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                  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ขอมูลพ้ืนฐานและระดับความรูของผูผานการฝกอบรมรม
จากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม   2)  ระดับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของ
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วัดญาณสังวราราม จํานวน 287 คนซึ่งไดมาจากการสุมอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จาก
จํานวนประชากร 1,040  คน  ที่ผานการอบรมในป  2541 – 2545   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่    
คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบที  (t-test ) และ คาเอฟ (F-test) 
    ผลการวิจัยพบวา  
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  2. การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
           3. การเปรียบเทียบการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม  พบวา   เพศ      อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได  แหลงน้ําที่ใชในการทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร    จํานวนแรงงานใน
การทําเกษตร และระยะเวลาในการทําการเกษตร มีการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร   เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม  
และระดับความรูของผูผานการฝกอบรม   ที่แตกตางกันมีการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ  แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
 4. ปญหาของผูผานการฝกอบรม พบวา สวนใหญมีปญหาในการทําการเกษตร 3 ดาน ไดแก ปญหา
ดานการผลิต ปญหาดานศัตรูพืช และปญหาดานการตลาด สวนปญหาอื่นๆ ไดแกปญหาหลักสูตร ปญหาวิธี     
การสอนและฝกปฏิบัติของวิทยากร ปญหาดานสถานที่ 
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  The purposes of this research were to study : (1) backgrounds of adult learners trained and level of 
knowledge on Nature Farming of participants trained from Wat Yanasangvararam Thailand  (2) applications of 
knowledge in Nature Farming of participants  and  (3) correlation between variables namely ; gender, age, 
education, career, income, type of water resource for agriculture , size of land provided for agriculture, numbers 
of workforce in family, the duration for growing plants , the frequencies of agricultural staff contacts, reasons 
for participating in the Vocational Training , and the level or adult learner’s knowledge on nature farming . The 
sample group of this research were 287 adult learners who were trained from the Vocational Training and 
Development Center Wat Yanasangvararam from B.E. 2541 – 2545  (1998 – 2001). The sample group  were 
selected by Satratifield Random Sampling Method from the population of 1,040 persons. The tool used in this 
research was a questionnaire. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 
  The results of this research were as  follows : 

 1. The level of knowledge in Nature farming of Adult Learners was at a moderate level. 
          2. Adult Learners applied their  knowledge in  Nature farming at a moderate level.   
          3. A Comparison on applications of Adult learner’s  knowledge in the Nature Farming indicated  
that gender, age, educational level, career, income, the type of water resource for agriculture , size of land 
provided for agriculture, numbers of workforce in family and the duration for growing plants  were statistically 
non-significant related to applications of knowledge in the Nature Farming at the level .05  whereas other 
variables namely ; the numbers of agricultural staff contact, the reasons of participating in the Vocational 
Training and the Adult learner’s knowledge were related to the applications of knowledge in the Nature 
Farming at the level .05.  
           4. There were problems in Agricultural practice in  3 areas 1 )  product  issue  2)  plant  insect  issue 
3) marketing issue including curriculum and instructional issues, training techniques and  facilities. 
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรม พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยนับแตอดีตมานั้น

ขึ้นอยูกับการทําการเกษตร ประชากรสวนใหญ ประมาณ 2ใน 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
รอยละ 56 จากจํานวนประชากรทั้งส้ิน  60 ลานคน รายไดจากการสงออก สินคาทางการเกษตร
มีปริมาณถึงรอยละ 30-50 ของมูลคาสินคาสงออกทั้งหมดของประเทศ (สมเจตน  เตรคุพ 2546 :
6-7) ผลผลิตที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  ขาวโพด  และพืชผักผลไมชนิดตาง ๆ
ทั้งนี้  เนื่องจากมีสภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเกือบตลอดป จนมีคําพูดติดปากกัน
วา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในเกือบทุก
ภูมิภาคของประเทศ ในสมัยกอนการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศยังไมกวางขวาง
คนไทยประกอบอาชพีเกษตรกรรมในลกัษณะของการ “ผลิตเพือ่ พออยู พอกนิ”   หรือเปนการผลติ
เพือ่ยงัชพี (Subsistence Farming) สวนทีเ่หลือจงึนาํไปขาย ไมจาํเปนตองเรงพฒันาการผลติใหได
ปรมิาณมาก การดาํรงชวีติ จงึเปนไปอยางสบายเรยีบงาย เปนไปตามธรรมชาต ิเพราะสามารถหาอาหาร
การกนิ และของใชจากผลผลติในสวนหลงับานหรอืภายในชมุชนอันเปนการสรางความสมดลุของชวีติ
คนไทยและธรรมชาตไิดเปนอยางด ี  แตในสภาพปจจบุนัสภาพแวดลอมเปลีย่นแปลงไปการคมนาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามากขึ้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในระบบธุรกิจกับ   
ตางประเทศมาก จงึทาํใหคนไทยตองเปลีย่นวถีิชีวติจากการ “ทาํมาหากนิ มาเปนการทาํมาคาขาย”
แทนหรือที่เรียกกันวาการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (Mono culture) การทําเกษตรแบบเคมี  (Chemical
Agriculture) เกษตรกรรมตามแบบแผน  (Conventional Agriculture) หรือการทําการเกษตรแบบ
แผนใหม (Modern Agriculture) (วรรณลดา สุนันทพงศศักดิ์ 2545 : 2-5) เนื่องจากตอง แสวงหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเนนในดานการสงออกและใหมีปริมาณมากพอกับความ
ตองการของพลเมืองในประเทศ และประเทศอื่นดวย มีการนําเทคโนโลยีในดานเครื่องจักรกลมาใช
ในการเกษตรมากขึ้น ซ่ึงเปนระบบการเกษตรที่เนนการลงทุนจํานวนมาก ใชความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ในการจัดการผลิตพืชและสัตว ระบบการเกษตรแผนใหมหรือเคมีนี้ ทําใหชีวิตของเกษตรกร
ไทย ในอดีตกลับกลายเปนชีวิตที่ตองมาเกี่ยวของกับระบบของการแขงขันดานธุรกิจมีการทําลาย
ลางทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  เชน  การตัดไมทําลายปาเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูก
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การใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและกําจัดศัตรูพืชสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากร
ของประเทศในเชิงลบ ไมวาจะเปนความอุดมสมบูรณของพื้นดิน แหลงน้ํา สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป ฝนตกไมตามฤดูกาล อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น การระบาดของโลกและแมลง
มากขึ้น  นอกจากนั้นปญหาการเสื่อมคุณภาพของดินซึ่งมาจากผลของการที่มนุษยนําสารเคมีทาง
การเกษตรมาใช เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมทั้งวิธีเกษตรกรรมสมัยใหมโดยการปลูกพืช
ชนิดเดียว (Mono Culture) ลวนนําไปสูความหายนะของคุณภาพดินในที่สุด (มาริสา โกเศยะโยธิน
2541 : 1-2) และยิ่งไปกวานั้นการใชสารพิษในการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน จะตกคางอยูใน
ส่ิงแวดลอมหรือถูกดูดซึมเขาไปอยูในผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่เปนพืชและสัตวรวมทั้งมนุษยกอ
ใหเกิดผลรายตอความปลอดภัยของสุขภาพมนุษยและตอการดํารงชีวิตของมนุษยในดานอื่นอีกดวย  
(กลา  สมตระกูล 2535 : 44-46)

ดวยเหตุนี้ ระบบการเกษตรแบบธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย จึงเปนเกษตรกรรม
ทางเลือกประเภทหนึ่งในการผลิตสินคาและอาหาร (Organic Food) ที่มาจากการทําการเกษตร
โดยยึดหลักการทําการเกษตรตามวิถีทางธรรมชาติที่มีความสอดคลองกับระบบนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมทําลายสภาพแวดลอมเปนวิธีที่สามารถแกปญหาดังกลาวได ดังนั้นการ
พัฒนาการเกษตร ควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอมของประเทศใหอยูในสภาวะที่ดีและยั่งยืนนั้น
หนวยงานของรัฐจะตองเขามามีบทบาทเปนอยางมากทั้งในดานการกําหนดรูปแบบของการปลูกพืช
หรือกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร หรือการสนับสนุนดานตางๆ และจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากประชาชนทุกคน การมีสวนรวมในการรับภาระรวมกันในการปองกันและ
แกไขปญหา ถึงแมการเกษตรอินทรียจะเปนที่สนใจตอประชาชนมากยิ่งขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา
ก็ตาม จําเปนตองมีการใหการศึกษาเพื่อสรางความพรอมใหกับประชาชนหรือเกษตรกรเองไดมี
ความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการของการทําเกษตรอินทรียอยางถองแทรวมทั้งไดรับคําแนะ
นําและความชวยเหลือของรัฐ เอกชนหรือองคกรอ่ืนๆเพื่อเปนแบบแผนทางการเกษตรที่สนับสนุน
ใหเกษตรกร “พอมีพอกิน” สามารถเพาะปลูกพืชในดินที่อุดมสมบูรณและเพื่อใหการพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืนบรรลุผลสําเร็จ จําเปนตองมีการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งพรอมกันดวย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทราบถึงปญหาสําคัญตางๆที่เกิดขึ้นกับชาวเกษตรกร
ไทยไดแก ปญหาความยากจนและการกระจายรายได การใชสารเคมีที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ความลาหลังของภาคเกษตรกรรม ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลานี้ ลวนแตมีผล
กระทบรายแรงตอเกษตรกรไทยและฐานะความมั่นคงของชาติเปนอยางมาก ดังนั้นพระองคจึงมี
พระราชหฤทัยมุงมั่นอยางแทจริงที่จะสงเสริมฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหอยูในฐานะ
“พออยู พอกินตามสมควร” รวมทั้ง “การพึ่งพาตนเอง” โดยมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาในดาน
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ตาง ๆ ที่เรียกวา “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ซ่ึงมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศ (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน  2536 : 1)

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนหนวยงานของรัฐเปนสถานศึกษาในราชการบริหารสวนกลาง สังกัดสํานักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียน (เดิมกรมการศึกษานอกโรงเรียน) กระทรวงศึกษาธิการมีภาระหนาที่
ในการจัดการเรียนการสอนการถายทอดความรูดวยการฝกอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพดานการ
เกษตรกรรมธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไดแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจ
และเกิดความตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดลอมเปนพิษสามารถนําไปพัฒนาอาชีพ
ของตนเองและถายทอดความรูใหกับคนในชุมชนได พรอมทั้งเผยแพรกิจกรรมและโครงการที่เปน
พระราชกรณียกิจและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมถึงการสาธิตและเผยแพรความรูดานเกษตรกรรมธรรมชาติ
ใหกับเยาวชน เกษตรกรทั้งในและนอกระบบโรงเรียนโดยเริ่มดําเนินการฝกอบรมเยาวชนเกษตร
นอกโรงเรียน ตั้งแต ปพ.ศ. 2529 เปนตนมา ใชระยะเวลาในการฝกอบรม  2 – 5 เดือน

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร     อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริไดสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระประสงคของสมเด็จ
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ดวยการฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนเกษตรวิชาชีพระยะสั้น  โดย
การจัดฝกอบรมในลักษณะ“จากเล็ก ไปหาใหญ” หมายถึง การจัดการฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย
จาํนวนนอยกอนไดแก เยาวชนทีม่อีายรุะหวาง14 - 25 ป ในพืน้ทีบ่ริเวณใกลเคยีงวดัญาณสงัวราราม
วรมหาวหิาร เขารบัการฝกอบรมเปนเบือ้งตนกอน แลวจงึขยายผลการฝกอบรมใหกวางขวางออกไป
สูเกษตรกร หรือบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียงหรือตางจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรการฝกอบรมเนนการปฏิบัติเปนสําคัญ แบงเนื้อหาออกเปน 5 หมวดวิชา ประกอบดวย 1)
หมวดวิชาการเกษตรทั่วไป 2) หมวดวิชาการปศุสัตว 3) หมวดวิชาชางจักรกลเกษตร 4) หมวดวิชา
ไมดอกและไมผล และ 5) หมวดวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร กําหนดระยะเวลาการฝกอบรมตลอด
หลักสูตร 2-5 เดือน  ในชวงป  พ.ศ. 2530-2532   มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 70 คน (สุดใจ
บุตรอากาศ  2532 : 86-87)

การดําเนินงานฝกอบรมโครงการเยาวชนเกษตรนอกโรงเรียน ไดดําเนินการตอเนื่องมา
เปนลําดับ จนถึง ป พ.ศ. 2541 ศูนยฝก ฯ  ไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมขึ้นใหมใชระยะเวลาฝกอบรมสั้น ๆ ไดแก 3 วัน 5 วัน 7 วันและ15 วันเพื่อความสะดวก
และความเหมาะสมในหลายประการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย 1) หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 2) หลักสตูรการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร  3)  หลักสตูรการขยายพนัธุพชื 4)
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การเพาะเหด็ 5) การปลกูไมดอกไมประดบั และ 6) การแกะสลกัพชืผักผลไม และเปดสอน  หลักสตูร
ประกาศนยีบัตรอาชพี (ปอ.) สําหรับเยาวชนเกษตรนอกโรงเรยีน ในสวนของการฝกอบรมนี ้ใชระยะ
เวลาสัน้ ๆ ไมเกนิ 300 ช่ัวโมง (ผกาวด ีสุขศริิสวสัดกิลุ 2541 : 54-54) โดยยดึหลักการในการพฒันาแนว
ความคดิใหความรูและฝกทกัษะทางวชิาชพี ดานการเกษตรกรรมธรรมชาต ิ หลักสตูรทีป่ระชาชนให
ความสนใจเขารับการฝกอบรมเปนจาํนวนมาก คอืหลักสตูรการฝกอบรมเกษตรธรรมชาตแิละสิง่แวด
ลอมใชระยะเวลา 3 วนั ซ่ึงเปนหลักสตูรหลักหรอืหลักสตูรทีใ่ชในการฝกอบรมเปนสวนใหญ เนือ้หา
หลักสตูรการฝกอบรมประกอบดวย  ปญหาส่ิงแวดลอมในปจจบุนั  หลักการเกษตรธรรมชาต ิ ไดแก
การปรบัปรงุดนิ การปลกูพชืผักหลายชนดิ การใชพชืสมนุไพรปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื การอนรัุกษ
แมลงทีม่ปีระโยชน  การทาํปุยหมกัและปุยน้าํชวีภาพ  การสงเสรมิและอนรัุกษส่ิงแวดลอม และคณุ
ธรรมจรยิธรรม สวนหลักสตูรอืน่ๆมผูีเขารับการฝกอบรมจาํนวนนอยและไมสม่ําเสมอตลอดป (15-30
คน/ป) (ศนูยฝกเกษตรกรรมวดัญาณฯ  2544 : 26) และนอกจากนี ้  ศนูยฝกฯ ไดดําเนินการฝกอบรม
อาชีพเคลื่อนที่ใหกับประชาชนและหนวยงานภายนอกพื้นที่ทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ   
ตลอดจนเปนสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับ อนุปริญญา และปริญญาตรี จาก
สถาบันตางๆในประเทศ

อยางไรก็ดีหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ฝกอบรมใหกับ
เยาวชนและประชาชนผูสนใจทั่วไปเขารับการฝกอบรมนี้เปนหลักสูตรที่ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวดัญาณฯพฒันาขึน้มาเองยงัไมไดรับการรบัรองจากกรมวชิาการหรอืผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน
จากภายนอก   เปนหลักสูตรใชฝกอบรมในระยะสั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความสนใจ
ของผูเขารับการฝกอบรมเทานั้นเอง เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเวลาของผูเขารับการอบรม จึงใชระยะ
เวลาในการฝกอบรมเพียง 3 วัน และผูเขาอบรมมีอาชีพที่แตกตางกัน ในแตละปมีผูเขาอบรมโดย
เฉล่ียประมาณ ปละ 80-200 คน และมีอาชีพที่หลากหลายแตกตางกันในแตละป

    จากการดําเนินงานที่ผานมา (พ.ศ. 2535 – 2546) มีผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประมาณ  1,500  คน (เฉพาะหลักสูตร 3 วัน) ทั้งนี้ไมรวมถึงการฝกอบรม
เยาวชนเกษตรนอกโรงเรียนและในโรงเรียนที่มาเขาคายพักแรมฝกอบรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การดําเนินการฝกอบรมมาจนถึงปจจุบัน ยังไมมีการสํารวจอยางจริงจังมากอนวาผูผานการฝกอบรม
ไดรับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพรวมทั้งความสามารถดานตางๆ แลวไดนําส่ิงเหลานี้
ไปใชใหเกิดประโยชนตามจุดมุงหมายของการฝกอบรมหรือไมและมีปจจัยอะไรบางที่เกี่ยวของกับ
การนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมธรรมชาติ 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ในการประกอบอาชีพ การฝกอบรมที่ผานมาในอดีตไมไดเก็บ
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ขอมูลรายละเอียดของผูเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและสมบูรณ ทําใหไมมีขอมูลเพียงพอที่จะ
ใชในการประเมนิผลวา การฝกอบรมทีผ่านมาไดประสบความสาํเรจ็ตามจดุมุงหมายเพยีงใด ในฐานะ
ที่ผูวิจัยเปนขาราชการประจําศูนยฝก และไดรวมเปนวิทยากร ฝกอบรมไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การติดตามผลของผูเขารับการฝกอบรมจึงเห็นวา สมควรอยางยิ่งที่จะทําการวิจัยเพื่อติดตามผลการ
ฝกอบรม หลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรมไปแลวระยะหนึ่ง เพื่อไดทราบขอมูลในการนําไปพัฒนา
วางแผนใหการศึกษาและความรูดานการเกษตรธรรมชาติอันจะเปนประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
และประชาชนที่จะเขารวมโครงการตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและระดับความรูของผูผานการฝกอบรมจากศูนยฝก    

และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ
2.  เพื่อศึกษาระดับการใชความรูดานการทําการเกษตรของผูผานการการฝกอบรม        

ในเรื่องการปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ   การปลูกพืชผักหลายชนิด    การอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน  การใชพืชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช  การทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ

3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการใชความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติของผูผานการ
ฝกอบรมจําแนกตาม  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร  จํานวนพื้นที่
ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร ระยะเวลาทําการเกษตร จํานวนครั้งในการติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม และระดับความรูของผูผานการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรธรรมชาติ

4.  เพื่อศึกษาปญหา และ ขอเสนอแนะ  ของผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ

ขอคําถามของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามในการวิจัยดังนี้

    1.  ผูผานการฝกอบรมไดนําความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติไปใชในการ
ประกอบอาชีพเกษตร หรือเพื่อการดํารงชีวิตอยูในระดับใด

    2.  ผูผานการฝกอบรมที่มี   เพศ   อายุ   การศึกษา    อาชีพ  รายได   แหลงน้ําที่ใชทํา
การเกษตรจํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร ระยะเวลาการทําการ
เกษตร  จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม
และระดับความรูของ ผูผานการฝกอบรม แตกตางกัน มีระดับการใชความรูดานการทําเกษตร
ธรรมชาติแตกตางกัน หรือไม
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3.  ผูผานการฝกอบรม การทําเกษตรกรรมธรรมชาติ มีปญหาในการนําความรูไปใช
และมีขอเสนอแนะอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการในวิจัย  ดังนี้
ผูผานการฝกอบรมที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการ

เกษตร จาํนวนพืน้ทีท่าํการเกษตร จาํนวนแรงงานในการทาํการเกษตร ระยะเวลาการทาํการเกษตร
จาํนวนครัง้ในการตดิตอกบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตร เหตผุลในการเขารบัการฝกอบรม ระดบัความรู
ในการทาํเกษตรธรรมชาตติางกนั  มรีะดบัการใชความรูดานการทาํการเกษตรธรรมชาต ิแตกตางกนั

ขอจํากัดของการวิจัย
ผูผานการฝกอบรม  สวนหนึ่งไดตอบแบบสอบถาม เร่ือง การเกษตร ผานทางไปรษณีย

ที่ผูวิจัยสงไปให  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมสามารถควบคุมไดวา ผูตอบแบบสอบถาม ตอบดวยภูมิความรู
ของตนเองหรือไม

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝก

อบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เฉพาะหลักสูตร 3 วัน ระหวางป พ.ศ. 2541 - 2545 จํานวน
1,040 คนโดยกําหนดเนื้อหาในการฝกอบรม เพื่อการนําความรูไปใช ประกอบดวยเนื้อหาใน 5 เร่ือง
ไดแก

1. การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพทดแทน
ปุยเคมี การคลุมดิน และการปลูกพืชหมุนเวียน

  2.  การปลูกพืชผักหลายชนิด เชน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชหมุนเวียน
  3. การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืช โดยการปลูกดอกไมสีสด ๆ เพื่อลอแมลง

ศัตรูธรรมชาติ ใหมาอยูในแปลงปลูกพืชผัก
 4.  การใชพืชสมุนไพร เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช

5. การทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูผานการฝกอบรมตามโครงการเกษตรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม หลักสูตร 3  วัน  ที่ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรรมวัดญาณฯ  จัดขึ้นระหวาง
ปงบประมาณ 2541-2545 จํานวน 1,040 ราย รวม 35 รุน ซ่ึงใชหลักสูตรเดียวกันในการฝกอบรม
ที่มีรายช่ือและที่อยูในทําเนียบรุน  พรอมทั้งไดรับวุฒิบัตรรับรองในการเขารับการฝกอบรม

กลุมตัวอยางของการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูผานการฝกอบรมตามโครงการเกษตรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง โดยอาศัยหลักความนาจะเปน (Probability Sampling)  ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นอยางงาย (Stratified  Simple  random  Sampling) โดยการจับฉลาก จากรายชื่อ
ผูผานการฝกอบรมในปงบประมาณ  2541-2545  ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 1,040 ราย  รวมกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาจํานวน  287  ราย

ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้

     ตัวแปรอิสระ ไดแก
 1.  เพศ

    2.  อายุ
 3.  ระดับการศึกษา
 4.  อาชีพ
 5.  รายได
 6.  แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร
 7.  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
 8.  จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร
 9.  ระยะเวลาการทําการเกษตร
                  10.  การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
                  11.  เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม
                  12.  ระดับความรูการทําเกษตรธรรมชาติ
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ตัวแปรตาม  ไดแก  ระดับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ    ทั้งที่นําไปใชปฏิบัติ
ดวยตนเอง และการนําไปถายทอดใหกับบุคคลอื่นซึ่งประกอบดวยความรูและแนวทางการปฏิบัติ
ในเรื่องที่ไดรับการอบรม  ไดแก

- การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
- การปลูกพืชผักหลายชนิด
- การอนุรักษ แมลงที่มีประโยชนตอพืช
- การใชพืชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช
- การทําปุยหมัก และปุยน้ําชีวภาพ

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

                  ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม

   การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ   เรื่อง
- การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
- การปลูกพืชผักหลายชนิด
- การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืช
- การใชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรู

พืช
- การทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร
- จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
- จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร
- ระยะเวลาทําการเกษตร
- การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ

เกษตร
- เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม
- ระดับความรูการทําเกษตรธรรมชาติ
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คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน เกี่ยวกับคํานิยามศัพทตัวแปรที่ใชในการวิจัยผูวิจัยขอให

คํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. อายุ  หมายถึง อายุปจจุบันของผูผานการฝกอบรมขณะตอบแบบสอบถามคิดเปน

ปเต็ม
2. การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูผานการฝกอบรมโดยแบงเปน

5  ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี
3. อาชีพ       หมายถึง    อาชีพที่กอใหเกิดรายไดหลัก  ไดแก    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัทเอกชน  เกษตรกร  คาขาย รับจางทั่วไป
4. รายได    หมายถึง   รายรับที่คิดเปนจํานวนเงินตอป  ที่ไดรับจากการประกอบอาชีพ

หลักและอาชีพเสริมอ่ืนๆ   ของผูผานการฝกอบรมในรอบป โดยยังไมหักคาใชจาย
5.  แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร   หมายถึง     แหลงน้ําหลักที่สามารถนํามาใชเพื่อทําการ

เกษตร   ไดแก   น้ําฝน   แหลงน้ําธรรมชาติ  (หวย,หนอง,คลอง,บึง,แมน้ํา)   แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําใตดิน (น้ําบาดาล บอน้ําตื้น สระขุดใชเอง)  น้ําประปา

6. จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร หมายถึง จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรของผูผานการฝก
อบรมที่ใชในการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว  เปนจํานวนไร โดยคิดรวมทั้งพื้นที่ของตนเอง และเชา
ผูอ่ืนทํา

7.  จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร   หมายถึง     จํานวนแรงงานที่ใชในการทําการ
เกษตรทั้งแรงงานในครอบครัว และแรงงานที่จางผูอ่ืนทํา โดยไมนับรวมแรงงานที่ชวยทําธุรกิจอื่น

8. ระยะเวลาการทาํการเกษตร  หมายถงึ  จาํนวนปทีผู่ผานการฝกอบรมไดทาํการเกษตร
กอนเขารับการฝกอบรม จนถึงระยะเวลาเก็บขอมูล

9. การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  หมายถึง  จํานวนครั้งทั้งหมดในการ
ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของศูนยฝกฯในรอบปที่ผานมาไมวาจะเปนการติดตอดวย    
วิธีใด ๆ ไดแก การติดตอโดยตรงหรือการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเขียนจดหมาย การ
โทรศัพท  เปนตน
                 10. เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม   หมายถึงเหตุผลหลักในการตัดสินใจเขารับการ
ฝกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม ประกอบดวย ตองการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ตองการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ตองการนําความรูไปถายทอดหรือ
เผยแพรใหกับบุคคลอื่น  ถูกขอรองหรือถูกกําหนดใหเขารับการอบรม เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

 11. ระดับความรูในการทําเกษตรธรรมชาติ หมายถึง ผลของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในเรื่องของเกษตรธรรมชาติในเรื่อง  1) การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ   2) การปลูกพืชผัก
หลายชนิด   3) การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืช  4) การใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืช และ  5)   การทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ

12. การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ  หมายถึง การนําความรูเกษตรธรรมชาติ
ของเนื้อหาการฝกอบรมไปใช ใน 5 เร่ือง ไดแก การปรับปรุงดิน การปลูกพืชผักหลายชนิด การ
อนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืช การใชพืชสมุนไพรปองกันและกําจัดศัตรูพืช และการทําปุยหมัก
และปุยน้ําชีวภาพไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใชในการ
เผยแพรความรูใหกับบุคคลอื่นใชในการปฏิบัติหนาที่ประจํา  (ที่ไมไดเนนการเกษตรโดยตรง)  ทั้ง
โดยทางตรงและทางออม

13. เกษตรกรรมธรรมชาต ิหมายถงึ การทาํการเกษตรทีไ่มใชปุยเคมแีละสารเคม ีทางการ
เกษตรทุกชนิด แตจะใหความสําคัญของดินเปนอันดับแรก ดวยการปรับปรุงดินใหมีพลัง ในการ
เพาะปลูกพืชเหมือนกับดินในปาที่มีความอุดมสมบูรณตามธรมชาติโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนวิธีการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม  
ไมเปนอันตรายตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค สามารถใหผลผลิตทัง้ปรมิาณและคณุภาพ เปนระบบ
เกษตรที่มีความยั่งยืนถาวรเปนอาชีพที่มั่นคง
              14. ผูผานการฝกอบรม     หมายถึง    ประชาชนผูที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ศูนยฝกฯจัดขึ้นและสําเร็จหลักสูตรไดรับวุฒิบัตรรับรอง

 15. โครงการเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หมายถึง  โครงการที่ศูนยฝกและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ จัดฝกอบรมใหกับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปเขารับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรและเนื้อหาทางดานการเกษตรธรรมชาติใชระยะเวลา ฝกอบรม 3 วัน
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บทท่ี  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม จากศูนยฝกและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม ไดมีการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา แบงออกเปน  6  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1    หลักการ รูปแบบ และบุคคลที่เกี่ยวของกับการเกษตรแบบยั่งยืน
                 ในประเทศไทย
ตอนที่  2    โครงการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตอนที่  3     ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความรู
ตอนที่  4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับวิทยาการ
ตอนที่  5  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามผลการฝกอบรม
ตอนที่  6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่  1  หลักการ รูปแบบ และบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย

1.1  แนวคิด และความหมาย  ของการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
คําวา “เกษตรกรรมแบบยั่งยืน” เปนคําที่เพิ่งเขามาสูความสนใจของเกษตรกรไทยเมื่อ

ประมาณ10ปกวาที่ผานมาซึ่งเปนแนวคิดประการหนึ่งในการเสนอเพื่อเปนทางเลือกสําหรับ
เกษตรกรหลังจากเกิดวิกฤตการณราคาขาวตกต่ํา ในป พ.ศ. 2528 ที่จะปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
จากการทําการเกษตรโดยอาศัยสารเคมี ใหหันมาคํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศในไร-นาและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยแปลมาจากคําวา “Sustainable Agriculture” (กรมวิชาการเกษตร2539
: 32) จากการศึกษาแนวคิดเรื่องเกษตรยั่งยืนพอสรุปความหมาย ของคําวาเกษตรยั่งยืนไดดังนี้

ชนวน  รัตนวราหะ (2535 : 24)  ไดใหคําจํากัดความ “การเกษตรแบบยั่งยืน” วาเปน
ความสามารถในระบบเกษตรที่รักษาอัตราของการผลิตใหอยูในระบบที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ในระยะยาวติดตอกันภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ลวรายหรอืไมเหมาะสมซึง่อาจจะเกดิขึน้อยูเปนประจาํ
จนเปนลักษณะประจาํของทองถ่ินเชน ดนิเปนกรด หรือดนิเคม็ พืน้ทีด่นิทีม่สีภาพน้าํทวมทกุป หรือ

11
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เกิดขึ้นเปนครั้งคราวไมสม่ําเสมอ เชน น้ําทวมฉับพลัน ฝนแลงโรคศัตรูพืชระบาด นอกจากนี้
ชนวน รัตนวราหะ (2540 : 3) ยังกลาววา“เกษตรยั่งยืน” เปนการเกษตรที่ใหผลผลิตที่ดีไปพรอม ๆ
กับการอนุรักษและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องในระยะยาว ผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจะตองปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยและเปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีพของประชา
ชนในทองถ่ินเปนลําดับแรกและเพื่อขายเปนลําดับรอง

โฆษิต  ปนเปยมรัฐ (2535 : 177-179)  ไดสรุปความหมายของคําวา “เกษตรยั่งยืน”     
ไววาเปนหลักการที่ทําใหเกษตรกรเปนผูมีวิจารณญาณกวางไกลโดยมีเปาหมายคือปรับปรุงทัศนคติ 
วิจารณญาณและความรูทางวิชาการใหกวางไกลทั้งนี้เพื่อผลักดันใหเกษตรกรเปนกลุมที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการพัฒนาการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว
และสามารถอาศัยการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรโดยพึ่งตนเองได

กรมวิชาการเกษตร (2539 : 49-57) ไดระบุหลักการและแนวทางในการทําเกษตรยั่งยืน
ไววาตองเปนการเกษตรที่ใหผลผลิตเปนที่นาพอใจอยางตอเนื่อง คือ เพียงพอตอการบริโภคและ
เหลือไปจําหนายจายแจกยังสถานที่ตาง ๆ ที่ขาดแคลนได อีกทั้งผลผลิตที่ไดตองมีคุณภาพเปนผลดี
ตอ สุขภาพของผูบริโภค คือ ปลอดสารพิษตกคาง ขณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการทางการเกษตร
ที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยหลีกเลี่ยงการใชเครื่องจักรกลใน
การเกษตร โดยมีแนวทางในการดําเนินการทําเกษตรยั่งยืนดังนี้ คือ การคัดเลือกพันธุพืชพื้นเมืองที่มี
ความตานทานตอโรคและแมลงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีการปรับปรุงดินโดยใชปุย
อินทรยีรวมกบัปุยเคมแีละปุยชีวภาพในอตัราทีเ่หมาะสมการเขตกรรม ไมควรมรีะบบการไถพรวนดิน
และระบบการปลูกพืชควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนและควรปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อใหเกิดการ
เกื้อกูลกันในระบบ เปนตน

ประทีป วีรพัฒนนิรันด (2536 : 21-31) กลาววา “เกษตรยั่งยืน” คือ ระบบการเกษตรที่
เกื้อกูลทั้งเศรษฐกิจและสังคมมีกระบวนการผลิตเชิงอนุรักษสามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพ   
แวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัด

สถาบันวิจัยการทําฟารม (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2536 : 15-19 )  กลาววา “เกษตรยั่งยืน” คือ ความสามารถของ
ระบบนิเวศเกษตรในการรักษาระดับของผลิตภาพ (ผลผลิต) ได ภายใตสภาพแวดลอมที่แปรปรวน

วิฑูรย  ปญญากุล (2535 : 47)  กลาววา “เกษตรยั่งยืน” หมายถึง การผลิตทางการเกษตร
และวิธีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอ้ืออํานวยตอการฟนฟูและการดํารงรักษาไวซ่ึงความสมดุล
ของระบบนิเวศและสภาพแวดลอมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมที่เปนธรรม สงเสริมการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค รวมทั้งพัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนทองถ่ิน
ทั้งนี้เพื่อความผาสุก และความอยูรอดของมวลมนุษยชาติโดยรวม

วิฑูรย  เล่ียนจํารูญ (2535 : 96-97) กลาววา “เกษตรยั่งยืน” คือ แนวทางการเกษตรแนว
ใหมที่ใหความรูทางดานนิเวศวิทยาแกเกษตรกรโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมความเปนไป
ไดทางเศรษฐกิจการเกื้อหนุนใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมรวมทั้งการเพิ่ม คุณธรรมและคุณคา
ของมนุษย

เดชา  ศริิภทัร (2534 : 40)  กลาววา “เกษตรยัง่ยนื”คอื การผลิตทีม่จีดุมุงหมายเพือ่ให
ระบบการผลติ การบรโิภค การใชทรัพยากรในทองถ่ินมคีวามสมดลุสามารถดาํเนนิตอไปอยาง
ตอเนือ่ง

ชม อินนุรักษ (2540 : 42) ไดกลาววา ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนเนนการจัดการ
ทรัพยากรที่ใชในการผลิตใหมีประสิทธิภาพตลอดจนไมกอใหเกิดพิษภัยตอมนุษย สัตว  ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปพรอมๆกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ เปนระบบการเกษตรที่ใหความ
สําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปนเปอนของสารพิษในผลผลิตและในสิ่งแวดลอม
และการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพื่อใหเกิดการเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได การพัฒนาทาง
การเกษตรที่ยึดรูปแบบการทําการเกษตรแผนใหมที่ผานมานั้นไดประสบความลมเหลวชาวไร    
ชาวนายิ่งยากจนลําบาก คนจํานวนมากอยูในภาวะขาดโภชนาการมีความเสี่ยงตอการบริโภคอาหาร
มนษุยไดกระทาํการรนุแรงกบัธรรมชาตมิากขึน้ จนกระทัง่มนษุยแทบจะอยูไมไดในสิง่ทีเ่ปนมลพษิ
ในปจจบุนัชมุชนจาํนวนมากตกอยูในสภาพเสีย่งตอการแตกสลายจงึอาจสรปุไดวาการพฒันาการเกษตร
ทีเ่ปนอยูนีเ้ปนการทาํการเกษตรทีไ่มยัง่ยนื จงึไดมกีารแสวงหาทางเลอืกอ่ืนในการทําการเกษตร
ทางเลือกในการพัฒนาการเกษตรนั้นเรียกวา “ การเกษตรที่ยั่งยืน”

คอนเวย  (Conway 1986 : 111)  กลาววา  “เกษตรยั่งยืน”  เปนความสามารถของระบบ
เกษตรที่จะรักษาอัตราการผลิตใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหายในระยะยาวติดตอกันภาย
ใตสภาพแวดลอมที่เลวรายหรือไมเหมาะสม

กิ๊ปส   (Gips 1984 : 45)  กลาววา “เกษตรยั่งยืน”  คือ การเกษตรที่มีความเหมาะสม แง
นิเวศวิทยามีความเปนไปไดในแงของเศรษฐศาสตรมีความยุติธรรมทางสังคมและสงเสริมความเปน
มนุษย

พอยซีลอท (Poincelot 1986 : 20) กลาววา องคประกอบพื้นฐานของการเกษตรแบบ
ยืนยง คือ การอนุรักษพลังงาน ดิน และน้ํา แนวปฏิบัติทางดานการเกษตรจะตองมีจุดมุงหมายเพื่อ
ใหเกิดความสามารถในการนําทรัพยากรกลับมาใชใหมและไมทําใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม
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โดยวิธีการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และเพิ่มการใชแรงงานมนุษยแทนเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร

ฮาริงตัน  (Harrington, อางถึงใน ธวัช ทองมณี 2539 : 54)  ไดใหคําจํากัดความของ
เกษตรยั่งยืน โดยประมวลไดเปน 3 กลุมคือ กลุมแรก มองเกษตรยั่งยืนในแงนิเวศเกษตร (Agro-
ecology) สวนใหญเนนความยัง่ยนืในแงความสามารถของระบบในการฟนตวัหรือการรกัษาระดบั
ของการผลิตเมือ่เผชญิกบัสภาวะทีไ่มเอือ้อํานวยหรือภยัพบิตั ิ ความยัง่ยนืหรอืถาวรภาพในเชงินเิวศ
เกษตรจะเพิม่ขึ้นไดจากความหลากหลายในระบบการมีพืชและ/หรือสัตวหลายชนิด จะชวยใหเกิด
การหมุนเวียนของธาตุอาหารเพิ่มประสิทธิภาพในการใชความชื้น ธาตุอาหารและแสงแดด และ
ลดการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช กลุมที่สอง มองเกษตรยั่งยืนในแงจรรยาบรรณหรือความ
เปนธรรมในสังคมสวนใหญเนนที่ความเทาเทียมกัน (equity)   ในสิทธิที่จะใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวมทั้งสิทธิของคนรุนหลังดวยและบางทานก็รวมไปถึง
สิทธิของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่ไมใชมนษุยในการใชทรัพยากรธรรมชาตดิวย จดุเนนของคนกลุมนีอ้ยูทีก่าร
อนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแนวคิดนี้มาจากทัศนคติที่วาคนรุนหลัง ๆ ก็มีสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเทาเทยีมกบัคนในรุนปจจบุนั ดงันัน้คนทีม่คีวามคดิในแนวนีจ้ะ
ไมยอมสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อแลกกับการผลิตในการสนองความตองการ
ของประชากรที่เพิ่มขึ้น และกลุมที่สาม  มองเกษตรยั่งยืนในแงการรักษาอัตราการเจริญเติบโต
เนนที่ความจําเปนที่ตองเพิ่มผลผลิตเพื่อสนองความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็
รักษาคุณภาพของทรัพยากรที่เปนพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรแนวคิดนี้เห็นวาทรัพยากรที่
สรางใหมไดไมควรใชใหหมดเปลืองไปในอัตราที่สูงกวาอัตราที่สามารถจะสรางใหกลับคืนมาใหม
ได และทรัพยากรที่ไมสามารถสรางใหมไดควรจะใชอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้แมใหความ
สําคัญกับคุณภาพของทรัพยากรแตก็ถือวาความมั่นคงของแหลงอาหารเปนเรื่องสําคัญกวา แต
อยางไรก็ตามความมั่นคงของแหลงอาหารมองวาเปนเรื่องระดับโลกและอาจทําใหเกิดขึ้นไดโดย
การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหกวางขวางและเทาเทียมกับการขยายตัวทางการคา

คณะกรรมการวิชาการในกลุมที่ปรึกษาเกษตรกรรมนานาชาติ (Technical advisory
committee in  consultative  group  on international  agriculture research, CGIAR 1988,   อางถึงใน
วีรบูรณ วิสารทสกุล 2538 : 20) ไดใหความหมายของเกษตรยั่งยืนวา หมายถึง การจัดการทรัพยากร
ตางๆ เพื่อการเกษตรอยางมีระบบและสัมฤทธิ์ผลสามารถที่จะเอื้ออํานวยความตองการในผลิตภัณฑ
อาหารและการเกษตรตาง ๆ ของประชากรไดขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษาสมรรถนะในการ
ผลิตของทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานใหคงอยูหรือเพิ่มขึ้นทั้งนี้ไมควรเปนระบบที่จะสงผลทําให
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลง
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คณะกรรมการวาดวยบทบาทของเกษตรกรรมทางเลือกในระบบการผลิตสมัยใหมของ
สภาวิจัยแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Committee on the Role of Alternative Farming Methods
in Modern Production Agriculture ของ Board on Agriculture National Research Council, 1987
(Altieri,M.A., อางถึงใน ขนิษฐา เจริญพานิช 2544 : 39) ไดใหความหมายของเกษตรยั่งยืนวา
หมายถึงระบบการผลิตอาหารและเสนใยที่มีเปาหมายเพื่อการผสมผสานกระบวนการทางธรรมชาติ   
เชน วงจรธาตุอาหาร การตรึงไนโตรเจน และความสัมพันธระหวางแมลงและสัตวที่เปนศัตรูกัน
ตามธรรมชาติ เขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตทางการเกษตรโดยวิธีลดการใชปจจัยการผลิต
จากภายนอกทีไ่มสามารถผลติขึน้ไดเองในทองถ่ิน ใชประโยชนจากศกัยภาพทางชวีวทิยาและพนัธุ
กรรมของพันธุพืชและสัตวตาง ๆ  ปรับปรุงความสัมพันธระหวางแบบแผนการเพาะปลูก และ
ศักยภาพในการผลิตกับขอจํากัดทางกายภาพของที่ดินการเกษตร เพื่อรักษาระดับของการผลิตใหมี
ความยั่งยืน เนนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและมีกําไรโดยปรับปรุงการบริหารจัดการไรนาดวย
วิธีอนุรักษดิน น้ํา พลังงาน และทรัพยากรชีวภาพ

กลาวโดยสรุป การเกษตรแบบยั่งยืน มีความหมายในที่นี้ คือ ระบบเกษตรกรรมที่มี
ความสัมพันธและเกื้อกูลกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของแตละภูมินิเวศ สามารถ
ใหผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลายเพือ่ลดความเสีย่งภยัทางเศรษฐกจิและการพึง่พาปจจยัภายนอก 
โดยผานกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเกษตรกร จนมคีวามมัน่ใจทีส่งผานแนวทางดงักลาวไปสู
อนาคตอนัยัง่ยนืได

จากแนวคิดหลักการและความหมาย “เกษตรยั่งยืน” ที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหมอง
เห็นภาพ ในหลายแงมุม ในสวนที่เกี่ยวของของปจจัยตางๆ ในการทําการเกษตร มากนอยตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาจะใหความสําคัญ  หรือเนนที่จุดใด  เวลาใด  แตเมื่อนําแนวคิด หลักการและ
ความหมาย ของเกษตรยั่งยืนมาพิจารณา สามารถสรุปลักษณะเดน ๆ ของเกษตรยั่งยืน ไดดังนี้

1. เปนระบบการผลิตทางการเกษตรที่เนนการใชปจจัยการผลิตในทองถ่ินมากกวา     
การนาํเขาปจจยัการผลติจากภายนอก ซ่ึงทาํใหสามารถลดตนทนุในการผลติไดดวยวธีิการหมนุเวียน
การใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง

2.  เนนการผลิตที่หลากหลายชนิดของพืชและสัตว ซ่ึงผสมผสานกันอยางเหมาะสม
ตามหลักการทางธรรมชาติดวยวิธีเกื้อกูลกันอยางเปนระบบ จึงกอใหเกิดเสถียรภาพในดานผลผลิต
และนํามาซึ่งรายไดตลอดทั้งป

3. เปนระบบการผลิตทางการเกษตรที่ชวยอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมหรือระบบ
นิเวศดวยการลดและหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี    เนื่องจากคํานึงถึงภัยอันตรายของสารเคมีที่มีตอ
เกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค และสภาพแวดลอมทั่วไป
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4. เปนระบบเกษตรทีช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกร โดยเนนใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองไดในระยะยาวซึ่งจะกอใหเกิดพัฒนาการของภูมิปญญาทองถ่ินในสังคมไทย

1.2  การพัฒนาเขาสูระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย
แนวความคิดและแนวการปฏิบัติของการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย นับวาได

ดําเนินมาเปนเวลานานแลว เพียงแตอยูในรูปแบบ วิธีการ และชื่อเรียกที่ แตกตางกันออกไป ตามแต
ลักษณะของแตละพื้นที่ เปนระบบการเกษตรที่เกษตรกรคิดสรางขึ้นจากภูมิปญญาของตนเอง
รวมกับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน โดยไมจําเพาะเจาะจงลงไปวา จะตองอยู
ในรูปแบบการเกษตรแบบใด ๆ ดังเชน การทําเกษตรผสมผสานกันระหวางพืชหลายชนิด หรืออาจ
จะรวมทั้งการเลี้ยงสัตวดวย อาจจะเรียกวา เปนสวนผสมผสาน (ถาไมมีที่นารวมอยู) หรือใน
ภาคกลางเรียกวาไรนาสวนผสม (ถามีการทํานาดวย) หรือในภาคใต เรียกวา สวนสมรม หรือเรียกวา
สวนสะปะสะเปยะ ในภาคเหนือ เปนตน

รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
จากการเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจ ระหวางป 2526-2527 ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง
เกษตรกรประสบปญหาการขาดทุนจากการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว
เพยีงชนดิเดยีวโดยเฉพาะการทาํนาขาวซึง่เกดิโรคแมลงแพรระบาดไดงาย ทาํใหเกดิการระดมความคิด
ในกลุมเกษตรกรเพื่อแกปญหาดังกลาว ประกอบกับการมีบทบาทของเกษตรกรบางราย  เชน นาย
คําเดื่อง  ภาษี ที่ประสบความสําเร็จในการแสวงหาทางเลือกในระบบการเกษตรแบบธรรมชาติ และ
มีการเผยแพรแนวความคิดขยายออกไปอยางกวางขวาง  (ฐิรวุฒิ  เสนาคํา 2539 : 44-45)

กรมวชิาการเกษตร ไดลําดบัการเปลีย่นแปลงเขาสูระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืในประเทศไทย
จากการทําการเกษตรสมัยใหมหรือ เกษตรเคมี สูระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนไว ดังนี้
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                  1.2.1 พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเขาสูการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย
การดาํเนนิการตามแนวเกษตรแบบยัง่ยนืในประเทศไทย นบัวามมีาชานานแลว ตามแต ภูมปิญญา

ของเกษตรกรและทรัพยากรที่เหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยยึดเอาสมดุลของธรรมชาติเปนหลัก  ไมจําเพาะ
เจาะจงวา ตองเปนการผลิตในรูปแบบใด ๆ ชัดเจน
2503 - เริ่มตนยุคปฏิวัติเขียว (Green Revolution)

- ต้ังสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI) ประเทศฟลิปปนส
2504 - เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1

- เนนหนักการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Agriculture)
- ใชพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือผลผลิตบริโภคในครัวเรือนและตลาดภายในประเทศ

2510 - ผลจากการปฏิวัติเขียวเขาสูประเทศไทย พันธุพืช ปุย สารเคมี เครื่องจักรกล
2513 - การเกษตรเชิงพาณิชย (Commercial Agriculture) ขยายตัวอยางมาก

- เกษตรกรเนนผลิตพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) เพื่อเปนวัตถุดิบสงออก
2518 - เกิดการระบาดอยางหนักของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว
2519 - มีการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตในไรนามากขึ้น
2527 - องคกรภาครัฐจัดสัมมนาระบบการทําฟารม ครั้งที่ 1
2528 - ราคาขาวตกต่ํามาก เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมากขึ้น
2532 - 30 องคกรพัฒนาเอกชน รวมตัวจัดตั้ง กลุมเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture)

   เพื่อเผยแพรแลกเปลี่ยนประสบการณ
- รูปแบบเกษตรผสมผสาน เปนแนวทางหลักในการสงเสริม

2533 - เกิดการระบาดอยางหนักครั้งที่ 2 ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
- เกษตรกรหันมาเนนผลิตพืชเชิงผสม (Multiculture) เพื่อลดความเสี่ยง

2534 - องคกรภาครัฐริเริ่มอบรมวิชาการในหลักสูตร เกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
2540 - องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมบูรณาการแนวคิดและสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูดานเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น
2543 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เนนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนใน 5

รูปแบบ คือวนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ และเกษตรทฤษฎีใหม
ตามมติคณะรัฐมนตรี.

2544-2545 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอ
เนื่องจากแผนฯ 8

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคกลาง (นครปฐม :
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 19. (อัดสําเนา)
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1.3 บุคคลและองคกรท่ีริเริ่มการทําการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงไดรับพระราชสมันยานาม

วา ทรงเปน “กษตัริยเกษตร” ในพระราชภารกจิทีพ่ระองคไดทรงปฏบิตัอิยางตอเนือ่งตลอดเวลา
ในชวงรัชสมยัท่ีทรงครองราชยตลอดมานัน้พระองคทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิเพือ่ชวยเหลอืพสกนกิร 
โดยเฉพาะชาวชนบททีม่อีาชพีเกษตรกรรม ส่ิงทีพ่ระองคไดทรงมพีระราชดาํริในการปรบัปรงุอาชพี
การเกษตรนัน้ไดทรงเนนหลักการทีพ่อสรุปไดดงันี้

1. การเกษตรที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆกับการผลิตที่ไดผลดีอยางตอ
เนือ่ง ทรงใหความสาํคญัตอการแกปญหาดนิและน้าํ  ซ่ึงเปนปจจยัสําคญัตอการเกษตร  การหมนุเวียน
ใชทรัพยากรธรรมชาติในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
                   2. การเกษตรที่พึ่งตนเอง สามารถอุมชูตนเองในแนวทางของพระราชดํารัสการเกษตร
ทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง
     3. การเกษตรที่ใชหลักการผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีสมัย
ใหมที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    4. นอกจากนีโ้ครงการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเกษตรทีท่รงมพีระราชดาํริใหดาํเนนิการ
ทรงเนนใหเปนการผสมผสานการเกษตรทุกแขนง อาทิ พืช ปศุสัตว ประมง ปาไม การพัฒนาที่ดิน
การสหกรณ ฯลฯ ในลักษณะของการดําเนินงานที่เปนองครวม เชน โครงการศูนยการศึกษาเพื่อ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริทั้ง 6 ศูนย  ส่ิงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริและ
ทรงพระราชทานแกพสกนกิรในดานการเกษตรนัน้เปนหลักการของการเกษตรแบบยัง่ยนืซ่ึงเปนตนแบบ
และหลักการของการเกษตรอินทรีย ฉะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงเปนองคผูทรงริเร่ิม
งานเกษตรอินทรียของประเทศไทยในยุคปจจุบัน

ในสวนของบุคคลในวงการตางๆทั้งในสวนของราชการและเกษตรกรไดใหความสนใจ
ผลักดันการเกษตรอินทรียในประเทศไทย และที่สมควรไดรับการบันทึกไวและเปนที่รูจักกันดี
 มีดังนี้ (ฐิรวุฒิ  เสนาคํา  2539 : 46-51)

1. ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม ไดเสนอแนวความคิดประมาณป 2528-2530 เกี่ยวกับ
วนเกษตร จากประสบการณความลมเหลวในการปลูกมันสําปะหลังขายมากกวา 20 ป ในพื้นที่
200 ไร เปนผลใหเปนหนี้ธนาคารเกือบ 300,000 บาท เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูง แตขายได
ราคาต่ํา ทําใหตองลดการผลิตลงเหลือ 9 ไร และหันมาทําระบบวนเกษตร เปนแหลงสะสมของ
พันธุพืชตาง ๆ มากกวา 500 ชนิด รวมทั้งสมุนไพรไทยจํานวนมาก

2. มหาอยู  สุนทรชัย  เปนผูมีบทบาทสําคัญในแนวคิดระบบเกษตรผสมผสาน โดยได
เร่ิมเผยแพรประสบการณที่เกี่ยวกับการเกษตรระหวางป 2526-2527 จากการนําความรูที่เคยไดรับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

ในการบวชเรียนเกี่ยวกับระบบการทําสวนไมผลผสมผสานแบบยกรองในภาคกลางมาใชในการทํา
เกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. นายคําเดื่อง  ภาษี  เกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย หลังจากประสบความลมเหลวขาดทุน
จากการเพาะปลูกมันสําปะหลังและออย ไดหันมาทําระบบเกษตรธรรมชาติตามแนวทางของ
Fukuoka ในที่นาของตนเอง โดยใชหลักการควบคุมซ่ึงกันและกันของขาว ถ่ัว และผักตาง ๆ ใน
พื้นที่เดียวกันจึงนับเปนจุดเริ่มตนของการปลูกขาวโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ตอมาไดใชวิธีเดียวกัน
ในการปลูกพืชอ่ืน ๆ เชนพืชผัก ผลไม ซ่ึงเรียกระบบนี้วา “สวนหญานาฟาง” จนไดผลเปนที่นา
พอใจสามารถเปนตัวอยางใหกับชาวนารายอื่นๆ ไดมาดูงานและศึกษานําไปปฏิบัติดวยตนเอง

นายคําเดื่อง มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดีที่สามารถจะบรรยายและตอบคําถามที่ทําให
ผูฟงการบรรยายเรือ่งเกษตรธรรมชาต ิ สามรถเขาใจและเหน็ความเปนจรงิในขอดขีองการเกษตร
ธรรมชาติไดอยางดี และขณะนี้ไดเปดมหาวิทยาลัยชาวบานเพื่อถายทอดความรูดานการเกษตรธรรม
ชาติแกเกษตรกร ผูสนใจ ที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมยอีกดวย

4. หลวงพอนาน สุทธสีโล  หลวงพอนาน เปนชาวสุรินทร ครอบครัวเปนชาวนา
จบการศกึษาปที ่ 4 ไดบวชเรยีนตัง้แตป พ.ศ. 2492 เปนตนมาจนไดเปนนกัธรรมเอก ไดใชชีวติของการ
เปนพระพัฒนาชวยเหลือประชาชนที่มีอาชีพการเกษตรตลอดมา เชน การจัดตั้งสหบาลขาวเพื่อใหมี
การกูยืมขาวและรับฝากขาวในชวงที่ราคาขาวตกต่ํา การตั้งกลุมออมทรัพย กองทุนรานคา  ฯลฯ
และริเร่ิมใหชาวนาในจังหวัดสุรินทรไดรวมตัวกันเปนกลุมทําขาวอินทรียเพื่อขายภายในประเทศ
และสงออกไปขายตางประเทศ หลวงพอนานนับเปนบุคคลหนึ่งที่ไดอุทิศตนใหกับการพัฒนา
เกษตรอินทรียของประเทศไทย

5.  สมณะเสยีงสนิ ชาตะวโร เปนคนอําเภออนิทบรีุ   จงัหวดัสิงหบรีุ  เปนบตุรของคหบดี
ทีม่ฐีานะของอาํเภออนิทบรีุ เคยรบัราชการกรมไปรษณยีโทรเลขตอมาไดเกดิศรทัธากบัพทุธศาสนา
ในแนวทางของกลุมอโศก ซ่ึงเนนการพึง่ตนเองและเสยีสละใหกบัสงัคม ทานเสยีงสนิไดสนใจการ
เกษตรธรรมชาต ิ ซ่ึงไดเรียนรูจากทานฟกูโูอกะ และจากประสบการณทีไ่ดปฏิบตัเิมือ่จาํพรรษาอยู
ณ ปฐมอโศก ไดจดัรายการทางวทิยหุลายรายการโดยเฉพาะรายการ เพือ่นชวยเพือ่น ซ่ึงเปนรายการ
แนะนาํตอบปญหาใหกบัผูฟงทางดานการเกษตรธรรมชาตเิปนสวนใหญ เปนเวลาตอเนือ่งกนัไมต่าํกวา
20 ป ทานเสยีงสนิ ไดกอต้ังศนูยเพือ่นชวยเพือ่นขึน้ ณ บริเวณบานของโยม พอ-แม ทีอํ่าเภออินทรบรีุ
ศนูยนีไ้ดทาํน้าํหมกัชวีภาพทีม่คีวามหลากหลายในสตูรและสรรพคณุ ทัง้ทีใ่ชบาํรุงพชื  รักษาโรค บาํรุง
รางกาย และบาํบดัน้าํเสยี ฯลฯ ทัง้นีโ้ดยไดแจกและขายใหประชาชนในราคาถกู  รวมทัง้ทาํเกษตร
ธรรมชาตเิปนตวัอยางใหกบั ประชาชนไดไปเรยีนรู ณ ศนูยแหงนีด้วย
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6. พลตรีจําลอง ศรีเมือง  อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาพรรคพลังธรรม
และรองนายกรัฐมนตรี ไดประกาศตอสาธารณชน เมื่อป 2535 วาเกษตรกรชาวไรชาวนามีหนี้สิน
และส่ิงแวดลอมถูกทําลาย เนื่องจากทําการเกษตรในระบบปฏิวัติเขียว ที่ลงทุนสูงแตราคาพืชผล
ไมแนนอนจึงเสี่ยงตอการขาดทุน ฉะนั้นเพื่อใหเกิดเปนตัวอยางเปนรูปธรรมในการแกไขปญหา
ดังกลาว จึงไดลงมือทําการเกษตรธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย) ตามชื่อโครงการวา โครงการเกษตร
อยูรอดในพื้นที่ประมาณ 100 ไร โดยมีเกษตรกรที่เขารวมโครงการประมาณ 10 ราย ซ่ึงไดรับการ
จัดสรรที่ดินรายละประมาณ 10 ไร   ที่อําเภอหนองปรือ   และอําเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี
ในปจจุบันป 2544 การเกษตรธรรมชาติไดลงมือทํามาเปนเวลาประมาณ 10 ป และไดประสบความ
สําเรจ็เปนแบบอยางใหกบัผูสนใจไดไปศกึษาหาความรูดานการเกษตรธรรมชาตจิาํนวนมาก จงึนบัวา
ทานเปนผูบุกเบิกงานเกษตรธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย) ทานหนึ่งที่ควรบันทึกไว

7. ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2534-2537) ที่ไดรับสนันสนุน
การเกษตรปลอดสารพิษในชวงที่ทานไดรับราชการในตําแหนงอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
และปลัดกระทรวงฯ โดยไดใหโรงเรียนตางๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดทําการเกษตรปลอด
สารพษิเพือ่เปนอาหารกลางวนั โดยใชวธีิการปลกูพชืผักในมุงตาขายซ่ึงนบัเปนคณุปูการตอสวนรวม
ที่ทําใหนักเรียนไดตระหนักตอพิษภัยของสารพิษที่ใชในการเกษตรและรูจักวิธีการเกษตรที่ปลอด
สารพษิ ในชวีติสวนตวัของทานกไ็ดทาํการเกษตรปลอดสารพษิเปนงานอดเิรกซึง่นบัเปนบคุคลหนึง่
ที่ไดมีสวนผลักดันการเกษตรอินทรียของประเทศไทย

8. อาจารยอาภรณ พุกมาน (ภูมิพันนา) เปนสุภาพสตรี อดีตเปนรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในสมัยพลตรีจําลอง ศรีเมือง เปนผูวา ทานผูนี้มีศรัทธาแกกลาในการเกษตร
อินทรยี ทัง้ไดลงมอืปฏิบตัดิวยตนเองในการทาํวนเกษตรทีอํ่าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ แตประสบ
อุปสรรคเนื่องจากพื้นที่ถูกน้ําทวมเสียหายกอนที่จะไดเห็นผลของความสําเร็จ อาจารยอาภรณ เปน
ผูทีท่าํใหวทิยาการของปุยหมกัพชื (Fermented Plant Juice) มาแพรหลายในประเทศไทย โดยไดเชิญ
Mr. Cho ชาวเกาหล ีซ่ึงเปนนายกสมาคมเกษตรธรรมชาตแิหงประเทศเกาหล ีมาบรรยายและเผยแพร
เคล็ดลับของการทําปุยน้ําหมักพืชที่กรมวิชาการเกษตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540   จากนั้นเปนตนมา
เกษตรกรไทย ไดรับเอาวิธีการดังกลาวไปทดลองทําดวยตนเอง และพัฒนาจนในปจุบันไดเปนที่
ยอมรับทั้งในราชการและเกษตรกรทั่วประเทศ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเกษตรอินทรีย ที่ตนทุนต่ํา และ
กําไรเพิ่มมากขึ้น จึงนับวาอาจารย อาภรณ ภูมิพันนา เปนบุคคลสําคัญตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย
ของประเทศไทยคนหนึ่ง

9. นายเดชา  ศิริภัทร  นายวิฑูรย  เล่ียนจํารูญ  และนายวิทูรย ปญญากุล   โดยบุคคล
ทั้งสามใชเวลาสวนใหญของชีวิตการทํางานอุทิศใหกับการพัฒนาชนบทในดานการเกษตรตามแนว
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ทางของการเกษตรอินทรียมาตลอดระยะเวลาไมนอยกวา 20 ป โดยไดเขียนหนังสือและบทความที่
เปนการเผยแพรการเกษตรอินทรีย รวมทั้งไดเปนผูอภิปรายในที่สาธารณะตางๆ เพื่อสรางความ
เขาใจใหเกิดขึ้นกับสาธารณะชนในการเกษตรอินทรียตลอดมา เชน แนวคิดในการทําเกษตรกรรม
แบบผสมผสาน ไดแก การเลี้ยงปลาในนาขาว ซ่ึงบุคคลทั้งสามมีคุณูปการตอการพัฒนาการเกษตร
อินทรียของประเทศไทย

1.4  ผูริเร่ิมการเกษตรอินทรียในตางประเทศ
ในขณะที่เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของบุคคล 

สวนใหญจะใชสารเคมีและปุยเคมี ในขณะเดียวกันไดมีกลุมบุคคลที่ตอตานและยืนหยัดในหลักการ
อยางถูกตองในการเกษตรที่พึ่งพิงระบบนิเวศธรรมชาติในการเกษตร ทานเหลานี้เรียงตามลําดับ
กอนหลังไดดังนี้ (ชนวน รัตนวราหะ  2544 : 19-21)

1. Albrecht  Thaer (พ.ศ. 2295-2371) ทานผูนี้ไดพยายามทําใหสาธารณะชนไดเห็นถึง
ความสําคัญของการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อใหพืชแข็งแรงตานทานตอโรคและศัตรูพืช และการปลูก
พืชหมุนเวียนเพื่อลดการระบาดของโรคและศัตรูพืช

2. Justus Von Leibig  (พ.ศ. 2346-2416) ทานผูนี้ไดเปนผูตั้งกฎของความตองการของ
อาหารพืช “The Law of Minimum in Plant Nutrition” และไดใหความสนใจตอการปลูกพืชหมุน
เวียนเพื่ออนุรักษความอุดมสมบูรณของดิน การปรับปรุงแรธาตุ และอาหารพืชตามธรรมชาติ การ
ตรึงไนโตรเจนของพชืตระกลูถ่ัวทีเ่ปนพชือาหาร และเปนพชืคลุมดนิ การวจิยัการปลกูพชืหมนุเวียน
ไดเปนหัวใจของการวิจัยการเกษตรในยคุนัน้เปนตนมาจนถงึปจจบุนัซ่ึงลวนเปนผลงานของผูบกุเบิก
การเกษตรอินทรียทานนี้

3. Sir Albert Howard   (พ.ศ. 2416-2471)    ทานผูนี้ไดใชเวลาสวนใหญในการศึกษา   
ส่ิงที่มีชีวิตในดินที่ประเทศอินเดียและจากการศึกษาดังกลาวไดคนพบเทคนิคใหมในการทําปุยหมัก
ทีเ่รียกวา “Indore Compost” ซ่ึงวธีิการนีไ้ดมกีารถายทอดอยางตอเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั Sir Howard 
ไดช้ีใหเห็นวาความเจริญเติบโตของพืชนั้นขึ้นอยูที่คุณภาพของดินที่ดี   ทานไดใหความเห็นวา      
การปองกันและกาํจัดโรคและศัตรูพืชนั้นควรจะเนนที่วิธีการปรับปรุงบาํรุงดินและควรตองรูดวยวา
ดินที่มีสภาพอยางไร โรคและศัตรูพืชจึงจะชอบหรือไมชอบ มากกวาการที่จะพนสารเคมีในการ
ปองกันกําจัดเมื่อเกิดการระบาด ซ่ึงการใชสารเคมีในการกําจัดนั้นจะสรางปญหาใหเกิดขึ้นตามมา
อยางไมรูจบ โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากพิษตกคางของสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
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4. Mokichi Okada (พ.ศ. 2425-2498) เมื่อเยาววัยโมกิจิ เกิดในครอบครัวที่ยากจนและ
มีสุขภาพที่ออนแอไมแข็งแรง เมื่อเติบโตไดเปนนักปรัชญาและสนใจการวิจัยการเกษตรธรรมชาติ
จนกระทัง่ในป 2478 ไดเปดเผยถงึหลักการและแนวทางการเกษตรธรรมชาตทิีเ่นนการทาํใหเกดิสมดุล
และวิวัฒนาการของมนุษยและส่ิงมีชีวิตที่มีความยั่งยืนดวยการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาที่สอดคลอง
กบัธรรมชาตโิดยใหความสาํคญัตอการปรบัปรงุดนิโดยปราศจากการใชสารเคม ี โมกจิ ิ ไดกลาวไววา
“หลักการของเกษตรธรรมชาติ คือ การนําพลังอันสูงสงตามธรรมชาติของดิน มาใชใหเปน
ประโยชน แตจนบัดนี้มนุษยก็ยังไมทราบถึงคุณสมบัติที่แทจริงของดิน ซ่ึงความจริงนั้นควรกลาววา
ยังไมมีผูใดบอกใหทราบมากกวา’’ โมกิจิ โอกาดะ นับวาเปนบุคคลที่ไดอุทิศใหกับการเกษตร
อินทรียธรรมชาติ   ทั้งดานกําลังทรัพย  กําลังกาย  และกําลังสมอง   โดยไดตั้งสมาคมที่มีช่ือวา
“Mokichi Okada Association มีช่ือยอวา MOA” เพื่อเผยแพรหลักการเกษตรธรรมชาติไปทั่วโลก
ในขณะนี้

5. Rudolf  Stiener (พ.ศ. 2463) ไดพัฒนาแนวคิดของการเกษตรที่มีพลังของชีวิต
(Vital force) ซ่ึงเรียกการเกษตรดังกลาวนั้นวา Bio – Dynamic Agriculture ซ่ึงนับเปนวิวัฒนาการ
ในแนวคิดของการเกษตรอินทรียที่กาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งที่มิใชเพียงการเกษตรอินทรียที่ละเวนการ
ใชสารเคมีสังเคราะหเทานั้น แตจะใหความสําคัญของพลังที่เกิดจากดวงดาวในสุริยะจักรวาล
โดยเฉพาะพลังจากดวงจันทรที่อยูใกลโลกท่ีสุดที่มีตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
เกษตรอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง Stiener ไดอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางของการเพาะปลูกพืชใน
ระยะของตําแหนงของดวงจันทรที่ทํามุมกับโลกที่แตกตางกัน พลังดึงดูดของดวงจันทรที่มีอิทธิพล
ตอการขึน้ลงของน้าํทะเล คณุภาพของอาหารทีเ่กดิจากการเกษตรอนิทรยีทีม่ผีลดตีอสุขภาพทีต่างจาก
อาหารทีไ่ดจากการเกษตรทีใ่ชสารเคม ี Stiener ไดสรางเครอืขายระหวางเกษตรกรและประชาชนเพื่อ
ใหทุกคนตระหนักถึงปญหาการเสื่อมความอุดมสมบูรณของดินและการเสื่อมคุณภาพของอาหาร 
ซ่ึงประเด็นดังกลาวนี้ ไดเปนสิ่งกระตุนใหสาธารณะชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเกษตร
อินทรียมากขึ้นเปนลําดับ

6. Lady Eve Balfour (พ.ศ. 2442-2533) สุภาพสตรีทานนี้ ไดอุทิศทั้งกําลังกาย
กําลังใจ และกําลังทรัพย ใหกับการพัฒนาการเกษตรอินทรียเปนอยางมาก โดยทานไดยกสมบัติ
ที่เปนฟารมในจังหวัด Suffolk ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศอังกฤษเพื่อใหเปนสถานีวิจัย
เกษตรอินทรีย และไดอุทิศเวลาใหกับงานวิจัยการเกษตรอินทรียที่ทําอยางตอเนื่องเปนเวลาถึง 30 ป
งานวิจัยช้ินนี้ไดรับการเรียกชื่อตามชื่อของสถานีวิจัยวา  “The Haughley Experiment”  งานวิจัย
ช้ินสําคญันีน้บัเปนเสาหลกั ในประวตัศิาสตรของการเกษตรอนิทรยี เนือ่งจากเปนงานวจิยัท่ีไดทาํ
อยางตอเนือ่งเปนเวลายาวนานกวา 30 ป โดยใชหลักการของการทาํฟารมทีใ่หความสาํคญัขององครวม
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และไดมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจจยัตางๆ เชน ความอดุมสมบรูณของดนิ สถานการณ
การระบาดของศัตรูพืช  ผลผลิต  รายได  นิเวศโดยรวมของฟารม การเปรียบเทียบระหวางการ
ปรับปรุงดินโดยวิธีอินทรียกับวิธีเคมี และที่สําคัญคือไดเนนวา สุขภาพที่ดีของมนุษยขึ้นอยูกับการที่
ไดบริโภคผลผลิตที่ไดจากการเกษตรที่ใชหลักการของการเกษตรอินทรียซ่ึงในปจจุบันไดมีการ      
รูจักกันอยางกวางขวางในชื่อวา “ อาหารปลอดสารพิษ”

7. Hans Muller and Hans Peter Rusch (พ.ศ. 2492) Muller เปนนักชีววิทยาชาวสวิส
สวน Rusch  เปนายแพทยชาวเยอรมัน ทั้งสองทานไดวางรากฐานการเกษตรอินทรียชีวะ (Organic –
Biological) ในสวิสเซอรแลนด ในป 2492 และในประเทศเยอรมัน และออสเตรเลียในเวลาตอมา
โดยที่ Rusch  ไดใหความสนใจตอสุขภาพอนามัยและความสุขสมบูรณของมนุษย ที่จะไดรับ
อันตรายจากการเกษตรที่ใชปุยเคมีในระยะยาว ทั้งสองทานไดริเร่ิมแนวคิดของการหมุนเวียนของ
สารชีวภาพ ในระบบวงจรของ ดิน-พืช-สัตว-มนุษย โดยที่วงจรดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดครบเฉพาะ
ในการใชการปรับปรุงบํารุงดินโดยวิธีอินทรียเทานั้น ถึงแมวาแนวคิดนี้คร้ังหนึ่งในอดีตจะไมไดรับ
การยอมรับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรสมัยใหมก็ตาม แตส่ิงที่ยืนยันความถูกตองของทานทั้งสอง
นี้ก็คือองคกรเกษตรอินทรียที่ไดรับการริเริ่มกอตั้งขึ้นมาโดยความความรวมมือของทานทั้งสองนี้
คือ BiolandในประเทศเยอรมันVSBLOในประเทศสวิสเซอรแลนด   และ Ernteverband ในประเทศ
ออสเตรีย เปนองคกรเกษตรอินทรียที่มีสมาชิกมากที่สุด และมีความยั่งยืนตอเนื่องมาจนทุกวันนี้

8.  Masanobu Fukuoka  (พ.ศ. 2457)  ฟูกูโอกะ เปนชาวญี่ปุน เกิดและเติบโตที่เมืองมัต
ซึยามา เกาะกิวชิว สําเร็จการศึกษาดาน จุลชีววิทยา ทํางานเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของ
หนวยกักกันพืชอยูระยะหนึ่ง ตอมาไดเกิดแรงบันดาลใจวาการเกษตรที่ดีนั้นควรจะตองเปนการ
เกษตรที่ตอบสนองตอความมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผูบริโภค และรักษาสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน ตอมาไดลาออกจากงานของรัฐมาทําการเกษตรอินทรีย
โดยใชหลักการพึ่งพึงธรรมชาติโดยการยึดหลักอกรรม (Do Nothing) คือไมไถพรวนไมกําจัดวัชพืช
ไมใสปุยเคม ี และไมกาํจดัศตัรพูชื ทัง้นีฟ้กูโูอกะ ไดใชหลักของการสรางความหลากหลายทางชวีภาพ
ทาํใหเกดิความสมดลุตามธรรมชาตใินไรนา ทานผูนีไ้ดเผยแพรหลักการของการเกษตรอนิทรยีใหกบั
ประชาชนที่สนใจจากทุกมุมโลกทานเขียนหนังสือที่ไดรับการตอนรับจากสาธารณชนทั่วโลกช่ือ      
“The One Straw Revolution” ไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล ชื่อ
“การปฏิวัติยุคสมัยดวยฟางเสนเดียว” ฟูกูโอกะ ไดรับรางวัลแมกไซไซ ป พ.ศ. 2531 ทานผูนี้
นับเปนปรมาจารยการเกษตรอินทรียของคนเอเชีย

9.  Mr. Han Kyo Cho  เปนชาวเกาหลี เกิดในครอบครัวของเกษตรกร  ชีวิตในวัยเด็ก
สนใจการเกษตร และเปนสมาชิกของสมาคมยุวเกษตรกร  ไดสรางผลงานตางๆ  ในขณะที่ยังเปน 
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ยุวเกษตรกร จนไดรับรางวัลดีเดนจากประธานาธิบดี ถึง 3 ครั้ง ตอมาไดมีประสบการณที่พบวา    
น้ําจากการหมักกิมจิ เมื่อเททิ้งลงไปในดินที่มีการปลูกพืชจะมีผลทําใหพืชเจริญงอกงาม และดินมี
โครงสรางที่ดีขึ้น จึงไดทําการคนควา ทดลองน้ําหมักชีวภาพประเภทตางๆ เชน ทําจากผัก ผลไม  
ทําจากการหมักปลา ทําจากน้ําซาวขาว รวมถึงการหมักจากนม ฯลฯ    Mr. Cho ไดนําประสบการณ
มาเปดเผยใหคนไทยไดรับทราบ โดยการชักนําของอาจารยอาภรณ ภูมิพันนา เมื่อกรกฎาคม 2540 
นับจากนั้นเปนตนมาวิทยาการทางดานนี้ไดเผยแพรและมีการพัฒนาอยางกวางขวางในประเทศไทย
จนทุกวันนี้ นับวา Mr. Cho มีคณูปการตอการเกษตรอินทรียของประเทศไทยเปนอยางยิ่งคนหนึ่ง

1.5  องคกรตาง ๆ ท่ีพัฒนาและเกี่ยวของกับการเกษตรยั่งยืน
ในปจจบุนัมอีงคกรทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดใหความสนใจในการพฒันาการเกษตรเพือ่

ใหเกดิความยัง่ยนื ตัง้แตป 2529 เปนตนมา องคกรตาง ๆ ทีท่าํงานพฒันาการเกษตรยัง่ยนื ประกอบดวย
ในสวนของภาครัฐ มีหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน กรมวิชาการ

เกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร ถือเปนหนวยงานหลักในการริเร่ิมทําวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
สงเสริมเผยแพรแนวคิดเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนโดยไดมีการพัฒนาแนวทางการสงเสริมและ
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนหลายหนวยงาน ไดแก

1. กรมวิชาการเกษตรรวมกับบริษัทในเครือนครหลวง จํากัด และบริษัทในเครือสยาม
วิวัฒนในการปลูกขาวอินทรียเพื่อการสงออกขึ้นและจัดทําโครงการขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและ
พะเยา  จํานวน  10,000 ไร   ไดผลผลิตรวม 1,200-1,500 ตัน  ผานการรับรองจากองคการตรวจสอบ
คุณภาพในประเทศอิตาลีที่เปนสมาชิกของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (Internation Federation
of Organic Agriculture Movement = IFOAM) และสงจําหนายเปนที่ยอมรับในสหภาพยุโรป

2.  สหกรณการเกษตรไทยกับสหกรณการเกษตรและบริษัทนําเขาผักและผลไมของ
ประเทศญี่ปุนผลิตกลวยหอมทองอินทรียสงไปจําหนายประเทศญี่ปุน

3. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยรวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
บริษัทเอกชน รวมกันจัดทําการผลิตพืชในระบบอินทรีย 5 ชนิด ไดแก หนอไมฝร่ัง ขาวโพดฝกออน
กระเจี๊ยบเขียว กลวยไข และสับปะรด ในแบบเกษตรอินทรีย ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ในการสงออกไป
ตางประเทศ ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการผลิต และจัดทําระบบการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีสวนในการสนับสนุนการประสานงาน จนผลักดันใหเปน
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นโยบายของรัฐ หรือกําหนดเปนแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9
ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อเปนทางออกในอาชีพเกษตรกรรมแกเกษตรกร รายยอยที่ยาก
จนใหสามารถพึ่งตนเองได ในสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจหลังป พ.ศ. 2542 เปนตน

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการสงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารประเภทเกษตร
อินทรยี โดยวางแผนการผลติขาวโพดฝกออน หนอไมฝร่ัง และกลวยไม ไปตลาดญีปุ่นสหภาพยโุรป
และฮองกง ใชระยะเวลา 1 ป  (2543-2544)

การดาํเนนิงานเกีย่วกบัเกษตรอนิทรยีในระดบันโยบายรฐับาลในปจจบุนั(2544-ปจจบุนั)
(พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรีไดมีการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิตสิน
คาเกษตรอินทรีย (กุมภาพันธ 2544)   ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมกําหนดใหจังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดตนแบบนํารองใน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย

2. จัดทําโครงการเกษตรอินทรียภายใตคณะกรรมการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
การดําเนินงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรียระดับหนวยงานปฏิบัติ สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดแก
1. ไดจดัทาํมาตรฐานพชือินทรยีของประเทศไทย กรมวชิาการเกษตรประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อ 18 เมษายน 2545
2. กองพฤกษศาสตรและวัชพืช จัดทําแปลงตนแบบในพื้นที่ 6-25 ไร ณ สถานีทดลอง

พืชสวนกาญจนบุรี เพื่อเปนสถานที่ดูงานแกผูสนใจ
3. กรมพฒันาทีด่นิ รับผิดชอบงานดานการปรบัปรงุดนิ โดยใชอินทรยีวตัถุโดยการแจก

เมลด็พนัธุปุยพชืสด ใหความรูดานการทาํปุยหมกั พรอมแจกเอกสาร พ.ด.1, พ.ด.2   (พฒันาทีด่นิ )
4. กรมประมง   ไดจัดทําโครงการสาธิตเพื่อการเรียนรูการเลี้ยงกุงกุลาอนิทรียในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ และระยอง
5. กรมปศุสัตว รวมในคณะกรรมการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ในการจัดทํา

กรอบแนวคิดการดําเนินงานสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
                   การดําเนินงานดานเกษตรอินทรียขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO)

1. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ดําเนินโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรรายยอย เปนโครงการที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อ 16 พฤษภาคม 2543 งบประมาณ 633
ลานบาท ภายใตโครงการที่เกษตรอินทรียเปนรูปแบบหนึ่งที่สงเสริม
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2. มูลนิธิสายใจแผนดิน   มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริโภคผลิตภัณฑอินทรีย
ปจจุบัน มูลนิธิมีโครงการเกษตรอินทรียใน 8 จังหวัด คือ ยโสธร สุรินทร เชียงใหม ตราด ขอนแกน
สกลนคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

3. สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยองคกร
พัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ หนวยงานของรัฐ องคกรผูบริโภค และเครือขายรานคาสีเขียว เพื่อ
ทําหนาที่เปนองคกรอิสระ สงเสริมใหบริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในประเทศไทยและ
ทําหนาที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพื่อสงออกและจําหนายในตางประเทศ

4. มูลนิธิสันติอโศก จัดทําโครงการกสิกรรมไรสารพิษเพื่อผลิตอาหารมังสวิรัติเพื่อ
การบริโภคของชาวสันติอโศก  และบุคคลทั่วไป

5.  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรฐกิจ         
พอเพียงขั้นกาวหนาตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
   6.  ศูนยวิจัยเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคิวเซ ภายใตการบริหารงานของศูนย
สรางสรรคบุคลากรทางการเกษตรธรรมชาติคิวเซแหงเอเชียประจําประเทศไทย มูลนิธิบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนดวยกิจกรรมทางศาสนา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพของ
งานวิจัย และเผยแพรความรูความกาวหนา และแลกเปลี่ยนความรู และระดมความคิดเห็นระหวาง
เกษตรกรผูปฏิบัติและนักวิชาการ

7. หนวยงานของเอกชนที่ดําเนินการภายใตโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการหลวง
สาขาตางๆ รานสหกรณกรีนเนท เลมอนฟารมทุกสาขา รวมถึง โครงการเมืองสหกรณ อันเนื่องมา
จากพระราชดําริที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอื่น ๆ  นอกจากนี้ ยังมีองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบรับ
รองสินคาเกษตรอินทรียของตางประเทศที่มาดําเนินการตรวจสอบในประเทศไทย คือ บริษัท
OMIC   บริษัท P & S AGRO  Control  บริษัท BCS   และบริษัท Bio Agricert

สรปุ  จากทีไ่ดกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา ระบบการเกษตรกรรมแบบยัง่ยนืเปนระบบการ
เกษตรทีก่อใหเกดิผลดโีดยรวม ตอประชาชนและประเทศชาต ิทัง้ดานเศรษฐกจิสงัคมวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม  และระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ  กอใหเกิดความสมดุล ทั้งทรัพยากรมนุษย และ
ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ ระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเปนระบบการเกษตรที่นํามาทดแทน การทําการเกษตร
สมัยใหม หรือการทําเกษตรแบบเคมี ที่ใชตนทุน และปจจัยการผลิตที่สูง เพื่อใหไดมาซึ่ง   ผลผลิต
และในขณะเดียวกัน ก็ทําใหเกิดผลเสีย ในการดํารงชีวิต ของมนุษย หรือสัตวตาง ๆ ทําใหมีความ
เสี่ยงสูงและไดรับอันตรายจากการใชสารเคมีที่นํามาใชในการผลิต ฉะนั้นระบบเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืนจึงถูกนํามาใชในการแกปญหาตางๆ ในการพัฒนาระบบการเกษตร ซ่ึงมีหนวยงานและองคกร
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ตาง ๆ รวมถึงเกษตรกรบางกลุม ไดออกมาเผยแพร และใหคําแนะนํา วิธีการทําเกษตรแบบยั่งยืน
อยางกวางขวาง  จะเห็นไดวา ในปจจุบันนี้รัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายของการพัฒนาประเทศใน
แผนพัฒนาตาง ๆ  ตลอดจน ใหการสนับสนุน และยกยองเกษตรกรที่เปนแบบอยางตามภูมิภาค
ตาง ๆ ของประเทศ เชน ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม  มหาอยู  สุนทรชัย นายคําเดื่อง  ภาษี และทานอื่น ๆ
อีกมากมาย ที่ไดนํารูปแบบไปปฏิบัติและเกิดผลดีแกเกษตรกรเอง

1.6   รูปแบบของการทําการเกษตรแบบยั่งยืน
รูปแบบของการเกษตรแบบยัง่ยนืในประเทศไทยมกีารดาํเนนิการมาเปนเวลานานแลวเพยีง

แตไมสามารถกาํหนดไดวา จดัอยูในรปูแบบใดเกษตรกรผูผลิตเองกอ็าจไมมคีวามสนใจใน  รูปแบบ
การผลติทีต่นเองดาํเนนิการอยูวาจะจดัอยูในรปูแบบการผลติแบบยัง่ยนืรูปแบบใดๆ เนือ่งจากจดุ
ประสงคหลักของการผลติ กค็อื การพฒันาปรบัปรงุแนวทางการประกอบอาชพี เกษตรกรรม  ของตน
ใหเกิดผลดีที่สุด ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ภายใตสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมที่ตนเขาไปเกี่ยวของดวยเทานั้น

อยางไรก็ดีการผลิตแบบยั่งยืนในแตละรูปแบบภายใตเงื่อนไขความเปนจริงของสภาพ
ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันของเกษตรกรแตละคน หรือไรนาในแตละ
พื้นที่ขึ้นอยูกับรูปแบบที่จะเนนที่จุดใดจากการศึกษารวบรวมรูปแบบแนวคิดเรื่องเกษตรยั่งยืน 
สามารถกลาวสรุปไดดังนี้

1. วนเกษตร  (Agroforestry)  หมายถึง ระบบการใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตร
ตาง ๆ ระหวางตนไมในพื้นที่ปาหรือไมยืนตนที่ปลูกขึ้น โดยที่การปลูกพืชและเล้ียงสัตวจะตองมี
ความสอดคลองซึ่งกันและกัน และเกื้อกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถ่ินอาจเรียกไดหลายคํา เชน
เกษตรปาไม, ปาไมเกษตร, ไรนาปาผสม เปนตน

รูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตร หมายถึง การปลกูพชืไร พชืสวน หญาเลีย้ง
สัตว การเลีย้งสัตว และการประมงกไ็ด วตัถุประสงคของระบบวนเกษตร ไดแก
                    1)  การดํารงอยูรวมกันระหวางพื้นที่ปากับการเกษตร
                       2)  การเพิ่มที่ปาไมของประเทศ
                       3) การอนุรักษเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
                       หลักการและเงื่อนไข ของวนเกษตร

1) การมีตนไมใหญและพืชหลายระดับ เชน การปลูกไมยืนตนสลับกับไมลมลุก
เพื่อไมใหพื้นที่วางเปลา และเกิดประโยชนสูงสุด
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2) การเลือกพืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับพื้นที่ เชน  การปลูกพืชไร  หรือไมผลที่
เหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆ

3) การใชปุยธรรมชาติ เชน จากเศษใบไม เศษหญา ที่เนาเปอยผุพังตามธรรมชาติ
2. เกษตรผสมผสาน  (Integrated Farming) หมายถึง  ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืช

และหรือมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมการผลิตแตละชนิดจะตอง
สามารถเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ 2539 : 40) เปนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูภายในไรนา เชน ดิน น้ํา แสงแดด อยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
มีความสมดุลของสภาพแวดลอม และเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ   (ชนวน
รัตนวราหะ และประเวศ  แสงเพชร 2532,  อางถึงใน วิฑูรย  เล่ียนจํารูญ 2539 : 45)

เกษตรผสมผสานตามแนวคิดดังกลาวมีหลักการพื้นฐานสําคัญ   2  ประการ คือ
1) ตองมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต  2  ชนิดขึ้นไป    โดยการทําการเกษตรทั้งสอง      

กิจกรรมนั้น ตองทําในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน
2)  ตองเกิดการเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมตางๆและมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในระบบเกษตรผสมผสานนั้น
วัตถุประสงคของเกษตรผสมผสาน  มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานรายได
2) เพื่อลดการพึ่งพิงดานเงินทุน ปจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก
3) เพื่อใหเกิดการประหยัดของขอบขายการผลิต คาใชจายในไรนาลดลง
4) เพื่อเพิ่มรายไดจากพื้นที่ขนาดยอยที่จํากัด
สวนวตัถุประสงครองๆลงมาไดแกการเพิม่ความอดุมสมบรูณของรพัยากรธรรมชาต ิ

ลดการทําลายสิ่งแวดลอมทําใหเกษตรกรมีความเปนอิสระในการดํารงชีวิตและอื่นๆจึงกลาวไดวา
เทคโนโลยเีกษตรผสมผสานเปนรปูแบบเทคโนโลยกีารเกษตรยัง่ยนื   (Sustainable  Agriculture)    
เนื่องจากเปนระบบการเกษตรที่มีการเกื้อกูลท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถรักษาหรือปรับปรุง
สภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางประหยดั  (กรมพฒันาทีด่นิ 2539 : 15)

3. เกษตรทฤษฎีใหม   (New Theory Agriculture)    เปนวิธีการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ
คืออาจจะไมรวยมากแตก็พอกินไมอดอยาก เหตุผลที่มาของรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหมเกิดจาก
การวิเคราะหปญหาทั่วไปในภาคการเกษตรของประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยใน
2  ปญหา กลาวคือ
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1) ปญหาภัยแลงจากการขาดแคลนน้ํา
2) ความไมมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกร

                         วัตถุประสงคของการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมใหมเปนแนวคิดหรือทฤษฎีที่เนน
1)   การจัดการทรัพยากรน้ํา (Water resource Management)
2)   เพือ่สนบัสนนุการผลติทางการเกษตรโดยการเลีย้งตวัเองไดภายในครวัเรือนกอน
3)   การเพิม่ความมัน่คงทางดานรายได (Income security) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขัน้ตอน คอื

ขั้นตอนที่ 1 ที่เนนการพออยูพอกินของเกษตรกรนั่นเองเมื่อเกษตรกรเริ่มเขาใจ
หลักการและวิธีการปฏิบัติในฟารมของตัวเองแลว ก็สามารถกาวสูทฤษฎีใหม

ขั้นตอนที่ 2 เสนอใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณเพื่อการผลิต 
การตลาด  สวัสดิการหรือการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 รวมกับองคกรภายนอก   ทั้งธนาคารและบริษัทตาง ๆ  เพื่อขยาย  
กิจการ  ซ่ึงถือเปนการกาวสูทฤษฎีใหม

โดยสรุปแลว การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมจึงนับวาเปนระบบเกษตรที่เนนการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําในไรนาเพื่อสรางผลผลิตอาหารที่พอเพียง และเพื่อการผลิตที่หลากหลายสําหรับเปน
แหลงรายไดที่มั่นคงแกครัวเรือนเกษตรกรตลอดจนเปนการแกไขปญหาความยากจนและขาดแคลน
ทรัพยากรใหบรรเทาลงจนกระทั่งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกรสามารถพึ่ง ตนเองได

หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม
จากเอกสารของกรมสงเสริมการเกษตร (2540) วาดวยหลักการของเกษตรตามแนว

ทฤษฎีใหม พอสรุปไดดังนี้
1) เปนรูปแบบการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกรรายยอย  ที่มีพื้นที่ทํากินนอย 

ประมาณ 10-15 ไร ในเขตน้ําฝน (เฉล่ียขนาดของฟารมทั่วประเทศ 25.9 ไร)
2) การมีแหลงน้ําในไรนา สามารถใชประโยชนน้ําเพื่อทําการเกษตรทั้งการปลูก

พืชและการประมง
3) เกษตรกรมีพื้นที่ทํานา    ซ่ึงผลิตอาหารหลักใหมีผลผลิตเพียงพอแกการบริโภค

(คน 1 คน บริโภคขาวเปลือก 20 ถัง/ป)
4) การแบงพื้นที่การเกษตร    เปนการทําการเกษตรที่มีความหลากหลายเพื่อการ

อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และถามีเหลือก็ไวขายเปนรายไดสูครอบครัว
5) การทํากิจกรรมหลาย ๆ อยาง จะชวยใหเกษตรกรไดใชทรัพยากรในไรนาอยาง

เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน สรางสมดุลของระบบนิเวศเกษตร
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6) การปลูกตนไมผลและไมยืนตน เปนการเพิ่มปริมาณของตนไมยืนตนไว
ใชสอยไมผลไวบริโภค และมีไมฟนไวใชในครัวเรือนเปนการสรางความชุมชื้นแกธรรมชาติ

7) การมีแหลงเก็บกักน้ําในไรนา ทั้งขนาดใหญหรือขนาดเล็ก  นับเปนหัวใจ
สําคัญของการเกษตร     เกษตรกรจะใชน้ําอยางประหยัดและเห็นคุณคาอีกทั้งเปนการเพิ่มปริมาณ
การเก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น และรูจักการรวมกลุมเพื่อการใชน้ํา    และชวยกันดูแลรักษาสนับสนุนให
เกิดความสามัคคีในชุมชน การเกษตรทฤษฎีใหมนี้ควรพิจารณาถึงองคประกอบของกิจกรรมตาง ๆ 
ภายในไรนาในเชิงระบบ และประยุกตใหเขากับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร เนื่องจาก
มีกิจกรรมที่หลากหลายมีระบบหรือสัดสวนที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่  (จริยา  วงศประสิทธิ์
2544 : 42)

4. เกษตรอินทรีย  (Organic Farming)  เปนการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีเพื่อ
ความปลอดภยัในสขุภาพ ใชซากพชื มลูสัตว การปลกูพชืหมนุเวยีน แรธาตธุรรมชาตใินการปรบัปรงุดิน
ผสมผสานกัน การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชวยในการควบคุม
และทําลายศัตรูพืช

วัตถุประสงคของเกษตรอินทรีย
       1) การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
       2)  การสรางความปลอดภัยของอาหาร

หลักการและเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย   (วิฑูรย  เล่ียนจํารูญ 2535 : 35)
1) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการผลิตอาทิ ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง

หรือสารเรงความเจรญิเตบิโตของพชืและสตัว ซ่ึงจะสามารถสงผลผานวงจรโซอาหารมายงัผูบริโภคได
2)  การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใชปุยหมัก ปุยคอก และจุลินทรีย
3) การควบคุมและกําจัดศัตรูพืช โดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรียเคมีแนวทาง

การเกษตรแบบอินทรีย หัวใจสําคัญคือ การปรับปรุงดินใหมีสภาพอุดมสมบูรณมากที่สุด เทคนิค
ตาง ๆ ในการปรับปรุงดินจึงถือเสมือนวา เปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จของการเกษตรอินทรีย
อาทิ เชน

- การใชระบบการปลูกพืช   ไดแก    การปลูกพืชแบบผสมผสาน   การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชสดเปนปุยปรับปรุงบํารุงดิน และการปลูกพืชคลุมดิน

- การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ ปุยคอก ปุยหมัก   และเศษพืชที่มีในไร
นามาใชปรับปรุงดินซึ่งชวยใหดินรวนซุย อุมน้ําไดดี และที่สําคัญคือ เพิ่มธาตุอาหารใหกับพืช

- การใชจุลินทรียในดิน เชน  โปรโตซัว  (Protozoa)  เชื้อรา (Fungi)  แบคทีเรีย 
(Bacteria) แอคทิโนมัยซีส (Actinomycete) ยีส (Yeast) และไวรัส (Virus) ทําใหเกิดขบวนการทาง
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ชีวเคมีในการยอยสลายอินทรียวัตถุในการปรับปรุงดิน ดินสะอาด สรางธาตุอาหารและปองกันโรค
ในดิน

- การใชวัสดุที่เกิดจากแหลงธรรมชาติประกอบดวย  หินแรที่มีธาตุอาหารที่พืช
ตองการ เชน ฟอสฟอรัส (Rock Phosphate) จากเปลือกหอย ชวยลดความเปรี้ยวของดิน และเพิ่ม
ธาตุอาหาร แรยิบซัม ลดความเค็ม และเพิ่มธาตุอาหาร เชน แคลเซียม และกํามะถันในดิน

- การใชชีววิธีหรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ       ชวยในการควบคุมและ
ทําลายพืชผล ไดแก ตัวห้ํา (Predators) ตัวเบียน (Parasites) และอ่ืน ๆ เชน ไสเดือนฝอย

- การใชสารจากธรรมชาติ อาทิ สะเดา ตะไครหอม และขา
- การใชกลวิธีในการดักจับศัตรูพืช เชน ติดไฟลอแมลงศัตรูพืช กาวกับดัก และ

มุงปองกันแมลง เปนตน (วิฑูรย  เล่ียนจํารูญ  2535 : 44)
5. เกษตรธรรมชาติ (Nature Farming) เกษตรธรรมชาติเปนรูปแบบหนึ่งของระบบ

การเกษตรแบบยั่งยืน เปนระบบเกษตรกรรมแบบไมกระทํา ลดการแทรกแซงของมนุษย แสวงหา
และกระทําเพียงสิ่งจําเปนตอการเกษตรเทานั้น ปรับรูปแบบการเกษตรให สอดคลองกับระบบนิเวศ
และธรรมชาติ ไมพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก โดยมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อบํารุงรักษาผืนดินให
ยังคงความอุดมสมบูรณแตเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึงการชําระลางจิตใจของมนุษยใหบริสุทธิ์
เปนกระบวนการเดียวกันไปดวย (รสนา โตสิตระกูล  2541 : 20)

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แนวความคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนนั้น ไมใชแบบ
แผนของการเกษตรแบบใดแบบหนึ่ง ที่จะมีคุณสมบัติดีพรอมครบถวนในทุก ๆ ดาน หากแตเปน
เพียงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเกษตรที่ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับนิเวศเกษตรโดยใช
ทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและดํารงอยูได
ยาวนานจนถึงคนรุนตอไป ดังนั้นการนําแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนมาปรับใชในแตละทองที่    จึง
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละพื้นที่
เปนตน
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 1.6.1  สรุป : รูปแบบของการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ท้ัง  5  รูปแบบ ไดดังนี้
รายการ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ

1. เหตุผลท่ีมาของ
รูปแบบ

-การลดลงของ
พื้นที่ปาไมจาก
การบุกรุกใช
ประโยชนทางการ
เกษตรและกจิ
กรรมอื่น ๆ

-ความเสีย่งอนัเนือ่ง
จากการเกษตร
เชงิเดีย่วหรอืกระแส
หลักการพึง่พงิการ
ใชปจจยัภายนอกไร
นาขาดการใช
ประโยชนจากของ
เหลือใชจากกจิ
กรรมการเกษตร

-ความเสี่ยงจาก
ภัยแลงและการขาด
แคลนน้ํา
-ความไมมั่นคงทาง
ดานอาหารของ
เกษตรกร

-การใชสารเคมีใน
การเกษตรสงผลให
มีสารพิษตกคางใน
ผลผลิตทางการ
เกษตร
-ความเสื่อมโทรม
ของดินจากการทํา
เกษตรกระแสหลัก

-การทําลายสมดุล
ธรรมชาติในไรนา
-การพยายามพึ่งพิง
ระบบนิเวศในไรนา
โดยสมบูรณ

2. ทรัพยากรหลัก
ในการ จัดการ

ปาไม (forestry) ท่ีดิน (land) น้ํา (water) ดิน (soil) ระบบนิเวศ
(ecosystem)

3. วัตถุประสงค -การเพิ่มพื้นที่
ปาไมของประเทศ
-การดํารงอยูรวม
กันระหวางพื้นที่
ปากับการเกษตร
-ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

-ความมั่นคงทาง
รายได
-การลดการพึ่งพิง
จากภายนอก
-การประหยัดทาง
ขอบขาย

-ความมั่นคงทางดาน
อาหาร
-การจัดการทรัพยากร
น้ํา
-ความมั่นคงทางดาน
รายได

-การฟนฟูความ
สมบูรณของดิน
-ความปลอดภัยทาง
อาหาร

-การเกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติ

4. หลักการและ
เงื่อนไข

-การมีตนไมใหญ
และพืชหลาระดับ
-การเลือกพืช
เศรษฐกิจให
เหมาะสมกับพื้นที่
-กรใชประโยชน
เก้ือกูลกัน

-มีกิจกรรมภาค
เกษตรตั้งแต 2 ชนิด
ขึ้นไปในพื้นที่และ
เวลาเดียวกัน
-การมีประโยชน
เก้ือกูลกันระหวาง
กิจกรรม

-เกษตรกรรายยอย (10-
15 ไร) ในเขตน้ําฝน
-การมแีหลงน้าํในไรนา
-การทํานาเพื่อใหมีขาว
บริโภค
-การทํากิจกรรมการ
เกษตรอื่น ๆ เพื่อใหมี
ผลผลิตไวอุปโภค
บริโภคและขายได

-การไมใชสารเคมี
-การเพิ่มพูนความ
สมบูรณของดินโดย
ใชปุยหมัก    ปุยคอก
จุลินทรีย
-การควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืชโดย
ชีวภาพ กายภาพ
และอินทรียเคมี

-การทําเกษตรกรรม
โดยไมรบกวน
ธรรมชาติ โดย
-การไมไถพรวน
-การไมใชปุยเคมี
เนนเฉพาะปุยพืชสด
-การไมกําจัดวัชพืช
-การไมใชสารเคมี
-การคลุมดิน

5. จุดเดน -การอยูรวมกัน
ของพื้นที่ปากับ
การเกษตร
-ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

-การจัดการความ
เสี่ยง
-การประหยัดทาง
ขอบขาย
-การลดการพึ่งพิง
ปจจัยภายนอก

-ความมั่นคงทางดาน
อาหาร
-การจัดการทรัพยากร
น้ํา
-เศรษฐกิจพอเพียงขั้น
พื้นฐาน

-ความปลอดภัยทาง
ดานอาหาร
-การเพิ่มมูลคาของ
ผลผลิตและตอบ
สนองความตองการ
ของผูบริโภค
-การฟนฟูความ
สมบูรณของดิน

-การฟนฟูความสม
ดุลของระบบนิเวศ
-การลดการพึ่งพิง
ปจจัยภายนอก

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคกลาง (นครปฐม :
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 23. (อัดสําเนา)
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  1.6.2 การเปรียบเทียบจุดเนนในเทคนิควิธีการและการจัดการไรนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ประเภท ตาง ๆ 5 รูปแบบ

ประเภทของการเกษตรกรรมยั่งยืน
เทคนิควิธีการจัดการ วนเกษตร เกษตรผสม

ผสาน
ทฤษฎีใหม เกษตร

อินทรีย
เกษตรธรรมชาติ

1. การใชวัสดุหรือ
พืชคลุมดิน

สําคัญมาก สําคัญ ไมเนน สําคัญ สําคัญมาก

2. การปรับปรุง บํารุงดิน
โดยพืชตระกูลถั่ว

สําคัญ ไมเนน ไมเนน สําคัญมาก สําคัญมาก

3.   การใชปุยเคมี ใชได ใชได ใชได ไมใหใช ไมใหใช
4. การใชปุยหมัก
ปุยคอกและหินแร

สําคัญ สําคัญมาก ไมเนน สําคัญมาก ปุยหมักไมจําเปน
แตปุ ยคอกอาจมี
การใชบาง

5.   การไถพรวนดิน - ทําได ทําได ทําได ไมมีการไถพรวน
6.  การผสมผสาน
การปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตวรวมกัน

สําคัญมาก สําคัญมาก สําคัญมาก ไมเนน สําคัญมาก

7. การปลูกพืช
หลายระดับ

สําคัญมาก สําคัญ ไมเนน ไมเนน ไมเนน

8. การใชประโยชน
เกื้อกูลกันระหวาง
กิจกรรม

สําคัญมาก สําคัญมาก สําคัญ ไมเนน สําคัญมาก

9.  การควบคุม ศัตรูพืช
โดยไมใชสารเคมี

สําคัญมาก ไมเนน ไมเนน สําคัญมาก สําคัญมาก

10. การมีแหลงน้ําใน
ไรนา

ไมเนน สําคัญ สําคัญมาก ไมเนน
แตตองมีการ
จัดการน้ําที่ดี

ไมเนน แตตองมี
การจัดการน้ําที่ดี

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคกลาง (นครปฐม :
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 24. (อัดสําเนา)
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1.6.3  การเปรียบเทียบประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของการเกษตรแบบ
ยั่งยืน  5  รูปแบบ

ผลประโยชนดานตาง ๆ วนเกษตร เกษตรผสม
ผสาน

ทฤษฎีใหม เกษตร
อินทรีย

เกษตรธรรม
ชาติ

1.  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
1.1 ความมัน่คงทางดานอาหาร
1.2 ความมัน่คงทางดานรายได
1.3 การจัดการความเสี่ยง
1.4 การประหยัดทางขอบขาย
1.5 มูลคาเพิ่มของผลผลิต

          และการขยายตลาด

สําคัญ
สําคัญ
ไมเนน
สําคัญ
ไมเนน

ไมเนน
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญมาก
ไมเนน

สําคัญมาก
สําคัญ
สําคัญ
ไมเนน
ไมเนน

ไมเนน
ไมเนน
ไมเนน
ไมเนน
สําคัญมาก

สําคัญ
ไมเนน
ไมเนน
ไมเนน
ไมเนน

2.  ผลประโยชนทางสังคม
2.1 การลดการอพยพออกนอก
พื้นที่

     2.2  สุขอนามัยของผูผลิต
2.3  ความปลอดภัยทางดาน

            อาหาร
2.4  การลดการพึ่งพิงปจจัย
       ภายนอก

สําคัญ

สําคัญ
ไมเนน

สําคัญ

สําคัญ

ไมเนน
ไมเนน

สําคัญมาก

สําคัญ

ไมเนน
ไมเนน

ไมเนน

ไมเนน

สําคัญมาก
สําคัญมาก

ไมเนน

สําคัญ

สําคัญมาก
สําคัญมาก

สําคัญมาก

3.  ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม
3.1  การลดผลกระทบตอส่ิง
        แวดลอม
3.2  การสรางความหลาก
       หลายทางชีวภาพ
3.3  การฟนฟูความสมบูรณ

            ของดิน
3.4  การจัดการน้ําที่มี

            ประสิทธิภาพ
3.5  การฟนฟูความสมดุล

            ของระบบนิเวศ

  สําคัญมาก

สําคัญมาก

สําคัญมาก

ไมเนน

สําคัญมาก

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

สําคัญมาก

สําคัญ

สําคัญมาก

ไมเนน

สําคัญมาก

ไมเนน

สําคัญ

สําคัญมาก

สําคัญ

สําคัญมาก

สําคัญ

สําคัญมาก

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคกลาง (นครปฐม :
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 25. (อัดสําเนา)
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จากตารางสรุปเปรียบเทียบการทําการเกษตรธรรมชาติ ทั้ง 5 รูปแบบ จะพบวา แตละ
ประเภทมีจุดเนนแตกตางกันอยูบาง แมจะมีแนวคิดหลักๆคลายคลึงกัน เกษตรกรจะเลือกใชตาม
รูปแบบที่ตนถนัดและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตน

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัย การนําความรูไปใชในเรื่องของการทําการเกษตร
แบบธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ดําเนินการโดย ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักบริหารงานการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ที่พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบวิธีการทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติที่สมบูรณรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และประชาชนกลุมเปาหมาย ในการนํา
ไปประกอบอาชีพไดจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปปฏิบัติ ของ
ตัวเกษตรกรเอง

1.7  เกษตรธรรมชาติ   (Nature Farming)
 1.7.1  พัฒนาการของการเกษตรธรรมชาติ ในประเทศไทย

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย    นับตั้งแตมีการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่1  ใน พ.ศ. 2504   การเกษตรของประเทศไทยก็เขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  นโยบายการผลิตเพื่อการคาและการสงออกลายมาเปนแนวนโยบายหลัก
ของการพัฒนาการเกษตรไทยซึ่งผลของการดําเนินนโยบายดังกลาว    ทําใหมีการขยายพื้นที่ในการ
ทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นมีการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนอยางตอเนื่อง มีการทําการเกษตรในลักษณะเพื่อ
การคาแทนการเกษตรแบบยงัชพี ซ่ึงเปนรูปแบบการทาํการเกษตรแบบดัง้เดมิ มกีารใชพนัธุพชืลูกผสม  
(Hybrid variety)   และพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง   (High yield variety : HYV.)    แทนการใชพันธุพืช   
พื้นเมืองซึ่งมีความแข็งแรงและมีความตานทานโรคสูง มีการใชสารเคมี  ปุยเคมี  และสารกําจัดศัตรู
พืชเพิ่มมากขึ้นทําใหประเทศไทยตองมีการนําเขาปจจัยการผลิตตางๆ  เหลานี้จากตางประเทศเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคแตเพียงเพื่อที่จะมุงเพิ่มปริมาณของผลผลิตและเพิ่มรายได โดย
ที่มิไดคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ภาวะความเสื่อมโทรมของรัพยากรธรรมชาติ   ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสังคมโดยสวนรวม

กลาวโดยสรุป ระบบการทําการเกษตรในปจจุบันกอใหเกิดปญหาตาง ๆ     
มากมาย    โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานการทําลายความสมดุลทางธรรมชาติในไรนา ซ่ึงนับวัน
ก็ยิ่งมีแตจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจจะกลาวไดวาเปนปญหาที่กําลังวิกฤต และตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวน ดังนั้นทางออกทางเดียวซ่ึงจะสามารถแกไขปญหา และแกไข วิกฤตการณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

อันเกิดจากการทําเกษตรแผนใหมหรือเกษตรเคมีก็คือการหวนกลับไปพิจารณาถึง บทเรียนตาง ๆ ที่
ผานมา และเริม่กระบวนการแหงการปรบัเปล่ียนแนวความคดิและแนวทางในการทาํการเกษตร เพือ่ให
เปนการทาํการเกษตรทีส่ามารถรกัษาสภาพแวดลอม ดวยการไมทาํลายดนิ ไมใชปุยเคมหีรือสารเคมี
เพื่อกาํจัดศัตรูพืชและยึดถือกฎแหงธรรมชาติเปนการทาํเกษตรกรรมที่รวมมือกับธรรมชาตอิยางสอด
คลองและสมดุลโดยที่ไมแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ ตลอดจนเปนการทําการเกษตรกรรมที่ทําให
เกษตรกรสามารถมีชีวิต และความเปนอยู แบบพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได   (Self-
sufficiency and self-reliance) กลาวคือ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดัน ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบของการทําเกษตรกรรมที่เปนอยูในปจจุบันไปสูระบบของเกษตรกรรมธรรมชาติ 
(Nature farming) เพื่อใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

เกษตรธรรมชาติ   เปนการเกษตรที่คํานึงถึงระบบนิเวศ     (ecology  sound 
agriculture)  ถือเปนชื่อเฉพาะ ที่หมายถึงประเภทของการทําการเกษตรกรรม ซ่ึงไดรับการพัฒนา
และเผยแพร เกษตรธรรมชาติมี แนวคิดในการทํา ดังตอไปนี้

เกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางของ มาซาโนบุ  ฟูกูโอกะ
มาซาโนบุ  ฟูกูโอกะ (Masanobu Fukuoka) เปนนักเกษตรธรรมชาติชาวญ่ีปุนที่

ไดทําการเกษตรธรรมชาติ ในเรื่องของการฟนฟูธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของดิน และระบบ
นิเวศเกษตรกรรม (Agro-ecological system) (วฑิรูย  เล่ียนจาํรูญ 2539 : 10) โดยทีฟ่กูโูอกะไดเขยีนและ
ถายทอดประสบการณเกีย่วกบัการศกึษาและการทดลองทาํเกษตรกรรมธรรมชาต ิ ตามแนวคดิของเขา
เองลงในหนังสือที่มีช่ือวา ปฏิวัติยุคสมยัดวยฟาง เสนเดียว (One Straw Revolution)   ใน  พ.ศ. 2518

ตามทศันะของฟกูโูอกะ เขาเชือ่วาแทจริงแลวมนษุยไมรูอะไรเลยและไมอาจจะ
เขาใกลธรรมชาติไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการทําการเกษตรโดยอาศัยความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทางดานการเกษตร สารเคมี หรือเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยตาง ๆ จึงไรผลและ
สูญเปลา ดงันัน้ การเกษตรธรรมชาต ิจงึยดึถือหลักการของ อกรรม (Do-nothing) หรือ การไมกระทาํ
ซ่ึงมไิดหมายความวา ไมทาํอะไรเลย หรือปลอยใหส่ิงตาง ๆ เปนไปตามยถากรรม หากแตเปนการ
งดเวนกจิกรรมตาง ๆ ทีไ่มจาํเปนทกุชนดิ ใชแรงงานทีม่อียูโดยไมใชแรงงานจากสตัวหรือเครื่องจักร
ไมพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก และไมแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ กลาวคือ เปนการทําการ
เกษตรที่รวมมือกับธรรมชาติอยางสอดคลอง และสงเสริมซ่ึงกันและกันเทานั้น มิใชการพยายามที่
จะปรับปรุงธรรมชาติ (เดชา  ศิริภัทร 2532 : 54)

นอกจากนี้ฟูกูโอกะ ยังเห็นวา การทําการเกษตรกรรมแผนใหมมักเริ่มตนดวย
การพยายามคิดคนวิธีการหรือเทคนิคใหม ซ่ึงในทายที่สุดแลวจะทําใหมีเทคนิคและวิธีการที่หลาก
หลายและนั่นก็หมายความถึงวาเกษตรกรจะมีงานที่ตองทําในฟารมมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้น
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วิธีการของฟูกูโอกะจึงเริ่มตนจากการที่ “ไมกระทํา” หรือก็คือ ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงใน
กิจกรรมตาง ๆ  ที่คิดวาไมมีความจําเปน ทั้งนี้เพื่อใหเหลือแตเฉพาะกิจกรรมที่มีความจําเปนเทานั้น
และในที่สุด  เขาก็พบวา ในการทําการเกษตรนั้นที่จริงแลวมีกิจกรรมหลายอยางที่เกษตรกรไมมี
ความจําเปนที่จะตองทําและสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไมกระทําได

จากความหมายในมิติตาง ๆ ดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวา เกษตรธรรมชาติ คือ
ระบบเกษตรกรรมทีส่รางผลผลติพชืและสตัวใหสอดคลองกบัระบบนเิวศของพืน้ที ่ โดยพยายาม
แทรกแซงการใชปจจยัและเทคโนโลยทีางการผลติตาง ๆ ใหนอยทีสุ่ด เพือ่ใหระบบเกษตรกรรมและ
ธรรมชาติสามารถเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเปนองครวม

วัตถุประสงคของเกษตรธรรมชาติ เนนไปที่ความสามารถที่จะนํากระบวนการ
ควบคุมธรรมชาติโดยธรรมชาติ โดยไมมีการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช รวมไปถึง
ไมมีการใชปุยเคมีหรือการแทรกแซงใด ๆ ในการปรับปรุงดิน การปลอยใหธรรมชาติในรูปของพืช
ชนิดตาง ๆ ที่มีระบบการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตที่แตกตางกัน  ควบคุมกันเอง จะกอใหเกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติไดในที่สุด

หลักการและเงื่อนไขของเกษตรธรรมชาติ
จากแนวความคิดและหลักของ อกรรม หรือ การไมกระทํา และความพยายาม

ในการหลกีเลีย่งกจิกรรมทีไ่มจาํเปน การทาํการเกษตรโดยไมรบกวนธรรมชาต ิ ไดกอใหเกดิหลักการ
พืน้ฐานของเกษตรกรรมธรรมชาติ 4 ขอคือ (ฟูกูโอกะ 2530 : 29, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2535 ; 57 และวิฑูรย เล่ียนจํารูญ 2539 : 49)

1.   การไมไถพรวนดิน
2.   การไมใชปุยเคมีหรือทําปุยหมัก
3.   การไมกําจัดวัชพืช
4.   การไมใชสารเคมีปราบศัตรูพืช

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2535 : 57 ; กรมวิชาการเกษตร 2540 : 30)
นอกจากหลักพื้นฐานทั้ง 4 ขอขางตนแลว เกษตรธรรมชาติ ยังใหความสําคัญ

อยางยิ่งกับเรื่องของการคลุมดิน (Mulching) และการปลูกพืชเพื่อบํารุงดิน ทั้งนี้เพื่อ  มิใหผิวหนาดิน
ถูกปลอยใหทิ้งวางหรือถูกปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลาภายหลังจากการเพาะปลูก เพราะการปลอย
ใหผิวหนาดนิวางเปลาหรอืการปลอยปละไมดแูลทีด่นิ ภายหลังจากการเกบ็เกีย่วผลผลิตจะสงผลเสีย
โดยตรงตอ โครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณของดิน รวมทั้งยังกอใหเกิดปญหาการ สูญเสีย
และการชะลางหนาดินตามมาอีกดวย
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จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา  หลักการหรือหัวใจที่สําคัญของการทํา
เกษตรธรรมชาติก็คือ การลดการใชหรือการพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอกและการลดการ  แทรก
แซงของมนุษยลงใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได โดยหันมาเนนกระบวนการการทํางาน
หรือกลไกทางธรรมชาติใหมากขึ้น เพื่อใหระบบนิเวศปรับตัวเขาสูความสมดุลทางธรรมชาติ และ
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการปรับปรุงบํารุงดินและการอนุรักษดิน

1.7.2 สรุปหลักการและเงื่อนไขของเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางของ มาซาโนบุ
ฟูกูโอกะ

หลักการพ้ืนฐาน ความหมาย วิธีปฏิบัติ
1. การไมไถพรวน   การเตรียมดินโดยการไถพรวน มีผลทําใหโครง

สรางของดินเสีย
  ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายและการสูญ

เสียหนาดิน
  การปรับปรุงพื้นท่ีเบื้องตนสามารถกระทําได แต

ตองมีการเรงปรับปรุงบํารุงดินภายหลังจากการปรับ
ปรุงพื้นท่ีแลว

 การไถพรวนดินโดยกลไกทาง ธรรมชาติ เกิดขึ้น
จาก
-  รากพืช โดยเฉพาะพืชหัว
-  สิ่งมีชีวิตในดิน เชน ไสเดือน และอื่น ๆ

  เมื่อปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณและมี
ความรวนซุยมากขึ้นการไถพรวนดินก็จะไมมีความ
จําเปนอีก ตอไป

2. การไมใชปุยเคมีหรือ
ทําปุยหมัก

 การใชปุยเคมีทําใหโครงสรางดินถูกทําลาย
 เกิดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิตดินและน้ํา
 การทําปุยหมักถือเปนภาระและตองใชแรงงาน

มาก

  การปรับปรุงบํารุงดินสามารถกระทําไดโดย
-  การปลูกพืชบํารุงดิน เชน พืชตระกูลถ่ัว
-  การทําปุยพืชสด
-  วัสดุคลุมดินเชนฟางขาว และเศษซากพืช
-  ปุยคอกสามารถใชไดในปริมาณที่ไมมากนัก

3. การไมกําจัดวัชพืช   วัชพืชมีประโยชนตามธรรมชาติ ไมมีความจําเปน
ท่ีตองกําจัด

  การกําจัดวัชพืชโดยการถากถางหรือไถพรวน มี
ผลตอโครงสรางของดิน

  การกําจัดวัชพืชเปนภาระและตองใชแรงงานมาก

  การใชประโยชนจากวัชพืช เชน
-  เปนพืชคลุมดิน
-  เปนพืชพี่เล้ียงใหกับตนไมปลูกใหม
-  เปนอาหารสัตว

  การควบคุมวัชพืชสามารถทําไดโดยการใชวัสดุ
คลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน

4. การไมใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช

  การใชสารเคมีมีผลตอสมดุลทางธรรมชาติ เพราะ
สารเคมีทําลายแมลงที่มีประโยชนดวย

  การใชสารเคมีอาจกอใหเกิดศัตรูพืชท่ีมีความตาน
ทานได

  การใชสารเคมีทําใหโครงสรางดินถูกทําลาย
 เกิดปญหาสารเคมีตกคางในผลผลิต ดิน น้ํา ใน

หวงโซอาหาร และสายใยอาหาร

  ศัตรูพืชโดยปกติจะถูกควบคุมโดยกลไกทาง
ธรรมชาติ (Natural Control) ดังนั้นการจะควบคุม
ศัตรูพืชจึงตองฟนฟูสภาพธรรมชาติใหมีความสมดุล

  ปญหาเรื่องศัตรูพืชจะลดลงถาทําการปลูกพืชท่ี
แข็งแรงภายใตสิ่งแวดลอมที่สมดุล

  ไมใชสารอินทรียหรือจุลินทรียในการควบคุม
หรือกําจัดศัตรูพืช

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคกลาง (นครปฐม :
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 26. (อัดสําเนา)
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1.8  รูปแบบของการทําเกษตรธรรมชาติในประเทศไทย
เกษตรธรรมชาติในประเทศไทย เกิดขึ้นในราวป พ.ศ. 2530 ภายหลังจากที่ขอเขียนเร่ือง

One Straw Revolution ของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะไดรับการถอดความและ ตีพิมพเปนภาษาไทยและ
แนวความคิดเรื่องเกษตรธรรมชาติก็ไดรับการขานรับอยางกวางขวางไมเฉพาะในหมูผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเทานั้น หากยังครอบคลุมไปถึงแวดวงนักวิชาการ และผูที่สนใจเกี่ยวกับปญหา
ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ระบบชีวิต และระบบนิเวศดวย

กลุมสันติอโศก นับเปนกลุมบุคคลกลุมแรกที่ไดขานรับแนวความคิดเรื่อง เกษตร
ธรรมชาติ โดยไดมีการพยายามใชระบบเกษตรกรรมตามแนวทางที่มุงเขาสูระบบเกษตรธรรมชาติ
ใหมากที่สุด และไดมีการตีพิมพและเผยแพรแนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติออกไป
ทําใหเปนแรงบันดาลใจใหกับเกษตรกรจํานวนหนึ่ง อาทิที่เปนที่รูจักกันดี คือ   นายคําเดื่อง  ภาษี
เกษตรกรใน จังหวัดบุรีรัมย ไดเร่ิมตนในการทดลองทําเกษตรธรรมชาติขึ้นในประเทศไทย เมื่อป
2530  (กรมวิชาการเกษตร 2540 : 324)

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ ฟูกูโอกะ เมื่อป 2533 ถือเปนจุดสําคัญอีกจุดหนึง่
ทีท่าํใหแนวคดิเรือ่งของเกษตรธรรมชาตใินประเทศไทยไดรับความสนใจเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากใน
ขณะนั้น (พ.ศ. 2532-2533) ประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาภัยแลง การขาดแคลนแรงงาน  โรค
และแมลงระบาดอยางรุนแรง คุณภาพดินเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการใชปุยเคมี ซ่ึงสวนหนึ่งนับวา
เปนผลกระทบสะสมมาจากการทําเกษตรกระแสหลัก ที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการนั่นเอง

ดังนั้น จึงทําใหเกษตรกรเกิดการตื่นตัวและการยอมรับในแนวคิดเรื่องเกษตรกรรม
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้ง “กลุมศึกษาเกษตรธรรมชาติ” ขึ้น ในชวงปลายป 
พ.ศ. 2533 โดยเกษตรกรผูสนใจและองคกรพฒันาเอกชน ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิการเรยีนรูและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณความรูเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติในกลุมผูที่สนใจซึ่งรูปแบบการทําเกษตรธรรมชาติ 
ในระยะแรกของไทย ไดรับอิทธิพลมาจากวิธีการของนายคําเดื่อง  ภาษี ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีทั่วไป
(ฐิรวุฒิ  เสนาคํา  2539 : 195)

1.8.1 ตัวอยางของรูปแบบการทําการเกษตรธรรมชาติในประเทศไทย
ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบที่ไดดําเนินการ  การทําเกษตรธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง

ซ่ึงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และมีผูไปศึกษาดูงานและนําไปปฏิบัติตามแนวคิด      ตัวอยางของ
รูปแบบการทําเกษตรธรรมชาติในประเทศไทยเหลานี้ไดแก
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1. รูปแบบของ ชุมชนปฐมอโศก  มีการจัดองคกรซ่ึงทําหนาที่ในการประกอบ
กิจกรรมดานการเกษตรธรรมชาติ  ดังนี้

                    เกษตรกรรมไรสารพิษ / เกษตรกรรมยั่งยืน
ในมุมมองของปฐมอโศก การทําเกษตรธรรมชาติ เกษตรกรรมไรสารพิษ เกษตรกรรม

ยั่งยืน คือทางรอดจากหายนะของสังคมปจจุบัน เปนวิถีชีวิตที่กลับคืนสูธรรมชาติใหความเขาใจและ
ความเคารพ จากธรรมชาติ งานกสิกรรม เปนงานแหงความสุข เปนความเจริญงอกงามของแผนดิน
จิตวิญญาณและศักยภาพของมนุษยพรอมกันไป   (สุนัย เศรษฐบุญสราง 2541 : 7)     การทําการ
เกษตรธรรมชาติแบบปลอดสารพิษของชุมชนเปนการปลูกพืชผักสมุนไพรไวบริโภคในชุมชน เปน
อันดับแรก บางสวนก็นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชในชีวิตประจําวัน   เชน   สบู  ยา
สระผม การทําเกษตรของชุมชนในสวนหนึ่งเปนการสรางสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ  ของ
ชุมชนไปในตัว     นอกจากงานเกษตรที่เปนงานหลักขององคกรนี้ยังมีงานที่เปนสวนสนับสนุนกิจ
กรรมเกษตรที่สําคัญไดแก ขยะวิทยา/จุลินทรีย โดยการเก็บขยะและแยกขยะในชุมชนเพื่อนํากลับมา
ใชใหคุมคา ขยะสวนหนึง่จะถกูนาํมาหมกัทาํจลิุนทรยี เรียกวา  งานปุยสะอาด  งานทัง้สามอยางนีเ้รยีก
วา “ งานสามอาชพีกูชาต”ิ ซ่ึงเปนงานครบวงจรทีท่างชมุชนใหความสาํคญั

โครงการเกษตรกรรมในหมูบานปฐมอโศกจะเนนหลักการเกษตรธรรมชาติใชระบบพึ่ง
ตนเองโดยที่คนไมตองไปยุงเกี่ยวอะไรมากเปนโครงการกสิกรรมไรสารพิษเพื่อผลิตอาหารมงัสวรัิต ิ 
เพือ่การบรโิภคของชาวปฐมอโศกและประชาชนทัว่ไป มหีลักการคอื  ไมไถพรวนดิน  ไมใชปุยเคมี
หรือใชปุยหมักแทน  ไมกําจัดวัชพืช  ไมใชสารเคมีทุกชนิด  ไมตัดแตงกิ่งไม

 การเกษตรในโครงการมีการทําเกษตรกรรมหลายอยาง ไดแก การทํานา การปลูกพืชไร
การปลูกผัก การปลูกไมผล การปลูกไมปา การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกไมดอกไมประดับ การ
เพาะเห็ด การปลูกฝาย การเพาะชํากลาไม  สภาพความเปนอยูเนนชีวิตที่เรียบงาย มักนอย   สันโดษ
ในปจจัย 4 อนุรักษสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมอันดีงาม  พัฒนาสังคมใหดีและเปนสังคมที่สันติ
สุข (สุนทรี จีนธรรม 2531 : 21)

 2.   รูปแบบเกษตรธรรมชาติตามหลักการของ  MOA
                    MOA (Mokichi Okada Association Intertional)  เปนสมาคม    มีรากฐาน
มาจากแนวคิดของ Mokichi Okada เปนผูใชแนวทางเกษตรธรรมชาติแบบMOA โดยมีหลักปรัชญา
วา“แนวทางการเกษตรที่จะทําใหดินกลับมีศักยภาพตามธรรมชาติและเปนการเกษตรที่ใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางสภาพแวดลอมการเกษตรและการดํารงชีวิตที่ไมกอ
ใหเกิดมลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และโภชนาการ และเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีความมั่นคง”
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วิธีการนี้ไดริเร่ิมขึ้นโดย โมกิจิ โอกาดะ เมื่อ50 ปที่แลว Shigenobu Kanayama  (อางถึงใน  ฐิรวุฒิ
เสนาคํา 2539 : 30)ไดสรุปถึงการปรับปรุงดินโดยใชวิธีธรรมชาติ โดยใชหลักการดังตอไปนี้

- พยายามพลิกฟนพลังที่มีในดินตามธรรมชาติใหเปนประโยชนตอพืชมากที่สุด
โดยไมใชสารเคมีเพื่อทําใหผลผลิตที่ไดปลอดภัย และมีคุณภาพตอผูบริโภค
                  - ไมทําใหเกิดมลพิษทั้งทางอากาศ น้ํา และดินผลผลิตที่ไดตองบริสุทธิ์สม่ําเสมอ
                   - ใชทรัพยากรและพลังงานที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยระบบแปรสภาพ
ทรัพยากรเพื่อนํากลับมาใชใหม
                   - สรางผลผลิตที่ยั่งยืน และมีคุณภาพ เพื่อทําใหสภาพแวดลอมในอนาคตอยูใน
สภาพดี การทําการเกษตรธรรมชาติจําเปนตองทราบวาดินที่ใชเพราะปลูกมีคุณสมบัติอยางไรเพราะ
ดินเปนรากฐานทีสํ่าคญัของการเกษตร กลาววาดนิเปนสิง่มชีีวติ เปนทีอ่าศยัของสิง่มชีีวติมากมายทีม่ี
ผลตอคุณสมบัติของดิน เชน จุลินทรียดิน และดินยังมีการดูดซึมออกซิเจน      ตลอดเวลา นอกจาก
นี้หากดินถูกอัดแนนเกินไป จะสามารถคืนสูสภาพปกติโดยธรรมชาติโดยอาศัยรากพืชที่ขึ้นปกคลุม
อยูบรเิวณนัน้ สวนประกอบของดนิมส่ิีงทีม่ชีีวติตางๆ มากมาย เชน แมลงในดนิ ไสเดอืนฝอย ตลอด
จนสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหพื้นดินมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
                 การเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิ ตามหลกัการของ MOA สามารถแกไขไดโดยวธีิการ
ดงันี้
                - การใชพืชเปนตัวแกไขรากพืชจะทําใหดินออนตัวลง นอกจากนี้ยังเปนตัวผลิต
อาหารใหกับจุลินทรียดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ (Humus) ในดิน และปองกันการชะลางพังทลายของดิน
                 - การใชปุยหมักฟนฟู ปุยหมักชวยเพิ่ม อินทรียวัตถุ(humus) ในดินชวยเก็บรักษา
ธาตุอาหารในดนิชวยกาํจดัเชือ้โรคในดนิ ชวยทาํใหเกดิอาการลดอาการเปนพษิหรอืสภาพทีไ่มเหมาะ
สม (detoxic) ธาตุอาหารบางตัว และชวยคืนความสมดุลใหแกดิน

            -     การใชพืชหมุนเวียน จะทําใหเกิดสมดุลของธาตุอาหารในดินเกิด   detoxic
ธาตุอาหารที่เปนพิษและทําใหเกิดความสมดุลของแมลงศัตรูพืชกับศัตรูธรรมชาติ
                - การคลุมดิน เปนการรักษาจุลินทรียที่ผิวดินรักษารากพืชที่อยูบริเวณ ผิวดินและ
ยังทําใหดินชุมชื้นไมจับกันเปนกอน

              -     การไถพลกิดนิทาํใหคณุสมบตัทิางกายภาพดขีึน้ปรบัปรงุดนิชัน้ลางใหดขีึน้ เพิม่พืน้
ที่ผิวเพื่อการชอนไชของราก และทําใหดินมีความอุดมสมบูรณขึ้น
                - การใชดินที่มีคุณภาพดีจากที่อ่ืนมาใส ทําใหคุณสมบัติทั่ว ๆไปของดิน  ดีขึ้น
ปองกันการเสื่อมคุณภาพของดิน และเปนการรักษาคุณสมบัติของธาตุอาหารไว
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จากการปรับปรุงดินโดยวิธีดังกลาวแลว ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดการปรับสภาพแวดลอมที่
จะทําการเกษตรธรรมชาติอันจะกอใหเกิดจุลินทรียในดินเหลานี้อยูในแปลงเพาะปลูกตลอดไปซึ่ง
เปนเรื่องที่ทําไดยากเพราะจุลินทรียเหลานี้ไวตอสภาพแวดลอมเชนอุณหภูมิอาหารตางๆ ตลอดจน
สภาพอากาศใตดิน

วิธีที่จะทําใหจุลินทรียเหลานี้คงรูปที่เปนประโยชนตอการเพราะปลูกมี     ดังนี้
                  -ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของจุลินทรีย
                  -เตรียมสภาพที่เหมาะสมของแปลงที่จะปลูกกอนนําจุลินทรียลงแปลงปลูก
                  -ใชตัวเรงในการสรางจุลินทรียชนิดอื่น ๆ
(มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติสากล 2536 : 42)

3. รูปแบบเกษตรกรรมธรรมชาติของ คิวเซ    (Kyusei Nature Farming)
ระบบการเกษตรธรรมชาติแบบคิวเซไดใชหลักการของ Mokichi Okada เชนเดียว

กันโดยการพลิกฟนพลังดินใหมีความสมบูรณขึ้นมา การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินเทรูโอะ ฮิงะ
(2532) เปนผูคนพบและเผยแพรวิทยาการทางดานนี้ ซ่ึงไดใหความหมายของการเกษตรแบบนี้วา
เปนการเกษตรที่ใชกลุมจุลินทรียในดินที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms = EM) มาชวย
ยับยั้งการเสื่อมประสิทธิภาพของดินและการเพิ่มประสิทธิภาพของดินใหดีขึ้นวิธีการนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรธรรมชาติแบบใหปุยหมักจํานวนมากมาเปนแบบใชปุยหมักจํานวนนอย 
โดยมจีลิุนทรยีชนดิตางๆจาํนวนหลายชนดิเปนตวัชวย กลุมจลิุนทรยีทีม่ปีระสทิธภิาพนีป้ระกอบไป
ดวยจลิุนทรยีสังเคราะหแสง ยสีต แลคโตบาซลัิส รารูปเสนใย และแบคทเีรียยอยสลาย เปนตน

ในการทาํเกษตรธรรมชาตติามรูปแบบของควิเซนีป้ระกอบดวยขอด ี หรือขอเดน และขอ
จาํกดั คอืผลิตอาหารทีม่รีสชาตอิรอยไมเปนพษิทัง้ผูผลิตและผูบรโิภคมคีวามพอใจรวมกนั เปนระบบ
เกษตรทีท่กุ ๆ คนปฏิบตัไิด  สามารถปองกนัการเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอมสามารถผลติเปนการ
คาไดสวนขอจาํกดัตองมแีหลงน้าํตองมอิีนทรยีและ  ผูดาํเนนิการตองมคีวามรูในดานจลิุนทรยีเปน
อยางดี

4. รูปแบบการทําเกษตรธรรมชาติของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หลักและวิธีการทําเกษตรธรรมชาติของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม       

วัดญาณฯ ไดนําแนวคิดการทําเกษตรธรรมชาติตามหลักการของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ และแนวทาง
ของเกษตรMOAผสมผสานกบัแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีเ่นนการพึง่พาตน
เอง     ตามแนวทางเศรฐกิจแบบพอเพียงโดยนํามาประยุกตและปรับใชกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
สภาพปจจุบันที่เอื้อตอระบบการปลูกพืช ในพื้นที่เพื่อผลผลิตที่ดีและไดคิดคนวิธีการใชปุยอินทรีย
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ขึ้นมาใชเองโดยอาศัยหลักการเลียนแบบธรรมชาติที่มาจากปาที่สมบูรณ รูปแบบการทําเกษตรธรรม
ชาติประกอบดวยการปฏิบัติการทางการเกษตรที่คํานึงถึง ดิน พืชและแมลงไปอยางพรอมกัน ซ่ึงถือ
เปนหัวใจของการปฏิบัติ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ

1) การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ หัวใจของเกษตรธรรมชาติ อยูที่ดินดี
พืชที่ปลูกอยูบนดินที่ดีจะเติบโตแข็งแรง สามารถตานทานการทําลายของโรค และแมลงศัตรูพืชได
และสงผลใหไดผลผลิตดี

2) การปลูกพืชผักหลายชนิด  เปนการจัดสภาพแวดลอมในไร-นาจะชวยลดการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชไดทําใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ

3) การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนเนื่องจากสารเคมีทําลายทั้งแมลงศัตรูพืชและ
แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชนการอนุรักษแมลงทําใหมีศัตรูธรรมชาติตัวห้ําและตัวเบียนมากขึ้น
ซ่ึงแมลงศัตรูธรรมชาติเหลานี้จะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชได(ทิพวรรณ  สิทธิรังสรรค 2544 : 4-7)

จะเหน็ไดวา รูปแบบตาง ๆ ของการทาํเกษตรธรรมชาตใินแตละองคกรหรือแตละ
ทองที่จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่เอื้อหรือสนับสนุนในการดําเนินกิจ
กรรมทางการเกษตรธรรมชาตินั้น ๆ หรืออาจกลาวไดวา แลวแตเทคนิคที่ หนวยงาน หรือบุคคลใด
จะเลือกใชวิธีการที่มีความเหมาะสมกับตนเอง แตทั้งนี้หลักการทําเกษตรธรรมชาติไดดําเนินไป
ภายใตการทําการเกษตรที่ไมใชปุยเคมีและสารเคมีลดปจจัยการผลิตจากภายนอกใชทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมทําลายสิ่งแวดลอมเปนการอนุรักษธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือระบบนิเวศเอาไว นอกจากนี้ยังพบอีกวา การทําเกษตรแบบ
ธรรมชาตินั้น มีที่มาจากอุดมคติหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่สมรรถนะมักนอย สันโดษ มีชีวิต
ที่เรียบงายและตองการพึ่งตนเองได เชน โครงการเกษตร ธรรมชาติที่ปฐมอโศกหรือสันติอโศก

โดยสรุป : รูปแบบการทําเกษตรธรรมชาติอาจกระทําไดในหลายรูปแบบและหลาย
เทคนิคมาประยุกตใชรวมกัน ไดแก รูปแบบของเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน และรูปแบบของ
เกษตรธรรมชาติตามหลักการของสมาคม MOA และตามแนวทางของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ นัก
วิทยาศาสตรชาวญ่ีปุน ซ่ึงเปนผูคิดคนเทคโนโลยีการเกษตรธรรมชาติ มาผสมผสานกับแนวคิด
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของไทยที่อยูภายใตเงื่อนไขของการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการไมใชสารเคมี
และปุยเคมีทุกชนิดในการทําการเกษตรและรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงความผาสุกของประชาชนในการดํารงชีวิต
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ตอนที่  2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนหนวยงานสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มี
หนาที่ฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  หรือหลักสูตรอื่นใดของกระทรวง
ศึกษาธิการใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเปนศูนยกลางในการทดลองคนควา วจิยัพฒันา
สาธติ สงเสรมิ เผยแพร และปฏบิตักิารทางดานการเกษตร และวชิาชพีอ่ืน ๆ เพือ่พฒันาอาชพีและคณุ
ภาพชวีติของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบอื่น
แกเยาวชนและประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน
และฝกอบรมบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และหนวย
งานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนยฝกไดจัดกิจกรรมตาง ๆ
ที่รับผิดชอบโดยการศึกษาคนควาวิจัยเผยแพรเกษตรธรรมชาติ และจัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
อาชีพ(ปอ.)ในการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี 2   ประเภท   คือ   ฝกอบรม
ภายในสถานที่ (ศูนยฝกฯ)  และภายนอกสถานที่ตามจังหวัดตางๆหลักสูตรที่เปดฝกอบรมมี 2 หลัก
สูตร ไดแก การฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
สวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(กลุมสนใจ)วิชาที่ฝกอบรม ไดแก การแกะสลักผลไมและสบู การทํา
ขนมเคกและการทําขนมไทย

สําหรับโครงการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนโครงการฝกอบรม  
โครงการหนึ่งที่มุงใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคในการฝกอบรม ดังนี้

1. เพือ่ใหความรูดานเกษตรกรรมธรรมชาตใิหแก เกษตรกร เยาวชน คร ู อาจารย
ขาราชการ  รวมทั้งประชาชนผูสนใจที่อยูในบริเวณพื้นที่ ใกลเคียง และ ตางจังหวัดทั่วไป

2. เพื่อเผยแพรความรูดานการเพาะปลูก โดยวิธีเกษตรธรรมชาติใหแกกลุมเปาหมาย
และประชาชนในพืน้ทีส่ามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวนั พฒันาคณุภาพชีวติของตนเองและครอบครัว
รวมทั้งถายทอดใหผูที่เกี่ยวของได

3. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและทักษะในการทําปุยใชเอง
 4.  รูเทคนิคในการปลูกพืชเพื่อปองกันศัตรูพืชแบบงาย ๆ ดวยตนเอง

5.  นําความรูไปใชแกปญหาทางการเกษตรได
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ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯไดกําหนดรูปแบบการฝกอบรมตาม วัตถุ
ประสงคและเนื้อหาสาระ แบงกิจกรรมออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมในหองฝกอบรมดาน
วิชาการ 30 เปอรเซ็นต   การปฏิบัติจริง 60 เปอรเซ็นต   และดานคุณธรรมจริยธรรม 10   เปอรเซนต
วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 1) ใชส่ือประกอบการบรรยาย  2) การอภิปรายเปนทีม  3) กิจกรรม
กลุมสัมพันธ  4) กิจกรรมแบบมีสวนรวม   5) การฝกปฏิบัติจริง  6) กรณีศึกษา  7) การสาธิต และ
8) การศึกษาดูงาน  วิทยากรที่ใหความรูกับผูเขารับการฝกอบรม เปนวิทยากรจากศูนยฝกฯ วิทยากร
จากศูนยสงเสริมการเกษตร ผูนําทองถ่ิน ภูมิปญญาและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภายนอก และวิทยากรจากโครงการรวมมืออันเนื่องมาจากพระราชดําริบริเวณใกลเคียง ไดแก
โครงการอนรัุกษพนัธุสัตวปาเขาชโีอนโครงการสงเสรมิการปลกูไมดอกไมประดบั กรมวชิาการเกษตร
โครงการพัฒนาที่ดินพื้นที่วัดญาณฯโดยกรมพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทานสงน้ําเพื่อการเกษตร
ของกรมชลประทานและโครงการของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ

เนื้อหาการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการการ        
ฝกอบรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม มีความ
แตกตางกันไดแก 3 วัน 5 วัน 7 วัน และ15 วัน การอบรมระยะเวลา 5,7 และ15 วัน มีผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวนนอยไมมีขอมูลเพียงพอที่จะทําการศึกษาได ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเฉพาะหลักสูตร
การฝกอบรม เวลา  3 วัน  เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ใชฝกอบรมบอยๆและเปนหลักสูตรที่ใชในการ
ฝกอบรมเปนสวนใหญ และมีผูสนใจเขารับการฝกอบรมเปนจํานวนมากกวา เนื้อหาหลักสูตรใน
การฝกอบรมหลักการทําเกษตรธรรมชาติ  พอสรุปไดดังนี้

เนื้อหาความรูในการฝกอบรม
เนื้อหาในการฝกอบรม ประกอบดวยภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติในแปลงสาธิต  โดย

วันแรกของการอบรม จะกลาวถึง ความรูทั่วไปในการทําการเกษตรในอดีตและปจจุบัน และสภาพ
ปญหาทีเ่กดิขึน้รวมถงึผลกระทบตอสภาพแวดลอมตางๆ หลังจากนัน้ จะกลาวถึงหลักการและแนวคิด
และวิธีการนําไปปฏิบัติในการทําเกษตรแบบธรรมชาติ โดยมีเนื้อหาขอบขายในการฝกอบรม ดังนี้

1. หลักเกษตรธรรมชาติ  เนื้อหาประกอบดวย ประเด็นตาง ๆ   ดังนี้
1.1 การปรับปรุงดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ไดแก ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ

และปุยพืชสด สวนปุยชีวภาพ ไดแก ไรโซเนียม ไมโคไรซา ปุยเหลานี้จะใหทั้งธาตุอาหารหลัก และ
ธาตุอาหารรองแกพืชอยางครบถวน จึงใชทดแทนปุยเคมี

1.2 การคลุมดิน  ทําไดโดยใชเศษพืชตาง ๆ จากไรนา  เชน  ฟาง   หญาแหง  ตนถ่ัว 
ใบไม ขลุยมะพราว เศษเหลือทิ้งจากไรนา หรือกระดาษหนังสือพิมพ พลาสติกคลุมดิน หรือการ
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ปลูกพืชคลุมดินจะชวยปองกันการชะลางหนาดิน และรักษาความชุมชื้นของดิน เปนการอนุรักษดิน
และน้ํา

1.3 การปลกูพชืหมนุเวยีน  ถามกีารจดัระเบยีบการปลกูพชือยางเหมาะสมหมนุเวียน 
กันไปจะทําใหการใชธาตุอาหารมีทั้งถูกใชและสะสมสลับกันไป ทําใหดินไมขาดธาตุอาหารธาตุใด
ธาตุหนึ่งหัวใจของเกษตรธรรมชาติอยูที่ดินดีพืชที่ปลูกอยูบนดินที่ดีจะเติบโตแข็งแรง สามารถตาน
ทานการทําลายของโรคแมลงศตัรูพืชได และสงผลใหไดผลผลิตดี

2.  การปลูกพืชผักหลายชนิด
การปลูกพืชผักหลายชนิดเปนการจัดสภาพแวดลอมในไรนา   จะชวยลดการระบาด

ของโรคแมลงศัตรูพืชได  จะทําใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ  มีแหลงที่หลากหลายของแมลง  
ทั้งแมลงที่เปนศัตรูพืชและแมลงที่เปนศัตรูธรรมชาติที่จะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชใหคลายคลึงกับ
สภาพในปาที่อุดมสมบูรณ การปลูกพืชผักหลายชนิด ทําไดหลายรูปแบ  ไดแก

2.1 การปลกูพชืหมนุเวยีน เปนการไมปลูกพชืชนดิเดยีวกนัหรอืตระกลูเดยีวกนัตดิตอ
กันบนพื้นที่เดียวกัน การปลูกพืชหมุนเวียนจะชวยหลีกเล่ียงการระบาดของโรคและแมลงและชวย
ปรับปรุงดิน โดยมีหลักในการเลือกพืชชนิดตาง ๆ มาไวในระบบหมุนเวียน ดังนี้

2.1.1 ไมปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน
              2.1.2 ควรปลกูพชืกนิใบ กนิดอก/ผล และกนิหวัสลับกนั เนือ่งจากพชืทัง้ 3 ชนดิ

นี้ จะมีความตองการธาตุอาหารที่ตางกัน
2.1.3 การปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น และรากยาวสลับกันเพื่อใหรากแผกระจาย

ไปหาอาหารในดินที่ตางระดับกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
2.1.4 ควรปลูกพืชตระกูลถ่ัว    เชน   ถ่ัวตาง ๆ     พืชตระกูลถ่ัวจะชวยเพิ่มธาตุ

ไนโตรเจนและอินทรียวัตถุ การปลูกพืชตระกูลถ่ัว ถาเปนไปไดก็ควรใชไรโซเบียมคลุกเมล็ดกอน
ปลูกจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนมากยิ่งขึ้น

2.1.5 ควรปลูกพชืตระกลูหญา (เชน ขาว, ขาวโพด) อยางนอยปละ 1 คร้ัง  พชื
ตระกูลหญาจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุ และแมลงศัตรูพืชของพืชตระกูลหญาก็แตกตางกันจากผัก
ตระกูลตาง ๆ  เปนการตัดวงจรอาหารของแมลงจะชวยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได
                              2.1.6 ควรปลูกพืชที่มีเศษเหลือทิ้ง เชน สวนของใบและลําตนหลังการเก็บเกี่ยว
ที่มีมากมาสลับกับพืชที่มีเศษเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวนอย
                              2.1.7 ในการปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชควรพิจารณาองคประกอบอื่นดวย 
เชน เลือกปลูกถ่ัวลิสง และดาวเรือง เพื่อปองกันไสเดือนฝอยที่ทําใหเกิดรากปม
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2.2 การปลูกพืชแซมและการเลือกพืชมาปลูกรวมกันหรือแซมกัน ในการเลือกพืช
มาปลูกนั้น ตองเกื้อกูลกัน เชน ชวยปองกันโรค และแมลงศัตรูพืช ชวยเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืชอีก
ชนดิหนึง่ ชวยคลุมดนิ ชวยเพิม่รายไดกอนเกบ็เกีย่วพชืหลัก เปนตน ตวัอยางการปลกูพชืแซม มดีงันี้คือ

2.2.1 การปลูกดอกไมสีสด ๆ เชน บานชื่น บานไมรูโรย ดาวเรือง ดาวกระจาย
ทานตะวัน รอบ ๆ แปลงปลูกพืชผัก สวนผลไม หรือปลูกแซมไปกับผัก/ ผลไมอยางประปรายก็ได
สีของดอกไมจะชวยดึงดูดใหแมลงศัตรูธรรมชาติ หรือ แมลงตัวห้ําและตัวเบียน เขามาอยูในแปลง
และแมลงศัตรูธรรมชาติสวนใหญจะดูดกินน้ําหวานจากเกสรดอกไมเปนอาหาร แมลงศัตรู
ธรรมชาติเหลานี้จะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืช

2.2.2 การปลูกตะไครหอมรอบ ๆ แปลง ชวยปองกันแมลงศัตรูพืช เนื่องจากมี
กล่ินไลแมลง และสวนของใบนาํมาใชคลุมดนิไดด ีและนาํมาทาํน้าํยาสมนุไพรฉดีพนแมลงไดอีกดวย

2.2.3 การปลูกพืชบางชนิดซึ่งมีกล่ินหรือสารไลแมลงศัตรูพืช เชน ผักกาดหอม
กระเทียม ดาวเรือง ผักชี กระเพรา มะเขือเทศ ฯลฯ แซมลงไปในแปลงปลูกพืชหลัก เพื่อลดแมลง
ศัตรูพืช เชน ปลูกผักชีรวมกับคะนา เปนตน

2.2.4 การปลกูดาวเรอืงคูกบัพชือ่ืน เชนมนัฝรัง่ มะเขอืเทศ กลวยหกัมกุสับปะรด 
จะชวยลดความเสียหายจากการทําลายของไสเดือนฝอยรากปมได

2.2.5 การปลูกหอมรวมกับพืชตระกูลแตง   เชน   แตงกวา   แตงโม  แคนตาลูป 
เปนตน หรือปลูกกุยฉายรวมกบัพชืตระกลูพริก-มะเขอืจะชวยปองกนัโรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้ฟวซาเลียม
ได เนื่องจากบริเวณของรากหอมและรากกุยฉาย มีแบคทีเรียตอตานเชื้อราสาเหตุของโรคได

3.   การอนุรักษแมลงที่มีประโยชน   ทําไดโดย
3.1 การไมใชสารเคมี เนื่องจากสารเคมีทําลายทั้งแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรม

ชาตทิีม่ปีระโยชน  การไมใชสารเคมทีาํใหแมลงพวกตวัห้าํ และตวัเบยีนมากขึน้ทีจ่ะชวยควบคุมแมลง
ศัตรูพืชใหได

3.2 การปลูกดอกไมสีสด ๆ   เชน   บานชื่น ทานตะวัน ดาวเรือง ดาวกระจาย สีของ
ดอกไมจะดงึดดูแมลงนานาชนดิ   และในจาํนวนนัน้กม็แีมลงศตัรูธรรมชาตดิวย จงึเปนการเพิม่จํานวน
แมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงเพาะปลูก ซ่ึงจะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชใหแกเกษตรกร

4.  ปุยหมัก และปุยน้ําชีวภาพ   ประกอบดวย
4.1 ใสรองพื้นขณะเตรียมดนิใชเปนปุยหลัก และใชปุยน้ําชีวภาพเสริมธาตุอาหาร

ระหวางการเจริญเติบโตของพืช
4.2 ปุยชีวภาพ  ไดแก  ไรโซเบยีม   นาํมาคลกุเมลด็ถ่ัวบาํรุงดนิ แลวนาํไปปลกูเปนปุย

พชืสด ไมโคไรซา ทัง้ปุยอินทรยีและปุยชีวภาพจะใหธาตอุาหารรองแกพชือยางครบถวน และในปริมาณ
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เพียงพอจึงใชแทนปุยเคมีในการปลูกพืชได     การใชปุยชีวภาพชวยทําใหไมตองใชปุยหมักมากจึง
เปนไปไดทีจ่ะทาํเกษตรธรรมชาตใินพืน้ทีแ่ปลงใหญ มใิชทาํแปลงเลก็หรอืสวนครวัหลังบานเทานั้น

4.3 ปุยพืชสด  เปนการนําพืชตระกูลถ่ัวมาปลูก  และเมื่อถึงระยะออกดอก    ซ่ึงเปน
ระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่จะไถกลบ     และปลอยใหเนาเปอยผุพังไปกอน แลวคอยปลูกพืชตอไป 
เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ในแตละปควรปลูกพืชตระกูลถ่ัว  ปละ 1 คร้ัง  เปนอยางนอย จะปลูกเพื่อเปน
ปุยพืชสด หรือปลูกเพื่อเก็บผลผลิตก็ได

4.4 ปุยหมัก หมายถึง ปุยอินทรียชนิดหนึ่ง ที่ทําขึ้นโดยเลียนแบบธรรมชาติในปา
ไดจากเศษพืช มูลสัตว มากองรวมกันแลวเกิดการยอยสลาย โดยกิจกรรมของ จุลินทรีย จนกระทั่ง
ไดวัสดุที่มีความคงทนตอการยอยสลาย มีสีน้ําตาลดํา หรือที่เรียกวา ฮิวมัส มีคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงดิน ทําใหดินโปรง เพิ่มความพรุนใหแกดิน ทําใหการระบายน้ําและอากาศในกินดีขึ้น
ชวยใหดินอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารพืชดีขึ้น ชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีความจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืช ชวยทําใหพืชและจุลินทรียเจริญเติบโตและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ไดดีขึ้น

5.  พืชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช
พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีสารออกฤทธิ์ ตอแมลงศัตรูพืช

ทั้งทางตรงและทางออมการออกฤทธิ์ทางตรงคือ  เมื่อแมลงไดรับสารแลวจะตายทันทีโดยที่สารจะ
มีผลตอระบบประสาท  และระบบหายใจของแมลงการออกฤทธิ์ทางออม คือ แมลงจะไมตายทันที
เมื่อไดรับสาร แตจะมีผลทําใหระบบสรีระของแมลงผิดปกติ เชน ยับยั้งการกินของแมลง ยับยั้งการ
เจริญเติบโต และหรือลอกคราบไมได นอกจากนี้ยังชวยลดปริมาณการออกไขและการฟกไขอีกดวย

ขอดีของการใชพืชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช
1. ไมทําใหแมลงศัตรูพืชดื้อยา
2. ไมทําลายศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา และตัวเบียน)
3. ไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตวเล้ียง
4. ไมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม
5. ไมตองพึ่งพาสารเคมีชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิดสามารถ

จัดหาและผลิตเองไดงาย
หลักการเลือกพืชสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช
1.  ควรเปนพืชที่มีความตานทานตอการทําลายของแมลงโดยธรรมชาติ
2.  เปนพชืทีข่ยายพนัธุไดงายไมตองดแูลรกัษามาก และสามารถเกบ็มาใชไดอยางตอเนือ่ง
3. ไมเปนพืชอาศัยของแมลงชนิดอื่น
4.  ตองไมเปนพิษตอมนุษย
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5.  สามารถนาํมาใชประโยชนอยางอืน่ ไดดวย เชน ใชเปนอาหาร ใชเปนไมใชสอย
หรือใชเปนยารักษาโรคได

ตอนที่  3  ทฤษฎีและแนวคิด เก่ียวกับความรู

เคลเซย  (Kelsey 1963, อางถึงใน บญุธรรม  จติตอนนัต 2536 : 138-139)  กลาววา การ
ศึกษา คือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะในดานความรู ทักษะและทัศนคติของ
บุคคล หมายความวา หลังจากการสอนไปแลว ผูเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจในสิ่งที่ยังไมรู
หรือเพิ่มระดับความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ไมดีจะตองดีขึ้น ส่ิงใดที่คิดไมเปน ทําไมเปน เมื่อเรียน
ไปแลวตองสามารถคิดได ทําได หรือ มีทักษะ หรือความชํานาญในงานภาคปฏิบัติตาง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น   รวมความวา ทั้งสามอยางนี้ตองไปดวยกันในการใหการศึกษา แตจะเนนดานใดโดยเฉพาะ
ขึ้นอยูกับลักษณะพืน้ฐานของผูเรียน และการกาํหนดวตัถุประสงค ซ่ึงจะแตกตางกนัไปในแตละเรือ่ง
แตละวิชา อยางไรก็ดี จุดหมายปลายทางของการสอนนั้น มุงใหผูเรียนมีความรู มีความคิด และ
สามารถทําไดในทุก ๆ ส่ิงที่เรียน

เกี่ยวกับความรูนี้ ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน พอสรุปไดดังนี้
กูด (Good 1973 : 325) ไดใหความหมายของคาํวา “ความรู” ไววา ความรูเปนขอเทจ็จริง

(Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและเก็บสะสมไวจากมวล
ประสบการณตาง ๆ โดยผานกระบวนการรวบรวมและสะสมไวเพื่อสําหรับนําไปใชประโยชน

เบนจามิน  เอส บลูม (Benjamin S.Bloom 1975, อางถึงใน ชม  ภูมิภาค 2516 : 192-193)
ไดใหความหมายของการเรยีนรูไววา ความรูเปนสิง่ทีเ่กีย่วของกบัการระลกึถึงสิง่เฉพาะเรือ่งระลกึถึง
วิธีการ กระบวนการ หรือระลึกถึงแบบโครงสราง วัตถุประสงคในดานความรูนั้น ย้ําในเรื่อง
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา เปนกระบวนการเชื่อมโยงกับการจัดระเบียบใหม

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (อางถึงใน อรดิน  ทางาม 2542 : 27) ไดกลาวถึงความรูไววา 
ความรูเปนพฤติกรรมขั้นตน ซ่ึงผูเรียนเพียงแตจําได หรือโดยการมองเห็นหรือไดยิน ความรูขั้นนี้ 
ไดแกความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกปญหา
มาตรฐาน เหลานี้ เปนตน สวนความเขาใจ ไดกลาวไววา เมื่อบุคคลไดรับประสบการณกับขาวสาร
หนึ่ง ๆ อาจโดยการฟง อาน เขียน เปนที่คาดวาบุคคลนั้นจะทําความเขาใจกับขาวสาร นั้น ๆ ความ
เขาใจนี้เองอาจแสดงออกในรูปของทักษะ หรือความสามารถที่จะถายทอดออกมาโดยใชคําพูดของ
ตนเอง ที่จะใหความหมายตอส่ิงตางๆ ที่บุคคลนั้นเขาใจ และสรุปความคิดเห็นออกมาได
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ในทางสงัคมศาสตร สมศกัดิ ์  ศรีสันตสุิข (2531 : 2)  ไดอธิบายความหมายของความรูวา
จากการทีม่นษุยตองประสบกบัปรากฏการณทัง้ทางธรรมชาตแิละสังคม กลาวคอื มนษุยจะตองพึง่พา
ส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคมซึ่งจะมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย     จึงตอง
เขาใจสิ่งแวดลอมและสังคม และรูจักการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่มาจากสิ่งแวดลอมและ
สังคม กลาวอกีนยัหนึง่กค็อืมนษุยจะตองหาความรูตางๆ เพือ่ใหเกดิความเขาใจสาเหตแุละ การแกไข
ปญหาตาง ๆ ตอปรากฏการณทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงความรูของมนุษยไดมีการพัฒนามากมาย
และมีหลายระดับของความรูตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย กลาวคือ

1. ความรูในทัศนะของบุคคลทั่วไป จะมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามพื้นฐานและ
ความสามารถของแตละบุคคล บุคคลทั่วไปในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพที่ไมได
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน ชาวนา ชาวไร พอคา นักธุรกิจ ชาวบานทั่วไป และอ่ืน ๆ บุคคล
ทั่วไปเหลานี้มีทัศนะตอความหมายของความรูที่เกิดจากความรูและความเขาใจการถายทอดสืบตอ
มาจากประเพณีแตจะไมรูถึงความหมายที่แทจริง เปนความรูที่เกี่ยวกับประสบการณทางธรรมชาติ
และทางสังคมของบุคคล ไมสามารถที่จะเรียบเรียงเปนความคิดรวบยอดได

2. ความรูในทัศนะของนักวิชาการ มีลักษณะที่สามารถกลาวเปนความคิดรวบยอด มี
ลักษณะของนามธรรมเปนสวนมาก ความรูของนักวิชาการจึงตองเปนวิทยาศาสตรมีเหตุ และผล
สามารถพิสูจนได มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได นักวิชาการมักมีความสนใจที่จะคนควาหาความรู
อยางมีระบบตามแขนงวิชาการของตนเพื่อนําความรูนั้นสรางขึ้นเปนหลักทฤษฎีตอไป

3. ความรูในทัศนะของนักปฏิบัติ  ความหมายของความรูในทัศนะของนักปฏิบัติจะ
เกี่ยวของกับความเขาใจในเหตุการณหรือปรากฏการณตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่อธิบาย
ในลกัษณะทีส่ามรถนาํไปใชได เราอาจจะกลาวไดวา นกัปฏิบตัเิปนบคุคลทีเ่ชือ่มโยงระหวางความรู
ของนกัวชิาการและบคุคลทัว่ไปเพือ่นาํความรูนัน้ลงไปทาํประโยชนใหแกสวนรวมระดบัความนกึคิด
ความลึกซึ้งของความรูอาจจะอยูระหวางนามธรรมและรูปธรรม  ตามความเขาใจของทัศนะบุคคล
ทั่วไป

กลาวโดยสรุป  ความรู หมายถึง ความสามารถดานสตปิญญาในการจําและทักษะตาง ๆ
เปนความพยายามของมนุษยที่จะพยายามหาทางอธิบายและคาดการณตางๆ ในการระลึกไดถึง เร่ือง
ราวทีเ่กดิจากการเรยีนรูขอเทจ็จรงิทีม่นษุยไดรับและสามารถจดจาํได จากปรากฏการณทาง   ธรรมชาติ
และสงัคมนัน้ ซ่ึงการทีม่นษุยสามารถจาํในสิง่ทีไ่ดรับมานัน้ จะตองอาศยัเวลาในการเกบ็  รวบรวมรักษาไว
จากประสบการณและการศกึษาและจะมีความแตกตางกันในความรูนั้น  ตามพื้นฐาน หรือภูมิหลัง
ของแตละบุคคล ซ่ึงการเรียนรูขอเท็จจริงเหลานี้ ถาไดรับขอเท็จจริงที่ถูกตองและชัดเจน มนษุยกจ็ะ
สามารถนาํความรูมาใชใหเกดิประโยชนตอตนเองสงัคมสิง่แวดลอมเพือ่การอยูรวมกันอยางมีความสุข
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ระดับความรู
จิตรา  วสุวานิช (อางถึงใน อุดร  ผิวขาว 2540 : 5-6) กลาววา ระดับความรูแบงออกเปน

4  ระดับ ดังนี้
1. ความรูระดับต่ําไดแก ความรูอันเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผัส
2. ความรูระดับธรรมดา ไดแก ความรูทางประสาทสัมผัส หรือความเชื่อที่สูงกวา   แต

ยังไมแนนอน เปนเพียงขั้นอาจเปนไปได
3. ระดับสมมติฐาน ไดแก ความรูที่เกิดจากความคิด หรือความเขาใจซึ่งไมไดเกิดจาก

ประสาทสัมผัส เชน ความรูทางคณิตศาสตร ความรูขั้นนี้ ถือวา เปนขั้นสมมติฐาน เพราะเกิดจาก
คานิยมและสมมติฐานที่ไมไดพิสูจน

4. ระดับเหตุผล ไดแก ความรูจากตรรกวิทยา เปนความรูที่ทําใหมองเห็นรูปหรือ
มโนภาพวาเปนเอกภาพ

บลูม (Bloom, อางถึงใน อุทุมพร  ทองอุไทย 2531 : 19) ไดแบงพฤติกรรมดานความรู
หรือความสามารถทางสติปญญา (Cognitive Domain) เปน 6 ระดับ โดยเรียงจากพฤติกรรมขั้นงาย
ไปสูพฤติกรรมขั้นยาก ดังนี้

1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การจํา และการระลึกได ที่มีตอความคิด วัตถุ และ
ประสบการณตาง ๆ

2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรม เมื่อเผชิญกับ
ส่ือความหมาย และสามารถแปล สรุป หรือขยายความสื่อความหมายนั้น

3. การนาํไปใช (Application)หมายถงึ การนาํความรูไปใชแกปญหาในสถานการณจริง ๆ
4. การวิเคราะห (Analysis)  หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ

ที่มีความสัมพันธกัน
5. การสังเคราะห  (Analysis)  หมายถึง การพิจารณาแยกแยะออกเปนสวนยอย ๆ

เขาดวยกัน ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองใชความคิดสรางสรรค
6. การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคานิยม

ความคิด คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยางโดยมีเกณฑในการพิจารณา
ตัดสินใจ

นอกจากนี้ อี.เอ็ม.โรเจอรส (E.M. Rogers, อางถึงใน ประสาท  อิศรปรีดา 2533 : 105)
ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและการตัดสินใจในกระบวนการยอมรับนวัตกรรม พบวา ความรู และการ
ตัดสินใจ มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง และไดสรุปลําดับของการสรางความรูของคนเราไวดังนี้

1. ลําดับความรูระดับผิวเผิน(Awareness Knowledge)เปนความรูที่ทําใหเกิดการตื่นตัว
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2.  ลําดับความรูเชิงปฏิบัติ (How to knowledge) เปนความรูที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลง
มือปฏิบัติ

3. ลําดับความรูหลัก (Principle Knowledge) เปนแกนของความรู หลักการและเหตุผล
ของความรูนั้น

สําหรับการวัดระดับความรูความเขาใจนั้นเปนการวัดสมรรถภาพทางสมองดานการ
ระลึกของความจํานั่นเองเปนการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณหรือเคยเห็นเคยทํามากอน 
การวดัความรูความจาํสามารถตัง้คาํถามไดหลายลักษณะ ลักษณะคาํถามแตกตางกนัออกไป    ตามชนดิ
ของความรูและความจาํ แตมลัีกษณะรวมกนัอยูอยางหนึง่ คอื เปนคาํถามทีใ่หระลึกถึงประสบการณทีผ่าน
มาทีจ่าํได ไมวาจะอยูในรปูศพัท นยิาม ระเบยีบแบบแผน หลักการ และทฤษฎตีาง ๆ (Good 1973,   
อางถึงใน อรดิน  ทางาม  2542 : 15)

ลาวัณย  วิทยาวุฑฒิกุล (2529 : 77-78) ไดกลาวถึงความรูทางสังคมศาสตร โดยแยก
ประเภทได ดังนี้ คือ

1.  ความรูที่เปนขอเท็จจริง (factual knowledge) หรือขอเท็จจริง (facts)  หมายถึง
ความรูที่เปนขอมูลเฉพาะอยางเกี่ยวกับเหตุการณ ส่ิงของ ผูคน หรือปรากฏการณอ่ืนที่บุคคลไดพบ
ไดเห็น สังเกตพบ หรือไดรับรูโดยประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง มีลักษณะเปนขอมูลเบื้องตน

2. ความรูทีเ่ปนมโนมต ิ(conceptual knowledge) หรือโนมต ิ(concepts) เปนแนวความคิด
ที่สรุปรวบยอดไดจากขอเท็จจริงที่แสดงถึงความเขาใจตอปราฏการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่เปนขอ      
เทจ็จรงิ

3. หลักการ  (generalization)  เปนแนวคิดสรุป ซ่ึงอาจเปนกฎเกณฑ หลักการที่แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมโนมติ หรือโนมติตั้งแตสองอยางขึ้นไปที่อาจจะมีความสัมพันธ
ในเชิงเปนเหตเุปนผล หรือเปนเงื่อนไขแกกันทั้งในทางสนับสนุนและปฏิเสธ

จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรูดังกลาว จะเห็นวาความรูเปนเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของ
การศกึษา หรือการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ของมนษุย ซ่ึงมปีจจยัทีเ่กีย่วของหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจยัทางดานสตปิญญา ความสามรถ ในการจาํ และทักษะตางๆ หรือความสามรถระลกึได ถึงเรือ่งราว
ที่เกิดจากการเรียนรู ขอเท็จจริงที่มนุษยไดรับ และสามารถจดจําได   ซ่ึงการที่มนุษยจะสามารถ
จดจาํไดในสิง่ทีไ่ดรับมานัน้จะตองอาศยัเวลาในการรวบรวมสะสมไว ซ่ึงการเรยีนรูขอเทจ็จรงิเหลานี้
ถาไดรับขอเท็จจริงที่ถูกตอง และชัดเจน มนุษยก็จะสามารถนําความรูนั้น มาใชใหเกิดประโยชน
ตอไปได
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ตอนที่ 4   ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการยอมรับวิทยาการ

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับวิทยาการ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
ความหมายหลักการและแนวคิดในการยอมรับสิ่งตางๆ ดังนี้

บุญสม  วราเอกศิริ (2535 : 162)       ไดใหนิยามของการยอมรับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเกษตรกร หลังจากที่ไดรับความรู แนวความคิด ความชํานาญ ประสบการณใหม และ
ไดยึดถือปฏิบัติตาม

Rogers (1971) ไดใหความหมายของกระบวนการยอมรบัวา “เปนกระบวนการทางจติใจ
ของบุคคลแตละคน ซ่ึงเริ่มตั้งแตการรับรูขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงการยอมรับนวัตกรรม
และนําไปใชอยางเปดเผย”

สรปุความหมายของการยอมรบั คอื กระบวนการทางจติใจและกระบวนการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของเกษตรกร ซ่ึงเกดิขึน้หลังจากการไดรับความรู แนวความคดิ ความชาํนาญ ประสบการณ
ใหมซ่ึงเริ่มตั้งแตการรับรูขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงการยอมรับนวัตกรรมและนําไปใช
อยางเปดเผย
กระบวนการยอมรับ (Adoption Process)

การเผยแพรความรูวิทยาการใหม ๆ หรือส่ิงที่เปนประโยชนเปนการไปเปลี่ยนส่ิงที่
เกษตรกรเคยปฏิบัติเปนธรรมดาที่จะถูกตอตานจากเกษตรกรบางกลุมที่ไมยอมรับวิทยาการที่นําไป
เผยแพร การชักจูง กระตุนใหเกษตรกรยอมรับวิทยาการทางการเกษตร เรียกวา กระบวนการยอมรับ
(Adoption Process) แนวความคิดใหมของเกษตรกร (Adoption Process) กระบวนการยอมรับจะ
ผานขั้นตอนตาง ๆ (Rogers and Shoemaker 1971, อางถึงใน บุญธรรม จิตตอนันต 2536 : 252-254)
ซ่ึงเริ่มตนดวยการเริ่มรู หรือไดยินเกี่ยวกับแนวคิดใหม แลวไปสิ้นสุดลงดวยการตัดสินใจยอมรับไป
ปฏิบัติเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกัน การเรียนรูและการตัดสินใจจากการศึกษาพบวา การที่บุคคล
จะรับแนวความคิดใหมไปปฏิบัติจะผานขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ

1. ขั้นเริ่มรูหรือรับรู  (awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลเริ่มรูเกี่ยวกับเรื่องใหมหรือ
ความคิดใหม แตขาดรายละเอียด คือ รูวาเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแลว หรือทําไดแลวแตเปนเรื่องใหม
สําหรับตน เพราะไมเคยไดยินหรือเคยเห็นมากอน การรับรูอาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญดวยการพบเห็น
ดวยตนเอง หรือโดยการเผยแพรของเจาหนาที่รัฐบาลหรือเอกชน ขั้นนี้นับวาเปนขั้นสําคัญเพราะ
เปนขั้นแรกที่บุคคลเริ่มสัมผัส หรือรับรูเกี่ยวกับแนวความคิดใหมหรือส่ิงใหม ๆ ตองมีการจี้จุดหรือ
กระตุนใหเกิดความสนใจ อันจะนําไปสูขั้นสุดทาย คือ การยอมรับหรือปฏิเสธ
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2. ขัน้สูความสนใจ  (interest)  ในขัน้นีบ้คุคลจะมคีวามสนใจในแนวคดิใหม จงึพยายาม
ใฝหาความรูในรายละเอียด โดยติดตอหรือสอบถามจากผูรูในรายละเอียดและปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ
แนวคิดนั้น ๆ จุดสําคัญของขั้นนี้คือวาเขาจะไปหาความรูเพิ่มเติมจากใครหรือแหลงความรูใดจะได
รายละเอียดหรือคําอธิบายชัดเจนหรือไม เปนเรื่องที่ควรพิจารณาและหากเขาไดรายละเอียดไมดี
ก็จะนําไปสูความลมเหลวในขั้นที่ 3

3.  ขัน้ไตรตรอง  (evaluation) ในขัน้นีบ้คุคลจะศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัแนวความคดิใหม
แลวคิดเปรียบเทียบดูกับงานที่ทําอยูในปจจุบันวา ถารับเอาแนวความคิดใหมมาปฏิบัติจะเกิดผลดี
หรือไมดีอยางไรบางในขณะนี้และในอนาคต ควรหรือไมที่จะทดลองดูกอน    ถาเขาชั่งใจไตรตรอง
ดแูลวรูสึกวาผลดจีะมมีากกวาผลเสยี เขากจ็ะตองตดัสินใจทดลองด ู เพือ่ใหเกดิความแนใจกอนทีจ่ะรับ
ไปปฏบิตัจิริง ๆ ในขัน้นีเ้ขาตองการคาํปรกึษาหารอืจากผูรูหรือเพือ่นบานทีคุ่นเคย หรือมปีระสบการณ
เพือ่ใหเกดิความแนใจวาเขาคดิถูกตองและตดัสินใจถกูแลวท่ีควรทดลองดเูพือ่ใหรูแจงเหน็จรงิ

4.  ขั้นทดลองทํา  (trial)  ขั้นนี้เปนขั้นที่บุคคลทดลองทําตามแนวความคิดใหม โดยทํา
การทดลองแตเพียงเล็กนอย เพื่อดูวาจะเขากันหรือไมกับสภาวะการณในปจจุบันของตน และผลจะ
ออกมาตามที่คาดคิดไวหรือไม ปรากฏวาคนสวนมากมักไมยอมรับแนวความคิดใหม นอกจากจะ
ไดทําการทดลองดูกอนจนเปนที่แนใจ ฉะนั้นจึงเห็นไดวาขั้นนี้เปนขั้นสําคัญที่จะนําไปสูขั้นสุดทาย
คือ การยอมรับไปปฏิบัติ

5. ขั้นนําไปปฏิบัติหรือข้ันยอมรับ(adoption)เปนขั้นที่บุคคลตัดสินใจรับแนวความคิด
ใหมไปปฏิบัติหลังจากที่ไดทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเปนที่พอใจแลวจุดสําคัญของขั้นนี้เปนการ
พิจารณาผลการทดลองในขั้นที่4 และตัดสินใจแนวแนที่จะปฏิบัติตอไปเต็มรูปแบบตามแนวคิดใหม

กระบวนการยอมรับทั้ง 5 ขั้นตอน มิใชเปนสิ่งตายตัวเสมอไปของบุคคลในการยอมรับ
ทัง้ 5 ขัน้ตอน เปนแตเพยีงลําดบัขัน้ทีบ่คุคลโดยทัว่ไปหากจะยอมรบัมกัปฏิบตัทิัง้ 5 ขัน้ตอน บางคน
อาจจะรับเลย โดยที่ไมตองผานทั้ง 5 ขั้นตอน การยอมรับนั้นมีปจจัยที่เปนองคประกอบหลายอยาง
อยางไรก็ตาม การยอมรับของบุคคลจะไมอยูในเวลาเดียวกัน และการยอมรับนั้นไมจําเปนวาจะตอง
ยอมรับตลอดไปจนไมมีการเปลี่ยนแปลง แหลงของขอมูล ตลอดจนสื่อที่ใชเปนสิ่งสําคัญมากตอ
การยอมรับในแตละขั้นตอน
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการยอมรับเทคโนโลยี

ดิเรก  ฤกษหราย  (2527 : 57-61)  กลาววานวัตกรรมที่จะนํามาเพื่อใหเกิดการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เปนเทคโนโลยีทางการเกษตร มีปจจัยที่เกี่ยวของอยูหลาย
ประการ คือ

1.  ปจจัยที่เปนเงื่อนไขหรือสภาวะการณโดยท่ัวไป  ไดแก
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1.1 สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร มีผลตอการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ตางกัน เชน เกษตรกรที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมากกวา มีรายไดมากกวา
สามารถตดิตอกบัทองทีอ่ื่นๆ ไดโดยสะดวกจะมแีนวโนมยอมรบัการเปลีย่นแปลงไดงายและเรว็กวา
เกษตรกรที่มีส่ิงเหลานี้นอยกวา

1.2 สมรรถภาพในการดําเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร สถาบนัวจิยัและสงเสรมิการเกษตร สถาบนัจดัการเกีย่วกบัการตลาด สถาบนัทีด่าํเนนิการ
เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน สถาบันที่เกี่ยวของกับ ปจจัยพื้นฐานโครงสรางที่ใชในการผลิตตางๆ  และ
สถาบันที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สถาบันเหลานี้ถามีประสิทธิภาพในการดําเนินการที่ใหประโยชนแก
บุคคลเปาหมายก็จะทําใหการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น

2.  ปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรง
2.1 บุคคลเปาหมาย  (target person)  หรือผูรับการเปลี่ยนแปลง (client) พื้นฐาน

ของเกษตรกรเองเปนสวนสําคัญในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไดแก
2.1.1 พืน้ฐานทางสงัคม การวจิยัโดยทัว่ไปพบวา เกษตรกรทีเ่ปนเพศหญงิ อายุ

นอย มีระดับการศึกษาและประสบการณสูง มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหรือผูนํา
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ มีการรับฟงขาวสารจากแหลงตาง ๆ มีการประชุมกลุมแลกเปลี่ยน  ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จะมีการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรมากกวา

2.1.2 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  พบวาเกษตรกรที่มีลักษณะตอไปนี้อยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวา จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็วกวาและปริมาณมากกวา ลักษณะที่วานี้
ไดแก การมีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน การมีโอกาสไดรับสินเชื่อ และการมีเครื่องมือเครื่องใชที่
จําเปนในการผลิต เปนตน

2.1.3 พื้นฐานในการติดตอส่ือสารของเกษตรกรไดแก การฟง การพูด การอาน
การเขียนรวมทั้งความคิดที่มีเหตุผลมีสวนชวยเสริมใหเกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับการ     เปลี่ยน
แปลงมากขึ้น

2.1.4 พื้นฐานในเรื่องอื่น ๆเกษตรกรที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีความพรอมทาง
ดานจิตใจ มีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่นํามาเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีความสนใจในปญหาและความตองการของตนเอง และกิจกรรม
อาชีพของเพื่อนบาน เกษตรกรที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาจะมี แนวโนมที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่มากกวาและรวดเร็วกวา

2.2 ปจจัยที่เนื่องมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงเอง ปจจัย
ที่ทําใหมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรภายใตสภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ ที่สําคัญ คือ
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2.2.1 ตนทนุและกาํไร  ถาเทคโนโลยใีดลงทนุนอยทีสุ่ด ไดกาํไรมากทีสุ่ดการ    
ยอมรับ ก็จะสูงกวาและเร็วกวา

2.2.2  ความสอดคลองและเหมาะสมกับสิ่งที่มีอยูในชุมชน         ไมขัดตอขนบ   
ธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชน และมีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรที่มีในชุมชนดวย

2.2.3 สามารถปฏิบัติและเขาใจไดงาย คือ จะตองไมเปนเรื่องยุงยากสลับ
ซับซอน และไมมีกฎเกณฑที่ยุงยากจนเกินไป

2.2.4 สามารถเห็นวาปฏิบัติไดผลมาแลว จะยอมรับไดงายและเร็วกวา
2.2.5 สามารถแบงแยกเปนขั้นตอนหรือแยกเปนเรื่อง ๆ ได
2.2.6 ใชเวลานอยหรือประหยัดเวลา
2.2.7 เปนการตัดสินใจของกลุม เพราะกลุมจะมีอิทธิพลในการที่จะมีกฎเกณฑ

บางอยางที่สมาชิกจะตองปฏิบัติตาม  (ดิเรก  ฤทธิ์หราย  2527 : 57-61)
2.3 ส่ิงทีเ่กีย่วของกบัผูนาํการเปลีย่นแปลงหรือเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรเอง ส่ิง

สําคัญที่สุดในการนําการเปลี่ยนแปลงนั้น เจาหนาที่จะตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อรับใช
มวลชน   มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่นําไปเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการมีความรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีนั้นๆ ในขณะเดียวกันเจาหนาที่จะตองเขาใจและรอบรูปญหา ขอจํากัดของเกษตรกร
ดวย จึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบังเกิดผลสําเร็จในที่สุด

นรนิทรชัย  พฒันพงศา (2526 : 69-77)  ไดกลาวถึงปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบัวทิยาการนํา
ไปปฏิบัติ  4  ประเภท คือ

1.  ปจจัยของผูรับวิทยาการ เปนปจจัยเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งยอมมีความแตกตาง
กัน และมีสวนสงผลใหมีการยอมรับวิทยาการตางกัน ปจจัยดังกลาวมีดังนี้

1.1 ความมั่งคงไมวาทางเศรษฐกิจและสังคมผูรับวิทยาการเห็นวามีความสําคัญอยู
ไมนอย เพราะการรับวิทยาการไปปฏิบัติยอมตองมีคาใชจาย เชน ตองซื้อวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ ดังนั้น
ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมมั่นคงยอมไมกลาที่จะรับวิทยาการนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยงัเกีย่วกบั
ความมัน่คงในสงัคม คอื การทีบ่คุคลถูกจดัใหอยูในฐานสงัคมใด ๆ ในหมูบาน จะกระทําตนให
ถูกตองสอดคลองกับที่ผูอ่ืนปฏิบัติอยูทั่วๆไป หากมีการรับวิทยาการที่ทําใหตองทําตนผิดแปลกออก
ไปตามวทิยาการใหม ๆ ยอมไมไดรับการยกยองเหมอืนเดมิกไ็ดโดยทัว่ไปแลวเกษตรกรทีม่คีวามมัน่คง
พอควรหรือด ีจะรบัวทิยากรไดงายกวาผูทีย่งัอยูในสภาพทีม่คีวามมัน่คงนอย
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1.2 ทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  เกษตรกรที่มีทัศนคติที่ดีตอการ 
เปลี่ยนแปลงตางๆ จะยอมรับวิทยาการไดงายกวาเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการเปลี่ยนแปลง
หรือที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

1.3 ความรูสตปิญญาและความสามารถในการตดัสนิใจ การทีเ่กษตรกร มรีะดับ
ความรูตางกัน    ตลอดจนสติปญญาและความสามารถในการตัดสินใจตางกัน      ยอมเปนผลใหรับ
วิทยาการเร็วหรือชาตางกันกลาวคือ เกษตรกรที่มีความรูสูงมักตัดสินใจรับหรือไมรับเร็วกวา
เกษตรกรที่มีความรูต่ํา และเกษตรกรที่มีความสามารถในการตัดสินใจไดดีก็มักจะยอมรับวิทยาการ
ไดงายกวาเกษตรกรที่ไมคอยมีความสามารถในการตัดสินใจ

1.4 อายุ  ผูที่มีอายุนอยมักจะรับวิทยาการไดเร็วกวาผูที่มีอายุมาก  เนื่องจากผูที่มี
อายนุอยมกัไดรับการศกึษามากกวา     (เกษตรกรทีม่อีายมุากในปจจบุนัไมคอยมโีอกาสไดเรยีนหนังสือ 
ช้ันสูง) ประกอบกับผูที่มีอายุนอย มีความใครรู ใครแสวงหา และไมตองพะวงกับความ   มั่นคงทาง
สังคมเทาใดนัก จึงกลาเสี่ยงกลาทดลองในการรับวิทยาการ

1.5 เพศ  โดยทั่วไปเพศชายจะถูกจูงใจยากกวาเพศหญิง เนื่องจากสภาพสังคมได
สอนใหเพศชายตองมคีวามกลาตอสู จงึตองมคีวามระวงัในการทีจ่ะยอมรบัการจงูใจใด ๆ ยกเวนถา
จูงใจดวยเหตุดวยผลก็จะยอมรับไดงายกวาเพศหญิง

1.6 การอยูใกลเมืองและความสนใจในขาวสาร โดยทั่วไปวิทยาการตาง ๆ มักจะนาํ
มาจากในเมอืงไปสูชนบท  ดงันัน้เกษตรกรทีม่คีวามใกลชิดกบัขาวคราวในเมอืงไดมกีารตดิตาม  ขาว
สารตาง ๆ ยอมจะเปนผูรับวิทยาการไดเร็วกวา

1.7 การมองเห็นความจําเปนในการรับวิทยาการนั้น เกษตรกรที่กําลังประสบญหา
ยอมอยูในสถานการณที่ยอมรับวิทยาการไดเร็วกวา

2.  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมใดที่มีระเบียบขอบังคับที่ยอมใหบุคคลมี
พฤติกรรมตางจากคนอื่นไดมาก     ก็มีโอกาสรับวิทยาการไดดีกวาสังคมที่มีระบบขีดวงใหสมาชิก
อยูตามกรอบ หรือสภาพทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไมสอดคลองกับวิทยาการนั้นก็จะ
เปนตัวเหนี่ยวร้ังวิทยาการนั้น

3. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาการ
โรเจอร และชูเมคเคอร (Roger and Shoemaker 1971 : 20)  ไดกลาวถึงปจจัย  6  

ประการที่เกี่ยวของกับการยอมรับวิทยาการ คือ
3.1 คาใชจายและผลตอบแทน    ทางดานคาใชจายหากวิทยาการใดตองใชคาใชจาย

สูงในการยอมรับวิทยาการนั้นก็จะไดรับการยอมรับยากกวาสิ่งซ่ึงเสียคาใชจายนอย สําหรับผล     
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ตอบแทนนั้น หากวิทยาการใดที่ใหผลตอบแทนสูง และ/หรือใหผลตอบแทนเร็วมักจะ ไดรับการ
ยอมรับดีกวา

3.2 ความยุงยากของการปฏิบัติ วิทยาการใดที่มีกรรมวิธียุงยาก ซับซอน มักจะ      
ไดรับการยอมรับยากกวาวิทยาการที่ไมยุงยากซับซอน

3.3 วิทยาการที่ทดลองได หากวิทยาการใดเมื่อนําไปเผยแพรแลวเกษตรกร   นําไป
ทดลองไดงาย ยอมมีโอกาสไดรับการยอมรับไดดีกวาส่ิงที่ทดลองไดยาก

3.4 วิทยาการที่สามารถสังเกตเห็นไดชัด วิทยาการที่แสดงใหเห็นไดชัดจะดวยการ
สาธิต หรือการเผยแพรทางภาพทางขอความอยางใดก็ตาม เมื่อมองเห็นความดีเดนไดชัดแจง ยอม
เปนที่ยอมรับงายกวาส่ิงที่สังเกตเห็นไดยาก

3.5 ความสอดคลองของวิทยาการ วิทยาการที่มีความสอดคลองกับสภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยู หรือส่ิงที่ทําอยูแลว จึงยอมมีโอกาสไดรับการยอมรับมากวา

3.6 วิทยาการนั้นสามารถหาไดงายในทองถ่ิน หากมีการคิดคนวิทยาการซึ่งใชวัสดุ
ที่มีแพรหลายในทองถ่ิน ก็มีโอกาสจะไดรับการยอมรับงายขึ้น

4.  ปจจัยของผูเผยแพรวิทยาการ มีปจจัยที่เกี่ยวของ  2  ประเภท ที่ทําใหผูเผยแพรวิทยา
การมีอิทธิพลตอการยอมรับ ดังนี้

4.1 ความปลอดภัยซ่ึงไดแกการที่เกษตรกรเห็นวาผูเผยแพรวิทยาการมีความเปนกนั
เองคลอยตามงายยตุธิรรมและมอัีธยาศยัไมตรลัีกษณะตางๆจดัอยูในประเภทความปลอดภัยที่
เกษตรกรเห็นวาหากผูเผยแพรวิทยาการมีลักษณะนี้ก็จะเกิดความเชื่อถือในเรื่องราวที่เผยแพรได งาย
ขึ้น

4.2 ความมีคุณวุฒิตาง ๆ การที่เกษตรกรจะเชื่อถือผูเผยแพรวิทยาการนั้น เกษตรกร
จะตองเชื่อวาผูเผยแพรวิทยาการเปนผูรอบรู มีประสบการณ มีความชํานาญ ตลอดจนมีอํานาจ    
หนาที่

นอกจากนี้ วัลลภ  พรหมทอง (2541 : 59-60) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับที่มีลักษณะคลายกับดังที่ไดกลาวมาแลววาการยอมรับขอแนะนําหรือส่ิงใหมๆของเกษตรกร
นั้น เกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง ทั้งจากเทคโนโลยีที่แนะนํา และสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนี้

1.  เกิดจากนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่แนะนํา ไดแก
1.1 ส่ิงที่ไดรับเปนผลดีแกเกษตรกร (relative advantage)     เกษตรกรจะยอมรับสิ่ง 

แนะนาํใหม ๆ ถาหากสิง่นัน้เกดิผลดมีปีระโยชน และคุมคามากกวา เกษตรกรกจ็ะนาํไปปฏบิตัไิดงาย
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1.2 สอดคลองกับสิ่งที่มีหรือปฏิบัติอยู (compatibility) เปนเรื่องสอดคลองกับสิ่งที่
มอียู เชน การแนะนาํใหเกษตรกรทาํปุยหมกั ถาหากเกษตรกรมเีศษพชืหรือวสัดฟุางขาว และปุยคอก
อยูแลว เมื่อแนะนําใหเกษตรกรทํา เกษตรกรก็สามารถนําไปปฏิบัติไดเลย

1.3 แบงทดลองจํานวนเล็กนอยได (divisbility) หากเกษตรกรสามารถที่จะทดลอง
จํานวนเล็กนอยได เชน การใชพืชสมุนไพรปองกันและกําจัดแมลงหรือสารเรงปุยหมัก ส่ิงเหลานี้
สามารถทดลองได จํานวนเล็กนอย เมื่อไดผลดีก็ยอมรับไปปฏิบัติ

1.4 เห็นผลชัดแจง (visibility) ส่ิงที่นํามาแนะนํานั้นเกษตรกรเห็นผลไดชัดเจน คือ
ไดผลแนนอนกวา มคีณุภาพดกีวา เชน การใชปุยหมกั หรือปุยอินทรยี ในการเพาะปลกูพชื ประหยดั
ตนทุนและราคากวาการใชปุยเคมีหรือสารเคมี ที่มีราคาแพงกวา และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

2. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ประกอบดวย
2.1 แหลงขาวสาร หมายถึง การไดรับขาวสารจากหนวยงานตาง ๆ  หรือบุคคล

และส่ือตาง ๆ วามคีวามนาเชือ่ถือเพยีงใด ถาขาวสารทีไ่ดรับมคีวามนาเชือ่ถือ ยอมมแีนวโนมทีจ่ะ
ยอมรับไดมากกวา

2.2 ระดบัการศึกษาของผูรับเชน ผูที่มีโอกาสไดรับการศึกษาที่สูงกวายอมมีโอกาส
ในการรับรูวิทยาการตาง ๆ ไดมากกวาผูไมมีการศึกษาหรือการศึกษาต่ํา ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนม
ในการยอมรับไดมากกวา

2.3 หนวยงานหรือสถาบันรับรอง ถาหากมีหนวยงานหรือองคกรในทองถ่ิน ที่ให
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหรืองานที่กระทําอยูรับรอง เกษตรกรก็จะยอมรับไดมากกวา เชน การ
ประกันราคาผลผลิต การขนสง หรือการติดฉลากรับรองมาตรฐานการผลิตในคุณภาพสินคาและ
อ่ืน ๆ เปนตน

2.4 เจตคติที่ดีตอผูที่แนะนํา  ถาเกษตรกรมีความเชื่อถือผูแนะนําหรือเจาหนาที่        
สงเสริมในการถายทอดวิทยาการความรูตาง ๆ จะยอมรับไดมากกวา

2.5 อายุของเกษตรกร เกษตรกรที่มีอายุนอย มีแนวโนมยอมรับไดเร็วกวาเกษตรกร
ที่มีอายุมากกวา เนื่องจากผูมีอายุนอยมักไดรับการศึกษามากกวา (ในปจจุบัน) ประกอบกับมีความ
กระตือรือรนแสวงหา ใครรู และตัดสินใจไดเร็วกวาที่ไมพะวงกับความมั่นคงเทาใดนัก จึงกลาเสี่ยง
กลาทดลองในการยอมรับวิทยาการสวนผูที่มีอายุมากกวา (โดยเฉพาะเกษตรกรในปจจุบัน) ตองการ
ความมั่นคงและละเอียดถ่ีถวนในอาชีพมากกวา พะวงกับการ ตัดสินใจยอมรับในแตละเรื่องมากกวา

2.6 ภูมิหลัง  เชน ถาหากบรรพบุรุษของเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรมากอน
มีแนวโนมที่บุตรหลานจะยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรดวย
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2.7 ประสบการณในการประกอบอาชีพ เชน ถาเกษตรกรมีประสบการณในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมานาน หรือมากกวา มีแนวโนมที่จะยอมรับวิทยาการใหม ๆ ทางการ
เกษตรไดมากกวา

2.8 การเปนสมาชิกของสถาบันการเกษตร เกษตรกรที่เปนสมาชิกสถาบันการ
เกษตรมแีนวโนมในการยอมรบัไดมากกวา เชน การเปนสมาชกิกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ 
หรือกลุมแมบานการเกษตรยอมมีความมั่นคงและมีสิทธิ์ในการตอรองสิทธิผลประโยชนตาง ๆ ได
มากกวา จึงมีแนวโนมที่จะยอมรับวิทยาการใหม ๆ ไดมากกวา

2.9 ขนาดของฟารม เชน เกษตรกรที่มีขนาดของฟารมหรือการดําเนินกิจการที่
ใหญกวา มีแนวโนมในการยอมรับไดมากกวา

2.10  สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่มีฐานะดีกวา จะยอมรับเทคโนโลยีไดมากกวา
2.11  ระบบสังคมและวัฒนธรรม เกษตรกรจะยอมรับไดมากถาเทคโนโลยีนั้น

สอดคลองกับระบบสังคมและวัฒนธรรมของเกษตรกร (วัลลภ  พรหมทอง 2541 : 59-60)

ประเภทของบุคคลในการยอมรับนวัตกรรม
วัลลภ  พรหมทอง (2541 : 59-60) กลาววาการยอมรับสิ่งใหม ๆ นั้น ไดแบงบุคคลหรือ

เกษตรกรออกเปน  6  พวก คือ
1.  พวกหวัไวใจสูหรือผูนาํการเปลีย่นแปลง (Innovator)  เปนเกษตรกรทีม่คีวามตืน่ตวั

สูง พรอมที่จะยอมรับความคิด นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม ๆ เสมอ เกษตรกรในกลุมนี้มักจะ
เปนผูที่มีฟารมขนาดใหญ มีการลงทุนสูง มีสถานภาพในชุมชนสูง เปนบุคคลที่กลาไดกลาเสีย
ใชเวลาในการตัดสินใจยอมรับนวตักรรมเร็ว บุคคลประเภทนี้ นับวามีความสําคัญตอความสําเร็จ
ของงานสงเสริมมาก แตบุคคลประเภทนี้มีอยูจํานวนนอย คือ ประมาณรอยละ 2.5 เทานั้น

2.  พวกขอดทูทีาหรอืพวกทีย่อมรับเรว็ (Early adopter)  พวกนีม้คีวามระมดัระวงัตวัมาก
ตองการรอดูการทดลองและทดสอบผลภายใตสถานการณทองถ่ินนั้นเสียกอนจึงจะยอมรับ บุคคล
เหลานี้จะสนใจตอกิจกรรมใหม ๆอยางรวดเร็วแตจะยอมรับก็ตอเมื่อเห็นผลการสาธิตวามีประโยชน
และคุมคาเสียกอน บุคคลประเภทนี้มีอยูประมาณรอยละ 13.5

3.  พวกเบิ่งตาลังเลหรือพวกยอมรับในระดับปานกลาง  (Early majority) เปนกลุมที่มี
อายุเฉล่ียและการศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีความสุขุมรอบคอบ มีฐานะทางเศรษฐกิจไมมั่นคง
มากนัก ประสบการณและความรอบรูจํากัด จึงมีความลังเล ไมกลาตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วนัก
บุคคลประเภทนี้มีอยูประมาณรอยละ 34
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4. พวกหันเหหัวดื้อหรือพวกที่ยอมรับชา  (Late majority)  พวกนี้มีลักษณะคลายคลึง
กับพวกที่3แตมีแนวโนมที่จะไมยอมรับคําแนะนํามากกวาและหวั่นวิตกตอการสูญเสียผลประโยชน 
หรือมองไมเห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการใหม ๆ จึงยึดมั่นอยูในวิธีการดั้งเดิม และ
อาจมีความรูสึกในเชิงตอตานดวย บุคคลประเภทนี้มีอยูประมาณรอยละ 34

5.  พวกงอมอืจบัเจาหรอืพวกยอมรับชาทีสุ่ด  (Late adopter or laggard)  กลุมนีโ้ดยทัว่ไป
จะมีอายุมาก เปนกลุมที่มีอะไรนอย และทําอะไรไดนอยที่สุด มีสติปญญา    คอนขางต่ํา เกียจคราน
เฉื่อยชา เจาหนาที่สงเสริมตองเคี่ยวเข็ญตลอดเวลา บุคคลประเภทนี้มีอยูประมาณรอยละ 13.5

6.  พวกไมเอาไหนเลยหรือพวกไมยอมรับ  (Dogmatist) สวนใหญเปนพวกที่มีอายุมาก
การศึกษาต่ําถึงปานกลาง ยึดมั่นอยูกับการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ไมยอมรับแนวความคิดใหม หรือการ
เปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ตนเคยปฏิบัติมากอน บุคคลประเภทนี้นับวาเปนปญหาและอุปสรรคในงาน
สงเสริมเกษตรเปนอยางยิ่ง บุคคลประเภทนี้มีอยูประมาณรอยละ 2.5

แนวทางในการลดการตอตานการยอมรับของเกษตรกร
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรนั้น บางครั้งอาจจะถูกตอตานหรือเกิดการไมยอมรับ

จากเกษตรกรบางกลุม ดังนั้น ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของจะตองศึกษาแนวทางเพื่อลดการตอตาน ดังนี้
1.  จัดทําโครงการใหมีความชัดเจน  ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนิน

งานและผลทีค่าดวาจะไดรับ รวมทัง้โครงการนัน้จะตองสอดคลองกบัคานยิมของคนในชมุชนนัน้ ๆ
2.  การดําเนินงานโครงการ  ตองใหผูรวมงานและผูเกี่ยวของทั้งหมดมีสวนรวม ไมวา

จะเปนการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล ถาหากบุคคล เปาหมายไดมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน ก็จะทําใหไมมีการตอตาน

3. โครงการที่ดีจะตองมีความยืดหยุน สามารถปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับระยะ
เวลาสถานการณ และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ทําใหบุคคลเปาหมายที่จะเขารวมโครงการเกิดความรูสึกวา มีความเปนอิสระและมี
ความมั่นคง ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม

5. จะตองมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับอยูเสมอวา ส่ิงที่นําไปเผยแพรตอเกษตรกร
นั้นถูกตองหรือไม ถาหากผลตอบสนองวาไมถูกตองชัดเจน จะตองรีบปรับปรุงแกไขทันที

ตอนที่  5   แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม

เกีย่วกบัความหมายและแนวคดิของการตดิตามและประเมนิผลการฝกอบรมมนีกัวชิาการ
และผูที่ทําการศึกษาวิจยัในเรื่องที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝกอบรมไดใหความหมายและแนวคิดการ
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ประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้
บุญธรรม  จิตตอนันต (2536 : 166) ใหนิยามวา “การประเมินผลเปนการพิจารณาวา

งานที่ทําเปนอยางไรดีหรือไมดีไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม มีเกณฑอะไรเปนเครื่องพิจารณา
ตัดสินใจ”

โฉมเพ็ญ  สนธยานนท (2527 : 25)  ใหความหมายการติดตามผลการฝกอบรมวา      
การติดตามผลการฝกอบรม คือ การศึกษาดูวาผูที่สําเร็จการฝกอบรมมาไดนําวิธีการ แนวความคิด
เทคนิคตางๆที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงใดรวมทั้ง
การศึกษาอุปสรรค และปญหาของการนําความรูและประสบการณจากการฝกอบรมไปใชในการ
ปฏิบัติงานดวย และการที่ตองมีการติดตามผลการฝกอบรมขึ้นนั้นเพื่อรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตาง
ๆ ที่จะชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของพฤติกรรมในการทํางานของผูเขารับการฝกอบรม ไดนําความรูไปใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง

เกษม  จรินโท  (2528 :  34) ไดอธิบายเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง
การประเมนิปฏิกริิยาของผูเขารับการฝกอบรมทีม่ตีอโครงการฝกอบรม ตลอดจน   ความรูทางวชิาการ
หรือเทคโนโลยีที่ไดรับ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากผลของการฝกอบรม ทั้งนี้ตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ตั้งไว

โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม มีดังนี้
1. เพื่อใหทราบวาการฝกอบรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมใหดีขึ้น
3. เพื่อชวยใหขอมูลแกผูดําเนินการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม
4. เพื่อทราบถึงความจําเปนในการฝกอบรม (training needs)  คร้ังตอไป
Ebel  (อางถึงใน ศักดา  พรรณนา 2539 : 20)  กลาววา  การติดตามผล (follow-up study)

หมายถึง การตรวจสอบผลงานเปนระยะ ๆ วา การปฏิบัติงานนั้นถูกตองตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวหรือไม เปนการติดตามดูวา ปริมาณและคุณภาพของงานแตละขั้นตอนเปนอยางไร อุปกรณใน
การทํางาน อัตรากําลัง เจาหนาที่ สถานที่  มีเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม

วัตถุประสงคของการติดตามผลการฝกอบรม
การติดตามผลการฝกอบรมมีวัตถุประสงคเบื้องตนที่จะรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริง

ตาง ๆ เพือ่ช้ีใหเหน็คณุภาพของพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของผูทีผ่านการฝกอบรมและสามารถชีใ้ห
เหน็ถึงความสมัพนัธระหวางการฝกอบรมและการปฏบิตังิานจรงิ ไดมผูีใหแนวคิดเกีย่วกบัวตัถุประสงค
การตดิตามผลการฝกอบรมดงันี้
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สุรพล  จันทราปตย  (2529 : 1)  กลาวถึงแนวทางในการประเมินผลวาดําเนินการได     
2   ลักษณะ คือ

1. การประเมินผลแบบสรุป(summative) หรือการประเมินเพื่อการบริหาร
(Administrative Evaluation )  ซ่ึงเปนการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการ ฝกอบรมแลว

2. การประเมินผลแบบความกาวหนา (formative) ซ่ึงเปนการประเมินผลทุกระยะ
ในระหวางดําเนินการตามโครงการฝกอบรมตามโครงการนั้น ๆ

โฉมเพ็ญ  สนธยานนท  (2527 : 14) กลาววา การติดตามผลการฝกอบรมมีวัตถุประสงค
เบื้องตนที่จะรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่สามารถจะชี้ใหเห็นคุณภาพของพฤติกรรม ในการ
ทํางานของผูรับการฝกอบรมและความสัมพันธระหวางการฝกอบรมการปฏิบัติงานวาการฝกอบรม
นั้นจะสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดแคไหน เพียงใด ดังนั้นอาจกลาวไดวาการติดตามผลการ
ฝกอบรมมีวัตถุประสงค ดังนี้

1.  ชวยใหการฝกอบรมเปนระบบที่สมบูรณมากขึ้น
2.  เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงคการฝกอบรมนั้น
3.  เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยายขอบเขตหรือเนนใหมากขึ้นในเนื้อหาที่ใชใน

การฝกอบรม
4.  เพื่อปรับปรุงโครงการฝกอบรมและแกไขขอบกพรองของหลักสูตร
จากความหมายและแนวคิดของการติดตามและประเมินผลการฝกอบรมที่มีหลายทาน

ไดกลาวในขางตนอาจสรุปไดวา การติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามศึกษาถึงผลการ
ฝกอบรมของผูทีสํ่าเรจ็การฝกอบรมวา ไดนาํวธีิการ ความรู แนวคดิ เทคนคิตาง ๆ ตลอดจนประสบการณ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏบิตังิานจรงิมากนอยเพยีงใด ตรงตามวตัถุประสงคของการฝกอบรมที่
กาํหนดไวหรือไม รวมท้ังเพือ่หาขอบกพรองและนาํมาปรบัปรงุการดาํเนนิงานใหมปีระสทิธิภาพใน
ทกุ ๆ ขัน้ตอนในการฝกอบรมครัง้ตอ ๆ ไปในอนาคต

รูปแบบของการประเมินผล
รูปแบบของการประเมินผลโครงการฝกอบรมที่มีช่ือเสียงมาก คือ รูปแบบการประเมิน

จากแนวความคดิของ Donald L.Kirkpatrick (อางถึงใน เครือวัลย ล่ิมอภิชาติ 2531 : 149) ซ่ึงเรียกวา
RLBR Model (Reaction Learning Behavior Results) ซ่ึงวัดประสิทธิภาพของโครงการฝกอบรม
ใน 4  ดาน คือ

1. ปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม ตอการจัดการฝกอบรมครั้งนี้ผูเขารับการฝกอบรม
คิดวา สามารถนําไปใชไดมากนอยเพียงใด พอใจกับส่ือท่ีไดรับเพียงใด บรรยากาศในการอบรม 
ความเหมาะสมของวิทยากร สถานที่ในการอบรม รวมทั้งการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

2.  การเรียนรู  หมายถึง หลักหรือขอเท็จจริงและเทคนิค ซ่ึงผูเขารับการอบรมเกิดความ
เขาใจ และสามารถรับเอาไวได

3. พฤติกรรม ผูเขารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานในทางที่ดีขึ้น
หรือไม และไดนําความรูตาง ๆ ที่ไดจากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใชในการปฏิบัติงานหรือไม

4. ผลของการฝกอบรม  หมายถึง ผลประโยชนที่องคการไดรับ อันสืบเนื่องจากการ
ฝกอบรม เชน การลดตนทุนปรับปรุงขวัญใหดีขึ้นเปนตน หรือดูแลการปฏิบัติงานของ ผูผานการ
อบรมมปีระสทิธิภาพ และประสทิธผิลเพิม่ขึน้กวาเดมิหรือไม และงานนัน้ไดรับการยอมรบัจากบคุคล
ระดบัตาง ๆ ในหนวยงานเพยีงใด ผูผานการอบรมมคีวามกาวหนาในสายงานฝกอบรมเพยีงไร

สําหรับการประเมินผลโครงการการฝกอบรมหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้จะทําการ
ประเมินพฤติกรรมของผูเขาอบรมวา ไดนําความรูตาง ๆ ที่ไดจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
มากนอยเพียงใด

กลาวโดยสรุป การติดตามผลการฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่งที่เก็บรวมรวมขอมูลผูผาน
การฝกอบรมที่กลับไปปฏิบัติงาน โดยศึกษาขอมูลทั่วไป การนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ ปญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงและเปนแนวทางในการ  ถายทอดความรู
ใหดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ เปนการติดตามผลการนําความรูไปใชของผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรธรรมชาติในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกพืช จะทําใหทราบถึงขอมูลตาง ๆ ที่เปน
ปจจัยเกี่ยวของกับการใชความรูในเรื่องนั้น ๆ เพื่อประโยชนของหนวยงานในการพัฒนางานตอไป

ตอนที่  6  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งผลงานวิจัย
ภายในประเทศและผลงานวิจัยตางประเทศ พบวา มีงานวิจัยอยูหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับการ
วจิยัและนาํมาใชเปนแนวทางประกอบการวจิยัคร้ังนีไ้ดอยางชดัเจนมากขึน้ ดงันัน้ผูวจิยัจงึไดรวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวของมานําเสนอเปนลําดับ กับตัวแปรที่ศึกษา ในการยอมรับการทําการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรยั่งยืน และการติดตามผล แบงตามลักษณะของงานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ
ดังตอไปนี้

งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษาดานสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเก่ียวของ

กับการยอมรับและการนําความรูไปใช  มีดังนี้
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อภิรดี  โกมลศิริ (2533 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงการยอมรับการทําและการใชปุยหมัก
ของเกษตรกรในอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี พบวา ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับคือ อายุ ขนาดพื้น
ที่ทําการเกษตร ความรู และทัศนคติ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการยอมรับ

เจริญ  สวัสดิวงศ  (2534 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับวิทยาการแผน
ใหมของเกษตรที่มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและการมีโอกาสไดพบปะประชุม   
บอยครั้งทําใหเกษตรกรเกิดการตัดสินใจยอมรับวิทยาการแผนใหมในการปลูกถ่ัวเหลือง

สุพจน  ชัยวิมล  (2532 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยบางประการที่มีผลตอการ
ยอมรับการทําและการใชปุยหมักในอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบวา การติดตอส่ือสารกับ
เจาหนาที่และเครื่องทุนแรงทางการเกษตรมีความสัมพันธกับการยอมรับการทําและการใชปุยหมัก
ของเกษตรกร แตไมมีความสัมพันธกับอายุ ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร และจํานวนแรงงาน
ในครอบครัว

สายหยดุ  คงยะฤทธิ ์ (2527 : บทคดัยอ)  ไดศกึษาการยอมรบัการทาํไรนาโดยวธีิอนุรักษ
ดินและน้ํา ของเกษตรกรในเขตโครงการจัดการลุมน้ําแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร มีความสัมพันธกับการทําไรนาโดยวิธีอนุรักษดินและน้ํา
กลาวคือ อายุและพื้นฐานทางการศึกษามีความสัมพันธกับการจัดการดินโดยการใชพืชพรรณใน
ขณะที่รายได ขนาดที่ดินทํากินและแหลงขาว มีผลตอวิธีการอนุรักษดินและน้ํา สวนการยอมรับ
พันธุพืชสงเสริมมีความสัมพันธกับพื้นฐานการศึกษา ขนาดที่ดินทํากิน จํานวน แรงงาน และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยสัมพันธกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวน
ขนาดที่ดินทํากิน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สัมพันธกับการใชยาฆาแมลง และการปฏิบัติ การ
เกษตร การใชเครื่องทุนแรง สัมพันธกับแหลงขาว และการเดินทาง ออกนอกหมูบาน

วรากร  สุขธัมมรักษา (2537 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลตอ
การยอมรับการใชสารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัย
เดียวที่มีผลตอการยอมรับสารสกัดสะเดา ไดแก อายุ ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการใช สารสกัด
สะเดา จํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนาที่เกษตร การเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการใชสารสกัดสะเดา
และชนิดพืชที่ปลูก เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการยอมรับเฉพาะหลังการสงเสริมกับการ
ยอมรับจนถึงปจจุบันพบวาการเปนสมาชิกกลุมเกษตร ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตรและขนาด
พื้นที่ปลูกพืชมีผลตอการยอมรับภายหลังการสงเสริมเทานั้นสาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะ   อิทธิพล
จากกลุมการเลียนแบบทําตามกันและผูที่มีปจจัยทางการผลิตมากกวายินดีรับการถายทอด
เทคโนโลยีใหม ๆ ตอมาตัวแปรทั้งสามดังกลาว ไมมีอิทธิพลตอการ ยอมรับการใชสารสกัดสะเดา
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ในปปจจุบัน เนื่องจากการขาดแคลนเมล็ดสะเดาและจากการวิเคราะหปจจัยรวมที่นํามาศึกษา
ทั้งหมดพบวาชนิดพืชที่ปลูก ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารสกัดสะเดา     และการเคยไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชสารสกัดสะเดา เปนปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชสารสกัดสะเดา ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช

สําหรับ ฤดีกรณ  ญานสังวรชัย  (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับของเกษตรกร ในการใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลง กรณี อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรีพบวาระดับการยอมรับการใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงเกษตรกร 
สวนใหญมีการยอมรับในระดับปานกลางจากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การยอมรับที่สําคัญ คือ ระยะเวลาในการใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงเปนตัวแปร
ที่มีผลตอการยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรูถึงโทษของสารเคมีปองกันกําจัดแมลง ระดับ
การศึกษา ความคิดเห็นในการใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลง การถือครองหรือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอายุตามลําดับ โดยทุกปจจัยรวมกันสามารถอธิบายการ ยอมรับการใช
สมุนไพรทดแทนสารเคมีไดคอนขางสูง คือ รอยละ 72.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้ คือ รัฐควร
มีการใหความรูจัดการอบรม และประชาสัมพันธการใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัด
แมลงใหมากขึ้น ทั้งทางสื่อมวลชน หนวยงานของรัฐ และส่ือบุคคล     รวมทั้งมีการติดตามผล
อยางตอเนื่อง สนับสนุนใหเอกชนมีการจัดจําหนายสมุนไพรทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และราคาถูก เพื่อความประหยัดเวลาในการเตรียมสมุนไพร ซ่ึงสะดวกในการ
ใชงาน และไดผลในการกําจัดแมลงไดเร็วข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีการยอมรับมากขึ้นตอไปอีก
ทั้งควรมีการสงเสริมใหปลูกสมุนไพร เพื่อเปนประโยชนทางดานการเกษตรและเปนการเพิ่มพื้นที่
ปาอันจะเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง

ลีศึก  ฤทธิ์เนติกุล  (2538 : ฆ-ง)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบเกษตรกรรม
ผสมผสานบนทีสู่งของชาวเขาเผามง บานชางเคีย่น – ดอยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม พบวา อาย ุการไมติด
ยาเสพตดิจาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน แหลงน้าํเพือ่การเกษตรกรรม จาํนวนครัง้กบัการตดิตอกบั  เจา
หนาที่สงเสรมิการเกษตร จาํนวนแรงงานในครวัเรือน รายไดทัง้หมดของครวัเรือน พืน้ทีท่าํการเกษตร
กรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับระบบการเกษตรกรรมผสมผสาน ซ่ึงกิจกรรม   ดังกลาวนี้
มีผลทําใหเกษตรกรชาวเขามีความสามารถพึ่งพาตนเองไดสวนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตของเกษตรกรสูการเกษตรแบบผสมผสานขึ้นอยูกับการมีที่พักอยูในแปลงนาจํานวนแรงงานใน
ครอบครวั ความรูความสามารถทางการผลติและการตลาด และลกัษณะนสัิย ความกลาตดัสนิใจ
ความเพยีรพยายามของตวัเกษตรกร ตลอดจนการสนบัสนนุจากสงัคมทัง้ภายในและภายนอกครอบครวั
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วีรบูรณ  วิสารทสกุล  (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการยอมรับการทําเกษตร
กรรมทางเลือกในหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาหมูบานหนองใหญ พบวา เกษตร
ผสมผสาน เปนทางเลือกในเชิงอาชีพที่มีลักษณะสัมพันธอยูกับอาชีพอ่ืน เชน หมอนวดแผนโบราณ
คาขาย งานกอสราง รับจางทั่วไป เปนตน มิไดเปนทางเลือกในเชิงอาชีพที่มีความสัมบูรณในตัว
โดยมีอุดมการณเบื้องหลังที่ทําก็เพื่อเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยลดภาระรายจายดานอาหารในบางครั้ง 
อาจมีรายรับเล็ก ๆ นอย ๆ จากการขายผลผลิต เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสาน มิไดมีอุดมการณ
เบื้องหลังที่ชัดเจนในเรื่องของการปฏิเสธการใชปจจัยการผลิตจากภายนอกอยางปุยเคมีหรือสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในไรนาใหเกื้อกูลกัน ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็น
ความคลาดเคลื่อนในการใหความหมาย หรือการทําความเขาใจในตัวของเกษตรผสมผสานระหวาง
ชาวบานกับองคกรสงเสริม

ม.ร.ว.อัจฉรีย  รุจวิชัย (2538 : บทคัดยอ)  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการทําการเกษตรยั่งยืน
ในพื้นที่ลุมน้ําแมเลาะ ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม ไดแก ปจจัยทางสภาวะแวดลอม เชน ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูอิากาศและสภาพนเิวศ นอกจากนี ้ยงัขึน้อยูกบัความถนดัของเกษตรกรในพืน้ที่
อันเกดิจากภมูปิญญาทองถ่ินทีแ่ตกตางกนัออกไป รวมทัง้การชวยเหลือของหนวยงานรัฐและเอกชน

ธวัช  ทองมณี  (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษาเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลบางเหรียง อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ ไดแก อายุ 
ลักษณะการประกอบอาชพี รายได เงนิทนุ ลักษณะการถอืครองทีด่นิ ประสบการณในการปลกูผักขาย 
ลักษณะการไดรับการสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ชองทางการสื่อสาร ระดับความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลนวัตกรรม ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยง และความรูพื้นฐาน
ทางดานนิเวศวิทยาการเกษตร

ขณะเดียวกัน เพ็ญสุดา  สอนบุญ  (2539 : บทคัดยอ)  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเขาสูระบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือกมีอยู 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในชุมชน ไดแก
ลักษณะทางนิเวศของชุมชน คือ พื้นที่เพาะปลูกที่ลาดชันที่ถูกน้ําฝนชะลางหนาดิน ทําใหดินขาด
ความอุดมสมบูรณ และระบบสังคมในชุมชนที่มีความสัมพันธแบบเครือญาติ ทําใหแนวคิดเกษตร
ทางเลือกแพรไปตามสายความสัมพันธนี้ดวย ตลอดจนองคกรหรือกลุมชาวบานที่ไดสนับสนุน
เกษตรทางเลือก เพื่อมุงไปสูการพัฒนาหมูบานที่ยั่งยืน และปจจัยภายนอกชุมชนไดแก กระแสการ
พัฒนาหลักของประเทศที่ทําใหเกิดปญหาและแรงผลักดันใหเกษตรกรหาทางเลือกใหม ๆ ระบบ
การตลาดของเกษตรกรที่เนนการซื้อขายในชุมชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนที่มีการรณรงคเผยแพร
แนวคิดหลักการและการนําเสนอแนวปฏิบัติที่มีเกษตรกรเคยประสบผลสําเร็จควรไดรับการ
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สนับสนุนจากภายนอกโดยการเขามาสงเสริมในชุมชนและใหการศึกษานอกระบบโดยเฉพาะ
กระบวนการฝกอบรมการแลกเปลีย่นและเชือ่มความรูกบัภายนอกชมุชนโดยการเขารวมอบรม สัมมนา
ศกึษาดงูาน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณของเกษตรกร ซ่ึงปจจัยทั้งสองดานนี้ตางมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตขึ้นในชุมชน

กนกวรรณ  อยูวงศ  (2541 : 91-99)  ทําการศึกษาระดับการยอมรับของเกษตรกรในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 204 ราย  พบวา กลุม
ตัวอยางมีการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษอยูในระดับปานกลางเนื่องจากเกษตรกรตระหนักถึง
พิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร ที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรเอง และเกิดปญหาสาร
พิษตกคางสูส่ิงแวดลอม และพบวาการยอมรับในการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุมตัวอยางแตก
ตางตามระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการปลูกผักปลอด  สารพิษ ระดับความรูเกี่ยวกับการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และระดับทัศนคติตอการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ มีความตองการเลิกใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และตองการลดตนทุน สวนสาเหตุที่ไมสนใจปลูกผักปลอดสารพิษ คือ ปญหา
เร่ืองการลงทุน และแรงงาน ปญหาและอุปสรรคในการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ ศัตรูพืชรบกวนใน
ชวงเริ่มปลูก และปญหาเรื่อง การตลาด

รัชนี  เหลาโนนครอ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการติดตามผลการเขารวมโครงการ
สงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม  จํานวน 151 ราย   พบวา
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 46.36 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.81คนมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.94 ไรรายไดเฉล่ียตอป  36,439 บาท/ป
เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกลุมปลูกผัก เกษตรกรมีประสบการณในการปลูกผักเฉลี่ย 5.8 ป
มแีรงงานปลกูผักเฉลีย่ 2.26 คนสือ่ทีเ่กษตรกรไดรับขอมลูเกีย่วกบัผักปลอดภยัจากสารพษิ    นอกเหนอื
จากเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรกร คอื โทรทศัน  เกษตรกรมคีวามรูเร่ืองผักปลอดภยัจากสารพิษใน
ระดบัปานกลาง และเหน็วาวธีิปฏิบตัใินการปลกูผักปลอดภยัจากสารพษิไมยุงยาก ปญหาในการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษที่เกษตรกรพบมาก คือ เร่ืองมุงในลอนไมทน และมีราคาแพง  แมลงศัตรูผัก
ไดแก ดวงหมัดผัก และเพลี้ยออนเกษตรกรขาดเงินทุนในการซื้อปจจัยการผลิต การทดสอบสมมติ
ฐาน พบวา ประสบการณในการปลูกผัก และรายไดมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นในเรื่อง
วิธีการปฏิบัติในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และรายไดมีความสัมพันธทางลบกับความคิดเห็น
เร่ืองตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ

นันทวัน  ทองเบ็ญญ (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรที่มีตอการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 144 ราย  พบวา เกษตรกรปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45 ป  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน  พื้นที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเปนของตนเองเฉลี่ย 3.2 ไร มี
ประสบการณปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเฉลี่ย 4.4 ป มีรายไดจากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
เฉล่ีย 151,524.3 บาท/ป  และรายจายเฉลี่ย 56,708.3 บาท/ป  นอกจากนี้ เกษตรกรถูกชักชวนจาก
เพื่อนบานใหเขารวมเปนสมาชิกกลุมโดยไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบานและขายผักใหกับบริษัท
เอกชน มีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอยูในระดับมาก และ
ปญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุดคือ ปญหาดานปจจัยการผลิตมีราคาสูงผลการทดสอบสมมติฐาน พบ
วา เกษตรกรมีหนี้สิน และประสบการณความรูในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตางกัน จะมีการ
ยอมรับในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ   แตกตางกัน สวนเกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง แรง
งานในครัวเรือน รายได และการรับรูขาวสารตางกัน จะมีการยอมรับในการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษไมแตกตางกัน

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษาดานแรงจูงใจและการนําความรูไปใช  มีดังนี้
วิลาวรรณ  รัตนเศรษฐากุล และคณะ (2530 : 18)  พบวา มูลเหตุจูงใจที่ทําใหประชาชน

ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารับการอบรม คือ มูลเหตุดึงดูดในเรื่องเปาประสงค ไดแก
ตองการเพิ่มพูนความรู ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตองการเพิ่มรายได และมูลเหตุในดาน
ความคาดหวังคือ เรียนตามคําเชิญชวนของผูใหญบานเรียนตามคําโฆษณาของทางราชการเรียนตาม
เพื่อนบานและพอแมผูปกครองใหเรียน

วิลาวรรณ  รัตนเศรษฐากุล และคณะ (2530 : 18)  ไดอางถึงงานวิจัยของ Boshier ซ่ึงได
ดําเนินการตอจากงานวิจัยของ Houle โดยผลการวิจัยสรุปวา มีปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากขอสรุปของ
Houle ที่มีผลผลักดันหรือจูงใจใหผูใหญมาเรียน ปจจัยเหลานั้น ไดแก ความตองการใชเวลาวางให
เปนประโยชน ความตองการมีสถานภาพทางสังคม ความตองการที่จะรูจักคบหาสมาคมกับผูอ่ืน
เปนตน นอกจากนี้ ยังไดอางถึงผลงานวิจัยของ Bergsten ซ่ึงไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเขาเรียน
ของนักเรียนผูใหญในสวีเดน พบวา ปจจัยประการหนึ่งที่กระตุนใหประชากรที่มีการศึกษาต่ํา
เขารวมในโครงการศึกษาผูใหญ คือ กิจกรรมในโครงการนั้น ๆ ตอบสนองความตองการของผูเรียน
เนื้อหาวิชาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับผูเรียน ไมวาจะเปนดานการงานหรือดานความเปนอยู

ในเรื่องเหตุผลดานแรงจูงใจในการเรียนนั้น  สุนทร  โคตรบรรเทา (2530 : 153-154)
ไดอางถึงงานวิจัยของ Morstain และ Smart ไดพบวาประกอบดวยองคประกอบ 6 ประการ คือ
ความสัมพันธดานสังคม ไดแก ความปรารถนาที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงความสัมพันธของตนกับ
ผูอ่ืน ความคาดหวังจากภายนอก ไดแก แรงผลักดันหรือความกดดันจากภายนอกที่มีตอการเขารวม
ในกิจกรรมการศึกษา สวัสดิภาพสังคม ไดแกการมีใจชวยเหลือผูอ่ืนการทําใหชุมชนดีขึ้น หรือการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

เขาใจเพื่อนมนุษย ความกาวหนาดานวิชาชีพ การหลบเลี่ยงการกระตุน ไดแก ความตองการหลีกหนี
จากสภาพจําเจนาเบื่อหรือนารําคาญ ความสนใจดานความรู

ในดานความสัมพันธระหวางเพศและอายุกับคะแนนความสําคัญเฉลี่ยในองคประกอบ
เกี่ยวกับแรงจูงใจแตละดาน พบวา ผูเขารวมที่มีอายุนอยมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาในองคประกอบ
ดานความสัมพันธทางสังคม และพบวาเพศชายใหคะแนนสูงกวาเพศหญิงเล็กนอยในดานความ
คาดหวังจากภายนอกนอกจากนี้ยังไดใหขอสังเกตไว  2  ประการ ดังนี้

1. ผูเรียนผูใหญโดยท่ัวไปใหความสําคัญมากที่สุดคือเหตุผลเกี่ยวกับความสนใจดาน
ความรูและความกาวหนาทางวิชาชีพ สวนที่ใหความสําคัญนอยที่สุดคือการหลบเลี่ยงจากสภาพที่
จําเจและความสัมพันธดานชุมชน

2. คนสวนใหญมีแรงจูงใจในการเขารวมศึกษาหลายอยางปนกันมีผลทําใหกดคะแนน
ความสําคัญของแตละองคประกอบลงไป

นอกจากนี้ สมคิด  อิสระวัฒน (2531 : 20)ไดอางถึงความคิดของ ครอส (Cross) วาการที่
คนเราตดัสนิใจเขารวมกจิกรรมทางการศกึษาหรอืไม เกีย่วของกบัมลูเหต ุ2 ประการ คอืทศันะของ
บคุคลตอการศกึษาและตวัเขาเอง และการประเมนิความสามารถของตนเองรวมถงึคานยิมทีบ่คุคลยึด
ถือสาเหตกุารเขารวมกจิกรรมการเรยีนรูม ี2 ประการ คอื ความสนใจ และความจาํเปนหรือการถูกบงัคับ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2530 : 10)  ไดอางถึงผลการวิจัยของ Johnstone และ
Rivera เกี่ยวกับการเขารวมเรียนรูการศึกษาผูใหญในสหรัฐอเมริกาวา เกิดจากมูลเหตุดึงดูด ในเรื่อง
เปาประสงค ที่มาจากแรงกระตุนสําคัญ ดังนี้

1.  เพื่อที่จะรูใหมากขึ้น
 2.  เพื่อเตรียมที่จะรับงานใหม

3.  เพื่อที่จะรับการอบรมเกี่ยวกับงานที่กําลังทําอยู
 4.  เพื่อใชเวลาวางใหสนุกสนาน และรูสึกมีคุณคา

5.  เพื่อจะคบคนที่นาสนใจ และเพื่อนใหม ๆ
 6.  เพื่อที่จะไดทํางานหรือหนาที่ที่บาน หรือที่อ่ืนใหดีขึ้น

7.  เพื่อที่จะหนีพนไปจากงานประจําที่ทําจําเจ
 8.  เพื่อที่จะทําใหงานที่ทําอยูดีขึ้น หรือเขาใจงานดีขึ้น ทั้งงานในบานหรือบทบาทของ
ชีวิตครอบครัว

9.  เพื่อปรับปรุงดานทักษะ
                  10. เพื่อใหมีความรูทั่ว ๆ ไปดีขึ้น
                  11. เพื่อจะไดเพิ่มเงินเดือนประจําใหมากขึ้น
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                  12. เพื่อจะพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธสวนตัว
                  13.  เพื่อที่จะพัฒนาสภาพรางกาย

ณัฐจริยา  แสงสวาง  (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของประชาชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ในเขต
ภาคกลาง พบวา ผูเขารวมโครงการตัดสินใจเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ เนื่องจากมูลเหตุ
สนบัสนนุในเรือ่งเงนิลงทนุไมสูงนกัไดรับประโยชนและความสะดวกจากการเขารวมโครงการ เจา
หนาที่มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ สําหรับมูลเหตุดึงดูดในเรื่องเปาประสงคพบวา ประชาชนเขารวมโครง
การเพราะมีเวลาวาง และตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น

กูชาน ซิงค  (Gurcharn Singh  1965 : 50)  ไดศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ
ทางการเกษตรของชาวนา ในรัฐปญจาบ ประเทศอินเดีย พบวา ความเชื่อ และความไมเชื่อเปนปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ ความเชื่อและความไมเชื่อดังกลาว
ไดแกมูลเหตุดึงดูดในเรื่องเปาประสงค มูลเหตุผลักดันในเรื่อง ความคาดหวัง และมูลเหตุสนับสนุน
ในเรื่องโอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน ชาวนาที่มีที่ดินมาก มีการศึกษาสูง มีประสบการณ
ในการเปนผูนํา จะเชื่อม่ันตัวเองสูง และจะยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ ไดเร็วขึ้น

Prakash N. Sharma  (1974) ไดศึกษาถึงการยอมรับวัฒนธรรมของประชาชน ในรัฐ
มัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เชน อายุ วรรณะ ปจจัยทาง
จิตวิทยาสังคม เชน ความเชื่อ และความไมเชื่อ ซ่ึงไดแก มูลเหตุดึงดูดในเรื่องเปาประสงคการ
ยอมรับ ความสามารถ รวมถึงปจจัยทางสื่อมวลชน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม ๆ ทางการเกษตร

จากผลการวิจัยที่นําเสนอมา แสดงใหเห็นวา มูลเหตุดึงดูด มูลเหตุผลักดัน และมูลเหตุ
สนบัสนนุ มคีวามสมัพนัธกบัการเลอืกเรยีนของผูเรียนแทบทัง้สิน้ การตดัสนิใจเลอืกเรยีน อาจเกดิจาก
มูลเหตุใดมูลเหตุหนึ่งเพียงดานเดียว หรือเกิดจากมูลเหตุทั้งสามดานพรอมกันก็ได

งานวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมและการนําความรูไปใช  มีดังนี้
วัลลพ  พรหมทอง  (2529 : บทคัดยอ)  ไดติดตามผลการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ในการนํา
วิชาความรู จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติ ไมมีความแตกตางกัน ระหวาง  1)  ผูเขาอบรมที่มี
อายุมาก และอายุนอย  2)  มีการศึกษาสูงและการศึกษาต่ํา  3)  มีพื้นที่ถือครองทําการเกษตรมาก
และมีนอย  และ  4)  เปนสมาชิกกลุมสถาบันเกษตรและไมเปนสมาชิกกลุม
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บรรเจิด  สาริพัฒน  (2532 : บทคัดยอ)  ไดติดตามผลการฝกอบรมตามโครงการบุตร
เกษตรกรของมูลนิธีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่อง อายุ ระดับการ
ศึกษาการเปนสมาชิกกลุมสังคมในการนําส่ิงที่ไดเรียนรูจากการฝกอบรมไปปรับใชในการประกอบ
อาชีพและในการเผยแพรแกบุคคลอื่น

ปริศนา  โกศลสมบัติ  (2532 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
นําความรูทางการเกษตรไปใชของผูเขารับการฝกอบรมจากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 
บริเวณชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี ปจจัยตาง ๆ ที่ศึกษาไดแก อายุ เพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา
รายได สถานภาพสมรส จํานวน แรงงานในครอบครัว รุนที่เขารับการฝกอบรม ลักษณะการ
ถือครองที่ดิน จํานวนที่ดินที่ใชทําการเกษตร ระยะเวลาการมีน้ําใชทําการเกษตร การคาดหวังของ
ผูปกครองเกี่ยวกับอาชีพ ความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพ แหลงเงินกู ความ
ปลอดภัยของการรักษาผลผลิตทางการเกษตร จํานวนการเปนสมาชิกกลุมเกษตร จํานวนครั้งที่
ติดตอกับศูนยฝกฯ จํานวนครั้งที่ไดรับขาวสารการเกษตร และปญหา เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 125 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีการนําความรูไปใชในระดับนอย วิชาที่ถูกนําไปใชมากกวาวิชาอ่ืน ๆ คือ ดินและปุย
ศัตรูพืช ขาว สวนผัก และพืชไร (ขาวโพด) วิชาที่ถูกนําไปใชนอยที่สุด คือ ไหม-หมอน จากการ
ศกึษาครัง้นี ้ พบวา ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการนาํความรูไปใชถึงขัน้ในการทาํนายได คอื  ภูมิลําเนา
ระยะเวลาการมีน้ําใชทําการเกษตร และความปลอดภัยจากการรักษาผลผลิตทางการเกษตร

จรินทร  ศรีสวัสดิ์  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการติดตามผลการฝกอบรมวิชาชีพ
เกษตรกรรมระยะสั้น ประจําปงบประมาณ 2536 ของวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีในดานการ
ไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่อบรม การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชในการ
ประกอบอาชีพ ความสัมพันธระหวางขนาดพื้นที่ที่ทําการผลิตทางการเกษตร แหลงน้ําเพื่อการ
เกษตร ความคิดเห็นตอการจัดฝกอบรม และปญหาขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง 180 คน ผลการ
วิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่อบรมอยูในระดับสูงมาก
และนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพในระดับคอนขางสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ขนาดพื้นที่ทําการผลิตทางการเกษตร แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการเปนสมาชิกกลุม สถาบันทาง
การเกษตรมคีวามสมัพนัธกบัการนาํความรูไปใชในการประกอบอาชพีทางการเกษตรและ  ขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร ควรเนนหลักการปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ และมีวัสดุ
อุปกรณอยางเพียงพอ

วราพร ศรีสุพรรณ และอรทัย  อาจอํ่า (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยประเมินผล
โครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนของศูนยเทคโนโลยีเพื่อสังคม ซ่ึงโครงการนี้มี
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ระยะเวลา  ทั้งส้ิน 5  ป และไดมีการกําหนดใหประเมินผลโครงการเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในชวง
3 ปแรก คือ มถุินายน 2531 – พฤษภาคม 2534 ผลการศกึษาพบวา ในพืน้ทีจ่งัหวดัสริุนทร มกีาร
ทดลองปรบัปรุงดินและควบคุมวัชพืช ดวยระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ แตไมประสบผลสําเร็จ และ
ไมสามารถขยายงานตอไป สวนการทดลองการใชพืชสมุนไพรปราบศัตรูพืช พบวามีการใชเพียง
เล็กนอย   สวนในพืน้ทีจ่งัหวดั สุพรรณบรีุ ซ่ึงพืน้ทีส่วนใหญอยูในเขตชลประทาน มกีารทาํการเกษตร
ตลอดทัง้ป เกษตรกรใชปุยเคมแีละยาปราบศตัรพูชือยางหนกั และดวยเหตทุีเ่กษตรกรปลกูขาว ปละ 2-
3 คร้ัง ประกอบกับเกษตรกรจํานวนมากทํานาเชา  จึงสงผลใหการสงเสริมใหเกษตรกร  ปรับเปลี่ยน
วิธีการเกษตรทําไดยาก และจากการทดลองใชปุยชีวภาพและการใชเทคนิคเกษตรกรรมธรรมชาติ
ในพืน้ทีน่ี ้ปรากฏวาไมประสบความสาํเรจ็และไมเปนทีย่อมรับของเกษตรกร ทัง้นีเ้ปนเพราะเทคนิคดงั
กลาวมีความยุงยากในการใชปุย(ชีวภาพ)สําหรับการใชเทคนิคเกษตรกรรมธรรมชาติในจังหวัด
สุพรรณบรีุพบวา มตีวัแปรแทรกซอนมากมายและตวัแปรทีสํ่าคญักค็อื พนัธุขาวทีป่ลูก  ตอบสนองตอ
ปุยเคมแีละสภาพดนิ ซ่ึงถูกใชอยางตอเนือ่ง และการใชสารเคมอียางหนกัมาตลอด เมือ่มกีารงดใชปุย
เคม ี จงึทาํใหผลผลิตลดลงอยางมากจนเกษตรกรไมสามารถยอมรบัได  สวนเทคนคิการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชดวยสมุนไพร ปรากฏวาสามารถควบคุมแมลงไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงมีเกษตรกรใชแลวมาก
กวา 5 ราย  อีกทั้งสรุปผลกระทบเชิงบวกของโครงการตอเกษตรกรที่ใชสารสะเดาทดแทนการใช
สารเคมี พบวา มีผลกระทบในปจจัยตอไปนี้ 1)  ดานผลผลิต มีเกษตรกรถึง  18 คน ที่ระบุวา ผลผลิต
ที่ไดเพิ่มขึ้น2) ดานสุขภาพ เกษตรกรสวนใหญไมมีปญหาสุขภาพเหมือนตอนที่ใชสารเคมี เชน การ
แพยา การไอ อีกทั้งมีหลายรายที่ระบุวา การใชสารสะเดาทดแทนการใชสารเคมีทําใหรูสึกสบายใจ
ขึ้น ไมตองวิตกกังวลจะไดรับอันตรายจากสารเคมีเหมือนกอน  3) ดานการใชจายหรือลดตนทุนการ
ผลิต เกษตรกรสวนใหญระบุวา การใชสารสะเดาทําใหประหยัดและชวยลดคาใชจายหรือลดตนทุน
การผลิตลงไปไดพอสมควร เพราะไมตองซื้อสารเคมีที่มีราคาแพง และ 4) ดานสิง่แวดลอม เกษตรกร
จาํนวนมากระบวุา การใชสารสะเดาทาํใหส่ิงแวดลอม    ดขีึน้ กลาวคือ ทําใหดินดีขึ้น รวนซุยและนุม
ขึ้น บางสวนกลาววา ทําใหน้ําไมเปนพิษ และสัตวน้ําไมตาย นอกจากนี้มีบางสวนระบุวา ทําให
อากาศไมมีละอองพิษ ไมแพสารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน

งานวิจัยตางประเทศ  สรุปไดดังนี้
Albrecht,Don Ella และคณะ (1981, อางถึงใน ธวัช  ทองมณี 2539 : 52)  ไดทําการวิจัย

เร่ือง “Adoption Behavior in Family Farm Systems : An lowa Study”  คณะผูวิจัยไดแบงตัวแปร
อิสระออกเปน  2  กลุม คือ กลุมตัวแปรครอบครัวเกษตร และกลุมตัวแปรสิ่งแวดลอมทางสังคมใน
กลุมตวัแปรแรกประกอบดวย ขนาดครอบครวั ระดบัการศกึษาของครอบครวั แบบแผนการตดัสนิใจ
ของครอบครวั ปณธิานของครอบครวั ความหลากหลายและขนาดของฟารม จาํนวนปของประสบการณ
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ทางการเกษตร และความสมัพนัธในการถอืครองทีด่นิ สวนในกลุมตวัแปรทีส่อง ประกอบดวย การมี
สวนรวมทางสงัคม การปฏบิตักิจิกรรมรวมกนั การใชการตดิตอส่ือสาร และการตดิตอกบั หนวยงาน
สงเสริมการเกษตรโดยใช “ครอบครัวเกษตร” เปนหนวยการวิเคราะหการยอมรับและจากการ
วิเคราะหถดถอยแบบพหุ ปรากฏวา กลุมตัวแปรครอบครัวเกษตรอธิบายความผันแปรในการยอม
รับได 16.22 เปอรเซ็นต และกลุมตัวแปรสิ่งแวดลอมทางสังคมอธิบายได  11.23 เปอรเซ็นต  เมื่อนํา
ทั้งสองกลุมตัวแปรมารวมกันอธิบายความผันแปรในการยอมรับได  24.35  เปอรเซ็นต

Al-Duleimi (1990)  ทําวิทยานิพนธเร่ือง “An Analysis of Factors that Influence
Adoption of Improved Agricultural Practices Among Iragi Farmers”  ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ ปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม ปจจัยทางดานความรู และปจจัยทางดานการ
ส่ือสารมีอิทธิพลตอการยอมรับการปฏิบัติการเกษตร

Lakjaa  (1992)  ทําวิทยานิพนธ เร่ือง “A Reassessment of the Classical Diffusion of
Innovations Model in the Meknes Region of Morocco”  ประเด็นหลักที่คนพบในการศึกษานี้คือ
1) เกษตรกรที่มีระดับทางสังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสารสูง มีการยอมรับนวัตกรรมสูงดวย
และ 2)  ผูยอมรับเริ่มแรก (early adopters) สวนใหญมีระดับทางสังคม เศรษฐกิจและการสื่อสารสูง
ขณะที่ผูไมยอมรับมีลักษณะดังกลาวต่ํา ดังนั้น โดยสรุปตัวแปรสังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสารมี
สวนเกี่ยวของในระดับสูงกับการยอมรับ

บรุคส  สตัคเกอรและไบรเลย (Brooks, Stucker and Bailey 1986 : 391-405,  อางถึงใน
พนมพร  ขันธวิไชย 2536 : 169)  ศึกษารายไดและสวัสดิภาพของเกษตรกรกับปญหาดานการลงทุน
การเกษตรพบวา ถึงแมเกษตรกรจะประสบปญหาดานการลงทุนสูง และไดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจไมคุมคาเกษตรกรก็ยังประกอบอาชีพดานการเกษตรซึ่งเกษตรกรไดมีการเปลี่ยนแปลงใน
บางดาน เชน ลดอัตราการจางงานลง ลดพื้นที่ในการใชทําการเกษตรบางสวน การทําเชนนี้
เกษตรกรมีความหวังวา การทําการเกษตรจะทําใหเศรษฐกิจดีในอนาคต ในดานรูปแบบและ
ผลกระทบจากการลงทุนในดานการเกษตร ถึงแมวาเกษตรกรและครอบครัวจะไดรับผลกระทบจาก
การลงทนุในดานการเกษตร แตเกษตรกรกย็งัรับรูวาการลงทนุในดานการเกษตรจะทาํใหมกีารเปลีย่น
แปลงดานคุณภาพชีวิตรูปแบบการดําเนินชีวิตของครอบครัวการที่เกษตรกรรับรูเชนนี้เนื่องจาก
เกษตรกรมอุีดมการณดานการเกษตร (agrarian ideology) (Bultena, Lasley, and Geller 1986 : 436-488)
เกษตรกรที่มีอุดมการณทางการเกษตรจะพยายามพัฒนางานดานการเกษตรใหดีขึ้นเมื่อตองเผชิญ
กับปญหาตาง ๆ เชน ปญหาดานการลงทุน เกษตรกรก็จะใชเหตุผลเพื่อหาทางแกปญหาและหาวิธี
การที่จะพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ
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Mitchell  (อางถึงใน พรรณี  ปญญาวันพร 2537 : 9)  ศึกษาเรื่อง “Farmers perception of
Botanical Pesticide Use in Northern Thailand” ดวยวิธีการสัมภาษณ ผลการศึกษาปรากฏวา 1)
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนมีผลตอการเลือกใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัด
ศัตรูพืชโดยเกษตรกรที่มีปจจัยลักษณะนี้สูงกวาจะเลือกใชมากกวา และ 2) ปจจัยดานเทคนิค ปจจัย
ภายใน (ความพอใจ ความรูสึกเปนเจาของ ประวัติสุขภาพ นิสัยสวนตัว ความเชื่อในศาสนา)  และ
ปจจัยภายนอก  (การยอมรับของสังคม อิทธิพลของภาครัฐบาลอิทธิพลของภาคเอกชน)  มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช

Taylor และ Miller (1978)  ทาํวจิยัเร่ือง “The Adoption Process and Environment ยอมรับ
กับนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยมีเงื่อนไขเบื้องตนวา เกษตรกรผูยอมรับนวัตกรรมดานสิ่ง
แวดลอมในการเกษตรมีความแตกตางจากเกษตรกรผูยอมรับนวัตกรรมเชิงพาณิชย (commercial
innovations)  Taylor และ Miller ไดสรางแบบจําลองในการอธิบายการยอมรับขึ้นมาใหม โดยใช
ตัวแปรอิสระ 10 ตัว คือ 1) การศึกษาของเกษตรกร 2)  การรับรูถึงความจําเปนของนวัตกรรม
3)  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  4) การจางงานทางการเกษตร(off farm employment)            
5)  ความเปนผูนํา  6)  ลักษณะกิจการเกษตร  7)  การติดตอกับตัวแทน (agency contact)  8)  การขอ
คําแนะนําจากผูนํา  9)ความรูเกี่ยวกับโครงการ และ 10)  การชักชวนเขาโครงการ และตัวแปรตาม
คือการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของโครงการ ผลการศึกษาพบวา แบบจําลองที่สรางขึ้นใหมนี้
อธิบายความผันแปรในกระบวนการยอมรับในขั้นความรู (Knowledge stage)ไดประมาณ 30
เปอรเซ็นตในขั้นการโนมนาว (Persuasion stage)  ไดประมาณ 43 เปอรเซ็นต และในขั้นการ
ตัดสินใจ (decision stage) ไดประมาณ 39 เปอรเซ็นต

Nowak (1987)  ทําวิจัยเร่ือง “The Adoption of Agriculture Conservation Technologes ;
Economic and Diffusion Explanations”  การวิจัยช้ินนี้เปนการทดสอบการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อ
การอนรัุกษทางการเกษตร โดยใชปจจยัดานการแพรกระจาย ปจจยัดานเศรษฐกจิ และปจจยัดานนเิวศ
วทิยา ผลการศกึษาพบวา  1)  ปจจยัทางเศรษฐกจิและการแพรกระจายมคีวามสาํคญัในการอธบิายการ
ยอมรบัปฏบิตัเิชงิอนรัุกษ ปจจยัการแพรกระจายมคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ ตามความซบัซอนของ
นวัตกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นดวยและลดความสําคัญลงถาความเสี่ยงไดรับการลดลงโดยผานการ
สนับสนุนของสถาบัน แตอยางไรก็ตาม ทั้งแรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ (economic incentive)  และ
ขาวสารเปนปจจัยที่สามารถลดความเสี่ยงในการยอมรับปฏิบัติใหม ๆ และ 2)  เทคโนโลยีและการ
ปฏิบัติเชิงอนุรักษมีคุณสมบัติของการเปนนวัตกรรมที่แตกตางกนั ดังนั้นจึงมีลักษณะในการยอมรับ
ที่แตกตางกันดวยผูวิจัยไดย้ําไววาการวัดการยอมรับเทคโนโลยีและการปฏิบัติเชิงการอนุรักษ     
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ควรตระหนักวานวัตกรรมชนิดหนึ่งเหมาะสมสําหรับการอนุรักษ รูปแบบหนึ่ง จึงจําเปนตองวัดให
ตรงตามเปาหมายของนวัตกรรมนั้น ๆ ดวย

สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําความรูดานการเกษตรธรรมชาติไปใชหรือ

การยอมรบัการทาํเกษตรยัง่ยนืนัน้ พบวา สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมเปนปจจยัทีม่คีวามสําคัญ
ตออาชีพของเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได แหลงน้ํา
พื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในครัวเรือน ประสบการณในการทําการเกษตร การรับรูขาวสาร
การติดตอกับเจาหนาทีส่งเสรมิตลอดจนแรงจงูใจหรอืความตองการและสภาพปญหาในการประกอบ
อาชพีการเกษตรรวมถงึระดบัความรูความสามารถและปจจยัดานสภาพแวดลอมตางๆ ปจจัยเหลานี้ ได
มีนักวิจัยและนักวิชาการหลายทาน ทั้งในและตางประเทศไดใหความสนใจศึกษาพบวา ปจจัยตาง ๆ
ดังกลาว มีผลตอการนําความรูไปใชทั้งในระดับมากและนอย หรืออาจจะไมมีผลตอการนําความรู
ไปใชในบางตัวแปร  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับตัวแปรที่นํามาศึกษาในเรื่องนั้น ๆ อยางไรก็ดี ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ไดกลาวมาผูวิจัยเห็นวา มีความสําคัญที่จะตองทําการศึกษา
ตอไป เพื่อจะไดทราบวามีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการนําความรูไปใช และจะเปนประโยชนตอ
หนวยงาน และชุมชนเปนอยางยิ่ง ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปและขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
คิดในการนําความรูดานการเกษตรธรรมชาติไปใชไดดียิ่งขึ้น
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง การใชความรูดานการเกษตรกรรมธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
โครงการเกษตรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจากศนูยฝกและพฒันาอาชพีเกษตรกรรมวดัญาณสงัวราราม  
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Studies)
 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามความวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธี
วิจัยซ่ึงประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูที่ผานการฝกอบรมโครงการเกษตรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯในปงบประมาณ 2541-2545
จํานวน 1,040  รายรวม  35  รุน ตามบัญชีผูผานการฝกอบรมดังนี้

ปงบประมาณ จํานวนรุน จํานวนประชากร (คน)
2541
2542
2543
2544
2545

3
4
8

11
9

66
68

264
392
250

รวม 35 1,040  คน

กลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูผานการฝกอบรมโครงการ

เกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ที่เขารับการฝก
อบรมในปงบประมาณ 2541-2545 จํานวน 287 ราย รวมทั้งหมด 35 รุน โดยกําหนดขั้นตอนในการ
เลือกกลุมตัวอยาง  ดังนี้
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1.ขนาดของกลุมตวัอยาง การสุมตวัอยางเพือ่หาตวัแทนของประชากรทีศ่กึษาครัง้นี้ไดใช
การสุมตัวอยางที่เปนไปตามโอกาสทางสถิติโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling)  เพื่อใหไดประชากรที่จะถูกเลือกเปนตัวแทนในการศึกษา มีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน
ขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยใชตารางสําเร็จรูปภายใตความคลาดเคลื่อน+5 เปอรเซนต ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เมื่อจํานวนประชากร 1,040 คนจะไดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูป จํานวน
287 คน (อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, ดิเรก ศรีสุโข และทวีวัฒน ปยยานนท 2537 :    95 )

2. การเลือกกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
ในแตละป ตามสัดสวนของตัวอยาง ของแตละกลุม (Strata) โดยเทียบบัญญัติไตรยางคจากสัดสวน
ของกลุมตัวอยางในแตละป  ดังนี้

ป จํานวนผูผานการฝกอบรม คํานวณหาสัดสวน ขนาดกลุมตัวอยาง (คน)
2541 66 66×287 =18.21

1,040
18

2542 68 68×287 = 18.76
1,040

19

2543 264 264×287 = 72.85
1,040

73

2544 392 392×287 = 108.17
1,040

108

2545 250 250×287 = 68.99
1,040

69

รวม                            1,040                                                                              =  287

3.  เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละปแลว จากนั้นใชวิธีสุมอยางงาย  (Simple
random Sampling) โดยการจับฉลาก เพื่อใหทุกหนวย (ทุกคนในแตละป 2541-2545) มีโอกาสที่จะ
ไดรับเลือกเปนตัวแทนอยางเทาเทียมกัน จากบัญชีรายช่ือผูผานการฝกอบรมตามสัดสวนที่คํานวณ
ไดตามขอ 2 จนกวาจะไดตัวอยางครบจํานวนที่ตองการ 287 ราย  ดังแผนภูมิ
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แผนภูมิที่ 1   แสดงการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น

  ประชากรผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน  1040  คน

ป 2542
4 รุน

68 คน

ป 2543
8 รุน

264 คน

ป 2544
11 รุน

392 คน

ป 2545
9 รุน

250 คน

18 คน 19 คน 73 คน 108 คน 69 คน

ตัวกลุมอยาง
ผูเขารับการฝกอบรม

 จํานวน 287 คน

ป 2541
3 รุน

66 คน
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2.   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแก เพศ อาย ุ  ระดบัการศกึษา อาชพี รายได แหลงน้าํทีใ่ชทาํการ

เกษตร  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร   จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร  ระยะเวลาการทําการ
เกษตร  การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม และระดับ
ความรูการทําเกษตรธรรมชาติ

2.2 ตัวแปรตามไดแก การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติทั้งที่นําไปปฏบิัติดวย
ตนเองและการนําไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น ซ่ึงประกอบดวย ความรูและแนวทางการปฏิบัติใน   5
เร่ืองไดแก1.การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ2)การปลูกพืชผักหลายชนิด3) การอนุรักษแมลง
ทีม่ปีระโยชน 4) การใชพชืสมนุไพรปองกนัและกาํจดัศตัรูพชื   และ 5) การทาํปุยหมกัและปุยน้าํชีวภาพ

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย

ขอคําถามลักษณะคําถามแบบปด และคําถามแบบเปด จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 4 ตอน  ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูผานการฝกอบรม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดแหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานใน
การทําการเกษตร ระยะเวลาการทําการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  เหตุผลใน
การเขารับการฝกอบรม แบบสอบถามเปนแบบเตมิคาํลงในชองวาง และบางขอใหเปนการเลือกตอบ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับ ระดับความรูการทําเกษตรธรรมชาติ  ขอคําถามประกอบ
ดวย  เนื้อหาความรูใน 5 เร่ืองไดแก การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การปลูกพืชผักหลาย
ชนิด การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืชการใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช การทําปุยหมัก
และปุยน้ําชีวภาพ จํานวน 30ขอ ลักษณะแบบวัดเปนแบบวัดที่มีคําตอบใหเลือก 2 ตัวเลือก (ถูก, ผิด)
โดยมีเกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรู กําหนด ดังนี้

ตอบถูก ใหคะแนนเทากับ  1   คะแนน
ตอบผิด ให คะแนนเทากับ 0   คะแนน
เกณฑการแบงกลุมคะแนนไดจากการวดัความรูสูง มรีะดบัคะแนนตัง้แต  รอยละ 80  ขึน้

ไป (เกณฑ  มาตรฐานของกรมวิชาการ) โดยกําหนด ดังนี้
ชวงคะแนนระหวาง  24 - 30 คะแนน หมายถึง  มีความรูในระดับสูงหรือดี    (80-100%)
ชวงคะแนนระหวาง  15 - 23 คะแนน  หมายถึง มีความรูในระดับปานกลาง   (50-79 %)
ชวงคะแนนระหวาง   0 -  14 คะแนน  หมายถึง มีความรูในระดับต่ําหรือไมดี (0-50%)
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใช 5 เร่ือง ประกอบดวย การปรับปรุง
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ การปลูกพืชผักหลายชนิด การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนตอพืช การใช
พืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช  การทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบวัดระดับคะแนน การนําความรูไปใช  5 ระดับ ตาม
แบบของ ลิเคอรท ( Likert  Rating  Scale ) 5  ระดับ  มีความหมาย ดังนี้

คาคะแนน 5   หมายถึง  นําความรูไปใชมากที่สุด  หรือปฏิบัติ  ทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ
คาคะแนน 4   หมายถึง  นําความรูไปใชมาก หรือปฏิบัติ เกือบทุกครั้ง

 คาคะแนน 3  หมายถึง  นําความรูไปใชปานกลาง  หรือปฏิบัติบาง  แตไมสม่ําเสมอ
คาคะแนน 2   หมายถึง  นําความรูไปใชนอย  หรือปฏิบัติเพียงครั้งเดียว  หรือนานๆ คร้ัง
คาคะแนน 1   หมายถึง  นําความรูไปใช นอยที่สุด หรือไมไดปฏิบัติ  แมแตครั้งเดียว

               โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนในการพิจารณาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑประมาณ
คาของ เบสต   (Best 1981 : 186-187)     ดังนี้

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00  หมายถึง  นําความรูไปใชมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49   หมายถึง  นําความรูไปใช มาก

  คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49   หมายถึง  นําความรูไปใชปานกลาง
  คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49   หมายถึง  นําความรูไปใชนอย
  คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49   หมายถึง  นําความรูไปใชนอยที่สุด

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหาจากการใชความรูการทําเกษตรธรรมชาติและ
ขอเสนอแนะ  เปนการสอบถามเกี่ยวกับ ปญหาการนําความรูไปใช ปญหาดานหลักสูตรหรือเนื้อหา
วิชาที่จัดฝกอบรม ปญหาการฝกปฏิบัติของวิทยากร สถานที่จัดฝกอบรม สถานที่พัก อาหาร
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด โดยการจัดกลุมของปญหาในการตอบให ไดแก  ปญหาดาน
ปจจัยตาง ๆ ในการผลิต ปญหาศัตรูพืช ปญหาดานการตลาด และปญหาอื่น ๆ พรอมขอเสนอแนะ
วิเคราะหเนื้อหา โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ ของคําตอบ

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามเนื้อหาของการฝก

อบรมและตัวแปรที่เกี่ยวของโดยมีขั้นตอน  ดังนี้
1. ศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูทางการเกษตร

ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.  กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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3.  สรางเครื่องมือซ่ึงพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารย 
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานแลวนําไปทดสอบครั้งแรกกับประชากรที่ไมใชกลุม      
ตวัอยาง จาํนวน 10 คน เพือ่ทดสอบความตรงของเนือ้หา จากนัน้จงึนาํแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไข

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out)
กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากผูผานการฝกอบรมในป พ.ศ. 2546 จํานวน 40 คน เพื่อหา
คาความเชือ่มัน่ หรือความเทีย่ง (reliability) ของแบบสอบถามวดัระดบัความรู โดยใชสูตรของ คเูดอร
ริชารดสัน  (Kuder Richardson Method) หรือ KR-20 และทดสอบการใชความรูดานการเกษตร
ธรรมชาติโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient Reliability)  ของครอนบาค (Cronbach)
(วิเชียร เกตุสิงห 2530 ก : 119) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบวัดความรู  0.79   และไดคาความเที่ยง
ของการใชความรูเร่ืองเกษตรธรรมชาติ  0.95

5. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในพื้นที่ตอไป

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยดําเนินการเปนขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. ติดตอภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศลิปากร ทาํหนงัสอืขอความรวมมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู จากกลุมตวัอยางของผูผานการฝกอบรม
ที่ใชในการวิจัย

2. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยสงทางไปรษณีย พรอมแบบสอบถามเพื่อขอ
ความรวมมือของผูผานการฝกอบรม พรอมทั้งไดกําหนดนัดวันสงแบบสอบถามกลับคืน

3.  เมื่อครบกําหนดเวลาสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยจึงไดรวบรวมและตรวจสอบ
ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและความครบถวนของขอมูลในแตละฉบับ
 4.   ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ
 
5.  การวิเคราะหขอมูล

เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจนครบจํานวนที่สงกลับมาแลว และ
ไดตรวจสอบใหมีความสมบูรณถูกตองแลวจึงนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสถิติ ดังตอไปนี้
1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและขอมูลพื้นฐานของผูผานการฝกอบรมวิเคราะห

ขอมูล ของคําตอบ ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวน
พื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร ระยะเวลาการทําการเกษตรการติดตอกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม  การวิเคราะหความรูของผูผานการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ และ การวิเคราะหการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ โดย
การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
นําเสนอในรูปตาราง ประกอบคําบรรยาย

2. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
          การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในครอบครัว ระยะเวลาการ
ทําการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม ความรู
เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ กับการนําความรูดานการเกษตรไปใช  โดยใช

2.1 การทดสอบ คาที (t – test) เพื่อทดสอบความเปนอิสระ ระหวางตัวแปรเพศ
และตัวแปร การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

2.2 การทดสอบความแปรปรวน (One WAy ANOVA) เพื่อทดสอบความเปน
อิสระ ระหวางตัวแปร อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่
ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในครอบครัว ระยะเวลาการทําการเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ  และตัวแปร
การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมที่มีตอการใชความรู
ดานการเกษตรธรรมชาติ แสดงผลการวิเคราะหโดย การแจกแจงความถี่ และคารอยละแลวนําเสนอ
ประกอบคําบรรยาย
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัยเร่ือง “การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมจากศูนยฝกและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม”  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางผูผานการฝกอบรม จํานวน 287 คน นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน  4  ตอน กลาวคือ

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานและระดับความรูเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝก
อบรมเกษตรธรรมชาติ

ตอนที่  2  ระดับการใชความรูการทําการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
เกษตรธรรมชาติในเรื่องตาง ๆ

ตอนที่  3  เปรียบเทียบการใชความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติในเรื่องตาง ๆ
ของผูผานการฝกอบรมจําแนกตามตัวแปร 12 ดาน คือ  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ   รายได
แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร   จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร    จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร   
ระยะเวลาทําการเกษตร  จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  เหตุผลในการเขา
รับการฝกอบรม และระดับความรูของผูผานการฝกอบรม การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติใน
เร่ืองตาง ๆ

ตอนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ

ตอนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานของผูผานการฝกอบรมและระดับความรูของผูผานการฝกอบรม
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการนําเสนอขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางผูผานการ

ฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ จํานวน 287 คน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ํา
ที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําเกษตร ระยะเวลาการทําการ
เกษตร การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม และระดับ
ความรูของผูผานการฝกอบรม วเิคราะหดวยคาความถีแ่ละคารอยละ ดงัผลการวเิคราะห ในตารางที ่1
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ
                                                                                                                                                                    n  =287

ขอมูลพ้ืนฐานสวนตัว จํานวน (ราย) รอยละ Χ S.D.
เพศ
             ชาย 166 57.8
              หญิง 121 42.2
รวม 287 100
อายุ
              ตํ่ากวา 31 ป 86 30.0
              31 – 40 ป 59 20.6
              41 – 50 ป 69 24.0
              51 – 60 ป 46 16.0
              สูงกวา 60 ป 27 9.4

รวม 287 100

40.74 13.654

ระดับการศึกษา
             ประถมศึกษา 81 28.2
             มัธยมศึกษา 70 24.4
             อนุปริญญา 35 12.2
             ปริญญาตรี 90 31.4
             สูงกวาปริญญาตรี 11 3.8

รวม 287 100
อาชีพ
             รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 75 26.1
             พนักงานบริษัทเอกชน 28 9.8
             เกษตรกร
             คาขาย
             รับจางทั่วไป

103
15
17

35.9
5.2
5.9

             ธุรกิจสวนตัวขนาดยอม 16 5.6
             อื่น ๆ 3.3 11.5

รวม 287 100
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลพ้ืนฐานสวนตัว จํานวน (ราย) รอยละ Χ S.D.
รายไดตอป
            ตํ่ากวา 50,000 บาท 69 24.0
            50,001 – 100,000 บาท 87 30.0
           100,001 – 200,000 บาท 59 20.6
           200,001 – 300,000 บาท 25 8.7
            สูงกวา 300,000 บาท 47 16.4

รวม 287 100

188,404.70
253,158.703

แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร
           น้ําฝน 27 9.4
           แหลงน้ําธรรมชาติ 53 18.5
           คลองชลประทาน 13 4.5
           แหลงน้ําใตดิน 84 29.3
           น้ําประปา 5 1.7
          ไมไดทําการเกษตร 105 36.6

รวม 182 100
จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร (ไร)
          1 – 5 ไร 64 22.3
          6 – 10 ไร 33 11.5
          11 – 15 ไร 21 7.3
          16 – 20 ไร 18 6.3
          21 – 30 ไร 19 6.6
          มากกวา 30 ไร 27 9.4
         ไมไดทําการเกษตร 105 36.6

รวม 182 100

3.27 .79275
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลพ้ืนฐานสวนตัว จํานวน (ราย) รอยละ Χ
S.D.

จํานวนแรงงานในการทําการ
เกษตร/ครอบครัว
            1 คน 23 8
            2 คน 60 20.9
            3 คน 30 10.5
            4 คน 29 10.1
            5 คน 12 4.2
            มากกวา 5 คน 28 9.8
           ไมไดทําการเกษตร 105 36.6

รวม 182 100

4.21 5.883

ระยะเวลาการทําการเกษตร (ป)
           1 – 3 ป 47 16.4
           4 – 6 ป 46 16.0
           7 – 10 ป 31 10.8
           11 – 15 ป 20 7.0
          16 – 20 ป 20 7.0
         มากกวา 20 ป 18 6.3
        ไมไดทําการเกษตร 105 36.6

รวม 182 100

14.60 3.439

การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร/ป
          1 – 3 ครั้ง 29 15.0
          4 – 6 ครั้ง 17 9.3
          มากกวา 6 ครั้ง 28 15.4
          ไมเคยติดตอ 108 59.3

รวม 182 100

8.03 9.678
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลพ้ืนฐานสวนตัว จํานวน (ราย) รอยละ Χ
S.D.

เหตุผลหลักในการเขารับการฝก
อบรม
ถูกขอรองหรือถูกกําหนดใหเขา
รับการอบรม

18 6.3

ตองการนําความรูไปประกอบ
อาชีพ

154 53.7

ตองการนําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวัน

73 25.4

ตองการนําความรูไปถายทอดให
กับบุคคลอื่น

42 14.6

รวม 287 100

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูผานการฝกอบรม   จํานวน   287  คน
ดังตอไปนี้

เพศ จากการศึกษา พบวา เปนเพศชาย รอยละ 57.8 และเปนเพศหญิง รอยละ 42.2
อายุ พบวา ผูผานการฝกอบรมสวนใหญมีอายุเฉล่ีย 40.74 ป  เมื่อแยกตามกลุมอายุพบวา

อายุต่ํากวา 31 ป มีจํานวนมากกวากลุมอ่ืนๆ รอยละ 30.0 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ
24.0 อายุนอยที่สุด 19 ป และอายุมากที่สุด 72 ป

ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 64.8  เมื่อ
แยกตามกลุมการศึกษา  พบวา กลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืนรอยละ
31.4  รองลงมา   จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 3.8

อาชีพ พบวา ผูผานการฝกอบรมสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร รอยละ 35.9 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   รอยละ 26.1

รายไดทั้งหมดจากการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ยตอป  รายไดทั้งหมด ของผูผานการ
ฝกอบรมในรอบปที่ไดจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมอ่ืน ๆ พบวา มีรายไดโดยเฉลี่ย
ตอป 188,404.70  บาท/ป  โดยสวนใหญจะมรีายได ต่าํกวา  50,001 - 100,000 บาท /ปรอยละ 54.0 รอง
ลงมา คอื  มรีายได/ประหวาง 100,001  -  200,000 บาท / ป  คดิเปนรอยละ 20.6    รายไดสูงกวา 300,000
บาท / ป คดิเปนรอยละ 16.4   และ 200,001 – 300,000  รอยละ 8.7  ตามลาํดบั
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แหลงน้าํทีใ่ชทาํการเกษตร จากการศกึษาถงึแหลงน้าํหลักทีผู่ผานการฝกอบรมนาํมาใชเพือ่
ทาํการเกษตร พบวาใชน้าํจากแหลงน้าํใตดนิมากทีสุ่ด (น้าํบาดาล  บอน้าํตืน้  สระขุดใชเอง)      คดิเปน
รอยละ 29.3 รองลงมาใชน้าํจากแหลงน้าํธรรมชาต ิ(หวย  หนอง  คลอง  บงึ แมน้าํ) คดิเปนรอยละ 18.5
น้าํฝนรอยละ  9.4  น้าํจากคลองชลปะทาน  รอยละ 4.5 และน้าํประปา รอยละ 1.7 ตามลาํดบั สวน
จาํนวนผูไมไดประกอบอาชพีการเกษตร(ไมไดใชน้าํเพือ่ทาํการเกษตร) คดิเปน รอยละ 36.6

จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร พบวา  มีพื้นที่ทําการเกษตรโดยเฉลี่ย 22.36 ไร  โดยสวน
ใหญจะมีพื้นที่ทําการเกษตร  1 - 5 ไร คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมามีพื้นที่ 6 -10 ไร รอยละ 11.5
มี พื้นที่มากกวา  30 ไร  รอยละ 9.4  พื้นที่ 11-15 ไร  รอยละ  7.3  พื้นที่  21-30 ไร  รอยละ 6.6  และ
พื้นที่  16-20  ไร  รอยละ  6.3  ตามลําดับ สวนผูไมไดประกอบอาชีพการเกษตร  รอยละ  36.6

จํานวนแรงงานในการทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําการเกษตรประกอบดวย
แรงงานในครอบครวัและแรงงานทีจ่างผูอ่ืนทาํ จากการศกึษาพบวา แรงงานทีใ่ชในการทาํเกษตร
โดยเฉลีย่  4.21  คน โดยสวนใหญมแีรงงาน  2 คนตอครอบครวั  คดิเปนรอยละ 20.9  รองลงมา  มแีรงงาน
3  คน  คดิเปนรอยละ 10.5   แรงงาน 4 คน  รอยละ 10.1  มากกวา 5  คน รอยละ 9.8 และ 5  คน        
รอยละ  4.2  ตามลําดับ   สวนผูไมไดประกอบอาชีพการเกษตร  รอยละ 36.6

ระยะเวลาการทําการเกษตร หรือประสบการณในการทําการเกษตรกอนเขารับการฝก
อบรม พบวา โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการทําการเกษตร 14.60 ป โดยสวนใหญ มีระยะเวลาทําการ
เกษตรอยูระหวาง1 – 3 ป คดิเปนรอยละ 16.4 รองลงมา 4 – 6 ป คดิเปนรอยละ16.0  7-10 ป รอยละ 10.8
11-15  ป และ 16 -20 ป  รอยละ 6.3  สวนผูไมไดประกอบอาชพีทางการเกษตร  รอยละ 36.6

การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพบวา  โดยเฉลี่ยติดตอ 8.03 ครั้ง/ป สวนใหญ
จะติดตอ 1 -3  คร้ัง/ป รอยละ15.9 รองลงมาติดตอมากกวา 6 คร้ัง รอยละ 15.4 ติดตอ 4-6 คร้ังรอยละ
9.3 ตามลําดับ สวนที่ไมเคยติดตอ จํานวน 108 ราย คิดเปนรอยละ 59.3 และผูไมไดประกอบอาชีพ
การเกษตร  รอยละ 36.6 รอยละ   

เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม จากการศึกษาพบวา เหตุผลในการตัดสินใจเขารับการ
ฝกอบรม สวนใหญ ตองการนําความรูไปประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 53.7  รองลงมา ไดแก
ตองการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   คิดเปนรอยละ 25.4  ตองการนําความรูไปถายทอดใหกับ
บุคคลอื่น  รอยละ  14.6  และถูกขอรองหรือถูกกําหนดใหเขารับการอบรม  รอยละ  6.3
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ตารางที่ 2   ความรู เร่ืองเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
N=287

ความรู เรื่องเกษตรธรรมชาติ
ตอบถูกตองขอความ

จํานวน รอยละ
1.หัวใจของการทําเกษตรธรรมชาติคือการใชเมล็ดพันธดี 151 52.6
2.เมื่อฝนตกสารพิษทางการเกษตรจะไหลลงสูแมน้ําลําคลอง ทําให
ปลาในแมน้ําไดรับสารพิษเชนกัน 258 89.9
3.ปุยพืชสดที่นิยมปลูกมากไดแกพืชตระกูลถ่ัว 273 95.1
4.การใสปุยเคมี และปุยอินทรีย สามารถเพิ่มธาตุอาหารในดิน 111 38.7
5.การใสปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสดลงในดินมีผลเสียคือ จะทําใหเกิด
วัชพืชเพิ่มมากขึ้น 167 58.2
6.การปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนเวลานานติดตอกันหลายปไมกอให
เกิดผลเสียตอคุณภาพของดิน แตจะชวยปรับสภาพใหดินมีแรธาตุ
อุดมสมบูรณ 213 74.2
7.โรคพืชบางชนิดจะระบาดรุนแรงในดินที่เสื่อมโทรม 233 81.2
8.โครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไดจากการใสปุยเคมีติดตอกัน เปน
ระยะเวลานานหลายป 241 84.0
9.กอนปลูกพืชผักควรนําดินไปตรวจสอบกับหมอดิน เพื่อมั่นใจได
วาดินจะไมขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่ง 240 83.6
10. การปลูกพืชตางตระกูลหลายชนิดรวมกันทําใหเกิดดินเสียเร็วขึ้น
เนื่องจากพืชตางๆแยงชิงอาหารเพื่อการเจริญเติบโต 235 81.9
11.การปลูกพืชชนิดเดียวในแปลงปลูกพืชเดิมเปนการเพิ่มผลผลิต
และใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 220 76.7
12.เราควรกําจัดสิ่งมีชีวิตและแมลงตาง ๆ ที่พบในแปลงปลูกพืชให
หมดไปเหลือไวเพียงพืชที่ปลูกไวเทานั้น 227 79.1
13.การปลูกพืชที่มีระบบรากลึก และรากตื้นสลับกันจะทําใหโครง
สรางของดินเสีย 228 79.4
14.แมลงศัตรูพืชผักเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เนื่องจากคนทําลายปา
แยงที่อยูอาศัยของแมลง 223 77.4
15.เกษตรกรใชสารพิษกําจัดศัตรูพืชมาเปนเวลานาน แตในปจจุบันก็
ยังคงมีแมลงศัตรูพืชเปนจํานวนมาก เพราะแมลงสามารถปรับตัว
ตานทานตอสารพิษได 265 92.3
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ตารางที่ 2   (ตอ)

ความรูเรื่องเกษตรธรรมชาติ
ตอบถูกตองขอความ

จํานวน รอยละ
16.แมลงสวนใหญชอบไมดอกสีสด ๆ 262 91.3
17.แมลงตัวห้ําและตัวเบียนจะชวยกําจัดแมลงศัตรูพืชได 269 93.7
18.การลดปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยไมตองใช
สารเคมีทําไดโดยการปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนระยะเวลานาน 237 82.6
19.กลิ่นของตนดาวเรืองและตนตะไครหอมชวยไลแมลงศัตรูผักบาง
ชนิดได 264 92.0
20.น้ํายาที่ไดจากการหมักสวนผสมของใบสะเดา(หรือใบเทียมชาง)
หัวขาแกตะไครหอม และยาสูบเขาสามารถนํามาฉีดพนขับไลแมลง
ศัตรูพืชประเภทผักเทานั้นไมเหมาะสมกับพืชไร 158 55.1
21.สารสกัดที่ไดจากเมล็ดสะเดาและใบสะเดาทําใหแมลงหยุดการ
วางไขและงดการลอกคราบ 260 90.6
22.หัวขาแกสามารถปองกันและกําจัดแมลงวันทองได 100
เปอรเซ็นต 150 52.3
23.กอนที่จะนําน้ํายาสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชไป
ฉีดพนตองผสมสารจับใบดวยทุกครั้ง 206 71.8
24.เวลาที่เหมาะสมในการฉีดพนน้ํายาสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช
และแมลงศัตรูพืชควรเปนชวงเชา 123 42.9
25.ปุยหมักคือธาตุอาหารของพืชที่ไดจากการหมักระหวางเศษพืชกับ
มูลสัตวโดยมีจุลินทรียชวยยอยสลาย 256 89.2
26.เมื่อผสมวัสดุและทํากองปุยหมักเสร็จแลวควรกลับกองปุยทุกวัน 218 76.0
27.สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับใชทําปุยหมักคือกลางแจง 124 43.2
28.การใหปุยน้ําชีวภาพที่ถูกตองสามารถใชวิธีการรดที่โคนตน 
ปลอยตามรองและใชเครื่องอัดลงดิน 173 60.3
29.ปุยน้ําชีวภาพคือปุยที่ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชทางใบ ไม
เหมาะกับพืชที่ใหผลเชน มะมวง 201 70.0
30.พืชผักตองการธาตุอาหารเสริมประเภทธาตุโบรอน แคลเซียม
ปริมาณมาก 164 57.1
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จากตารางที่ 2พบวา ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ  มาก
กวารอยละ  80  จํานวน  13  ขอ  คือ ขอ 3 ,17, 15, 19, 16, 21, 2, 25, 8, 9,  18, 10 และ  13    ตาม
ลําดับ  โดยขอที่มีผูตอบถูกมากที่สุด  คือ ขอ 3  ปุยพืชสดที่นิยมปลูกมากไดแก  พืชตระกูลถ่ัว     
คิดเปนรอยละ 95.1  รองลงมา ไดแก ขอ 17  แมลงตัวห้ําและตัวเบียนชวยกําจัดแมลงศัตรูพืชได
รอยละ  93.7  มีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ  รอยละ  60-80  จํานวน  9  ขอ คือ ขอ 13,
12, 14, 11, 26, 6, 23, 29  และ 28  ตามลําดับ  และมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติต่าํกวา
รอยละ 60  จาํนวน  8  ขอ  คอื ขอ 5, 30, 20, 1, 22, 27, 24  และ ขอ 4  ตามลําดบั  โดยขอทีต่อบถกูตองนอย
ทีสุ่ด คอื ขอ  4  ไดแก การใสปุยเคม ี และปุยอินทรยี สามารถเพิม่ธาตอุาหารในดนิ  รอยละ  38.7

ตารางที่  3  ระดับความรูเร่ืองเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมจากศูนยฝกและพัฒนา
 อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม

ความรูเรื่องเกษตรธรรมชาติ จํานวน รอยละ คาสถิติ ระดับ

คะแนน  24 – 30 124 43.2
คะแนน  15 – 23 154 53.7
คะแนน  0 – 14 9 3.1

รวม 287 100

Χ  = 22.13
S.D. = 3.551

ปานกลาง

จากตารางที่  3  พบวา  ผูผานการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบวา  ผูผานการฝกอบรมมีความรูอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ  53.7  รองลงมา  คือ มีความรูอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  43.2  มีความรูอยูใน
ระดับนอย  คิดเปนรอยละ  3.1  ตามลําดับ

ตอนที่ 2  ระดับการใชความรูการทําการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
การศึกษาการใชความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมเกษตร

ธรรมชาติในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนด  ออกเปน 5 เร่ือง คือ 1) เร่ืองการปรับปรุงดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ 2) เร่ืองการปลูกพืชผักหลายชนิด 3) เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน 4) เร่ืองการ
ใชพชืสมนุไพรเพือ่ปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื และ 5) เร่ืองการทาํปุยหมกัและปุยน้าํชวีภาพ  ในภาพรวม
ดงัตารางที ่  4  และ ตามหวัขอเร่ือง  ดงัตารางที ่4 - 5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

ตารางที่  4   จํานวนรอยละ  คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชความรูดานการเกษตร
                    ธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมทั้ง   5  เร่ือง

ระดับการใชความรูการใชความรูดานการเกษตร
ธรรมชาติ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมไดใช Χ S.D.

1. เรื่องการปรับปรุงดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ

30
(10.5)

117
(40.8)

79
(27.5)

22
(7.7)

39
(13.6) 3.205 1.114

2. เรื่องการปลูกพืชผักหลายชนิด
23

(8.0)
84

(29.3)
94

(32.8)
43

(15.0)
43

(15.0) 2.901 1.131

3. เรื่องการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

8
(2.8)

67
(23.3)

108
(37.6)

60
(20.9)

44
(15.3)

2.746 .999

4. เรื่องการใชพืชสมุนไพรปอง
กันจํากัดศัตรูพืช

30
(10.5)

73
(25.4)

77
(26.8)

55
(19.2)

52
(18.1) 2.911 1.219

5. เรื่องการทําปุยหมักและปุยน้ํา
ชีวภาพ

28
(9.8)

107
(37.3)

79
(27.5)

44
(15.3)

29
(10.1) 3.151 1.069

รวมทั้งสิ้น 2.4 34.5 37.6 12.2 13.2 3.013 .999

จากตารางที่   4  พบวา  การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง  รอยละ  37.6 (Χ = 3.013)  สําหรับรายเร่ือง  พบวา เร่ืองการปรบัปรุง
ดินใหมีความอุดมสมบูรณ  ใชความรูมากที่สุด  (Χ = 3.205)  รองลงมา ไดแก  เร่ืองการทําปุยหมัก
และปุยน้ําชีวภาพ  (Χ = 3.151)   เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช (Χ = 2.911)    เร่ือง
การปลูกพืชผักหลายชนิด (Χ = 2.901)  และเรื่องการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน (Χ = 2.746)             
ตามลําดับ
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชความรูเกษตธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม

ระดับการนําความรูไปใช
ขอความการใชความรูเกษตร

ธรรมชาติ
มากที่สุด
(จํานวน)

มาก
(จํานวน)

ปานกลาง
(จํานวน)

นอย
(จํานวน)

ไมไดใช
(จํานวน)

Χ S.D. ระดับ

เรื่องการปรับปรุงดิน
1การปรับปรุงดินดวยอินทรีย
วัตถุ (ใชปุยหมัก,  ปุยน้ําชีวภาพ,
ปุยพืชสด)  กอนปลูกพืช

87
(30.3)

72
(25.1)

68
(23.7)

23
(8.0)

37
(12.9)

3.52 1.34 มาก

2. การใชพลาสติกสีเทา - เงิน
คลุมแปลงปลูกพืช

24
(8.4)

25
(8.7)

58
(20.2)

58
(20.2)

119
(41.5)

2.21 1.30 นอย

3. การคลุมดินดวยเศษพืชตางๆ
หรือวัสดุเหลือใช ไดแก   ฟาง
ขาว หญาแหง ตนถั่ว ใบไม ขุย
มะพราว กระดาษ-หนังสือพิมพ

75
(26.1)

86
(30.0)

56
(19.5)

30
(10.5)

39
(13.6)

3.45 1.34 ปานกลาง

4. การปลูกพืชแซมหรือปลูกพืช
คลุมดิน

44
(15.3)

73
(25.4)

75
(26.1)

39
(13.6)

55
(19.2)

3.04 1.33 ปานกลาง

5. การตากดินกอนปลูกพืช 89
(31.1)

78
(27.2)

49
(17.1)

22
(7.7)

48
(16.7)

3.48 1.42 ปานกลาง

6. การคราดกลบดนิกอนปลูกพชื 60
(20.9)

97
(33.8)

58
(20.2)

25
(8.7)

47
(16.4)

3.34 1.34 ปานกลาง

7.  การใสปุยรองพื้น (ปุยหมัก
ปุยคอก  มูลสัตวอื่นๆ)

83
(28.9)

91
(31.7)

50
(17.4)

21
(7.3)

42
(14.6)

3.53 1.36 มาก

8.การใชปุยพืชสด(ไถกลบซาก
พืชลงในแปลงเพาะปลูก)

52
(18.1)

65
(22.6)

70
(24.4)

40
(13.9)

59
(20.6)

3.04 1.38 ปานกลาง

รวม 3.205 1.114 ปานกลาง
เรื่องการปลูกพืชผักหลายชนิด
9. ปลูกพืชกินใบ กินดอก/ผล
และกินหัวสลับกัน

41
(14.3)

52
(18.1)

79
(27.5)

56
(19.5)

59
(20.6)

2.86 1.32 ปานกลาง

10. การปลูกพืชที่มีระบบราก
สั้นและยาวสลับกัน

35
(12.2)

59
(20.6)

67
(23.3)

57
(19.9)

69
(24.0)

2.77 1.34 ปานกลาง

11.การปลูกพืชแซมกับดอกไม   
สีสดๆ เชน บานชื่นดาวเรือง
ดาวกระจาย ทานตะวันรอบ ๆ
แปลงปลูกพืช

27
(9.4)

52
(18.1)

83
(28.9)

62
(21.6)

63
(22.0)

2.71 1.25 ปานกลาง

12. การเก็บซากพืชไวเตรียมการ
เพาะปลูก(ไมเผากอน หรือหลัง
การเพาะปลูก)

58
(20.2)

89
(31.0)

61
(21.3)

28
(9.8)

51
(17.8)

3.26 1.36 ปานกลาง

รวม 2.901 1.131 ปานกลาง
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ตารางที่ 5  (ตอ)

ระดับการนําความรูไปใช
ขอความการใชความรูเกษตร

ธรรมชาติ
มากที่สุด
(จํานวน)

มาก
(จํานวน)

ปานกลาง
(จํานวน)

นอย
(จํานวน)

ไมไดใช
(จํานวน)

Χ S.D. ระดับ

เรื่องการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน
13. การปลูกพืชแซมกับดอกไม
สีสดๆ เชน บานชื่น  ดาวเรือง
ดาวกระจาย ทานตะวันรอบ ๆ
แปลงปลูกพืช

59
(20.6)

44
(15.3)

62
(21.6)

66
(23.0)

56
(19.5)

2.94 1.41 ปานกลาง

14. การปลูกพืชสมุนไพรที่มี
กลิ่นฉุนเพื่อลอและไลแมลงบาง
ชนิดไวในแปลงปลูกพืช

64
(22.3)

63
(22.0)

68
(23.7)

40
(13.9)

51
(17.8)

3.17 1.39 ปานกลาง

15.การใชสารสกัดจากพืช
สมุนไพร ฉีดพนปองกันแมลง
ศัตรูพืช

68
(23.7)

74
(25.8)

71
(24.7)

24
(8.4)

50
(17.4) 3.30 1.37 ปานกลาง

16.ใชมือเก็บวัชพืช ตัวแมลง
และพืชผักที่เปนโรคไปทําลาย

37
(12.9)

75
(26.1)

57
(19.9)

59
(20.6)

59
(20.6) 2.90 1.34 ปานกลาง

17.ใชกับดักกาวเหนียว ดักจับ
แมลงศัตรูพืช

7
(2.4)

37
(12.9)

58
(20.2)

58
(20.2)

127
(44.3) 2.09 1.17 นอย

18.การใชแมลงตัวหํ้าตัวเบียน
ควบคุมแมลง ศัตรูพืช

31
(10.8)

46
(16.0)

69
(24.0)

59
(20.6)

81
(28.2)

2.60 1.33 ปานกลาง

19.การใชไสเดือนฝอยในการ
ควบคุมศัตรูพืช

16
(5.6)

42
(14.6)

52
(18.1)

49
(17.1)

126
(43.9) 2.20 1.29 นอย

รวม 2.746 .999 ปานกลาง
เรื่องการใชพืชสมุนไพร
20. ในการสกัดพืชสมุนไพร
ทานไดใสสะเดา ขา   ตะไคร
หอมหรือพืชสมุนไพรตัวอื่นลง
ไปดวย

45
(15.7)

67
(23.3)

76
(26.5)

39
(13.6)

59
(20.6) 3.00 1.35 ปานกลาง

21.ทานปลูกตะไครหอมรอบ ๆ
แปลงปลูกพืช และปลูกไวเหนือ
ลมเพื่อไลแมลง

49
(17.1)

57
(19.9)

68
(23.7)

41
(14.3)

72
(25.1) 2.90 1.42 ปานกลาง

22.ทานฉีดพนสารสกัด
สมุนไพรเมื่อมีแมลงศัตรูพืช
ระบาดมาก ทุกๆ 3 วัน 5 วัน
และ 7 วัน

40
(13.9)

54
(18.8)

81
(28.2)

46
(16.0)

66
(23.0) 2.85 1.34 ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

ตารางที่ 5 (ตอ)

ระดับการนําความรูไปใช
ขอความการใชความรูเกษตร

ธรรมชาติ
มากที่สุด
(จํานวน)

มาก
(จํานวน)

ปานกลาง
(จํานวน)

นอย
(จํานวน)

ไมไดใช
(จํานวน)

Χ S.D. ระดับ

23.ทานนําเศษพืช และมูลสัตว
มาทําปุยหมัก

94
(32.8)

75
(26.1)

45
(15.7)

26
(9.1)

45
(15.7)

3.52 1.43 มาก

รวม 2.911 1.219 ปานกลาง
เรื่องการทําปุยหมักและปุยน้ํา
ชีวภาพ
24.ดูแลกองปุยหมักโดยการ
กลับกองปุย ทุกๆ 20  วัน

49
(17.1)

68
(23.7)

69
(24.0)

37
(12.9)

63
(22.0) 3.01 1.39 ปานกลาง

25.โรยปุยหมักและคลุกเคลาปุย
หมักใหเขากับเนื้อดินลึก
ประมาณ 20 ซม. กอนการปลูก
พืช

53
(18.5)

96
(33.4)

53
(18.5)

30
(10.5)

54
(18.8) 3.22 1.37 ปานกลาง

26.ทานนํารําละเอียด มูลไกไข
และเชื้อ พ.ด.-1 มาใชในการทํา
ปุยน้ําชีวภาพ

74
(25.8)

64
(22.3)

47
(16.4)

32
(11.1)

70
(24.4) 3.14 1.52 ปานกลาง

27.ใชปุยน้ําชีวภาพเจือจางแลว
ฉีดพน

79
(27.5)

74
(25.8)

49
(17.1)

32
(11.1)

49
(17.1) 3.36 1.43 ปานกลาง

28.ทานใชความรูเกษตรธรรม
ชาติในการแนะนําผูอื่นในทอง
ถิ่น

50
(17.4)

66
(23.0)

92
(32.1)

55
(19.2)

24
(8.4) 3.22 1.18 ปานกลาง

29.ทานนําความรูไปสอนหรือ
ถายทอดใหกับนักเรียนใน
โรงเรียน

30
(10.5)

27
(9.4)

51
(17.8)

46
(16.0)

133
(46.3) 2.22 1.38 นอย

30.ทานนําความรูเกษตร
ธรรมชาติไปพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง/หนวยงาน

94
(32.8)

72
(25.1)

52
(18.1)

30
(10.5)

39
(13.6)

3.53 1.39 มาก

รวม 3.151 1.069 มาก
รวมทั้งสิ้น 3.01 0.99 ปานกลาง

จากตารางที่ 5พบวา การใชความรูเกษตรธรรมชาติโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาในรายขอ เร่ืองการปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ พบวา การใชความรู
อยูในระดับมาก 2 ขอ คือ ขอ 1 (การปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุกอนปลูกพืช) และ ขอ 7 (การใส
ปุยรองพื้น) ใชความรูในระดับปานกลาง  4 ขอ  คือ ขอ 5 (การตากดินกอนการปลูกพืช) ขอ 3 (การ
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คลุมดินดวยเศษพืชตางๆ) ขอ 6 (การคราดกลบดินกอนการปลูกพืช)  ขอ  4 (การปลูกพืชแซมหรือ
ปลูกพืชคลุมดิน) และ ขอ 8 (การใชปุยพืชสด) ตามลําดับ  สวนการใชความรูนอยที่สุด  คือ ขอ 2
การใชพลาสติก สีเทา- เงิน คลุมแปลงปลูกพืช

เร่ืองการปลูกพืชผักหลายชนิด  พบวา การใชความรูอยูในระดับปานกลาง  ทั้ง 4  ขอ คือ
ขอ  12 (การเก็บซากพืชไวเตรียมการเพาะปลูก) ขอ 9 (การปลูกพืชกินใบ กินดอก / ผลและกินหัว
สลับกัน)  ขอ 10 (การปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น / ยาวสลับกัน) และ ขอ 11 (การปลูกพืชตางระดับ
ที่มีทรงสูงสลับพืชที่มีทรงพุมเตี้ยเพื่อบังลมและสรางความสับสนในการหาอาหารของแมลง      
ตามลําดับ

เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน พบวา  การใชความรูอยูในระดับปานกลาง  5  ขอ
คือ ขอ  15 (การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรฉีดพนปองกันแมลงศัตรูพืช)  ขอ 14 (การปลูกพืช
สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเพื่อลอและไลแมลง)  ขอ 13 (การปลูกพืชแซมกับดอกไมสีสดๆ รอบแปลง
ปลูกพืช) ขอ 16  (ใชมือเก็บวัชพืชแมลงและพืชผักที่เปนโรคไปทําลาย)  และ ขอ 18 (ใชแมลงตัวห้ํา
และตัวเบียนควบคุมศัตรูพืช) ตามลําดับ  การใชความรูอยูในระดับนอย ไดแก ขอ 19 (การใช
ไสเดือนฝอยในการควบคุมศัตรูพืช) และ ขอ 17 (ใชกับดักกาวเหนียวจับแมลงศัตรูพืช) ตามลําดับ

เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปองกันและกําจัดศัตรูพืช  พบวา การใชความรูอยูในระดับ
ปานกลาง   ทั้ง  3  ขอ  ไดแก ขอ 20 (สกัดพืชสมุนไพรโดยการใสสะเดา ขา ตะไคร หอม หรือ พืช
สมุนไพรตัวอ่ืนลงไปดวย)  ขอ  21 (การปลูกตะไครหอมไวรอบๆ แปลงปลูกพืช) และ ขอ 22    
(การฉีดพนสมุนไพรเมื่อมีแมลงศัตรูพืชระบาดทุกๆ 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน) ตามลําดับ

เร่ืองการทาํปุยหมกัและปุยน้าํชวีภาพ  พบวา  การใชความรูอยูในระดมัาก  จาํนวน 2  ขอ
คือ  ขอ 30 (นําความรูเกษตรธรรมชาติไปพัฒนาอาชีพของตนเอง / หนวยงาน) และ ขอ 23  (นําเศษ
พืชและมูลสัตวมาทําปุยหมัก ) ตามลําดับ  การใชความรูอยูในระดับปานกลาง   จํานวน   5  ขอ  คือ
ขอ 27 (ใชปุยน้ําชีวภาพเจือจางแลวฉีดพน)  ขอ  25 (โรยปุยหมักและคลุกเคลาใหเขากับเนื้อดินลึก
20 ซม. กอนปลูกพืช)  ขอ 28 (ใชความรูเกษตรธรรมชาติในการแนะนําผูอ่ืนในทองถ่ิน) ขอ 26
(นํารําละเอียด มูลไกไขมาใชทําปุยน้ําชีวภาพ)  และ ขอ 24 (ดูแลกองปุยหมักดวยการกลับกอง
ปุยหมัก 20 วัน) ตามลําดับ   สวนการใชความรูอยูในระดับนอย  ไดแก ขอ 29  คือ นําความรู
ไปสอนหรือถายทอดใหกับนักเรียนในโรงเรียน
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ตารางที่  6 สรุปขอมูลพื้นฐาน ระดับความรู และการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝก
                  อบรมที่ประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 182  คน

ผูผานการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม N Minimum Maximum Χ S.D.

เพศ 182 หญิง(67คน) ชาย(115  คน) - -
อายุ 182 20 70 44.19 13.173
ระดับการศึกษา 182 สูงกวาป.ตรี

(3.3%)
ประถมศึกษา

(40.1 %)
- -

อาชีพ 182 อาชีพอื่นๆ
(3.8%)

เกษตรกร
(56.6%)

- -

รายไดตอป 182 10,000 3,000,000 22,0346.76 300376.558
แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร 182 น้ําประปา

(1.7%)
แหลงน้ําใตดิน

(29.3%)
- -

จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร(ไร) 182 1 1,000 22.36 75.404
จํานวนแรงงานในการทําเกษตร(คน/
ครอบครัว)

182 1 50 4.21 5.883

ระยะเวลาการทําเกษตร(ป) 173 3 44.80 14.754 352.293
การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร(คร้ัง/ป)

74 1 60 8.03 9.678

เหตุผลในการเขารับการอบรม 182 นําไปถายทอด
ใหบุคคลอื่น

(9.3%)

นําไปประกอบ
อาชีพ(68.7%)

- -

ระดับความรูของผูผานการฝกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

182 13
(คะแนน)

30
(คะแนน)

22.32
(ปานกลาง)

3.48
(ปานกลาง)

การใชความรูเร่ืองการปรับปรุงดิน 182 1  (คะแนน) 5        (คะแนน) 3.50
(ปานกลาง)

.87368

การใชความรูเร่ืองการปลูกพืชผักหลาย
ชนิด

182 1.00 5.0 3.12
(ปานกลาง)

.97721

การใชความรูเร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

182 1.00 4.71 2.98
(ปานกลาง)

.87215

การใชความรูเร่ืองพืชสมุนไพรปองกัน
กําจัดศัตรูพืช

182 1.00 5.0 3.24
(ปานกลาง)

1.05927

การใชความรูเร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

182 1.00 5.0 3.40
(ปานกลาง)

.90140

การใชความรูในภาพรวมทั้ง 5เร่ือง 182 1.00 4.73 3.27
(ปานกลาง)

.79275
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ตารางที่  7 สรุปขอมูลพื้นฐาน ระดับความรู และการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝก
                  อบรมที่ไมไดประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 105  คน

ผูผานการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม N Minimum Maximum Χ S.D.

เพศ 105 ชาย(51คน) หญิง(54  คน) - -
อายุ 105 19 72 34.74 12.390
ระดับการศึกษา 105 สูงกวาป.ตรี

(4.8%)
ปริญญาตรี
(50.5 %)

- -

อาชีพ 105 คาขาย
(6.7%)

รับราชการ
(32.4%)

- -

รายไดตอป 105 10,000 600,000 133,038.57 119,737.988
แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร 105 - - - -
จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร(ไร) 105 - - - -
จํานวนแรงงานในการทําเกษตร(คน/
ครอบครัว)

105 - - - -

ระยะเวลาการทําเกษตร(ป) 9 2 24.0 11.86 82.801
การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร(คร้ัง/ป)

16 1 15 3.63 4.445

เหตุผลในการเขารับการอบรม 105 ถูกขอรอง
ใหเขาอบรม

(17.1%)

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน
(31.4%)

- -

ระดับความรูของผูผานการฝกอบรม
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

105 12(คะแนน) 27 (คะแนน) 21.78
(ปานกลาง)

3.651
(มาก)

การใชความรูเร่ืองการปรับปรุงดิน 105 1(คะแนน) 5 (คะแนน) 2.68
(ปานกลาง)

1.288

การใชความรู เ ร่ืองการปลูกพืชผัก
หลายชนิด

105 1.00 5.0 2.51
(ปานกลาง)

1.275

การใชความรูเร่ืองการอนุรักษแมลง
ที่มีประโยชน

105 1.00 4.57 2.33
(นอย)

1.075

การใชความรูเร่ืองพืชสมุนไพรปอง
กันกําจัดศัตรูพืช

105 1.00 5.0 2.33
(นอย)

1.268

การใชความรูเร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

105 1.00 5.0 2.71(ปาน
กลาง)

1.194

การใชความรูในภาพรวมทั้ง 5 เร่ือง 105 1.00 4.90 2.55
(ปานกลาง)

1.148
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ตอนที่ 3   การเปรียบเทียบการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติระหวาง ตัวแปรตน  ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการ

เกษตรจาํนวนแรงงานในการทาํเกษตร  ระยะเวลาทาํการเกษตร  จาํนวนครัง้ในการตดิตอกบัเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม และระดับความรู กับตัวแปรตามการใชความรู
ดานการเกษตรธรรมชาติ   ดังตารางที่  8

ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมจําแนกตาม  เพศ
          N=182

การใชความรูเกษตรธรรมชาติ เพศ จํานวน Χ S.D. Df T Sig
1. เร่ืองการปรับปรุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณ

ชาย
หญิง

115
67

3.56
3.39

.866

.882
182 1.297 .717

2. เร่ืองการปลูกพืชผักหลายชนิด ชาย
หญิง

115
67

3.18
3.01

.977

.974 182 1.171 .887

3. เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

ชาย
หญิง

115
67

3.01
2.92

.873

.873 182 .677 .801

4. เร่ืองการใชพืชสมุนไพรเพื่อปอง
กันและกําจัดศัตรูพืช

ชาย
หญิง

115
67

3.26
3.20

1.065
1.055

182 .384 .724

5. เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ํา
ชีวภาพ

ชาย
หญิง

115
67

3.42
3.36

.929

.860 182 .424 .526

การใชความรูในภาพรวม ชาย
หญิง

115
67

3.31
3.20

.974

.791 182 .926 .873

จากตารางที่ 8 พบวา ผูผานการฝกอบรมทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีการใชความรูการ
ทําเกษตรธรรมชาติทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
โดยใชการทดสอบหาคา ท ี  (t-test) พบวา ผูผานการฝกอบรมเพศชาย และเพศหญงิ มกีารใชความรู
ไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั  .05

ตารางที่  9    การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ ของผูผานการฝกอบรม   จําแนกตาม  อายุ
                                          N=182

การเปรียบเทียบ
การใชความรู ชวงอายุ จํานวน Χ S.D.

F Sig

1.เ ร่ืองการปรับปรุงดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

3.32
3.51
3.37
3.70
3.67

.975

.767

.983

.797

.745

1.313 .267

รวม 182 3.50 .873
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ตารางที่  9    (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู ชวงอายุ จํานวน Χ S.D.

F Sig

2.เ ร่ืองการปลูกพืชผักหลาย
ชนิด

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

2.97
2.93
3.08
3.40
3.25

.885

.931
1.021
1.038
.952

1.490 .207

รวม 182 3.12 .977

3.เ ร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

2.99
2.91
2.81
3.16
3.09

.933

.805

.901

.880

.816

.988 .416

รวม 182 2.98 .872

4.เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปอง
กันและกําจัดศัตรูพืช

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

3.07
3.36
3.20
3.38
3.12

1.126
1.085
1.076
.938

1.098

.608 .657

รวม 182 3.24 1.059

5.เร่ืองการทําปุยหมักและปุย
น้ําชีวภาพ

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

3.225
3.43
3.42
3.56
3.32

.981

.832

.896

.799
1.064

.684 .604

รวม 182 3.40 .901

การใชความรูในภาพรวม

ต่ํากวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
สูงกวา 60 ป

35
40
45
38
24

3.15
3.26
3.20
3.46
3.33

.845

.725

.846

.745

.793

.908 .461

รวมทุกดาน 182 3.27 .792

จากตารางที่  9  พบวา ผูผานการฝกอบรมในทุกชวงอายุ  มีการใชความรูเกษตรธรรม
ชาติโดยรวมอยูในระดบัปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกลุมอายตุามหวัขอเร่ือง พบวา  เร่ืองการปรบัปรงุดิน
มกีารใชความรูอยูในระดบัมาก สวนดานอืน่ๆ มกีารใชความรูเกษตรธรรมชาตอิยูในระดบัปานกลาง
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เมื่อทําการเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)
พบวา ผูผานการฝกอบรมที่มีอายุแตกตางกัน มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติ ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม จําแนกตาม
                  ระดับการศึกษา

การเปรียบเทียบ
การใชความรู ระดับการศึกษา จํานวน Χ S.D. F Sig.

ประถมศึกษา 73 3.50 .900
มัธยมศึกษา 44 3.51 .788
อนุปริญญา 22 3.57 .868
ปริญญาตรี 37 3.39 .925

เร่ืองการปรับปรุงดิน

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.96 .974

.602 .662

รวม 182 3.50 .873
ประถมศึกษา 73 3.16 .991
มัธยมศึกษา 44 3.29 .962
อนุปริญญา 22 3.17 .853
ปริญญาตรี 37 2.80 .991

เร่ืองการปลูกพืชหลายชนิด

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.21 1.122

1.369 .247

รวม 182 3.12 .977
ประถมศึกษา 73 2.95 .873
มัธยมศึกษา 44 3.15 .936
อนุปริญญา 22 3.03 .945
ปริญญาตรี 37 2.83 .733

เร่ืองารอนุรักษแมลงที่มีประโยชน

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.00 .756

.742 .565

รวม 182 2.98 .872
ประถมศึกษา 73 3.23 1.008
มัธยมศึกษา 44 3.41 1.120
อนุปริญญา 22 3.73 1.100
ปริญญาตรี 37 3.05 1.074

เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปราบศัตรูพืช

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.44 1.088

.646 .631

รวม 182 3.24 1.059
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ตารางที่ 10  (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู ระดับการศึกษา จํานวน Χ S.D. F Sig

ประถมศึกษา 73 3.42 .874
มัธยมศึกษา 44 3.51 .934
อนุปริญญา 22 3.41 .986
ปริญญาตรี 37 3.19 .883

เร่ืองการทําปุยหมักและปุยชีวภาพ

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.73 .800

.844 .499

รวม 182 3.40 .901
ประถมศึกษา 73 3.28 .791
มัธยมศึกษา 44 3.39 .767
อนุปริญญา 22 3.32 .835
ปริญญาตรี 37 3.09 .794

รวมทุกเรื่อง

สูงกวาปริญญาตรี 6 3.52 .863

.867 .485

รวม 182 3.28 .792

จากตารางที่  10  พบวา ผูผานการฝกอบรมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน   มีการใช
ความรูเกษตรธรรมชาติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อทําการเปรียบเทียบตามหัวขอเร่ือง พบวา
เร่ือง การปรับปรุงดินมีการใชความรูอยูในระดับมาก  สวนเรื่องอื่นๆ มีการใชความรูอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อทําการเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว พบวา ผูผานการฝก
อบรมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใชความรูเกษตรธรรมชาติไมแตกตางกับอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางที่ 11  เปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมจําแนกตาม อาชีพ

การเปรียบเทียบ
การใชความรู อาชีพ จํานวน Χ S.D.

F Sig
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 3.42 .917
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 3.47 .979เร่ืองการปรับปรุงดิน

เกษตรกร 103 3.55 .819
รวม 182 3.50 .873

.323 .724
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ตารางที่  11  (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู อาชีพ จํานวน Χ S.D.

F Sig
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 2.98 1.014
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 3.03 1.153เร่ืองการปลูกพืชหลาย

ชนิด
เกษตรกร 103 3.21 .888

รวม 182 3.12 .977

1.009 .367

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 2.98 .840
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 2.82 .984เร่ืองการอนุรักษแมลง

ที่มีประโยชน
เกษตรกร 103 3.04 .841

รวม 182 2.98 .872

.912 .404

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 3.25 1.079
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 3.18 3.204เร่ืองการใชพืช

สมุนไพรปราบศัตรูพืช
เกษตรกร 103 3.26 1.002

รวม 182 3.24 1.059

.760 .927

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 3.34 .926
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 3.22 .988เร่ืองการทําปุยหมักและ

ปุยน้ําชีวภาพ
เกษตรกร 103 3.49 .854

รวม 182 3.40 .901

1.338 .265

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 41 3.22 .830
พนักงานเอกชน และอื่นๆ 38 3.17 .919รวมทุกเรื่อง

เกษตรกร 103 3.34 .726
รวม 182 3.28 0.99

.802 .450

จากตารางที่ 11 พบวา ผูผานการฝกอบรมที่มีอาชีพแตกตางกันมกีารใชความรูเกษตร
ธรรมชาตโิดยรวม อยูในระดบัปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบตามหวัขอเร่ืองของการประกอบอาชพี  พบวา
มกีารใชความรูดานการปรบัปรงุดนิอยูในระดบัมาก         สวนดานอืน่ ๆ มีการใชความรู    อยูในระดับ
ปานกลาง   เมื่อทําการเปรยีบเทยีบตามกลุมอาชีพโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว
(One Way ANOVA)  พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่อีาชพี แตกตางกนั  มกีารใชความรูเกษตรธรรมชาติ
ไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05
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ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ ของผูผานการฝกอบรม จําแนกตาม
                   รายได

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D. F Sig

นอยกวา 50,001 บาท 46 3.478 .759
50,001 – 100,000 บาท 45 3.294 .795
100,001 – 200,000 บาท 37 3.382 1.026
200,001 – 300,000 บาท 16 3.734 .879

เร่ืองการปรับปรุงดิน

มากกวา 300,000 บาท 38 3.803 .871

2.288 .062

รวม 182 3.504 .873
นอยกวา 50,001 บาท 46 3.408 .860

50,001 – 100,000 บาท 45 2.872 1.019
100,001 – 200,000 บาท 37 3.061 1.096
200,001 – 300,000 บาท 16 3.234 .997

เ ร่ืองการปลูกพืชหลาย
ชนิด

มากกวา 300,000 บาท 38 3.086 .880

1.854 .121

รวม 182 3.122 .977
นอยกวา 50,001 บาท 46 3.016 .770

50,001 – 100,000 บาท 45 3.036 .863
100,001 – 200,000 บาท 37 2.873 1.052
200,001 – 300,000 บาท 16 3.000 .921

เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

มากกวา 300,000 บาท 38 2.981 .821

.204 .936

รวม 182 2.983 .872
นอยกวา 50,001 บาท 46 3.225 1.051

50,001 – 100,000 บาท 45 3.230 1.173
100,001 – 200,000 บาท 37 3.063 1.154
200,001 – 300,000 บาท 16 3.292 1.046

เร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

มากกวา 300,000 บาท 38 3.439 .831

.599 .664

รวม 182 3.244 1.059
นอยกวา 50,001 บาท 46 3.251 .898

50,001 – 100,000 บาท 45 3.389 .873
100,001 – 200,000 บาท 37 3.331 1.107
200,001 – 300,000 บาท 16 3.569 1.012

เร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

มากกวา 300,000 บาท 38 3.606 .757

1.010 .404

รวม 182 3.403 .901
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ตารางที่ 12   (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D. F Sig

นอยกวา 50,001 บาท 46 3.275 .723
50,001 – 100,000 บาท 45 3.196 .781

100,001 – 200,000 บาท 37 3.175 .968
200,001 – 300,000 บาท 16 3.408 .821

รวมทุกเรื่อง

มากกวา 300,000 บาท 38 3.424 .691

.702 .591

รวม 182 3.278 .792

จากตารางที่  12  พบวา  ผูผานการฝกอบรมที่มีรายไดแตกตางกัน   มีการใชความรู
เกษตรธรรมชาติโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อทําการเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่รีายไดแตกตางกนั มกีารใชความรูไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม
 จําแนกตาม  แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D.

F Sig
น้ําฝน 27 3.490 .865

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.540 .749
คลองชลประทาน 13 3.769 .630
แหลงน้ําใตดิน 84 3.482 .960

เร่ืองการปรับปรุงดิน

น้ําประปา 5 2.850 1.101

1.039 .389

รวม 182 3.503 .873
น้ําฝน 27 2.972 .943

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.179 .841
คลองชลประทาน 13 3.442 .771
แหลงน้ําใตดิน 84 3.110 1.077

เร่ืองการปลูกพืชหลายชนิด

น้ําประปา 5 2.700 1.254

.786 .536

รวม 182 3.122 .977
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ตารางที่ 13  (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D.

F Sig
น้ําฝน 27 2.666 0.839

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.078 0.740
คลองชลประทาน 13 3.551 0.626
แหลงน้ําใตดิน 84 2.922 0.919

เ ร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

น้ําประปา 5 3.228 1.409

2.729 .031*

รวม 182 2.983 0.872
น้ําฝน 27 2.963 0.854

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.157 1.043
คลองชลประทาน 13 3.641 0.865
แหลงน้ําใตดิน 84 3.361 1.133

เ ร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

น้ําประปา 5 2.666 1.054

1.673 .158

รวม 182 3.243 1.059
น้ําฝน 27 3.220 0.745

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.419 0.810
คลองชลประทาน 13 3.701 0.583
แหลงน้ําใตดิน 84 3.412 1.002

เร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

น้ําประปา 5 3.275 1.485

.660 .621

รวม 182 3.403 0.901
น้ําฝน 27 3.102 0.666

แหลงน้ําธรรมชาติ 53 3.314 0.658
คลองชลประทาน 13 3.643 0.524
แหลงน้ําใตดิน 84 3.270 0.899

รวมทุกเรื่อง

น้ําประปา 5 3.013 1.246

1.196 .314

รวม 182 3.278 0.792

จากตารางที่  13  พบวา ผูผานการฝกอบรมที่มีแหลงน้ําตางๆ ที่ใชสําหรับทําการเกษตร
แตกตางกนั ไดแกน้าํฝน แหลงน้าํธรรมชาต ิน้าํจากคลองชลประทาน  แหลงน้าํใตดนิ และน้าํประปา
มกีารนาํความรูไปในการทาํเกษตรธรรมชาตทิัง้  5 เรือ่งอยูในระดบัปานกลาง เมือ่ทาํการเปรยีบเทียบ
โดยใชการทดสอบแบบทางเดียว ตามหัวขอเร่ือง พบวา เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน  มีการ
นําความรูไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จึงทําการเปรียบเทียบดวยวิธี
LSD  ซ่ึงมีผลดังตารางที่  14
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม ดานการอนุรักษ
                   แมลงที่มีประโยชน  

น้ําฝน น้ําธรรมชาติ คลองชล
ประทาน

แหลงน้ําใต
ดิน น้ําประปาแหลงน้ําที่ใชทําการ

เกษตร คาเฉลี่ย
2.66 3.07 3.55 2.92 3.22

น้ําฝน 2.66 -
น้ําธรรมชาติ 3.07 .41195* -
คลองชลประทาน 3.55 -.88462* -.47267 -
แหลงน้ําใตดิน 2.92 -.25539 .15656 .62923* -
น้ําประปา 3.22 -.56190 -.14996 .32271 -.30652 -

จากตารางที่  14  พบวา  ผูผานการฝกอบรมที่มีแหลงน้ําสําหรับทําการเกษตรจากแหลง
น้ําชลประทานมีระดับการนําความรูไปใชสูงกวาแหลงน้ําจากธรรมชาติ แหลงน้ําฝน และจากแหลง
น้ําใตดิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู

ตารางที่  15  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ  ของผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม
  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D.

F Sig
1 – 5 ไร 64 3.373 .918

6 – 10 ไร 33 3.431 .911
11 – 15 ไร 21 3.750 .939
16 – 20 ไร 18 3.673 .817
21 – 30 ไร 19 3.348 .779

เร่ืองการปรับปรุงดิน

มากกวา 30 ไร 27 3.703 .730

1.209 .307

รวม 182 3.503 .873
1 – 5 ไร 64 2.992 1.089

6 – 10 ไร 33 3.060 .970
11 – 15 ไร 21 3.214 .988
16 – 20 ไร 18 3.486 .933
21 – 30 ไร 19 2.973 .811

เ ร่ืองการปลูกพืชหลาย
ชนิด

มากกวา 30 ไร 27 3.296 .802

1.050 .390

รวม 182 3.122 .977
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ตารางที่  15  (ตอ)

การเปรียบเทียบ
การใชความรู รายได จํานวน Χ S.D.

F Sig
1 – 5 ไร 64 3.051 .929
6 – 10 ไร 33 2.896 .819
11 – 15 ไร 21 3.049 .775
16 – 20 ไร 18 3.238 .773
21 – 30 ไร 19 2.578 .786

เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

มากกวา 30 ไร 27 2.989 .952

1.320 .265

รวม 182 2.983 .872
1 – 5 ไร 64 3.234 1.086
6 – 10 ไร 33 2.959 1.085
11 – 15 ไร 21 3.682 0.985
16 – 20 ไร 18 3.351 1.212
21 – 30 ไร 19 2.894 .929

เ ร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

มากกวา 30 ไร 27 3.444 .891

1.673 .158

รวม 182 3.243 1.059
1 – 5 ไร 64 3.335 0.909
6 – 10 ไร 33 3.250 0.888
11 – 15 ไร 21 3.636 0.818
16 – 20 ไร 18 3.701 1.024
21 – 30 ไร 19 3.178 .879

เ ร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

มากกวา 30 ไร 27 3.527 .863

1.287 .271

รวม 182 3.403 .9014
1 – 5 ไร 64 3.222 0.865
6 – 10 ไร 33 3.161 0.765

11 – 15 ไร 21 3.478 0.765
16 – 20 ไร 18 3.521 0.787
21 – 30 ไร 19 3.029 0.705

รวมทุกเรื่อง

มากกวา 30 ไร 27 3.409 0.688

1.351 .245

รวม 182 3.278 0.792

จากตารางที ่ 15 พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่จีาํนวนพืน้ทีท่าํการเกษตรแตกตางกนัมกีาร
ใชความรูเกษตรธรรมชาตโิดยภาพรวม อยูในระดบัปานกลางเมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบโดยใชการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่จีาํนวนพืน้ทีท่าํการเกษตรแตกตางกัน
มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติในแตละเรื่องไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05
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ตารางที่ 16  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม
   จํานวนแรงงาน ในการทําการเกษตร

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนแรงงาน จํานวน Χ S.D.
F Sig

1  คน 23 3.173 1.001
2  คน 60 3.458 .747
3  คน 30 3.620 .772
4  คน 29 3.539 .702
5 คน 12 3.739 .835

เร่ืองการปรับปรุงดิน

มากกวา 5 คน 28 3.607 .868

1.061 .384

รวม 182 3.503 .873
1  คน 23 2.771 1.229
2  คน 60 3.120 1.082
3  คน 30 3.133 .834
4  คน 29 3.284 .893
5 คน 12 2.312 .812

เ ร่ืองการปลูกพืชหลาย
ชนิด

มากกวา 5 คน 28 3.151 .782

.845 .520

รวม 182 3.122 .977
1  คน 23 2.757 .878
2  คน 60 2.862 .954
3  คน 30 3.014 .700
4  คน 29 3.064 .860
5 คน 12 3.345 .774

เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

มากกวา 5 คน 28 3.153 .876

1.230 .297

รวม 182 2.983 .872
1  คน 23 2.985 1.143
2  คน 60 3.216 1.162
3  คน 30 3.144 1.000
4  คน 29 3.080 .966

เร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปองกันกําจัด
ศัตรูพืช

5 คน 12 3.861 .744
มากกวา 5 คน 28 3.523 .940

1.711 .134

รวม 182 3.243 1.059
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ตารางที่ 16  (ตอ)

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนแรงงาน จํานวน Χ S.D.
F Sig

1  คน 23 3.215 0.760
2  คน 60 3.104 0.135
3  คน 30 3.311 0.789
4  คน 29 3.419 .825
5 คน 12 3.812 .450

เร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

มากกวา 5 คน 28 3.669 .947

1.400 .227

รวม 182 3.403 .901
1  คน 23 3.013 0.803
2  คน 60 3.209 0.919
3  คน 30 3.283 0.655
4  คน 29 3.316 0.713
5 คน 12 3.622 0.511

รวมทุกเรื่อง

มากกวา 5 คน 28 3.448 0.767

1.340 .250

รวม 182 3.278 0.792

จากตารางที่ 16 วา  ผูผานการฝกอบรมที่มีจํานวนแรงงานในการทําเกษตรแตกตางกัน
มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อทําการเปรียบเทียบโดยใช
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา  ผูผานการฝกอบรมที่มีจํานวนแรงงานในการทํา
เกษตรแตกตางกัน มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติในแตละเรื่องไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 17  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม
   ระยะเวลาที่ทําการเกษตร

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนแรงงาน จํานวน Χ S.D.
F Sig

1 – 3 ป 47 3.361 .9577
4 – 6 ป 46 3.508 .851
7 – 10 ป 31 3.548 .936
11 – 15 ป 20 3.556 .723
16 – 20 ป 20 3.350 .806

เร่ืองการปรับปรุงดิน

มากกวา 20 ป 18 3.659 .523

.515 .764

รวม 182 3.503 .873
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ตารางที่ 17  (ตอ)

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนแรงงาน จํานวน Χ S.D.
F Sig

1 – 3 ป 47 2.829 .982
4 – 6 ป 46 3.130 1.031
7 – 10 ป 31 3.290 .972
11 – 15 ป 20 3.062 .673
16 – 20 ป 20 3.187 .996

เร่ืองการปลูกพืชหลายชนิด

มากกวา 20 ป 18 3.625 .723

2.175 .059

รวม 182 3.127 .954
1 – 3 ป 47 2.791 .853
4 – 6 ป 46 2.962 .853

7 – 10 ป 31 3.231 .781
11 – 15 ป 20 2.821 .837
16 – 20 ป 20 2.785 .893

เ ร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

มากกวา 20 ป 18 3.238 .851

1.684 1.41

รวม 182 2.956 .852
1 – 3 ป 47 3.290 .959
4 – 6 ป 46 3.144 1.099
7 – 10 ป 31 3.387 1.148
11 – 15 ป 20 3.250 .996
16 – 20 ป 20 2.900 1.199

เ ร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

มากกวา 20 ป 18 3.185 .901

.616 .688

รวม 182 3.212 1.050
1 – 3 ป 47 3.356 0.848
4 – 6 ป 46 3.306 0.873
7 – 10 ป 31 3.564 1.028
11 – 15 ป 20 3.543 .740

16 – 20 ป 20 3.187 .695

ดานการทําปุยหมักและปุย
น้ําชีวภาพ

มากกวา 20 ป 18 3.590 1.020

.849 .517

รวม 182 3.404 .878
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ตารางที่ 17  (ตอ)

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนแรงงาน จํานวน Χ S.D.
F Sig

1 – 3 ป 47 3.148 0.805
4 – 6 ป 46 3.240 0.778
7 – 10 ป 31 3.427 0.821
11 – 15 ป 20 3.285 0.655
16 – 20 ป 20 3.108 0.771

รวมทุกเรื่อง

มากกวา 20 ป 18 3.490 0.626

.985 .429

รวม 182 3.263 0.766

จากตารางที่ 17 วา ผูผานการฝกอบรมที่มีระยะเวลาในการทําเกษตรแตกตางกันมีการใช
ความรูเกษตรธรรมชาตโิดยภาพรวมอยูในระดบัปานกลางเมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบโดยใชการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว พบวา ผูผานการฝกอบรมทีม่รีะยะเวลาในการทาํการเกษตร แตกตางกนั
มกีารใชความรูเกษตรธรรมชาตใินแตละเรือ่งไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

ตารางที่ 18   การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม จําแนกตาม
  จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

                                                                                                                                                 n = 182
การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนครั้งท่ีติดตอ จํานวน Χ S.D.

F Sig
ไมเคยติดตอ 108 3.46 .879

1 – 3 คร้ัง 29 3.20 .869
4 – 6 คร้ัง 17 3.49 .994

เร่ืองการปรับปรุงดิน

มากกวา 6 คร้ัง 28 4.00 .564

4.506 .004**

รวม 182 3.50 .873
ไมเคยติดตอ 108 2.97 .949

1 – 3 คร้ัง 29 3.03 1.020
4 – 6 คร้ัง 17 3.29 .961

เร่ืองการปลูกพืชหลายชนิด

มากกวา 6 คร้ัง 28 3.70 .861

4.599 .004**

รวม 182 3.12 .977
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ตารางที่ 18   (ตอ)

การเปรียบเทียบการใชความรู จํานวนครั้งท่ีติดตอ จํานวน Χ S.D.
F Sig

ไมเคยติดตอ 108 2.87 .977
1 – 3 คร้ัง 29 2.96 .855
4 – 6 คร้ัง 17 3.15 .828

เ ร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

มากกวา 6 คร้ัง 28 3.34 .952

2.393 .070

รวม 182 2.98 .872

ไมเคยติดตอ 108 3.10 1.087
1 – 3 คร้ัง 29 3.30 1.000
4 – 6 คร้ัง 17 3.33 1.060

เ ร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

มากกวา 6 คร้ัง 28 3.67 .920

2.352 .074

รวม 182 3.24 1.059
ไมเคยติดตอ 108 3.22 .907

1 – 3 คร้ัง 29 3.43 .872
4 – 6 คร้ัง 17 3.64 .775

เร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

มากกวา 6 คร้ัง 28 3.95 .748

5.732 .001**

รวม 182 3.40 .901
ไมเคยติดตอ 197 3.16 .791

1 – 3 คร้ัง 41 3.19 .822
4 – 6 คร้ัง 19 3.41 .817

รวมทุกเรื่อง

มากกวา 6 คร้ัง 30 3.76 .564

4.802 .003**

รวม 182 3.28 .792

จากตารางที ่ 18 ผูผานการฝกอบรมทีม่ ี การตดิตอกบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรแตกตาง
กันมีการใชความรูเกษตรธรรมชาติโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อทําการเปรียบเทียบตาม
หวัขอเร่ืองโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่กีารตดิตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตางกัน มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติในเรื่อง การปรับปรุงดิน
การปลูกพืชผักหลายชนิด การอนุรักษแมลงที่มีประโยชน การทําปุยหมัก/ปุยน้ําชีวภาพแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบดวยวิธี LSD ดังผลในตารางที่ 19-22

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ือง การปรับปรุงดินของผูผานการ
 ฝกอบรม  จําแนกตาม  จํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ไมเคยติดตอ 1 - 3 คร้ัง 4 – 6 คร้ัง มากกวา 6  คร้ังจํานวนครั้งที่ติดตอกับเจา
หนาที่สงเสริมการเกษตร คาเฉลี่ย

3.46 3.20 3.49 4.00
ไมเคยติดตอ 3.46 -
1 - 3 คร้ัง 3.20 .2599
4 – 6 คร้ัง 3.49 -.0268 -.2827 -
มากกวา 6  คร้ัง 4.00 -.5415* -.7974* -.5147 -

จากตารางที่  19   พบวาผูผานการฝกอบรมที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
มากกวา 6 คร้ัง มีการนําความรูไปใชสูงกวาผูที่ติดตอกับเจาหนาที่ 1-3 คร้ัง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ือง การปลูกพืชผักหลายชนิดของ
                   ผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม  จํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ไมเคยติดตอ 1 - 3 คร้ัง 4 – 6 คร้ัง มากกวา 6  คร้ังจํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนา
ที่สงเสริมการเกษตร คาเฉลี่ย

2.97 3.03 3.29 3.70
ไมเคยติดตอ 2.97 -
1 - 3 คร้ัง 3.03 .0536
4 – 6 คร้ัง 3.29 -.3219 -.2683 -
มากกวา 6  คร้ัง 3.70 -.7242* -.6706 -.4023 -

จากตารางที่  20   พบวาผูผานการฝกอบรมที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
มากกวา 6 คร้ัง มีการนําความรูไปใชสูงกวาผูที่ไมเคยติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 21  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
 ของผูผานการฝกอบรมจําแนกตาม จํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ไมเคยติดตอ 1 - 3 คร้ัง 4 – 6 คร้ัง มากกวา 6  คร้ังจํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนา
ที่สงเสริมการเกษตร คาเฉลี่ย

3.22 3.43 3.64 3.95
ไมเคยติดตอ 3.22 -
1 - 3 คร้ัง 3.43 -.2083 -
4 – 6 คร้ัง 3.64 -.4213 -.2130 -
มากกวา 6  คร้ัง 3.95 -.7293* -.5210* -.3080 -

จากตารางที่ 21 พบวาผูผานการฝกอบรมที่ไมเคยติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพแตกตางกันกับผูที่เคยติดตอ
มากกวา 6 ครัง้ และผูทีเ่คยตดิตอ 1 – 3 คร้ังมกีารใชความรูแตกตางกนักบัผูทีเ่คยตดิตอมากกวา  6  คร้ัง
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

ตารางที่ 22  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมโดยรวมทุกหัวขอเร่ืองของผูผานการฝก
                    อบรม จําแนกตาม   จํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ไมเคยติดตอ 1 - 3 คร้ัง 4 – 6 คร้ัง มากกวา 6  คร้ังจํานวนครั้งที่ติดตอกับเจาหนา
ที่สงเสริมการเกษตร คาเฉลี่ย

3.16 3.19 3.41 3.76
ไมเคยติดตอ 3.16 -
1 - 3 คร้ัง 3.19 -.0379 -
4 – 6 คร้ัง 3.41 -.2521 -.2142 -
มากกวา 6  คร้ัง 3.76 -.6007* -.5628* -.3486 -

จากตารางที่  22  พบวา ผูผานการฝกอบรมที่ไมเคยติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรมีการใชความรูเกษตรธรรมชาติ โดยรวมทุกเรื่อง แตกตางจากผูที่เคยติดมากกวา 6  ครั้ง และ
ผูผานการฝกอบรมที่เคยติดตอ 1 – 3 คร้ัง มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติโดยรวม แตกตางกันกับ
ผูที่เคยติดตอมากกวา  6  ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ตารางที่ 23  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม
 เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม

การเปรียบเทียบ
การใชความรู เหตุผลหลัก จํานวน Χ S.D.

F Sig
ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 2.377 1.270
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.553 .8464

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.884 1.2409
เร่ืองการปรับปรุงดิน

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 2.842 1.238

13.380 .000**

รวม 287 3.205 1.114
ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 2.236 1.241 6.449 .000**
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.149 .942

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.657 1.225
เ ร่ืองการปลูกพืชหลาย
ชนิด

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 2.702 1.331
รวม 287 2.901 1.131

ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 1.833 .937
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.006 .836

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.532 1.044
เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มี
ประโยชน

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 2.554 1.157

11.195 .000**

รวม 287 2.746 .999
ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 1.907 1.059
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.216 1.091

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.570 1.175
เร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 2.817 1.424

10.155 .000**

รวม 287 2.911 1.219
ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 2.368 1.120
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.470 0.882

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.700 1.050
เร่ืองการทําปุยหมักและ
ปุยน้ําชีวภาพ

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 3.105 1.263

13.762 .000**

รวม 287 3.151 1.069
ถูกขอรองใหเขาอบรม 18 2.181 1.071
นําไปประกอบอาชีพ 154 3.316 0.771

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 73 2.689 1.057
รวมทุกเรื่อง

นําไปถายทอดใหคนอื่น 42 2.824 1.199

13.480 .000**

รวม 287 3.013 .999
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จากตารางที่ 23 พบวา ผูผานการอบรมที่มีเหตุผลในการเขารับการอบรมที่แตกตางกัน
มีการนําความรูเกษตรธรรมชาติไปใช โดยรวมทั้ง 5 เร่ืองอยูในระดับปานกลาง เมื่อทําการเปรียบ
เทียบโดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาผูผานการฝกอบรม
มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติในแตละเรื่องแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงทําการเปรียบเทียบ  ดวยวิธี  LSD ดังผลในตารางที่  24 – 29

ตารางที่ 24  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรม เร่ืองการปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
 จําแนกตาม  เหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองให
เขาอบรม

นําไปใช
ประกอบอาชีพ

นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

นําไปถายทอด
ใหกับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

2.37 3.55 2.88 2.84
ถูกขอรองใหเขาอบรม 2.37 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.55 -1.17659* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.88 -.50715 -.66944* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 2.84 -.46528 -.71131* -.04187 -

จากตารางที่  24  พบวา ผูผานการฝกอบรมที่เขารับการอบรมดวยเหตุผลการถูกขอรอง
หรือถูกกําหนดใหเขารับการอบรม  มีการนําความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการปรับปรุงดินไปใช
แตกตางกนักบัผูทีเ่ขารับการอบรมทีต่องการนาํความรูเพือ่ไปประกอบอาชพี และผูตองการนาํ ความรู
เพือ่ไปประกอบอาชพี มกีารนาํความรูไปใชแตกตางกนักบัการนาํความรูเพือ่ไปใชในชวีติประจาํวนั
และ การนาํความรูไปถายทอดหรอืเผยแพรใหกบับคุคลอืน่ อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ.05

ตารางที่ 25  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการปลูกพืชชนิดผักหลายชนิด
 ของผูผานการฝกอบรม  จําแนกตาม  เหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองให
เขาอบรม

นําไปใช
ประกอบอาชีพ

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

นําไปถายทอดให
กับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

2.23 3.14 2.65 2.70
ถูกขอรองใหเขาอบรม 2.23 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.14 -.91324* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.65 -.42142 -.49182* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 2.70 -.46627 .44697* -.04485 -
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จากตารางที่  25  พบวา  ผูผานการฝกอบรมที่เขารับการอบรมดวยเหตุผลเพื่อตองการนํา
ความรูไปประกอบอาชพี มกีารนาํความรูเกษตรธรรมชาต ิเร่ืองการปลกูพชืผักหลายชนดิไปใช แตกตางกนั
จากผูทีเ่ขารบัการอบรมทีเ่ขาอบรมดวยเหตผุลการถกูขอรองหรือถูกกาํหนดใหเขารบัการอบรม  และ
ผูเขารับการอบรมทีเ่ขาอบรมดวยเหตผุลเพือ่ตองการนํา ความรูเพื่อไปประกอบอาชีพ  มีการนํา
ความรูไปใชแตกตางกัน กับผูเขาอบรมที่ตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่น
และเพื่อไปใชในชีวิตประจําวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05

ตารางที่ 26   การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ  เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน
 จําแนกตาม  เหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองใหเขา
อบรม

นําไปประกอบ
อาชีพ

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

นําไปถายทอดให
กับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

1.83 3.00 2.53 2.55
ถูกขอรองใหเขาอบรม 1.83 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.00 -1.17347* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.53 -.69928* -.47419* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 2.55 -.72109* .45238* -.02181 -

จากตารางที ่  26 พบวา ผูเขาอบรมทีอ่บรมดวยเหตผุลการถกูขอรองหรอืถูกกาํหนด มกีาร
นาํความรูเกษตรธรรมชาตเิร่ืองการอนรัุกษแมลงทีม่ปีระโยชนไปใชแตกตางกนักบัผูทีเ่ขารับการอบรม
ทีเ่ขาอบรมดวยเหตผุลเพือ่ตองการนาํความรูเพือ่ไปประกอบอาชพี เพือ่ไปใชในชวีติประจาํวันและเพื่อ
ตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่นและผูเขารับการอบรมที่เขาอบรมดวย
เหตุผลเพื่อตองการนําความรูเพื่อไปประกอบอาชีพมีการนําความรูไปใชแตกตางกันกับ  ผูเขาอบรม
ที่ตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่น และเพื่อใชในชีวิตประจําวัน อยางมีนัย
สําคัญที่ระดับ  .05
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ตารางที่ 27  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปองกันและ
 กําจัดศัตรูพืช   จําแนกตาม  เหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองให
เขาอบรม

นําไป
ประกอบ อาชีพ

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

นําไปถายทอดให
กับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

1.90 3.21 2.57 2.81
ถูกขอรองใหเขาอบรม 1.90 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.21 -1.30904* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.57 -.66337* -.64567* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 2.81 -.91005* .39899 -.24668 -

จากตารางที่  27  พบวา ผูเขาอบรมที่อบรมดวยเหตุผลการถูกขอรองหรือถูกกําหนดให
เขาอบรม มีการนําความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการใชพืชสมุนไพรปองกันและกําจัดศัตรูพืชไปใช
แตกตางกนักบัผูทีเ่ขารบัการอบรมทีเ่ขาอบรมดวยเหตผุลเพือ่ตองการนาํความรูเพือ่ไปประกอบอาชีพ 
เพื่อไปใชในชีวิตประจําวันและเพื่อตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่น  และ
ผูเขารับการอบรมที่เขาอบรมดวยเหตุผลเพื่อตองการนําความรูเพื่อไปประกอบอาชีพมีการนําความรู
ไปใชแตกตางกันกับผูเขาอบรมที่ตองการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05

ตารางที่ 28  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
 จําแนกตาม  เหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองใหเขา
อบรม

นําไปประกอบ
อาชีพ

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

นําไปถายทอดให
กับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

2.36 3.47 2.70 3.10
ถูกขอรองใหเขาอบรม 2.36 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.47 -1.10191* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.70 -.33204 -.76987* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 3.10 -.73781* .36410* -.40577* -

จากตารางที่ 28  พบวา ผูเขาอบรมที่อบรมดวยเหตุผลการถูกขอรองหรือถูกกําหนดให
เขาอบรม มีการนําความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพไปใชแตกตางกัน
กับผูที่เขารับการ อบรมที่เขาอบรมดวยเหตุผลเพื่อตองการนําความรูเพื่อไปประกอบอาชีพ  และเพื่อ
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ตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่น และผูที่เขารับการอบรมที่เขาอบรมดวย
เหตุผลเพื่อตองการนําความรูเพื่อไปประกอบอาชีพมีการนําความรูไปใชแตกตางกันกับผูเขาอบรมที่
ตองการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลอื่น และผูเขารับการอบรมที่เขาอบรมดวยเหตุผลเพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีการ
นาํความรูไปใชแตกตางกนักบัผูเขาอบรมทีต่องการนาํความรูไปถายทอดหรอืเผยแพรใหกบับคุคลอืน่
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

ตารางที่ 29  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ ในภาพรวมทั้ง 5  เร่ืองของผูผานการ
 อบรม  จําแนกตามเหตุผลในการเขารับการอบรม

ถูกขอรองใหเขา
อบรม

นําไปประกอบ
อาชีพ

นําไปใชในชีวิต
ประจําวัน

นําไปถายทอดให
กับบุคลอื่นเหตุผลในการเขาอบรม คาเฉลี่ย

2.18 3.31 2.68 2.82
ถูกขอรองใหเขาอบรม 2.18 -
นําไปใชประกอบอาชีพ 3.31 -1.13452* -
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 2.68 -.50785* -.62666* -
นําไปถายทอดใหกับบุคลอื่น 2.82 -.64257* .49195* -.13491* -

จากตารางที่  29 พบวา ผูเขาอบรมที่อบรมดวยเหตุผลการถูกขอรองหรือถูกกําหนดให
เขาอบรม มกีารนาํความรูเกษตรธรรมชาตไิปใช โดยภาพรวมทัง้  5  เร่ือง แตกตางกนักบัผูทีเ่ขารับการ
อบรมทีเ่ขาอบรมดวยเหตผุลเพือ่ตองการนาํความรูเพือ่ไปประกอบอาชพี  เพือ่นาํความรูไปใชในชวีติ
ประจาํวนั เพือ่ตองการนาํความรูไปถายทอดหรอืเผยแพรใหกบับคุคลอืน่ และผูทีเ่ขารับการ อบรมทีเ่ขา
อบรมดวยเหตผุลเพือ่ตองการนาํความรูเพือ่ไปประกอบอาชพี มกีารนาํความรูไปใชแตกตางกนักบั
ผูเขาอบรมที่ตองการนาํความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่นผูเขารับการอบรมที่เขาอบรม
ดวยเหตผุลเพ่ือนาํความรูไปใชในชวีติประจาํวนั อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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ตารางที ่30   การเปรยีบเทยีบการใชความรูเกษตรธรรมชาตขิองผูผานการอบรม  จาํแนกตาม
      ระดบัความรู

การเปรียบเทียบการใชความรู ระดับความรู จํานวน Χ S.D.
F Sig

ความรูต่ํา 9 3.208 .810
ความรูปานกลาง 154 3.125 1.2041.เร่ืองปรับปรุงดิน

ความรูสูง 124 3.304 1.009

.888 .413

รวม 287 3.205 1.114
ความรูต่ํา 9 2.833 .637

ความรูปานกลาง 154 2.818 1.1952.ดานปลูกพืชหลายชนิด
ความรูสูง 124 3.010 1.074

1.004 .386

รวม 287 2.901 1.131
ความรูต่ํา 9 2.746 .547

ความรูปานกลาง 154 2.648 1.0343.เร่ืองอนุรักษแมลง
ความรูสูง 124 2.867 .973

1.649 .194

รวม 287 2.746 .999
ความรูต่ํา 9 2.888 .687

ความรูปานกลาง 154 2.811 1.2684.เร่ืองการใชพืชสมุนไพร
ความรูสูง 124 3.037 1.181

1.183 .308

รวม 287 2.911 1.219
ความรูต่ํา 9 3.180 .822

ความรูปานกลาง 154 2.925 1.0605. เร่ืองการทําปุยหมัก /
    ปุยน้ําชีวภาพ ความรูสูง 124 3.430 1.035

8.034 .000**

รวม 287 3.151 1.069
ความรูต่ํา 9 3.011 .487

ความรูปานกลาง 154 2.887 1.0376.ภาพรวม
ความรูสูง 124 3.169 .961

2.765 .065

รวม 287 3.013 .999

จากตารางที่ 30 พบวา ผูผานการฝกอบรมที่มี ระดับความรูแตกตางกันมีการใชความรู
เกษตรธรรมชาตโิดยภาพรวม อยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาตามหวัขอเร่ือง  พบวา  เร่ืองการทาํปุยหมกั
ปุยน้าํชวีภาพ มีการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาํการเปรยีบเทยีบ
ดวยวิธี LSD ตอไป ซ่ึงมีผลดังตารางที่  31

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

ตารางที่ 31  การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
 ของผูผานการอบรม  จําแนกตาม  ระดับความรู

ความรูต่ํา ความรูปานกลาง ความรูสูง
ระดับความรู คาเฉลี่ย

3.18 2.92 3.43
ความรูต่ํา 3.18 -
ความรูปานกลาง 2.92 2.5488 -
ความรูสูง 3.43 -.2989 -.50477* -

จากตารางที่ 31 พบวา ผูเขาอบรมที่อบรมที่มีความรูเกษตรธรรมชาติ ในระดับปานกลาง
มีการนําความรูเกษตรธรรมชาติ เร่ืองการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพไปใช แตกตางจากผูที่เขารับ
การอบรมที่มีความรูเกษตรธรรมชาติอยูในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ตารางที่ 32  สรุปผลเปรียบเทียบการใชความรูของผูผานการฝกอบรม เกษตรรรมชาติ
                    จําแนกตามตัวแปร

ตัวแปร ยอมรับสมมติฐาน
ทางการวิจัย

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวิจัย

-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได
-แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร
-จําแนกพื้นที่ที่ใชทําการเกษตร
-จําแนกแรงงานที่ใชทําการเกษตร
-ระยะเวลาที่ใชทําการเกษตร
-การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของศูนยฝกฯ
-เหตุผลการเขารับการอบรม
-ระดับความรู
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ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรม  จากการตอบแบบสอบถามพบวา
มีปญหา  6 ดาน  คือ  ดานการผลิต  ดานศัตรูพืช   ดานการตลาด   ดานหลักสูตรเนื้อหา
ที่จัดอบรมดานวิธีการสอนและการฝกปฏิบัติของวิทยาการ  และดานสถานที่ฝกอบรม

ตารางที่  33  จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูเขารับการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ จําแนกตาม
        ปญหาในการทาํการเกษตรธรรมชาต ิปญหาดานหลักสตูร หรือเนือ้หาวชิา ทีจ่ดัฝกอบรม

มีปญหาปญหา
จํานวน  (คน) รอยละ

1.ดานการผลิต
1.1  ปจจัยการผลิตมีราคาสูง
1.2  ไมมีเงินทุนเปนของตนเอง
1.3  ขาดแคลนแรงงาน
1.4  ขาดแหลงเงินทุน
1.5  สภาพดินไมเหมาะสม
1.6  ขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร
1.7 ไมมีพื้นที่ทําการเกษตร
1.8  ขาดความรุในเร่ืองการทําเกษตรธรรมชาติ
1.9  ขาดแหลงความรู
1.10  ภัยธรรมชาติ

116
106
119
113
97
93
77
95
96

127

40.0
36.9
41.5
39.4
33.8
32.4
26.8
33.1
33.4
44.3

2.ดานศัตรูพืช
2.1ขาดความรูในการใชพืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช
2.2  มีแมลงและศัตรูพืชระบาดมาก

80
86

27.9
30.3

3.ดานการตลาด
3.1  ไมมีแหลงรับซื้อผลผลิต
3.2  ไมรูความตองการของตลาด
3.3   ราคาผลผลิตตกต่ํา
3.4   ขาดคําแนะนําดานการตลาด
3.5  ไมมีสถานที่จําหนายผลผลิต
3.6   พอคากดราคา

86
113
146
139
108
159

30.0
39.4
50.9
48.4
37.6
55.4

4.   ดานหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาที่จัดฝกอบรม
4.1 เนื้อหาวิชาหลักสูตรที่อบรม
4.2 ความเหมาะสมหลักสูตรในภาคบรรยาย
4.3 ความเหมาะสมหลักสูตรในภาคปฏิบัติ
4.4 การสาธิตประกอบการบรรยาย
4.5 เนื้อหายากเกินไป
4.6 เอกสารประกอบการฝกอบรม

17
24
21
21
23
33

5.9
8.4
7.3
7.3
8.0

11.5
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ตารางที่  33  (ตอ)

มีปญหาปญหา
จํานวน  (คน) รอยละ

5. วิธีการสอนและการฝกปฏิบัติของวิทยากร
   5.1 ความรูของวิทยากร
   5.2 มนุษยสัมพันธ
   5.3 การประสานงาน
   5.4 การใชเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ

12
16
13
65

3.5
4.9
4.5

22.6
6. สถานที่ฝกอบรม
   6.1 สถานที่พัก
   6.2 อาหาร
   6.3 สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
   6.4 การคมนาคม

59
9
3
4

3.5
4.9
4.5

22.6

จากตารางที่ 33 การศึกษาถึงปญหาในการทําการเกษตรไดแกปญหาดานการผลิต
ปญหาดานศัตรูพืช และปญหาดานการตลาดรวมถึงปญหาดานหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาที่ใชฝก
อบรม พบวา ผูผานการอบรมสวนใหญ  มีปญหาดานการผลิตมากกวาปญหาดานอื่นๆ โดยพบวา

ปญหาดานการผลติทีม่ปีญหามากทีสุ่ด  ไดแก  ปญหาจากภยัธรรมชาต ิ  คดิเปนรอยละ
44.3  รองลงมา  ไดแก  ปญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน รอยละ  41.5  และปญหาเรือ่งปจจยัการผลติ
มรีาคาสงู รอยละ  40.0  สวนปญหาดานการผลติทีพ่บนอยทีสุ่ด คอื ปญหาเรือ่งไมมพีืน้ทีท่าํการเกษตร
คิดเปนรอยละ  26.8

 ปญหาดานศัตรูพืช พบวาผูผานการอบรมมีปญหา เร่ืองแมลงศัตรูพืชระบาดมากคิดเปน
รอยละ  30.0  และรองลงมาไดแก  ปญหาเรือ่งขาดความรูในเรือ่งการใชพชืสมนุไพรกาํจดัศตัรพูชื
รอยละ  27.9

ปญหาดานการตลาด   พบวา  ผูผานการอบรมสวนใหญมปีญหาเนือ่งจากพอคาคนกลาง
กดราคาสนิคาเกษตร  คดิเปนรอยละ 55.4  ปญหารองลงมาไดแก เร่ือง ผลผลิตตกต่าํ  คดิเปนรอยละ
50.9  และปญหาเรือ่ง  ขาดคาํแนะนาํดานการตลาด รอยละ  48.4 สวนปญหาการตลาดทีพ่บนอยทีสุ่ด
คอื ไมมแีหลงรบัซือ้ผลผลิต รอยละ  30.0

ปญหาดานหลักสตูรหรือเนือ้หาวชิาทีใ่ชฝกอบรม   พบวา  ผูผานการอบรมสวนใหญ
มปีญหา เร่ือง เอกสารประกอบการอบรม รอยละ  11.5  รองลงมาไดแก  ปญหาความเหมาะสมของ
หลักสตูรในภาคบรรยาย  รอยละ  8.4  สวนปญหาทีพ่บนอยทีสุ่ด  ไดแก  ปญหาเรือ่ง ความเหมาะสม
ของหลกัสตูรภาคปฏบิตั ิและการสาธติประกอบคาํบรรยาย  รอยละ  7.3
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ปญหาวิธีการสอนและการฝกปฏิบัติของวิทยากร พบวาการมีมนุษยสัมพันธ และการใช
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ของวิทยากร มีปญหามากที่สุด  รอยละ  5.6  และปญหารองลงมา  ไดแก
การประสานงานของวิทยากร  รอยละ  5.2  และความรูของวิทยากร  รอยละ  4.2

ปญหาดานสถานทีฝ่กอบรมพบวาปญหาสวนใหญ   เนือ่งมาจากการคมนาคม  รอยละ 22.6  
(ไมสะดวกในการเดนิทางมาอบรม) รองลงมาไดแก เร่ืองอาหาร (ไมมสีถานทีจ่าํหนายอาหาร)   คดิเปน
รอยละ 4.9  และปญหาเรือ่งสถานทีพ่กั  รอยละ 3.5

สรุปจากการศึกษาปญหาในดานตาง ๆ รวม 6 ดานพบวาผูผานการอบรมมีปญหา 3 ดาน
ดวยกันคือ ดานการผลิต ดานศัตรูพืช และดานการตลาดสวนดานอื่น ๆ พบวามีปญหานอยมาก
ปญหาดานการผลิต ดานศัตรูพืช และดานการตลาดมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  โดยเฉพาะปญหา
การผลิตและการตลาดในการผลิตนั้น  ถาเกษตรกรขาดแหลงสนับสนุนหรือแหลงเงินทุนทําใหไมมี
ความกลาที่จะตัดสินใจในการลงทุน   ทําการเกษตร เนื่องจากขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ อีกทั้งการไดรับ
ความชวยเหลือหรือสนับสนุนเรื่อง เงินทุนหมุนเวียนหรือการจัดหาตลาดเปนแหลงรับซื้อผลผลิต
โดยไมผานพอคาคนกลาง จะทาํใหเกษตรกรมคีวามเชือ่มัน่ และกลาทีจ่ะตดัสนิใจยอมรบัการผลติใน
รูปแบบใหม ๆ ปญหาดานศตัรพูชืกเ็ชนเดยีวกนัเกษตรกรควรไดรับความรูในการปองกนักาํจดัศตัรพูชื
แบบไมไชสารเคมโีดยใชสมนุไพรแทนอยางถูกตองและเหมาะสมและเรือ่งการตลาด รัฐบาลควรให
ความชวยเหลือทางดานราคาและแหลงรับซื้ออยางจริงจังและตอเนื่องเพราะถามีการแนะนําสงเสริม
การผลิตแตไมมีตลาดรับซื้อ หรือถูกคนกลางตัดราคา เกษตรกรก็ไมไดรับผลประโยชน หรือไดรับ
ความเปนธรรมในการผลิต และการจําหนาย

จากการศึกษาถึงสาเหตุของการไมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใชในการทําเกษตร
ธรรมชาติ  พบวา

1. เร่ืองการปรับปรุงดินไมไดนําความรูไปใชเพราะอุปกรณไมเพียงพอพึ่งเริ่มทํา
เกษตรแบบธรรมชาตเิปนครัง้แรกไมไดทาํเปนอาชพีมากอน  ไมมทีีด่นิเปนของตนเอง แรงงานมนีอย
พืน้ทีท่าํการเกษตรอดุมสมบรูณดอียูแลว ทาํการเล้ียงสตัวไมไดเพาะปลกูพชืและไมไดทาํการเกษตร

2. เร่ืองการปลูกพืชผักหลายชนิดไมไดนําไปไชเพราะไมมีที่ดินมากพอที่จะปลูกพืช
หลายชนดิรวมกนัได สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเจรญิเตบิโตของพชื แตละชนดิมขีอจาํกดัเกีย่วกบั
ความนยิม  ในทองถ่ินทีน่ยิมปลกูพชืเพยีง 1-2 ชนดิในฤดกูาล มขีอจาํกดัในการปลกูพชืผักบางชนดิ
เนือ่งจากตองปลูกตามฤดกูาลประกอบอาชพีเล้ียงสัตวและ ไมไดประกอบอาชพีทางการเกษตร

3. เร่ืองการอนุรักษแมลงที่มีประโยชนไมไดนาํความรูไปใชเพราะไมมีความรูเพียงพอ    
ไมไดทาํเปนอาชีพหลัก    ไมไดปลูกผัก  ยงัใชสารเคมใีนบางสวน  เล้ียงสตัวและไมไดเปนเกษตรกร
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4. เรื่องการใชพืชสมุนไพรปองกันและกําจัดศัตรูพืชไมไดนําความรูไปใชเพราะไมมี
เวลาเพียงพอ ไมไดรับความรูเพียงพอ หาสมุนไพรยาก วิธีการเตรียมยุงยาก  ใชสารเคมีในบางสวน
เลือกชวงฤดูปลูกที่แมลงศัตรูพืชมีนอย มีอาชีพเล้ียงสัตว  ไมไดเปนเกษตรกร

5. เร่ืองการทาํปุยหมกั และปุยน้าํชวีภาพ  ไมไดนาํความรูไปใชเพราะ ปลูกพชืไมมากนกั
ไมมคีวามรูเพยีงพอ ไมมัน่ใจวาจะไดผล ไมมวีสัดอุุปกรณ ใชปุยเคมใีหผลเร็วดแีละสะดวก สารเรง
ของกรมพฒันาทีด่นิ (พ.ด 1)   หาไดยากไมสะดวก มอีาชพีเล้ียงสตัวและไมไดประกอบอาชพีทางการ
เกษตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา  เร่ือง การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมจาก

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม  มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และระดับความรูของผูผานการฝกอบรมจากศูนยฝกอบรมและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
2. ศึกษาระดับการใชความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติของ    ผูผานการฝกอบรม

หลักสตูร 3 วนั ในเรือ่งการปรบัปรงุดนิใหมคีวามอดุมสมบรูณ การปลกูพชืผักหลายชนดิ การอนุรักษ
แมลงทีม่ปีระโยชน การใชพชืสมนุไพรเพือ่ปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื การทาํปุยหมกั และปุยน้าํชวีภาพ

3. เปรียบเทียบระดับการใชความรูดานการทําเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม 
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
จํานวนแรงงานในการทําเกษตร ระยะเวลาการทําการเกษตร จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม และระดับความรูของผูผานการฝกอบรม    
กับ ตัวแปรตาม การใชความรูเกษตรธรรมชาติใน  5  เร่ือง

4. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรผูผานการฝกอบรมระหวางปงบประมาณ  

2541 – 2545  จํานวน 1,040  คน  โดยใชกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษา  จํานวน  287  คน  ดวยวิธี
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  (Stratified Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
สอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําโดยแบง
ออกเปน 4  ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานและระดับความรูของผูผานการฝกอบรม ดาน  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได  แหลงน้ําที่ใชในการเกษตร  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร  จํานวนแรงงาน
ในการทําเกษตร ระยะเวลาการทําการเกษตร  จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร  เหตุผลในการเขารับการฝกอบรม  และระดับความรูของผูผานการฝกอบรม
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ตอนที่ 2  ระดับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม  
กําหนดเปน  5  เร่ือง  คือ  เร่ืองการปรับปรุงดิน  เร่ืองการปลูกพืชผักหลายชนิด  เร่ืองการอนุรักษ
แมลงที่มีประโยชน  เรื่องการปลูกพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช และเรื่องการทําปุยหมัก/ปุยน้ํา
ชีวภาพ  โดยวัดจากระดับการนําความรูไปใช  5 ระดับ  คือ  นําความรูไปใชในระดับมากที่สุด
นําความรู  ไปใชในระดับมาก  นําไปใชในระดับปานกลาง  นําไปใชในระดับนอย  และไมไดนํา
ความรูไปใช

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการ  
ฝกอบรมในเรื่องตาง ๆ กับขอมูลพื้นฐานและระดับความรูของผูผานการฝกอบรม

ตอนที่  4    ปญหาและขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรม

ผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานและระดับความรูของผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติ  จํานวน

287  คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ  57.8 เปนเพศหญิง  รอยละ  42.2  อายุเฉล่ีย  40.47 ป จบการ
ศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรรอยละ 35.9  มีรายไดของตนเองเฉลี่ย
188,400 บาท/ป  แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร สวนใหญใชน้ําจากแหลงน้ําใตดิน(น้ําบาดาล บอน้ําตื้น
สระขุดใชเอง)จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย  22.36  ไร  โดยสวนใหญมีจํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
ระหวาง 1-5  ไร  จาํนวนแรงงานในการทาํการเกษตร  เฉลีย่ 4 คน/ครอบครวั สวนใหญมแีรงงาน 2  คน/
ครอบครวั  ระยะเวลาการทการเกษตร  เฉล่ีย  14.60  ป  สวนใหญมรีะยะเวลาการทาํการเกษตร  1 – 3 ป
การติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เฉล่ีย  8.03  คร้ัง/ป   สวนผูไมเคยติดตอ  รอยละ  59.3
เหตุผลในการเขารับการอบรมสวนใหญ ตองการนําความรูไปประกอบอาชีพ รอยละ 53.7 และ
ระดับความรูเร่ืองเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ
22.13 (คะแนน) คิดเปนรอยละ  53.7

2. ระดับการใชความรูเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม โดยภาพรวม นําความ
รูไปใชอยูในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย  3.01(คะแนน)  เมื่อจําแนกตามหัวขอเร่ือง  พบวาเรื่อง
การปรับปรุงดินและเรื่องการทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ  มีการนําความรูไปใชอยูในระดับมาก
กวาดานอื่นๆ  มีคาเฉลี่ย  3.20  และ  3.15  ตามลําดับ

3. การเปรียบเทียบการใชความรูเกษตรธรรมชาติพบวา  ผูผานการฝกอบรมที่มี เพศ
อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน
แรงงานในการทําการเกษตร  และระยะเวลาการทําการเกษตร  แตกตางกัน  มีการใชความรูเกษตร
ธรรมชาติไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  สวน การตดิตอกบัเจาหนาทีส่งเสรมิ
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การเกษตร เหตุผลในการเขารับการอบรม และระดับความรูของผูผานการฝกอบรมพบวา มีการนํา
ความรูไปใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4. ปญหาของผูผานการฝกอบรม  พบวา  ผูผานการฝกอบรมมีปญหาในการทําการ
เกษตร  3  ดานไดแก  ปญหาดานการผลิต  ปญหาดานศัตรูพืช  และปญหาดานการตลาด  โดยพบวา
เกษตรกรมีปญหาดานการผลิตมากที่สุด  รองลงมา คือปญหาดานการตลาด  และปญหาดานศัตรูพืช
สวนปญหาอื่นๆไดแกปญหาดานหลักสูตรปญหาวิธีการสอนและฝกอบรมของวิทยากรและปญหา
ดานสถานที่

5. การศึกษาถึงสาเหตุของการไมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใช  พบวา  สาเหตุ
ของการไมไดนําความรูไปใช เนื่องจากไมมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ  รวมถึงไมมีที่ดินเปนของ
ตนเอง  แรงงานที่ทําการเกษตรมีนอย  สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย  ดินเสื่อมโทรม  มีพื้นที่จํากัด
ไมมีความรูเพียงพอในเรื่องการใชพืชสมุนไพร  รวมถึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับความนิยมในทองถ่ินและ
ยังใชสารเคมีและปุยเคมี ในบางสวน  พรอมทั้งประกอบอาชีพอ่ืน  ไมไดประกอบอาชีพการเกษตร

6.  ขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ และการนํา
ความรูไปใช  ผูเขารับการฝกอบรมใหขอเสนอแนะ  ดังนี้

       6.1 ควรมวีทิยากรไปบรรยายใหความรูนอกสถานทีห่รือไปทศันศกึษานอก สถานที่
       6.2 ควรจัดการฝกอบรมการเกษตรครบวงจรทั้งดานพืชสัตว ไมผล ประมง การ

ตลาด  การจัดการน้ํา การขยายพันธุพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
       6.3 ควรมีพันธุพืชสงเสริม และจําหนายแกผูเขารับการฝกอบรม
       6.4 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรมใหมากกวาเดิม ตามสถานศึกษาและ

ประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ
       6.5 ควรมีการลงทะเบียนและแจงใหผูเขารับการฝกอบรมในแตละรุนไดทราบ เพื่อ

จัดทําทะเบียนรุน และสะดวกในการติดตามผลการฝกอบรม
       6.6 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรม 5-10 วัน
       6.7 ควรเนนการปฏิบัติใหมากกวาเดิม ลดเวลาบรรยายใหนอยลง
       6.8 ควรจัดวิทยากรเพิ่มเพื่อความหลากหลาย
       6.9 ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแลก

เปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน
       6.10 ควรเก็บคาใชจายในการเขารับการฝกอบรมตามความเหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131

อภิปรายผลการวิจัย
จากขอคนพบของการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูของผูผานการฝกอบรม พบวา สวนใหญมีความรู

เร่ืองเกษตรธรรมชาติในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา  “ความรูเร่ืองเกษตรธรรม
ชาติที่ผูผานการฝกอบรมรูมากที่สุด คือ ปุยพืชสดที่นิยมปลูกมาก ไดแก พืชตระกูลถ่ัว”  แมลงตัวห้ํา
และตัวเบียนชวยกําจัดแมลงศัตรูพืชได  “เกษตรกรใชสารพิษกําจัดศัตรูพืชมาเปนเวลานาน  แต
ปจจุบัน  ยังคงมีแมลงศัตรูพืชเปนจํานวนมาก เพราะแมลงสามารถปรับตัวตานทานตอสารพิษได”
“แมลงสวนใหญชอบไมดอกสีสดๆ”  “สารสะกัดที่ไดจากเมล็ดสะเดาทําใหแมลงหยุดการวางไข
และงดการลอกคราบ”  เมื่อฝนตกสารพิษทางการเษตรจะไหลลงสูแมน้ําลําคลองทําใหปลาในแมน้ํา
ไดรับสารพิษเชนกัน”  ปุยหมัก คือ ธาตุอาหารของพืชที่ไดจากการหมักระหวางเศษพืชกับมูลสัตว
โดยมี         จุลินทรียชวยยอยสลาย”  “โครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไดจากการใสปุยเคมีติดตอกัน
เปนระยะเวลานานหลายป”  “กอนปลูกพืชควรนําดินไปตรวจสอบกับหมอดินเพื่อมั่นใจไดวา ดิน
จะไมขาดธาตอุาหารตวัใดตวัหนึง่” ผูผานการฝกอบรมสามารถตอบไดถูกตองเปนเพราะวา อาจมี
ประสบการณในการทาํการเกษตรมากอนโดยเฉพาะกลุมทีป่ระกอบอาชพีการเกตรอาจไดพบเหน็และ
เกดิการ เปรยีบเทยีบในการทาํเกษตรในอดตีทีผ่านมา  ซ่ึงสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ  ซ่ึงแตกตางจากการทําการเกษตรในปจจุบันที่ประสบปญหาตางๆมากมายจาก
การใชปุยเคมีและสารเคมี และเปนการแสวงหาความรูใหม ๆเพื่อนํามาพัฒนาอาชีพของตนเอง
ตลอดจนผูที่ ไมไดประกอบอาชีพการเกษตร แตมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูและตระหนักถึง
พิษภัยและ  ผลเสียที่เกิดจากการทําเกษตรแบบเคมี ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุน แตความรูที่ควรปรับปรุงแกไข คือ “การใสปุยเคมีและปุยอินทรีย สามารถเพิ่มธาตุอาหาร
ในดิน  อาจเปนเพราะผูผานการทําเกษตรแบบยั่งยืนทําใหมีส่ือหรือเอกสารความรูตางๆ ที่สามารถ
ศึกษาไดผูผานการฝกอบรมอาจมีความเขาใจผิดคิดวา การใสปุยเคมีผสมกับปุยอินทรียสามารถเพิ่ม
ธาตุอาหารในดินได แตความเปนจริงแลว การใสปุยเคมีในการทําเกษตรธรรมชาติ ถือวาผิดเงื่อนไข
หรือ หลักการของเกษตรธรรมชาต ิ เนือ่งจากปุยเคมทีกุชนดิ เมือ่ใสลงไปในดนิตดิตอกนัเปนเวลานาน
จะทําใหเกิดภาวะที่เรียกวา “ดินตาย หรือ ดินไมมีชีวิต ไมมีอินทรียวัตถุ”   “เวลาที่เหมาะสมในการ
ฉีดพนสารสมุนไพรปองกันแมลงศัตรูพืชควรเปนชวงเชา”  สถานที่เหมาะสมสําหรับใชทําปุยหมัก
คือ กลางแจง”  ซ่ึงความรูเหลานี้ เปนองคประกอบที่สําคัญในการนําความรูไปปฏิบัติ ซ่ึงผูผานการ
ฝกอบรมตองไดรับความรูความเขาใจในเรื่องเหลานี้ใหมากขึ้นดวย  ซ่ึงจะเปนผลนําไปสูการปฏิบัติ
เนื่องจากมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ถูกตอง แตอยางไรก็ดี อาจเปนไปไดวา ผูที่ไมได
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ประกอบอาชีพการเกษตรมีจํานวนถึง 105  ราย การใชระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 วัน ในการฝกอบรม
อาจทําใหผูเขาอบรมไมมีความรูดานการเกษตรธรรมชาติ

2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการใชความรู ดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการ
ฝกอบรม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามหัวเร่ืองพบวา  เร่ืองการปรับปรุงดิน และการทํา
ปุยหมักปุยน้ําชีวภาพ มีการนําไปใชอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา  เปนเรื่องที่เปนรูปธรรม
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีและเกิดประโยชนแกผูนําไปใชเนื่องจากใชตนทุนในการผลิต
ต่าํ วสัดหุาไดงายในทองถ่ิน ประหยดัเวลา และลดตนทนุไดมากกวาการซือ้ปุยเคม ีและสารเคม ี    ทีร่าคา
แพงกวา ประกอบกบัเรือ่งการปรบัปรงุดนิใหมคีวามเหมาะสมในการเพาะปลกูพชืถือเปน หัวใจของการ
ทําเกษตรธรรมชาติซ่ึงทําใหเกิดผลดีตอเนื่องในระยะยาวซึ่งเกษตรกรเองก็เคยประสบปญหาในการ
ทําเกษตรแบบเคมีมากอน ทําใหตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดตามมาทีหลัง และนอกจากนี้ อาจเปน
เพราะวา การปรับปรุงดินและการทําปุยหมักปุยน้ําชีวภาพเปนกระแสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน
ทั้งตอเกษตรกรเองและผูสนใจ สามารถนํามาทําในเชิงธุรกิจ และการคาได  เนื่องจากการตื่นตัวใน
การผลิตที่ลงทุนต่ําและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตปุยอินทรียแหงชาติขึ้น  ทําใหมีผูสนใจ
มากขึ้นดวย และสวนหนึ่งอาจเปนไปไดวา เปนความสําเร็จของศูนยฝกเกษตรวัดญาณสังวราราม ที่
ไดทําการฝกอบรมและสาธิตการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีโดยการจดัทาํแปลงสาธติเกษตรธรรมชาติ
ใหเหน็ความสาํคญัของการปรบัปรงุดนิตามแนวพระราชดาํริและพยายามผลกัดนัใหเกษตรกรไดนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังทําใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตได สวนเรื่อง การอนุรักษแมลงที่มีประโยชนมี
การนําความรูไปใชอยูในระดับนอยเนื่องจากตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนสภาพของดินและสิ่ง
แวดลอมตาง ๆ หรือ ระบบนิเวศใหสมบูรณที่เอื้อตอการทําเกษตร ทั้งนี้ จะเปนลักษณะของการทํา
แบบคอยเปนคอยไป ในขณะที่เกษตรกรเอง หรือ ผูปฏิบัติตองเลือกกระทําในเรื่องที่  จําเปนตอวิถี
ชีวิตกอนเร่ืองอื่นๆ  ซ่ึงมีความสําคัญนอยกวา  นอกจากนี้จากขอเสนอแนะของผูผานการฝกอบรม
ยงัพบวา  มขีอจาํกดัในเรือ่งของพืน้ทีแ่ละไมมคีวามรูเพยีงพอในเรือ่งของแมลงทีเ่ปนประโยชนตอพชื
และแมลงทีเ่ปนศตัรูพชื รวมถึงการบรหิารจดัการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของภายในฟารม ของตนเองยงัไมดพีอ

3. การเปรยีบเทยีบความแตกตางการใชความรูเกษตรธรรมชาตริะหวางตวัแปรตน กบัตวั
แปรตามคอื

ผลการวิเคราะหขอมูลดาน เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  แหลงน้ําที่ใช
ทําการเกษตร จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวนแรงงานในการทําเกษตร และระยะเวลาในการทํา
เกษตรของผูผานการฝกอบรม ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมเปน
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  อาชีพการเกษตรเปนอาชีพที่คูกับวิถีชีวิตของ
คนไทยมาเปนเวลานาน มีความผูกพันกับคนในครอบครัว บุคคลทุกเพศ ทุกวัย สามารถทําไดจาก
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ขอมูลพื้นฐานพบวา ผูผานการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย ขณะเดียวกัน
ผูผานการฝกอบรมทีไ่มไดประกอบอาชพีการเกษตรสวนใหญเปนเพศหญงิ แสดงใหเหน็วา  ความสนใจ
และความตองการตลอดจนการเลือกตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธในการนําความรูไปใช     
ไมแตกตางกัน

ในดานอายุ  จากการศึกษาพบวา  ผูผานการฝกอบรมทุกกลุมอายุตั้งแตต่ํากวา 31 ป
จนถึงอายุมากกวา 60 ป มีการใชความรูเกษตรธรรมชาติในแตละเรื่องไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา  ในการทําเกษตรในปจจุบันโดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ เปนเรื่องที่บุคคลเริ่มที่จะใหความ
สนใจเปนพิเศษ  เนื่องจากเปนกระแสนิยมสวนหนึ่ง และเปนวิธีการเกษตรที่ยั่งยืน ทําใหเกษตร
ทั้งรุนเกา และรุนใหมตางก็ใหความสนใจในวิธีการใหมๆ เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และความตองการของแตละบุคคล

ดานระดับการศึกษา  พบวา ผูที่มีการศึกษาสูงและต่ําไมพบความแตกตางในการใช
ความรู อาจกลาวไดวา แมเกษตรกรในอดีตสวนใหญจะมีการศึกษาต่ํา และประกอบอาชีพเกษตร
มานานแตไมไดหมายความวา มีการนําความรูไปใชมากกวาผูที่มีการศึกษาสูง และไมไดประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยางใด เพราะการทําเกษตรธรรมชาติเปนการเกษตรทางเลือกที่บุคคลใหเหตุผล
ในการนําไปใชคอนขางซับซอน หลากหลายแตกตางกันไป  ในขณะเดียวกัน พบวา ผูที่มีอาชีพ
แตกตางกันมีการนําความรูเกษตรธรรมชาติไปใชไมแตกตางกัน อาจเนื่องจากกวา  ในปจจุบัน
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พบวา ผูเขาอบรมที่ไมไดประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก
สวนใหญมีอาชีพรับราชการ และคาขาย ทําใหมองเห็นภาพวา แตเดิมในอดีตผูเขาอบรมสวนใหญ
จะเปนเกษตรกรเทานั้น  แตในปจจุบันมีผูสนใจทั่วไปในทุกๆ อาชีพเขารับการอบรม  ดังนั้น การใช
ความรูจะไมเจาะจงเฉพาะกลุมเกษตรกรเทานั้น  ยังมีอาชีพอ่ืนๆ อีกมากที่ใหความสนใจในเรื่อง
เกษตรกรธรรมชาติ  ซ่ึงมีการวิจัยที่สอดคลองและคัดคานจากขอคนพบนี้  ดังผลการศึกษาของ
อรทัย  เจริญวงศศิริ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษา ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่มีตอการผลิตแบบเกษตรธรรมชาติโดย
ศึกษาสองลักษณะ คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับ
เกษตรธรรมชาติ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติในระดับที่ดี
รวมทั้งมีความคิดเห็นทั่วไป  เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติในแงที่ดีเชนกัน และการวิเคราะหตัวแปรที่มี
ตอความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ  พบวา เพศของนักศึกษา และการเขารวมใน    กิจ
กรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพของครอบครัวนักศึกษาตางไมมีผลตอ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตร ธรรมชาติ  และผลการวิจัยของ ปริศนา โกศลสมบัติ (2532 :     
บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําความรูทางการเกษตรไปใชของผูเขารับ
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การฝกอบรมจากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี  ที่พบวา
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพสมรส  จํานวนแรงงานในครอบครัว รุนที่เขารับการ
อบรม ลักษณะการถอืครองทีด่นิ จาํนวนทีด่นิทีใ่ชทาํการเกษตร ความคาดหวงัของผูปกครองเกีย่วกับ
อาชีพ ความคาดหวังของผูเขาอบรมเกี่ยวกับอาชีพ แหลงเงินกู การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร
จํานวนครั้งที่ติดตอกับศูนยฝก จํานวนครั้งที่ไดรับขาวสารการเกษตร และปญหาเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตร ไมมีความสัมพันธกับการนําความรูทางการเกษตรไปใช สวนภูมิลําเนา ระยะเวลาการมีน้ํา
ใชทําการเกษตร และความปลอดภัยจากการรักษาผลผลิตทางการเกษตร มีความสัมพันธกับการนํา
ความรูทางการเกษตรไปใช

ดานรายไดของผูผานการฝกอบรม การวิจัยคร้ังนี้ไมพบความแตกตางของการนํา
ความรูไปใชอาจเปนเพราะวา ในการทําการเกษตรธรรมชาตินั้นไมจําเปนจะตองมีรายไดมากก็
สามารถทําได  ตามสภาพความเปนอยูของตนเอง  อยูที่ความพอใจซึ่งแตละบุคคลสามารถนํามา
ประยุกตใหเหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง  ซ่ึงทั้งนี้อาจเกี่ยวของกับการคํานึงถึงสุขภาพ  และ
ความปลอดภัยทางดานอาหาร ซ่ึงรายไดไมไดเปนตัวกําหนดในการนําความรูไปใชเสมอไป  ดังเชน
จากผลการศึกษาของ เรขา   ศิริเลิศวิมล  (2545 : 101)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกผักกางมุง  พบวา รายได เงินทุน จํานวน  แรงงาน ประสบการณในการปลูกผัก
กางมุง  อายุ การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยี การปลูกผักกางมุงของเกษตรกร
และการศกึษาของ นนัทวนั  ทองเบญญ  (2546 :  บทคดัยอ)    ศกึษาการยอมรบัของเกษตรกร  ที่มีตอ
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา  เกษตรกรปลูกผัก   สวนใหญ
เปนเพศชาย เกษตรกรที่มีรายได แรงงานในครัวเรือนขนาดพื้นที่ถือครอง และการรับรูขาวสาร
ตางกัน  มีการยอมรับในการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ไมแตกตางกัน สวนเกษตรกรที่มี
หนี้สิน และ  ประสบการณความรูในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตางกัน จะมีการยอมรับ   ใน
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษแตกตางกัน และการศึกษาของ  รัชนี เหลาโนนครอ (2543 :  บทคัด
ยอ) ศกึษาการตดิตามผลการเขารวมโครงการสงเสรมิการผลติผักปลอดสารพษิของเกษตรกรในจงัหวดั
มหาสารคาม พบวา รายไดมคีวามสมัพนัธในทางลบหรอืไมแตกตางกบัความคดิเหน็ในเรือ่งผักปลอด
สารพษิ

ดานแหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรพบวาผูผานการฝกอบรมที่มีแหลงน้ําสําหรับทําการ
เกษตรแตกตางกันมีการนําความรูไปใชโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาตามหัวขอเรื่อง
พบวา การอนรัุกษแมลงทีม่ปีระโยชนเทานัน้ ทีม่กีารใชแหลงน้าํแตกตางจากดานอืน่ ๆ   อาจเปนเพราะ
วาการอนรัุกษแมลงเปนการรกัษาและสรางระบบนเิวศใหสมดลุซ่ึงประกอบดวยส่ิงทีม่ชีีวติตางๆ อยู
รวมกนั  และเกือ้กลูกนั  การมนี้าํใชตลอดป หรือมแีหลงน้าํใตดนิทาํใหสภาพพืน้ดนิไมแหงแลงซึง่เอือ้
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ตอการดาํรงชวีติของสิง่มชีีวติตาง ๆไดแก ผีเสือ้ตางๆ มด แมลงและสิง่มชีีวติอ่ืน ๆ ไดมาอาศัย  เปน
ปจจัยหนึ่งในการนําความรูดานนี้ไปใช  จากการศึกษาของ สีศึก  ฤทธิ์เนติกุล (2538 : 59) ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานบนที่สูงของชาวเขาเผามง  บานชาง
เคี่ยนดอยปุย จงัหวัดเชียงใหม พบวา  ในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน  แหลงน้ํามีความสัมพันธ
กับการทําเกษตรของชาวเผามงบานชางเคี่ยน  สวนบานดอยปุย พบวา แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไมมี
ความสัมพันธในการทําเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องจากอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว  การมีแหลงน้ํา
ใชเพียงเล็กนอย  ถือวา เพียงพอแลวในฤดูแลง  ซ่ึงเกษตรกรถือวา เปนชวงเวลาพักผอน และเปน
การเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป ซ่ึงจะเห็นไดวา แหลงน้ํามีความสําคัญและจํา
เปนสําหรับเกษตรกรในบางกลุมหรือบางพื้นที่ที่มีสภาพแตกตางกันทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับลักษณะของ
อาชีพที่แตกตางกันในบางพื้นที่ดวย

ดานจํานวนแรงงานที่ใชในการทําการเกษตร ผลการวิเคราะหไมพบความแตกตาง
ในการใชความรูดานการเกษตรกรรมธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กลาวคือ         
มีจํานวนแรงงานสวนใหญ 2 คน   เพื่อพิจารณาลึกลงไปสามารถอธิบายไดวา โดยท่ัวไปอาจมอง
ไดวา ครอบครัวใดหรือบุคคลใดที่มีความพรอมดานแรงงานมากกวา หรือมีแรงงานเปนของตนเอง
นาจะมีความพรอมมากกวาในการประกอบอาชพีการเกษตร แตเมือ่พจิารณาแลว ตามหลกัการทาํ
เกษตรแบบธรรมชาตนิี ้  เปาหมายหลกัสวนหนึง่กเ็พือ่ตองการลดตนทนุในการผลติหรือใชปจจยั
ตาง ๆ ในการผลติใหนอยทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได ทัง้นีเ้พือ่ความเหมาะสมกบัสภาพการผลติของแตละ
บคุคลนัน้เอง การจางแรงงานหรอืการใชแรงงานของตนเองก็สามารถประกอบอาชีพได ซ่ึงมีงาน
วจิยัทีส่อดคลองและงานวจิยัทีต่างจากขอคนพบนีด้งัการศกึษาของ สุพจน  ชัยวมิล (2532 : บทคดัยอ)
ทาํการศกึษาเรือ่ง ปจจยับางประการทีม่ผีลตอการยอมรบัการทาํและการใชปุยหมกัในอาํเภอตะพานหนิ
จงัหวดัพจิติร พบวา จาํนวนแรงงานในครอบครวั อาย ุ ขนาดพืน้ทีถื่อครองทางการเกษตรไมมคีวาม
สัมพันธตอการยอมรับการทําและการใชปุยหมักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษา
ของ    นันทวัน  ทองเบญญ  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาการยอมรับของเกษตรที่มีตอการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพษิ อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม พบวา เกษตรกรทีม่แีรงงานในครวัเรือน รายได
ขนาดพืน้ที่ถือครอง และการรบัรู  ขาวสารตางกนั มกีารยอมรบัในการปลกูพชืผักปลอดภยัจากสารพษิ
ไมแตกตางกันและการศึกษาของ รัชนี เหลาโนนครอ (2543:63) ศึกษาการติดตามผลการเขารวม
โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม พบวา จํานวน
แรงงานที่ใชปลูกผัก พื้นที่ปลูกผัก ประสบการณในการปลูกผัก  และรายไดไมมีความสัมพันธกับ
ความรูเร่ืองการปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เปน
เทคโนโลยีใหมสําหรับเกษตรกร และจากการศึกษาของ เรขา ศิริเลิศวิมล (2543:110) ศึกษาการ
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ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกผักกางมุงของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา  จํานวนแรงงาน อายุ
การศึกษา รายได เงินทุน ประสบการณในการปลูกผักกางมุง ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกผักกางมุงของเกษตรกร และการศึกษาของ ชวิพร มั่งสุวรรณ (2543:91)  ศึกษา
การยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรในหมูบาน    ใกลเคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร พบวา การศกึษาถงึ ความสมัพนัธของการยอมรบันวตักรรม
ของการเกษตรดานจาํนวนแรงงานทางการเกษตรในครวัเรือน ทีห่วัหนาครวัเรือนมแีรงงานทางการ
เกษตรในครวัเรือนมาก และหวัหนาครวัเรือนทีม่แีรงงานทางการเกษตรในครวัเรือนนอย ไมมคีวาม
สัมพนัธกบัการยอมรบันวตักรรมทางการเกษตร

ดานจํานวนพื้นที่ทําการเกษตร ผลการวิเคราะหไมพบความแตกตางในการใช
ความรูดานการเกษตรธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ขึ้นอยูกับเหตุผลและความ
สนใจของแตละบุคคล อาจเปนเพราะวาในการทําการเกษตรธรรมชาตินั้น  ไมมีขอจํากัดในการใช
พื้นที่มากหรือนอย ซ่ึงมีงานวิจัยที่สอดคลอง และคัดคานจากขอคนพบนี้ ดังผลการศึกษาของ วัลลภ
พรหมทอง (2529 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการติดตามผลการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตร
ระยะสั้นของวิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร พบวา ไมมีความแตกตางกันระหวางผูเขาอบรมที่มีพื้นที่
ถือครองทําการเกษตรมากหรือมีนอย อายุมากและอายุนอย มีการศึกษาสูงและการศึกษาต่ํา และการ
เปนสมาชิก กลุมสถาบันเกษตรและไมเปนสมาชิกกลุม ซ่ึงตางจากการศึกษาของ อภิรดี  โกมลศิริ
(2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาการยอมรับการทําและการใชปุยหมักของเกษตรกร อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี  พบวา ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร อายุ ความรู และทัศนคติทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ยอมรับ และการศึกษาของ สายหยุด  คงยะฤทธิ์ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาการ   ยอมรับการทําไรนา
โดยวิธีอนุรักษดินและน้ําของเกษตรกรในเขตโครงการจัดการลุมน้ําแมสา อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม พบวาขนาดที่ดินทํากินรายไดและแหลงขาวมีผลตอวิธีการอนุรักษดินและน้ํา ขนาดที่ดิน
ทํากิน จํานวนแรงงานและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลตอการยอมรับพันธุพืชสงเสริม การ
ปรับปรุงดินมีความสัมพันธกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดที่ดินทํากิน จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน สัมพันธกับการใชยาฆาแมลง และการศึกษาของ วรากร  สุธัมมรักษา (2537 : บทคัดยอ)
ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ที่มีผลตอการ ยอมรับการใชสารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืช
ของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับสารสะเดาไดแก อายุ ความรู ทัศนคติ
เกี่ยวกับการใชสารสะเดา และพบวาขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตรและขนาดพื้นที่ปลูกพืชมีผล
ตอการยอมรับภายหลังจากการสงเสริมเทานั้น

ดานระยะเวลาในการทําการเกษตร ผลการวิเคราะหขอมูลไมพบความแตกตางใน
การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวา โดยทั่ว
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ไปแลวผูที่มีประสบการณหรือระยะเวลาในการทําการเกษตรมากกวาหรือยาวนานกวา ยอมจะมีผล
ตอการนําประสบการณเหลานั้นมาใชในการประกอบอาชีพไดมากกวาผูที่มีประสบการณนอย หรือ
ไมมีประสบการณ แตเมื่อพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง อาจกลาวไดวาในการทําการเกษตรธรรมชาติ
นั้น   ไมมีความจําเปนเสมอไปวาผูที่นําความรูไปชนั้นตองเปนผูที่มีประสบการณหรือระยะเวลาใน
การทําการเกษตรมากอน ขณะเดียวกันผูที่ไมมีประสบการณเลย หรือมีระยะเวลาในการทําการ
เกษตรนอย แตมคีวามสนใจและตัง้ใจจรงิทีจ่ะนาํความรูเทคโนโลยใีหมๆ ทางการเกษตร คาํแนะนาํ
จากเจาหนาที่และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของในการถายทอดความรูจากการฝกอบรมไปใช ยอมสามารถ
กระทําได และไมจําเปนวาตองมีทักษะและความชํานาญจึงจะสามารถประกอบอาชีพได ดังนั้น
ระยะเวลาในการทําการเกษตรไมมีผลหรือเปนตัวกําหนดในการนําความรูดานการเกษตรธรรมชาติ
ไปใช ซ่ึงอาจจะขึ้นอยูกับปจจัยและองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทําเลที่ตั้งหรือสภาพทาง
ภูมิศาสตรของ ชุมชน ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ โอกาสในการกระจายผลผลิตรวมถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ดังผลการศึกษาของ รัชนี  เหลาโนนครอ (2543 : 63) พบวา
ประสบการณในการปลูกผักไมมีความสัมพันธกับความรูเร่ืองการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและ
ผลการศึกษาของ เรขา  ศิริเลิศวิมล (2543 : 110) พบวา ประสบการณในการปลูกผักกางมุงไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกผักกางมุงของเกษตรกร ซ่ึงตางจากแนวคิดและ
หลักการของ วัลลภ  พรหมทอง (2541 : 59-60)  ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
วิทยาการหรือขอแนะนําหรือส่ิงใหม ๆ ของเกษตรกรนั้น เกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง ทั้งจาก
เทคโนโลยีที่แนะนํา และสภาพแวดลอมซ่ึงในแนวคดิและหลักการนัน้กลาวไววา ประสบการณในการ
ประกอบอาชพี เชน ถาเกษตรกร มปีระสบการณในการประกอบอาชพีทางการเกษตรมานานหรอืมาก
กวา มแีนวโนมทีจ่ะยอมรบัวทิยากรใหม ๆ  ทางการเกษตรไดมากกวา  ซ่ึงจะเหน็ไดวาระยะเวลาในการ
ทาํการเกษตร หรือประสบการณในการทาํการเกษตรไมไดเปน  ขอกาํหนดตายตวัตอการนาํความรูไปใช
หลังจากการฝกอบรมไปแลว

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูเขารับการอบรม ที่มีการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตร เหตุผลในการเขารับการฝกอบรมและระดับความรูของผูเขารับการอบรม แตกตางกัน มีการ
ใชความรูดานการทําการเกษตรธรรมชาติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปน
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว ดังนี้

ผลการวิเคราะหขอมูล ดานการติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกับการใช
ความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรม พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้เอาไว กลาวคอื เมือ่เปรยีบเทยีบจาํนวนครัง้ในการตดิตอกบั
เจาหนาที่สงเสรมิการเกษตรของศนูยฝกฯ พบวา ผูผานการฝกอบรมทีม่กีารตดิตอส่ือสารกบัเจาหนาที่
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สงเสรมิการเกษตรมากกวา 6 คร้ัง ใชความรูมากกวาผูทีม่กีารตดิตอกบัเจาหนาทีส่งเสรมิาการเกษตร 1-
3 คร้ัง และมีความแตกตางกันในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงขอคนพบนี้สรุปไดวา การติดตอส่ือสารมีผลหรือ
อิทธิพลในการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ ดังผลการศึกษาของ เจริญ  สวัสดิวงศ (2534 :   
บทคัดยอ)ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับวิทยาการแผนใหมของเกษตรกรที่มีการติดตอกับเจาหนา
ที่สงเสริมการเกษตร และการมโีอกาสไดพบปะประชมุบอยครัง้ทาํใหเกษตรกรเกดิการตดัสนิใจยอม
รับวทิยาการแผนใหมในการปลูกถ่ัวเหลือง และการศึกษาของ สุพจน  ชัยวิมล (2532 : บทคัดยอ)
ไดทําการศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอการยอมรับการทําและการใชปุยหมักในอําเภอตะพาน
หิน   จังหวัดพิจิตร     พบวา การติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่มีความสัมพันธกับการ  ยอมรับการทํา
และการใชปุยหมักของเกษตรกร แตไมมีความสัมพันธกับอายุ ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
และจํานวนแรงงาน     ในครอบครัว และการศึกษา ของวรากร   สุขธัมมรักษา (2537 : บทคัดยอ)
ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลตอการยอมรับการใชสารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืช
ของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พบวา จํานวนครั้งในการติดตอกับเจาหนาที่เกษตร การเคยไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชสารสกัดสะเดาและชนิดพืชท่ีปลูกมีผลกระทบตอการยอมรับการใชสารสกัด
สะเดาและการศึกษาของ กนกวรรณ  อยูวงศ (2541 : 91-99) ศึกษาระดับการยอมรับ ของเกษตรกร
ในการปลูกผักปลอดสารพษิในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม ราชบรีุ และกาญจนบรีุ จาํนวน 204 ราย พบวา
การยอมรับในการปลูกผักปลอดภัยสารพิษของกลุมแตกตางตามระดับของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การปลูกผักปลอดสารพษิและการศกึษาของ  Albrecht   และคณะ (1981,  อางถงึในธวชั  ทองมณ ี2539
: 52)  พบวา  กลุมตัวแปร   ส่ิงแวดลอมทางสังคม ไดแก  การมีสวนรวมทางสังคม การปฏิบัติ
กจิกรรมรวมกนั การใชการตดิตอส่ือสารและการตดิตอกบัหนวยงานสงเสรมิการเกษตรสามารถอธบิาย
ความผนัแปรในการยอมรับได 11.23 เปอรเซนต

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการเขารับการฝกอบรมของผูผานการฝก
อบรมเกษตรธรรมชาติ กับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว กลาวคือ ผูเขารับการอบรมที่มีเหตุผลใน
การเขารับการอบรมเพื่อตองการนําความรูไปประกอบอาชีพ ใชความรูมากกวานําไปถายทอดให
กับบุคคลอื่น นําไปใชในชีวิตประจําวัน และถูกขอรองใหเขารับการอบรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเขาอบรมเพื่อนําไปประกอบอาชีพของ  
ตนเอง หรืออีกประการหนึ่งเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพเดิมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อประกอบ
เปนอาชีพใหม และเปนทางเลือกของตนเองที่ดีกวาเดิม ตลอดจนการนําไปถายทอดความรูใหกับ
บุคคลอื่นก็ตาม ถึงแมวาตนเองไมมีโอกาสที่จะนําความรูไปใชในทุกๆเรื่อง  แตก็สามารถบอกกลาว
แนะนําใหคนรอบขางในครอบครัวหรือในชุมชนไดรับความรูและนําไปปฏิบัติไดตลอดจนไปปรับ
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ใชในชีวิตประจําวันตามเหตุผลในแตละตัวบุคคล ดังผลการศึกษาของ พวงสุวรรณ  พันธมะมวง
(2541 : บทคัดยอ)  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูไปใชของผูจบ       หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น หนวยฝกอาชีพวัดนอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา  ผูจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
นําความรูไปใชอยูในระดับมากในการนําความรูไปใชเพื่อประกอบอาชีพ นําไปใชเพื่อสวนตัวและ
นําไปใชเพื่อชุมชนและการศึกษาของ ประยงค  ศรีสันเทียะ (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาวิจัย
เร่ือง  การติดตามผลการฝกอาชีพของผูรับการฝกตามหลักสูตรการฝกเตรียมงานของสถาบันพัฒนา
ฝมอืแรงงานภาคตะวนัตก จงัหวดัราชบรีุ ปงบประมาณ 25642  พบวา  เหตผุลกอนมาเรยีนสวนใหญ
ตองการนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต นําความรูไปประกอบอาชีพอิสระ และนําความรูเขาสูตลาด
แรงงาน และการศึกษาของ ศักดิ์ชัย  นาคเอี่ยม (2536 : 237)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสนใจดาน
การศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพของทหารเกณฑกองประจําการสังกัด   กองพลทหารราบที่ 9
จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน คือ การเพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง และ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังตองการใหมีการแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ผลการวเิคราะหขอมลูดานระดบัความรู พบวามกีารใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ทัง้นีพ้บวา ระดบัความรูของผูผานการฝกอบรมสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามหัวขอเร่ือง  พบวา  เร่ืองการทําปุยหมักปุยน้ําชีวภาพ    มีการใช
ความรูแตกตางกนั โดยผูมคีวามรูในระดบัสูง  มกีารนาํความรูไปใชมากกวาผูมคีวามรูระดบัปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการทาํเกษตรแบบธรรมชาติในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องดนิ และปุยจาํเปน
ตองมกีารเรยีนรูเทคนคิวธีิการทาํปุยท่ีดมีคีณุภาพ มธีาตอุาหารพชื ครบถวน รวมถึงการศึกษาถึง
ขบวนการยอยสลายของจุลินทรียชนิดตางๆ ประกอบกับคุณลักษณะของวัตถุดิบที่นํามาทําปุยหมัก
ปุยน้ําชีวภาพ จําเปนตองมีการศึกษา มีความรูเพียงพอที่สามารถนํามาปฏิบัติไดดีตางจากที่เคยปฏิบตัิ
ในอดตีซึง่การทาํปุยหมกัตองใชเวลานาน 3 – 4 เดอืน จงึจะนาํออกมาใชได แตในปจจบุนัพบวา มีจุลิ
นทรียชวยยอยสลายไดเร็วข้ึนสามารถนํามาใชไดทันความตองการ ซ่ึงผูที่มีโอกาสและมีความรูดี
กวายอมไดเปรียบในการหาเทคนิควิธีการทําดีกวาเกษตรกรบางรายหรือผูที่มีความรูนอย หรือไมมี
เลยเนื่องจากเปนความรูเฉพาะที่ตางจากเรื่องทั่วๆ ไป

จากขอคนพบของการศึกษาในเรื่องนี้  ทําใหไดขอสรุปวา  ในการทําการเกษตรใน
ปจจุบัน เกษตรกรหรือผูสนใจประกอบอาชีพการเกษตรตองมีความรู ความเขาใจในสถานการณ
การผลติ การบรโิภค การตลาดควบคูไปดวย  เนือ่งจากมเีทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัการเกษตรมากมาย
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีความรูเทาทันในเรื่องของการเกษตรใน
ปจจุบันทั้งเกษตรรุนเกาและรุนใหม  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัช  ทองมณี  (2539 : 75)
พบวา ระดบัความรูเกีย่วกบันวตักรรม ความเชือ่มัน่ในประสทิธผิลนวตักรรมทศันคต ิเกีย่วกบัความเสี่ยง
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และความรูพืน้ฐานดานนเิวศวทิยาเกษตรเปนปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการตดัสนิใจยอมรบันวตักรรม
เกษตรยัง่ยนื กรณศีกึษาเทคนคิการปลกูผักปลอดสารพษิ ตาํบลบางเหรยีง  อําเภอควนเนยีง จงัหวดั
สงขลา  และการศกึษาของ สุกญัญา  ดจีริง  (2542 : บทคดัยอ)  ศกึษา  การปฏบิตัเิกีย่วกบัการปองกนั
กาํจดัศตัรูพชืของเกษตรกรผูปลูกผักอําเภอไทรนอย จงัหวดันนทบรีุ พบวาตวัแปรอสิระทีม่ผีลเชิงบวก
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแก ระดบัความรูเกีย่วกบัการปองกนักาํจดัศตัรูพชื สถาบนั
เกษตรกร จาํนวนแหลงเงนิทนุ ขนาดพืน้ทีใ่นการปลกูพชืผักและจาํนวนชนดิผัก และการศกึษาของ
Al-Duleimi  (1990)  ทาํวทิยานพินธ  เรือ่ง   “An  Analysis  of   Factors   that    Influence   Adoption of
Improved Agricultural  Practice  Among Iraqi  Farmers”   ผลการศกึษา พบวา  ปจจยัทางดานความรู
ปจจยัทางดานการสือ่สาร ปจจยัทางดานสงัคม เศรษฐกจิ ปจจยัทางดานจติวทิยาสงัคม มอิีทธพิลตอการ
ยอมรบัการปฏบิตักิารเกษตร และการศกึษาของ สุทธพินัธ พรหมสภุา      (อางถงึใน จริยา  วงศประสิทธ
2544 : 33)  ศกึษาการยอมรบัระบบการปลกูพชืของเกษตรกรในเขตโครงการพฒันาน้าํใตดนิโซน 2
อําเภอศรนีคร  จงัหวดัสุโขทยั พบวา  ความรูดานวชิาการปลกูพชืทัง้ในทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิมรีายไดสูง
และต่าํ มกีาร ยอมรบัระบบการปลกูพชืของเกษตรกร       ไมแตกตางกนั แตเกษตรกรจะมปีญหาในเรือ่ง
ราคาผลผลิตและการชลประทานซึง่ตองการใหมปีระกนัราคาผลผลติและปรบัปรงุระบบการชลประทาน
แตอยางไรกต็ามจากการศกึษาของ  สุพรรณ ีแยมส ี(2545 : 62)  ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการเลอืก
บริโภค  ผักปลอดสารพษิของผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร ศกึษากรณเีขตจตจุกัร     พบวา การมคีวามรู
เรือ่งผักปลอดสารพษิไมมคีวามสมัพนัธกบัการเลอืกบรโิภคผกัปลอดสารพษิ และการศกึษา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษา  เรื่อง การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติ  ของผูผานการฝกอบรมจาก

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากการศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วของ  พบวา  ผูผานการฝกอบรมทีม่หีนาทีส่งเสรมิการเกษตร

ของศนูยฝกฯสงผลตอการนาํความรูดานการเกษตรธรรมชาตไิปใชเปนอยางมากเนือ่งจากพบวา ถา
เกษตรกรผูผานการฝกอบรมมโีอกาสพบปะกบัเจาหนาทีส่งเสรมิการเกษตรมากเทาใด กย็ิง่สราง  ความมัน่
ใจในการนาํความรูไปใชมากยิง่ขึน้  ดงันัน้ การจดัฝกอบรมควรมกีารดาํเนนิการในเชงิรุก  โดยเจาหนาทีฯ่
ควรออกไปสงเสรมิพบปะและแลกเปลีย่นความรู ความคดิเหน็ และใหคาํแนะนาํแกเกษตรกรใหมากยิง่ขึน้
จะเปนผลดใีนการนาํความรูไปใชไดแพรหลายยิง่ขึน้

2. จากการศกึษากลุมตวัอยาง พบวา ผูผานการฝกอบรมทีไ่มไดประกอบอาชพีการเกษตร
เปนอาชพีหลัก  ทาํใหผลของการนาํความรูไปใชไมเปนรปูธรรมทีชั่ดเจน  ซ่ึงตางจากผูประกอบอาชพี
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การเกษตรเปนหลัก  ดงันัน้การฝกอบรมควรมกีารคดัเลอืกกลุมผูเขารบัการอบรมระหวางเกษตรกรกบั
บคุคลผูสนใจทัว่ไปซึง่ทาํใหสะดวกในการตดิตามประเมนิผลในโครงการตอไป

3. จากการศกึษาความรูเรือ่งเกษตรธรรมชาตขิองผูผานการฝกอบรม พบวา สวนใหญมี
ความรูในระดบัปานกลาง ซ่ึงถือไดวา มคีวามรูในระดบัทีน่าํไปปฏบิตัไิดนอย   ดงันัน้เพือ่ใหเกดิความ
เขาใจมากยิง่ขึน้ ควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในการฝกอบรมอยางนอย 15 – 30 วนั เพือ่ใหผูเขารบัการอบรม
ไดรูทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิใหเกดิทกัษะและสามารถนาํไปปฏบิตัไิด

4. การนําความรูไปใชของผูผานการอบรมสวนใหญ  นําความรูดานการปรับปรุงดิน
และการทาํปุยหมกัปุยน้าํชวีภาพไปใชในระดบัมากกวาดานอืน่ๆ ดงันัน้ เพือ่ใหการนาํความรูไปใชเกดิ
ประโยชนสูงสดุ  และครบวงจรในทกุๆดาน  ของการทาํการเกษตรธรรมชาต ิ การฝกอบรมควรเนนให
ผูเขาอบรมเหน็ความสาํคญัในทกุๆเร่ือง  เพือ่เปนองคความรูและนําไปใชใหเกดิประโยชนมากทีสุ่ด

5. จากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยาง มภีมูลํิาเนาทีแ่ตกตางกนั เนือ่งจากกระจายอยู
ทัว่ประเทศ ดงันัน้การวดัผลการนาํความรูไปใชของกลุมตวัอยาง ทาํใหมผีลตอระดบัการใชความรูใน
แตละดานแตกตางกนัไปตามลกัษณะของแตละพืน้ที ่ ดงันัน้ควรทาํการศกึษาเฉพาะกรณไีปจะทาํใหได
ขอมลูทีต่รงกบักลุมตวัอยางทีศ่กึษาซึง่จะนาํไปสูตวัช้ีวดัทีชั่ดเจนได

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่ควรนํามาศึกษา คือ
1.  ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรที่ใชในปจจุบันวาสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง และ      

สอดคลองกบัความตองการของผูเขารับการฝกอบรมเพยีงไร และหลักสตูรทีเ่หมาะสมควรเปนอยางไร
                2.   ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอการนําความรูดานการเกษตร
ธรรมชาติไปใช เชน ลักษณะของภูมิประเทศ การใหความสําคัญตอสุขภาพ การเคยเจ็บปวยจาก
การใชสารเคมี

3.  ควรศึกษาปญหาอุปสรรค หรือปจจัยขัดขวางในการทําการเกษตรธรรมชาติใน       
รูปแบบอื่น ๆ  โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสังเกต    การสัมภาษณหรือสอบถามแบบเจาะลึก 
เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการทําการเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย     ทั้งในสวนของ   
เจาหนาที่  ภาครัฐ  เกษตรกร การตลาด และอุปสรรคตอการดําเนินงานภาคเอกชน

4. ควรศกึษาถงึแนวทางและความยัง่ยนืในการทาํการเกษตรแบบธรรมชาต/ิเกษตรอนิทรยี
5. ควรศึกษาดานการตลาด เกษตรธรรมชาติ/เกษตรอินทรียในปจจุบันและแนวโนม

ในอนาคต เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริม และเปนแรงจูงใจแกเกษตรกรที่จะทําการเกษตรตอไป
6. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวม PAR

(Participation Action Research)
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติของผูผานการฝกอบรมโครงการเกษตรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

     คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้สําหรับผูผานการฝกอบรมเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ที่ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณ  ระหวางปงบประมาณ 2541 – 2545
แบบสอบถามแบงออกเปน  4  ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2   ความรูความเขาใจในการทําการเกษตรธรรมชาติ
ตอนที่ 3   การนําความรูไปใชในการทําเกษตรธรรมชาติ
ตอนที่ 4   ปญหาในการนําความรูไปใชในดานการทําการเกษตรธรรมชาติและขอ

   เสนอแนะอื่น ๆ

ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง และตอบคําถาม
ทุกตอน คําตอบของทาน ผูวิจัยจะถือเปนความลับ การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา
เปนการวิเคราะหในภาพรวม ไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอทาน (คําตอบของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการวิจัยครั้งนี้) ผลการวิจัยจะนําไปประกอบการ
ปรับปรุงพัฒนาการเผยแพรการทําเกษตรธรรมชาติตอไป

ขอขอบคุณในความรวมมือจากทานเปนอยางสูง

                           นางสาวจํารัส       สีพลลา
                ผูวิจัย
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ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง     กรุณาเติมขอความลงในชองวางหรือใสเครื่องหมาย ลงในวงกลม  ที่ตรงกับ

    สถานภาพ หรือคุณสมบัติของทาน ในกรณีที่ทานมิไดทําอาชีพเกี่ยวของกับการ
    เกษตรเลย   กรุณา เช็คในชองคําตอบ “ไมไดทําการเกษตร”

1.   เพศ
 ชาย                               หญิง

2.  อายุของทานขณะนี้ …………….. ป
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
  สูงกวาปริญญาตรี                               อ่ืน ๆ ระบุ………………………

4.  อาชีพหลัก ของทานคือ (อาชีพที่ทํารายไดประจําและใชเวลามาก)
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                พนักงานบริษัทเอกชน
  เกษตรกร                คาขาย
  รับจางทั่วไป                                                       ทําธุรกิจสวนตัวขนาดยอม

ในกรณี อาชีพหลัก หรืออาชีพรองของทานมิได เก่ียวของกับการเกษตร ขอใหทาน ขามขอ  5 - 9  และตอบคําถาม
เฉพาะขอ 10 -11
5.  แหลงน้ําหลัก ที่ทานใชทําการเกษตรคือ
   น้ําฝน                           แหลงน้ําธรรมชาติ (หวย,หนอง,คลอง,บึง,แมน้ํา)

  น้ําจากคลองชลประทาน        แหลงน้ําใตดิน (น้ําบาดาล,บอน้ําตื้น,สระขุดใชเอง)
 น้ําประปา                             ไมไดทําการเกษตร

6 .  จํานวนพื้นที่ ที่ใชในการปลูกพืชทั้งหมด ………………….ไร   แบงเปน
               มีที่ดินเปนของตนเอง จํานวน……………ไร
               ที่ดินเชาทั้งหมด จํานวน………………….ไร
              อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………         ไมไดทําการเกษตร
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7.  จํานวนแรงงานที่ใชในการทําการเกษตร ทั้งหมด…………คน   (ไมนับรวมที่ชวยทําธุรกิจอื่น)
  แรงงานในครอบครัว…………………คน
 แรงงานจาง……………….…………..คน           ไมไดทําการเกษตร

8.  ทานมีรายไดจากการประกอบอาชีพทั้งหมด (รายไดจากทุกอยาง)  โดยไมหักตนทุนเฉลี่ย
        ประมาณ ……………..    บาท / ป
9.  ทานมีประสบการณ  ในการทําอาชีพการเกษตร มาแลว กี่ป  ………… ป ……………. เดือน
10. ในรอบปที่ผานมา ทานได พบปะติดตอ กับเจาหนาที่ของศูนยฝกฯ ดวยการเขียนจดหมาย การ
        โทรศัพท  และเดินทางมาปรึกษา เกี่ยวกับ การทําเกษตรแบบธรรมชาติ บางหรือไม

      เคย (โปรดระบุ)                                                  ไมเคย
                     -   การติดตอพบปะโดยตรง จํานวน ………... คร้ัง

-   การเขียนจดหมาย จํานวน ……….………. คร้ัง
                     -   การโทรศัพท จํานวน  ………………….… คร้ัง
11.   เหตุผลหลัก ที่ทานตัดสินใจเขารับการฝกอบรม  การทําเกษตรธรรมชาติ เพราะ(ตอบขอเดียว)

   ถูกขอรอง หรือ ถูกกําหนดใหเขารับการฝกอบรม
 ตองการนําความรูไปใชประกอบอาชีพ

   ตองการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
  ถูกขอรอง หรือ ถูกกําหนดใหเขารับการฝกอบรม

 ตองการนําความรูไปถายทอดหรือเผยแพรใหกับบุคคลอื่น
 อ่ืนๆ  (ระบุ) ………………………………………..
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ตอนที่ 2   ความรูเร่ืองการทําการเกษตรธรรมชาติ
คําชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย ในชอง “ ถูก” ทายขอความที่ทานคิดวา ถูกตอง และ 

 ในชอง “ ผิด”    ทายขอความที่ทานคิดวา ไมถูกตอง
ขอความ ถูก ผิด

1.  หัวใจของการทําเกษตรธรรมชาติ คือการใชเมล็ดพันธุดี
2.  เมื่อฝนตกสารพิษทางการเกษตรจะไหลลงสูแมน้ําลําคลองทําใหปลาในแมน้ํา
    ไดรับสารพิษเชนกัน
3.  ปุยพืชสดที่นิยมปลูกมาก ไดแก พืชตระกูลถ่ัว
4.  การใสปุยเคมี และปุยอินทรีย สามารถเพิ่มธาตุอาหารในดิน
5. การใสปุยคอกปุยหมักปุยพืชสดในดิน มีผลเสียคือจะทําใหเกิดวัชพืชเพิ่ม
    มากขึ้น
6.  การปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนเวลานานติดตอกันหลายป ไมกอใหเกิดผลเสีย
    ตอคุณภาพของดินแตจะชวยปรับสภาพใหดินมีแรธาตุอุดมสมบูรณ
7.  โรคพืชบางชนิดจะระบาดรุนแรงในดินที่เสื่อมโทรม
8.  โครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงไดจากการใสปุยเคมีติดตอกันเปนระยะเวลา
      นานหลายป
9.   กอนปลูกพืชผักควรนําดินไปตรวจสอบกับหมอดินเพื่อมั่นใจไดวาดินจะไม
      ขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่ง
10. การปลูกผักตางตระกูลหลายชนิดรวมกันทําใหเกิดดินเสียเร็วขึ้น เนื่องจาก

พืชตาง ๆ แยงชิงอาหารเพื่อการเจริญเติบโต
11. การปลูกพืชชนิดเดียวในแปลงปลูกพืชเดิมเปนการเพิ่มผลผลิตและใชพื้นที่
       ใหเกิดประโยชนสูงสุด
12.  เราควรกําจัดสิ่งมีชีวิตและแมลงตางๆที่พบในแปลงปลูกพืชใหหมดไปเหลือ
      ไวเพียงพืชที่ปลูกไวเทานั้น
13.   การปลูกพืชผักที่มีระบบรากลึก และรากตื้นสลับกันจะทําใหโครงสรางของ
        ดินเสีย
14. แมลงศัตรูพืชผักเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เนื่องจากคน ทําลายปาแยงที่อยู

อาศัยของแมลง
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ขอความ ถูก ผิด
15. เกษตรกรใชสารพิษกําจัดศัตรูพืชมาเปนเวลานาน แตในปจจุบันก็ยังคงมี
      แมลงศัตรูพืชเปนจํานวนมาก เพราะแมลง สามารถปรับตัวตานทานตอสาร
      พิษได
16.  แมลงสวนใหญชอบไมดอกสีสด ๆ
17.  แมลงตัวห้ําและตัวเบียนจะชวยกําจัดแมลงศัตรูพืชได
18. การลดปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยไมตองใช สารเคมีทํา

ไดโดยการปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนระยะเวลานาน
19.  กล่ินของตนดาวเรืองและตนตะไครหอมชวยไลแมลงศัตรูผักบางชนิดได
20. น้ํายาที่ไดจากการหมักสวนผสมของใบสะเดา(หรือใบเทียมชาง)หัวขาแก
       ตะไครหอม และยาสูบเขาสามารถนํามาฉีดพนขับไลแมลงศัตรูพืชประเภท
       ผักเทานั้นไมเหมาะสมกับพืชไร
21. สารสกัดที่ไดจากเมล็ดสะเดาและใบสะเดาทําใหแมลงหยุดการวางไข และ

งดการลอกคราบได
22.  หัวขาแกสามารถปองกันและกําจัดแมลงวันทองได 100 เปอรเซ็นต
23. กอนที่จะนําน้ํายาสมุนไพรเพื่อปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชไปฉีดพนตอง
       ผสมสารจับใบดวยทุกครั้ง
24. เวลาที่เหมาะสมในการฉีดพนน้ํายาสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืชและแมลง

ศัตรูพืชควรเปนชวงเชา
25. ปุยหมักคือธาตุอาหารของพืชที่ไดจากการหมักระหวางเศษพืชกับมูล สัตว

โดยมีจุลินทรีย ชวยยอยสลาย
26.  เมื่อผสมวัสดุและทํากองปุยหมักเสร็จแลวควรกลับกองปุยทุกวัน
27.  สถานที่ที่เหมาะสําหรับใชทําปุยหมักคือกลางแจง
28. การใหปุยน้ําชีวภาพที่ถูกตองสามารถใชวิธีการรดที่โคนตน ปลอยตามรอง
      และใชเครื่องอัดลงดิน
29. ปุยน้ําชีวภาพคือปุยที่ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชทางใบไมเหมาะกับพืชที่
      ใหผล เชน มะมวง
30. พืชผักตองการธาตุอาหารเสริม ประเภทธาตุโบรอน แคลเซียม ปริมาณมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159

ตอนที่ 3     การนําความรูเร่ือง การทําเกษตรธรรมชาติไปใช
คําชี้แจง     การนําความรูไปใช หมายถึง  การที่ทานนําความรู ทางดานการเกษตรธรรมชาติไปใชใน
                  การประกอบอาชีพ ,ใชในชีวิตประจําวัน หรือ  การถายทอดใหกับบุคคลอื่น สําหรับทาน

    ที่มิใชเกษตรกร ทานสามารถตอบไดเชนกัน แตถา หากทานมิไดนําความรูไปใชเลย
    ไมวาในสถานกาลใดๆ  กรุณาตอบในชอง “ ไมไดใชเลย ”

 โปรดพิจารณา   ขอความเกี่ยวกับการใชความรูดานการเกษตรธรรมชาติและพฤติกรรมที่ทาน
                  ปฏิบัติจริง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง โดยกําหนดให

5     หมายถึง  นําความรูไปใชระดับมากที่สุด หรือปฏิบัติทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ
4     หมายถึง  นําความรูไปใชระดับมาก หรือปฏิบัติ เกือบทุกครั้ง
3     หมายถึง  นําความรูไปใชระดับปานกลาง  หรือปฏิบัติ บางครั้ง
2     หมายถึง  นําความรูไปใชนอย หรือปฏิบัติเพียงครั้งเดียว หรือนานๆ คร้ัง

              1    หมายถึง  ไมไดนําความรูไปใช เลย หรือไมไดปฏิบัติ แมแต คร้ังเดียว

ระดับการนําความรูไปใช
การใชความรูเกษตรธรรมชาติ มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย ไมได

ใชเลย
1.  การปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ (ใชปุยหมัก,
      ปุยน้ําชีวภาพ,ปุยพืชสด)  กอนปลูกพืช
 2. การใชพลาสติกสีเทา - เงิน คลุมแปลงปลูกพืช  
3. การคลุมดินดวยเศษพืชตางๆ หรือวัสดุเหลือใช
   ไดแก ฟางขาว หญาแหง ตนถ่ัว ใบไม ขุยมะพราว
    กระดาษหนังสือพิมพ
4  การปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชคลุมดิน
5  การ ตากดินกอนการปลูกพืช
6  การคราดกลบดินกอนปลูกพืช
7. การใสปุยรองพื้น (ปุยหมัก ปุยคอก  มูลสัตวอ่ืนๆ)
8. การใชปุยพืชสด(ไถกลบซากพืชลงในแปลงเพาะ
    ปลูก)
9. ปลูกพืชกินใบ กินดอก/ผล และกินหัวสลับกัน
10. การปลูกพืชที่มีระบบรากสั้นและยาวสลับกัน
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การใชความรูเกษตรธรรมชาติ มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย ไมได
ใชเลย

11. การปลูกพืชตางระดับที่มีทรงสูงสลับกับพืชทรง
พุมเตี้ยเพื่อบังลมและสรางความสับสนในการหา
อาหารของแมลง

12. การเก็บซากพืชไวเตรียมการเพาะปลูก
       (ไมเผากอน หรือหลังการเพาะปลูก)
13. การปลูกพืชแซมกับดอกไมสีสดๆ เชน บานชื่น
      ดาวเรือง ดาวกระจาย ทานตะวันรอบ ๆ แปลง
      ปลูกพืช
14. การปลูกพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเพื่อลอและไล

แมลงบางชนิดไวในแปลงปลูกพืช
15. การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร ฉีดพนปองกัน

แมลงศัตรูพืช
16. ใชมือเก็บวัชพืช ตัวแมลงและพืชผักที่เปนโรคไป
      ทําลาย
17. ใชกับดักกาวเหนียว ดักจับ แมลงศัตรูพืช

18.  การใชแมลงตัวห้ําตัวเบียนควบคุมแมลง ศัตรูพืช
19.  การใชไสเดือนฝอยในการควบคุมศัตรูพืช
20. ในการสกัดพืชสมุนไพรทานไดใสสะเดา ขา
       ตะไครหอมหรือพืชสมุนไพรตัวอ่ืนลงไปดวย
21. ทานปลูกตะไครหอมรอบ ๆ แปลงปลูกพืช และ

ปลูกไวเหนือลมเพื่อไลแมลง
22. ทานฉีดพนสารสกัดสมุนไพรเมื่อมีแมลงศัตรูพืช
       ระบาดมาก ทุกๆ 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน
23. ทานนําเศษพืช และมูลสัตวมาทําปุยหมัก
24. ดูแลกองปุยหมักโดยการกลับกองปุย ทุก ๆ 20  วัน
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ระดับการนําความรูไปใชการใชความรูเกษตรธรรมชาติ
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย ไมได
ใชเลย

25.โรยปุยหมักและคลุกเคลาปุยหมักใหเขากับเนื้อ
      ดินลึกประมาณ 20 ซม. กอนการปลูกพืช
26. ทานนํารําละเอียด มูลไกไข มาใช ทําปุยน้ําชีวภาพ
27. ใชปุยน้ําชีวภาพเจือจางแลวฉีดพน
28. ทานใชความรูเกษตรธรรมชาติในการแนะนําผูอ่ืน

ในทองถ่ิน
29. ทานนําความรู ไปสอนหรือถายทอดใหกับนักเรียน

ในโรงเรียน
30. ทานนําความรูเกษตรธรรมชาติ ไปพัฒนาอาชีพ

ของตนเอง/ หนวยงาน

ในกรณีท่ีทานไมไดใชความรูจากการฝกอบรม ในการทําเกษตรธรรมชาติ กรุณาอธิบายเหตุผล
สาเหตุ หรือขอจํากัด  ดังตอไปนี้
               1.    ไมไดใช   การปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ  เพราะ….
.………………………………………………………………………………………………………

2. ไมไดใชการปลูกพืชผักหลายชนิดเพราะ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….

3. ไมไดใชการอนุรักษ แมลงที่มีประโยชน เพราะ  ……………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
              4.   ไมไดใชพืชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  เพราะ………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
              5.   ไมไดทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ เพราะ ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 4      ปญหาและขอเสนอแนะของผูเขารับการฝกอบรม
คําแนะนํา     โปรดเติมเครื่องหมาย    ลงในวงกลม   หนาขอความที่ทานเห็นวา ไมเปนปญหา
                    หรือเปนปญหา ที่ทานพบอยูในการนําความรูไปใช พรอมขอเสนอแนะ
4.1 การนําความรูไปใชทานประสบปญหาเหลานี้ หรือไม

ปญหา ไมมีปญหา มีปญหา
1. ดานการผลิต
    -ปจจัยการผลิตมีราคาสูง
   -ไมมีเงินทุนเปนของตนเอง
   -ขาดแคลนแรงงาน
   -ขาดแหลงเงินทุน
   -สภาพดินไมเหมาะสม
   -ขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร
   -ไมมีพื้นที่สําหรับการเกษตร
   -ขาดความรูในเรื่องการทําเกษตรธรรมชาติ
   -ขาดแหลงความรู
   -ภัยธรรมชาติ
   -อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………
2. ดานศัตรูพืช
   -ขาดความรูการใชพืชและสารพืชสมุนไพร
    -กําจัดศัตรูพืช
    -มีโรคแมลงและศัตรูพืชระบาดมาก
    - อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………
3. ดานการตลาด
   - ไมมีแหลงรับซื้อผลผลิต
   - ไมรูความตองการของตลาด
   - ราคาผลผลิตตกต่ํา
   - ขาดคําแนะนําดานตลาด
   -ไมมีสถานที่จําหนายผลผลิต
   - พอคากดราคา
   - อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………

 0
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



163

4.2 ดานหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาท่ีจัดฝกอบรมโดยศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณ ฯ

ปญหา ไมมีปญหา มีปญหา
 1. ดานหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาที่จัดฝกอบรม
   - เนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่อบรม
   - ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาคบรรยาย
   - ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาคปฏิบัติ
   - การสาธิตประกอบการบรรยาย
   - เนื้อหายากเกินไป

-  เอกสารประกอบการฝกอบรม
   -  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….
2.วิธีการสอนและการฝกปฏิบัติของวิทยากร
   - ความรูของวิทยากร
   - มนุษยสัมพันธ
   - การประสานงาน
   - การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ

- อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………
3. สถานที่ฝกอบรม
   - สถานที่พัก
   - อาหาร

-  ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ
-  การคมนาคม

   -  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

0
0
0
0
0

0
0
0
  

 1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
 

4.3 ปญหาอื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ขอเสนอแนะ ทานมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในเรื่องใด บาง ที่จะเปนประโยชนตอการ
จัดฝกอบรมการทําเกษตรธรรมชาติ และการนําความรูไปใชในครั้งตอ ๆ ไป

          (โปรดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ)
1…………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………..………………………………
3………………….……………………………………….………………………………
4……………………..…………………………………….……………………………..
5. …………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ :  เมื่อทานตอบแบบสอบถามแลว กรุณาสอดใสซองที่แนบมาสงคืนตามที่อยูหนาซอง
      ภายในวันที่ 5  มีนาคม   2547

ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีกรุณาใหความรวมมือ
นางสาวจํารัส       สีพลลา
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – นามสกุล นางสาวจํารัส   สีพลลา
ภูมิลําเนา 59  หมู 3 บานโคกสีสวาง  ตําบลนาดี  อําเภอหนองแสง   จังหวัดอุดรธานี
ท่ีทํางาน ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลหวยใหญ  อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260  โทรศัพท 0-3823 – 8060

ประวัติการศึกษา
         พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรม

จากวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
         พ.ศ. 2529 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาสงเสริมการเกษตร  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา (หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
สาขาวิชาเกษตรศึกษา (พืชไร – นา)  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คณะเกษตรศาสตรบางพระ  อําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี

         พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการรับราชการ
         พ.ศ. 2538 พนักงานวิทยาศาสตร ระดับ 2  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

จังหวัดนครปฐม
         พ.ศ. 2542 ครู 2 ระดับ  4  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ

จังหวัดชลบุรี
         พ.ศ. 2548 – ครู (การศึกษา 1) ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ
         ปจจุบัน อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
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