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บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่
พุฒิสรรค์ เครือคา*, พหล ศักดิ์คะทัศน์, ปภพ จี้รัตน์ และ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันระบบเกษตรอินทรีย์นับว่ามีความสาคัญต่อการผลิตทางการเกษตรการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะส่วนบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร และ 4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลิตและตลาดไม้ผลของเกษตรกรใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร
จานวน 130 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์พหุถดถอย
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
5 คน มีสมาชิกวัยเรียนในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน จานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย3 คน มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย 3,277 บาท ต่อเดือน มีพื้นที่ถือครองใน
ครัวเรือน เฉลี่ย 9.31 ไร่ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อต่างๆมากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน มีการเข้าร่วมประเพณีของหมู่บ้านเฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
ด้านการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี มีประสบการณ์ในการปลูกไม้ผลเฉลี่ย 8 ปี และเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบ
อินทรีย์อยู่ในระดับมากและเกษตรกรมีความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการ
ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ได้แก่ การได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการผลิตและการตลาดไม้ผลที่เกษตรกรระบุ ได้แก่ ขาดความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการผลิตและการแปร
รูปในระบบอินทรีย์ คุณภาพผลผลิตต่า การคัดเกรดผลผลิตเข้มงวดเกินไปและขาดพันธุ์ไม้ผลชนิดใหม่ๆ มีพืชแข่งขันในพื้นที่มาก ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่มีแหล่งจาหน่าย และเกษตรกรเสนอแนะว่า 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหรือรัฐบาลควรให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกไม้ผล
ในระบบเกษตรอินทรีย์ 2) ควรมีการนาร่องในพื้นที่ของเกษตรกรที่สนใจ 3) ควรหาไม้ผลชนิดและพันธุ์ใหม่ ๆมาส่งเสริม 4) ควรมีการประกันราคารับซื้อ
ผลผลิตล่วงหน้า และ 5) ควรมีการรับซื้อผลผลิตที่ตกเกรดจากเกษตรกร
คาสาคัญ: ความต้องการ ปัจจัย เกษตรอินทรีย์ การตลาด และ โครงการหลวง
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Abstract
The organic system is an important in agricultural production. This study was conducted to investigate: 1) socioeconomic attributes of farmers 2) need of fruit production extension under the organic system of the farmers; 3) factors
affecting need for fruit production extension under the organic system and 4) encountered problems and suggestions about fruit
production extension and fruit market of the farmers in Nong Kaew Royal Development Project Center, Chiang Mai Province.
This study in January 2016 – December 2016. The sample group in this study consisted of 130 farmers. A set of questionnaires
was used for data collection and analyzed by using descriptive statistics and multiple regression
The results of the study revealed that the most of the respondents were male and 48 years old on average. The
household 5 members on average, they had 2 members of schooling age and 3 household workforces on average. Household
income 3,277 baht per month on average. Household land holding 9.31 rais on average. The most of them perceived news in
agricultural or information through various media more than 20 times per month. They contacted agricultural extension worker
once a month and participated in village tradition activities 3 times a month on average The most of the respondents has never
participated in agricultural activities. They had training experience in agricultural once a year on average. The respondents had
been growing fruit trees for 8 years on average. It was found they had a high level of knowledge and understanding about
organic fruit tree growing. The respondents had a moderate level of needs for fruit tree production extension under the organic
system Factors effecting needs for fruit production extension under the organic system of the respondents included information
perception though various media and agricultural extension worker contact with a statistical significances level at 0.01.
The encountered problems of production and fruit market were the respondents have lacked of new knowledge and
techniques about production and processing under the organic system, low yield quality, yield price fluctuation, cannot sale
yields because lack of standards . The following were suggestions of the respondents: 1) the royal project or government should
support on fruit tree growing under the organic system, 2) it should have a project in an area where farmers have interested, 3)
it should have the provision of new fruit tree varieties for growing, 4) it should have the assurance of yield price in advance; and
5) it should have a market for the yields lack of standards.
Keywords: Needs, Factors, Organic farming, Marketing and Royal project
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บทนา
การพัฒนาการเกษตรนับเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า การเกษตรถือ
เป็ น หนทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาเศรษฐกิ จ ลดการ
ว่างงาน ทาให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
ของคนไทยมาช้านาน แต่ในระยะเวลากว่า 50 ปี ของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยไปสู่ ก ารพั ฒ นาแบบก้ า วหน้ า ได้ ท าให้ สั ง คม
เกษตรกรรมเข้าสู่ความเป็นสังคมอุตสาหกรรมและการผลิต
เพื่อการส่งออก รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ชี้นาเกษตรกรไทยให้
ผลิ ต เพื่ อ การจ าหน่ า ย การเกษตรของประเทศได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการจาหน่ายมากขึ้น และใน
ขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรมีการนาสารเคมีมาใช้
เพื่อเพิ่มผลผลิตในปริมาณมากในแต่ละปีและมีการใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงของประเทศ ในการทา
การเกษตรพบปัญหาเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในผลผลิตทาง
การเกษตรและส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภคและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งสารเคมีเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่
เกษตรกร เนื่องจาก หาซื้อได้ง่าย สะดวกและเห็นผลทันที
ในขณะเดียวกันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ไม่มีความระมัดระวัง และไม่คาถึงผลกระทบที่ตามมา ดังนั้น
การทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ให้ความสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิด
จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ในการเสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
ต่างๆในเขตภาคเหนือของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถีชีวิตที่ถือ
ปฏิบัติกันมา เร่ร่อนอาศัยตามเทือกเขาต่างๆซึ่งนับว่าไม่เป็น
ผลดีต่อตัวชาวเขาเอง การขาดความรู้ในการอนุรักษ์ดินและ
น้ าบนพื้ น ที่ สู ง มี ก ารท าไร่ เ ลื่ อ นลอยและปลู ก ฝิ่ น ซึ่ ง เป็ น
อันตรายต่อประชาคมโลก นอกจากนี้ยังทรงทราบว่าชาวเขา
มีรายได้จากการจาหน่ายท้อพื้นเมืองที่มีผลขนาดเล็กก็ทรงมี
พระราชดาริให้หาวิธีการติดตากับพืชพันธุ์ดีจากต่างประเทศ
เป็ น พั น ธุ์ ใ หม่ ที่ มี ผ ลขนาดใหญ่ ให้ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพดี
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นไม่แพ้รายได้จากการปลูกฝิ่น
(Royal Project, 1995) จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็น
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สภาพความเป็นจริงถึงความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สู ง
จึงทรงโปรดกล้าให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วน
พระองค์เมื่อปี พ.ศ. 2512 และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
วิ จั ย และพั ฒ นางานไม้ ผ ลบนพื้ น ที่ สู ง ของประเทศไทย
(Kruekum et al., 2017)
มูลนิธิโครงการหลวงได้ดาเนินงานด้านการวิจัยและ
พัฒนางานด้านไม้ผลมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆที่ได้ส่งนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงาน
ของตนเองในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โครงการความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ไต้ ห วั น กรมวิ ช าการเกษตร กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จนทาให้ในปัจจุบันมีชนิดไม้ผลที่
มูลนิ ธิโครงการหลวงได้ทาการส่งเสริ มให้ กับ เกษตรกรใน
พื้นที่รับผิดชอบปลูกเป็นอาชีพและมีผลผลิตออกจาหน่ายสู่
ตลาดอย่ า งแพร่ ห ลาย ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี
นอกจากไม้ผลจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยัง
เป็นพืชปลูกที่สามารถทดแทนป่าไม้ที่ถูกทาลายได้เป็นอย่าง
ดี ปัจจุบันการพัฒนาการผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูงได้ดาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานที่
หลากหลายเพื่อให้เป็นทางเลือกสาหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะ
การผลิ ต ในระบบอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในขณะเดี ย วกั น เกษตรกรก็ มี
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการเลือกปลูกพืชบนพื้นที่
สูง นอกจากนี้ยังพบว่าในหลายพื้นที่มีการตัดต้นไม้ผลทิ้งเพื่อ
ใช้พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชอายุสั้นอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างเห็นได้ชัดเจน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแห่งหนึ่งในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
โครงการหลวง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ได้ แ ก่ การปลู ก ไม้ ผ ล พื ช ผั ก ไม้ ด อกไม้
ประดับ และ พืชไร่ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกไม้ผลเขต
ร้อ นและกึ่งร้อ น ถือ เป็ นอาชีพ หลั กของเกษตรกรในพื้ น ที่
เกษตรกรของศูนย์ นอกจากจะปลูกไม้ผลและพืชผักเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนแล้วยังจาหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
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หลวงหนองเขียว เพื่อประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรในพื้นที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และตรง
ตามมาตรฐานการผลิต เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นรายได้
นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาการทาลายสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ตามจากการดาเนินงานส่งเสริมที่ผ่านมายังพบว่า
การผลิ ต ทางการเกษตรในพื้ น ที่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ท าง
การเกษตรในระบบการผลิตมากและในพื้นที่ของศูนย์ยังไม่มี
การส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ การขาดข้อมูลใน
เรื่ อ งการปลู ก ไม้ ผ ลในระบบอิ น ทรี ย์ ข องเกษตรกรและ
เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันใน
ประเด็น ต่ างๆด้ านการเกษตรและการพั ฒนาท้ อ งถิ่ นของ
ตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตร
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใน
การส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรใน
พื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวจึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยการวิจัยจะมุ่งเน้นพิจารณาถึงปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรผูป้ ลูก
ไม้ผล การศึกษาถึงความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้
ผลในระบบอินทรีย์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใน
การส่ งเสริมการปลูกไม้ ผลในระบบอิ นทรีย์ ของเกษตรกร
นอกจ ากนี้ ยั งมี ก าร ศึ ก ษาถึ ง ปั ญห า อุ ป สร รค แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และการตลาดไม้ ผ ลของ
เกษตรกร อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการ
ผลิต และการตลาดไม้ผลและพืชอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้ น นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น จะได้ ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนยุท ธศาสตร์ใ นการปรั บ เปลี่ ยนและ
ปรับปรุงวิธีการผลิตพืชบนพื้นที่สูงของเกษตรกร และการ
วิจัยนีย้ ังสามารถใช้เป็นต้นแบบสาหรับการวิจัยประยุกต์เพื่อ
การพั ฒ นาการผลิ ต พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้
หน่วยงานพัฒนามีแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อ
ความมั่นคงของเกษตรกรครัวเรือน ชุมชนและลดปัญหาใน
ระดับชาติต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรใน
พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ของศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงหนองเขี ย ว
อาเภอเชีย งดาว จังหวั ด เชี ยงใหม่ ในฤดู ก าลผลิต ปี พ.ศ.
2558/59 จานวน193 คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรคานวณของ Yamane (1967) โดยการกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สูตรคานวณ คือ
n=
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 130 คนซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
ได้ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2559
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจานวนเกษตรกร
และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ จากงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
ไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวงและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร ข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผล
ในระบบอินทรีย์โดยใช้แบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร
เป็นรายบุคคลจานวน 130 คน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดไม้ผล
โดยเก็ บ ข้ อ มู ล โดยตรงจากเกษตรกรและจากเจ้ า หน้ า ที่
ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
นาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ (Statistical
Package of Social: SPSS/PC) สถิติที่ใช้ประกอบด้วย
1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุ คคล เศรษฐกิจและ
สั ง คม อธิ บ ายโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งประกอบด้วยสถิติ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์ระดับความ
ต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรี ย์ของ
เกษตรกร โดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Arithmetic mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) 3) การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้
สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ พ หุ ถ ดถอย (Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระหลายตัวว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์
ในทิศทางใด การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ตัวแปรอิสระทั้งหมด 13
ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้รวมในครัวเรือน พื้นที่ถือครองในครัวเรือน
การได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร การเข้าร่วมประเพณีของหมู่บ้าน การเข้าร่วม
กิจกรรมการเกษตร ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านการเกษตร
ประสบการณ์ในการปลูกไม้ผล และความรู้ความเข้าใจของ
เกษตรต่อการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ เพื่อหา
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตาม คื อ ความต้ อ งการในการ
ส่งเสริมปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ และ 4) การวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาด
ไม้ผลโดยการการสัมภาษณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
แล้วนาข้อมูลมาแยกแยะประมวลผลและนาเสนอโดยการ
บรรยาย
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ เ ฉลี่ ย 48 ปี โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา มี
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน มีสมาชิกวัยเรียนในครัวเรือน
เฉลี่ย 2 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่มี
รายได้ในครัวเรือ น 1,001-2,000 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ ย
3,277 บาทต่อเดือน มีพื้นที่ถือครองในครัวเรือน เฉลี่ย 9.31
ไร่ ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มากกว่า 20 ครั้งต่อ
เดือน มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้ง
ต่อเดือน มีการเข้าร่วมประเพณีของหมู่บ้านเฉลี่ย 3 ครั้งต่อ
เดื อ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเกษตร มี
ประสบการณ์ในการปลูกไม้ผลเฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านการเกษตรทั่วไปเฉลี่ย 1
ครั้งต่อปีเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการ
ปลู ก ไม้ ผ ลในระบบอิ น ทรี ย์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก เฉลี่ ย 17.41
คะแนน และเกษตรกรมีความต้องการในการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.03
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ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีระดับความต้องการส่งเสริมมากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองเขียวและกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้แ ก่เกษตรกรเกี่ยวกั บ
ขั้นตอนและวิธีการผลิตไม้ผลและพืชอื่นๆ ในระบบอินทรีย์
และชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการปลูก
ไม้ ผ ลในระบบอิ นทรีย์ เนื่ อ งจากผลการวิ จั ยพบว่า ความ
ต้ อ งการรั บ การส่ งเสริ ม อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางเท่ า นั้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Phuangsiri (2009) ที่ได้ศึกษา
ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตาบลด่านมะขามเตี้ย
อาเภอด่า นมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการท า
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรีย์ มีการสนับสนุนเงิ นทุนและปัจ จัยการผลิ ต
ให้แก่เกษตรกรและการศึกษาของ Atthalapee (2013) ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการของเกษตรกรต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจา
ต าบลนรสิ ง ห์ อ าเภอป่ า โมก จั ง หวั ด อ่ า งทอง และได้
เสนอแนะว่า ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
ศู น ย์ ฯ ควรร่ ว มมื อ กั บ อาสาสมั ค รเกษตรและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้แก่
เกษตรกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมและ
น่าสนใจ ซึ่งเกษตรกรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่
และการศึกษาของ Thalumparng (2012) ที่ได้ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของเกษตรกรสวนทุ เ รี ย นในการ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการตลาดจากภาครั ฐ : กรณี ศึ ก ษา
เกษตรกรอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าภาครัฐควรจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้
แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวทุเรียนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
ผลการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระแต่ละคู่พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงกว่า 0.80 ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิ สระด้ว ยกั น เอง (Multicollinearity) อั น เป็ นการ
ละเมิดข้อสมมุติฐานที่กากับเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
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Table 1 Socio-economic attributes of the respondents
Independent variables
1. Sex
2. Age
3. Education attainment
4. A number of household members
5. Household incomes
6. Household land holding
7. Information perception though various media
8. Agricultural worker contact
9. Participation in village tradition
10. Participation in agricultural activities
11. Training experience
12. Fruit tree growing experience
13. Farmer knowledge and understanding
Constant
R2
F
Sig. F
Remark: **statistically significances level at 0.01

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การได้รับข่าวสารจากสื่อ
ต่ า งๆ และการติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตามอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01 คือ ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผล
ในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร และการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรอิสระทั้งหมด 13 ตัวแปร มีผลต่อความต้องการในการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรร้อยละ
35.8 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 64.2 มาจากปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเกษตรกรผู้ป ลูกไม้ผลที่มีการได้ รับรู้ข้อมู ล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันสื่อประเภท
ต่างๆสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับและทุกคนก็เข้าถึงสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้ง่ายกว่าในอดีต และกระแสการผลิตทาง
การเกษตรในระบบเกษตรอิน ทรีย์ กาลังได้รับ ความสนใจ
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้มีการให้ความรู้ คาแนะนาและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจในปลูกพืชในระบบอินทรีย์
โดยเฉพาะสื่ อ ด้ า นการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การเกษตรทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีการอธิบายถึงประโยชน์ที่เกษตรกร
และผู้บริโภคจะได้รับจากการทาการเกษตรในระบบอินทรีย์
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Dependent variable Needs of farmers
b
t
Sig.
.129
1.467
.146
.002
.566
.573
.096
1.002
.319
.024
.975
.332
2.406E-005
1.411
.161
-.003
-1.196
.235
.016
4.588**
.000
**
-.120
-2.889
.005
-.046
-1.425
.157
.054
.711
.479
.055
.807
.422
.007
.929
.355
.023
1.084
.281
.893
.358
35.8 %
4.114
.000

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะทาให้เกษตรกรมีความต้องการในการส่งเสริม
การปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรที่มีการรับรู้
ข่าวสารจากสื่อต่างๆน้อยกว่าหรือไม่เคยได้รับข่าวสารจาก
สื่อต่างๆเลย จากการศึกษาของ Suwannarat (2013) ซึ่งได้
ศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร อาเภอเมือง
ระยอง จั ง หวั ด ระยอง ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเปิ ด รั บ
ข่าวสารจากโทรทัศน์และเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสั มพันธ์กั บความต้องการอาชี พของเกษตรกรผู้ผลิ ต
มังคุด เงาะ และทุเรียน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
และจากการศึกษาของ Intasano (2008) ที่ได้ศึกษาความ
ต้ อ งการพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้ น ที่
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพระดาบสเกษตร เป็น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใน
ด้ า นรู ป แบบการแปรรู ป และด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรของเกษตรกร พบว่ า มี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันหรือมีความสัมพันธ์
ในทางลบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เกษตรกรที่มีการติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรน้อยครั้งจะให้ความสนใจใน
การส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์มากกว่าเกษตรกร
ที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมากกว่า ทั้งนี้
อาจเนื่องจากเกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรมากครั้งหรือมีการติดต่อบ่อยซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรในพื้ น ที่ ข องศู น ย์ ฯ ยั ง เน้ น และให้
ความสาคัญกับการปลูกพืชผักและพืชล้มลุกอื่นๆในระบบ
การเพาะปลูกที่ดีหรือระบบ GAP ซึ่งยังเน้นการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรในระบบการผลิตอยู่ซึ่งยังมีข้อจากัดในเรื่อง
การตลาดในระบบโควต้าที่ต้องมีผลผลิตส่งจาหน่ายในระบบ
ตลาดโครงการหลวง การปรั บเปลี่ ย นการผลิ ตไปสู่ ระบบ
อินทรีย์จึงต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรในพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
บริษัทเอกชนที่จาหน่ายสารเคมีทางการเกษตรยังมีการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาการเกษตรที่เน้นการใช้สารเคมี
และระบบเกษตรอื่นๆนอกเหนือจากระบบเกษตรอินทรีย์ที่
เห็นผลเร็วและให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการทาการเกษตรใน
ระบบอิ น ทรี ย์ ดั งนั้ น เกษตรกรจึ งไม่ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะ
ได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ซึ่งตรงข้าม
กับเกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
น้อยกว่าซึ่งผลการศึกษาของ Sanbuddee (2015) ได้ศึกษา
ความต้องการของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไก่ไข่เชิงการค้าใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า การติดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร มีความสัมพันธ์กับความต้องการความช่วยเหลือ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และจากการศึกษาของ Duangta
(2015) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาความต้ อ งการของเกษตรกรเพื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโป่ง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง พบว่ า การติ ดต่อกับเจ้าหน้า ที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด้ า นการเกษตร มี ผ ลต่ อ ความ
ต้ อ งการของเกษตรในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุความต้องการในการ
ส่งเสริมปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร สามารถ
นามาพยากรณ์คะแนนความต้องการในการส่งเสริมการปลูก
ไม้ผลในระบบอินทรีย์ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่ งสามารถสรุ ป เป็ น สมการถดถอยพหุ ร ะดั บ ความ
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ต้องการในการส่งเสริมการปลู กไม้ผลในระบบอินทรีย์ของ
เกษตรกรได้ ดังนี้
Y = a + b7x7 + b8x8
ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบ
อินทรีย์ = 0.893+ 4.588 (การได้รับข้อมูลข่าวสารจากด้าน
การเกษตรจากสื่อต่างๆ) + -2.889 (การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร)
สามารถอธิบายได้ว่า ถ้า จานวนครั้งของการได้รับ
ข่ า วสารด้ า นการเกษตรจากสื่ อ ต่ า งๆของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงจากสมการ 1 คะแนน จะทาให้ความต้องการ
ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
เปลี่ ย นแปลงไป 4.588 คะแนนโดยเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนจานวนครั้งของการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป 1 คะแนน
จะทาให้ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบ
อินทรีย์ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป -2.889 คะแนนโดย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกัน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการผลิตและ
การตลาดไม้ ผลที่ ได้ จากการสอบถามเกษตรกร และการ
ประชุมกลุ่มที่เกษตรกรระบุ ได้แก่ 1) เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
ขาดความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆในการผลิตและการแปร
รูปผลไม้ในระบบอินทรีย์ 2) คุณภาพผลผลิตไม้ผลที่ผลิตได้
ยังมีคุณภาพต่าไม่ผ่านเกรดที่กาหนด 3) การคัดเกรดผลผลิต
ไม้ผลโดยเจ้าหน้าที่คัดบรรจุของศูนย์เข้มงวดเกินไปทาให้มี
ผลผลิตไม่ผ่านเกรดจานวนมาก 4) การส่งเสริมในปัจจุบันยัง
ขาดการนาไม้ผลชนิดและพันธุ์ใหม่ๆมาให้เกษตรกรเพิ่มเติม
5) มีพืชแข่งขันในพื้นที่จานวนมากโดยเฉพาะพืชอายุสั้น เช่น
พืชผัก พืชไร่และไม้ดอก เป็นต้น 6) ราคาผลผลิตไม้ผลในแต่
ละปีไม่แน่นอนซึ่งมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร 7) ผลผลิตไม้
ผลที่ตกเกรดและไม่ได้ตามมาตรฐานเกรดที่กาหนดเกษตรกร
ไม่ มี แ หล่ ง จ าหน่ า ย และเกษตรกรเสนอแนะว่ า 1) ศู น ย์
พั ฒ นาโครงการหลวงหรื อ รั ฐ บาลควรให้ ก ารสนั บ สนุ น
เกี่ ย วกั บ การปลู ก ไม้ ผ ลในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นระยะ
ปรับเปลี่ยน 2) ควรมีการนาร่องการปลูกไม้ผลระบบอินทรีย์
ในพื้นที่ของเกษตรกรในรายที่ สนใจก่อนขยายสู่เกษตรกร
รายอื่นๆ 3) ควรมีการศึกษาวิจัยและหาชนิดและพันธุ์ไม้ผล
ใหม่ ๆ มาส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก เพิ่ ม ขึ้ น 4) ควรมี ก าร
ประกั น ราคารั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ล่ ว งหน้ า ของเกษตรกรที่ เ ป็ น
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สมาชิกโครงการหลวง และ 5) ควรมีการรับซื้อผลผลิตที่ตก
เกรดจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะ
พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกร
2) ศึกษาความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบ
อินทรีย์ของเกษตรกร 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร
และ 4) ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการ
ส่งเสริมการผลิตและการตลาดไม้ผลของเกษตรกรในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวผลการวิจัยสรุปได้ว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 48 ปี ไม่ได้เข้ารับ
การศึกษา โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
ด้านการเกษตร 1 ครั้งต่อปี มีสมาชิกในครัวเรือนรวมเฉลี่ย 5
คน มีสมาชิกวัยเรียนในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน มีแรงงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ในครัวเรือน 1,0012,000 บาท ต่ อ เดื อ น มี พื้ น ที่ ถื อ ครองในครั ว เรื อ น เฉลี่ ย
9.31 ไร่ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อ
ต่ า งๆ มากกว่ า 20 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น มี ก ารติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรเฉลี่ ย 1 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น มี ก ารเข้ า ร่ ว ม
ประเพณีของหมู่บ้านเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมการเกษตร และมีประสบการณ์ในการปลูกไม้
ผลเฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่ อการส่งเสริม
การปลูกไม้ผลอินทรีย์อยู่ในระดับมาก และเกษตรกรมีความ
ต้องการในการส่งเสริมปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ในระดับ
ปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริม
การปลูก ไม้ ผ ลในระบบอิ น ทรีย์ ข องเกษตรกร ได้ แก่ การ
ได้ รั บ ข่ า วสารด้ า นการเกษตรจากสื่ อ ต่ า งๆได้แ ก่ สื่ อ วิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ หนั งสื อ พิ ม พ์ และเอกสารเผยแพร่ ซึ่ ง มี ผ ลทาง
ทางบวก และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรซึ่งมี
ผลในทางลบ
ผ ล กา ร ศึ กษ า เ กี่ ย วกั บ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะในการผลิ ต และการตลาดไม้ ผ ล ปั ญ หาที่
เกษตรกรระบุ ได้แก่ ขาดความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการ
ผลิต และการแปรรูป ในระบบอิน ทรี ย์ คุ ณภาพผลผลิ ตต่ า
การคัดเกรดผลผลิตเข้มงวดเกินไปและขาดพันธุ์ไม้ผลชนิด
ใหม่ ๆ มี พื ช แข่ งขั น ในพื้ น ที่ ม าก ราคาผลผลิ ต ไม่ แ น่ น อน
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ผลผลิตไม่ได้ มาตรฐานไม่มีแ หล่งจาหน่า ย และเกษตรกร
เสนอแนะว่า โครงการหลวงหรือรัฐบาลควรให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลในระบบเกษตรอินทรีย์ ควรมีการนา
ร่องในพื้นที่ของเกษตรกรที่สนใจ ควรหาไม้ผลชนิดและพันธุ์
ใหม่มาส่งเสริม ควรมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตล่วงหน้า
และควรมีการรับซื้อผลผลิตที่ตกเกรดจากเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
1. ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์นั้น
ควรให้ความสาคัญกับเกษตรกรที่มีการได้รับข่าวสารจากสื่อ
ต่ า งๆ มากกว่ า ก่ อ นในระยะเริ่ ม ต้ น ของการปรั บ เปลี่ ย น
วิธีการผลิตจากระบบที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรไปสู่
ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หลังจากประสบผลสาเร็จ
ในเกษตรกรกลุ่ ม แรกแล้ ว หลั งจากนั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ส่ งเสริ ม
การเกษตรหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ผลค่อยขยายงานส่งเสริม
ไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ
2. ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์นั้น
ควรให้ความสาคัญกับเกษตรกรในรายใหม่ๆ ที่ยังไม่มีการ
ปลูกไม้ผลหรือพืชผักที่เคยใช้สารเคมีในปริมาณมากมาก่อน
หรือเกษตรกรที่เริ่มปลูกใหม่ในระยะเริ่มต้น หรือควรเลือก
ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ในพื้นที่ส่งเสริมใหม่และ
ควรเลื อ กครั ว เรื อ นเกษตรกรต้ น แบบก่ อ นขยายไปสู่ ก าร
ส่งเสริมในพื้นที่อื่นๆ
3. หน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผลมูลนิธิ
โครงการหลวงควรมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
เกษตรกรเกี่ยวกับ กระบวนและขั้นตอนการผลิตไม้ผลใน
ระบบอินทรีย์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติการผลิตพืชชนิด
อื่ น ๆในระบบอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการรั บ รอง
ผลผลิตในระบบอิ นทรี ย์ รวมทั้ งการสร้ างความเชื่อ มั่นใน
ระบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นทางเลือกของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ส่ งเสริ ม ของศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง
หนองเขียวและพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ต่อไป
4. หน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ควรเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรของหน่ ว ยงานมี ก ารวางแผนและ
ดาเนินการเข้าหาเกษตรกรให้มากขึ้นทั้งในรูปแบบของการ
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แบบเป็นทางการและ
ไม่ เ ป็น ทางการเพื่ อถ่ า ยทอดความรู้ ด้ านการเกษตรให้ แ ก่
เกษตรกร รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการ
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แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผลิ ต ทางการเกษตร
ตลอดจนการช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาให้ความสาคัญ
กับการผลิตทางการเกษตรที่เน้นการผลิตในระบบอินทรีย์มากขึ้น
5. ในการเริ่มต้นปรั บเปลี่ยนวิธีการผลิตไม้ผลจาก
ระบบที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรไปสู่ระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ในระยะแรกนั้นหน่วยงานพัฒนาควรเริ่มต้นจาก
เกษตรกรในรายที่มีความสนใจและต้องการเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตก่อนขยายสู่งานส่งเสริมให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆและไม่
ควรเร่งรัดในช่วงระยะเวลาสั้ น นอกจากนี้ควรเน้นการวาง
แผนการด าเนิ น งานที่ อ าศั ย ผู้ น าเกษตรกรการจั ด ท าสวน
ตัวอย่างการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์และมีการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรตัวอย่างที่มี การปฏิบัติดูแ ล
รักษาสวนผลไม้ในระบบอินทรีย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ไม้ผลและเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความ
ร่ ว มมื อ และอ านวยความสะดวกในการด าเนิ น การวิ จั ย
ขอขอบคุณนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จนงานวิจัยครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี
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