบอ คอนกรี ต ทั่ ว ไปที่ ไมใช

Weight (g)
24.5565a
24.0870a
20.8065a

Length (cm)
12.3137a
12.1404a
11.8244a

ผักตบชวา (F=17.20**, P<0.01) (Table 2) และยังแสดง
ความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ทดลอง
(DMRT) อยางชัดเจนอีกดวย (Table 3) จากขอมูลเฉลี่ย
ตลอดการวิจัย พบวา ระดับความเปนกรด-ดางของน้ํา
ในบอคอนกรีตระบบชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็น ต
คุณภาพน้ํามีความเปนกลางเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาดุก
มากที่สุดเฉลี่ย เทากับ 7.81 รองลงมา คือ บอคอนกรีต
ระบบชีววิถีผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต เฉลี่ยเทากับ 8.06
และระดั บความเป นกรด-ดา งของน้ํา ที่ มีคา มากที่ สุ ด
ของการวิจัยครั้งนี้ คือ บอคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยเทากับ
8.55 ตามลําดับ (Table 4 and Figure 4)

Figure 3 Evaluations on weight and length of catfish in this study
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Table 2 Analysis variance (ANOVA) of pH value in concrete ponds water between commercial
and the “Biological-Way-of-Life” system: Sirichai Statistic version 6.00
Source

df

SS

MS

F

Treatment
Ex.Error
Total

2
78
80

7.6581
17.3618
25.0199

3.8291
0.2226
0.3127

17.20**

F
(0.05)
3.15

F
(0.01)
4.98

F-Prob
0.0000

Grand Mean = 8.11269137888779; C.V. = 5.8155%; LSD 0.05 = 0.254242738594181; LSD 0.01 = 0.33603699338433

Table 3 Differentiation analysis of pH value in concrete ponds water between commercial and the
“Biological-Way-of-Life” system: Duncan’s New Multiple Range test; ranked at probability level 0.01
Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-way-of-life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-way-of-life” system (50% water hyacinth)

Mean
8.5251a
8.0259b
7.7871b

Means not sharing letter in common differ significantly by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

Table 4 Average data of pH value in concrete ponds water between commercial and the
“Biological-Way-of-Life” system
Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-way-of-life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-way-of-life” system (50% water hyacinth)
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pH value
8.55
8.06
7.81
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Figure 4 Fluctuations of pH value in concrete ponds water with and without
the “Biological-Way-of-Life” system
จาก Figure 4 ของผลการวิจัยในครั้งนี้แสดง
อยางชัดเจนวา ระบบชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต
มี ผ ลต อ ระดั บ ค า ความเป น กรด-ด า งของน้ํ า ตั้ ง แต
สัปดาหแรกของการเริ่มทดลองในครั้งนี้ ทั้งนี้ระดับคา
ความเปนกรด-ดางของน้ําในบอคอนกรีตเปดใหมที่ใช
ทดลอง ทุ กบ อ กอ นเริ่ มใส ผั ก ตบชวาตามสั ด ส ว นที่
กําหนดนั้น มีคาใกลเคียงกันที่ประมาณ 9.026 แตเมื่อ
เริ่ ม ใส ผั ก ตบชวาลงไปตามสั ด ส ว นของแต ล ะกลุ ม
ทดลองในเวลาที่ ผ า นไปเพี ย ง 1 สั ป ดาห ระดั บ ค า
ความเป นกรด-ดา งของน้ํ าในบอ ชีววิ ถี ผั กตบชวาทั้ ง
สองกลุมทดลองมีคา ต่ํ า กว า บ อ คอนกรี ต กลุม ที่ ไม มี
ผั กตบชวาอย า งชัด เจน และเมื่ อ พิ จารณาภาพการ
เปลี่ยนแปลงของระดับคาความเปนกรด-ดางตลอดการ
เลี้ย งปลาดุ ก ในบอ คอนกรี ต ครั้ งนี้ พบว า ระดั บการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงของคาความเปนกรด-ดางของน้ําใน
บอเลี้ยงปลาดุกระบบชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต
มีนอยกวาบอทดลองในกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระหวางสัปดาหที่ 5 ถึงสัปดาหที่ 9 ของการทดลองนั้น
บอเลี้ยงปลาดุกระบบชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต
มีการเปลี่ยนแปลงระดับคาความเปนกรด-ดางของน้ํา
น อ ยมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บอ ทดลองกลุ มอื่ น ๆ
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ ทั้งนี้อาจจะเปนไปไดวาปริมาณ
ผั กตบชวา 50 เปอร เซ็ น ต มีผ ลต อ เสถี ย รภาพของ
ระดับคาความเปนกรด-ดา งของน้ําไดดี สอดคลองกับ
ภูมิปญญาท องถิ่ นที่สืบทอดกันมาของเกษตรกรไทย
เกี่ยวกับการแกฤทธิ์ดาง (เบส) ของบอคอนกรีตนี้ คือ
การแนะนําใหใชเปลือกกลวยหรือเศษวัชพืชและโคลน
ดิ น หมักน้ํ า ในบอ คอนกรี ต เป ด ใหมกอ นใชเลี้ย งปลา
ประมาณ 5-7 วัน นอกจากนี้การที่ปลาดุกทดลองทุ ก
กลุมมีอั ตราการรอดตายเทากัน คือ 100 เปอรเซ็น ต
และปลาดุกทดลองทุกตัวไมพบการเกิดโรคใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งตางๆ เหลานี้เปนผลการวิจัยเชิงประจักษที่สามารถ
หยุดยั้งการใชสารเคมีบําบัดน้ําและสารเคมีรักษาโรค
สัตวน้ําไดโดยตรงตลอดการทดลองครั้งนี้
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ผลการใชระบบชีววิถีตอการลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ไนไตรต-ไนโตรเจน (NO2-N)
ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) และกลุมฟอสฟอรัส
ที่อยูในรูปของออโธฟอสเฟต (PO4-P)
ปริ ม าณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจน (NH3-N) ที่
ละลายน้ํา พบวา บอคอนกรีตเลี้ยงปลาดุกระบบชีววิถี
ผักตบชวาปกคลุมพื้นที่ผิวน้ํา จํานวน 50 เปอรเซ็นต

แสดงปริมาณเฉลี่ยตลอดการทดลองนอยที่สุด เทากับ
0.0396 มิล ลิกรั ม/ลิต ร ตามมาด ว ยบ อ เลี้ย งปลาดุ ก
ชีววิถีผักตบชวาปกคลุมผิวน้ําจํานวน 30 เปอรเซ็นต
(0.0592 มิลลิกรัม/ลิตร) และบอเลี้ยงปลาดุกระบบทั่วไป
ที่ไมใชผักตบชวา (0.0614 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามลําดับ
(Table 5)

Table 5 Average data of ammonia-nitrogen (NH3-N) concentrations in concrete ponds water between
commercial and the “Biological-Way-of-Life” system
Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-way-of-life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-way-of-life” system (50% water hyacinth)
จาก Table 5 พบวา หากพิจารณาขอมูลกลุม
ทดลองเลี้ยงปลาดุกในบอ คอนกรีต แบบทั่วไปที่ไมใช
ผักตบชวานั้น ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่ตกคาง
เฉลี่ยในบอจะมีตัวเลขสูงสุด คือ 0.0614 มิลลิกรัม/ลิตร
ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงจากระดับปริมาณปกติของการเลี้ยง
ปลาน้ําจืดทั่วไปที่กําหนดไวไมควรเกิน 0.02 มิลลิกรัม/
ลิตร (ไมตรี, 2524) ประมาณ 0.0414 มิลลิกรัม/ลิต ร
หรือมากกวาคาปกติประมาณ 2 เทาตัว ดังนั้น จึงไม
นาแปลกใจใดๆ เลยที่คุณภาพน้ําในบอคอนกรีตเลี้ยง
ปลาดุกเชิงพาณิชยทั่วไปที่ไมใชผักตบชวานั้น ปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนสวนเกินเหลานี้จะเปนสิ่งกระตุน
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Ammonia-nitrogen (NH3-N) (ppm)
0.0614
0.0592
0.0396

ทําใหเกิดน้ําเขียวที่มาจากสาหรายและแพลงกตอนพืช
ในบอปลาดุกอยางรวดเร็วแตกตางจากคุณภาพน้ําใน
บอ เลี้ ย งปลากิ น พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ อย า งชั ด เจนภายใน
ระยะเวลาเดี ยวกัน อย า งไรก็ต ามเปน ที่ นา สังเกตว า
ปริ มาณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจนจะคอ ยๆ ลดลงตาม
สัดสวนของการใชผักตบชวาของการทดลองในครั้งนี้
ถึงแมวาคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจนโดยภาพรวมนั้นจะ
ยังคงเปนตัวเลขเฉลี่ยที่สูงกวาระดับปกติของการเลี้ยง
ปลาน้ําจืดทั่วๆ ไปอยูก็ตาม ดังนั้นแนวทางการใชระบบ
ชีววิถีผักตบชวาจึงเปนระบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ
ที่เหมาะสมและควรมีการศึกษาพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
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Figure 5 Fluctuations of ammonia-nitrogen (NH3-N) concentrations in concrete ponds water
with and without the “Biological-Way-of-Life” system
จาก Figure 5 ซึ่งแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงของปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ทั้งสามกลุม
ทดลองตลอดระยะเวลาที่ ศึกษา พบวา โดยภาพรวม
ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในบอชีววิถีผักตบชวา
50 เปอร เซ็ น ต มีการเปลี่ย นแปลงขึ้ น ลงแบบคอ ยๆ
เปนคอยๆ ไปมีเสถียรภาพดีที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลง
จะไมรุนแรงเหมือนกลุมทดลองอื่นๆ และเมื่อนําขอมูล
เฉลี่ ย ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห ส ถิ ติ วิ จั ย และหาความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละกลุมทดลองโดยวิธี
DMRT โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Sirichai Statistics Version
6.00 พบว า แต ละกลุ ม ทดลองมี ค วามแตกต า งกั น
(analysis of variance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัย
(F=3.22*, P<0.05) (Table 6) และความแตกตางระหวาง

ค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ทดลองที่ 3 ซึ่ ง ใช ผั ก ตบชวา 50
เปอร เ ซ็ น ต มี ค วามแตกต า งอย า งชั ด เจนกั บ กลุ ม
ทดลองที่ 2 ซึ่งใชผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต และกลุม
ทดลองที่ 1 ซึ่งไมใชผักตบชวา (Table 7) จากขอมูลนี้
สามารถวิเคราเะหไดวา การใชระบบชีววิถีผักตบชวา
50 เปอร เซ็ นต ส งผลอยางชัด เจนต อการลดปริ มาณ
เฉลี่ยแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่ ละลายในน้ํ า ที่ใชเลี้ย ง
ปลาดุกไดมากกวาการใชผักตบชวาเพียง 30 เปอรเซ็นต
และบอเลี้ย งปลาดุ กทั่ว ไปที่ไมใชผั กตบชวาเลย และ
การใชผักตบชวาเพียง 30 เปอรเซ็นต ไมแสดงผลใดๆ
ต อ การลดปริ ม าณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับบอคอนกรีตทั่วไปที่ไมใชผักตบชวา
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Table 6 Analysis variation (ANOVA) of ammonia-nitrogen (NH3-N) concentrations in concrete ponds
water between commercial and the “Biological-Way-of-Life” system: Sirichai Statistic version 6.00
Source

df

SS

MS

F

Treatment
Ex.Error
Total

2
78
80

0.0083
0.1011
0.1094

0.0042
0.0013
0.0014

3.22*

F
(0.05)
3.15

F
(0.01)
4.98

F-prob
0.0441

Grand Mean = 5.43209873369814E-02; C.V. = 66.2609%; LSD 0.05 = 1.93964897173064E-02; LSD 0.01 = 2.56366735303995E-02

Table 7 Differentiation analysis of ammonia-nitrogen (NH3-N) concentrations in concrete ponds water
between commercial and the “Biological-Way-of-Life” system: Duncan’s New Multiple Range Test;
ranked at probability level 0.05
Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-Way-of-Life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-Way-of-Life” systems (50% water hyacinth)

Mean
0.0622a
0.0607a
0.0400b

Means not sharing letter in common differ significantly by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

จากผลการศึกษาในกรณีของปริมาณไนไตรทไนโตรเจน (NO2-N) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) และ
ออโธฟอสเฟต (PO4-P) พบวา กลุมทดลองทั้งสามกลุม
ไมแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใดๆ ทางสถิติ
และคาเฉลี่ยของแตละปจจัยขางตนเหลานี้ไมพบความ
แตกตางระหวางกลุมทดลอง (Table 8) ดังนั้น จากผล

การทดลองที่ได หมายถึง การเลี้ยงปลาดุกในบอคอนกรีต
ระบบทั่วๆ ไปและระบบชีววิถีผักตบชวา ไมวาจะสัดสวน
30 หรือ 50 เปอรเซ็นต ใหผลที่ไมมีความแตกตางกัน
แต อ ย า งใดในปริ มาณตกคางของไนไตรท -ไนโตรเจน
(NO2-N) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) และออโธฟอสเฟต
(PO4-P)

Table 8 Average data of nitrite-nitrogen (NO2-N), nitrate-nitrogen (NO3-N) and orthophosphate (PO4-P)
concentrations in concrete ponds water between commercial and the “Biological-Way-of-Life” systems
Treatment
T-1: Commercial system (0% water hyacinth)
T-2: “Biological-Way-of-Life” system (30% water hyacinth)
T-3: “Biological-Way-of-Life” system (50% water hyacinth)
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NO2-N
0.0868a
0.0566a
0.0562a

NO3-N
0.1287a
0.1261a
0.1217a

PO4-P
0.3121a
0.3026a
0.2634a
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สรุปผลการวิจัย
1. ระบบชี ว วิ ถี ผั ก ตบชวา 50 เปอร เ ซ็ น ต
สามารถนํามาพัฒนาใชเลี้ยงปลาดุกในบอคอนกรีตเชิง
พาณิ ชย ไ ด ผ ลดี ต อ การรั กษาเสถี ย รภาพของระดั บ
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (F=17.20**, P<0.01) นอกจากนี้อั ตราการ
รอดตายของปลาดุกทุกกลุมทดลองมีคา เทา กับ 100
เปอรเซ็นต
2. ระบบชี ว วิ ถี ผั ก ตบชวา 50 เปอร เ ซ็ น ต
แสดงผลการลดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)
ในน้ําไดผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัยกับ
กลุมทดลองอื่นๆ (F=3.22*, P<0.05) ของการเลี้ยงปลาดุก
ในบอคอนกรีตครั้งนี้

เอกสารอางอิง
บัญญัติ มนเทียรอาสน วิชาญ นุนสังข และดนุวัฒน
เพ็งอน. 2547. ระบบเกษตรชีววิถีเพื่อลด
ตนทุนการเลีย้ งปลานิลในบอแบบผสมผสาน.
รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 5.
20-21 พฤษภาคม 2547. มหาวิทยาลัยแมโจ,
เชียงใหม. น. 198-204.
บัญญัติ มนเทียรอาสน และดนุวัฒน เพ็งอน. 2548.
ความสัมพันธระหวางผลผลิตปลากับกําลัง
ผลิตเบื้องตนของแหลงน้ําในบอเลี้ยงปลา
เกษตรทฤษฏีใหม มหาวิทยาลัยแมโจ
เชียงใหม (พ.ย. 2545-พ.ย. 2547). รายงาน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6. 18-20
พฤษภาคม 2548. มหาวิทยาลัยแมโจ,
เชียงใหม. น. 180-186.

บัญญัติ มนเทียรอาสน ภูสติ ปุกมณี จิราภรณ กิติกุล
และพิมพร มนเทียรอาสน. 2549. การใช
ปลานิลดูดซับแคดเมียมในบอพักน้ําเสีย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. รายงานการ
ประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 7. 25-26
พฤษภาคม 2549. มหาวิทยาลัยแมโจ,
เชียงใหม. น. 123-131.
บัญญัติ มนเทียรอาสน อภินันท สุวรรณรัตน
และขจรเกียรติ แซตัน. 2550. เปรียบเทียบ
ศักยภาพหวงโซอาหารธรรมชาติในบอเลี้ยง
ปลาแบบธุรกิจและแบบผสมผสานเพื่อลด
ตนทุนการผลิตปลานิล 12 เดือน. วารสาร
วิจัยเทคโนโลยีการประมง. 1(2): 171-181.
บัญญัติ มนเทียรอาสน และขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม.
2554. การใชเทคนิคชีววิถีเพื่อลดปริมาณสาร
กลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาบึก. วารสารวิจยั
และสงเสริมวิชาการเกษตร. 28(3): 30-38.
เมฆ บุญพราหมณ. 2530. การเลี้ยงปลา. คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 104 น.
ไมตรี ดวงสวัสดิ์. 2524. การควบคุมคุณสมบัติของ
น้ําในบอเลี้ยงปลา. สถาบันประมงน้ําจืด
แหงชาติ กรมประมง, กรุงเทพฯ. 18 น.
Akcin, G., O. Saltabas and H. Afsar. 1994.
Removal of lead by waterhyacinth
(Eichhornia crassipes). J. Environ. Sci.
Health. 29(10): 2177-2183.
American Public Health Association. 1989.
Standard methods for the examination
of water and waste water. 7thed. Port
City Press, Baltimore, Maryland.

11

วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 29(3): 1-12

Aoyama, I., H. Nishizaki, R. Bhamidimarri, X. Li
and S. Liu. 1993. Uptake of nitrogen and
phosphate and water purification by
waterhyacinth (Eicchornia crassipes).
Water.Sci.Tech. 28(7): 47-53.
Bunyat, M., T. Nakazono, C. Okamoto,
T. Odahara, M. Kikuchi and K. Kabata.
1998. Bioremediation technique of
eutrophic water and utilization of aquatic
plants as feedstuff in zoo parks.
J. Grassland Science. 44(2): 115-121.

12

Bunyat, M. 2008. Survival and growth of Siamese
crocodile, Crocodylussiamensis, fed
formulated diets with and without
cadmium supplement. Proceedings of
the 5th Taiwan-Thailand bilateral
conference. May 7-9, 2008. National
Pingtung University of Science and
Technology, Pingtung. pp. 43-47
.

Journal of Agr. Research & Extension 29(3): 13-21

ผลของการใชเศษขิงออนตอสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อ
Effects of Young Ginger (Zingiber officinale Rosc.) Waste
on Productive Performance of Broiler Chickens
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Abstract
The experiment was conducted to find out the effects of young ginger waste on productive
performance of broiler chickens. Using 250 eight day sold Arbor Acres mixed sex broiler chickens. The
experiment was randomly assigned to 5 treatments with 5 replicates of 10 chicks each. The experimental
diets contained young ginger waste at levels of 0, 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0%. The results showed that feed
intake, weight gain and FCR were not significantly different (p>0.05). Young ginger waste was no effect
on mortality but chicken fed young ginger waste at 3.0% has trended better productive performance. The
result suggested that young ginger waste can use arrive at 6.0% that was no effects on productive
performance of broiler.
Keywords: broiler, young ginger waste, productive performance
บทคัดยอ
การศึกษาผลของเศษขิงออนตอสมรรถภาพ
การผลิตไกเนือ้ ใชไกเนื้อพันธุอารเบอรเอเคอรคละเพศ
อายุ 8 วัน จํานวน 250 ตัว วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ (completely randomized design; CRD)
แบงเปน 5 กลุมๆ ละ 5 ซ้ําๆ ละ 10 ตัว ใชเศษขิงออน
ผสมในอาหารทีร่ ะดับ 0, 1.5, 3.0, 4.5 และ 6.0% ทําการ
ทดลองเป นระยะเวลา 5 สัปดาห ระหว างการทดลอง
มีอาหารและน้ําใหไกกินอยางเต็มที่ พบวา ปริมาณอาหาร

ที่กิน น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไกเนื้อ ไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
และไมมีผลต ออัตราการตายของไก โดยสมรรถภาพ
การผลิตในไกเนื้อกลุมที่ใชเศษขิงออนที่ระดับ 3.0%
มีแนวโนมดีที่สุด จากผลการทดลองนี้ แสดงใหเห็นวา
สามารถใชเศษขิ งอ อ นในอาหารไกเนื้ อ ได ถึ ง 6.0%
โดยไมมีผลกระทบตอสมรรถภาพการผลิต
คําสําคัญ: ไกเนื้อ เศษขิงออน สมรรถภาพการผลิต
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คํานํา

อุปกรณและวิธีการ

การผลิตขิงดองใชขิงออนสดที่มีอายุการปลูก
ประมาณ 4-6 เดือน ในแตละปมีการผลิตขิงดองเปน
จํานวนมาก เชน บริษัทชวี่ เฉวียน ฟูดส จํากัด รับซื้อ
ขิ งอ อ นสดจากเกษตรกรป ละประมาณ 12,000 ตั น
สามารถแปรรูป เป นผลิต ภัณฑ ขิงดองและขิงแปรรู ป
สงออกประมาณ 11,000 ตัน และมีเศษขิงสวนที่คัดทิ้ง
ประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งเปนปญหาของโรงงานและสงผล
เสียตอสิ่งแวดลอม (เจริญชัย, 2552) จินตนา และคณะ
(2550) รายงานวา เศษขิงออนสามารถนํามาทําน้ําหมัก
ชีวภาพสมุนไพร เพื่อใชผสมอาหารและน้ําใหสัตวกิน
ชวยเพิ่มสมรรถนะการผลิต ลดกลิ่นในมูล นอกจากนั้น
ยังสามารถใชฉีดพนไลแมลง ไร และยุง หรือประยุกต
ทําเปนปุยหมักชีวภาพเพื่อชวยลดตนทุนการเพาะปลูก
ซึ่งรุงระวี และคณะ (2545) รายงานถึงแนวคิดของผูบริโภค
วา มีความสนใจในด า นสุ ขภาพ และความปลอดภั ย
ของอาหารมากขึ้ น ไดมีการทดลองนํ าสมุนไพรที่ห า
ไดงายในทองถิ่นมาทดลองเลี้ยงสัตว พบวา สรรพคุณ
ของสมุนไพรชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนได
ของโภชนะในอาหาร เพ็ญนภา และคณะ (2542) ไดศึกษา
ในขิง พบวา ขิงมีสรรพคุณทางยาหลายอยางที่มีประโยชน
เชน ชวยขับลม ลดอาการไข ขับน้ําดี ปองกันการเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร ชวยใหเจริญอาหาร มีฤทธิ์ตาน
การอักเสบ ตานการเจริญของแบคทีเรียและไวรัส และ
ชวยปรับภูมิคุมกัน นอกจากนั้น Polasa and Nirmala
(2003) รายงานไววา ขิงมีผลตอระบบหลอดเลือดหัวใจ
และปองกันการเกิดเนื้องอกในหนูไดอีกดวย
ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะนําเศษขิงออนจาก
โรงงานผลิต ขิงดองมาทํา การศึกษาถึงผลของการใช
เศษขิ ง อ อ นต อ สมรรถภาพการผลิต ไก เนื้ อ เพื่อ เป น
แนวทางในการใชประโยชนตอไป

การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของเศษขิงออน
การวิ เคราะห ห าองคป ระกอบทางเคมีข อง
เศษขิงออนโดยวิธี proximate analysis และพลังงาน
ทั้งหมด (gross energy) วิเคราะหดวยเครื่อง Bomb
calorimeter (ยี่หอ IKA รุน C5001 ประเทศเยอรมัน)
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การทดลองในไกเนื้อ
ใชไกเนื้อพันธุอารเบอรเอเคอร คละเพศ อายุ
8 วั น ชั่งน้ํ า หนั กลูกไกทุ กตัว แลว คัด เลือ กลูกไกที่ มี
น้ําหนักใกลเคียงกับน้ําหนักเฉลี่ย 250 ตัว แลวนําลูกไก
ที่ไดมาสุมคัดเลือกเพื่อจัดลงคอกทดลอง จํานวนคอกละ
10 ตัว ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely
randomized design) ประกอบดวย 5 กลุมๆ ละ 5 ซ้ําๆ
ละ 10 ตัว อาหารทดลองแบงออกเปน 3 ชวงอายุ คือ
8-16, 17-28 และ 29-42 วัน (Table 1) โดยใชเศษขิงออน
ผสมในอาหารที่ ระดั บ 0, 1.5, 3.0, 4.5 และ 6.0%
ทดลองเปนระยะเวลา 5 สัปดาห ในโรงเรือนแบบเปด
คอกมีขนาด 1.0x2.5 ตร.ม. พื้นรองดวยแกลบ ตลอด
การทดลองมีอาหารและน้ําใหกินอยางเต็มที่

การเก็บรวบรวมขอมูล
บัน ทึ กน้ํ า หนั กตั ว ไกเ นื้ อ เริ่ มต น การทดลอง
และทุกสัปดาห บันทึกปริมาณอาหารที่ให อาหารที่เหลือ
ทุกสัปดาห และจดบันทึกไกตาย เพื่อคํานวณปริมาณ
อาหารที่ กิน น้ํ า หนั กตั ว ที่ เพิ่ มขึ้ น อั ต ราการเปลี่ย น
อาหารเปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการตาย

การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวน
(analysis of variance) และเปรียบเทียบคาความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range
test โดยโปรแกรม SPSS version 15.0 ที่ระดับ 95%
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0
52.02
26.00
29.62
23.28
26.00
21.05
20.90
20.50
20.13
20.50

8-16 days old
Young ginger waste (%)
1.5
3.0
4.5
50.38
48.76
47.17
26.00
26.00
26.00
29.66
29.67
29.70
23.38
23.48
23.56
26.00
26.00
26.00
21.50
23.00
24.50
21.00
21.00
20.98
20.95
20.95
20.95
20.50
20.50
20.50
20.13
20.14
20.14
20.50
20.50
20.50

22.00
20.95
20.45
21.25
20.86
3050.07
215.07

22.00
22.00
22.00
22.00 20.00
20.95
20.95
20.95
20.95 20.92
20.45
20.45
20.45
20.45 20.41
21.24
21.24
21.24
21.23 21.15
20.86
20.86
20.86
20.86 20.78
3050.30 3050.47 3050.42 3050.09 3100.76
214.95 214.83 214.70 214.58 214.78

Ingredients (%)
Corn
Rice bran
Soybean meal 45%CP
Rice bran oil
Fish meal 61%CP
Young ginger waste
Limestone
Dicalcium phosphate 16%P
Normal salt
DL-methionine
L-lysine
Premix1/
Calculated composition (%)
Crude protein
Calcium
Available phosphorus
Lysine
Methionine
ME (kcal/kg)
Price (Baht/kg)2/

6.0
45.56
26.00
29.71
23.65
26.00
26.00
20.98
20.95
20.50
20.15
20.50

0
57.96
26.00
24.12
23.00
26.00
21.08
20.70
20.50
20.09
20.50

17-28 days old
Young ginger waste (%)
1.5
3.0
4.5
56.35 54.76 53.15
26.00 26.00 26.00
24.13 24.12 24.15
23.09 23.18 23.27
26.00 26.00 26.00
21.50 23.00 24.50
21.08 21.07 21.06
20.70 20.70 20.70
20.50 20.50 20.50
20.10 20.11 20.11
20.05 20.06 20.06
20.50 20.50 20.50

6.0
49.52
28.00
23.97
23.58
26.00
26.00
21.05
20.69
20.50
20.12
20.07
20.50

20.00
20.92
20.41
21.15
20.78
3100.42
214.67

20.00 18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.92 20.89
20.89
20.89
20.89
20.89
20.41 20.38
20.38
20.38
20.38
20.38
21.15 21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.78 20.72
20.72
20.72
20.72
20.72
3100.81 3150.15 3150.39 3150.42 3150.45 3150.41
214.37 214.48 214.35 214.24 214.12 214.00

20.00
20.92
20.41
21.15
20.78
3100.32
214.55

20.00
20.92
20.41
21.15
20.78
3100.41
214.42

0
63.93
26.00
18.67
22.68
26.00
21.11
20.50
20.50
20.08
20.50

29-42 days old
Young ginger waste (%)
1.5
3.0
4.5
62.29
60.68
59.08
26.00
26.00
26.00
18.71
18.70
18.71
22.78
22.88
22.97
26.00
26.00
26.00
21.50
23.00
24.50
21.11
21.11
21.10
20.50
20.50
20.50
20.50
20.50
20.50
20.08
20.09
20.10
20.03
20.04
20.04
20.50
20.50
20.50

6.0
57.48
26.00
18.72
23.06
26.00
26.00
21.09
20.50
20.50
20.10
20.05
20.50
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Table 1 Ingredients and nutrient composition of experimental diets

15

1/premix supplied (/kg premix), V.A. 2,000,000 IU, V.D3 400,000 ICU, V.E. 3,500 IU, V.K3 0.18 g, V.B1 0.16 g, V.B2 0.8 g, V.B6 0.56 g, V.B12 2 mg, pantothenic acid 1.89 g, nicotinic acid 4 g,
folic acid 60 mg, biotin 18 mg, choline 95 g, Cu 2 g, Mn 16 g, Fe 12 g, I 120 mg, Zn 16 mg, Co 60 mg and Se 32 mg.
2/price of ingredients (Baht/kg); corn 9.50, rice bran 11.00, soybean meal 15.20, rice bran oil 38.00, fish meal 38.20, young ginger waste 0.00, limestone 2.00, dicalcium phosphate 11.00,
normal salt 5.00, DL-methionine 152.00, L-lysine 93.00 and premix 38.00.
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ผลการทดลอง
สวนประกอบทางเคมีของเศษขิงออน
จากการวิเคราะหอ งคป ระกอบทางเคมีข อง
เศษขิงออน (Table 2) พบวา เศษขิงออนสดประกอบดวย
ความชื้น 92.09% และเศษขิงออนแหงประกอบดว ย
ความชื้น 8.13% (วัตถุแหง 91.87%) โปรตีน 7.63%
ไขมันรวม 9.66% เถา 11.92% เยื่อใย 12.80% แคลเซียม
0.28% ฟอสฟอรัส 0.15% ไนโตรเจนฟรีเอ็กซแทรก
49.86% พลังงานรวม (gross energy) 4,196.50 kcal/kg
และพลังงานที่ใชประโยชนได (metabolizable energy)
3,063.55 kcal/kg ซึ่งไดจากการคํานวณตามวิธที ี่รายงาน
ไวโดยเพิ่มศักดิ์ (2546)
น้ําหนักตัวเฉลี่ย
ที่อายุ 21 วัน (Table 3) ไกที่ไดรับอาหารผสม
เศษขิงออน 1.5% มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 807.00

กรัม รองลงมา คือ กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน
0, 3.0, 6.0 และ 4.5% มีน้ํา หนักตัว เฉลี่ย 803.00,
773.00, 749.00 และ 718.00 กรัม ตามลําดับ โดยกลุม
ที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 4.5% กับกลุมอื่นๆ และ
กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 0 และ 1.5% มีน้ําหนัก
ตัวเฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 3.0
และ 6.0% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตกลุมที่
ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 3.0% มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย
สูงกวา 6.0% และกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน
1.5% มี น้ํ า หนั กตั ว เฉลี่ ย สู ง กว า กลุ มควบคุ ม โดยไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ที่อายุ 42 วัน (Table 3) ไกที่ไดรับอาหารผสม
เศษขิงออน 3.0% มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2,171.00
กรัม รองลงมา คือ กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน
0, 1.5, 4.5 และ 6.0% มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 2,131.00,
2,125.00, 2,118.22 และ 2,062.56 กรัม ตามลํา ดับ
โดยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)

Table 2 Nutrient composition of dried young ginger waste
Nutrient
Dry matter
Crude protein
Ether extract
Ash
Fiber
Calcium
Phosphorus
Nitrogen free extract
GE (kcal/kg)
ME (kcal/kg)
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%Air dry basis
91.87
97.63
99.66
11.92
12.80
90.28
90.15
49.86
4,196.50
3,063.55

Journal of Agr. Research & Extension 29(3): 13-21

Table 3 Effect of young ginger waste on body weight of broiler (g)
Age
(day)
8
14
21
28
35
42
a,b,c

0
0,168.20b
0,403.90b
0,803.00c
1,176.00b
1,690.00b
2,131.00b

Young ginger waste (%)
1.5
3.0
4.5
0,168.50aa 1,168.50a 1,168.50a
0,404.30ba 1,406.80b 0,369.00a
0,807.00ca 1,773.00b 0,718.00a
1,190.00ba 1,190.00b 1,122.00a
1,663.00ab 1,682.00b 1,597.00a
2,125.00aa 2,171.00b 2,118.22a

6.0
1,168.50a
0,389.40b
0,749.00b
1,116.00a
1,591.00a
2,062.56a

C.V.
(%)
0.50
3.51
2.76
2.85
3.41
4.06

P-value
0.971
0.001
0.000
0.002
0.024
0.423

means within the same row with different common letters differ significantly (p<0.05)

น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ชวงอายุ 8-21 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 1.5% มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 638.50 กรัม รองลงมา คือ กลุมที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 0, 3.0, 6.0 และ 4.5% มีน้ําหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 634.80, 604.50, 580.50 และ 549.50
กรัม ตามลําดับ โดยกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน
4.5% กับกลุมอื่นๆ และกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษ
ขิงอ อน 0 และ 1.5% มีน้ํ า หนั กตัว ที่ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย สู ง
กวากลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 4.5 และ 6.0%
อย า งมีนั ย สํ า คัญทางสถิ ติ (p<0.05) แต กลุมที่ ได รั บ
อาหารผสมเศษขิงออน 3.0 กับ 6.0% และกลุมควบคุม
กับกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 1.5% มีน้ําหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ชวงอายุ 22-42 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 4.5% มีแนวโนมของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย สู งกว า กลุมอื่ น ๆ โดยไมแ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ
(p>0.05)
ตลอดการทดลอง (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 3.0% มีแนวโนมของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย สู งกว า กลุมอื่ น ๆ โดยไมแ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ
(p>0.05)

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย
ชวงอายุ 8-21 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 6.0% มีแนวโนมของปริมาณอาหารที่
กินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ โดยไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05)
ชวงอายุ 22-42 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 3.0% มีแนวโนมของปริมาณอาหารที่
กินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ โดยไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05)
ตลอดการทดลอง (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 3.0% มีแนวโนมของปริมาณอาหารที่
กินเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ โดยไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
ชวงอายุ 8-21 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
กลุมควบคุมมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นดีที่สุด คือ 1.57 รองลงมา คือ กลุมที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออน 1.5, 3.0, 6.0 และ 4.5% มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1.60, 1.67, 1.76
และ 1.80 ตามลําดับ โดยกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษ
ขิงออน 0 และ 1.5% กับกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษ
ขิ งอ อ น 4.5 และ 6.0% และกลุมที่ ไดรั บอาหารผสม
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วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 29(3): 13-21

เศษขิ ง อ อ น 3.0% มี อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป น
น้ํ า หนั ก ตั ว ที่ เพิ่ มขึ้ น ดี กว า กลุมที่ ได รั บ อาหารผสม
เศษขิงออน 4.5% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
แตกลุมควบคุม กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออ น
1.5 และ 3.0% กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออ น
3.0 และ 6.0% และกลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน
4.5 และ 6.0% มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ชวงอายุ 22-42 วัน (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออนทุกกลุมการทดลอง มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05)

ตลอดการทดลอง (Table 4) ไกที่ไดรับอาหาร
ผสมเศษขิงออนทุกกลุมการทดลอง มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05)
อัตราการตาย
ตลอดการทดลอง พบวา ไกที่ไดรับอาหารผสม
เศษขิงออน 6.0% มีอัตราการตายสูงที่สุด คือ 4.00%
รองลงมา คือ กลุมที่ไดรับอาหารผสมเศษขิงออน 4.5%
มีอัตราการตาย 2.00% ขณะที่กลุมอื่นๆ ไมพบการตาย
ทั้งนี้ในทุกกลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05; Table 4)

Table 4 Effect of young ginger waste on productive performance of broiler
Young ginger waste (%)
Productive
performance
0
1.5
3.0
4.5
Average body weight gain (g)
28-21 days
634.80c
638.50c
604.50b 549.50a
22-42 days
1,328.00 1,318.00 1,398.00 1,400.22
28-42 days
1,962.80 1,956.50 2,002.50 1,949.72
Average feed intake (g)
28-21 days
0,993.40 1,022.10 1,008.20 0,991.10
22-42 days
3,087.50 3,079.70 3,144.20 3,101.14
28-42 days
4,080.90 4,101.80 4,152.40 4,092.24
Feed conversion ratio
28-21 days
1.57a
1.60a
1.67ab
1.80c
22-42 days
2.33a
2.34a
2.25ab
2.22a
28-42 days
2.08a
2.10a
2.07ab
2.10a
Mortality (%)
8-42 days
0.00a
0.00a
0.00 ab
2.00a
Means within the same row with different common letters differ significantly (p<0.05)
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P-value

6.0

C.V.
(%)

580.50b
1,313.56
1,894.06

3.53
6.87
4.42

0.000
0.380
0.424

1,023.60
3,053.61
4,077.21

4.71
4.40
3.88

0.721
0.874
0.945

1.76bc
2.33ab
2.16ab

5.32
4.77
3.36

0.002
0.287
0.375

4.00 ab

263.52

0.213
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วิจารณผลการทดลอง
จากผลการทดลองการใชเศษขิงออนที่ระดั บ
1.5-6.0% ในอาหารตอน้ําหนักตัวเฉลี่ย โดยน้ําหนักตัว
เฉลี่ยของไกเนื้อที่อายุ 42 วัน ไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) นั้น พบวา สามารถใชเศษขิงออนไดในปริมาณ
ที่มากกวา Ademola et al. (2009) ไดรายงานวา สามารถ
ใชขิงในอาหารไกเนื้อได 1.5% โดยไมมีผลตอน้ําหนัก
ตัว เฉลี่ย น้ํา หนั กตั ว เฉลี่ย ของไกที่ได รั บอาหารผสม
เศษขิงออนที่ระดับ 3.0% มีแนวโนมสูงกวากลุมควบคุม
เนื่องจากไกกลุมนี้กินอาหารมากกวา ในขณะที่อาหาร
ทุ กกลุมมีคุณค า ทางโภชนะเท า กัน จึง ได รั บโภชนะ
มากกวาและมีผลทําใหน้ําหนักตัวสูงขึ้นตามไปดวย
น้ําหนักตั วที่เพิ่มขึ้ นเฉลี่ย พบว า ไกทุกกลุม
มีน้ํ า หนั กตั ว ที่ เพิ่ มขึ้ น เฉลี่ย ไมแ ตกต า งกัน ทางสถิ ติ
(p>0.05) ซึ่ง Zhang et al. (2009) รายงานไววา การเสริม
ขิงปน 5 กรัมตอกิโลกรัมอาหาร (0.5%) ไมมีผลต อ
น้ําหนักตัว ที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ของไกเนื้ อ (p>0.05) และ
Moorthy et al. (2009) รายงานวา ไกเนื้อที่ไดรับขิงปน
0.2% ของอาหาร มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมแตกตาง
จากกลุมควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากไกเนื้อทุกกลุมกินอาหาร
ได ใกลเคีย งกัน อี กทั้ งคุณคา ทางโภชนะของอาหาร
ทุกกลุมก็เทากัน สอดคลองกับรายงานของ AL-Homidan
(2005) ที่ทําการศึกษาใชขิงในอาหารไกเนื้อ ที่ร ะดับ
2.0 และ 6.0% พบวา น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไกไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ปริมาณอาหารที่กิน พบวา ไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) สอดคลองกับรายงานของ AL-Homidan
(2005) ที่ทําการศึกษาใชขิงในอาหารไกเนื้อ ที่ร ะดับ
2.0 และ 6.0% พบวาไมมีผลตอปริมาณอาหารที่กิน
(p>0.05) สวน Mohammed and Yusuf (2011) รายงาน
ว า การเสริมขิ งในอาหารไกเนื้ อ 0.75% ไมมีผ ลต อ
ปริมาณอาหารที่กิน และ Zhang et al. (2009) รายงาน
วา การเสริมขิงปน 5 กรัมตอกิโลกรัมอาหาร ในไกเนื้อ

ไมมีผ ลตอ ปริมาณอาหารที่กิน (p>0.05) การทดลอง
ครั้งนี้ แมจะใชเศษขิงออนสูงถึง 6.0% ในสูตรอาหาร
ซึ่งเปนขิงออนทีม่ ีอายุเก็บเกี่ยว 5-6 เดือน จึงอาจทําให
กลิ่นฉุนและรสชาติเผ็ดรอนในอาหาร แตมีปริมาณนอย
จึงไมมีผลตอความนากินของอาหาร
อั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป น น้ํ า หนั ก ตั ว ที่
เพิ่มขึ้น พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) โดยกลุมที่ไดรับเศษขิงออน 3.0% มีแนวโนม
ดีกวากลุมควบคุม อาจจะเนื่องมาจากสาร [6]-gingerol
และ [10]-gingerol ในขิงมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการยอยอาหาร ซึ่ง Yamahara et al. (1985) พบวา
[6]-gingerol และ [10]-gingerol ในขิงชวยเพิ่มการหลั่ง
น้ําดี ซึ่งมีบทบาทตอการยอยไดของไขมัน และกระตุน
การหลั่งน้ําย อ ย lipase จากตั บอ อ น สอดคล อ งกั บ
Takahiro and Ohsawa (2002) ที่รายงานวา หนูที่ไดรับ
[6]-gingerol มีผลไปกระตุนเอนไซม lipase จากตับออน
ขณะที่ Chrubasik et al. (2005) รายงานวา การเสริมขิง
ในอาหารหนูที่ระดับ 50 มก./กก. เปนเวลา 8 สัปดาห
ชวยกระตุนการทํางานของเอนไซม lipase จากตับออน
และ Platel and Srinivasan (1996) รายงานวา ขิงมีสวน
ชวยในการทํางานของเอนไซม lipase, disaccharidases,
sucrose และ maltase จากลําไสเล็กขณะที่ Naveena
et al. (2004) รายงานวา ขิงมีเอนไซม proteolytic ใน
ระดับที่สูง โดย Kota et al. (2008) กลาววา เอนไซม
proteolytic ชว ยในการย อ ยโปรตี น ในระบบทางเดิ น
อาหารของหนูซึ่ง Hu et al. (2011) ไดศึกษาใชขิงกับ
คนไขที่มีอาการอาหารไมยอย พบวา ขิงชวยกระตุ น
การยอยอาหารใหดีขึ้นได
อัตราการตาย พบวา ไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ซึ่ง Polasa and Nirmala (2003) รายงานวา
ขิงมีสรรพคุณทางยาหลายอยาง อีกทั้งการทดลองครั้งนี้
มี ก ารจั ด การฟาร ม เป น อย า งดี มี ส ภาพแวดล อ ม
เดียวกัน จึงสงผลใหไกทดลองมีสุขภาพที่ดี
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สรุปผลการทดลอง
การใชเศษขิ งอ อ นในอาหารไกเนื้ อ ที่ ร ะดั บ
1.5, 3.0, 4.5 และ 6.0% เปนเวลา 35 วัน ไมมีผลตอ
ปริ มาณอาหารที่ กิน น้ํ า หนั กตั วที่ เพิ่มขึ้ น อั ต ราการ
เปลี่ ย นอาหารเป น น้ํ า หนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และอั ต รา
การตาย โดยไกเนื้อกลุมที่ใชเศษขิงออนที่ระดับ 3.0%
มีแนวโนมใหสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด
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Abstract
This research had objective to compare the effect of sun drying methods for producing dried chili
among sun drying method on nylon sieve placed on shelf over the ground with other sun drying methods
on yield and quality of dried chili for testing the technology which was developed from the participatory
workshop of the farmers. This research was conducted in the field of farmers by using randomized
complete block design (RCBD) with 3 replications. There were 4 treatments of chili drying methods
namely 1) chili drying on nylon sieve placed on the ground (T1), 2) chili drying on the road surface (T2),
3) chili drying on nylon sieve placed on shelf which was set up 1 meter high over the ground (T3) and
chili drying in greenhouse dryer (T4). The results found that T3 could produced average yield 2.69
kilogram from fresh chili weight 10 kilogram and produce 1 kilogram of dried chili by using 3.72 kilogram
of fresh chili which was non-significant different (P>0.05) with other sun drying methods and took average
drying duration as 11.33 days which longer than other drying methods, dried chili composed of 10.47
moisture which was in the standard criteria, the losses and mold contamination of T3 were lower than T1
and T2 respectively but higher than T4 with non-significant difference (P>0.01).
Keywords: dried chili, sun drying methods, dried chili yield, dried chili quality

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
วิ ธี การตากพริ กด ว ยแสงอาทิ ต ย บนตะแกรงตาข า ย
ไนลอน ยกพื้ น สู ง จากพื้ น ดิ น เพื่ อ ผลิ ต พริ ก แห ง
เปรียบเทียบกับการตากพริกดวยแสงอาทิตยวิธีอื่นๆ
ซึ่ ง เป น การทดสอบเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น โด ย
กระบวนการมี ส ว นร ว มของเกษตรกร โดยทํ า การ
ทดลองในไรนาของเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบ
22

สุมในบล็อกสมบูรณทํา 3 ซ้ํา มีวิธีการที่ทดลองทั้งหมด
4 กรรมวิธี ไดแก การตากบนพื้นดินโดยปูดวยตาขาย
ไนลอน (กรรมวิธีที่ 1) การตากบนพื้นถนน (กรรมวิธีที่ 2)
การตากบนตะแกรงตาข ายไนลอ นโดยทํา การต อชั้น
และยกพื้นขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 3) และการ
ตากในโรงอบเรื อนกระจก (กรรมวิธี ที่ 4) จากผลการ
ทดลอง พบวา การตากพริกบนตะแกรงไดผลผลิตพริก
แหงเฉลี่ย 2.69 กิโลกรัมจากพริกสด 10 กิโลกรัม และ
ใชพริกสดในการผลิตเปนพริกแหง 1 กิโลกรัม เฉลี่ย
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3.72 กิโลกรัม ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับวิธกี ารตาก
อื่นๆ (P>0.05) การตากพริกบนตะแกรงใชจํานวนวัน
ในการตากเฉลี่ย 11.33 วัน มากกวาทุกวิธีการ และมี
ความชื้นเฉลี่ยรอยละ 10.47 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน
ปริ มาณผลเสี ย และการติ ด เชื้อ ราของพริ กที่ ต ากบน
ตะแ กร งต่ํ า กว า พริ ก ที่ ต ากบนถนนแ ละพื้ น ดิ น
ตามลํา ดั บ แต สู งกว าการตากในโรงอบเรื อ นกระจก
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01)
คําสําคัญ: พริกแหง วิธีการตากโดยใชแสงอาทิตย
ผลผลิตของพริกแหง คุณภาพของพริกแหง

คํานํา
พริกเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และผูกพันกับ
วิถีชีวิตของคนไทย อาหารไทยสวนใหญจะใชพริกเปน
องคประกอบหรือสวนผสมในอาหาร การบริโภคพริก
ของคนไทยนั้นมีทั้งบริโภคในรูปผลสดและผลแหง ซึ่ง
อาจนําไปแปรรูปเปนพริกปนและพริกแกง หรือน้ําพริก
พริกสามารถปลูกไดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และ
ปลูกไดตลอดป (สุชีลา, 2549) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
พริกรวม 597,157 ไร (บุญสง และคณะ, 2549) พื้นที่
ปลูกพริกสวนใหญอยูในภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อําภา และคณะ, 2536) พริกที่ปลูกกันใน
ประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก พริกขี้หนูเม็ดใหญ
พริ กขี้ ห นู ส วน พริ กชี้ฟา พริ กหยวก และพริ ก ยั ก ษ
(กมล, 2550) พริกที่ปลูกกันมากที่สุด ไดแก พริกขี้หนู
เม็ดใหญ โดยคิดเปนรอยละ 61 ของพริกที่ปลูกทั้งหมด
(บุญสง และคณะ, 2549) แหลงปลูกพริกที่สําคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (กมล, 2550; บุญสง
และคณะ 2549) สํ า หรั บจังหวั ด อุ บลราชธานี มีพื้น ที่
ปลูกพริกทั้งหมดประมาณ 4,751 ไร และมีพื้นที่ปลูก
อยูใน 6 อําเภอ (วสุ และคณะ, 2549) โดยอําเภอมวงสามสิบ
เปน 1 ใน 6 อําเภอของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการปลูก

พริกกันมาก ระบบการปลูกพริกในพื้นที่อําเภอมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ
ไดแก การปลูกพริกในที่ดอน และการปลูกพริกหลังนา
ซึ่ ง การปลู ก พริ ก ในที่ ด อนจะปลูก ในเดื อ นสิ ง หาคม
ถึงกันยายน และเก็บเกี่ยวพริกสดในเดือนพฤศจิกายน
ถึงธันวาคม โดยมีวัตถุประสงคในการปลูกเพื่อจําหนาย
ผลสด และระบบการปลูกพริกหลังนา ซึ่งจะปลูกในเดือน
พฤศจิ กายนถึ ง ธั น วาคม และเริ่ ม เก็บ เกี่ย วในเดื อ น
กุมภาพันธถึงมีนาคม และเก็บเกี่ยวจนถึงเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน ซึ่งการปลูกพริกหลังนานี้เกษตรกรสวนใหญ
จะตากพริกสดเพื่อขายเปนพริกแหง เนื่องจากในชวงการ
เก็บเกี่ยวดังกลาวนั้นพริกสดจะมีราคาตกต่ํา (ซึ่งราคา
พริกสดจะเริ่มตกต่ําในเดือนกุมภาพันธ)
ดังนั้น วัตถุประสงคของการปลูกพริกหลังนา
ก็เพื่อ ที่ จะแปรรูป เปน พริกแห งจํา หนา ย ซึ่ งการตาก
พริกแหงของเกษตรกรนั้น เกษตรกรจะทําการตากบน
พื้นดิน หรือพื้นถนน ดังแสดงใน Figure 1 วิธีการตาก
ดังกลาวของเกษตรกรที่ดาํ เนินการอยูนั้นมีผลตอความ
สะอาด และสุ ข อนามั ย ของอาหารรวมทั้ งมี โ อกาส
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียสูง ซึ่งวิธีการตากดังกลาวขางตน
สงผลตอความปลอดภัยของอาหาร การหาวิธีการตาก
ที่เหมาะสมที่จะทําใหผลผลิตพริกแหงมีความปลอดภัย
และเสี่ยงตอการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียนอยที่สุดจึง
เปนสิ่งที่นาสนใจ อยางไรก็ตามวิธีการใหม (เทคโนโลยี
ใหม ) ที่ นํ า มาใช ท ดแทนวิ ธี ก ารเดิ ม นั้ น จะต อ งไม
แตกตางจากวิธีการเดิมมากนัก และสอดคลองกับวิธีที่
เกษตรกรดําเนินการอยู (สามารถปฏิบัติได) มีตนทุน
ไมสูงมากจนเกินไป และจัดเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(appropriate technology)
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(participatory workshop) กับกลุมเกษตรกรที่ ผลิต
พริกแหงในอําเภอมวงสามสิบ เพื่อหาแนวทางการผลิต
พริ ก แห ง คุ ณ ภาพ พบว า แนวทางหนึ่ ง ที่ น า สนใจ
เกี่ย วกับวิ ธีการตากพริ กที่ จะนํา มาใชท ดแทนวิธี การ
ตากแบบเดิม ไดแก การตากบนตะแกรงไนลอนยกพื้น
23
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สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร (Figure 2) ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวนาจะเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการผลิตพริ ก
แหงคุณภาพของเกษตรกร
ดั งนั้ น การวิ จัย ครั้ งนี้ จึง มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ
ทดลองวิธีการตากพริกบนตะแกรงเพื่อผลิตพริกแห ง
เปรี ย บเที ย บกั บ การตากโดยวิ ธี อื่ น ๆ ซึ่ ง เป น การ
ทดสอบเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยกระบวนการมี
สวนรวมของเกษตรกร โดยทําการทดลองในไรนาของ
เกษตรกรและให เ กษตรกรได มี ส ว นร ว มในการ
ประเมินผลเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อที่จะตัดสินใจในการ
นําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชในโอกาสตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การวิ จั ย นี้ เ ป น การทดสอบเทคโนโลยี ใ น
กระบวนการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ บบมี ส ว นร ว มกั บ
เกษตรกรที่ ผ ลิต พริกแหงในพื้น ที่อํ า เภอมว งสามสิ บ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางในการผลิตพริ ก
แหงคุณภาพซึ่งกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีสวนร วมได แสดงใน Figure 3 ซึ่งการวิจัย นี้
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม
โดยทํ า การทดลองในไร น าของเกษตร (on-farm
experiment) ในพื้นที่บานหนองหลม ตําบลหนองเหลา
อําเภอมวงสามสิบ และที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
ทํา 3 ซ้ํา มีทั้งหมด 4 กรรมวิธี (treatment) ไดแก การ
ตากบนพื้นดินโดยปูดวยตาขายไนลอน (กรรมวิธีที่ 1)
การตากบนพื้นถนน (กรรมวิธีที่ 2) การตากบนตะแกรง
ตาข า ยไนล อ นโดยทํ า การต อ ชั้ น และยกพื้ น ขึ้ น สู ง
ประมาณ 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 3) และการตากในโรงอบ
เรือนกระจก (กรรมวิธีที่ 4) ซึ่งกรรมวิธีที่ 1 และ 2 เปน
วิ ธี ก ารที่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ กั น อยู ต ามปกติ
สําหรับกรรมวิธี ที่ 3 เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการมี ส ว นร ว มของเกษตรกร และต อ งการ
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ทดสอบเทคโนโลยี สวนกรรมวิธีที่ 4 เปนวิธีการที่ฝาย
วิ ช าการ (กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน) แนะนําใหใชทั่วไปในกรณี
ที่ตองการอบแหงผลผลิตทางการเกษตร (Figure 2)
แตวิ ธีดั งกลาวก็มีข อจํากัด สํา หรับเกษตรกรรายยอ ย
กลาวคือ ตนทุนการสรางสูง ซึ่งถา หากจะสรางก็ตอ ง
เป นของส วนรวม ทํ าใหมีป ญหาในเรื่ องการกระจาย
การเขาถึงในการใช เนื่องจากไมสามารถรองรับผลผลิต
ที่ จะเข า มาอบแห ง ของเกษตรกรรายย อ ยที่ อ อกมา
พรอมกันไดทั้งหมด
สํา หรั บพริ กที่ ใชในการทดลองในครั้ งนี้ เป น
พริกพันธุหัวเรือ ซึ่งเปนพันธุพริกที่เกษตรกรในพื้นที่
สวนใหญป ลูกเพื่อตากเปน พริกแหง ทําการเก็บพริ ก
สดจากฟาร ม เกษตรกรรายเดี ย วกั น เพื่ อ ใช ใ นการ
ทดลอง โดยใชพริกสดเพื่อการทดลองซ้ําละ 10 กิโลกรัม
รวมพริกที่ใชในการทดลองทั้งสิ้น 120 กิโลกรัม ทําการ
บมพริ กสดตามวิ ธี การของเกษตรกร จํา นวน 2 วั น
หลังจากเก็บเกี่ย วกอ นตาก ทํ า การทดลองระหว า ง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 โดยแบงการ
ตากออกเปน 3 ชวงเวลา ซึ่งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
จํานวนวันที่ฝนตก และปริมาณน้ําฝนในชวงระยะเวลา
การทดลองแสดงไวใน Table 1
การเก็บเกี่ยว ผลผลิตพริกแหงในแตละวิธีการ
ตากให เ กษตรกรเป น ผู ตั ด สิ น โดยพิ จ ารณาจาก
ความชื้ น ด ว ยการสั ม ผั ส ซึ่ ง พริ ก แห ง ที่ จ ะทํ า การ
เก็บเกี่ยวเมื่อดําเนินการสัมผัสทางกายภาพแลวจะไมมี
ความหยุ น และเมื่ อ กํ า ในมื อ จะไม มี ค วามรู สึ ก ว า มี
ความชื้นหลงเหลือ อยู ทํ าการจดบัน ทึ กจํานวนวั น ที่
ตากจนถึ ง วั น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว นํ า ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากการ
เก็บเกี่ยวในแตละวิธีการมาชั่งน้ํา หนักเพื่อหาสัดสว น
พริกสดตอพริกแหง สุมตัวอยางผลผลิตพริกแหงในแตละ
วิ ธี การตากเพื่อ หาปริ มาณความชื้น ตามวิ ธี การของ
AOAC (1995) หาคา water activity (aw) โดยเครื่อง
Aqua Lab รุน Aw CX3 TE และ วัดคาสี (L*, a* และ b*)
โดยเครื่อง Color Quest XE รุน Hunter Lab นําคาสีที่
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วัดไดมาคํานวณคา ue angle และ Chroma โดยมีสูตร
ในการคํ านวณดั งนี้ (McGuire, 1992) Hue angle =
tan1(b*/a*) และ Chroma = (a*2+b*2)1/2 ทําการสุมพริกแหง
ในแตละกรรมวิธี จํานวน 300 กรัม เพื่อตรวจจํานวนผลเสีย
และผลที่ติดเชื้อราดําที่ผล เมล็ด (seeds) รก (placenta)
และขั้วผลโดยการประเมินดวยสายตา (visual evaluation)

ชั่งน้ําหนัก และคิดเปนรอยละ ของน้ําหนักที่ตรวจพบ
ตอน้ําหนั กที่สุมตรวจขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหความ
แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ RCBD และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 17

Table 1 Climate in experimental site during experimental periods (mean±S.E.)
Periods of experiment Temperature

1st(9-20 May 11)
2nd(20-31 May 11)
3rd(28 May-8 June 11)

(OC)
28.54±0.40
28.88±0.38
28.73±0.25

Relative
humidity
(%)
76.67±1.88
75.46±1.80
78.96±1.62

Number of
rainy day
(day)
8
5
5

Amount of
rainfall
(mm)
12.76±7.78
10.74±5.82
11.67±0.67

Sunlight
period
(hours)
7.97±0.91
7.52±0.79
5.70±0.82

Data from Northeastern Meteorological Center (lower part)

(A)

(B)

Figure 1 Conventional chili sun drying methods of farmers in research site; (A) chili drying on the road
surface, (B) chili drying on nylon sieve placed on the ground
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(A)

(B)

Figure 2 New chili sun drying method which developed by farmers participation (A)
and greenhouse dryer (B)

situation analysis
participatory workshop

identify problem of
old technology
searching a new technology

 idea feasibility study
(intervention idea)
 new technology creation
base on locality
(prototype)

participation and learning
process promotion
new technology testing
and evaluation*
on-farm experiment and
participatory workshop

new technology adoption
and scaling up

 solution the problems
of old technology
 new appropriate
technology

Figure 3 Diagram of method for participatory technology development (PTD) in this research
(*The phase is this experiment)
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ผลการทดลอง
ผลผลิตพริกแหง สัดสวนของพริกสดตอพริก
แหง และจํานวนวันตาก การตากพริกบนตะแกรงไดผล
ผลิตพริกแหงเฉลี่ย 2.69 กิโลกรัม พบวา ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) กับการตากบนพื้นดิน บนถนน และ
โรงอบเรือนกระจกซึ่งไดผลผลิตเฉลี่ย 2.85, 2.61 และ
2.57 กิโลกรัม จากพริกสด 10 กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 2)
การตากพริกในโรงอบเรือนกระจกใชปริมาณพริกสดใน
การผลิตพริกแหง 1 กิโลกรัม สูงกวาทุกกรรมวิธี โดย
ใชพริกสดจํานวน 3.89 กิโลกรัมตอการผลิตพริกแหง
1 กิโลกรัม แตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) กับ
วิธีการตากบนถนนและบนตะแกรง ซึ่งใชพริกสด 3.84
และ 3.72 กิโลกรัมต อการผลิตพริ กแห ง 1 กิโ ลกรั ม
ตามลําดับ ในขณะที่การตากโดยโรงอบเรือนกระจกใช
ปริมาณพริกสดในการผลิตพริกแหง 1 กิโลกรัม สูงกวา

การตากบนพื้นดิ นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
การตากบนพื้นดินใชปริมาณพริกสด 3.51 กิโลกรัมตอ
การผลิตพริกแหง 1 กิโลกรัม ซึ่งใชปริมาณพริกสดตอ
การเปลี่ยนเปนพริกแหง 1 กิโลกรัม นอยที่สุดแตไม
แตกตางกันทางสถิติกับการตากบนตะแกรง (P>0.05)
(Table 2) เมื่อพิจารณาถึงจํานวนวันที่ตาก พบวา พริก
ที่ตากโดยวิธีการตากบนพื้นดินใชระยะเวลาในการตาก
เฉลี่ย 10 วัน ซึ่งใชจํานวนวันตากนอยกวาวิธีการตาก
บนตะแกรงที่ใชจํานวนวันตากเฉลี่ยมากที่สดุ 11.33 วัน
และการตากบนพื้ น ดิ น ใช จํ า นวนวั น ตากมากกว า
วิธีการตากบนถนนที่ใชระยะเวลาตากเฉลี่ย 8.67 วัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) ในขณะที่พริกที่
ตากในโรงอบเรือนกระจกใชจํานวนวันตากเฉลี่ยนอย
ที่สุดโดยใชจํานวนวันตากเฉลี่ย 5 วัน ซึ่งนอยกวาทุก
กรรมวิธีที่ทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิ ติ
(P<0.01) ดูรายละเอียดใน Table 2

Table 2 Dried chili yield, proportion between fresh chili weight to 1 kg of dried chili yield and days
for drying in each treatment (mean±S.E.)
Treatment
Dried chili yield (kg) Fresh chili weight (kg)
(Sun drying methods)1/ from 10 kg of fresh chili per 1 kg of dry chili

Days for drying

2.85±0.10ab
2.61±0.03bb
2.69±0.04ab
2.57±0.01bb
*
3.34

10.00±0.58bc
18.67±0.67bb
11.33±0.67cb
15.00±0.00ab
**
12.20

NSPG (T1)
RS (T2)
NSPS (T3)
GHD (T4)
F-test
C.V. (%)

3.51±0.12ab
3.84±0.05bb
3.72±0.06ab
3.89±0.02bb
*
3.05

Values within a column followed by different letters differ significantly at p<0.01 (**) and p<0.05 (*) by DMRT.
1/
NSPG (T1) = chili drying on nylon sieve placed on the ground, RS (T2) = chili drying on the road surface, /NSPS (T3) = chili drying
1/
on nylon sieve placed on shelf which was set up 1 meter high over the ground., GHD (T4) = chili drying in greenhouse dryer
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ความชื้นและคา water activity
จากการทดลอง พบวา พริกที่ตากบนพื้นดินมี
ปริมาณความชื้นสูงที่สุด โดยมีคารอยละของความชื้น
เทากับ 12.28 แตไมแตกตางกันทางสถิติกับการตาก
บนตะแกรง (P>0.01) ซึ่ ง มี ค า ร อ ยละของความชื้ น
เทากับ 10.47 สําหรับวิธีการตากบนถนนมีคารอยละ
ของความชื้น เท ากับ 8.62 ซึ่ งต่ํา กว าวิ ธีการตากบน
ตะแกรง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) สวน
วิ ธี ก ารตากในโรงอบเรื อ นกระจกมี ค า ร อ ยละของ
ความชื้นต่ําที่สุด (รอยละ 6.67) โดยต่ํากวาการตากบน
ถนนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) แตต่ํากวา

การตากบนตะแกรง และการตากบนพื้นดินอยางมีนัย
สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table 3) และเมื่อพิจารณา
ถึงคา water activity (aw) พบวา วิธีการตากบนพื้นดิน
มีคา aw เทา กับ 0.613 ซึ่ งมีคาสู งที่ สุ ด โดยสู งกว า
วิธี การตากบนตะแกรง บนถนน และในโรงอบเรื อ น
กระจกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ในขณะ
ที่คา aw ของพริกแหงที่ตากในโรงอบเรือนกระจกมีคา
ต่ําที่สุด โดยมีคาเทากับ 0.489 ซึ่งต่ํากวาวิธีการตาก
บนตะแกรง และวิ ธี ก ารตากบนถนนอย า งไม มี นั ย
สําคัญทางสถิติ (P>0.01) รายละเอียดแสดงใน Table 3

Table 3 Moisture content and water activity (aw) of dried chili in each treatment (mean±S.E.)
Treatment
(sun drying methods)1/

Moisture content
(%)

Water activity
(aw)

NSPG (T1)
RS (T2)
NSPS (T3)
GHD (T4)
F-test
C.V. (%)

12.28±1.09cb
18.62±0.13ab
10.47±0.20bc
16.76±0.50ab
**
11.78

0.613±0.024b
0.504±0.006a
0.534±0.015a
0.489±0.006a
**
5.91

Values within a column followed by different letters differ significantly at p<0.01 (**) by DMRT.
1/
NSPG (T1) = chili drying on nylon sieve placed on the ground, RS (T2) = chili drying on the road surface, NSPS (T3) = chili drying
1/
on nylon sieve placed on shelf which was set up 1 meter high over the ground., GHD (T4) = chili drying in greenhouse dryer

คุณภาพของพริกแหง
คุณภาพของพริกแหงที่ไดจากวิธีการตากวิธี
ตางๆ ที่ทําการทดลองโดยพิจารณาจากสีของพริกแหง
ผลพริกเสีย และการติดเชื้อราที่ผล เมล็ด (seeds) รก
(placenta) และขั้วผล จากผลการทดลองพบวา พริกที่
ตากบนตะแกรงมีคาความสว าง (L*) สู งที่ สุ ดโดยสู งกว า
พริกที่ตากบนถนน และในโรงอบเรือนกระจกอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตมีคาความสวางสูงกวา
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พริ ก ที่ ต ากบนพื้ น ดิ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) สําหรับคา Hue angle (hO) ซึ่งเปนคาที่แสดง
ชวงสีของวัตถุซึ่งมีคาระหวาง 0-360 องศา พบวา พริก
ที่ตากมีคา hO อยูระหวาง 38.00-38.73 องศา ในทุ ก
กรรมวิธี และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.01)
ซึ่งคา hO ที่อยูในชวง 0-45 องศา จะแสดงคาสีมวงแดง
ถึ ง สี ส ม แดง และเมื่ อ พิ จ ารณาค า ความเข ม ของสี
(Chroma, CO) พบวา พริกที่ตากบนตะแกรงมีคาของ
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ความเขมสีสูงสุด (42.33) โดยสูงกวาพริกแหงที่ตากใน
โรงอบเรื อ นกระจก และบนพื้น ดิ นที่ มีคา ความเข มสี
เฉลี่ย 36.96 และ 36.68 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญยิง่
ทางสถิ ติ (P<0.01) แต ไ ม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ กั บ
ความเขมสีของพริกที่ตากบนถนน (P>0.01) โดยพริกที่

ตากบนถนนมีคาความเขมสีเฉลี่ย 40.88 ดังรายละเอียด
แสดงใน Table 4 ซึ่งคาของความเขมสีที่เข าใกล 0
หมายถึงวัตถุมีสีซีดจาง และเขาใกล 60 หมายถึงวัตถุ
มีสีเขม

Table 4 Color values of dried chili in each treatment (mean±S.E.)
Treatment
(sun drying methods)1/
NSPG (T1)
RS (T2)
NSPS (T3)
GHD (T4)
F-test
C.V. (%)

L*
36.38±0.41ab
38.67±0.73ab
40.10±0.83bb
37.53±0.57ab
*
3.39

Color values
Hue angle (ho)
38.62±0.99
38.00±0.19
38.69±0.39
38.73±0.20
ns
2.40

Chroma (Co)
36.68±0.19a
40.88±0.82b
42.33±0.52b
36.96±0.42a
**
2.62

Values within a column followed by different letters differ significantly at p<0.01 (**) and p<0.05 (*) by DMRT.
1/
NSPG (T1) = chili drying on nylon sieve placed on the ground, RS (T2) = chili drying on the road surface, /NSPS (T3) = chili drying
1/
on nylon sieve placed on shelf which was set up 1 meter high over the ground., GHD (T4) = chili drying in greenhouse dryer

พริกที่ต ากบนพื้นดินมีคารอยละของผลพริ ก
เสียโดยน้ําหนักเฉลี่ย 58.54 สูงกวาพริกที่ตากบนถนน
บนตะแกรง และในโรงอบเรือนกระจกอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยพริ กแห งที่ ตากในโรงอบ
เรือนกระจก มีคารอยละของผลเสียโดยน้ําหนักเฉลี่ย
16.67 ซึ่งมีคาต่ําที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.01)
กั บ พริ ก ที่ ต ากบนตะแกรง ในขณะที่ พ ริ ก ที่ ต ากใน
โรงอบเรื อ นกระจกและในตะแกรง มีป ริ มาณร อ ยละ
ของผลพริกเสียโดยน้ําหนักสูงกวาพริกที่ตากบนถนน
อยา งมีนั ยสํา คัญยิ่ งทางสถิ ติ (P<0.01) โดยที่ พริกที่
ตากบนตะแกรงและบนพื้น ถนน มีคา ร อ ยละของผล
พริกเสียโดยน้ําหนักเฉลี่ย 18 และ 24.44 ตามลําดับ
สําหรับการติดเชื้อราทีผ่ ล เมล็ด รก และขั้ว พบวา พริก

ที่ตากบนพื้นดินมีคารอยละของผลพริกที่ติดเชื้อราโดย
น้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุด (รอยละ 44.78) โดยสูงกวาพริกที่
ตากบนถนน บนตะแกรง และในโรงอบเรื อนกระจก
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ตามลําดับ ใน
ขณะที่พริกที่ตากในโรงอบเรือนกระจกมีการติดเชื้อรา
โดยเฉลี่ย ต อ น้ํ า หนั กต่ํ า ที่ สุ ด แต ไมแ ตกต า งกัน ทาง
สถิติ (P>0.01) กับพริ กที่ ตากบนตะแกรง ในขณะที่
พริกที่ตากบนตะแกรง พบวา มีคารอยละของผลพริกที่
ติดเชื้อราโดยน้ําหนักต่ํากวาพริกที่ตากบนถนนอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) ซึ่งพริกที่ตากในโรง
อบเรือนกระจก บนตะแกรง และบนถนน มีคารอยละ
ของการติดเชื้อราโดยน้ําหนักเฉลี่ย 20.22, 24.89 และ
30 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน Table 5
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Table 5 Quality of dried chili in each treatment (mean±S.E.)
Treatment
(Sun drying methods)1/
NSPG (T1)
RS (T2)
NSPS (T3)
GHD (T4)
F-test
C.V. (%)

Quality of dried chili
Fruit losses (%)
Mold contamination (%)
58.54±2.77c
44.78±2.70cb
24.44±0.80b
30.00±1.16bb
18.00±0.58a
24.89±1.25ab
20.22±0.62ab
16.67±0.88a
**
**
8.82
10.28

Values within a column followed by different letters differ significantly at p<0.01 (**) by DMRT.
1/
NSPG (T1) = chili drying on nylon sieve placed on the ground, RS (T2) = chili drying on the road surface, 1/NSPS (T3) = chili
1/
drying on nylon sieve placed on shelf which was set up 1 meter high over the ground., GHD (T4) = chili drying in greenhouse dryer

วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา วิธีการที่เกษตรกร
ปฏิบัติอยูเดิมในการตากพริกเพื่อผลิตพริกแหง ไดแก
วิธีการตากบนพื้นดิน และวิธีการตากบนถนนมีระยะเวลา
ในการตากเฉลี่ย 8.67 และ 10 วัน ตามลําดับ ซึ่งใชเวลา
สั้ น กว า การตากบนตะแกรง ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารตากที่
ต อ งการทดสอบเทคโนโลยี ใ ช เ วลาในการตาก
เฉลี่ย 11.33 วัน ซึ่งระยะเวลาการตากพริกบนตะแกรง
ดังกลาว ไมส อดคลองกับการเก็บพริกของเกษตรกร
ซึ่งจะเก็บทุกๆ 7 วัน ดังนั้น ถาหากจะสงเสริมใหเกษตรกร
ตากพริกโดยใชตะแกรง เกษตรกรตองมีตะแกรงสํารอง
เพื่อ รองรั บพริ กที่เก็บเกี่ย วในชว งสั ป ดาห ที่ การตาก
พริ กชุด เดิมยั งไมแห ง ทํ า ใหเกษตรกรต องใชต น ทุ น
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ระยะเวลาการตากที่เหมาะสมในแต
ละรอบของการตากไมควรเกิน 6 วัน ซึ่งจะสอดคลองกับ
รอบการเก็ บ พริ ก ของเกษตรกร ซึ่ ง การตากทั้ ง 3
วิ ธี การที่ กล า วมาข า งต น เป น การตากในระบบเป ด
เนื่องจากในชวงระยะเวลาการทดลองมีฝนตกจึงทําให
ระยะเวลาในการตากนานขึ้ น ในขณะที่ การตากใน
โรงอบเรือนกระจกเปนการตากในระบบปดซึ่งใชเวลา
สั้นที่สุดเพียง 5 วัน และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณพริกสด
30

ที่เปลี่ยนเปนพริกแหง 1 กิโลกรัม พบวา การตากบน
พื้นดินใชปริมาณพริ กสดสํ าหรับเปลี่ยนเปนพริกแห ง
ต่ําที่สุด (3.51 กิโลกรัมพริกสดตอ 1 กิโลกรัมพริกแหง) ซึ่ง
สอดคลองกับปริมาณความชื้นของพริกที่ตากในวิธีการ
ดังกลาวซึ่งมีปริมาณความชื้นสูงที่สุด (รอยละ 12.28)
สําหรับพริกแหงที่ตากบนตะแกรงใชปริมาณพริกสดใน
การเปลี่ยนเปนพริกแหง 1 กิโลกรัม นอยกวาการตาก
บนถนน และในโรงอบเรือนกระจก ตามลําดับ แตสูงกวา
การตากบนพื้นดิ น ซึ่ งแปรผกผันกับปริมาณความชื้น
โดยพบวา มีความชื้นสูงถึงรอยละ 10.47 อยางไรก็ตาม
ปริมาณความชื้นในพริกแหงที่ตากบนตะแกรง ยังอยู
ในระดับไมเกินมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานของพริกแหงจะ
กําหนดระดับความชื้นไวไมเกินร อยละ 13.5 (สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2553)
ความชื้น ในอาหารเป น ป จ จัย สํ า คัญต อ การ
เจริ ญเติ บโตของเชื้อ รา โดยเฉพาะเชื้อ Aspergillus
flavus ที่เป นสาเหตุข องสารอะฟลาทอกซิน (Afatoxin
toxin) (Set and Erkmen, 2010) โดยระดับความชื้นที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารและปองกันการติ ด
เชื้อจะพิจารณาจากคา water activity (aw) ซึ่งโดยปกติ
แลวควรมีคา aw ต่ํ ากวา 0.6 จะชว ยควบคุมการเสื่อ ม
ของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย (วิไล, 2551) และคา
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aw ระหว าง 0.5-0.6 ชว ยป องกัน และยั บยั้ งการเจริ ญ
เติ บโตของเชื้อ รากลุ มที่ เป น สาเหตุ ของการสร างสาร
อะฟลาทอกซิน (รุงนภา, 2554) เมื่อพิจารณาคา aw ของ
พริกแหงที่ไดจากการตากโดยวิธีตางๆ พบวา วิธีการ
ตากบนตะแกรง บนถนน และในโรงอบเรื อนกระจก
มีคา aw ต่ํากวา 6 มีเฉพาะวิธีการตากบนพื้นดินเทานั้น
ที่มีคา aw สูงกวา 6 ซึ่งจะเห็นไดวาคา aw ในพริกแหง
ที่ไดจากการตากโดยวิธีการตางๆ จะแปรตามปริมาณ
ความชื้นในผลพริกแหง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
รุงนภา (2554) อย างไรก็ต ามถึงแมว าความชื้นของ
พริ กที่ ต ากบนตะแกรงจะต่ํ า กว า ความชื้น มาตรฐาน
(รอยละ 13.5) และมีคา aw ไมเกิน 6 แตยังอยูในระดับ
ที่สูงเมื่อเทียบกับการตากบนถนน และการตากในโรง
อบเรื อ นกระจก ซึ่ ง เมื่ อ ทํ า การเก็ บ รั ก ษาไว ใ นช ว ง
ระยะเวลาหนึ่ งแลวจะทํา ใหความชื้น คืนตั ว หรื อเมื่อ
เกิดความแปรปรวนของอุณหภูมิในระหวางการขนสง
ก็ทําใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการเจริญของเชื้อรา
(ศักดิ์ชัย และคณะ, 2553) และมีโอกาสหรือมีความเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อราได ทําใหคุณภาพของพริกแหงที่ไดต่ําลง
สํา หรั บคุณภาพของพริกเมื่อพิจารณาจากสี
ของพริกแหงที่ตากโดยวิธตี า งๆ พบวา พริกแหงที่ตาก
บนตะแกรงมีคา ความสว า ง และความเข มสี สู งที่ สุ ด
โดยสูงกวาการตากโดยวิธีอื่นๆ และมีสีสมแดง ทําใหสี
ของพริกแหงที่ไดจากวิธีการตากดังกลาวสวยกวาการ
ตากด ว ยวิ ธี การอื่ น ๆ กลา วคือ มีสี ส มแดงเข มสว า ง
ในขณะที่ การตากโดยวิ ธี ตากบนพื้น ดิ น และตากใน
โรงอบเรือนกระจกมีสีสมแดงจาง (ความเขมสี และความ
สว า งน อ ยกว า การตากบนตะแกรง) ส ว นการตาก
บนถนนจะมีสีส มแดงเข มสีแ ดงเข มใกลเคีย งกับการ
ตากบนตะแกรงแตมีความสวางนอ ยกวา ซึ่ งจากการ
ประเมินสีของพริกแหงที่ไดจากการตากในวิธีการตางๆ
โดยกระบวนการมี ส ว นร ว มของเกษตรกร พบว า
เกษตรกรมีค วามพึง พอใจต อ สี ข องพริ ก แห ง ที่ ต าก
บนตะแกรงสูงที่สุด รองลงมา ไดแก สีของพริกแหงที่
ตากบนถนน โรงอบเรื อ นกระจก และบนพื้ น ดิ น

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลพริกเสีย พบวา ผลพริกที่
ตากบนพื้นดินมีผลพริกเสียคิดเปนรอยละของน้ําหนัก
สูงที่สุ ด เนื่องจากการตากบนพื้น ดินซึ่ งมีความชื้นใน
ดินสู ง ในขณะที่วิ ธีการตากบนถนนมีปริมาณผลเสี ย
รองลงมา อาจเนื่องมาจากพริกที่ตากบนถนนสัมผัสไอ
ความร อนบนถนนในชว งของการตาก กอปรกับชว ง
ทดลองมีฝ นตกทํ า ให พริ กที่ สั มผั ส ไอความร อน และ
โดนน้ําเกิดเปนแผลทําใหผลพริกเกิดความเสียหายได
ซึ่งการพิจารณาผลพริกเสียนี้พิจารณาจากผลพริกดาง
ผลไหม เป น แผล และมี สี ซี ด ในขณะที่ การตากบน
ตะแกรงมีผลพริกเสียนอยกวาการตากบนถนนและบน
พื้นดิน อาจเนื่องมาจากผลพริกที่ตากไมไดสัมผัสถนน
และพื้นดินที่มีทั้งไอความรอนและความชื้น ซึ่งปริมาณ
ผลพริกเสียจากการตากบนตะแกรง และโรงอบเรือ น
กระจกมีปริมาณใกลเคียงกัน
สวนการติดเชื้อราในผลพริก พบวา แปรตาม
ปริมาณผลพริกเสีย กลาวคือ พริกที่ ตากบนพื้นดิน มี
การติดเชื้อราที่ผล เมล็ด รก และขั้วคิดเปนรอยละของ
น้ําหนักสูงที่สุด รองลงมา ไดแก การตากบนถนน ซึ่ง
วิธีการตากบนพื้นดินมีความเสี่ยงตอการปนเปอน และ
การติดเชื้อรามากที่สุด เนื่องจากปริมาณความชื้นใน
ดิ น สู ง แ ละมี โ อกาสปนเป อ นเชื้ อ ราที่ อ ยู ใ นดิ น
นอกจากนี้ การตากพริ กบนพื้น ดิ น และการตากบน
ถนนมีปริมาณผลพริกเสียมากทําใหมีโอกาสติดเชื้อรา
มากกวาวิธีการตากแบบอื่นๆ โดยเฉพาะผลพริกที่เปน
แผลจะมีภาวะโนมนําใหเกิดการติดเชื้อราไดดีกวาผล
พริกที่สมบูรณ (ศักดิ์ชัย และคณะ, 2553; Hussein and
Brasel, 2001) และมีภาวะโนมนําอื่นๆ ที่กอใหเกิดการ
ติดเชื้อรา ซึ่ งได แก อุณหภูมิ และความชื้น (Set and
Erkmen, 2010) การตากพริกบนตะแกรงมีจํานวนของ
รอยละของน้ําหนักผลพริกที่ติดเชื้อราต่ํากวาการตาก
บนถนนและบนพื้นดิน อาจเปนเพราะวาผลพริกที่ตาก
บนตะแกรงไม ไ ด สั ม ผั ส พื้ น ดิ น โดยตรงเนื่ อ งจาก
ตะแกรงที่ ใชต ากพริกมีความสูงจากพื้นดิ นประมาณ
1 เมตร และมีการระบายอากาศไดดีเนื่องจากพื้นตะแกรง
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จะเปนรู (ตาขายไนลอน) ทําใหมีการระบายความชื้น
จากการคายน้ําของผลพริกระหวางการตากไดดี จึงไม
อยูในสภาพแวดลอ มของการตากที่ทํา ใหเกิดการติ ด
เชื้ อ รา สํ า หรั บ การตากพริ ก ในโรงอบเรื อ นกระจก
มีปริมาณรอยละของน้ําหนักผลพริกที่ตดิ เชื้อราต่าํ ที่สุด
อาจเนื่ อ งมาจากปริ ม าณความร อ นในกระบวนการ
อบแหง ทําใหสามารถลดความชื้นไดอยางรวดเร็วดวย
อุ ณหภู มิ ที่ สู ง และมี การระบายอากาศภายในโรงอบ
ที่เหมาะสมทําใหการติดเชื้อรานอยลงตามไปดวย

ขอเสนอแนะ
ข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากการทดลองในครั้ ง นี้
ไดแก ควรมีการวิจัยเพื่อประยุกตวิธีการตากพริกบน
ตะแกรงให มี ร ะยะเวลาในการตากที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับการปฏิบัติของเกษตรกรสําหรับการผลิต
พริกแหงคุณภาพ เนื่องจากวิ ธีการตากบนตะแกรงมี
ความเป น ไปได ในการใช เ ป น วิ ธี ก ารตากหลั ก ของ
เกษตรกรรายย อ ยในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก พริ ก แบบ
หนาแนนเพื่อการผลิตพริกแหงคุณภาพ

สรุปผลการทดลอง

กิตติกรรมประกาศ

การตากพริ ก บนตะแกรงตาข า ยไนล อ น
ยกพื้ น สู ง จากพื้ น ดิ น เป น เทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยกระบวนการมีส ว นร ว มของเกษตรกร และเป น
เทคโนโลยี ที่ ต อ งการทดสอบ จากผลการทดลอง
สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1. การตากพริ กบนตะแกรงได ผ ลผลิต พริ ก
แหงไมแตกตางกับการตากโดยวิธีอื่นๆ แตใชเวลาใน
การตากนานกวาทุกกรรมวิธีที่ทําการทดลอง
2. คุณภาพของพริกแห งในดานผลพริกเสี ย
และการติ ด เชื้ อ ราที่ ไ ด จ ากการตากบนตะแกรงมี
คุณภาพดีกวาพริกแหงที่ไดจากการตากโดยวิธีการเดิม
ของเกษตรกร (การตากบนพื้นดิ น และการตากบนถนน)
แต คุณภาพของพริ กแห งในด า นสี ข องพริ กแห งที่ ได
จากการตากบนตะแกรงมีคุณภาพดีที่สุด
3. การตากพริกในโรงอบเรือนกระจกใชเวลา
สั้นที่สุด และพริกแหงที่ไดมีคุณภาพในดานผลพริกเสีย
และการติดเชื้อราดีที่สุด
4. วิธีการตากบนตะแกรงสามารถใชแนะนํา
และส งเสริ มให เกษตรกรปฏิ บัติ ในการผลิตพริ กแห ง
คุณภาพไดและใชตนทุนต่ํากวาโรงอบเรือนกระจก

ขอขอบคุณบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด
(มหาชน) ที่ ส นั บสนุ น วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการ
ทดลองครั้งนี้
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กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน “ตนมะเยาหิน”
ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน บานแมนาปาก ตําบลแมหอพระ
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
The Product Processing of the Alternative Energy Plant “Candlenuts”
Based on the Cultural Community Economic System in Maenapak Community
Mae Ho Pra Sub-district, Maetang District, Chiang Mai
รังสรรค จันตะ
Rangsan Chanta

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
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Abstract
This study aims to examine fundamentals of concept and social network of traditional villages.
These based on community economy and community culture in comparison with the network of modern
community culture and economic organization. It based on modern communication system such as the
Internet, network of local administrative organizations. The study scrutinizes use of alternative energy in
communities and their interest in cultivation of alternative-energy plants. It also conducts a survey on
candlenut planting cultivation in communities in order to envisage possibilities and patterns in establishing
an alternative energy network of candlenut planting in the national scale. It including the environment,
society, and culture can be benefited as well as chances of biodiesel production in different levels from
community production system to industrial manufacture one.
From research findings, it was found that “Maenapak”, the local community in Mae Ho Pra subdistrict, Maetang District, Chiang Mai has been a community which has long history in cultural economic
system. Located in Maetang basin in the upper Northern Thailand, this community is still a kinship-oriented
society believing both shamanism or ancestor spirits and Buddhism. This community has a production
system which requires common labor usage and exchanging goods in local market network. This has
strengthened the community and also influence on a freelance academic’s conscience that later became
successful in spreading through “social network” of candlenut tree planting communities across the country.
It has motivated the spirit of natural conservation. When the candlenut planting areas has expanded in certain
amount, there would be possibility in producing Biodiesel from this tree, reducing the need for petroleum.
Keywords: alternative energy plant, cultural economic system, kinship-oriented society, biodiesel,
candlenut planting
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
พื้นฐานแนวคิด และโครงสรางทางสังคมของเครือขาย
องคกรชุมชนหมูบานแบบดั้งเดิม บนฐานแกนยึดโยง
ทางระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน กับเครือขาย
องคก รเศรษฐกิจ วั ฒ นธรรมชุ มชนแบบใหม ที่ ผ า น
ระบบการสื่ อ สารแบบสมัย ใหม เชน ระบบเครื อข า ย
อิ น เทอร เน็ ต เครื อ ข า ยองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เปน ตน ว ามีผ ลต อการตั ดสิ นใจเกี่ยวกับการปลูกพืช
พลังงานทดแทนในทองถิ่นของตนอยางไร รวมถึงเพื่อ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดการปลูกตนมะ
เยาหิ น เชน พื้ น ที่ ปริ มาณ และศึก ษาวิ เ คราะห ถึ ง
รูปแบบและความเปนไปได ในการสรางเครือขายปลูก
พืชพลังงานทดแทน “มะเยาหิน” ในขอบเขตทั่วประเทศ
เพื่อใชประโยชนในมิติทางสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ทางสังคม ตลอดจนแนวทางในการผลิต น้ํา มันไบโอ
ดีเซล ทั้ งในระบบเครื อข า ยชุมชนแบบดั้งเดิ ม ระบบ
เอกชน และระบบอุตสาหกรรมโรงงานแบบสมัยใหม
ผลการวิ จั ย พบว า ชุ ม ชนบ า นแม น าป า ก
ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปน
ชุมชนที่มีรากฐานทางประวั ติศาสตรแ ละการผลิต ใน
ระบบเศรษฐกิจ วั ฒ นธรรมชุม ชนมาอย า งยาวนาน
ตั้ งอยู ใ นพื้ น ที่ แ อ งแม แ ตงในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
ชุมชนดั งกลา วยั ง คงความเป น ชุม ชนในระบบสั งคม
แบบเครือญาติ ที่มีความใกลชิดกันบนฐานแกนยึดโยง
ทางสังคมทั้งแบบลัทธิ ผีส างเทวดา และผี บรรพบุรุ ษ
ผสมผสานกั บ ความศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนา รวมถึ ง
ระบบการผลิตที่ใชแรงงานรวมกันและการแลกเปลี่ยน
สิ น ค า กั น ภายในชุ มชนผ า นเครื อ ข า ยตลาดท อ งถิ่ น
สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดความมั่นคงขึ้นในชุมชน และยัง
ไดสงผลใหสํานึกของนักวิชาการอิสระดานการเกษตร
ในฐานะปจเจกบุคคลคนหนึ่ง ประสบผลสําเร็จในการ
ทําใหเกิดเครือขายชุมชนพืชพลังงานทดแทนตนมะเยาหิน
และขยายออกไปอยางกวางขวางในขอบเขตเกือบทั่ว

ประเทศ โดยอาศัยเครือขายทางสังคมแบบใหม ซึ่งมี
ผลทําใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกทางดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนแบบใหมๆ ขึ้น เมื่อมี
การขยายพื้นที่และปริมาณผลผลิต ทั่วประเทศที่มาก
เพีย งพอแลว ก็มี ความเป น ไปได ในการผลิ ต น้ํ า มั น
ไบโอดี เซลจากต น มะเยาหิ น เพื่อ ใช ท ดแทนน้ํ า มั น
ปโตรเลียมตอไป
คําสําคัญ: พืชพลังงานทดแทน ระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน สังคมเครือญาติ
น้ํามันไบโอดีเซล ตนมะเยาหิน

คํานํา
สถานการณ ภ าวะโลกร อ นและป ญ หาการ
ขาดแคลนพลังงานธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ํามันปโตรเลียม
จากซากฟอสซิ ลใต ดิน ที่ นั บวั น จะหมดลงและมีร าคา
แพงขึ้น ในปจจุบัน ทํ า ให เกิดแนวคิด การใชพลังงาน
ทดแทนตางๆ เชน พลังงานจากลม หรือพลังงานความรอน
จากใตดิน เปนตน นอกจากนี้การใชพืชพลังงานทดแทน
น้ํามันก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลปจจุบันไดกําหนด
เปน ยุทธศาสตร เร งดว นของการวิ จัย ระดั บชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติที่เปนไปไดในการจะทําใหพืช
น้ํา มัน ตา งๆ สามารถนํ า มาทํ า เป น น้ํ า มัน ไบโอดี เซล
เพื่ อ ทดแทนน้ํ า มั น ป โ ตรเลี ย มที่ ต อ งนํ า เข า จาก
ตางประเทศในปริมาณที่สูงมากในแตละป
ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ บ า นแม น าป า ก ตํ า บล
แมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ถือเปนชุมชน
ที่มีประวัติศาสตรของตัวเองมาอยางยาวนาน ตั้งแตยุค
อาณาจักรลานนาในอดีต ทั้งประวัติความเปนมาดาน
การตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะโครงสรางในระบบการผลิต
บนฐานความสัมพันธทางวัฒนธรรม หรือที่งานวิจัยนี้
เรียกวา ระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน ที่มีรากฐาน
มาจากสังคมแบบเครือญาติ ภายใตระบบพลังการผลิต
และความสัมพันธทางการผลิตแบบเกา ที่ไดพัฒนามา
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สูสังคมแบบทุ นนิย มในปจจุบันที่ การผลิต ทันสมัยขึ้ น
ขณะที่เกิดระบบความสัมพันธทางการผลิตแบบใหมๆ
เชน การผลิตแบบเกษตรพันธะสัญญา หรือการผลิตใน
ลักษณะเครือขายการตลาดแบบใหม เปนตน อันเปน
ผลมาจากการเกิดเครือขายทางสังคมแบบใหม
โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการผลิ ต พื ช
พลั ง งานทดแทนต น มะเยาหิ น ในระบบเศรษฐกิ จ
วั ฒ นธรรมชุ ม ชนพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน” เป น
โครงการวิ จั ย ที่ พ ยายามมองจากมุม ของชุ มชนที่ มี
รากฐานความเปนมาทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
ทางภูมิศาสตรและระบบความสัมพันธทางสังคม ที่จะ
เอื้ อ ต อ อิ ท ธิ พ ลด า นแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ จ ริ งของ
นักวิชาการอิสระดานการเกษตรคนหนึ่ง ในเรื่องการ
ผลิตพื ชพลังงานทดแทนตนมะเยาหิ น ซึ่งเปนพืชชนิด
ใหมที่ไมเคยปรากฏในระบบการผลิตของชุมชนมากอน
ผลการวิจัย พบวา บนรากฐานทางประวัติศาสตร
และโครงสรางระบบความสัมพันธทางสังคมของคนใน
ชุมชนดังกลาว มีผลทําใหอิทธิพลทางดานแนวคิดและ
รู ป ธรรมจากการปฏิ บัติ จ ริ งในพื้น ที่ ข องนั กวิ ชาการ
อิ ส ระด า นการเกษตร ในฐานะป จเจกบุคคลคนหนึ่ ง
ประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี ในการลงสูการปฏิบัติ
จริ ง และเผยแพร แ นวคิ ด ด า นการปลูก พื ช พลั ง งาน
ทดแทนมะเยาหิ น ผ า นเครื อ ข า ยทางสั ง คมแบบ
สมัยใหมตางๆ จนกระทั่งไดรับการยอมรับและขยาย
พื้น ที่ ก ารปลูก ไปในชุ มชนอื่ น ๆ ในขอบเขตที่ กว า ง
ออกไปจนถึงระดับทั่วประเทศ
สิ่งนี้อาจเปนความหวั งของสั งคมโดยรวมได
ตอการที่จะรวมกันรณรงคในเรื่องการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหไดปริมาณที่เพียงพอตอ
การนําไปผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลตอไป ซึ่งจะสงผล
ตอความหวังที่จะพิทักษสิ่งแวดลอมใหโลกของเราได
นาอยู และมีความสงบรมเย็นตอไปไดอยางแทจริง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการวิจัย เชิงคุณภาพ
(qualitative research) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห (describe analysis) ใชแนวคิดและ
วิธีการทางทฤษฎีที่เชื่อมโยงปจจัยตางๆ ทางสังคมศาสตร
และระบบเศรษฐกิจชุมชน 3 แนวคิดแนวหลักๆ ไดแก
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการสรางจิตสํานึกแบบ
ใหม ข องป จเจกบุ คคล ในพื้ น ที่ แ อ งที่ ร าบเมื อ งแกน
บริเวณตําบลชอแล ตําบลแมหอพระ และตําบลอินทขิล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และครอบคลุมถึงการ
ศึกษาองคกรเอกชนและองคกรปกครองสวนท องถิ่ น
ที่ไดมีบทบาทในการริเริ่มดําเนินงานดานการแสวงหา
พืชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะตนมะเยาหินเพื่อขยาย
ตนพันธุ และให ความรูแ กชุมชนทั่ วไปไดเกิด ความรู
ความเขาใจในพืชพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยใช
การสั งเกตแบบมีสวนร วม การสัมภาษณบุคคล หรื อ
กลุมบุคคลที่มีแนวคิดริเริ่มและสนใจเรื่องพืชพลังงาน
ทดแทน สัมภาษณสมาชิกกลุมเครือขายเกษตรกร การ
บัน ทึ ก จากแบบบัน ทึ ก ข อ มู ล การสั ง เกตและบัน ทึ ก
กระบวนการสรางและพัฒ นากลุมเครือ ขาย กระบวน
การผลิต กระบวนการแปรรูปผลผลิต ตนทุนการผลิต
ระบบตลาดและการบริโภค
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า การที่ ค นในชุม ชนบ า น
แมน าป า ก ตํ า บลแมห อพระ อํ า เภอแมแ ตง จังหวั ด
เชียงใหม ตัดสินใจหันมาใชพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนตนมะเยาหิน โดยการนําของนักวิชาการอิสระ
ด า นการเกษตรคนหนึ่ ง นั้ น เป น ผลมาจากพื้ น ฐาน
ความสัมพันธทางสังคมแบบเครือญาติ ที่พัฒนามาจาก
สังคมกสิกรรมแบบดั้งเดิม ภายใตระบบความสัมพันธ
และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ร ว มกัน ของคน
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ในชุมชน รวมถึงระบบการผลิตที่ใชแรงงานรวมกันและ
การแลกเปลี่ยนสิ นคากันภายในชุมชนผา นเครื อขา ย
ตลาดทองถิ่น
พื้น ที่ในบริเวณชุมชนดั งกลา ว เป นพื้นที่ ที่ มี
การปลูกตนมะเยาหินเปนแหงแรกของภาคเหนือ โดย
คุณสัมฤทธิ์ อัครปะชะ นักวิชาการอิสระดานการเกษตร
ที่ไดใชประสบการณจากการทดลองปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนที่เรียกวา “สบูดํา” จากพื้นที่อําเภอสันกําแพง
แต พ บว า ไม ไ ด ผ ล จึ ง หั น มาใช พื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนบ า น
แมนาปาก ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง ในพื้นที่กวา
100 ไร เปนโครงการพื้นที่ปลูกพืชที่เรียกวา “ตนมะเยาหิน”
ตั้งแต ป พ.ศ. 2549 เปนตนมา (สัมฤทธิ์, 2553)
ชุม ชนในพื้ น ที่ ดั งกล า ว เป น ชุ ม ชนที่ มีส ว น
ได รั บอิ ท ธิ พลทางแนวคิด เรื่ อ งการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนจากคุณสัมฤทธิ์อยูไมนอย ทั้งนี้ในระยะแรกได
มีการประชาสัมพันธ ไปยังชุมชนและองคกรปกครอง
ทองถิ่นตางๆ ทั้งองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
หลายแหง แตเนื่องจากยังเปนโครงการที่อยูในระหวาง
การทดลอง ในระยะแรกจึงยังไมมีการขยายโครงการ
ไปมาก แตในระยะตอมาการประชาสัมพันธและการ
ทดลองปลูกที่เริ่มไดผล จึงทําใหมีการขยายเครือขาย
โครงการดั งกลา วออกไปอยา งกว า งขวางมากยิ่ งขึ้ น
ทั้งนี้ โดยผ านเครือ ข า ยทางสังคมแบบสมัย ใหม เชน
ทางเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต การเผยแพร ส ารคดี
โทรทัศน และวิทยุชุมชน เปนตน
นอกจากอิ ท ธิ พลทางความคิด ดั งกลา วแล ว
กระแสการเขามาของแนวคิดและการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดภาวะโลกรอน หรือเพื่อทดแทนการใช
น้ํ า มั น ป โ ตรเลี ย มในอนาคต ก็ เ ป น อี ก กระแสหนึ่ ง
ที่เขามาในชุมชนพรอมกับกระแสสังคมเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมแบบใหมอื่นๆ ที่ชุมชนเริ่มไดรับทราบผาน
ปายประกาศ แผนพับโฆษณา ตลอดจนขาวคราวการ
แพร กระจายทางสื่ อของรั ฐและสื่ ออื่ นๆ อย างแพร หลาย
ทํ า ให ก ลายเป น ชุ ม ชนพื้ น ที่ นํ า ร อ งในกระแสการ
อนุ รั ก ษ พลั งงาน หรื อ การผลิ ต พืชพลังงานทดแทน

แบบใหม ไดกลายเปนพื้นที่เปดที่ใหการศึกษาอบรม
ดานแนวคิด ขอมูลรายละเอียดเรื่องพืชน้ํามันพลังงาน
ทดแทนตนมะเยาหิน ตลอดไปจนถึงเรื่องทางเทคนิค
การเพาะพั น ธุ ต น กล า และการปลู ก ให ไ ด ผ ลดี และ
กลายเปนสถานที่อบรมใหความรูแกคนทั่วไป แบบที่
เรียกว าเปน “มหาวิทยาลัยกลางแดด” ที่ใหทั้ งขอมูล
ความรู และเป น สถานที่ ฝ ก ฝน หรื อ ฝ ก งานของ
นั กศึก ษาทางด า นการเกษตรและสั งคมศาสตร จาก
หลายสถาบันการศึกษา ที่ไดเขามาสังเกตและเรียนรู
แนวคิดและวิธีการตางๆ จากวิทยากรเจาของโครงการ
ตอมาไดเริ่มมีการศึกษาวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับ พืช พลัง งานทดแทนดั งกล า วอี กหลายโครงการ
รวมทั้งโครงการวิจัยนี้ที่ไดปลูกในพื้นที่ทดลอง พบวา
ตนมะเยาหินอายุ 4 ป สามารถใหผลได โดยมีขนาด
ลําตนสูงประมาณ 3-5 เมตร ใหผลประมาณ 50 กิโลกรัม
ต อ ต น เพราะยั ง เป น ป แ รก นอกจากนี้ ยั ง มี อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เครือขายชุมชน และบริษัทธุรกิจ
ภาคเอกชนอีกจํานวนหนึ่ง ไดเริ่มทําการปลูกในพื้นที่
อยางจริงจัง เชน มีการขยายเครือขายการปลูกไปยัง
พื้นที่ตางๆ ในหลายจังหวัดของภาคอีสาน เชน ขอนแกน
อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ มุกดาหาร
และในภาคตะวันตก เชน กาญจนบุรี เปนตน ทั้งที่เปน
แบบศูนยแปลงเพาะกลาพันธุ และการปลูกจริงในพื้นที่
ปาหรือพื้นที่เกษตรอื่นๆ
นอกจากนี้องคการปกครองสวนทองถิ่นหลาย
แหง ก็ไดริเริ่มการปลูกและขยายกลาพันธุออกไปเปน
จํานวนมาก ตามโครงการเครือ ขายปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีเปาหมายใหมีการปลูกทั่วประเทศจํานวน
ทั้งสิ้น 2,000,000 ตน โดยเริ่มต นอย างเป นรูป ธรรม
แลวที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง (อบจ.ลําปาง)
ไดทําแปลงเพาะกลาพันธุจํานวนมากเพื่อรองรับพื้นที่
เปาหมายดังกลาว ซึ่งตั้งเปาหมายการปลูกทั่วจังหวัด
ไว ในป พ.ศ. 2555 จํา นวน 500,000 ต น (สั มฤทธิ์ ,
การสื่อสารสวนบุคคล, 2553)
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ที่จังหวัดนานกลุมเครือขายชุมชนปลูกมะเยาหิน
เพื่อ ฟน ฟูเศรษฐกิจและสิ่ งแวดลอ มจังหวัด นา น ก็ได
เริ่มทํา การปลูกและขยายกลาพันธุอ อกไปยั งพื้นที่ใน
อําเภอตางๆ จํานวนนับพันไร ในโครงการรณรงคปลูก
มะเยาหินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจจังหวัดนาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ สงเสริมการขยายพันธุ พืชพลังงานทดแทน เพื่อ
สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน สรางน้ํามันไบโอดีเซล
ใชกับเครื่อ งยนตทางการเกษตร และเพื่อฟนฟูปาไม
จังหวัดนาน ปจจุบันอยูระหวางการเพาะปลูกซึ่งคาดวา
อีกประมาณ 3-4 ป จะไดผลผลิตเพื่อนํามาดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป
ในสวนของภาคเอกชนอื่นๆ ก็ไดมีการตื่นตัว
ในการปลู ก ต น มะเยาหิ น มี ก ารเผยแพร แ ละส ง ผล
กระเทือนไปในกลุมเอกชนอีกหลายกลุม ที่ไดหันมาให
ความสนใจและลงมือขยายพื้นที่การปลูกตนมะเยาหิน
ออกไปอยางกวางขวาง เชน บริษัท เอ พี โกลบอล จํากัด
เปน บริ ษัท ขายตรง มีวั ตถุ ประสงคในการสรา งธุ รกิจ
เครือขาย (MLM) ในรูปแบบการแนะนําโอกาสทางธุรกิจ
ในการขายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
ตอ มาเมื่อ กระแสการปลูกต น มะเยาหิ น เพื่อ ลดภาวะ
โลกรอน และการผลิตพืชพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล)
ไดแพรกระจายไปในวงกวางแลว กลุมบริษัท เอ พี โกลบอล
จํากัด จึงไดใหความสนใจและจัดทําโครงการปลูกพืช
มะเยาหินขึ้นในพื้นที่แปลงทดลองหลายจังหวัด เชน ที่
กาญจนบุรี เปนตน โดยมีการประชาสัมพันธใหสมาชิก
ลูกคา ในเครือ ขาย สมัครเขาร วมในโครงการปลูกต น
มะเยาหิ น ในลักษณะแบบพืชพัน ธะสั ญญา (contact
farming) ทั้ งนี้ เ พื่อ ให เกิ ด การเผยแพร ทั้ งทางด า น
แนวคิด และการกระจายพื้นที่ ปลูกให เกิด ขึ้น ในระดั บ
ทั่วประเทศ (บริษัท AP-Global, 2554)
นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนอื่นๆ ที่ สนใจหั น
มาปลูกตนมะเยาหิน ตามแนวคิดพืชพลังงานทดแทน
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ไดแ ก สวนป าพืชพลังงานทดแทนของอาจารยเชษฐ
สุ ท ธไชย ในพื้ น ที่ ป า ตํ า บลปงตํ า ตํ า บลศรี ด งเย็ น
อําเภอไชยปราการ และในพื้นที่อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหมอีกจํานวนหนึ่ง รวมแลวมีพื้นที่ปลูกกวา 100 ไร
โครงการแปลงสาธิ ต ปลูก มะเยาหิ น หรื อ ต น น้ํ า มั น
โพธิสัตวของคุณนวรัตน อะสะฮินะ บานปาเติม หมู 1
ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่แปลง
ทดลองปลูก 15 ไร แตมีเครือขายปลูกในอําเภอตางๆ
รวมพื้น ที่ กว า 1,000 ไร โครงการแปลงสาธิ ต บา น
หนองหญาไซ หมู 7 ตําบลกุรุคุ อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โครงการสวนปามะเยาหิน จังหวั ดพะเยา
เปนอีกหนึ่งเครือขายชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน ที่
ไดทําการทดลองปลูกในพื้นที่เขตปาเขาบานแมตอมใน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนโครงการของวัดอนาลโย
ที่ดอยบุษราคัมในพื้นที่กวา 50 ไร
ผลจากการลมละลายของเศรษฐกิจไทยตั้งแต
ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดสงผลใหเกิดสํานึกรวมกัน
ในการแสวงหาพลังงานทดแทนใหมๆ เพื่อทดแทนการ
นําเขาน้ํ ามันปโตรเลียมจากตางประเทศที่ นับวันจะมี
ราคาแพง และอาจหมดลงในวันใดวันหนึ่งขางหนา ทั้ง
ยังกอ ใหเกิด มลภาวะทางสภาพแวดลอ ม ทํ าให เป น
สาเหตุสําคัญหนึ่งที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน จึงทําให
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชน ตลอดถึงเอกชน
นักวิชาการอิสระ ไดออกมาเผยแพรและไดเริ่มทําการ
ทดลองปลูกพืชพลั งงานทดแทนกันอย างจริ งจัง โดย
เฉพาะตนมะเยาหิน ที่อาจใชเปนพืชพลังงานไบโอดีเซล
เพื่อทดแทนน้ํ ามันปโตรเลียมในอนาคตได ปรากฏการณ
เหลานี้อาจเปนสัญญาณที่ดีในสังคมไทย ในการที่จะนําไป
สูการปฏิบัติ การที่เปน จริง ในการรวมมือ กันแสวงหา
พลังงานใหมๆ เพื่อ เป นพลังงานที่ส ะอาด อัน จะเป น
กลไกสําคัญทางสังคมอันหนึ่ง ที่จะสามารถนําไปสูการ
ลดภาวะโลกรอนในอนาคตอยางแทจริงตอไป
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วิจารณผลการวิจัย
ประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนในสังคมไทย ยัง
เปนประเด็นที่ไมมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระแส
ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ด า นพลั ง งานของโลก
กลาวคือ เมื่อเกิดภาวะสงครามหรือความขัดแยงทาง
การเมือ งที่ แ หลมคมขึ้ น โดยเฉพาะในภู มิ ภ าคแถบ
ตะวันออกกลาง หรือเกิดกระแสวิกฤติสิ่งแวดลอม เชน
ภาวะน้ําทวม พายุ ฟาฝนผิดฤดูกาล เหลานี้เปนตน ก็
จะเกิด ภาวะวิ ก ฤติ น้ํ า มั น ขึ้ น มาครั้ ง หนึ่ ง แต เมื่ อ ทุ ก
อย า งเขา สู ส ภาวะปกติ กระแสพลังงานทดแทนก็จะ
คอ ยๆ เลื อ นหายไป สั ง คมก็หั น ไปใชพ ลั งงานจาก
ฟอสซิลกันเปนปกติอีก
งานศึ ก ษาวิ จั ย ด า นพลั ง งานทดแทน จึ ง
ดู เ หมื อ นว า จะเกิ ด ขึ้ น ตามกระแสความตื่ น ตั ว ด า น
พลังงาน ที่มีลักษณะเกิดขึ้นแบบเปนระรอกๆ เชนกัน
ซึ่ งสอดคล อ งกับ ณัฐ พล (2552) ที่ กล า วว า ลัก ษณะ
ดังกลาวสงผลไปถึงกระบวนการลงมือผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนที่ ไม ได มีก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งและ
จริ ง จัง เมื่อ ขาดวั ต ถุ ดิ บ โรงงานที่ จ ะผลิ ต พลัง งาน
ทดแทนก็ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งก็เกี่ยวพันไปถึง
ความคุ ม ค า ในการลงทุ น ทางธุ ร กิ จ ด ว ย ประเด็ น
ดังกลาวจึงสงผลใหงานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ไมไดออกมาในเชิงที่ปรากฏเปนมรรคผลในทางปฏิบัติ
กันอยางโดยตรงหรือตอเนื่องได
งานวิจัยเรื่องนี้ ยังคงเปนเพียงงานศึกษาแบบ
โดยออม ในเงื่อนไขดานความพรอมและพื้นฐานของ
ชุมชน ที่จะเอื้อตอสํานึกที่แทจริงเกี่ยวกับการใหความ
สําคัญกับการผลิตพืชพลังงานทดแทน บนเงื่อนไขและ
พื้นฐานความสัมพันธทางสังคมและความคุมคาในเชิง
การผลิต ทั้งในระดับเศรษฐกิจแบบชุมชนหรือการผลิต
เชิงพาณิชยแบบพืชเชิงเดี่ยวในระดับประเทศ
อยา งไรก็ตาม ประเด็นที่ สําคัญมากประเด็ น
หนึ่ง ที่พบในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็คือ เงื่อนไขชุมชนที่
มีพื้นฐานทางประวัติศาสตรรวมกัน มีแรงยึดโยงทาง

ระบบอุดมการณทางสังคมอื่นๆ เชน ระบบเครือญาติ
ระบบความเชื่อและศรั ทธาในศาสนาและระบบผี สาง
เทวดาแบบเกา ภายใตพื้นฐานการผลิตแบบดั้งเดิมนั้น
มีส ว นสํ า คั ญและเป น พื้น ฐานของจิต สํ า นึ กเกี่ย วกั บ
สิ่งแวดลอมและการแสวงหาทางเลือกแบบใหมๆ ของ
ชุมชน ซึ่งลักษณะดังกลาว สอดคลองกับยศ (2545) ที่
กลา ววา พื้น ฐานความสัมพันธ ทางสังคมแบบดั้งเดิ ม
นั้น จะทําใหชุมชนเกิดลักษณะทางจิตสํานึกที่เกี่ยวกับ
การปกปองสิ่งแวดลอม ตลอดจนถึงจิตสํานึกใหมๆ ที่จะ
ทําใหเกิดการยินยอมพรอมใจกันหันมาใหความสนใจ
เกี่ยวกับแนวทางการอนุรกั ษ หรือการประดิษฐนวัตกรรม
ทางสังคมแบบใหมๆ ขึ้น แตทั้งนี้สิ่งเหลานั้นก็ควรตอง
ตอบสนองต อ ความอยู ร อดทางเศรษฐกิจพื้น ฐานใน
สังคมระดับชุมชนนั้นๆ ดวย
นอกจากนี้ งานวิจัยครั้งนี้ยังทําใหไดทราบวา
การที่ชุมชนและเครือขายองคกรทองถิ่นตางๆ ยอมรับ
และตัดสินใจหันมาปลูกพืชพลังงานทดแทนตนมะเยาหิน
นั้น นอกจากปจจัยความคุมคาในทางเศรษฐกิจแลว ยัง
เกิดจากผลสะเทือนดานจิตสํานึกของนักวิชาการอิสระ
ดานการเกษตร ในฐานะของปจเจกบุคคลคนหนึ่ ง ที่
เป น แบบอย า งในด า นความมุ ง มั่ น ในระบบคิ ด และ
อุดมการณ แลวเผยแพรแนวคิดและวิธีการตางๆ ผาน
ระบบเครือข ายทางสังคมแบบใหมๆ จนทําใหองคกร
ในภาคส ว นอื่ น ๆ ของสั ง คมได เ ข า มามี ส ว นในการ
พิจารณา และตัดสินใจผลิตพืชพลังงานทดแทนดังกลาว
ในที่สุด
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Abstract
This survey aims to investigate the information of longan production and marketing, and study the
market conduct of longan in Chiang Mai and Lamphun provinces. From the survey among 200 farmers,
it was found that there were small size longan orchards 67.5%.The next was medium size longan
orchards 22.5% and large size longan orchard 10.0%. In the study of longan production, it was found that
87.5% of farmers were producing in season longan and 6.5% were producing off season. Both group
mostly had small size orchards with some medium size orchards. The study on longan market conduct
found that longan producing farmers did not set their price. Longan product pricing depends on trading
means. The traders, who come to buy, will offer the price according to product grade. Longan product
price offered by the traders is referred from the middleman, who buy longan in the country, and middleman
in China. About competitive conduct, it was found that farmers, who produced in season, off season and
both in season and off season longan throughout the year, did not compete in pricing. They had no
bargaining power to negotiate about product price with the merchant. Except for farmers that sell their
products wholly, they can negotiate with wholesale traders. In addition, it was found that farmers did not
gather into a group to sell their products. Longan traders did not compete in pricing against one another,
except for middleman that buy longan. They did not gather into a group to sell the products among
traders. The result on marketing conduct, due to government’s longan marketing policy, it was found that
most farmers and traders never participated in longan purchasing project according to the government’s
longan marketing project in 2004-2008. They were affected by the government’s policy but not much. In
2009-2010, all three groups of longan producing farmers did not participate in the project and did not sell
their products to any institute. Therefore, they did not receive the benefit from government’s longan
marketing policy.
Keywords: market conduct, set price, market of longan, marketing policy
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวั ตถุประสงคเพื่อสํารวจ
ขอมูลการผลิตและการตลาดลําไย และศึกษาพฤติกรรม
ทางดานการตลาดลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน
จากการสํา รวจเกษตรกร จํานวน 200 ราย พบวา มี
สวนลําไยขนาดเล็ก รอยละ 67.5 รองลงมา คือ สวน
ขนาดกลาง รอยละ 22.5 การศึกษาลักษณะการผลิต
ลําไย พบวา มีการผลิตลําไยเฉพาะในฤดูรอยละ 87.5
รองลงมา คือ ผลิตลําไยเฉพาะนอกฤดู รอยละ 6.5 ซึ่ง
ทั้งสองกลุมมีสวนลําไยขนาดเล็กมากที่สุด การศึกษา
พฤติกรรมการตลาดลําไย พบวา เกษตรกรผูผลิตลําไย
ไมได เป นผู กํา หนดราคา การกํา หนดราคาขึ้น อยู กับ
วิ ธี การซื้ อ ขาย โดยผู ป ระกอบการที่ เข า มารั บซื้ อ ให
ราคาตามเกรดของผลผลิ ต ราคารั บ ซื้ อ ลํ า ไยของ
ผูประกอบการเปนราคาที่อิงมาจากพอคาคนกลางที่รับ
ซื้อลําไยภายในประเทศ และพอคาคนกลางในประเทศ
จี น อี ก ต อ หนึ่ ง พฤติ ก รรมด า นการแข ง ขั น พบว า
เกษตรกรผูผลิตลํา ไยในฤดู นอกฤดู และทั้งในฤดูและ
นอกฤดู ไม มี การแข ง ขั น ด า นราคาและไม มีอํ า นาจ
ตอรองราคาผลผลิตกับพอคา ยกเวนเกษตรกรที่ขาย
เหมาสวนชวงลําไยนอกฤดู รวมทั้งเกษตรกรไมมีการ
รวมตัวกันเพื่อขายผลผลิต สวนผูประกอบการคาลําไย
ไมมีการแขงขัน ดานราคาในการซื้อ ขายผลผลิต ดว ย
กัน เอง ยกเว น ผู ป ระกอบการที่ เ ป น ล ง รั บ ซื้ อ ลํ า ไย
รวมทั้ ง ไม มีการรวมตั ว กัน เพื่อ ขายผลผลิ ต ระหว า ง
ผูประกอบการ สําหรับพฤติกรรมตลาดอันเนื่องมาจาก
นโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาล พบวา เกษตรกร
และผู ป ระกอบการสว นใหญไมเคยเข า รว มโครงการ
รับซื้อลําไยตามนโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาลใน
ป พ.ศ. 2547-2551 ทําใหไดรับผลกระทบจากนโยบาย
ไมมาก และป พ.ศ. 2552-2553 เกษตรกรและผูประกอบการ
สวนใหญไมไดเขารวมโครงการและไมไดนําผลผลิตไป
ขายใหหนวยงานใด ดังนั้นจึงไมไดรับผลประโยชนจาก
นโยบายการตลาดลําไย
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คําสําคัญ: พฤติกรรมการตลาด การกําหนดราคา
การตลาดลําไย นโยบายการตลาด

คํานํา
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูนเปนแหลง
ผลิตลําไยที่สํ าคัญของประเทศ โดยในป พ.ศ. 2551
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี เ นื้ อ ที่ เ พาะปลู ก มากที่ สุ ด คื อ
317,173 ไร รองลงมา คือ จังหวัดลําพูน 275,871 ไร
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ซึ่งในป พ.ศ. 2551
จังหวัดเชียงใหมมีผลผลิตรวมมากที่สุดถึง 150,993 ตัน
รองลงมา คือ จังหวัดลําพูนมีผลผลิตรวม 120,399 ตัน
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ในปจจุบันพื้นที่
ปลูก ลํา ไยในจั งหวั ด เชี ย งใหม แ ละลํ า พูน มีแ นวโน ม
เพิ่มขึ้น ซึ่งจากปเพาะปลูก 2546/2547 จังหวัดเชียงใหม
มีพื้นที่ปลูก 234,562 ไร เพิ่มขึ้นเปน 317,173 ไร ในป
เพาะปลูก 2551/2552 พื้นที่ปลูกลําไยที่สําคัญของจังหวัด
เชียงใหม คือ อําเภอจอมทอง อําเภอพราว อําเภอสันปาตอง
อําเภอสารภี และอําเภอดอยหลอ ตามลําดับ โดยที่อําเภอ
จอมทองมีพื้ น ที่ ป ลู กลํ า ไยมากที่ สุ ด คื อ 56,932 ไร
รองลงมา คือ อําเภอพราว 34,151 ไร และอําเภอสันปาตอง
27,291 ไร ตามลําดับ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม,
2551) สวนจังหวัดลําพูนมีพื้นที่ปลูก 233,013 ไร ในป
เพาะปลูก 2546/2547 เพิ่มขึ้นเปน 275,871 ไร ในป
เพาะปลูก 2551/2552 พื้นที่ปลูกลําไยที่สําคัญของจังหวัด
ลําพูน คือ อําเภอลี้ อําเภอปาซาง อําเภอเมือง อําเภอ
บานโฮง และอําเภอแมทา ตามลําดับ โดยอําเภอลี้มีพื้นที่
ปลูกลําไยมากที่สุด คือ 76,475 ไร รองลงมา คือ อําเภอ
ปาซาง 51,861 ไร และอําเภอเมืองลําพูน 42,525 ไร
ตามลําดับ (สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน, 2552) ในปจจุบัน
ได มี ก ารผลิ ต ลํ า ไยทั้ ง ในฤดู แ ละนอกฤดู กั น อย า ง
แพรหลาย โดยสามารถขายผลผลิตไดใน 2 รูปแบบ คือ
ลําไยชอ และลําไยรวง ซึ่งความตองการซื้อลําไยของ
ผูบริโ ภคจะเปน ตัว กําหนดราคาซื้ อขายลําไยชอและ
ลําไยรวงในตลาด และเปนตัวกําหนดกลไกในการผลิต
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ลํ า ไยของเกษตรกร ซึ่ ง จากลั ก ษณะการผลิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีทั้งการผลิตแบบในฤดูและแบบ
นอกฤดู ก็สงผลตอพฤติกรรมทางดานการตลาดลําไย
สดในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนดวย ดังจะเห็นไดจาก
ระดั บ ราคาลํ า ไยในตลาด ทํ า ให รู ป แบบการขาย
เปลี่ย นแปลงไป ดังเชนในอดีต สว นใหญจะขายแบบ
เหมาสวนเนื่ อ งจากสะดวกและไม ต อ งจ างแรงงาน
เก็ บเกี่ยว ต อมาเมื่อราคาลํ าไยในทองตลาดมี ร าคาสู ง
จึงมีทั้งการขายแบบเหมาสวนและมีการนําผลผลิตออก
สู ต ลาดไปขายเองมากขึ้ น และในป ที่ ผ ลผลิต ออกสู
ตลาดมาก รัฐบาลไดมีนโยบายการตลาดลําไยโดยเขามา
กระจายผลผลิ ต และช ว ยเหลื อ เกษตรกร ซึ่ ง ทํ า ให
รัฐบาลเขามาแทรกแซงตลาดลําไย
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตทั้งใน
เรื่ องการเพิ่มพื้นที่ ป ลูก การปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการ
ผลิ ต จากที่ มี ก ารผลิ ต เฉพาะลํ า ไยในฤดู ใ นรู ป แบบ
ปล อ ยตามธรรมชาติ ปรั บ เปลี่ ย นมาเป น การผลิ ต
เฉพาะลําไยในฤดูที่ใชโพแทสเซียมคลอเรตเขามาชวย
ใหลําไยออกดอกไดดีขึ้น หรือรูปแบบการผลิตลําไยที่มี
ทั้ งในฤดู แ ละนอกฤดู และจากพฤติ กรรมการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเชน การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ
ลํา ไยจากลํา ไยสดเป น ลํา ไยอบแห งเพื่อ การส งออก
รวมทั้งระดับราคาลําไยในตลาด และนโยบายการตลาด
ลําไยตางๆ อันทําใหเกิดการแทรกแซงราคาลําไยโดย
รัฐบาล จึงควรที่มีการศึกษาพฤติกรรมทางดานการตลาด
ลําไยสด เพื่ออธิบายเรื่องดังกลาวใหชัดเจนขึ้น ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาเกี่ย วกับพฤติ กรรมทางด าน
การตลาดลําไยสดในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยใช
แนวคิ ด ทางด า นเศรษฐศาสตร ก ารจั ด องค ก รทาง
อุตสาหกรรม (Clarkson and Miller,1982) เพื่อเปนแนวทาง
การศึกษาสําหรับอธิบายพฤติกรรมทางดานการตลาด
ของลําไยสด ที่จะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกราย
เดิ ม และเกษตรกรผู ป ลู กรายใหม ให มีความเข า ใจ
การตลาดลําไยดีขึ้น ตลอดจนภาครัฐบาลสามารถนํา
ผลการศึ ก ษามาใช เ ป น แนวทางแก ไ ขข อ บกพร อ ง

เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกดานการผลิตและการตลาด
มากขึ้น
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ
ขอมูลการผลิตและการตลาดลําไยสด และเพื่อทราบถึง
พฤติ ก รรมทางด า นการตลาดลํ า ไยสดในจั ง หวั ด
เชียงใหมและลําพูน

วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษาลั กษณะทั่ ว ไป ลัก ษณะการผลิต และ
การตลาดลําไยสดในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดย
อาศัยการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ
เปนตน โดยใชโปรแกรม SPSS version 14.0 และศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานการตลาดลําไยในจังหวัด
เชียงใหมและลําพูน โดยใชแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร
การจัดองคกรทางอุต สาหกรรม ประกอบด วย สวนที่
หนึ่งศึกษาพฤติกรรมตลาดดานการกําหนดราคา เพื่อ
วิเคราะห ว าใครเปน ผู กํา หนดราคาขายผลผลิต โดย
พิจารณาจากการกํ า หนดราคาลํ า ไยสดในตลาดทั้ ง
ลําไยชอและลําไยรวงพันธุดอในฤดู นอกฤดู และทั้งใน
ฤดูและนอกฤดู ซึ่งประเด็นที่พิจารณา คือ พันธุลําไยที่
ปลูกและมีการซื้อ ขาย และการกํา หนดราคาผลผลิต
ส ว นที่ ส องศึ ก ษาพฤติ ก รรมตลาดด า นการแข ง ขั น
พิจารณาจากการแขงขันในการซื้อขายผลผลิตระหวาง
เกษตรกรและการแขงขันระหวางผูประกอบการ การมี
อํานาจตอรองราคาผลผลิต การรวมตัวของเกษตรกร
และการรวมตั วของผู ประกอบการ สว นสุ ด ทา ยเป น
การศึกษาพฤติ กรรมตลาดอั น เนื่ อ งมาจากนโยบาย
การตลาดลํา ไยของรั ฐบาล พิจารณาผลกระทบจาก
นโยบายการตลาดลํา ไย รวมทั้ งการกําหนดนโยบาย
การตลาดลําไยของรัฐบาลที่สงผลกระทบตอราคาลําไย
ในตลาด ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลง
ทุติ ยภู มิและปฐมภูมิดว ยวิธี การสั มภาษณเกษตรกร
จํา นวน 200 ราย โดยการสุ มตั วอยา งแบบหลายชั้น
(multi-stage sampling) และผูประกอบการ จํานวน 20
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ราย โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ศึกษาจากอําเภอตัวอยางของจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลําพูน ที่มีพื้นที่เพาะปลูกลําไยมากที่สุด 3
อันดับแรกของทั้งสองจังหวัด โดยในจังหวัดเชียงใหม
ศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูปลูกลําไยและผูประกอบการ
คาลําไยในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง อําเภอพราว และ
อํา เภอสัน ป าตอง ส วนในจังหวั ด ลํา พูนศึกษาเฉพาะ
เกษตรกรผู ปลูกลําไย และผูป ระกอบการคา ลํา ไยใน
เขตพื้นที่อําเภอลี้ อําเภอปาซาง และอําเภอเมือง สวน
การศึกษาพฤติ กรรมทางด า นการตลาด ศึกษาจาก
เกษตรกรผูปลูกลําไย 3 ขนาดพื้นที่ปลูก คือ เกษตรกร
ที่มีสวนลํา ไยขนาดเล็กหรื อ พื้น ที่ 1-5 ไร สวนขนาด
กลางหรือพื้นที่ 5-10 ไร และสวนขนาดใหญหรือพื้นที่
มากกวา10 ไร ขึ้นไป โดยใชแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด
คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับเกษตรกร และชุดที่ 2
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการคาลําไย อาศัยการ
วิเคราะหสถิติ เชิงพรรณนา ไดแก คาร อยละ เปนต น
โดยใชโปรแกรม SPSS version 14.0

ผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมทางดานการตลาดลําไย
ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ไดแบงออกเปน 3 สวน
สว นแรกเปน การศึกษาลักษณะทั่ วไปของเกษตรกร
และผู ป ระกอบการ ส ว นที่ ส องเป น ลักษณะการผลิต
ลําไยของเกษตรกรและผูประกอบการ และสวนที่สาม
วิเคราะหพฤติกรรมทางดานการตลาดลําไยในจังหวัด
เชียงใหมแ ละลํา พูน การศึกษาลักษณะทั่ วไป พบว า
เกษตรกรส ว นใหญเป น เพศชาย ร อ ยละ 67.0 โดย
เกษตรกรเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 75.0 มีอายุอยู
ระหวาง 51-60 ป รอยละ 47.0 และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 74.5 ซึ่งเกษตรกรมีสวนลําไย
ขนาดเล็ก (พื้น ที่ 1-5 ไร) ร อยละ 67.5 รองลงมาคือ
สวนลํา ไยขนาดกลาง (พื้น ที่ 5-10 ไร ) ร อ ยละ 22.5
และสวนลําไยขนาดใหญ (พื้นที่มากกวา 10 ไร) รอยละ
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10.0 ตามลําดับ สวนผูประกอบการคาลําไยเปนเพศ
ชาย รอยละ 75.0 มีอายุนอยกวา 50 ป รอยละ 60.0
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 45.0 ซึ่ง
ผูประกอบการส วนใหญเปนพอคาท องถิ่น และพอคา
เหมาสวน
การศึกษาสวนที่สอง พบวา ลักษณะการผลิต
ลําไยของเกษตรกรประกอบไปดว ยการผลิตลําไยใน
ฤดู การผลิตลําไยนอกฤดู และการผลิตลําไยทั้งในฤดู
และนอกฤดู ซึ่งมีเกษตรกรที่ทําการผลิตลําไยเฉพาะใน
ฤดู ร อ ยละ 87.5 รองลงมาผลิต ลําไยเฉพาะนอกฤดู
เทานั้น รอยละ 6.5 และมีการผลิตลําไยทั้งในฤดูและ
นอกฤดู รอยละ 6.0 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
ขนาดพื้นที่ปลูกลําไยแลว พบวา เกษตรกรที่ผลิตลําไย
เฉพาะในฤดู และนอกฤดู สวนใหญมีสวนลําไยขนาด
เล็ก รองลงมา คือ สวนลําไยขนาดกลาง สวนเกษตรกร
ที่ผลิตลําไยทั้งในฤดูและนอกฤดู สวนใหญมีสวนลําไย
ขนาดเล็ ก รองลงมา คือ สวนลํ า ไยขนาดใหญ ส ว น
ลักษณะการตลาดลํา ไยของผู ป ระกอบการคา ลํา ไย
พบวา ผูประกอบการมีการซื้อและขายลําไยในฤดูเพียง
อยางเดียวมากที่สุด รอยละ 90.0 โดยเปนพอคาทองถิ่น
หรือพอคาเหมาสวน พอคาขายสง และสหกรณการเกษตร
รองลงมา คือ ทํ าการซื้ อ และขายลํา ไยทั้ งในฤดู แ ละ
นอกฤดู รอ ยละ 10.0 ซึ่งเปนผู ประกอบการที่เปนลง
หรือคนกลางรับซื้อลําไย
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมทางด า น
การตลาดลํา ไยได พิจารณาจากพฤติ กรรมด า นการ
กํา หนดราคา ผลการศึกษา พบว า เกษตรกรที่ ผ ลิต
ลํา ไยในฤดู นอกฤดู และทั้ งในฤดู แ ละนอกฤดู ป ลู ก
ลําไยพันธุดอทั้งหมด โดยเกษตรกรไมไดเปนผูกําหนด
ราคา การกําหนดราคาผลผลิต ลํา ไยทั้ งลําไยชอและ
ลําไยรวงขึ้นอยูกับวิธีการซื้อขาย ถาเปนการขายเหมา
สวน ราคาผลผลิตลําไยจะถูกกําหนดโดยพอคาเหมา
สวน รวมทั้งเปนราคาที่ไดจากการตอรองกันระหวาง
พอคาเหมาสวนและเกษตรกรเจาของสวน แตถาเปน
การเก็บผลผลิตลําไยขายเอง เกษตรกรนําผลผลิตไป
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และเกษตรกรสวนใหญไมมีอํานาจตอรองราคาผลผลิต
กับพอคา ยกเว นเกษตรกรที่ข ายแบบเหมาสวนชว ง
ลํา ไยนอกฤดู อ อกสู ต ลาดที่ ส ามารถต อ รองราคากั บ
พอคาเหมาสวนได รวมทั้งเกษตรกรไมมีการรวมตัวกัน
เพื่อขายผลผลิต (Table 1) สําหรับผูประกอบการนั้น
พบวา ไมมีการแขงขันดานราคารับซื้อผลผลิตระหวาง
ผูประกอบการที่เปนพอคาทองถิ่นหรือพอคาเหมาสวน
พอคาขายสง และสหกรณการเกษตร แตมีการแขงขัน
ดานราคารับซื้อระหวางผูประกอบการที่เปนลงรับซื้อ
ลําไย โดยผูป ระกอบการไมมีการรวมตัวกันเพื่อขาย
ผลผลิต (Table 2)

ขายตามจุดรับซื้อหรือมีพอคามารับซื้อที่สวน ราคาที่
เกษตรกรไดรับเปนราคาที่ไดจากพอคาทองถิน่ ที่รบั ซื้อ
ลํา ไย พ อ ค า ขายส ง ล ง ที่ รั บ ซื้ อ ลํ า ไย และสหกรณ
การเกษตร ซึ่งราคารับซื้อผลผลิตกําหนดโดยพอคาคน
กลางที่ รั บซื้ อ ลํา ไยภายในประเทศ ส ว นราคารั บซื้ อ
ผลผลิต ลํา ไยของผู ป ระกอบการจะเป นราคาที่ อิ งมา
จากพอคาคนกลางที่รับซื้อลําไยภายในประเทศ และ
จากพอคาคนกลางในประเทศจีนอีกตอหนึ่ง พฤติกรรม
ดานการแขงขันจากการผลิตลําไยในฤดู นอกฤดู และ
การผลิ ต ลํ า ไยทั้ ง ในฤดู แ ละนอกฤดู ข องเกษตรกร
พบวา ไมมีการแขงขันดานราคาระหวางเกษตรกรใน
การขายผลผลิต เพราะราคาจะถู กกําหนดจากพอคา
Table 1 Market conduct in competition of the farmers
Items

Type of production (%)
Off season
Both in & off season
2009
2010
2009
2010
76.9
84.6
91.7
91.7
23.1
15.4
98.3
98.3
100.0
100.0
100.0
100.0

Competition

Yes
No
Total

In season
2009
2010
85.0
85.5
15.0
14.5
100.0
100.0

Bargaining power

Yes
No
Total

79.3
20.7
100.0

77.3
22.7
100.0

76.9
23.1
100.0

69.2
30.8
100.0

41.7
58.3
100.0

41.7
58.3
100.0

Cooperation among
farmers

Yes
No
Total

90.2
99.8
100.0

90.7
99.3
100.0

84.6
15.4
100.0

92.3
97.7
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

Source: from the survey, 2011
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Table 2 Market conduct in competition of the traders

Competition

Yes
No
Total

Buying and selling
in season (%)
2009
2010
50.0
52.9
50.0
47.1
100.0
100.0

Cooperation among traders

Yes
No
Total

94.4
95.6
100.0

Items

94.1
95.9
100.0

Buying and selling
Both in & off season (%)
2009
2010
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

Source: from the survey, 2011

สํ า หรั บ พฤติ ก รรมตลาดอั น เนื่ อ งมาจาก
นโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาล พบวา กอนป พ.ศ.
2552 เกษตรกรและผูประกอบการสวนใหญไมเคยซื้อ
ขายลําไยตามนโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาล แต
เกษตรกรบางรายที่ เคยขายลํา ไยตามนโยบายของ
รัฐบาลนั้น ไดขายผลผลิตใหแกหนวยงานที่เกี่ย วขอ ง
กับภาครั ฐ ได แ ก สหกรณ การเกษตร ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รวมทั้งลงที่
เข า ร ว มโครงการรั บ ซื้ อ ลํ า ไยของภาครั ฐ นโยบาย
การตลาดลําไยของรัฐบาลเปนการแทรกแซงตลาดเพื่อ
กระจายผลผลิตออกสูตลาดภายในประเทศและตลาด
ตา งประเทศไดเร็ว ขึ้น โดยรัฐบาลประกัน ราคาลํา ไย
ตามเกรดของผลผลิตลําไยที่มีทั้งลําไยชอและลําไยรวง
เกษตรกรแตละรายสามารถขายผลผลิตใหหนวยงาน
หรือลงรับซื้อลําไยที่เขารวมโครงการตามโควตาที่ทาง
รัฐบาลกําหนดในแตละครั้ง ซึ่งทําใหไมมีโอกาสตอรอง
ปริ มาณการขายผลผลิต และราคาขายผลผลิต ลํา ไย
เมื่อ เกษตรกรนํ า ลํ า ไยมาขายให ห น ว ยงานที่ รั บซื้ อ
ผลผลิต ราคาลํา ไยตามเกรดของผลผลิตที่เกษตรกร
สวนใหญไดรั บไมแตกตางจากราคาผลผลิต ที่ขายให
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ผูประกอบการทั่วไป และเมื่อนํา ผลผลิตมาขายใหลง
รับซื้ อลํา ไยที่ เขา ร วมโครงการ ราคาลํา ไยตามเกรด
ของผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจากลงมักต่ํากวาราคาที่
รัฐบาลประกันไว นั่นหมายถึงเกษตรกรขายผลผลิตแต
ไมได เงินตามราคาที่ รั ฐบาลประกั นไว ดั งนั้ น จากการที่
เกษตรกรและผูประกอบการสวนใหญไมเคยทําการซื้อ
ขายลําไยตามโครงการรับซื้อลําไยของรัฐบาล จึงทําให
ได รั บ ผลกระทบจากนโยบายของรั ฐบาลไมม ากนั ก
และในป พ.ศ. 2552-2553 เกษตรกรส วนใหญไมได
เข า ร ว มโครงการและไม ไ ด นํ า ผลผลิ ต ไปขายให
หน ว ยงานใด แ ต ไ ด นํ า ผลผลิ ต ลํ า ไยไปขายให
ผู ป ระกอบการทั่ ว ไป เกษตรกรผู ผ ลิ ต ลํ า ไยทั้ ง 3
รูปแบบ และผูประกอบการการคาลําไยทั้ง 2 รูปแบบ
ไมไดรับผลประโยชนจากนโยบายการตลาดลําไยของ
รัฐบาล (Table 3 and 4) แตเกษตรกรบางสว นที่นํา
ผลผลิตไปขายใหสหกรณการเกษตร ธกส. หรือลงที่
เขารวมโครงการรับซื้อลําไยของภาครัฐประสบปญหา
คือ กระบวนการรับซื้อชา เสียเวลารอคิวขายผลผลิต
นาน และมีเจา หน า ที่ จากหน ว ยงานราชการเข า มา
ส ง เสริ ม การตลาดลํ า ไยน อ ย นอกจากนี้ ผลดี ที่
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เกษตรกรไดรับจากการขายผลผลิต คือ ไมถูกพอคา
กดราคา และสามารถขายลําไยไดในราคาที่ยุติธรรม
สวนผลเสียคือ ไมสามารถตอรองราคากับผูรับซื้อที่เขา
รวมโครงการรับซื้อลําไยของรัฐบาลได และใชเวลานาน
ในการขายผลผลิต สว นผลกระทบจากนโยบายของ

รั ฐบาลมีเฉพาะผู ป ระกอบการที่ รั บซื้ อ ผลผลิ ต ลํา ไย
ในฤดูเทานั้น คือ ราคาลําไยทีข่ ายใหหนวยงานราชการ
กับราคาที่ขายตอใหพอคาไมแตกตางกันมากนัก และ
มีเจานสะดยหนาที่เขามาสงเสริมนอย

Table 3 Market conduct due to longan marketing policy of government during 2009-2010 of the farmers

Items

In season

Type of production (%)
Off season
Both in & off season

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Registered government project
Not joined
79.9
Joined
20.1
Total
100.0

83.8
16.2
100.0

92.3
87.7
100.0

84.6
15.4
100.0

66.7
33.3
100.0

100.0
100.0

Government organization or the others
Not sale
87.9
Agriculture co-operative
89.2
BAAC
81.7
Trader who joined project
81.2
Total
100.0

90.8
88.7
80.6
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

75.0
16.7
88.3
100.0

100.0
100.0

Benefit from government policy
No
78.2
Yes
21.8
Total
100.0

87.3
12.7
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

75.0
25.0
100.0

100.0
100.0

Source: from the survey, 2011
BAAC = Bank for agriculture and agricultural co-operatives
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Table 4 Market conduct due to longan marketing policy of government during 2009-2010 of the traders

Items

Buying and selling in
season (%)
2009
2010

Buying and selling
both in & off season (%)
2009
2010

Registered government project
Not joined
Joined
Total

66.7
33.3
100.0

68.8
31.3
100.0

50.0
50.0
100.0

100.0
100.0

Government organization or the others
Not sale
Agriculture co-operative
BAAC
Others
Total

88.3
16.7
100.0

81.3
86.3
86.3
86.1
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

Benefit from government policy
No
Yes
Total

77.8
22.2
100.0

81.3
18.7
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

Source: from the survey, 2011
BAAC = Bank for agriculture and agricultural co-operatives

สรุปผลการวิจัย
การผลิตลํา ไยในจังหวัดเชีย งใหมแ ละลําพูน
ในปจจุบันมีการผลิตลําไยเฉพาะในฤดู นอกฤดู และ
ทั้งในฤดูแ ละนอกฤดู โดยพัน ธุลํา ไยที่ นิย มปลูกมาก
ที่ สุ ด คือ พัน ธุ ด อ ลักษณะการขายผลผลิต ลํา ไยใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีทั้งรูปแบบการขายแบบ
เหมาสวนและเกษตรกรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ขายเอง
การศึกษาพฤติกรรมตลาดลําไยดานการกําหนดราคา
ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน เกษตรกรซึ่งผลิตลําไย
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ทั้ง 3 รู ป แบบ ไมไดเปน ผู กํา หนดราคา การกําหนด
ราคาผลผลิตลําไยขึ้นอยูกับวิธีการซื้อขาย โดยพอคาที่
เขามารับซื้อจะใหราคาตามเกรดของผลผลิต ซึ่งราคา
รับซื้ อ ลํา ไยของผู ป ระกอบการเป น ราคาที่ อิ งมาจาก
พอคาคนกลาง ที่รับซื้อ ลําไยภายในประเทศและจาก
พ อ ค า คนกลางในปร ะเทศจี น อี ก ต อ หนึ่ ง ส ว น
พฤติกรรมดานการแขงขัน นั้น เกษตรกรผูผลิต ลําไย
ในฤดู นอกฤดู และผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูไมมีการ
แขงขันดานราคาและไมมีอํานาจต อรองราคาผลผลิต
กับพอคา ยกเว นเกษตรกรที่ข ายเหมาสวนชวงลําไย
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นอกฤดู นอกจากนี้เกษตรกรยังไมมีการรวมตัวกันเพื่อ
ขายผลผลิ ต ส ว นผู ป ระกอบการค า ลํ า ไยไม มี ก าร
แข ง ขั น ด า นราคาระหว า งผู ป ระกอบการด วยกันเอง
ยกเว นผูประกอบการที่เปน ลงหรื อคนกลางรับซื้อ ลําไย
รวมทั้ ง ไม มีการรวมตั ว กัน เพื่อ ขายผลผลิ ต ระหว า ง
ผูประกอบการ
สํ า หรั บ พฤติ ก รรมตลาดอั น เนื่ อ งมาจาก
นโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2547-2551
เกษตรกรและผู ประกอบการสว นใหญไมเคยเข ารว ม
โครงการรับซื้อลําไยตามนโยบายการตลาดลําไยของ
รัฐบาล ทําใหไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ไมมาก โดยมีผลกระทบตอราคาลําไย คือ ทําใหราคา
ลํา ไยที่ เกษตรกรได รั บมี ทิ ศทางที่ ไมแ น น อน และป
พ.ศ. 2552-2553 เกษตรกรผูผลิตลําไยทั้ง 3 รูปแบบ
และผู ประกอบการที่รับซื้อลําไยทั้ ง 2 รูปแบบ สวนใหญ
ไมไดเขา รวมโครงการและไมไดนํ าผลผลิต ไปขายให
หน ว ยงานใด ดั ง นั้ น จึ ง ไม ไ ด รั บ ผลประโยชน จ าก
นโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาล และแมเกษตรกร
จะขายลําไยตามนโยบายการตลาดลําไยของรัฐบาลแต
สวนใหญไมไดรับผลประโยชนจากนโยบายการตลาด
ลํ า ไยอย า งแท จ ริ ง เพราะผู ที่ ไ ด รั บ ประโยชน คื อ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2552-2553 เกษตรกรสวนใหญ
จึงเลือกขายผลผลิตใหผูประกอบการทั่วไป เนื่องจาก
ราคารั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จากสหกรณ ก ารเกษตร ธกส.
และลง หรือผู ประกอบการที่เขาร วมโครงการบริหาร
จัดการลําไยของรัฐบาลไมแตกตางกับราคาที่ไดรับจาก
ผูป ระกอบการทั่ ว ไป อี กทั้ งเสี ย เวลาในการรอคิว จึง
นิย มนํ า ผลผลิต ไปขายให ผูป ระกอบการทั่ วไปที่เป น
พ อ ค า เหมาสวน หรื อ นํ า ไปขายเองตามจุ ด รั บ ซื้ อ
อยางไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางสวนเลือกขายผลผลิต
ให ห น ว ยงานที่ ต นเข า เป น สมาชิ ก เช น สหกรณ
การเกษตร และ ธกส. เนื่องจากมีแรงจูงใจในการรั บ
เงินปนผลประจําป

ขอเสนอแนะ
1) รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการ
เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารการตลาดที่ ทั น สมั ย ให แ ก
เกษตรกร และควรพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
ลํ า ไยโดยเร ง หาตลาดลํ า ไยใหม เ พื่ อ ขยายตลาด
ต า งประเทศให กว า งขวางขึ้ น รวมทั้ งมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธเผยแพรลําไยไทย เพื่อใหผูบริโภคชาว
ต า งประเทศได รู จั ก ลํ า ไยไทยและมี ค วามต อ งการ
บริโภคลําไยของไทยมากขึ้น เชน การเชิญพอคาผูนําเขา
ผลไมมาพบปะผูสงออกหรือผูผลิตลําไยไทย เพื่อใหมี
การสั่งซื้อลําไยในอนาคตตอไป
2) เกษตรกรผู ผลิตลําไย ควรบริหารจัดการ
ด า นการตลาดลํ า ไยโดยมี ก ารรวมกลุ ม กั น เพื่ อ นํ า
ผลผลิตไปขายใหผูประกอบการ เพื่อไมใหถูกกดราคา
รับซื้อและสามารถขายผลผลิตไดในราคายุติธรรม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
ภาควิชาเศรษฐศาสตรและสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คลัสเตอรมูลคาเพิ่มของการ
ผลิตและแปรรูปพืชและสัตวเศรษฐกิจเพื่อเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม) ป พ.ศ. 2554 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย
ดร. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรินทร
นิลสําราญจิต และผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตนา โพธิสุวรรณ
ซึ่งไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ในการวิจัย
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ความตองการสงเสริมของผูปลูกยางพาราในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
Needs for Extension of Para Rubber Tree Growers in Chiang Dao District, Chiang Mai
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ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
Department of Agricultural Economics and Agricultural Extension, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200
*Corresponding author: fai_26@hotmail.com

Abstract
The objectives of this research were to study the production of para rubber tree growers and
extension needs of para rubber tree growers in Chiang Dao district, Chiang Mai. The population was the
para rubber tree growers who participated in growing new rubber campaign, Phase 1 (Year 2004-2006)
with Office of the Rubber Replanting Aid Fund Chiang Mai, which this rubber plantation area is in Chiang
Dao. Data were collected from a sample of 80 growers through questionnaires and observations, and
analyzed for frequency, percentage, maximum values, minimum values, mean, and the standard deviation.
The findings showed that most of the rubber tree growers were male, at average age 45.6 years
with primary education. The average of member in family is 2.5 members and one farm worker per
family. The plantation area size is averaged at 10.6 rais. Most growers did not loan money to invest in a
rubber plantation. The growers’ main occupation was agriculture with average annual income per household
of 284,173.9 baht. The budded seeding of RRIM600 variety were supported by the Office of the Rubber
Replanting Aid Fund Chiang Mai. Cultivation areas were normal slopes which less than 15 degrees
inclination in sandy loam, with spacious of 3x7 meters. The 82.5 percentage of growers used both of
chemical and organic fertilizers, and 52.5 percentages did not make intercropping in rubber plantations.
Half of the growers controlled diseases and insects by using the chemicals and pesticides. The latex of
rubber tree was collected by half trunk groove cutting in every two days during 2:01-4:00 a.m. Most of
them obtained information of rubber from extension officer, neighbors and extension documents 3 or
more times per month.
Para rubber tree growers needed the knowledge of growing and maintaining para rubber tree in
high level, for examples, knowledge about diseases and insect pests, and latex collecting. They had high
level need of extension method including visiting and training, demonstration, extension document, radio
and television broadcasting, exhibitions, including extension services and supports from Office of the
Rubber Replanting Aid Fund.
Keywords: para rubber tree, extension needs
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องความตองการการสงเสริมของ
ผูปลูกยางพาราในอํ าเภอเชีย งดาว จังหวัด เชีย งใหม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการผลิตของ
เกษตรกรผู ปลูกยางพาราในอําเภอเชียงดาว จังหวั ด
เชีย งใหม 2) เพื่อ หาความสั มพัน ธ ร ะหว า งลักษณะ
พื้น ฐานส ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คม กั บความ
ตองการการสงเสริมการปลูกยางพาราของเกษตรกรใน
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาปญหา
และอุปสรรคการปลูกยางพาราของเกษตรกรในอําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษา
คือ เกษตรกรที่ เข า ร ว มโครงการปลูกยางพาราเพื่อ
ยกระดั บรายได แ ละความมั่ น คงให แ กเ กษตรกรใน
แหลงปลูกยางใหมระยะที่ 1 (ป พ.ศ. 2547-2549) กับ
สํา นั กงานกองทุ น สงเคราะห การทํ า สวนยางจังหวั ด
เชียงใหม โดยเปนเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราใน
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 80 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ แบบ
สัมภาษณ และการสั งเกตการณ สถิ ติ ที่ ใชวิ เคราะห
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย
เลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัย พบว า เกษตรกรส ว นใหญเป น
เพศชาย อายุเฉลี่ย 45.6 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 2.5 คน จํานวนพื้นที่ถือครอง
สําหรับปลูกยางพาราเฉลี่ย 10.6 ไร มีแรงงานในสวนยาง
เฉลี่ย 1 คน โดยเกษตรกรสวนใหญไมไดกูยืมเงินเพื่อ
ใชเปนทุนในการปลูกยางพารา ทั้งนี้เกษตรกรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป น อาชีพหลัก มีร ายไดเฉลี่ย ต อ
ครัวเรือน 284,173.9 บาทตอป
เกษตรกรได รับการสนั บสนุ นกลา ยางพารา
พันธุ RRIM 600 ที่ไดรับการติดตาแลว (ยางชําถุง) จาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พื้นที่ปลูก
มีลักษณะเปนพื้นที่ลาดเท (ความชันไมเกิน 15 องศา)
ลักษณะเปนดินรวนปนทราย แปลงปลูกมีระยะ 3x7 เมตร
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ส ว นใหญร อ ยละ 82.5 ใชปุ ย เคมีร ว มกับปุ ย อิ น ทรี ย
และร อ ยละ 52.5 ไมได ปลู กพืชแซมในสวนยางพารา
เกษตรกรทั้ งหมดทํ า การตั ด แต งกิ่ง ยางพารา กํา จั ด
วัชพืช โดยรอ ยละ 50.0 มีการป องกัน กํา จัด โรคและ
แมลงโดยใช ส ารเคมี สํ า หรั บต น ยางที่ กรี ด แล ว ใช
ระบบกรีดยางแบบกรีดครึ่ งตนวันเวนวั น โดยกรีดใน
ชวงเวลา 02.01-04.00 น. เกษตรกรสวนใหญไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับยางพาราจากเจาหนาที่สงเสริมของรัฐ
เพื่อนบาน และเอกสารเผยแพร มากกวา 3 ครั้งตอเดือน
การศึกษาความตองการการสงเสริมการปลูก
ยางพาราของเกษตรกร พบวา มีความตองการในระดับ
มากในดานความรูที่ใชในการปลูกและดูแลรักษา ไดแก
การกรีดยาง โรคและแมลงศัตรูยางพารา สําหรับดาน
วิธีการถ ายทอดความรู เกษตรกรมีความตอ งการใน
ระดั บมาก ได แก วิ ธีการเยี่ ย มบา นและสวนยางของ
เกษตรกร การสาธิต การฝกอบรม แจกเอกสารคําแนะนํา
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การจัดนิทรรศการ และดาน
การรับบริการจากหนวยงาน โดยหนวยงานที่เกษตรกร
ตองการไดรั บการส งเสริ มในระดับมาก คือ สํา นักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
คําสําคัญ: ยางพารา ความตองการการสงเสริม

คํานํา
จากการที่ เกษตรกรในภาคเหนือ ประสบกับ
ปญหาด านผลผลิตทางการเกษตร ทั้ งราคาข าวโพด
ตกต่ํา ผลผลิตจากลําไยและลิ้นจี่ลนตลาด ถึงแมวาจะมี
นโยบายชวยเหลือเกษตรกรเปนระยะๆ แตปจจุบันก็
ยังไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางยั่งยืน
“ยางพารา” ซึ่ งเป น พืชเศรษฐกิจที่ รู จักของ
เกษตรกรในภาคใต แตยังเปนพืชชนิดใหมในภาคเหนือ
และเกษตรกรกํ า ลั ง ให ค วามสนใจกั น อย า งมาก
นอกจากนี้ เจาหนา ที่ด านเกษตรและเกษตรกร เห็ น
ตรงกันว า ยางพาราเปน พืชความหวั งใหม ที่ จะชว ย
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พลิกฟนชีวิตเกษตรกรภาคเหนือใหดีขนึ้ โดยเกษตรกร
ได รั บการสนั บสนุ น กลา ยางจากภาครั ฐ ในโครงการ
ปลู กยางพาราเพื่ อ ยกระดั บ รายได แ ละความมั่น คง
ให แ กเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 ซึ่ ง
โครงการนี้ มี แ ผนขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ยางให ไ ด ม ากถึ ง
1 ล า นไร โดยแบ งเป น พื้น ที่ ป ลู กในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนื อ 700,000 ไร และภาคเหนือ 300,000 ไร
ใชระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2547-2549) มีสํานักงาน
กองทุ นสงเคราะหการทํ าสวนยาง (สกย.) ทํา หน า ที่
ดูแล สนับสนุน และสงเสริม
แตการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางเดิมจากภาคใตไปยัง
แหลงปลูกยางใหมในพื้นที่ภาคเหนือนั้น ยังมีขอจํากัด
ดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ภาคเหนือหลายประการ
ทั้งในดา นความอุ ดมสมบูร ณข องดิน ต่ํา ปริมาณการ
กระจายตัวของฝนนอย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และความชื้นของอากาศ และสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่ทํา
ใหการปลูกยางในพื้นที่เหลานี้มีระยะเวลาของการเปด
กรีดยางชา ลง และผลผลิตน้ํ ายางต่ํากว าในพื้นที่ปลูก
ยางเดิ ม ดั ง นั้ น การได รั บ การส ง เสริ ม การปลู ก
ยางพาราจึงมีความจําเปนอยางยิ่ งในพื้นที่ภาคเหนื อ
(สถาบันวิจัยยาง, 2554)
อําเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม เปนพื้น ที่
ใหม ต อ การทํ า สวนยาง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข อ จํ า กั ด หลาย
ประการดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ ทั้งในดานความ
อุดมสมบูรณของดินต่ํา ปริมาณการกระจายตัวของฝน
น อ ย การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
ของอากาศ และสภาพแวดลอ มอื่ น ๆ แต ย างพารามี
คุณสมบัติ ส ามารถปรั บตั ว ให เข า กับสภาพแวดลอ ม
ตางๆ ไดดี ดังนั้น ในการปลูกสรางสวนยางตองพิจารณา
การเลือกพันธุยางที่เหมาะสม และมีการจัดการสวนยาง
ที่ถู กต อง อี กทั้ งยั งตอ งพิจารณาความเหมาะสมของ
พื้นที่สําหรับปลูกยางดวย โดยพิจารณาจากปจจัยทาง
ดินและทางภูมิอากาศประกอบกันไป เกษตรกรผูปลูก
ยางพาราในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จะตอง
จัดการสวนยางและไดรับคําแนะนําอย างถูกต องจาก

เจาหนาที่หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงจะสามารถ
แก ไ ขป ญ หาดั ง กล า ว ซึ่ ง จะส ง ผลให ผ ลผลิ ต ยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษา
ความต อ งการการส ง เสริ ม การปลู ก ยางพาราของ
เกษตรกรในอํ าเภอเชียงดาว จั งหวั ดเชี ยงใหม ในด าน
ความรูการผลิต วิธีถายทอดความรู และหนวยงานที่
เขามาสงเสริม เพื่อจะไดหาแนวทางในการสงเสริม ให
ตรงตามความตองการของเกษตรกร และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด อันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ทําการศึกษา คือ เกษตรกรผูปลูก
ยางพาราในอํ าเภอเชียงดาว จังหวั ดเชียงใหม ที่เข า
รว มโครงการปลูกยางพารา ภายใต การสงเสริ มการ
ปลูกจากสํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํ าสวนยาง
จังหวั ด เชีย งใหม จํา นวนทั้ งสิ้น 80 ราย (สํา นั กงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 2553)
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงได
เปน 2 ประเภท
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
รายได เปนตน ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารอางอิง ตํารา งานวิจัย และแหลงอื่นๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบในการสรางแบบสอบถาม
สํ า ห รั บ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใน ก าร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถาม ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด (open-ended
question) และคําถามปลายปด (close-ended question)
ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
สว นบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกร เป น
คําถามลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ และแบบ
เติมคําหรือขอความ และตัวเลขลงในชองวาง
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสภาพการผลิต การ
สงเสริมการปลูก และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปลูก
ยางพาราของเกษตรกร ลักษณะคําถามแบบกําหนด
คําตอบลวงหนาใหผูตอบเลือกตอบ หรือเติมขอความ
ลงในชอ งว า ง และในการวั ด ระดั บ ป ญ หาใชวิ ธี ต าม
มาตราประเมินคาของ Likert scale แบบ numerical
rating scale (พวงรัตน, 2540) ซึ่งแบงระดับปญหา
ออกเป น 4 ระดั บ คือ ป ญหามาก ป ญหาปานกลาง
ปญหานอย และไมมีปญหา มีการกําหนดคะแนน ดังนี้
ปญหามาก
ใหคะแนน 4
ปญหาปานกลาง
ใหคะแนน 3
ปญหานอย
ใหคะแนน 2
ไมมีปญหา
ใหคะแนน 1
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความตอ งการการ
ส ง เสริ มการปลู กยางพาราของเกษตรกร ลั ก ษณะ
คําถามแบบกําหนดคําตอบลวงหนาใหผูตอบเลือกตอบ
หรือเติมขอ ความลงในชองวาง ในการวัด ระดับความ
ตองการสงเสริมประยุกตใชวิธีตามมาตราประเมินคา
ของ Likert scale แบบ numerical Rating Scale (พวงรัตน,
2540) ทั้งนี้ไดแบงระดับความตองการออกเปน 4 ระดับ
คือ ตองการมาก ตองการปานกลาง ตองการนอย และ
ไมมีความตองการ มีการกําหนดคะแนน ดังนี้
ตองการมาก
ใหคะแนน 4
ตองการปานกลาง ใหคะแนน 3
ตองการนอย
ใหคะแนน 2
ไมมีความตองการ ใหคะแนน 1
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ไดนํา
ขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ โดยใชเครื่องประมวลผล
คอมพิวเตอรชนิดโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
2. วิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบดวย
2.1 วิ เคราะห ข อมูลลักษณะพื้นฐานส ว น
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร สภาพการ
ผลิ ต ป ญ หาการผลิ ต ใช ส ถิ ติ ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ
คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.2 วิ เ คราะห ข อ มู ล ป ญ หาและความ
ตองการของเกษตรกร ใชสถิติคาความถี่ คาเฉลี่ยเลข
คณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 การแปลผลระดั บความสํ า คั ญ ของ
ปญหาและความตองการของเกษตรกร ในการศึกษา
ครั้งนี้ไดแบงมาตรฐานของระดับสําคัญ โดยใชมาตรวัด
แบบมาตราสวนประเมินคา Likert scale (อางใน พวงรัตน,
2540) ออกเปน 4 ระดับ ไดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 3.26-4.00 หมายถึง มีปญหา/
ความตองการอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.25 หมายถึง มีปญหา/
ความตองการอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.76-2.50 หมายถึง มีปญหา/
ความตองการอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.75 หมายถึง ไมมีปญหา/
ไมมีความตองการ
2.4 หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะ
พื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับความตองการ
การสงเสริมการปลูกยางพาราของเกษตรกร ใชสถิ ติ
วิเคราะหถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ลั ก ษณะพื้ นฐานส ว นบุค คล เศรษฐกิ จ
และสังคมของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุ สูงสุด
70 ป ต่ําสุด 30 ป อายุเฉลี่ย 45.6 ป เกษตรกรรอยละ
55.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรทั้งหมด
เคยเขา รั บการฝ กอบรมความรูเกี่ยวกับการกรี ดยาง
รองลงมา คือ ไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกและดูแลสวนยาง สวนใหญมีจํานวนพื้นที่ถือครอง
ที่ ใ ช ป ลู ก ยางพาราไม เ กิ น 20 ไร โดยมี พื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพาราสู ง สุ ด 70 ไร ต่ํ า สุ ด 3 ไร เฉลี่ ย 10.6 ไร
เกษตรกรรอยละ 56.4 มีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 3-6
คน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 5 คน ต่ําสุด 1 คน
เฉลี่ย 2.5 คน เกษตรกรรอยละ 91.2 มีแรงงานทีท่ ํางาน
ในสวนยางนอยกวา 3 คน โดยมีแรงงานในครัวเรือน
สูงสุด 4 คน ต่ําสุด 1 คน เฉลี่ย 1 คน
เกษตรกรร อ ยละ 71.3 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพ รั บจา งทั่ ว ไป
สวนใหญมีรายไดตอปทั้งหมดของครัวเรือนอยูระหวาง
100,001-300,000 บาท มีรายไดทั้งหมดของครัวเรือน
สู งสุ ด 5,900,000 บาท ต่ํ า สุ ด 40,000 บาท เฉลี่ ย
284,173.9 บาท เกษตรกรรอยละ 52.5 มีประสบการณ
ในการทําสวนยางพารามากอน โดยเคยรับจางทําสวนยาง
ของผูอื่นภายในทองถิ่น สวนที่เหลือรอยละ 47.5 ไมมี
ประสบการณ ใ นการทํ า สวนยางพารา เกษตรกร
ทั้งหมดและเกษตรกรสวนใหญไมกูยืมเงินเพื่อใชเปน
ทุนในการปลูกยางพารา สวนที่เหลือรอยละ 30.0 กูยืม
เงินเพื่อใชเปนทุนในการปลูกยางพารา
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกร
เกษตรกรทั้ งหมดปลูกยางพาราพัน ธุ RRIM
600 ซึ่งไดรับแจกกลาจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํ า สวนยาง และมีบางส วนซื้ อ กลา ยางพาราเอง
เกษตรกรทั้งหมดใชพันธุย างพาราที่ได รับการติ ดตา
(ยางชํา ถุ ง ) มาปลู ก ลักษณะพื้น ที่ เป น พื้น ที่ ลาดเท

(ความชันไมเกิน 15 องศา) ลักษณะดินที่ปลูกยางเปน
ดินรวนปนทราย ใชระยะปลูกขนาด 3x7 เมตร และใช
ปุย เคมีร ว มกับปุ ย อิ น ทรี ย เกษตรกรส ว นใหญไมได
ปลูก พืช แซมในสวนยางพารา ที่ เ หลื อ ร อ ยละ 47.5
ปลูกพืชแซมในสวนยางพารา พืชแซมที่ ปลูก ได แ ก
ถั่ว ขาวโพด กลวย ชา พริก และสับปะรด ตามลําดับ
เกษตรกรทั้งหมดทําการตัดแตงกิ่งยางพาราและกําจัด
วั ชพื ชในสวนยางทุ กป มี การป อ งกัน กํ า จัด โรคและ
แมลงโดยใชสารเคมี เกษตรกรรอยละ 53.7 ยังไมได
กรี ด ยาง ส ว นที่ เหลือ ร อ ยละ 46.3 กรี ดยางแลว โดย
ระบบการกรีดยางที่ใช คือ กรีดแบบครึ่งตน วันเวนวัน
กรีดในชวงเวลา 02.01-04.00 น. เกษตรกรปลูกยางพารา
เพราะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีเจาหนาที่คอยแนะนํา
ในการปลูก เกษตรกรได รั บ ข อ มูลข า วสารเกี่ย วกั บ
ยางพาราแตกต า งกัน ดั งนี้ เกษตรกรร อ ยละ 70.0,
55.0 และ 67.5 ได รั บข อ มูลข า วสารจากเจา หน า ที่
ส ง เสริ ม ของรั ฐ เพื่ อ นบ า น และเอกสารเผยแพร
มากกวา 3 ครั้งตอเดือน ตามลําดับ เกษตรกรรอยละ
45.00 ได รั บ ข อ มูล ข า วสารจากวารสารการเกษตร
จํานวน 1 ครั้งตอเดือน โดยรอยละ 97.5, 86.3, 75.0,
63.8, 97.5 และ 57.5 ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจาก
เจ าหน าที่ ส งเสริ มของเอกชน คนในครอบครั ว วิ ท ยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ความต อ งการการส ง เสริ ม การปลู ก
ยางพาราของเกษตรกร
ด า นความรู ที่ ใ ช ใ นการปลู ก และดู แ ลรั ก ษา
ได แ ก การกรี ด ยาง โรคและแมลงศัต รู ย างพารานั้ น
เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก สวนการเตรียม
พื้นที่ปลูก เกษตรกรมีความตองการในระดับปานกลาง
สํ าหรั บการตั ดแต งกิ่ง การคั ดทิ้ งต นยาง การกําจัดวั ชพื ช
การใสปุย การใหน้ํา และการปลูกพืชแซมยางนั้น เกษตรกร
มีความตองการในระดับนอย และการเลือกพันธุที่จะปลูก
การเตรียมดิน วิธีปลูก เกษตรกรไมมีความตองการ
ส ว นด า นวิ ธี การถ า ยทอดความรู นั้ น พบว า
วิธีการเยี่ยมบานและสวนยางของเกษตรกร การสาธิต
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การฝกอบรม แจกเอกสารคําแนะนํา วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน การจัดนิทรรศการ เกษตรกรมีความตองการ
ในระดั บมาก และด า นการรั บบริ การจากหน ว ยงาน
พบวา หนวยงานที่เกษตรกรมีความตองการในระดับ
มาก คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

หนวยงานที่เกษตรกรมีความตองการในระดับปานกลาง
คือ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
และหน ว ยงานที่ เ กษตรกรไม มี ค วามต อ งการ คื อ
สหกรณการเกษตร เปนตน

Table 1 Level of needs for extension of para rubber tree growers
Needs for extension
Knowledge used in the planting and care
Pass on knowledge
Extension services
ตอนที่ 4 หาความสัมพันธระหวางลักษณะพืน้ ฐาน
สวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับความ
ตองการการสงเสริมการปลูกยางพารา
ของเกษตรกร
จากการวิ เคราะห ถ ดถอยพหุ โดยนํา ตั วแปร
อิสระทั้ง 10 ตัวแปรไปใสสมการ แลวคํานวณโดยวิ ธี
ปกติ (enter) ปรากฏวา ไดคา F=21.217; Sig=.000
หมายความวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตามในรู ป เชิ ง เส น เมื่ อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (multiple
coefficient of determination, R2) ปรากฏวา R2 มีคา
เท า กับ 0.719 หมายความว า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ งหมด
สามารถอธิบายการผันแปร (การเปลี่ยนแปลง) ของตัว
แปรตาม (ระดั บความต อ งการการส งเสริ มการปลูก
ยางพาราของเกษตรกร) ไดรอยละ 71.9 โดยในบรรดา
ตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปร มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร
ที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หรือต่ํากวา ไดแก 1) จํานวนพื้นที่ถือครองที่ปลูก
ยางพารา 2) จํานวนแรงงานที่ทํางานในสวนยางพารา
และ 3) ปญหาอุปสรรคในการปลูกยางพาราที่พบโดย
เกษตรกร โดยตัวแปรที่มีผลในเชิงบวก ไดแก จํานวน
พื้นที่ถือครองที่ปลูกยางพารา และปญหาอุปสรรคใน
การปลูกยางพาราที่พบโดยเกษตรกร สวนตัวแปรที่มี
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Total average
2.36
3.76
2.64

Level
low
high
medium

ผลเชิ ง ลบ คื อ จํ า นวนแรงงานที่ ทํ า งานในสวน
ยางพารา
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบจําลองดังนี้
Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+b4X4 + b5X5 +
b6X6+ b7 X7+ b8X8 + b9X9 + b10 X10
สัญลักษณของตัวแปร
ตัวแปรตาม
Y = ระดับความตองการการสงเสริมการปลูก
ยางพาราของเกษตรกร
ตัวแปรอิสระ
X1 = อายุ (ป)
X2 = ระดับการศึกษา
X3 = จํานวนพื้นที่ถือครองที่ปลูกยางพารา (ไร)
X4 = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
X5 = จํานวนแรงงานทีท่ ํางานในสวนยางพารา (คน)
X6 = อาชีพ
X7 = รายได (บาท/ป)
X8 = การกูยืมเงิน
X9 = การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยางพารา
(ครั้ง/เดือน)
X10 = ปญหาอุปสรรคในการปลูกยางพาราที่พบ
โดยเกษตรกร
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จากการวิเคราะหถ ดถอยพหุ สรุ ป ได ว า ตั ว
แปรอิ ส ระ 3 ตัว แปร มีความสั มพัน ธกับตั ว แปรตาม
(ระดับความตองการการสงเสริมการปลูกยางพาราของ
เกษตรกร) จึงสนับสนุนสมมติฐานไดวา มีปจจัยที่มีผล
ตอ ความต องการการส งเสริมการปลูกยางพาราของ
เกษตรกรในอํ า เภอเชีย งดาว จัง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง
ป จ จั ย ดั ง กล า ว ได แ ก จํา นวนพื้ น ที่ ถื อ ครองที่ ป ลู ก

ยางพารา จํา นวนแรงงานที่ ทํา งานในสวนยางพารา
และป ญหาอุ ป สรรคในการปลูก ยางพาราที่ พ บโดย
เกษตรกร โดยป จจั ยที่ มีผลในเชิงบวก ได แก จํานวน
พื้นที่ถื อครองที่ปลู กยางพารา และปญหาอุปสรรคใน
การปลูกยางพาราที่พบโดยเกษตรกร สวนปจจัยที่มีผล
เชิงลบ คือ จํานวนแรงงานที่ทํา งานในสวนยางพารา
(Table 2)

Table 2 Regression analysis of significant independent variables
Independent variable
b
Plantation area size
-0.007
Farm worker
-0.118
Problems encountered by farmers
-0.469
Constant
-1.502
2
R = .719, SEE = .256, F = 21.217, Sig. of F = .000

t
-2.832
-2.578
-6.033
-5.036

Sig.
.006**
.012**
.000**
.000**

* significant (p<0.05); ** significant (p<0.01)

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษา มี เ กษตรกรที่ เ ข า ร ว ม
โครงการปลูกยางพาราในจํานวนน อย เพราะยั งเกิด
ความลั ง เลถึ ง ผลที่ จ ะได รั บ จากการปลู ก ยางพารา
เนื่องจากกวาจะไดผลผลิตจากยางพาราตองใชเวลาใน
การปลูกนานประมาณ 7 ป ซึ่งพื้นที่ที่เกษตรกรใชใน
การปลูกยางพารานั้นเดิมเปนพื้นที่ในการทําไร ทํานา ทํา
สวน และปลูกพืชชนิดอื่นมากอน ยางพาราจึงกลายเปน
เพีย งพืชแซมในพื้น ที่ นั้ น และตั ว เกษตรกรเองยั งให
ความสํ า คั ญในการดู แ ลรั กษายางพาราน อ ยกว า พื ช
ชนิดเดิม จากการสัมภาษณในเรื่องการสนับสนุนปจจัย
การผลิต พบวา เกษตรกรมีความตองการพัน ธุยางที่
รัฐบาลสนับสนุนมาก (ยางพาราพันธุ RRIM 600) ซึ่ง
สอดคลองกับวิเวก (2547) เพราะยางพาราพันธุ RRIM
600 เปนพันธุที่ดี มีคุณภาพ การเจริ ญเติบโตของลําตน ดี
ผลผลิตสูง ตานทานโรค และตานลมดี ซึ่งสถาบันวิจัยยาง

(2554) กลาวว า พันธุย างนั บวา เปน ปจจัยสํา คัญใน
การปลูกสรา งสวนยาง ซึ่ งอาจประสบผลสํ าเร็ จหรื อ
ลมเหลวก็ ได ถ า หากเลือ กพัน ธุ ย างปลูก ไมถู กต อ ง
สรุปไดวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกยางพารา
ตองการใหมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตโดยเกษตรกร
ตองการกลายางพันธุดีมีคุณภาพ การเจริญเติบโตของ
ลําตนดี ผลผลิตสูง ตานทานโรค และตานลมดี
ผลการวิ จัย ความต อ งการการส งเสริ มการ
ปลูกยางพาราของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความ
ตองการในดานความรูที่ใชในการปลูกและดูแลรักษา
ไดแ ก การกรีด ยาง และโรคและแมลงศัต รูย างพารา
ในระดับมาก เนื่องมาจากภาคเหนือไดรับการสงเสริม
ใหมีการปลูกยางพารา โดยมีการจัดตั้งโครงการปลูก
ยางพาราเพื่อ ยกระดั บรายได แ ละความมั่น คงให แก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมระยะที่ 1 (ป 2547-2549)
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว  า จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น แหล ง ปลู ก
ยางพาราใหม ดังนั้น เกษตรกรจึงมีความรูในเรื่องการ
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ปลูกยางพาราในระดับนอย เพราะวายางพาราถือเปน
พืชชนิดใหมที่นํามาปลูกในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
และตั ว เกษตรกรเองยั งขาดความรูเกี่ยวกับการปลูก
และดูแลรักษา รวมทั้งความรูต างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา
ในระดับที่มาก แตเนื่องจากเกษตรกรมีความคาดหวัง
ถึ งผลผลิต ที่ จะได รั บในอนาคต จึงทํ า ให เกษตรกรมี
ความตองการในการสงเสริมยางพาราในระดับมากดวย
สําหรับความตองการในดานวิธีการถายทอด
ความรู นั้น พบวา วิ ธี การเยี่ ยมบานและสวนยางของ
เกษตรกร การสาธิ ต การฝ กอบรม การแจกเอกสาร
คําแนะนํา วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน การจัดนิทรรศการ
เกษตรกรมี ค วามต องการในระดั บมาก สอดคล องกั บ
งานวิจัยของณัฐวุฒิ (2551) ที่ไดศึกษาเรื่อง สถานการณ
การปลูกยางพาราและความตองการของเกษตรกรตอ
การส งเสริ มในอํา เภอพรา วและไชยปราการ จังหวั ด
เชียงใหม พบวา ความตองการดานวิธีการสงเสริมและ
การถายทอดความรู วิธีใหพนักงานเขาเยี่ยมบานและ
ตรวจสวนของเกษตรกร การจัดการฝกอบรมวิชาการ
ยางพารา การใหพนักงานเข ามาจัดประชุมถ ายทอด
ความรูในหมูบาน การสงผูนํากลุมไปฝกอบรมแลวนํา
ความรู มาถ า ยทอดแกเ กษตรกร การแจกคู มื อ และ
เอกสารแนะนํ า การจั ด ทํ า แปลงยางสาธิ ต ในพื้ น ที่
ใกลเคียง การจัด ทัศนศึกษาดูงานสวนเกษตรกรและ
กลุม เกษตรกรที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และการจั ด ทํ า
รายการเผยแพรความรู ทางสถานีวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศน
ระดั บทอ งถิ่น เกษตรกรมีความตอ งการในระดั บมาก
เนื่องจากเกษตรกรมีความรูในเรื่องเหลานี้ระดับนอย
จากผลการศึกษายังสามารถเห็นไดวา วิธีการ
สงเสริมการปลูกยางพาราจากภาครัฐตามความคิดเห็น
ของเกษตรกรผู ป ลู ก ยางพารานั้ น ภาครั ฐยั ง มี ก าร
สงเสริมในระดับนอย ซึ่งเห็นไดจากการที่เกษตรกรมี
ความตองการการสงเสริมในดานดังกลาวในระดับมาก
และยั ง ไมมีก ารทํ า แปลงสาธิ ต การปลูก ยางพาราใน
พื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาไปศึกษาดูงานเปน
ตัวอยางได และการพาเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน
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แปลงของเกษตรกรที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ จากการ
สัมภาษณเกษตรกร พบวา มีเพียงการสงตัวแทนของ
กลุมเกษตรกรไปดูงานเทานั้น ซึ่งเปนเกษตรกรเพียง
สวนนอย เนื่องจากภาครั ฐยังขาดงบประมาณในการ
สนั บสนุน สว นความต อ งการในด า นการรั บบริ การ
จากหน ว ยงานนั้ น หน ว ยงานที่ เ กษตรกรมี ค วาม
ตองการในระดับมาก คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํ า สวนยาง จากการสัมภาษณเกษตรกร พบว า
สาเหตุที่เกษตรกรมีความตองการรับบริการในระดั บ
มาก เนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะหการทําสวนยางมีจํานวนนอย ไมเพียงพอที่จะ
ใหความรูและความชวยเหลือใหแกเกษตรกรไดอยาง
ทั่วถึงและทันทวงที
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ เจาหนาที่กองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง จังหวัดเชียงใหม รวมถึงเกษตรกรใน
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ที่ใหความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
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Abstract
The objectives of this study were to: 1) find out the level of quality of life at work of Maejo
University staff and 2) compare quality of life at work of Maejo University staff based on their socioeconomic characteristics. Informants in this study consisted of 65 Maejo University staff of Chiangmai.
Obtained data were analyzed by using the Statistical Package for the Social Sciences Program to find out
percentage, frequency and arithmetic mean. T-test and F-test were also used in the comparative analysis
of quality of life at work of Maejo university staff.
Results showed that most of the informants were female, 26-30 years old, single, Master’s
degree graduates, and supporting staff. Their year of service was 4-5 years with a monthly income of
15,001 baht upper. With regards to qualify of life at work, it was found that the informants had a high
level of the following: 1) safe and clean environment; 2) competency development of personnel; 3)
advancement and security; 4) social integration; and 5) social operation. However, the informants were
found to have a moderate level on appropriate fringe benefits; rules and regulations in working operation
and equity of life and work. As a whole, the informants had a high level of quality of life at work.
For the comparative analysis of quality of life at work based on socio-economic characteristics, it
was found that the university staff having different sex, age, marital status, educational attainment, rank,
salary and year of service tended to have no difference in quality of life at work.
Keywords: university, university officer, quality of life at work, technocrat studies
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่ อ ง คุณภาพชีวิ ต ในการทํ า งาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ
เชียงใหม และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม จําแนกตามลักษณะบุคคล
ซึ่งงานวิจัย ชิ้น นี้ได เก็บรวบรวมข อ มูลจาก พนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย
แมโจ เชียงใหม จํานวน 65 คน แลวนําขอมูลที่ไดมา
ทําการวิเคราะหและแปรผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อหาคารอยละ
คาความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสูงสุด คาต่ําสุ ด และ
วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช T-test และ F-test ซึ่ง
ผลการวิจัยมีดังนี้
ดานลักษณะสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยา ง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 26-30
ป สถานภาพโสด จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นสายสนั บ สนุ น ได รั บ อั ต ราค า จ า ง
15,001 บาท ขึ้นไป มีระยะเวลาการทํางาน 4-5 ป
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา คาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
อยูในระดั บมาก 5 ดา น คือ 1) ด านสิ่ งแวดลอ มที่ถู ก
สุ ข ลักษณะและปลอดภั ย 2) ด า นการพัฒ นาความ
สามารถของบุคคล 3) ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในหนาที่การงาน 4) ดานการมีสวนรวมทางสังคม และ
5) ด า นการปฏิ บัติ งานในสังคม และพบว า คา เฉลี่ย
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ 1) ดานคาตอบแทน
ที่เหมาะสมและเปนธรรม 2) ดานระเบียบขอบังคับใน

การปฏิบัติงาน และ 3) ดานความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน
โดยสรุ ป พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี ค า เฉลี่ ย
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
อยูในระดับมาก
ดานการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทํ า งานของพนั กงานมหาวิ ทยาลัย แมโ จ จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ มี เ พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหนง อัตราคาจางตอเดือน และอายุการทํางานที่
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: มหาวิทยาลัย พนักงาน คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน นักวิชาการศึกษา

คํานํา
การทํา งานมีความสํ าคัญตอ ชีวิ ตมนุ ษย เป น
อยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสังคมอุต สาหกรรมคาดกันวา มนุษ ยได ใชเวลาถึ ง
หนึ่งในสามของชีวิต เปนอยางนอ ยอยูในโรงงานหรื อ
สํ า นั ก งาน และยั งเชื่อ ว า ในอนาคตอั น ใกลนี้ มนุ ษ ย
จํา เป น ต องใชเวลาของชีวิต เกี่ย วขอ งกับการทํ า งาน
เพิ่มขึ้น
การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคา
ตอชีวิตมนุษยเพราะเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะ
สังสรรคระหวางผูใชแรงงานกับบุคคลอื่นๆ กับสถานที่
กับขั้นตอนและเรื่องราวตางๆ ตลอดจนความคิดเห็น
ทั้งหลายจากผูเกี่ยวของ ดังนั้น การทํางานจึงเปนการ
เปดโอกาสใหแสดงออกถึงเชาวปญญา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคอันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจ
ในชีวิต
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และถ า หากวา เวลาส ว นมากของชีวิต ในการ
ทํางาน มนุษยไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะชวยใหมี
สภาพจิตใจ และอารมณที่จะสงเสริมใหเกิดสภาพการ
ทํางานที่ดี ซึ่งยอมถือไดวามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ที่ดี และจะสงผลตอชีวิตโดยสวนรวมของบุคคลผูนั้นให
เปนสุขซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย อันเปน
เปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
คุณภาพชีวิ ตการทํ างานเป นคําที่ มี ความหมาย
กว าง ครอบคลุมไปในทุ กด า นที่ เกี่ย วขอ งกับชีวิต ใน
การทํางานของแตละบุคคล และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานภายในองคกร แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูท ี่
การลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ในงานที่ ทํ า ซึ่ งถื อ เป น กลไกสํ า คั ญในการปรั บปรุ ง
คุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน
เมื่อแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่ง
ที่ตนเองพอใจ ก็จะทําใหมีสภาพจิตใจและอารมณที่ดี
ซึ่งสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังนั้น จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่แตละองคกรจะตองศึกษาหรือแสวงหาหนทางให
เกิดความสอดคลองตองกัน ของความพึงพอใจระหวาง
พนั ก งานและองค ก ร เพื่ อ ให อ งค ก รสามารถบรรลุ
เปาหมายสูงสุด (ผจญ, 2540)
ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแห งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมุงเนน นโยบายการ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย โดยถื อว ามนุษย เป นศูนย กลาง
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดใชยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สภาพแวดลอมของสังคม และการเสริมสรางศักยภาพ
การพัฒนาภูมิภาคและชนบท เปนแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของคนแบบองคร วม ทั้ งทางด า นร า งกาย
สติ ป ญ ญา และจิ ต ใจ ประกอบด ว ยการส ง เสริ ม ให
ประเทศมีโครงสรา งประชากรที่เหมาะสม และมีการ
กระจายตัวของประชากรที่สอดคลองกับศักยภาพ และ
โอกาสการพั ฒ นาในแต ล ะพื้ น ที่ ข องประเทศ การ
ปรั บปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ด านการพัฒ นาจิตใจให
เกิดผลในทางปฏิบัติ การพัฒนาสติปญญา และทักษะ
ฝ มื อ แรงงานให ค นไทยทุ ก คนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
62

ประสิทธิภาพสูงขึ้นในกระบวนการผลิต และสามารถ
ปรั บตั ว ให กับการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม
และการปกครอง รวมทั้งพัฒนาสุขภาพพลานามัยที่มุง
เสริมสรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีถวนหนา
และมีความรูความเขาใจในการปองกันโรค นอกจากนั้น
ยังเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน ใหมีสวนร วมในการพัฒนาท องถิ่น ของตนเอง
และสังคม โดยเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน และเปนรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรพัฒนาภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542)
นอกจากนั้ น ยั งมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดมุงเนน
การแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนสวนใหญในประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย” และสรางคานิยมรวม
ให คนไทยตระหนั กถึ งความจํา เป น และปรั บเปลี่ย น
กระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดย
ยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางให
เอื้อ ตอการเปลี่ย นแปลงระบบบริห ารจัดการประเทศ
แนวใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ และกาวตาม
โลกได อย างรู เท าทั น (สํ านักงานคณะกรรมการพั ฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545)
จากที่ ได กลา วมาทั้ งหมดนี้ จะเห็ น ได ว า การ
สรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนสิ่งที่จําเปนและมี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ งคุ ณ ภาพชีวิ ต ในการทํ า งานใน
ลักษณะของความพึงพอใจในการทํางานนั้น จะสงผล
ต อ การปฏิ บั ติ ง านและยั ง เป น สิ่ ง จู ง ใจให เ กิ ด ความ
ตองการทํางานซึ่ งนํา ไปสู ประสิทธิ ภาพ และเกิดการ
เพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคกรในที่สุด เรียกไดวา
บรรลุ เ ป า หมายของทั้ ง บุ ค คลในฐานะสมาชิ ก ของ
องค ก รและตั ว องค ก รเอง นอกจากนี้ ยั ง ส ง ผลต อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล

อุปกรณและวิธีการ
เครื่ อ งมือ ที่ ใช ในการศึ กษาคุณภาพชี วิ ต ใน
การทํ า งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง
นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโ จ ครั้งนี้ ผูวิจัยได
เลือกใชแบบสอบถาม (questionnaires) ที่สรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งประกอบดวยคําถามแบบ
ปลายปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามลั กษณะส ว นบุ คคล
และข อมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตรา
คาจางตอเดือน อายุการทํางาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามดานคุณภาพชีวิตใน
การทํ างานของผูต อบแบบสอบถาม แบงออกเปน 8
ด า น ได แ ก ค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและเป น ธรรม
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนา
ความสามารถของบุ คคล ความก า วหน า และความ
มั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม
แบบสอบถามส ว นที่ 2 มีลั กษณะเป น แบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามมาตรการวัด
ของลิเคอรท (Likert, 1932) ซึ่งมี 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหา
คุณภาพชี วิ ตในการทํ างานของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ โดยเกณฑ
การใหคะแนน มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด ตามลําดับ (นราศรี และชูศักดิ์, 2549)

การทดสอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่
ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มูล ทดสอบคุณ ภาพ ตาม
แนวทางของพวงรัตน (2547) อางใน ภัคจิรา (2548) ดังนี้
1. การทดสอบความตรงในเนื้อหา (content
validity) โดยนํ า แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย ได ส ร า งขึ้ น
นํา เสนอต อผู เชี่ยวชาญซึ่ งเป น ที่ ปรึ กษาคอยแนะนํ า
และตรวจสอบขอ มูลความถูกตองของเนื้ อหาที่ ผูวิจัย
ตองการศึกษา และแกไขปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตรง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดวางไว
2. การทดสอบความเปนปรนัย (objectivity)
ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามที่ ผ า นการตรวจสอบเพื่ อ
ความถูกตองสมบูรณแลว นําไปทดสอบกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย
แมโจ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คน จากนั้นนําผล
การทดสอบมาพิจารณาเพื่อหาขอผิดพลาด และทําการ
แกไขเพื่อนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้ง จากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูลจริงตาม
จํานวนกลุมตัวอยาง คือ 65 คน
โดยผู วิ จั ย ได มี ก ารทดสอบความเชื่ อ มั่ น
(reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
ดวยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient)
โดยค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามมี คา เท า กั บ
รอยละ 86 (ศิริชัย, 2543)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
เปน 2 แบบ ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ของงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ไดจากการตอบแบบสอบถาม (questionnaire)
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
2. ขอมูลทุ ติยภูมิ (secondary data) ผูวิจัย
ไดทําการคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารอางอิง งานวิจัยที่
เกี่ยวของ บทความ วิทยานิพนธ และขอมูลจากสื่อทุก
ประเภท โดยเฉพาะขอมูลทางอินเตอรเน็ต
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อทํ าการจั ดเก็บ รวมรวมข อมูล และตรวจสอบ
ความถู กต อ งแลว ผู วิ จั ย จึง นํ า ข อ มูล ที่ ได มาทํ า การ
เขารหัส จัดหมวดหมู และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ หรือ SPSS (Statistic
of Package for Social Science) โดยสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวย
1. รอยละ (percentage) เพื่อแจกแจงความถี่
(frequency) ในการจัดลําดับชั้นลักษณะของขอมูล คือ
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราคาจาง และอายุการทํางาน
2. คาเฉลี่ย (means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เพื่อวัดคาแนวโนมและการกระจาย
ของข อ มูล คือ ลั กษณะส ว นบุคคล ได แ ก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึก ษา ตํ า แหน ง อั ต รา
คาจาง และอายุการทํางาน
3. วิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ โดยนํา
คะแนนของระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ เดี ย วกั น ของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ แ ต ล ะคนมารวมกั น
แลว คํานวณหาคาน้ํ าหนั กคะแนนเฉลี่ย (weight mean
score: WMS) และใชเกณฑ การเปรี ย บเทีย บคะแนน
(ศิริชัย, 2542)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย แมโ จ โดยใชการวิ เคราะห ข อ มูลแบบ
t-test สําหรับการเปรียบเทียบตัวแปรเพศกับคุณภาพ
ชีวิ ต ในการทํ า งาน และใชก ารวิ เ คราะห ข อ มู ลแบบ
f-test สําหรับการเปรียบเทียบตัวแปรอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราคาจาง อายุการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข อมู ล ลั ก ษ ณะส ว นบุ ค คลข อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัยแมโจ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยู
ในช วงระหว าง 26-30 ป มี สถานภาพโสด จบการศึ กษา
ระดั บปริ ญญาโท มีตํ าแหน งอยู ในสายสนับสนุ น ได รั บ
อัตราคาจาง 15,001 บาท ขึ้นไป และมีระยะเวลาการ
ทํางาน 4-5 ป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํ า งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ตํ า แหน ง
นักวิชาการศึกษา
โดยสรุ ป พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี ค า เฉลี่ ย
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานระเบียบขอบังคับในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30
และดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยมี
คาเฉลี่ยเท ากับ 3.15 ซึ่งคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูใ นระดับมาก คือ
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 ดานการปฏิบัติงานในสังคม โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.72 ดานบูรณาการทางสังคม โดยมีคาเฉลี่ย
เท า กั บ 3.70 ด า นสิ่ งแวดล อ มที่ ถู กสุ ข ลัก ษณะและ
ปลอดภั ย โดยมีค าเฉลี่ ยเท า กับ 3.57และด า นความ
กาวหนาความมั่นคงในงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิ ต ในการทํ า งานของพนั กงานมหาวิ ท ยาลัย แมโ จ
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน
การทํ า งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง
นั กวิ ชาการศึ กษา มหาวิ ท ยาลัย แม โ จ จํ า แนกตาม
ลักษณะส วนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิท ยาลัยที่ มี
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง
อัตราคาจางตอเดือน และอายุการทํางานแตกตางกัน
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไมแตกตางกัน
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วิจารณผลการวิจัย
จากการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตใน
การทํ า งานของพนั กงานมหาวิ ท ยาลัย ที่ อ ยู ในระดั บ
มาก คื อ ด า นการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล
ได แ ก พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี โ อกาสใช ค วามรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานอย างเต็ มที่ พนั กงาน
มหาวิทยาลัยไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานที่ทาทายความรู
ความสามารถ งานที่พนักงานมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
อยูทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดพัฒนาทักษะในการ
ทํ า งาน ตลอดจนความรู ค วามสามารถ พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลัย มีโ อกาสรั บการฝ กอบรมเพื่ อ เพิ่ม พู น
คว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อยู เ ส ม อ
ผู บั งคั บบั ญชาให ความสํ า คั ญกั บการพั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยูเสมอ
ดานการปฏิบัติงานในสังคม ไดแก หนวยงาน
ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามร ว มมื อ กั บ
หน ว ยงานอื่ น ในการทํ า กิ จ กร รมเพื่ อ สาธาร ณ
ประโยชน หน ว ยงานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มีสวนรวมในการรณรงคดานพัฒนาชุมชน และสังคม
โดยรวม หนวยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
รั บผิ ด ชอบต อ สั งคมในการปฏิ บัติ ภ ารกิจ ที่ ไม ส งผล
กระทบต อ สั ง คม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี โ อกาส
ชวยเหลือ หรือใหบริการแกชุมชนในดานต างๆ ตาม
ความรูความสามารถ พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม
ดา นบูร ณาการทางสั งคม ได แ ก หน ว ยงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ หาแนวทางปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม หนวยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
เปนกันเองระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
เมื่อ พนักงานมหาวิทยาลัย มีป ญหาเรื่องงาน หรือเรื่อง
ส ว นตั ว พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย มั ก จะได รั บ ความ
ชว ยเหลือ หรื อ คํา แนะนํ า จากผูร ว มงานและผู บังคับ
บั ญ ชา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ

ผู ร ว มงานอย า งมี ค วามสุ ข และเป น กั นเอง พนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ยยิ นดี ที่ จะเข าร วมกิ จกรรมที่ จั ด ทํ า ภายใน
หนว ยงานของพนักงานมหาวิท ยาลัย เชน งานเลี้ย ง
สังสรรค กีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ เปนตน
ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ไดแก สถานที่ทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสะอาด
ถูกสุขลักษณะอนามัย พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรูสึก
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน สถานที่ทํางานของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มีส ภาพแวดล อ มที่ ดี ใ นการทํ า งานซึ่ ง
เอื้ ออํ านวยต อการปฏิ บัติ งาน เชน ไมมีเสีย งรบกวน
หรือมีอากาศถายเทสะดวก เปนตน พนักงานมหาวิทยาลัย
ไดรับอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน ซึ่งเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย หนวยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมี
การบํา รุ ง รั ก ษา หรื อ ซ อ มแซมอุ ป กรณ และอาคาร
สถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยสม่ําเสมอ
ดานความกาวหนาความมั่นคงในงาน ไดแ ก
ตําแหนงหรือสายงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติอยู
มีโอกาสกาวหนาทัดเทียมกับตําแหนงหรือสายงานอื่น
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระบบคุณธรรมและมีความเหมาะสม การ
ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
มีโ อกาสประสบความสํ า เร็ จในชีวิ ต ตามที่ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยมุงหวังไว พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ได รั บ การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน งในสายงานอย า ง
เหมาะสม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เคยได รั บ การ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาในการปรับ หรือโยกยาย
ตําแหนงใหกาวหนากวาเดิมสอดคลองกับงานวิจัยของ
ภัทรพล (2547) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของอาจารยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวา คุณภาพ
ชีวิ ตในการทํางานของอาจารยวิ ทยาลัยพณิชยการธนบุรี
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
อาจารยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในระดับมาก 5 ดาน คือ ดานความเปนประโยชน
ตอสังคม ด านเวลาทํ างานกับชีวิตสวนตัว ดานความ
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ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ดานการบูรณาการ
ทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของอาจารย
และประชาธิปไตยในองคกร ตามลําดับ และสอดคลอง
กับทฤษฎีความตองการลําดับขั้นของมนุษย (Maslow’s
hierarchy of needs) ของ Abraham Maslow ที่วา มนุษย
มีความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (security
or safety needs) ความตองการเหลานี้เปนความตองการ
ที่จะเปนอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวตอการ
สูญเสียงาน ทรัพยสิน อาคาร หรือที่อยูอาศัย (Maslow,
1970) และทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer
ERG theory) ที่วามนุษยมีความตองการในการอยูร อด
existence needs (E) ซึ่งเปนความตองการในระดับต่าํ สุด
และมีลักษณะเปนรูปธรรม ประกอบดวยความตองการ
ตามทฤษฎีของมาสโลว คือ ความตองการความปลอดภัย
ความกาวหนา และความมั่นคง
จากการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตใน
การทํ า งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา อยู ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ด า น
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัตงิ าน ไดแก งานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ทํามีระเบียบแบบแผน และขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ที่ ไม ยุ ง ยากเกิ น ไป พนั กงานมหาวิ ท ยาลัย มี
อิ ส ระในการที่ จ ะปฏิ เ สธงานที่ ได รั บมอบหมาย ซึ่ ง
พนั กงานมหาวิ ท ยาลัย คิด ว า ไมส ามารถที่ จะปฏิ บั ติ
หรื อ อยู น อกขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิ บัติงานในหนว ยงาน หนวยงานของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ
ที่ชัด เจน ระเบีย บขอ บังคับของหน วยงานสงเสริ มให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดา นความสมดุ ลระหวา งชีวิ ต กับการทํ างาน
ได แ ก การทํ างานของพนั กงานมหาวิท ยาลัย ไมเป น
อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย พอใจกั บ เวลาในการทํ า งานของ
หน ว ยงานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี โ อกาสผ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด
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ระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน การปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนที่ ยอมรับของ
ครอบครัว นอกเวลาราชการพนั กงานมหาวิ ท ยาลัย
สามารถตัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
ด า นค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและเป น ธรรม
ได แ ก พนั กงานมหาวิ ท ยาลัย ได รั บค า ตอบแทนที่ มี
ความเหมาะสมและเป น ธรรมกั บภาระหน า ที่ ค วาม
รับผิด ชอบ พนั กงานมหาวิท ยาลัยได รับคาตอนแทน
อย างยุ ติธ รรม เมื่อ เปรี ยบเทีย บกับคาตอบแทนของ
หน ว ยงานอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยๆ กั น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลัย พอใจกับ การปรั บเงิน เดื อ นครั้ งล า สุ ด
พนักงานมหาวิทยาลัยพอใจในสวัสดิการตางๆ ที่ไดรับ
รายไดที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเพียงพอสําหรับจาย
ในการดํ ารงชีวิต ประจําวั นตามสภาพเศรษฐกิจในยุ ค
ปจจุบัน และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการลําดับ
ขั้น ของมนุ ษ ย (Maslow’s hierarchy of needs) ของ
Abraham Maslow ที่วามนุษยมีความตองการความสําเร็จ
ในชีวิต (need for self-actualization) มาสโลวคํานึงวา
ความตอ งการในระดับสูงสุดเปนความปรารถนาที่จะ
สามารถประสบความสํา เร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและ
บรรลุความสํ า เร็ จในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในระดั บสู งสุ ด และ
ทฤษฎี การจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer ERG
theory) ที่วา มนุษยมีความตองการความเจริญกาวหนา
growth needs (G) เปนความตองการในระดับสูงสุดใน
ระดับขั้น ตอนของ Alderfer และมีความเป นรู ปธรรม
ต่ําสุด ประกอบดวย สวนที่เปนความตองการการยกยอง
บวกดวยความตองการประสบความสําเร็จตามทฤษฎี
ของมาสโลว
จากผลการวิจัยเปรียบเที ยบคุณภาพชีวิตใน
การทํ า งานของพนั กงานมหาวิ ทยาลัย แมโ จ จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึกษา ตํ า แหน ง
อต ราคา จา ง และอายุ การทํ า งานที่แ ตกต า ง มีร ะดั บ
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของบุญจิรา (2546) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
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ระหวางคุณภาพชีวิตกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พบวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ที่มีเพศตางกัน และมีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ไมตางกัน ไมวาบุคลากรจะมีเพศชาย
หรือเพศหญิง หรือมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือสูงกวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม
แตกต า งกั น และสอดคลอ งกับ งานวิ จัย ของบานชื่ น
(2548) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
ขาราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พบว า ขาราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิ ทยาลัย
เชียงใหม มีคุณภาพชีวิตที่ไมแตกตางกัน และลักษณะ
ส ว นบุ ค คลไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทํางาน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน
เงินเดือน รายไดพิเศษ ระยะเวลาการทํางานในตําแหนง
ที่ครองอยู และที่พักอาศัย

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัยสรุ ปได ว า พนั กงานมหาวิทยาลัย
แม โจ เชี ย งใหม ที่ ดํ า รงตํ า แหน งนั กวิ ช าการศึก ษา
ส ว นมากมีคุ ณภาพชีวิ ต ในการปฏิ บัติ งาน ด า นการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการปฏิบัติงานใน
สังคม ดานการบูรณาการทางสังคม ด านสิ่งแวดลอ ม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และดานความกาวหนา
ความมั่ น คงในงานอยู  ใ นระดั บ มาก ซึ ่ ง เป น ด า น
ที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ที่ นั ก วิ ช าการ
ศึกษามีความตองการมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ข อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย จากผลการวิ จั ย
พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ยังมีคุณภาพ
ชีวิตในระดับปานกลาง ดั งนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาดีขึ้น
คือ 1) มหาวิ ทยาลั ยควรปรั บลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน
เพื่อ ให มีความสะดวกรวดเร็ ว ในการปฏิ บัติ งานและ
ติดตามประสานงานกับฝายอื่นๆ 2) มหาวิทยาลัยควร
จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัย ได
แสดงความคิ ด เห็ น และสะท อ นถึ ง ป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน 3) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิด กิจกรรมในการผอ นคลายความตึงเครี ยดจาก
การปฏิบัติงาน และ 4) มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการ
ที่ น อกเหนื อ จากสวั ส ดิ การที่ พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
ได รั บ จากประกั น สั ง คม เช น ให โ บนั ส ประจํ า ป แ ก
พนั กงานมหาวิท ยาลัยที่ ป ฏิบัติงานในระดั บดีเดน ใน
แตละสวนงาน
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ชัยเวช ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําการทําวิจัยจน
สําเร็จลุลวงดวยดี
และขอขอบคุณบุคลากรมหาวิ ท ยาลัยแมโ จ
เชียงใหมทุ กท าน ที่ ให ความรว มมือในการตอบแบบ
สอบถาม
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การเตรียมตนฉบับ
วารสารวิจัยและสงเสริม วิชาการเกษตร เปนวารสารราย 4 เดื อน กํา หนดออกปละ 3 ฉบับ โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือ น
ตุลาคม มีจุดประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ และองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ
เรื่องที่จะตีพิมพในวารสาร นอกจากบทความวิจัยแลว บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เปนการแสดงความคิดใหม หรือสมมุติฐานใหมที่มี
หลัก ฐานอ างอิง หรื อเปน การแสดงความคิด เห็ นอยา งกว างขวางหรื อลึ กซึ้งในสาขาวิชาการใดสาขาวิ ชาการหนึ่ งที่ เกี่ ยวขอ งกั บ
การเกษตร หรือเปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ก็มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาใหลงตีพิมพไดเชนเดียวกัน
การเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับ ตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่บทความเปนภาษาอังกฤษ ตองมีชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อ
หนวยงาน และบทคัดยอเปนภาษาไทย ยกเวนผูแตงนั้นเปนชาวตางชาติ การพิมพใชตัวอักษร Browallia New ในสวนของหัวขอ
เรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา และในสวนของเนื้อหา ขนาดตัวอักษร 15 ตัวปรกติ พิมพหนาเดียวในกระดาษขนาด A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 1 นิ้ว (2.5 ซม.) พรอมระบุเลขหนา ความยาวของเนื้อเรื่อง รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอางอิงตองไมเกิน 10 หนา
2. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
3. ชื่อผูแตง (Authors) และสถานที่ติดตอ (Address) ตองมีชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร
15 ตัวหนา และระบุหนวยงานหรือสถาบันที่สังกัด ของผูแตงหลักและผูแตงรวมทุกคน พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถ
ติดตอได และ E-mail address ของผูแตงหลักไวดวย ขนาดตัวอักษร 12 ตัวปรกติ
4. บทคัดยอ (Abstract) บทความวิจัย/บทความทางวิชาการอื่นๆ จะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน
15 บรรทัด โดยเขียนใหกะทัดรัด ตรงประเด็น และใหสาระสําคัญ
5. คําสําคัญ (Key words) ตองมีคําสําคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไวทายบทคัดยอของแตละภาษา อยางละไมเกิน 5 คํา
6. เนื้อเรื่อง (Text)
(1) คํานํา (Introduction) อธิบายความสําคัญของปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร (Literature
review) เข า ไว ด วย ในการอา งอิงเอกสารใหเ ขี ยนชื่อ ผูแ ต ง และปที่ตี พิ มพ อยู ใ นวงเล็ บเดี ย วกั น หรื อเขี ยนชื่อผู แ ต ง
แลวเขียนปที่ตีพิมพ ไวในวงเล็บแลวแตกรณี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ “..........โรคใบหงิกมีพบทั่วไปในประเทศ
บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส ศรีลังกา ไตหวัน ไทย (Boccardo and Milne, 1984; Ling
et al., 1978) ในประเทศไทยนั้น นอกจากกอความเสียหายกับขาวปลูกทั้งชนิด Japonica และ Indica (Oryza sativa)
พันธุตางๆ แลว ทวัช (2544) ยังพบวา ทําความเสียหายไดกับขาวไรและขาวปาตางๆ..........”
(2) อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือ พรอมระบุวิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล ระยะเวลาและป
ที่ทําการวิจัย รวมทั้งวิธีการวิเคราะหขอมูล ใหบรรยายโดยสรุปและไมจําเปนตองระบุวิธีการที่เปนที่รูกันทั่วไป
(3) ผลการวิจัย (Results) ไมจําเปนตองแสดงวิธีการวิเคราะหทางสถิติ แตใหเสนอในรูปของตาราง และรูปภาพโดยสรุป
หลังจากวิเคราะหทางสถิติแลว ทั้งนี้ คําอธิบายและรายละเอียดตางๆ ของตารางและรูปภาพ ตองเปนภาษาอังกฤษ
เทานั้น โดยมีความชัดเจน กะทัดรัด และมีหมายเลขกํากับดานลางของรูปภาพ และเมื่ออางถึงในเนื้อหาใหใชเปนคําวา
Table และ Figure
(4) การวิจารณผล (Discussion) การสรุปผล (Conclusion) และการใหขอเสนอแนะ (Suggestion) ควรวิจารณ
ผลการวิจัยพรอมทั้งสรุปประเด็น และสาระสําคัญของงานวิจัย หรือใหขอเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
หมายเหตุ: หนวยวัดตามระบบตางๆ ใหใชตัวยอตามมาตรฐานในการเขียนที่กําหนดไว เชน เซนติเมตร = ซม. ตาราง
เมตร = ตร.ม. มิลลิกรัมตอกิโลกรัม = มก./กก. แตถาเปนหนวยวัดที่มีพยางคเดียวใหใชคําเต็มตามปรกติ
เชน เมตร กรัม ลิตร
7. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เพื่อแสดงความขอบคุณแกผูใหทุนวิจัย หรือผูที่ไดใหความชวยเหลือในการวิจัย
8. เอกสารอางอิง (Reference) รายชื่อเอกสารที่ใชเปนหลักในการคนควาวิจัยและมีการอางถึงในเนื้อหา โดยจัดเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร นําโดยกลุมเอกสารภาษาไทยแลวตามดวยกลุมเอกสารภาษาอังกฤษ ตามคําแนะนําวิธีการเขียน ดังนี้
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การเขียนเอกสารอางอิง
1. บทความจากวารสารวิชาการมาตรฐาน
1.1 ผูเขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูเขียน (Authors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อบทความ (Title). ชื่อวารสาร (Name of Journal). ปที่ของวารสาร (Volume)
(เลมที่ Issue number): หนา (Pages).
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Nadeem, M.Y. and M. Ibrahim. 2002. Phosphorus management in wheat-rice cropping system. Pak. J. Soil Sci.
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Chowdhury, M.A.H., R. Begum, M.R. Kabit and H.M. Zakir. 2002. Plant and animal residue decomposition and
transformation of S and P in soil. Pak. J. Bio. Sci. 5: 736-739.

2. หนังสือ
2.1 ผูเขียนคนเดียวหรือหลายคน
ชื่อผูเขียน (Authors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อหนังสือ (Name of book). สํานักพิมพ (Publisher), ชื่อเมือง (City).
จํานวนหนาของหนังสือ (Pages).
สุรินทร ปยะโชคณากุล. 2543. พันธุวิศวกรรมเบื้องตน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 256 น.
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2.2 บทหนึ่งในหนังสือ
ชื่อผูเขียน (Authors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อเรื่อง (Title). ชื่อบรรณาธิการ (Editors) ชื่อหนังสือ (Name of book). สํานักพิมพ
(Publisher), ชื่อเมือง (City). เลขที่หนาที่อางอิง (Pages).
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2.3 หนังสือที่มีบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือประธานเปนผูแตง
ชื่อบรรณาธิการ (Editors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อหนังสือ (Name of book). สํานักพิมพ (Publisher), ชื่อเมือง (City).
จํานวนหนาของหนังสือ (Pages).
กอชัย โตศิริโชค บรรณาธิการ. 2537. การรักษาดวยสมุนไพร. มายิกสํานักพิมพ, กรุงเทพฯ. 172 น.
Byrappa, K. and M. Yoshimura (eds.) 2001. Handbook of hydrothermal technology. Noyes Publication, New
Jersey. 854 p.

3. เอกสารอื่นๆ
3.1 วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน (Authors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อเรื่อง (Title). วิทยานิพนธ (Thesis). มหาวิทยาลัย (University), ชื่อเมือง (City).
ประเชิญ สรอยทองคํา. 2530. การสกัดแยกสารแทนนินจากเปลือกไมโกงกางเพื่อใชในการฟอกหนังชนิดฟอกทับ.
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3.2 บทความในเอกสารการประชุมวิชาการ
ชื่อผูเขียน (Authors). ปที่ตีพิมพ (Year). ชื่อเรื่อง (Title). ชื่อรายงานประชุมวิชาการ (Name of Proceeding). ชื่อเมือง
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