บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปาเมี่ยงเปน ระบบวนเกษตรดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอน
เหนือเรียนรูจากธรรมชาติ และนํามาปฏิบัติมาชานาน เปนระบบเพาะปลูกที่ผสมผสานระหวางปา
ไม เกษตร และเลี้ยงสัตว ที่มุงการผลิตอาหาร สิ่งที่จําเปนตอชีวิต และรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม
มากกวาการผลิตดานเศรษฐกิจ หมูบานปาเมี่ยงเปนหมูบานเล็กๆที่มีอยูกระจัดกระจายรอบปาใหญ
ประชาชนที่อาศัยในหมูบานเหลานี้ทําหนาที่ผูปกปกรักษาผืนปา เปนบานเล็กในปาใหญกลุมใหญ
แหงหนึ่งของประเทศ เปนตัวอยางของคนกับปาที่อยูไดเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประชาชนเหลานี้
ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจเลี้ยงตนเอง ควบคูไปกับรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหปา
เมี่ย งเปน พื้น ที่ปากัน ชนที่ป กปองปาดิบเขา ที่ควรศึก ษาเรีย นรูอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปน
แบบอยางหนึ่ง ของ ภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับระบบวน
เกษตรเพื่อการจัดการลุมน้ําขนาดเล็กในเขตภูเขา LeBar (1967) กลาววาระบบการปลูกเมี่ยงเปน
องคความรูดั้งเดิมของชนกลุมออสโตรเอเชียติค โดยเฉพาะชุมชนกลุมขมุ ที่เปนสาขาหนึ่งของ
ชาวขอมโบราณที่เคยมีอาณาจักรที่รุงเรืองในเขตลุมน้ําโขง แต Preechapanya (1996) สันนิษฐาน
วาเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของชนเผาไทยที่ตั้งถิ่นฐานตั้งแตตอนเหนือของไทย รัฐฉานในเมียนมาร
มณฑลยูนานในจีน และรัฐอัสสัมในอินเดีย ซึ่งชุมชนไทยเหลานี้ตางเกี่ยวพันกับการปลูกชา และ
ผลิต เมี่ย ง อาจกลา วไดวาระบบการปลูกเมี่ย ง เปนประโยชนอยางยิ่งในการศึก ษาความรูนิเ วศ
พื้นบาน เปนหลักฐานที่เปนประโยชนในการคนควาทางมานุษยวิทยาของชนเผาไทย และชนเผา
เขมร และเปนประโยชนในการพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการปลูกชาเปน
อยางยิ่ง
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เกษตรกรผูปลูกเมี่ยง ไดประกอบอาชีพรวมกับปาดวยการเก็บ
เมี่ยงเปนอาชีพหลัก แตขณะนี้เกษตรกรประสบภาวะราคาเมี่ยงตกต่ํา เนื่องจากการบริโภคเมี่ยงใน
ภาคเหนือลดลงจํานวนมาก ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลงไมเพียงพอตอการดํารงชีพ และไม
สามารถที่จะประกอบอาชีพอื่นแทนไดเนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม กลาวคือ มีพื้นที่ทํา
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การเกษตรนอย และอยูในบริเวณปา ไมสามารถปลูกผัก หรือไมดอกขายเปนอาชีพเสริมได แต
ดวยพื้นที่ดังกลาวมีสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูกกาแฟอราบิกา
คือ มีสภาพที่เปนภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 800 – 1,200 เมตร และมีปาที่อุดม
สมบูรณ พื้นที่ทําการเกษตรมีแสงแดดสองรําไร ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูก
กาแฟอราบิกา และวิถีของการเก็บเมี่ยงเอื้อตอการปลูกกาแฟอราบิกาเนื่องจากการเก็บเมี่ยงนั้นจะ
เก็บในชวงเดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน แตกาแฟอราบิกาจะเก็บผลผลิตในชวงเดือน
ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธุจึงทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่อง และในปจจุบันการบริโภค
กาแฟอราบิกามีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อกอนมาก จึงเปนที่มาและความสําคัญในการเพิ่มรายไดจาก
ทําเมี่ยงดวยการปลูกกาแฟอราบิกา
กาแฟ (Coffee) ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจประเภทเครื่องดื่มที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลกที่นิยม
บริโภคเพื่อใหความสดชื่นและความกระปรี้กระเปราแกรางกาย สายพันธุกาแฟมีอยูทั้งหมด 4
สายพันธุ ไดแก อาราบิกา (Arabica) โรบัสตาหรือคานิฟอรา(Robusta or Canephora) เอ็กเซลซา
(Excelsa)และลิเบอริกา (Liberica) แตกาแฟสายพันธุหลักที่นิยมบริโภคและผลิตปริมาณมากที่สุด
ของโลกคือ กาแฟสายพันธุ
อาราบิกา ซึ่งมีการบริโภคและการผลิตประมาณรอยละ 80 ของ
กาแฟ ที่ปลูกทั่วโลก เนื่องจากกาแฟสายพันธุ อาราบิกาเปนกาแฟที่มีรสชาติและกลิ่นที่ดีกวา
กาแฟสายพัน ธุ อื ่น สํ า หรับ ประเทศไทยกาแฟสายพัน ธุ อ าราบิก า จัด วา เปน พืช เศรษฐกิจ ที ่มี
ความสําคัญและสามารถผลิตไดในประเทศไทย เปนอันดับที่ 15 ทํารายไดใหแกประเทศปละ
ประมาณไรละ 10,000–15,000 บาท(พงษศักดิ์ และบัณฑูรย, 2547) จากรายไดดังกลาวทําให
เกษตรกรบนที่สูงทางจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย อาทิ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน
ตาก ลําปาง และอุตรดิตถ เริ่มหันมาปลูกกาแฟกันมากขึ้น ผูที่ริเริ่มและเปนเสมือนหลักชัยในการ
พัฒนาการเกษตรบนที่สูงคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคไดทรงจัดตั้งโครงการหลวง
พัฒนาชาวเขาขึ้นใน ป 2502 เพื่อแกไขปญหาตางๆ บนที่สูง อาทิ ปญหาการทําไรเลื่อนลอย การ
ถางและการเผาปาของชาวเขา และปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ปญหาการปลูกพืชเสพยติดฝน
ซึ่งเปนพืชเสพยติดสําคัญในการนําไปผลิตยาเสพยติดรายแรงคือเฮโรอีน ดวยเหตุนี้การสงเสริมให
มีการปลูกกาแฟแกเกษตรบนที่สูง จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกปญหาดังที่กลาวมาขางตนไดเปน
อยางดี กาแฟสายพันธุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนที่สูง คือกาแฟสายพันธุ อาราบิกา
เนื่อ งจากกาแฟสายพัน ธุ นี้จ ะเจริญ เติบ โตไดดีใ นบริเ วณพื้น ที่ที่มีอุณ หภูมิคอ นขา งต่ํา ตลอดป
ประมาณ 20 - 25 องศาเซลเซียส ในระดับความสูง 800 ถึง 1,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
สําหรับจังหวัดเชียงใหม ถือวาเปนจังหวัดที่มีการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ อารา
บิกามากที่สุด
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สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้น ที่สูง ไดรับมอบหมายจากประธานมูลนิธิโครงการหลวงให
รับผิดชอบดําเนินการชวยเหลือและสนับสนุนหนวยงานและชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อนําความรูและ
ประสบการณจากโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่รวม 27 แหง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งเกษตรกร
สวนใหญมีความยากจน ผลผลิตการเกษตรต่ํา มีการใชสารเคมีเกษตรมาก ดินเสื่อมความอุดม
สมบูรณและขาดแคลนน้ํา รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร ดังนั้น การจัดทํา
แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงจึงมุงแกปญหาความยากจนของประชากรบน
พื ้น ที ่ส ูง ควบคู ไ ปกับ การฟ น ฟูส ภาพสิ ่ง แวดลอ มโดยอาศัย ฐานความรู จ ากโครงการหลวง
ผสมผสานกับองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นและ เนนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงดวย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ ซึ่งโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอก็เ ปน 1 ใน 27 พื้น ที่ ที่เขามาเพื่อ แกไขปญหาความยากจน ฝก อบรมใหความรูที่
เกี่ยวของกับอาชีพ ไมวาจะเปนดานการเกษตร ดานหัตถกรรม ดานการรวมกลุม เพื่อใหเกษตรกร
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกร
ผู ป ลูก ชาเมี ่ย งในพื ้น ที ่โ ครงการขยายผลโครงการหลวงบา นปางมะโอ ต.แมน ะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
2. เพื่อศึกษาปญหาการยอมรับเทคโนโลยี อุปสรรค และแนวทางการแกไข ตลอดจน
ขอเสนอแนะของเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ
ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลที่ไดรับจากศึกษาวิจัยปจจัยที่สัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
ในสวนเมี่ยงของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหมจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําสามารถนําผลวิจัยที่ไดเปนขอมูล
พื้นฐานเพื่อที่จะวางแผนการปรังปรุง สงเสริมการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเมี่ยง
บนพื้น ที่สูงที่มีก ารทํา เมี่ย ง และเปน แนวทางในการสงเสริม และใหคํา แนะนํา แกเกษตรกรใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ และในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
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สมมุติฐานการวิจัย
ปจ จัย ทางดา นลัก ษณะพื ้น ฐานสว นบุค คล เศรษฐกิจ สัง คม และสิ ่ง แวดลอ ม มี
ความสัมพันธตอการยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ
ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ จํานวนทั้งสิ้น 52
ครัวเรือน เปนเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอที่ปลูกกาแฟอราบิกา
จากครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน
ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่นํามาศึกษาไดแก
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม และปจจัยดานอื่นๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ
อบรมดา นการปลูก กาแฟอราบิก า ปจ จัย ดา นเศรษฐกิจ รายไดจ ากขายกาแฟอราบิก า รายได
ครัวเรือน เงินทุนในการปลูกกาแฟ อราบิกา จํานวนแรงงาน พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกา ปจจัยอื่นๆ
ความรูในการปลูกกาแฟอราบิกา ทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา การปฏิบัติในการปลูกกาแฟ
อราบิกา
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟ
อราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเมี่ยงของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ
โอ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1. ลักษณะสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 การอบรมดานเทคโนโลยีการปลูก
กาแฟอราบิกา
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ
2.1 รายไดจากการขายกาแฟอราบิกา
2.2 รายไดครัวเรือน
2.3 เงินทุนในการปลูกกาแฟอราบิกา
2.4 จํานวนแรงงาน
2.5 พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกา
3. ปจจัยดานอืน่ ๆ
3.1 ความรูในการปลูกกาแฟอราบิกา
3.2 ทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา
3.3 การปฏิบัติในการปลูกกาแฟอราบิกา

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกกาแฟอราบิกา
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นิยามศัพท
การยอมรับ หมายถึง การนําเอาวิธีการหรือเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ไปปลูกใน
แปลงของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ
เมี่ยง (คําเมืองในภาคเหนือ) มีความหมายวา 'ชา' หมายถึงใบชาที่หมักไวระยะเวลาหนึ่ง
แลวจึงนํามาใชบริโภคโดยการอม และดูด ผสมกับเกลือหรือน้ําตาล นิยมใชบริโภคในชนบท
ภาคเหนือตอนบน
กาแฟอราบิกา หมายถึง พันธุกาแฟที่มีตนไมพุมขนาดเล็ก ปกติมีใบเขียวเขมตลอดป
อายุ หมายถึง อายุเต็มของเกษตรกรถึงวันตอบแบบสอบถาม นับจํานวนเปนป
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของเกษตรกร
การเขารับการฝกอบรม หมายถึง จํานวนครั้งที่เกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกาที่ไดเขารับ
การฝกอบรมของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
รายไดจากกาแฟอราบิกา หมายถึง รายไดจากการขายกาแฟอราบิกาที่เกษตรกรไดรับใน
รอบ 1 ป
พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกา หมายถึง พื้นที่ในการปลูกกาแฟอราบิกาทั้งหมด เปนจํานวนไร
ตอเกษตรกร 1 ราย
ความรูในการปลูกกาแฟอราบิกา หมายถึง ความรอบรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในการปลูกกาแฟอราบิกา ที่ไดรับจากการฝกอบรมและจากแหลงความรูอื่น
ทัศนคติ หมายถึง สภาพจิตใจหรือความรูสึกนึกคิด หรือความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูก
เมี่ยง ที่มีตอการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
การปฏิบัติ หมายถึง การที่เกษตรกรผูปลูกเมี่ยง ไดนําความรูที่ไดรับการฝกอบรมและ
ไดรับจากแหลงความรูอื่นๆ ไปปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่
ตนเอง
โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ หมายถึง โครงการพิเศษที่ดําเนินการชวยเหลือ
ดานอาชีพและสังคม เพื่อพัฒนาและยกระดับความเปน อยูของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้น ที่
ต.แมน ะ อ.เชีย งดาว จ.เชีย งใหม โดยมีห นว ยงานหลัก ในการดํา เนินงาน คือ สถาบัน วิจัย และ
พัฒ นาพื ้น ที ่ส ูง (องคก ารมหาชน) มูล นิธ ิโ ครงการหลวง และหนว ยงานราชการ ในจัง หวัด
เชียงใหม เปนคณะทํางานโครงการ

