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บทคัดยอ

                 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการ
ยอมรับเทคโนโลยีเกษตรของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งผูใหขอมูลในครั้งนี้ 
คือเกษตรกรผูยอมรับเทคโนโลยีเกษตรหรือยอมรับงานสงเสริมอาชีพเกษตรและมีสวนรวมกลุมผลิตพืช  
ซึ่งไดแก  กลุมผูปลูกพืชผัก  กลุมผูปลูกไมดอกเมืองหนาว  และกลุมผูปลูกไมผล   เมืองหนาว  ผูใหขอ
มูลไดมาจากการสุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน  174  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบ
สอบถามเพ่ือการสัมภาษณท่ีไดผานการทดสอบความเท่ียงตรงและความเปนปรนัยมาแลว  ระยะเวลา
ของการเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการระหวางเดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม  2544  และได
วิเคราะหขอมูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร



2

               ผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคมพบวาผูใหขอมูลมีอายุ
เฉลี่ย  42  ป  กลุมใหญไมไดเรียนหนังสือในโรงเรียนสวนมากไดมีการแตงงานแลวและมีครอบครัวอยู
ดวยกันและมีสมาชิกในครัวเรือน  เฉลี่ย  6  คน  มีแรงงานในครอบครัว เฉลี่ย  3  คน ตอ  ครอบครัว  ผู
ใหขอมูลมีระยะเวลาการเปนสมาชิกโครงการหลวงเฉลี่ย  4  ปข้ึนไป สวนใหญมีสถานภาพการถือครอง
ท่ีดินทํากินเปนของตนเอง มีอาชีพหลักคือการปลูกพืชผัก ไมผลเมืองหนาวและ    ไมดอกเมืองหนาว 
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพหลักคือ เปนพืชที่มีราคาดี และมีตลาดรองรับ  มีแหลงรับซื้อผลผลิต
คือ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

              ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมตามการรับรู 
ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูล  มีการรับรูการเปล่ียนแปลงในระบบการผลิตพืช  คือ
       1. ดานเศรษฐกิจ  ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมมีผลทําใหไดรับผลผลิตสูงขึ้นไดรับผลตอบแทนมากกวาเดิม มีการนําผลผลิตมาบริโภค
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมีแหลงสินเชื่อมากขึ้น ในทางตรงกันขามผูใหขอมูลจําเปนตองใชปจจัยการผลิต
เพิ่มขึ้น เงินทุนและแรงงานมากขึ้น แตอยางไรก็ตามผูใหขอมูลมีการยอมรับตามเหตุและผลของกระบวน
การผลิต

           2.   ดานสังคม  ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมแลวมีผลทําใหไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ไดรับขาวสารความรู
มากข้ึน และไดรับการติดตอจากเจาหนาท่ีสงเสริม ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพิ่มมากขึ้น

          3. ดานสิ่งแวดลอม   ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม  มีผลทําใหสภาพดินไดรับผลกระทบในทางลบกลาวคือ เกิดการอัดแนนของ
เน้ือดิน  ทําใหมีความรวนซุยลดลงส่ิงมีชีวิตในดินมีจํานวนลดลง  สวนสภาพของน้ํามีการใชน้ําปริมาณ
มากในการปลูกพืชมีสารเคมีปนเปอนและสะสมเพิ่มมากขึ้นในลําน้ําตามธรรมชาติ ในสภาพอากาศมีผล
ทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนและมีความช้ืนในอากาศลดลง แตที่สําคัญคือสภาพแวดลอมใน   ชุมชนมีมลพิษ
เพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังมีผลกระทบทําใหเกิดการใชพืชพันธุพื้นเมืองลดลงอันจะเปนผลทําใหมีการสูญพันธุ
ไปในระยะยาว

4. ดานสุขภาพอนามัย     ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมมีผลกระทบตอสุขภาพรางกาย กลาวคือ รางกายมีภูมิตานทานลดลง   มีอายุ
ยืนยาวลดลงมีสุขภาพรางกายถดถอย และมีความปลอดภัยจากการนําเอาผลผลิตมาบริโภคลดลง



3

Abstract

             This   research  work  aimed   to   study   the   impact   of   agricultural    
technology    transfer    to   the   farming   families   of   the   Royal   Project    Foundation.   A   
sample   of   174   families   was   randomly   selected    from three   groups   of    famers   
planting     horticultural   crops – vegetable,  temperate   fruits   and   flowers.   Data   that  
were   collected from    interviewing   the   farmers,  using   questionaire     were   tested   
objectively   and   analyzed   statistically   with    the   SPSS   package.   This   study   was   
done     from   April   to   July   2001.

Results   showed    personal   information   of   the   farmers   and   their   
socio – economic   status.   The   farmers   aged   42   years   old   in   average, married   and  
did    not   have   proper  education.    With   six   members   in   each   family,  three  
members  contribute   as  laber  fource  in  the  farming, Being  a   member  of  the  Royal  
Project  Foundation   extension   station   for   at   least   four   years,  each   family   owned   
form   machinery   for   tilling   the  land   and   continually   grew   vegetables   and   
temperate   fruits   and   flowers   for   their   high   market  value.   The   impact   of   
agricultural   technology   transfer   to   the   farmers   can   be   summarized   as   follows :

1.  Economic   change :  The   farmers  got   higher   income   from   the   
higher   yield   of   their   crops.  They  also   realized   the  necessity   of   higher   costs  in   
inputs   to   get   higher   yield.

2.  Social   change :  The   farmers   have   more   social   life   through     
interaction   with   other   farmers   in   the   same   group   and   other   groups   planting   the   
same   kinds   of   crops.  They  also   got   updated   information   on  agricultural   
technology   through   the   extension   workers   of   the   Royal   Project   Foundation.

3.  Environmental   change :  The   farmers   observed   deterioration   of   the   
environment    as   follows :  (a)  soil   became   compact   making   it  not  suitable   for   living   
organisms , (b)  increased    water   consumption   in   the   production   of   crops,  (c)  
pollution  of   streams   due   to   chemical   waste   disposal,  (d)  air   pollution,   increased   
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air   temperature   and   decreased   relative   humidity, (e)  extinction   of   indigenous   
crops,  because   farmers   prefer   high   yielding   crops.

4.  Health   change  :  Application   of   agricultural   technology   resulted   to
deteriorating   health   of   the   farmers   from  of   using   chemicals   leading   deteriorating
that    could   lead   the   shorter   life   span   of   the   farmers



บทที่  1
บทนํา

(INTRODUCTION)

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ประเทศไทยประสบความสําเร็จอยางมากกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ   แตในขณะเดียวกันการเติบโตของอุตสาหกรรมทําให
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีอยูอยางสมบูรณถูกใชไปอยางรวดเร็วทรัพยากรบางอยางอาจจะสามารถ
กลับคืนสูสภาพเดิมไดเมื่อเวลาผานไป  แตก็มีทรัพยากรอีกเปนจํานวนมาก  ท่ีหากไมมีการอนุรักษ  
และหาแนวทางในการใชประโยชนใหเหมาะสมอาจจะสูญหายไปโดยที่เรามิอาจทราบได โดยเฉพาะ
ในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดจากธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษย  ซึ่งในที่สุดแลวก็จะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยไมมากก็นอย

ลักษณะสําคัญลักษณะหนึ่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาการเกษตร
และปจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาการเกษตรคือเทคโนโลยีทางการเกษตรน่ันเอง ดังน้ันเทคโนโลยี
ทางการเกษตรจึงนับไดวาเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตผล
ทางการเกษตร  การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติน้ัน จึงนับไดวามีความจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิง แตท้ังน้ีศักยภาพของ
บุคคลผูใชจะตองสามารถรองรับได  เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมการผลิตตางๆ ใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

เทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาการของสังคมมนุษยการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีดังกลาวทําใหเกิดเคร่ืองมือและอุปกรณในการทํางานท่ีทุนแรงงานและระยะ
เวลามากมาย ทําใหเกิดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก รวมทั้งการขยายพันธุพืชพันธุสัตวใหมจน
เกิดผลผลิตตอหนวยพื้นท่ีสูงขึ้นหลายเทาและเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตท่ีตองการอันเปนผลดี
ท่ีพึงประสงค แตในขณะเดียวกันก็เปนสาเหตุแหงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง
และรวดเร็ว  มนตรี   เพชทองคํา และคณะ (2522 : 60) กลาววา การใชเทคโนโลยีการเกษตร       
สมัยใหมเหลาน้ีจําเปนตองอาศัยความสามารถของผูท่ีนําเทคโนโลยีเหลาน้ีไปใชคอนขางสูง จึงจะ
เกิดผลสําเร็จและไมเกิดผลเสียหายท่ีติดตามมา แตโดยท่ัวไปแลวมักพบวาเกษตรกรในชนบทมักไม
คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม จึงมักสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่นับวันจะทวีความรุน
แรงและขยายวงกวางขึ้นทุกขณะรวมท้ังผูใชเทคโนโลยีเกษตรเหลาน้ันยังตองเพิ่มภาระและตนทุน
การผลิตมาก
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ปญหาการวิจัย
(Research   Problem)

ปจจุบันรัฐบาลไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับความเปนอยูของประชากรในประเทศใหมีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในชนบทท่ีเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ  จึงไดพยายามสงเสริม
สนับสนุนใหองคการท้ังภาครัฐและเอกชนแสวงหาลูทางในการศึกษาวิจัย พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหมีขีดความสามารถในการนําไปใชอยางเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถ่ินมาก 
ยิ่งขึ้นในชวงระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผานมาประชาชนไดคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีไมมากนักรวมทั้ง
เกษตรกรผูนําเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพและเปนการเพิ่มภาระใหกับเกษตรกรมากกวาท่ีจะไดรับ
ประโยชน  (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2536 : คํานํา)

ในการพัฒนาดานการเกษตรน้ัน เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมไดถูกคิดคนพัฒนา
และถายทอดจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนไปสูเกษตรกรในชนบท เทคโนโลยีการเกษตรตางๆ   
ไมวาจะเปนพืชพันธุใหม สัตวพันธุใหม ปุยใหม  และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดถูกสงเสริมและ
นําไปใชอยางกวางขวาง เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรแตผลที่เกิดขึ้นตาม
มามิใชจะเกิดในลักษณะทางบวกตามท่ีวาดหวังเสมอไป หากแตเกิดผลในทางลบดานเศรษฐกิจ– 
สังคมและจิตใจทั้งระบบโครงสรางของสังคมเกษตรกรชนบท ในการวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยี
ในอดีตท่ีผานมายังขาดการศึกษาเก่ียวกับผลท่ีเกิดขึ้นตามมาของการถายทอดเทคโนโลยีอาจ    
เน่ืองจากงานวิจัยสวนมากมักจะใหความสนใจเก่ียวกับตัวแปรหรือปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีเทาน้ัน  ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงเปนการคนหาคําตอบเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท้ังในดานบวกคือ เกิดคุณประโยชนและในทางลบคือ เกิดโทษ
หรือไมเกิดประโยชนตามการรับรูของเกษตรกรผูใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

1. เพื่อทราบถึงสถานภาพสวนบุคคล ลักษณะเศรษฐกิจและลักษณะสังคมของ
เกษตรกรผูใหขอมูล
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2. เพื่อระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร ท้ังในดาน        
คุณประโยชนและดานไมเกิดประโยชน  ซึ่งไดแก  ผลผลิต  รายได การเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิต  
การมีสวนรวมการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศเกษตรและดานสุขภาพอนามัยตามการรับรูของ
เกษตรกร ผูใหขอมูล

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. เปนขอมูลสําหรับเจาหนาท่ีสงเสริมผูท่ีเก่ียวของกับการถายทอดเทคโนโลยี
เกษตร สามารถนําเอาขอมูลไปวางแผนในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชนตอเกษตรกรอยาง
แทจริง

2. เปนขอมูลสําหรับผูบริหาร  เพื่อนําเอาไปตัดสินใจในการวางแผนโครงการพัฒนา   
จุดพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรมากท่ีสุด



บทที่  2
การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

(Review  of   Related   Literatures)

เทคโนโลยีการเกษตรนับวามีความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศท่ียึดอาชีพการ
เกษตรเปนหลักโดยเฉพาะเทคโนโลยีการเพาะปลูก ซึ่งมีการพัฒนาการควบคูการพัฒนาของสังคม
มนุษย และจุดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของเทคโนโลยีการเพาะปลูกคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก
และอุตสาหกรรมเคมีการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวทําใหเกิดเคร่ืองมือและอุปกรณทุนแรงงานที่มี
ความสามารถในการทํางานสูงและทําใหเกิดการใชสารเคมีในการผลิตพืช ซึ่งไมวาจะเปนปุยเคมีปอง
กันกําจัดศัตรูพืชตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตตอหน่ึงหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น

เปนความจริงท่ียอมรับกันมานานแลววา  ไมมีสังคมใดในโลกท่ีหยุดน่ิงอยูกับท่ี   
หากแตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหสังคมเปล่ียนแปลงดังกลาวคือ 
การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในกระบวนการผลิตท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและอ่ืนๆ กัน
มากขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบทซึ่งรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนของเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญตอการพัฒนาชนบท  อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  นอกจากน้ัน
เทคโนโลยียังเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานพัฒนาชนบทใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว  (ศิริ ฮามสุโพธิ์,  2536 : 69)

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการเกษตร

ในปจจุบันคําวา  เทคโนโลยี (technology)  เปนคําท่ีไดรับการกลาวถึงเปนประจํา
ในวงวิชาการและในหมูบานพัฒนา ไดมีการพูดถึงกันมากเก่ียวกับการนําเอาเทคโนโลยีไปใชในการ
ผลิตปจจัยตางๆ เพื่อการดํารงชีวิต  การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  เรามัก
จะไดยินการโฆษณาสินคา ผูผลิตสินคาและบริการมักจะอางวาสินคาและบริการของเขาใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเราอาจเคยไดยินนักวิชาการพูดถึงวาเทคโนโลยีเปนดาบสองคม เทคโนโลยี
สามารถใหประโยชนแกมนุษยอยางมาก  แตอาจใหโทษแกมวลมนุษยก็ไดถาใชไมเหมาะสม

เทคโนโลยี  หมายถึง  เครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นและใชเทคโนโลยีเพื่อประดิษฐสิ่ง
ตางๆ ตอไป  Mesthene 1971. ในนําชัย    ทนุผลและสุนิลา    ทนุผล. (2530 : 100)  หรืออาจกลาว
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ไดอีกนัยหน่ึงวา  เทคโนโลยีคือ  ความรูวาจะทําสิ่งตางๆ ไดอยางไร  Simon. 1973.  ในนําชัย  และ   
สุนิลา    ทนุผล. (2530 : 101)

ในสภาวะการณในปจจุบันของสังคม การนําเทคโนโลยีดั้งเดิมมาใชยอมไมสามารถ       
แกปญหาหรือพัฒนาแกปญหาตางๆ ของประเทศได ในขณะเดียวกัน หากนําเทคโนโลยีสมัยใหม      
(modern  technology) มาใชในการพัฒนาชนบท โดยไมคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวของอ่ืนแลวจะสราง
ปญหาทางการพัฒนาใหยุงยากกวาเดิม เพราะความไมพรอมที่จะรับของประชาชนในทองถิ่น  ต้ังแต
เกิดการวางงานมนุษยอึดอัดออนแอสิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิตแตกสลายและทรัพยากรของโลกถูกบุกรุก
ปลนไปใช  Schumacher. 1973.  ในนําชัย    ทนุผลและสุนิลา   ทนุผล. (2538 : 8)

ดังไดกลาวแลววา  มนุษยไดคิดคนและนําความรูที่เรียกวา เทคโนโลยีมาใชในการ
สรางเคร่ืองมือหรือในการทําหรือประดิษฐส่ิงตางๆ ท่ีอยูแวดลอมต้ังแตโบราณจวบจนปจจุบันการนํา
เทคโนโลยีมาใชกับสภาพแวดลอมของมนุษยไดเปลี่ยนสภาพสังคมจากแบบงายๆ มาสูสังคมแบบท่ี
สลับซับซอนในปจจุบัน

            จากสภาพปญหาในปจจุบันท่ีเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมท่ีมี
การแพรกระจายสูเกษตรกรเพื่อไปใชในไรนา ที่มีจุดประสงคในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งใน
ดานคุณภาพและปริมาณนั้น สามารถสรุปไดวาสาเหตุพื้นฐานของสภาพปญหานั้นเกิดจากศักยภาพ
ของเกษตรกรผูใชเทคโนโลยีการเกษตรเหลาน้ันเอง  เชน  การใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร  การใชสาร
เคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  การใชปุยเคมี  ซึ่งมีผลใหเกิดความสูญเสียและเกิดผลที่ติดตามมาคือ
ทําลายชีวิตและสิ่งแวดลอมในอัตราที่สูง

ศิริ   ฮามสุโพธิ์ (2536 : 69 – 70) ไดระบุสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํา
เทคโนโลยีไปใชเพื่อพัฒนาชนบทไทยจะเกิดผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของเกษตรการในชนบท
ท่ีสําคัญ   2  ประการคือ

1.  ผลกระทบทางดานวัตถุ  คือ เทคโนโลยีท่ีนําเขาไปจะทําใหชาวชนบททํางาน
มากขึ้น เพื่อการเพิ่มผลผลิต วิถีชีวิตจะตองผูกพันกับระบบภายนอกหรือระบบทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น        
ในขณะเดียวกันเกษตรกรชนบทตองลงทุนสงูข้ึน  ซึ่งในบางกรณีผลที่ไดไมคุมกับการลงทุน นอกจาก
น้ันเม่ือเกษตรกรประสบกับปญหา เชน  ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ  การขายผลผลิตทางการ
เกษตรราคาตกตํ่าเน่ืองจากพอคาคนกลางกดราคา รัฐบาลไมยอมประกันราคาขาวในขณะราคาปุย
เพิ่มขึ้นและขาดอํานาจตอรอง เกษตรกรจะพบกับความยากลําบากมากกวาการประกอบอาชีพการ
เกษตรดวยเทคนิค/วิธีการด้ังเดิม นอกจากนั้นเกษตรกรในชนบทตองผจญกับปญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
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รวมท้ังอุบัติภัยท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีนับวันจะขยายวงกวางมากขึ้น เชน เกิดสารพิษตกคางจาก
กิจกรรมการเกษตร

2. ผลกระทบทางดานจิตใจ จากการท่ีชาวบานตองเรงรีบกับการทํางานเพื่อให         
ผลผลิตเพิ่มขึ้น  วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยอยูอยางเรียบงาย  ผูกพันกับธรรมชาติจะกลายไป
เปนแบบแขงขัน กระตือรือรน ชิงไหวชิงพริบเพื่อความอยูรอดและมีความผูกพันอยูกับเทคโนโลยีสมัย
ใหมมากขึ้น  ซ่ึงจะสรางปญหาและความยุงยากใหกับตนเอง  ชุมชนที่นําเทคโนโลยีไปใชอยางมากนี้
จะทําใหเกิดปรากฎการณที่เรียกวา  “นําสมัยแตไมพัฒนา”  ภาวะการณดังกลาวนับวามีผลกระทบ
ตอสภาพจิตใจของชาวชนบทอยางมาก พวกเขาเหลาน้ีจะอยูในสภาพวิตกกังวลตองปรับตัวใหทัน  
ตอเหตุการณ  และที่สําคัญท่ีสุดคือ ความเห็นแกตัว การเอารัดเอาเปรียบในเชิงธุรกิจจะมีมากขึ้น

กรอบแนวความคิดของการศึกษาเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการยอมรับเทคโนโลยี

Rogers  1983.ใน  นําชัย   ทนุผลและสุนิลา   ทนุผล (2538 : 12) ไดเสนอวา การ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการยอมรับนวัตกรรม (consequences  of  innovation) 
ไดถูกละเลยมาตลอดในการวิจัยเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรมในอดีต ซึ่งงานวิจัยตางๆ ในอดีต
มักเปนการสืบคนหาความรูความจริงเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมเทาน้ัน

ดังน้ัน  Rogers  จึงเกิดคําถามขึ้นวาเมื่อเกษตรกรยอมรับนวัตกรรมไปปฏิบัติแลว 
เกิดผลกระทบอะไรบาง  จากน้ันไดวางกรอบแนวความคิดหรือแบบจําลอง เพื่อสืบคนความจริงใน
การอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากนวัตกรรมซึ่งควรเนนในการวิจัยเกี่ยวกับการแพรกระจาย สําหรับสิ่งชี้วัด 
(indicators)  ในการศึกษาวิจัยถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนํานวัตกรรมไปใชในไร – นาแลวน้ัน  Rogers  
ไดเสนอถึงสิ่งชี้วัดท่ีเกิดขึ้นท้ังในทางตรง (direct  consequences) และในทางออม (indirect  
consequences)  ซึ่งไดแก

1.  ผลที่เกิดขึ้นทางตรงในทางบวก  ไดแก  การเพิ่มขึ้นของผลผลิตหรือประสิทธิผล
การมีรายไดเพิ่มขึ้นของรายได  การมีเวลาวางเพิ่มขึ้นและอื่นๆ

2.  ผลที่เกิดขึ้นทางออมในทางลบ  ไดแก  การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย  ความตองการ
เงินทุนเพิ่ม  การกระจายรายได  ท่ีดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ไมเปนธรรม  และอ่ืนๆ
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ดังน้ัน การวิจัยเร่ืองผลกระทบของการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตอครอบครัว
เกษตรกรในคร้ังน้ี จึงมุงประเด็นศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรไปปฏิบัติของ
เกษตรกร  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทางบวกหรือทางลบ (ที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค) ในดานตางๆ   
ตามกรอบแนวความคิดของ  Rogers  ดังน้ีคือ

1.  ดานเศรษฐกิจ  ซึ่งมีสิ่งชี้วัดที่สําคัญคือ  ผลผลิต  ผลตอบแทนท่ีไดรับ  การจาง
แรงงาน  ปริมาณการลงทุน  ปริมาณสินเชื่อและแหลงสินเชื่อ

            2.  ดานสังคม  ซึ่งมีสิ่งชี้วัดสําคัญคือ  การเปนสมาชิกกลุม  การพบปะสังสรรคกับ
เพ่ือนบาน  การเขาอบรมสัมมนา  การรับขาวสารความรู  การไดรับติดตอจากเจาหนาที่ของรัฐ     
การมีเวลาวางพักผอน  การเขารวมกิจกรรมชุมชน  และการปะทะสังสรรคกับสังคมภายนอกหมูบาน

3.  ดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีสิ่งชี้วัดสําคัญคือ  สภาพดิน  ความหลากหลายทาง       
ชีวภาพ  ปริมาณการใชน้ําและสภาพของน้ําตามธรรมชาติ  ภาวะทางอากาศและพันธุกรรมของพืช

4.  ดานสุขภาพอนามัย  ของตัวผุใชเทคโนโลยีเอง  ซึ่งมีสิ่งชี้วัดที่สําคัญคือ สุขภาพ
อนามยั   ความมีอายุยืนยาว  และความปลอดภัยในการบริโภคผลิตผลเกษตร



บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

(Research    Methodology)

การวิจัยเรื่อง  ผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตอครอบครัวเกษตรกร
ของมูลนิธิโครงการหลวง  ไดกําหนดรายละเอียดการวิจัยดังน้ี

สถานท่ีดําเนินการวิจัย

สํารวจขอมูลจากเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมหรือเปนเกษตรกรท่ีอยูภายใต  
การสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง  จํานวน  5  ศูนยพัฒนาฯ คือ    
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม  ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมปูนหลวง   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง  สําหรับ   
เหตุผลในการเลือกเกษตรกรภายใตศูนยพัฒนาฯ  ดังกลาวคือ

ศูนยพัฒนาฯ ท้ัง 5 ศูนยพัฒนาฯ เปนพื้นที่ถายทอดเทคโนโลยีแบบใหมใหเกษตรกร
เกือบทุกดาน และมีกิจกรรมในงานสงเสริมที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาก

ประชากรและการสุมตัวอยาง

ผูใหขอมูลในการวิจัยคือ เกษตรกรหัวหนาครอบครัวท่ีปลูกพืชสงเสริมของศูนย
พัฒนาฯ  ซึ่งจะเปนผูตัดสินใจในกระบวนการผลิตพืชดังกลาว  เนื่องจากประชากรของแตละกลุม     
ผูปลูกพืชมีจํานวนไมเทากัน ดังน้ันผูวิจัยจึงจะสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบช้ันภูมิจากเกษตรกรท่ี
ไดรับการสงเสริมของแตละศูนยพัฒนาฯ ทั้งหมด  จํานวน  690  คน  โดยการคิดเปนเปอรเซ็นตจาก
ประชากรท้ังหมดจะไดกลุมตัวอยางเทากับ  174  คน
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ตัวแปรและการวัดตัวแปร

สถานภาพสวนบุคคล  หมายถึง  ลักษณะตางๆ ของผูใหขอมูลทางดานกายภาพ  
เศรษฐกิจและสังคมไดแก

อายุ  หมายถึง  จํานวนอายุของผูใหขอมูล  ซึ่งวัดเปนจํานวนปตั้งแตเกิดจนถึงระยะ
เวลาท่ีเก็บขอมูล  ถาเกิน  6  เดือน  ถือวาเปน  1  ป

ระดับการศึกษา  หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาขึ้นสูงสุดของผูใหขอมูลท่ีได
ศึกษาในสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน

สถานภาพการถือครองที่ดิน  หมายถึง  ลักษณะการถือครองท่ีดินท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพ  ซึ่งแบงเปนมีกรรมสิทธิ์ถือครองเพื่อทํากินของตนเอง  เชาทั้งหมด  เปนของตนเอง
บางสวนและเชาบางสวน

อาชีพหลัก  หมายถึง  การประกอบอาชีพหรือกิจกรรมดานการเกษตรที่ผูใหขอมูล
ดําเนินการเพ่ือไดมาซ่ึงรายไดหลัก

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง  จํานวนบุคคลท่ีอาศัยและประกอบ         
กิจกรรมรวมกันในครัวเรือนของผูใหขอมูล

จํานวนแรงงานในครัวเรือน  หมายถึง  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูในวัย   
แรงงานและมีสวนรวมในกระบวนการผลิตพืชของผูใหขอมูล

แหลงท่ีรับซื้อผลผลิต  หมายถึง  แหลงท่ีผูใหขอมูลนําผลผลิตไปสงหรือจําหนาย
ซึ่งจําแนกเปนพอคาคนกลางในหมูบาน   พอคาคนกลางภายนอกทองถ่ิน มูลนิธิโครงการหลวง

ผลที่เกิดขึ้นจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร  ตามการรับรูของเกษตรกร  
หมายถึง  ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการท่ีเกษตรกร (ผูใหขอมูล) ไดยอมรับนําเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหมท่ีไดรับการถายทอดจากเจาหนาท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนไปปฏบัิติในกระบวนการผลิตพืช  ซึ่ง
มีผลท่ีเกิดข้ึนอาจเปนไปในทางบวก  (ผลที่พึงประสงค)  หรือในทางลบ (ผลที่ไมพึงประสงค) ทั้งทาง
ตรงและทางออม โดยใหผูใหขอมูลแสดงความรูสึกของตนตอสภาพการณตางๆ คือ ดานเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูใหขอมูลตามกรอบแนวคิดในการวิจัยวาดีขึ้นเหมือนเดิม 
และลดลง
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เครื่องมือในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสรางและไดแบงออกเปน         
2  ตอน  คือ

            ตอนท่ี 1 เพื่อรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลท้ังดานกายภาพ  
เศรษฐกิจและสังคมของผูใหขอมูล

ตอนท่ี 2 เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลท่ีเกิดขึ้นจากการยอมรับเทคโนโลยีการ
เกษตรของผูใหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย  ตามการรับรูของ    
ผูใหขอมูล

การทดสอบเครื่องมือ

ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางตามแนวทางที่ไดตรวจเอกสารมา จากน้ัน
ปรึกษาคณะผูวิจัยและวิเคราะห วิจารณ แบบสัมภาษณกับนักวิชาการสงเสริมท่ีเก่ียวของเพื่อ
ทดสอบความตรงในเนื้อหา

จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปทดสอบความเปนปรนัย  โดยนําไปทดลอง
สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกพืชในศูนยพัฒนาฯ อ่ืนท่ีมิไดเปนตัวอยาง  จํานวน  30  คน  ตอกลุมผูปลูก
พืชเพื่อทดสอบความเขาใจตรงกันในคําถามที่ใช  จากน้ันปรับปรุงขอความในระหวางการทดสอบจน
มั่นใจวาเกษตรกรสามารถเขาใจในขอความตรงกันทุกขอความ จึงนําแบบสัมภาษณมาจัดทําตาม
จํานวนผูใหขอมูลจริง  และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

วิธีการรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยจะไดประสานกับหัวหนาศูนยพัฒนาฯ ในแตละทองที่  เพื่อขออนุญาตดําเนิน
การวิจัยและจัดเก็บขอมูล พรอมท้ังขอความรวมมือในการแจงใหเกษตรกรท่ีเปนตัวอยางทราบถึง 
วัตถุประสงคการวิจัยและวัน เวลาที่นัดหมายเพื่อการสัมภาษณจากนั้นผูวิจัยและคณะผูชวยนักวิจัย
จํานวน  4  คน  ซึ่งไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการสัมภาษณรวมท้ังรับการชี้แจงใหเขาใจ
ในแบบสัมภาษณในทิศทางเดียวกันแลว ดําเนินการสัมภาษณ  รวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยาง
ตามวัน  เวลาที่นัดหมายจนครบจํานวน



15

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลท่ีรวบรวมไดถูกนํามาถอดรหัสและวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical  Package  of  the  Social  
Science)  ซ่ึงประกอบดวยสถิติดังน้ี

1. คาความถ่ีและคารอยละ เพื่อนํามาแจกแจงความถ่ีในการจัดลําดับข้ันของ
ลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร
ของเกษตรกร

2.   คามชัฌิมเลขคณิต  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
และการกระจายตัวของผูใหขอมูล



บทที่ 4
ผลการวิจัยและวิจารณ

(Results   and   Discussion)

          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญคือ ระบุผลและอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภาย
หลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรของเกษตรกรในดานบวก (คุณประโยชน) ในดานลบ      (ไมมี
ประโยชน)  ในดานตางๆ จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานส่ิงแวดลอม  และดาน
สุขภาพอนามัย  ตามการรับรูของผูใหขอมูลที่อาศัยอยูในพื้นที่สงเสริมของมูลนิธิ           โครงการหลวง 
ท่ีไดจากการสุมตัวอยางจากกลุมประชากร ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ศูนยพัฒนา   โครงการหลวง   
จํานวน 5 ศูนยพัฒนาฯ  คือ   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง    ศูนยพัฒนา   โครงการหลวงแมสา
ใหม   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง   ศูนยพัฒนาโครงการหลวง      หวยโปง     ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยนํ้าริน  จํานวน  174  คน  ในการนําเสนอผลการวิจัย    คร้ังน้ีไดนําเสนอผลการวิจัย
และวิจารณเปนสวนเดียวกับในรูปแบบของตารางบรรจุผลของการวิเคราะหขอมูลประกอบการ
บรรยายขอความเปนข้ันตอน  ดังน้ี

            ตอนท่ี  1   การนําเสนอขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคมของ ผู
ใหขอมูล

ตอนท่ี  2   ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรตามการรับรูของผู
ใหขอมูล

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคมของผูใหขอมูล

              1.1  อายุ  จากผลการวิจัยในตารางท่ี  1  พบวาผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ  
45.30)   มีอายุระหวาง  38-48  ป รองลงมารอยละ 33.10  มีอายุระหวาง  27-37  ป  และ อีกรอยละ  
21.60  เปนผูที่มีอายุอยูระหวาง  49-59  ป  เมื่อพิจารณาถึงผูใหขอมูลทั้งหมดพบวาสวนใหญ      เปน
ผูปลูกพืชผัก   และอายุของผูใหขอมูลเฉลี่ย  42  ป   และมีคาความแปรปรวน 8.37   จึงกลาว    ไดวา 
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนผูที่มีอายุอยูในวัยทํางานมีความเขมแข็งทั้งกายและใจ                 มี
ประสบการณในการทํางานพอสมควร ถึงแมวาผูใหขอมูลในครั้งนี้จะมีอายุแตกตางกัน คือ ผูให      ขอ
มูลมีอายุสูงสุด  59  ป  และตํ่าสุด  27  ป
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ตารางที่   1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามชวงอายุ

ชวงอายุ (ป) จํานวน รอยละ (N = 174)
27-37  ป
38-48  ป
49-59  ป

58
78
38

33.10
45.30
21.60

รวม 174 100.00

 X   =  42     SD = 8.37       R =  59  ป

           1.2  ระดับการศึกษา  ผลการวิจัยในตารางท่ี  2  พบวา ผูใหขอมูลกลุมใหญ  (รอย
ละ  48.30)  เปนผูไมไดเรียนหนังสือ  รองลงมารอยละ  39.10  เปนผูไดเรียนหนังสือชั้น   ประถม
ศึกษา  และอีกรอยละ  12.60  เปนผูท่ีไดเรียนหนังสือช้ันมัธยมศึกษา  กลาวไดวาผูใหขอมูลในภาพ
รวมโดยเฉลี่ยแลวไมจบการศึกษาหรือไมไดเรียนหนังสือ จึงอาจทําใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรบาง แตอยางไรก็ตามผูใหขอมูลอีกสวนหน่ึงก็เปนผูท่ีไดรับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งก็นับวาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรท่ัวไป  ซึ่ง
สามารถพัฒนาอาชีพดานการเกษตรใหทันสมัยไดตอไป

ตารางที่   2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามระดับการ
 ศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ (N = 174)
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สูงกวามัธยมศึกษา

84
68
22
-

48.30
39.10
12.60

-
รวม 174 100.00
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1.3  สถานภาพการแตงงาน  ผลการวิจัยในตารางท่ี  3  พบวาผูใหขอมูลสวนใหญ
รอยละ  94.30  เปนผูที่แตงงานแลว  รองลงมารอยละ  4.60  เปนผูมีสถานภาพการหยาราง และอีก
รอยละ  1.10  เปนผูมีสถานภาพโสด  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา  ผูใหขอมูลสวนใหญได  แตงงานแลว
และยังอยูดวยกัน นับวาการแตงงานทําใหเปนบุคคลท่ีมีความคิดและความรับผิดชอบตอตนเองและ
ครอบครัวเปนอันดับแรก อันผลรวมตอไปจะสงผลไปถึงงานสวนรวมของหนวยงาน   ซึ่ง  พยอม  อังค
ตนุวัฒน (2523)  ใน ประสิทธิ์    กาบจันทร (2543 : 33)  กลาวไววา  ผูที่มีการสมรสแลวจะมีความผูก
พันตอสวนรวมและมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืนมากกวาคนโสด

ตารางที่   3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูล  จําแนกตามสถานภาพ
การแตงงาน

สถานภาพการแตงงาน จํานวน รอยละ(N = 174)
โสด-
แตงงานแลว
หยาราง

2
164

8

1.10
94.30
4.60

รวม 174 100.00

1.4  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ผลการวิจัยในตารางท่ี  4  พบวาผูใหขอมูล     ท้ัง
หมด มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย  6  คน  ผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ  62.20) มีสมาชิกในครัว
เรือน  5 – 7  คน  รองลงมารอยละ  28.70  มีสมาชิกในครัวเรือน  2 – 4  คน  และอีกรอยละ  9.10  มี
สมาชิกในครัวเรือน  8 – 10  คน  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา  สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรกลุมใหญ
จะเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยว   ทั้งนี้เพราะมีสมาชิกในครอบครัวนอยลงกวาแตกอน
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ตารางที่   4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามสมาชิกใน
ครัวเรือน

สมาชิกในครัวเรือน จํานวน รอยละ (N = 174)
2 – 4  คน
5 – 7  คน
8 – 10  คน

50
108
16

28.70
62.20
9.10

รวม 174 100.00

  X = 5.84   SD = 1.53      R = 2 –10  คน
          1.5  จํานวนแรงงานในครอบครัว    ผลการวิจัยในตารางท่ี   5    พบวาผูใหขอมูล    

ทั้งหมด  มีจํานวนแรงงานในครอบครัวเฉลี่ย  3  คน  แรงงานในครอบครัวสวนใหญ (รอยละ  75.90)  
อยูในชวง  2 – 3  คน  รองลงมาอีกรอยละ  21.80  อยูในชวง  4 – 5  คน และอีกรอยละ  2.30  อยูใน
ชวง  6 – 7  คนผลการวิจัยอาจกลาวไดวา  จากจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดมีอยูที่สามารถเปน
แรงงานในครอบครัวพบวามีจํานวนลดนอยลง  สาเหตุสวนนี้อาจสงผลกระทบตอการเพิ่มพื้นที่     การ
ผลิตใหครอบครัวเกษตรกรเหลาน้ี จึงจําเปนจะตองนําเอาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมมาปรับใชเพื่อ
ใหผลิตไดปริมาณมากและมีคุณภาพสูงตามความตองการของตลาด

ตารางที่   5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามจํานวน
แรงงานในครอบครัว

แรงงานในครอบครัว จํานวน รอยละ (N = 174)
2 – 3  คน
4 – 5  คน
6 – 7  คน

132
38
4

75.90
21.80
2.30

รวม 174 100.00

             X   =  3  SD  =  0.93     R = 2 – 7  คน



20

1.6  ระยะเวลาการเปนสมาชิกโครงการหลวง  ผลการวิจัยในตารางที่  6  พบวาผู
ใหขอมูลสวนมาก (รอยละ  66.60)  ระบุวามีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง  3 – 4  ป  รองลงมา
รอยละ  18.30   ระบุวามรีะยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง  5 – 6  ป  และอีกรอยละ  14.90  ระบุวา
เปนสมาชิกระหวาง  1 – 2  ปสวนระยะเวลาการเปนสมาชิกโครงการหลวงของผูใหขอมูลโดยเฉลี่ยเทา
กับ  4  ป  และมีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.07  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวาใหขอมูลเปนผูที่
ยอมรับการสงเสริมอาชีพของมูลนิธิโครงการหลวง โดยผานระบบการจัดการดานสินเช่ือ   ดานการ
ตลาดและการใหคําแนะนําทางวิชาการ

ตารางที่   6  แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามระยะเวลาการ
เปนสมาชิกโครงการหลวง

ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวน รอยละ (N = 174)
1 – 2  ป
3 – 4  ป
5 – 6  ป

26
116
32

14.90
66.60
18.30

รวม 174 100.00

 X  =  4 SD  =  1.07   R   =  1 – 6  ป

1.7   สถานภาพการถือครองที่ดิน  ผลการวิจัยในตารางที่ 7 พบวาผูใหขอมูล  
สวนใหญ (รอยละ  93.10)  ระบุวามท่ีีดินเปนของตนเอง  รองลงมาอีกรอยละ  5.70  ระบุวาไดเชา    ท่ี
ดินของผูอ่ืนและอีกรอยละ 1.1 ระบุวาไดยืมท่ีดินของผูอ่ืน ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา ผูใหขอมูลสวน
ใหญมีพื้นที่การเพาะปลูกเพื่อทํากินเปนของตนเอง ซึ่งไมตองเสียคาใชจายหรือคาเชา แตก็มีผูใหขอมูล
อีกเล็กนอยไดเชาท่ีดิน เพราะไมมีที่ดินเปนของตนเองแตเพื่อการดํารงชีพ และเล้ียงครอบครัวจึงตอง
จํายอมกระทํา
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ตารางที่  7   แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามสถานภาพ
การถือครอง

การถือครองที่ดิน จํานวน รอยละ (N =174)
ท่ีดินทํากินของตนเอง
ท่ีดินเชาของผูอ่ืน
ท่ีดินยืมของผูอ่ืน

162
10
2

93.10
5.7
1.1

รวม 174 100.00

1.8  อาชีพปลูกพืชหลักของมูลนิธิโครงการหลวงในปจจุบัน ผลการวิจัย      ใน
ตารางท่ี  8  พบวาผูใหขอมูลมากกวาครึ่ง (รอยละ  50.57)  ระบุวามีอาชีพปลูกพืชผักเมืองหนาว  รอง
ลงมาอีกรอยละ  28.74  ระบุวามีอาชีพปลูกไมผลเมืองหนาว และอีกรอยละ  20.69  มีอาชีพปลูกไม
ดอกเมืองหนาว  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวาผูใหขอมูลสวนใหญไดเปนสมาชิกของมูลนิธิ   โครงการ
หลวง พรอมกับยอมรับการสงเสริมอาชีพดานวิชาการปลูกพืชผักเมืองหนาว การปลูก       ไมดอกเมือง
หนาว และการปลูกไมผลเมืองหนาวเปนอาชีพหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ     ตนเอง และ
ของครอบครัว

ตารางที่   8   แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามอาชีพปลูก
พืชหลักของมูลนิธิโครงการหลวง

อาชีพปลูกพืชหลัก จํานวน รอยละ (N = 174)
ปลูกพืชผักเมืองหนาว
ปลูกไมผลเมืองหนาว
ปลูกไมดอกเมืองหนาว

88
50
36

50.57
28.74
20.69

รวม 174 100.00
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1.9  เหตุผลของเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกอาชีพหลัก  ผลการวิจัยใน    ตา
รางที่  9  ผูใหขอมูลของกลุมปลูกพืชหลักทั้ง  3  ชนิด  ไดระบุเหตุผลวาในการพิจารณาเลือก  ปลูกพืช
พบวาผูใหขอมูลสวนใหญ (140  รายในจํานวนทั้งหมด  174  ราย)  ระบุวาเปนพืชท่ีมีราคาดี และมี
ตลาดรองรับ  รองลงมา  138  ราย  ไดระบุวามีเจาหนาท่ีใหการสงเสริมการปลูก และอีก     เหตุผล
หนึ่งผูใหขอมูลจํานวน   114   ราย  ไดระบุวามีแหลงเงินทุนสนับสนุน  ซึ่งเหตุผลในขอนี้ผูใหขอมูลสวน
มากจะเปนสมาชิกของกลุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณที่ไดสนับสนุนปจจัยการผลิตใหสมาชิก
โครงการหลวงทั้งทุนระยะสั้นและระยะยาว แตการใชเงินคืนตองอยูในชวงระยะเวลากําหนดในสัญญา

ตารางที่   9 แสดงจํานวนผูใหขอมลูจําแนกตามเหตุผลของเกษตรกรในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ

อาชีพหลักเหตุผลของเกษตรกร
ในการตัดสินใจ พืชผัก

(N = 88)
ไมผล

(N = 50)
ไมดอก
(N = 36)

รวม
(N = 174)

ราคาดีและมีตลาดรองรับ
มีเจาหนาที่สงเสริมการปลูก
มีแหลงเงินทุนสนับสนุน
มีรายไดเพิ่มขึ้น

70
69
57
33

33
35
37
20

37
24
20
13

140
138
114
66

* ผูใหขอมูลระบุเหตุผลไดมากกวา  1  เหตุผล

            1.10  แหลงรับซื้อผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร  ผลการวิจัยในตาราง     ท่ี 
10 พบวาผูใหขอมูลมากกวาครึ่ง (รอยละ 59.19) ระบุวาไดขายผลผลิตใหศูนยพฒันา              โครง
การหลวง  รองลงมาอีกรอยละ  22.59  ระบุไดขายผลผลิตใหพอคาในทองถิ่น  และอีกรอยละ  13.22 
ระบุไดขายผลผลิตใหกับพอคาจากภายนอก ผลการวิจัยกลาวไดวาผูใหขอมูลยังคง          รวมดําเนิน
กิจกรรมการคาขายอยางตอเน่ืองกับศูนยพัฒนาโครงการหลวง หรืออาจเน่ืองมาจากความผูกพันซึ่ง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงไดสนับสนุนปจจัยการผลิต และเหตุผลอีกประการหน่ึง  อาจเน่ืองมาจาก
ความรับผดิชอบตอขอสัญญา  หรือความสัมพันธที่ดี  ซึ่งตางฝายไดปฏิบัติตอกันมา
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ตารางที่  10 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามแหลงรับ
  ซ้ือผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร

แหลงรับซื้อผลผลิตการเกษตร จํานวน รอยละ (N = 174)
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
พอคาในทองถ่ิน
พอคาจากภายนอก

103
48
23

59.19
27.59
13.22

รวม 174 100.00

ตอนท่ี   2 ผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรตามการรับรู
ของผูใหขอมูล

การวิจัยในคร้ังน้ีไดมุงเนนการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีเกษตรกร
ยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีปลูก และไดศึกษาทั้งในแงผลกระทบทางบวกและ
ทางลบ ในขอความ  4  ประเด็น  คือ ดานเศรษฐกิจ   ดานสังคม  ดานส่ิงแวดลอม  และดาน   สุขภาพ
อนามยั  ตามการรับรูของผูใหขอมูลผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ คือ

2.1  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร   สมัย
ใหม  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดสรางตัวช้ีวัดประกอบดวยดังน้ีคือ ปจจุบันผลผลิตของทานเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกอนใชเทคโนโลยี จํานวนเงินลงทุนปลูกพืชในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอน  ผล
ตอบแทนท่ีไดรับ(หักตนทุนแลว) เปรียบเทียบกับรายไดกอนการใช จํานวนแรงงาน เมื่อ       เปรียบ
เทียบกอนใช  จํานวนปจจัยการผลิต จํานวนของแหลงสินเชื่อ (เงินกู) ทางการเกษตร     จํานวนการนํา
ผลผลิตท่ีปลูกมาบริโภคในครอบครัว ผลการวิจัยในตารางท่ี 11 พบวาผูใหขอมูล      ท้ังหมดไดรับรูวา
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจไปในทางที่เพิ่มขึ ้น/ดีข้ึน และยังพบวาปจจัย
บางอยางมีทิศทางท่ีลดลง/เลวลง  ดังจะไดนําเสนอผลกระทบในแตละดาน คือ

            2.1.1  ผลที่เกิดขึ้นในทางบวกหรือดานคุณประโยชนตามการรับรูของผูใหขอมูล   ผล
การวิจัยในตารางท่ี 11 พบวาผูใหขอมูลสวนใหญไดรับรูการนําเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม         ไป
ปฏิบัติในกระบวนการผลิตน้ันมีผลใหสามารถมีผลผลิตมากกวากอนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม (รอย
ละ 88.59)  ผลตอบแทนท่ีไดรับ (หลังหักตนทุนแลว)  ไดมากข้ึนกวาเดิม (รอยละ  78.20)  จํานวนการ
นําผลผลิตท่ีเกษตรกรปลูกมาบริโภคในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน (รอยละ  75.20) และ         มีจํานวน
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แหลงสินเชื่อ (เงินกู)  ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ  66.70)  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา    ผูใหขอมูล
ไดรับประโยชนจากการมีรายไดมากข้ึน เพราะจํานวนผลผลิตที่ไดมีมากกวาเดิม อีกกระท่ังผูใหขอมูล
ไดนําเอาผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน   ซ่ึงชวยใหลดคาใชจายในครอบครัวของผูใหขอมูลลงไดอีก
ดวย

2.1.2    ผลที่เกิดขึ้นทางลบหรือไมมีคุณประโยชน ผลการวิจัยในตารางที่ 11  พบวา
หลังจากผูใหขอมูลไดมีการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมไปปฏิบัติแลวผูใหขอมูลสวนใหญไดรับรู
วาจํานวนการใชปจจัยการผลิตในการปลูกพืชเพ่ิมมากข้ึน (รอยละ  72.40), จํานวนเงินลงทุนปลูกพืช
ในปจจุบันไดเพิ่มมากขึ้น (รอยละ  71.30) และจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตพืชเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนการใชเทคโนโลยี (รอยละ 69.60) ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา การนําเอาเทคโนโลยีเกษตรสมัย
ใหมมาใชในการผลิตน้ันมิไดมีผลท่ีทําใหเกิดคุณประโยชนแตอยางเดียวหากมีผลทางลบหรือไมเกิด
คุณประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ในความคิดเห็นของผูใหขอมูลก็เชนเดียวกัน  ดังน้ันการนําเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหมมาใชจะตองมีความจําเปนการพิจารณาและวางแผนงานการนาํเทคโนโลยีเกษตรเหลา
นั้นไปใชในการผลิตอยางรอบคอบ

2.2  ผลกระทบดานสังคม  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  
ซึ่งในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรางตัวชี้วัดที่ประกอบดวยดังนี้คือ การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม จํานวนคร้ัง
การพบปะสังสรร/ปรึกษาหารือ  การเขารับการฝกอบรมสัมมนาเสริมสรางความรู  การรับขาวสาร
ความรูทางดานราคาผลผลิต การไดรับการติดตอจากเจาหนาท่ีสงเสริมของศูนยพัฒนาฯ การเขารวม
กิจกรรมในชุมชน ผลการวิจัยในตารางที่ 12 พบวาผูใหขอมูลกลุมใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ       ผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรในขอความท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ มี
ประโยชนตอดานสังคมเพิ่มมากขึ้น แตเมื่อพิจารณาในความคิดเห็นของผูใหขอมูล ในแตละประเด็น
ของผลท่ีเกิดข้ึนทางดานสังคม พบวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันบางและ        มีความขัด
แยงกันในบางประเด็น  ดังมีรายละเอียด

2.2.1  การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม  ผลการวิจัยในตารางท่ี 12 พบวา              ผูใหขอ
มูลกลุมใหญ (รอยละ  67.80) ไดมีการเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเพิ่มขึ้น  รองลงมา     รอยละ  
23.00  มีการเขาเปนสมาชิกกลุม เหมือนเดิมหรือเทาเดิม  อีกรอยละ  9.20  มีการเขาเปนสมาชิกกลุม
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ทางสังคมลดลง ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกันเพราะสวนใหญ
ไดเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเพิ่มขึ้น

            2.2.2  จํานวนคร้ังการพบปะสังสรร/ปรึกษาหารือกับเพ่ือนบาน ผลการวิจัยใน      ตา
รางที่  12   พบวาผูใหขอมูลมากกวาครึ่ง (รอยละ  51.70)  ไดระบุวา  มีการพบปะสังสรร/ปรึกษาหารือ
กับเพ่ือนบาน  รองลงมารอยละ 44.80 ระบุวามีการพบปะสังสรรกับเพ่ือนบานเหมือนเดิม   และอีก
รอยละ  3.40  ระบุวามีการพบปะสังสรรกับเพือ่บานลดลง เมื่อพิจารณาขอมูลแลวอาจกลาวไดวา ผูให
ขอมูลมีการรับรูและยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม ทั้งกอนพบปะสังสรรกับเพื่อนบานเพิ่มขึ้นและ
เหมือนเดิม

2.2.3     การเขารับการฝกอบรมสัมมนาเสริมความรู  ผลการวิจัยในตารางท่ี 12   พบ
วาผูใหขอมูลสวนมาก (รอยละ  85.10) ระบุเปนผูท่ีเคยเขารวมการฝกอบรมสัมมนาเสริมความรูเพ่ิม
ขึ้น  รองลงมารอยละ  9.20  ระบุวาเคยเขารวมการฝกอบรมสัมมนาเหมือนเดิม  และอีกรอยละ  5.70 
ระบุวาเขารวมการฝกอบรมสัมมนาลดลง ผลการวิจัยน้ีอาจกลาวไดวาผูท่ีเปนสมาชิกมูลนิธิโครงการ
หลวงไดเปนผูเขารวมกิจกรรมในการฝกอบรมและสัมมนาเพิ่มมากขึ้น อาจเน่ืองมาจาก    มูลนิธิโครง
การหลวงมีกิจกรรมและงานพัฒนาอาชีพใหมๆ เพิ่มมากขึ้น จึงเปนเหตุทําใหผูไดขอมูล   มีการรับรู
ดานการฝกอบรมและสัมมนาเพิ่มขึ้นดวย
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ตารางที่  11  แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามความคิด
 เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบดานเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1. ปจจุบันผลผลิตของทานเมื่อนําไปเปรียบ
เทียบกันกอนใชเทคโนโลยีเปนอยางไร
2.  ผลตอบแทนท่ีไดรับ (หักตนทุนแลว) เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดกอนการใชเทคโนโลยี
3. จํานวนแหลงสินเชื่อ (เงินกู) ทางการ
เกษตร
4.  จํานวนเงินลงทุนปลูกพืชในปจจุบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลากอน ใชเทคโนโลยี
ตามคําแนะนํา
5.  จํานวนการใชปจจัยการผลิตในการปลูก
พืช
6. จํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิตพืชเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะกอนใชเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม
7. จํานวนการนําผลผลิตท่ีเกษตรกรปลูก  
มาบริโภคในครอบครัว

(N = 154)
88.59

(N = 136)
85.10

(N = 116)
66.70

(N = 124)
71.30

(N = 16)
72.40

(N = 60)
69.60

(N = 73)
75.20

(N = 18)
3.41

(N = 36)
9.20

(N = 44)
25.30

(N = 38)
21.80

(N = 38)
21.90

(N = 18)
20.30

(N = 10)
10.70

(N = 2)
8.00

(N = 2)
5.70

(N = 14)
8.00

(N = 12)
6.90

(N = 10)
5.70

(N = 9)
10.10

(N = 4)
4.10

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล

2.2.4    การรับขาวสารความรูทางดานราคาผลผลิตเกษตร  ผลการวิจัยในตาราง    ท่ี  
12   พบวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน  คือ  กลุมใหญ (รอยละ  88.50)  มีความคิดเห็นวา
ไดรับขาวสารความรูดานราคาผลผลิตเพ่ิมข้ึน เมื่อหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตร    สมัยใหม  
รองลงมารอยละ  8.00  มีความเห็นวาไดรับขาวสารความรูดานราคาผลผลิตลดลง และ  อีกรอยละ  
3.40  ไดรับขาวสารดานราคาผลผลิตเหมือนเดิม  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวา  ผูใหขอมูลเปนผูผลิตใน
รูปแบบของกลุมเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวง จึงไดรับขาวสารความ      เคล่ือนไหวเก่ียวกับ
ดานราคาอยูเสมอ
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2.2.5  การไดรับการติดตอจากเจาหนาท่ีสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวง         
ผลการวิจัยในตารางท่ี  12  พบวาผูใหขอมูลกลุมใหญรอยละ  72.40  ระบุวาไดมีการติดตอจาก       
เจาหนาที่สงเสริมเพิ่มมากขึ้น รองลงมารอยละ 24.10  ระบุวาไดมีการติดตอเจาหนาที่สงเสริม เหมือน
เดิม  และอีกรอยละ  3.00  ไดระบุวามีการติดตอเจาหนาที่สงเสริมลดลง  ผลการวิจัยกลาว ไดวา ผูให
ขอมูลกลุมใหญนั้นจะเปนผูที่มีธุระหรือกิจกรรมการปลูกพืชกับเจาหนาที่สงเสริม เชน    การติดตอขอ
ปจจัยการผลิต  การสงผลผลิตใหฝายตลาดและการรับเงินตอผลผลิต และสวนผูให   ขอมูลท่ีระบุวา มี
การติดตอกับเจาหนาท่ีลดลงน้ัน อาจจะเปนเพราะชวงฤดูกาลผลิตอาจจะสิ้นสุดหรือเปนชวงฤดูแลง  
จึงทําใหมีกิจกรรมหรือการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมลดลงไปดวย

2.2.6   การเขารวมกิจกรรมในชุมชน   ผลการวิจัยในตารางท่ี  12  พบวาผูใหขอมูล
กลุมใหญ (รอยละ  48.30)  ระบุวามีการเขารวมกิจกรรมในชุมชนเหมือนเดิม/เทาเดิม  รองลงมา   รอย
ละ  40.20  ระบุวามีการเขารวมกิจกรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น  และอีกรอยละ  11.50  ไดระบุวามีการเขา
รวมกิจกรรมในชุมชนลดลงกวาเดิม  ซึ่งผลการวิจัยน้ีไดสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของ      ศิริ    
ฮามสุโพธ (2536)  ในนําชัย    ทนุผลและสุนิลา    ทนุผล (2538 : 34) เทคโนโลยีจะสงผลใหมนุษยมี
สวนรวมในสังคมลดลง วิถีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เคยอยูอยางเรียบงาย          จะกลาย
เปนการแขงขันและกระตือรือรน  รวมทั้งการทํางานเพื่อสวนรวมจะลดลง

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา  ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเกษตร
สมัยใหม ทางดานสังคมนั้น  มีผลทางบวกหรือเปนประโยชนตอผูใหขอมูล ใน  4 ประเด็น  คือ  การได
รับขาวสารความรูทางดานราคาผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น  การไดเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเสริม
สรางความรูเพิ่มขึ้น  การไดรับการติดตอจากเจาหนาท่ีสงเสริมเพ่ิมมากข้ึน  และการเปนสมาชิกกลุม
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  สวนผลทางดานลบหรือ มีประโยชนนอยตอผูใหขอมูลมีอยู  2  ประเด็น คือ  
การพบปะสังสรร/ปรึกษาหารือกับเพื่อบานลดลง  และการไดเขารวมกิจกรรมในชุมชนลดลง     ใน  2 
ประเด็นน้ี อาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนทางดานความเปนอยูภายในครอบครัวหรือเพราะภาระ
หนาที่มากเกินกวาแรงงานในครอบครัว จึงทําใหไมมีเวลาวาง  แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา ถึงภาพ
รวมทั้งหมดแลว กลุมผูใหขอมูลสวนใหญยังคงอยูในชนบทที่ยังมีความเหนียวแนนทางดานวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยภาคเหนือ และบุคคลในชุมชนยังเปนสังคมระบบเครือญาติกัน 
จึงเปนทิศทางที่นาจะเปนคุณประโยชนตอสังคมมากย่ิงขึ้น
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ตารางที่  12 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามความคิดเห็น
ผลกระทบทางดานสังคม

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบทางดานสังคม
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1. การรับขาวสารความรูทางดานราคาผลิต
ผลการเกษตร
2. การเขารับการฝกอบรมสัมมนาเสริม
สรางความรู
3. การไดติดตอเจาหนาท่ีสงเสริมของศูนย
พัฒนาฯ
4. การเปนสมาชิกทางสังคม

5. การพบปะสังสรร/ปรึกษากับเพ่ือนบาน

6. การเขารวมกิจกรรมในชุมชน

(N = 154)
88.50

(N = 148)
85.10

(N = 126)
72.40

(N = 118)
67.80

(N = 90)
51.70

(N = 70)
40.20

(N = 6)
3.40

(N = 16)
9.20

(N = 42)
24.10

(N = 40)
23.00

(N = 78)
44.80

(N = 84)
48.30

(N = 14)
8.00

(N = 10)
5.70

(N = 6)
3.40

(N = 16)
9.20

(N = 6)
3.40

(N = 20)
11.50

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล

2.3  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการยอมรับ
เทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม  ทางดานสิ่งแวดลอม  ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นออกเปน 4 ดานยอย คือ ดานสภาพของดิน  ดานสภาพของน้ํา             ดาน
สภาพทางอากาศ และดานพันธุกรรมทางพืช  ผลการวิจัยขอนําเสนอขอมูลในแตละดาน      ตามราย
ละเอียดในตารางท่ี  13    ดังน้ีคือ

2.3.1  ผลกระทบตอสภาพดิน ผูวิจัยไดสรางขอความเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  4  ขอความยอย  
และแตละขอความขอนําเสนอดังนี้  ขอความแรกคือ สภาพของดินมี   ความรวนซุยหลังจากการใช
เคร่ืองจักรกล ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลเกินกวาครึ่ง (รอยละ  51.70) ระบุวาสภาพของดินมีความ
รวนซุยหลังจากการใชเคร่ืองจักรเทาเดิม/เหมือนเดิม และอีกรอยละ  48.30  ระบุวา  หลังจากการใช
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เครื่องจักรกลสภาพดินมีความรวนซุยเพิ่มมากขึ้น  แตเมื่อพิจารณา  ในภาพรวมแลว ผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นวาสภาพดินมีความรวนซุยมากขึ้นเหมาะกับการปลูกพืชอายุสั้น  และมีการใชเครื่องจักรกลที่มี
ขนาดเล็ก   จึงทําใหไมเกิดการอัดแนนของเนื้อดิน

สวนขอความเก่ียวกับสภาพดินมีความอุดมสมบูรณหลังจากการใชปุยเคมี ผลการ
วิจัยพบวาผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ  50.60) มีความเห็นวาสภาพดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มมาก
ข้ึนแตในขณะเดียวกัน ผูใหขอมูลอีกรอยละ 17.20 มีความคิดเห็นวาสภาพดินมคีวาม          อุดม
สมบูรณลดลง  ผลการวิจัยอาจกลาวไดวาผูใหขอมูลเปนกลุมผูปลูกพืชอายุส้ัน เชน พืชผัก      ไมดอก  
จึงจําเปนที่จะตองใสอินทรียวัตถุ หรือปุยหมักและปุยคอกรองกนหลุมมากๆ ตอมาก็จะใชปุยเคมีใสให
พืชหลังปลูกไดระยะหนึ่ง จึงมีผลทําใหผูใหขอมูลสามารถสังเกตอาการของพืชไดวามี   ความเจริญเติบ
โตอยางสมบูรณ

สําหรับขอความเก่ียวกับสภาพดินมีความรวนซุยหลังจากการใสปุยเคมี  ผลการวิจัย
พบวาผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 63.20) มีความคิดเห็นวา สภาพดินมีความรวนซุยลดลง         รอง
ลงมารอยละ  28.70  มีความคิดเห็นวาสภาพดินมีความรวนซุยเทาเดิม  ในทางตรงกันขามอีกรอยละ 
8.00 มีความคิดเห็นวาสภาพดินมีความรวนซุยเพิ่มมากขึ้น ในประเด็นท่ีผูใหขอมูลมีความ คิดเห็นแตก
ตางกันก็อาจเน่ืองมาจากเกษตรกร อาจมีวิธีการใชปุยเคมีผสมปุยคอกไมเหมือนกัน

กลาวคือ  ผูใหขอมูลบางคนอาจใชปุยคอกจากมูลวัว ควาย  และบางกลุมอาจใชปุย
คอกจากมูลไกไข ที่ไมมีอินทรียวัตถุปนเปอน  เชน  แกลบดิบหรือเศษฟาง จึงทําใหสภาพของดินมี
ความเปนกรดหรือเกลือมากขึ้นอยางตอเน่ือง  และอาจเปนสาเหตุของเน้ือดินติดกันแนนเกินไปจน
กลายเปนดินแข็ง
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ตารางที่  13 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามความคิดเห็น
         ผลกระทบสภาพของดิน

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบตอสภาพของดิน
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1. สภาพของดินมีความรวนซุยหลัง
จากการใชเคร่ืองจักรกล
2. สภาพดินมีความอุดมสมบูรณหลัง
จากการใสปุยเคมี
3. สภาพดินมีความรวนซุยหลังจาก
การใสปุยเคมี
4. จํานวนสิ่งมีชีวิตที่อยูตามธรรม
ชาติในดิน เชน ไสเดือน  จิ้งหรีด  
หลังจากกมีการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช

(N = 84)
48.30

(N = 56)
32.20

(N = 11)
8.00

(N = 14)
8.00

(N = 90)
51.70

(N = 88)
50.60

(N = 50)
28.70

(N = 28)
16.10

(N = 0)
-

(N = 30)
17.20

(N = 110)
63.20

(N = 132)
75.90

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล

ในประเด็นของจํานวนสิ่งมีชีวิตที่อยูตามธรรมชาติในดิน เชน ไสเดือน จิ้งหรีด      หลัง
จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ  75.90) มี
ความคิดเห็นวาจํานวนสิ่งมีชีวิตที่มีอยูตามธรรมชาติในดินมีจํานวนลดลง รองลงมาอีกรอยละ 16.10 
มีความคิดเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่มีอยูตามธรรมชาติในดินยังคงเทาเดิม ผลการวิจัยคร้ังน้ีได      สอดคลอง
กับ   อูแกว  ประกอบไวยกิจ     บีเวอร (2531.) ในนําชัย   ทนุผลและสุนิลา    ทนุผล (2538 : 38)   ได
ระบุวา สารเคมีที่มีพิษอยูมากมายหลายรอยชนิดนั้นมีการเพิ่มปริมาณการใชมากข้ึนเร่ือยๆ  สารเคมี
เหลานี้ นอกจากกําจัดศัตรูพืชแลวยังมีผลทําใหสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน แมลงและสัตว ท่ีมีประโยชนอ่ืน
พลอยสูญหายไปดวย



บันทึกขอความ

สวนราชการ  ฝายพัฒนาเกษตรที่สูง  สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร  โทร. 1760
ท่ี  ทม  1406.6/ วันท่ี  19  สิงหาคม  2545
เร่ือง  รายงานผลความกาวหนาโครงการตามสมันกลับถ่ิน

เรียน  อธิการบดี

จากการดําเนินงานโครงการตามสมันกลับถ่ิน  เร่ิมดําเนินมาต้ังแตป  2537  คณะทํางานของ
โครงการไดติดตาม  สืบเสาะไปในหลายแหงในโลกที่มีขาววาพบสมัน  คณะติดตามตรวจสอบไปใน
อเมริกา  เยอรมัน  อังกฤษ  ก็ไมพบสมันไทยเลย  ขาวสุดทายพบเขาสมันออนมีเลือดติดอยูนําไปขายที่
รานยาจีนในลาว  พบโดยนักวิทยศาสตรของ  UN  ในป พ.ศ. 2541  จึงไดมีการประสานงานไปยังลาว  
โดยไดรับความชวยเหลือจาก  คุณสงวนศักด์ิ  บุญมณี  ติดตอแนะนําผานคณะ สปป.ลาว  ลาวสราง
ชาติโดยทานคําฮุง  สุธิพล  ไดใหความชวยเหลือในการครั้งนี้มาโดยตลอด  และมีจดหมายถึงคณะ
ทํางานวาพบสมันท่ีลาวจริง  ขอใหคณะทํางานเดินทางเขามาเพื่อตรวจสอบ  และยินดีจะอํานวยความ
สะดวกใหกับคณะทุกอยาง  พันธุเรดเดียรที่ใชผสม  การทดลองเพ่ือผสมขามพันธุระหวางตัวผูแซมบา 
(กลางใหญ) เปนพอ  ผสมกับเรดเดียรตัวเมีย  ไมเปนผลสําเร็จ  มา  4  ปแลว  ในขณะที่พันธุอื่นๆ  
ผสมกันมีลูกออกมาทุกป  ปญหาที่เกิดอาจเนื่องจาก  ฤดูผสมพันธุของเรดเดียรและแซมบาไมตรงกัน  
ฟรีโรโมนของกวางแตกตางกัน

จึงเห็นสมควรที่จะหาพอพันธุเรดเดียร  เพื่อผสมกับแมเรดเดียร  เพื่อเพิ่มทวีจํานวนพันธุแทเรด
เดียรตอไป  โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหพอพันธุและแมพันธุอยางละ 2 ตัว  จากกรมปศุสัตว  
เพื่อทําการเพาะขยายพันธุ  เพิ่มทวีจํานวนตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป

(นายมานิตย  ศรีจําเริญ)
                                                    เจาพนักงานเกษตร 5
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2.3.2  ผลกระทบตอสภาพของนํ้า  ผูวิจัยไดสรางขอความเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน  3  ขอความ  คือ  ปริมาณการใชน้ําเพื่อการปลูกพืช  สภาพน้ําตามธรรมชาติอันเนื่องมาจาก
การใชปุยเคมีมากข้ึน  และสภาพของน้ําตามแหลงธรรมชาติอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชมากขึ้น  ผลการวิจัยในตารางท่ี  14  ขอความแรก  คือ  ปริมาณการใชน้ําเพื่อการปลูกพืช
ผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 63.20) มีความคิดเห็นวาปริมาณการใชน้ําเพื่อปลูกพืชเพิ่มมากขึ้น  รอง
ลงมารอยละ  21.80 มีความเห็นวา  ปริมาณการใชนํ้าน้ันเทาเดิม  และอีกรอยละ 14.90 มีความคิด
เห็นวามีการใชนํ้าลดลง  ผลการวิจัยสรุปไดวาการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาพืชพันธุใหมนัน้จําเปน
ตองใชนํ้าเพ่ิมมากข้ึนอีกท้ังจะตองมีการดูแลรักษาอยางใกลชิด  แตอยางไรก็ตามผูใหขอมูลก็มีความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกัน

สวนสภาพนํ้าตามธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการใชปุยเคมีมากข้ึน  ผูใหขอมูลกลุม
ใหญ (รอยละ 67.20) ไดระบุวา  สภาพน้ําตามธรรมชาติมีการปนเปอนปุยเคมีเทาเดิม  และอีกรอยละ
9.8  ไดระบุวาสภาพน้ําตามธรรมชาติมีการปนเปอนนอยลง  ผลการวิเคราะหขอมูลน้ีบงบอกถึงการปน
เปอนของปุยเคมีที่ใชกับการปลูกพืชไดมีการปนเปอนกับสภาพน้ําธรรมชาติเปนอยางมาก  เพราะผูให
ขอมูลกลุมใหญไดมีความคิดเห็นตรงกัน

ในกรณีสภาพของนํ้าตามแหลงธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชมากข้ึน  ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลมีความตระหนักและมีการรับรูผลกระทบที่มีตอสภาพน้ํา
ตามธรรมชาติหลังจากการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  ซึ่งผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 74.75) มี
ความคิดเห็นวา  สภาพของน้ําตามแหลงธรรมชาติมีการปนเปอนสารเคมีฉีดพนปองกันกําจัดศัตรูพืช
มากยิ่งขึ้น  และมีผลกระทบตอสภาพของน้ํา  ตลอดถึงปริมาณสัตวน้ําที่อยูตามแหลงของธรรมชาติที่
ลดลง  เพราะสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดมีการสะสมตัว  ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับ  สิริวัฒน
วงษศิริ. 2527. ในนําชัย  ทนุผลและสุนิลา  ทนุผล (2538 : 40) กลาววาสารเคมีท่ีสามาถสะสมอยูใน
แหลงน้ําสวนมากเปนสารเคมีประเภทราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง  มีผลทําใหคุณภาพของนํ้าตํ่าลง
และมีอันตรายตอการดํารงชีวิตของสัตว  เชน  ปลาออนแอ  และติดโรคงาย
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ตารางท่ี  14  แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูล  จําแนกตามความคิดเห็น
        ผลกระทบตอสภาพของน้ํา

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบตอสภาพของน้ํา
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1.ปริมาณการใชน้ําเพื่อการปลูกพืช

2.สภาพของนํ้าตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการใชปุยเคมีมากขึ้น
3.สภาพของนํ้าตามแหลงธรรมชาติ
อันเน่ืองมาจากการใชสารเคมีปอง
กันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น

(N = 110)
63.20

(N = 18)
9.80

(N = 10)
5.75

(N = 38)
21.80

(N = 40)
23.00

(N = 34)
19.50

(N = 26)
14.90

(N = 116)
67.20

(N = 130)
74.75

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล

2.3.3  ผลกระทบตอสภาพทางอากาศ  ผูวิจัยไดจัดขอความไวเพื่อศึกษา  3  ประเด็น
คือ  สภาพอุณหภูมิในอากาศ  สภาพอากาศเมื่อหลังใชสารเคมี  และความช้ืนในอากาศ  หลังการใช
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม  ผลการวิจัยในตารางที่  15  พบวาผูใหขอมูลระบุวา  เมื่อมีการพนสาร
เคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตพืชตามวิธีการผลิตสมัยใหม  จะทําใหเกิดมลภาวะในอากาศขึ้น
ไปทั่วบริเวณชุมชนดังประเด็นแรก  คือ  สภาพอากาศ (อุณหภูมิ, ความรอน) เมื่อมีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม  ผูใหขอมูลกวาครึ่ง (รอยละ 54.00) ระบุวา  อุณหภูมิหรือความรอนจะเพิ่มมากขึ้น  และอีก
รอยละ  38.90  ไดระบุวา  สภาพอากาศมีอุณหภูมิเทาเดิม  จะเห็นไดวาสภาพอากาศมีการเปลี่ยน
แปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมไดเพราะเทคโนโลยีสมัยใหมอาจเปนสื่อท่ีดูดความรอน  
หรือปดก้ันทางพัดผานของลมก็เปนได

สวนสภาพอากาศเมื่อมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง  ผลการวิจัยพบวา
ผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 63.00) ระบุวา  สภาพอากาศเมื่อหลังจากใชสารเคมี มีสภาพเลวลง/ลด
ลง รองลงมารอยละ 32.10 ไดระบุวา สภาพอากาศเมื่อหลังจากใชสารเคมี  มีสภาพเทาเดิม  กลาวคือ
ผูใหขอมูลกลุมใหญไดระบุวาหลังจากมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแลว  จะทําใหสภาพ
อากาศเลวลง  และมีมลภาวะเปนพิษมากขึ้น
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ในกรณีสภาพความช้ืนในอากาศหลังจากการใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม ผลการ
วิจัยพบวาผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 68.95) ไดมีการรับรูวาความช้ืนในอากาศหลังจากการใช
เทคโนโลยีเกษตรผลิตแลวมีความชื้นลดลงกวาเดิม  และอีกรอยละ 19.50 ไดมีการรับรูวาหลังจากการ
ใชเทคโนโลยีแลวความช้ืนในอากาศเทาเดิม  กลาวไดวาผูใหขอมูล มีความคิดเห็นหรือมีการรับรูวา
หลังจากการใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  และมีการใชสารเคมีพนปองกันกําจัดศัตรูพืชแลวมีผลทําให
ความช้ืนในอากาศลดลง  และผูใหขอมูลสวนใหญเปนกลุมผูปลูกพืชอยูบนพื้นที่สูงจึงมีการรับรูถึงผล
กระทบมากอีกท้ังสภาพแวดลอมไดถูกทําลายไปโดยธรรมชาติ  และจากมนุษยผูมุงหวังเอาแตผล
ประโยชนเพียงอยางเดียว

ตารางท่ี  15  แสดงจํานวนและคารอยละผูใหขอมูลจําแนกตามความคิดเห็นผลกระทบตอ
                  อากาศ

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบตอสภาพทางอากาศ
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1.สภาพอากาศ (อุณหภูมิ, ความ
รอน)
2.สภาพอากาศเมื่อมีการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคและแมลง
3.ความชื้นในอากาศหลังจากการใช
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม

(N = 94)
54.00

(N = 12)
6.90

(N = 20)
11.55

(N = 66)
37.90

(N = 70)
40.20

(N = 34)
19.50

(N = 14)
 8.00

(N = 92)
52.90

(N = 120)
68.95

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล

2.3.4  ผลกระทบตอพันธุกรรมทางพืช  ผูวิจัยไดจัดสรางขอความไวเพื่อการศึกษา 3
ประเด็น  คือ  จํานวนพันธุพืชพื้นเมืองที่ใชในปจจุบัน  ความตานทาน (แข็งแรง) ตอโรคและแมลงของ
จํานวนพันธุพืชพื้นเมือง  ผลการวิจัยในตารางท่ี  16  พบวาผูใหขอมูลกลุมใหญรอยละ  64.40 มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีเกษตรแผนใหมในประเด็นแรก  คือ  จํานวนพันธุพืชพื้นเมืองที่ใชอยูในปจจุบันมีการ
ลดลงจากเดิม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมผูใหขอมูลปลูกพืชผักพันธุใหมของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ซึ่งเปนพันธุพืชที่นําเขามาจากแหลงอื่นและมีราคาสูง  จึงเปนสาเหตุทําใหมีการใชพันธุพืชพื้นเมือง
นอยลง
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สวนความตานทานตอโรคและแมลงของพืชพันธุใหมท่ีนํามาปลูกตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่สงเสริม  ผลการวิจัยพบวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ สวนใหญ
(รอยละ 67.80) ไดระบุวาพืชพันธุใหมมีความตานทานโรคและแมลงดีขี้นกวาพืชพันธุเดิม  แตผลการ
วิจัยน้ีเปนการสอบถามเกษตรกรผูใหขอมูลในประเด็นเดียวเทาน้ันมิไดสอบถามเก่ียวกับดานการดูแล
รักษาตามเทคนิควิธีใหมๆ และกรณีความตานทานของพืชพันธุพื้นเมือง  เม่ือเกษตรกรไดหันมาปลูก
พืชพันธุใหมตามคําแนะนํา  ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญ (รอยละ 72.40) มีความคิดเห็นสอด
คลองกัน  คือ  มีการรับรูวาพันธุพื้นเมืองมีความตานทางโรคและแมลงเทาเดิม  อาจจะเปนเหตุผลมา
จากการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่  จึงทําใหพืชมีความตานทานเพราะพืชพันธุชนิดตางๆ ยอมจะ
มีพันธุกรรมที่แตกตางกัน จึงเปนสาเหตุใหผูใหขอมูล สรุปในประเด็นน้ี  จากการสังเกตความเสียหาย
ของจํานวนผลผลิตที่ไดจากการปลูกพืชหลายชนิด

ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและคารอยละของผูใชขอมูลจําแนกตามความคิดเห็น ผลกระทบ
       ตอพันธุกรรมทางพืช

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบตอพันธกุรรมทางพืช
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1.จํานวนพันธุพืชพื้นเมืองที่ใชในปจจุบัน
2.ความตานทาน (แข็งแรง) ตอโรคและ
แมลงของพืชพันธุใหม ที่นํามาปลูกตาม
คําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริม
3.ความตานทาน (แข็งแรง) ตอโรคและ
แมลงของจํานวนพันธุพืชพื้นเมือง เมื่อ
เกษตรกรหันมาปลูกพืชพันธุใหม

(N = 20)
11.50

(N = 118)
67.80

(N = 32)
18.40

(N = 42)
20.10

(N = 30)
17.20

(N = 126)
72.40

(N = 112)
 64.40

(N = 26)
14.90

(N = 16)
9.20

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล
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2.4  ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย  ผูวิจัยไดจัดสรางขอความการศึกษาไว 4
ประเด็น คือ สภาพรางกายของเกษตรกรหลังจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ภูมิตานทานโรค
ของเกษตรกรหลังจากการใชสารเคมี การมีอายุยืนยาวของเกษตรกรและความปลอดภัย  เนื่องจาก
การบริโภคผลิตผลทางการเกษตร ผลการวิจัยในตารางที่ 17 พบวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นไปในทิศ
ทางเดียวกัน คือ สุขภาพรางกายของเกษตรกรนี้มีอาการแยลงหรือไมคอยดี อยางประเด็นแรก คือ
สภาพรางกายของเกษตรกรหลังจากการใชสารเคมี ผูใหขอมูลกลุมใหญ (รอยละ 63.20) มีความคิด
เห็นวา สุขภาพรางกายมีอาการถดถอยหรือแยลง สวนประเด็นภูมิตานทานโรคของเกษตรกร ผลการ
วิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญ (รอยละ 74.70) มีความคิดเห็นวาหลังจากใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู
พืชแลว  ผูใหขอมูลสวนใหญ (รอยละ 82.80) มีความคิดเห็นวาผูใหขอมูลมีอายุยืนยาวลดลงเมื่อมีการ
ใชสารเคมี และความปลอดภัยเนื่องในการบริโภคผลิตผลทางการเกษตรพบวาผูใหขอมูลมากกวาครึ่ง
หน่ึง (รอยละ 55.20) มีความคิดเห็นวาในการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันยังมีความปลอด
ภัยนอยกวาแตกอน ผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับผลการศึกษาของนําชัย ทนุผล และสนิสา ทนุผล
(2538 : 46) ที่พบวาเกษตรกร ผูนําวิธีการผลิตทางการเกษตรสมัยใหมไปใชตางก็รับรูวามีผลกระทบ
ในทางลบตอสุขภาพอนามัยของตนเอง หากแตเกษตรกรยังมีการปฎิบัติตามวิธีการใหมๆ  อยูเน่ืองจาก
เกษตรกรขาดทางเลือกท่ีดีกวาในปจจุบัน รวมท้ังเกษตรกรสวนมากยังคงดํารงไวซึ่งการประกอบอาชีพ
การเกษตรและยังเปนบุคคลทีมีการศึกษาในระดับท่ีไมสูงมากนัก อีกท้ังยังมีขอจํากัดทางทรัพยากรจึง
มีผลใหนําเอาเทคนิควิธีการผลิตแผนใหมไปใชที่ไมถูกตองตามหลักปฏิบัติท่ีนักวิชาการไดคิดคนข้ึนมา
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและคารอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามความคิดเห็น ผลกระทบ
     ตอสุขภาพอนามัย

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง รวม

1.สภาพรางกายของเกษตรกรหลังจากใช
สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงเพิ่ม
มากข้ึน
2.ภูมิตานทานโรคของเกษตรกรผูใชสาร
เคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
3.การมีอายุยืนยาวของเกษตรกรผูใชสาร
เคมีปองกันโรค
4.ความปลอดภัยเน่ืองในการบริโภคผลิต
ผลทางการเกษตรในปจจุบัน

(N = 22)
12.60

(N = 4)
2.30

(N = 4)
2.30

(N = 26)
14.90

(N = 42)
24.10

(N = 40)
23.00

(N = 26)
14.90

(N = 32)
29.90

(N = 110)
 63.20

(N = 130)
74.70

(N = 144)
82.80

(N = 56)
55.20

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

(N = 174)
100.00

หมายเหตุ  N = จํานวนผูใหขอมูล



บทที่  5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

(Summary   And   Recommendations)

สรุปผลการวิจัย  (Summary)

วัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ี  เพื่อ       1.)  เพื่อทราบถึงสถานสวนบุคคล  ลักษณะ
เศรษฐกิจและลักษณะสังคมของเกษตรกรผูใหขอมูล    2.)  เพื่อระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการ
ยอมรับเทคโนโลยีเกษตรกร  ทั้งในดานคุณประโยชนและไมเกิดประโยชน

ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  เกษตรกรผูเปนสมาชิกโครงการหลวงหรือผูเขารวม  
โครงการสงเสริมอาชีพของมูลนิธิโครงการหลวง  ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  จํานวน  5  ศูนย
พัฒนาฯ  เกษตรกรผูใหขอมูลทั้งหมด จํานวน  174  คน  ซึ่งประชากรทั้งหมดไดมาจากการสุม       
ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยการนําไปสัมภาษณขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดนํามาถอดรหัส และวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื ่อการ
วิจัยทางดานสังคมศาสตร

ผลการวิจัย

ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมพบวาผูใหขอมูลมีอายุเฉลี่ย 42 ป        
กลุมใหญไมไดเรียนหนังสือในโรงเรียนสวนมากมีการแตงงานแลว  และมีครอบครัวอยูดวยกัน          
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  6  คน  มีแรงงานในครอบครัวเฉลี่ย  3  คนตอครอบครัว  ผูใหขอมูล       
มีระยะเวลาการเปนสมาชิกโครงการหลวง เฉลี่ย  4  ปขึ้นไป  และสวนใหญมีสถานภาพการถือครอง
ท่ีดินทํากินเปนของตนเอง มีอาชีพหลักคือการปลูกพืชผัก ไมผลและไมดอกเมืองหนาว  เหตุผล      
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพหลักคือ  เปนพืชที่มีราคาดี  และมีตลาดรองรับ มีแหลงรับซื้อผลผลิตคือ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
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ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมตามการรับรู  
ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูล  มีการรับรู  การเปล่ียนแปลงในระบบการผลิตพชื  คือ

1.  ดานเศรษฐกิจ ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม มีผลทําใหไดรับผลผลิตสูงขึ้น ไดรับผลตอบแทนมากกวาเดิม มีการนําเอา
ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีแหลงสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ในทางตรงกันขามผูใหขอมูล   
จําเปนตองใชปจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น  เงินทุนและแรงงานมากขึ้น

2.   ดานสังคม     ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมแลวมีผลทําใหไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ไดรับขาว
สารความรูมากขึ้น และไดรับการติดตอจากเจาหนาท่ีสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพิ่ม  
มากข้ึน

3.  ดานสิ่งแวดลอม  ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวาการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  มีผูทําใหสภาพดินไดรับผลกระทบในดานทางลบ กลาวคือ เกิดการ     
อัดแนนของเน้ือดินทําใหมีความรวนซุยลดลง สิ่งมีชีวิตในดินมีจํานวนนอยลง สวนสภาพของน้ํามีการ
ใชนํ้าปริมาณมากในการปลูกพืชมีสารเคมีปนเปอนและสะสมเพิ่มมากขึ้นในลํานํ้าตามธรรมชาติ 
และในสภาพอากาศมีผลทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น มีความชื้นในอากาศลดลงแตท่ีสําคัญมาก คือ    
สภาพแวดลอมในชุมชนมีมลพิษเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังมีผลกระทบทําใหเกิดการใชพืชพันธุพื้นเมือง
ลดลง   อันจะเปนผลทําใหมีการสูญพันธุ

4.  ดานสุขภาพอนามัย ผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรูและมีการยอมรับวา
การใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม  มีผลกระทบตอสุขภาพรางกาย  กลาวคือ รางกายมีภูมิตานทาน
ลดลงความมีอายุยืนยาวน้ันลดลง มีสุขภาพรางกายไมแข็งแรงเหมือนกอนพละกําลังถดถอย และ    
มีความปลอดภัยจากการนําเอาผลผลิตมาบริโภคนอยลง
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ขอเสนอแนะ
(Recommendation)

จากผลการวิจัยเร่ือง  ผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตอครอบครัว
เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับบุคลากรและหนวยงานท่ีมีหนาท่ี   
รับผิดชอบการวิจัยและการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรดังน้ีคือ

1.  ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาที่สงเสริมและผูบริหารศูนยพัฒนาโครงการหลวง  
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  ดังน้ีคือ

1.1  ควรมีการคนหาขอมูลในทุกดานเก่ียวกับงานท่ีจะดําเนินการกอนแลวคอย    
มาวางแผนงานเพื่อถายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สงเสริม
และอุปนิสัยของเกษตรกร

1.2    การวางแผนเพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพเกษตร  เจาหนาที่สงเสริม
ควรประสานงานกับเจาหนาท่ีสวนกลางหรือรับนโยบายมาเพื่อปฏิบัติแทน  โดยมีการจัดการประชุม
การวางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกท้ังควรใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหมและใหเกิดความสอดคลองกับทองถิ่น

1.3   เจาหนาที่สงเสริมอาชีพเกษตร  ควรใหความรูเก่ียวกับผลกระทบของการใช
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมใหเกษตรกรทราบ  โดยเฉพาะดานการใชสารเคมีชนิดตางๆ  เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกสุขภาพรางกายท้ังของตนเอง และผูบริโภคตลอดจนการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ  โดยวิธีการจัดฝกอบรม  การประชุมกลุมยอย  หรือการใชสื่อรูปภาพที่เนนประเด็นการเห็น
โทษของสิ่งแวดลอมที่สูญเสียไป

1.4  เจาหนาท่ีสงเสริมหรือผูบริหารศูนยพัฒนาโครงการหลวง ควรมุงเนนและ      
สงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตปุยหมัก เพื่อใชในการเตรียมดินปลูกพืช และเปนการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณใหกับดิน  อีกท้ังยังตองสนับสนุนใหเกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิดในฤดูกาลการผลิต 
เพื่อจะไดชวยเพิ่มศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชในพื้นที่มากขึ้น  ซึ่งสามารถทําใหลดการใชสารเคมี
ไดอีกทางหน่ึง
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริโภคผลิตผลทางการเกษตร  ควรคํานึงถึงความ     
ปลอดภัยจากสารเคมี  คือ  ควรเลือกซื้อสินคาเกษตรที่ผลิตในโรงเรือนหรือที่กางมุงปองกันศัตรูพืช  
และอาจเลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีมีการรับรองหรือมีความนาเชื่อถือไดวามีความปลอดภัยจากสารเคมี  
ประการสุดทายคือ ควรสังเกตเลือกผลิตผลท่ีมีรอยตําหนิจากการทําลายเพียงเล็กนอยของศตัรูพืช  
ทานจะมีความปลอดภัยในการบริโภคสูงกวาการซื้อผลผลิตที่มีความสดใสและสวยงาม
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