บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาในสวน
เมี่ ย งของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบ า นปางมะโอ ต.แม น ะ อ.เชี ย งดาว
จ.เชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเนื้อหาจากตํารา เอกสาร วารสาร อินเตอรเน็ต เพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการศึกษามากที่สุด ในสวนนี้จะไดกลาวถึงผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการปฏิบัติ
2. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
3. การปลูกกาแฟในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการปฏิบัติ
แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
นักวิชาการใหความหมายของการยอมรับไว ดังนี้
กมลรัตน (2544) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การที่บุคคลไดทําการตัดสินใจ
ที่จะนําสิ่งใหม ๆ ที่เขามานําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือ การดํารงชีวิตใหดี
ยิ่งขึ้น
ฉันทวรรณ (2545) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่
บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับความรูความเขาใจ ประสบการณของบุคคลนั้น ๆ และแสดง
ออกมาโดยการเห็นดวย หรือลงความเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
ดิเรก (2538) กลาวถึงการยอมรับวาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลภาย
หลังจากบุคคลนั้นไดเรียนรูนวัตกรรมจนกระทั่งมีความรูที่ดี เพิ่มเติมทักษะประสบการณและฝกฝน
จนเกิดความชํานาญ และไดยึดถือปฏิบัติตามนวัตกรรมนั้นอยางไดผลตอเนื่อง
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นัยนา (2545) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจ
ภายในบุคคลหลังจากที่ไดรับรูเกี่ยวกับสิ่งใหม ๆโดยผานขั้นการตระหนักเกี่ยวกับนวัตกรรม ขั้น
การสนใจ การประเมินผล การทดลองและการยอมรับในที่สุด
ปนัดดา (2543) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับรู เรียนรู หรือไดรับการแนะนํา และในที่สุดก็รับเอาสิ่งนั้นๆ มาใช หรือ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชน โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะชา หรือเร็วขึ้นอยูกับตัวบุคคล และ
คุณลักษณะของนวัตกรรม
สุวรรณี (2544) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การเห็นดวยวาดี มีประโยชน
เหมาะสมและเปนจริงตามนั้น โดยไมมีทาทีคัดคานหรือตอตาน พรอมที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
Foster (1973) อางโดย นัยนา (2545) ใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึง การที่
ประชาชนไดเรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานขั้นการรับรู การยอมรับ จะ
เกิดขึ้นไดหากมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดทดลองไป
ปฏิบัติ เมื่อเขาแนใจแลววาสิ่งประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซื้อ
สิ่งประดิษฐนั้น
Hornby (1996) อางโดย ฉันทวรรณ (2545) กลาววาการยอมรับ หมายถึง
1) การกระทําหรือการรับ (ของขวัญ คําเชิญ ขอเสนอ)
2) การไดรับหรือกระบวนการยอมรับ หรือไดรับการยอมรับเขากลุม
3) การยอมรับหรือการเห็นดวย และเชื่อในบางสิ่งบางอยาง
4) ความเต็มใจที่จะอดกลั้นบางสิ่งบางอยางที่ไมนายินดี
5) การยอมรับยินดีที่จะรับบางสิ่งบางอยาง ตกลงตามขอเสนอ
6) การยอมรับทําตามหนาที่ความรับผิดชอบ ยินยอมปฏิบัติตาม
7) การยอมอดกลั้น ตอบางสิ่งบางอย างที่ ไ มน าพึง พอใจ
โดยพยายามไม
เปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยง
8) การมองเห็นวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองแลวเชื่อยอมรับในสิ่งนั้น การยินดี
ตอนรับบางสิ่งบางอยางหรือบางคน
จากที่นักวิชาการกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การยอมรับ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยบุคคลไดสัมผัส เรียนรู และปฏิบัติ และบุคคลไดตัดสินใจ
แสดงออกวาเห็นดวยหรือลงความเห็นเปนสิ่งที่เหมาะสมและเปนประโยชนใน 3 ลักษณะ คือ การ
ยอมตาม การเลียนแบบเทียบเคียง และการยอมรับจากภายในใจ
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การยอมรับของเกษตรกร (Farmers’ Adoption) Mosher (1986) อางโดยแสงอรุณ (2537)
ไดใหความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่เกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณา
และในที่สุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมนั้น” และชไมพร (2540) ไดสรุปวา การยอมรับเปน
พฤติกรรมของบุคคลในการรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนเห็นวาดีกวาทั้งในรูปธรรมและนามธรรมไป
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีความพึงพอใจ และเชื่อถือ และการยอมรับจะเกิดขึ้นไดโดยผานขั้นตอน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ
นักวิชาการกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการยอมรับไว ดังนี้
1. ทฤษฏีสุญญากาศ
Mosher (1978) อ า งโดย บุ ญ ธรรม (2540) กล า วไว ใ นทฤษฏี สุ ญ ญากาศในชนบทว า
เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรเป น บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ใ นท อ งถิ่ น ของเกษตรกรมี ค วามคุ น เคยกั บ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกษตรกรทําอยูและรูถึงปญหาหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคในการทําการเกษตร ให
กาวหนาและเขาก็ชวยเหลือเกษตรกรในสิ่งที่จําเปนตองทําเพี่อใหงานดําเนินตอไปได
สิ่งที่จําเปนสําหรับเกษตรกรอาจจะเปนความรู ทักษะใหม ๆ ที่เจาหนาที่สงเสริมตองชวย
เขาในหลาย ๆ กรณี เชน ถาเขาติดขัดดานสินเชื่อเพื่อการเกษตร เจาหนาที่สงเสริมก็ชวยติดตอแหลง
กูยืมใหหรืออาจชวยใหเกษตรกรรมรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณขึ้น บางครั้งอาจมีปญหาเกี่ยวกับการหา
ซื้อปุย เจาหนาที่สงเสริมก็พยายามชวยใหหาซื้อปุยไดทันกาล เมื่อผลิตผลออกมาแลวเกษตรกรขาย
ไปไดราคาไมดี เพราะไมรูราคาของตลาดกลาง เจาหนาที่ก็ตองแนะนําใหเขารูโดยสม่ําเสมอ และ
กระจายขาวใหรูทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่น ๆ อีกมาก ไมมีเจาหนาที่สงเสริมคนใดที่สามารถ
ทําไดทุกอยางในสิ่งที่เกษตรกรตองการในทองถิ่น แตเจาที่สงเสริมสามารถเลือกวาจะทําอะไรที่
จําเปนกอนหรือหลังได อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาทฤษฏีสุญญากาศในชนบท หรือทองถิ่นของการ
สงเสริมการเกษตร เปนงานชวยตอบสนองความตองการของเกษตรกรในทองถิ่นชนบทในเรื่องตาง
ๆที่จําเปนและสามารถกระทําใหกาวหนาไปได โดยที่ยังไมเคยมีผูหนึ่งผูใดใหความชวยเหลือมา
กอน เปรียบเสมือนเปนชองวางหรือสุญญากาศในชนบท
จากทฤษฏีดังกลาว กลาวไดวาการที่เกษตรกรจะยอมรับสิ่งใดนั้นจะตองเปนสิ่งที่เกษตรกร
ยังขาดอยูหรือเปนสิ่งที่เกษตรกรตองการจริง ๆ
2. ทฤษฏีแรงจูงใจ
Maslow (1959) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาวไวในทฤษฏีแรงจูงใจวา แรงจูงใจที่นําไปสู
พฤติกรรมหรือการกระทํา การปฏิบัติตาง ๆ อาจเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนเราตองการที่จะมีที่จะรูสึก
หรือไดเปนอะไรตามที่คาดหวัง เชน ตองการจะมีบานพักอาศัยมีความรูสึกปลอดภัย หรือไดเปน
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เกษตรกรตัวอยางตามที่คาดหวัง ฯลฯ แรงจูงใจหรือเหตุจูงใจของมนุษยเรามีหลายอยาง มาสโลว
แนะนําวาควรสังเกตดูความตองการที่จําเปน หรือความตองการพื้นฐานกอน สวนความตองการอื่น
ๆ จะมีเพิ่มหลังจากนั้น ความตองการของมนุษยเรานั้นมีอยู 5 กลุม ไดจัดไวเปนขั้น ๆ หรือเปน
ระดับ เมื่อคนเราพอใจหรือบรรลุความตองการในขั้นแรก หรือระดับแรกแลวก็จะแสวงหาความ
ตองการในขั้นตอไป
1) ความตองการอยูรอด ความตองการในระดับพื้นฐานที่สุดมักเรียกวา ความตองการทาง
รางกาย หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่รางกายมนุษยตองการเพื่อความอยูรอดเชนเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
สิ่งที่ตองการไดแก อาหาร น้ําดื่ม อากาศหายใจ การขับถาย การหลับนอน ที่พักอาศัย ฯลฯ
2) ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการที่จะปองกันตนเองหรือตองการความ
ปลอดภัยจากสิ่งตาง ๆ บางครั้งก็เรียกวา Safety Needs
3) ความตองการทางความรัก และการเขาพวกเขาหมู ในขั้นนี้คนเราตองการความรักจาก
คนอื่น และเขาพวกเขาหมูกับเขาได หรือเปนสมาชิกของสังคม
ความตองการ 2 ขั้นแรก เกี่ยวของกับธรรมชาติทางชีววิทยาของมนุษย ในขั้นที่ 3 เปนความ
ตองการความรักจากคนอื่นเปนเรื่องทางสังคม ไมมีใครสนองความตองการนี้ไดดวยตนเอง เขา
ตองการกลุมทางสังคม ซึ่งเขาสามารถเปนสมาชิกไดและกลุมนี้ก็ยอมรับเขา ความตองการในขั้น
ตอไปคือขั้นที่ 4 ก็เปนไปในทํานองเดียวกัน
4) ความตองการยกยอง อาจเรียกวาการเปนที่ยอมรับนับถือหรือการยกยองในตัวเราจะมี
มากนอยแคไหนขึ้นอยูกับการประเมินของคนอื่น ถาบุคคลไมไดรับการยอมรับนับถือโดยกลุมทาง
สังคมเขาก็ไมคอยหวังเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มากนัก กลาวอีกนัยหนึ่งความตองการเปนที่ยกยองนับถือ
ในระดับสูงกวา 3 ขั้นแรกความตองการ คนเราจะตองการการยกยองสรรเสริญก็ตอเนื่องความ
ตองการใน 3 ขั้นแรกเปนที่พอใจแลว
5) ความตองการทําใหเปนจริงตามที่ปรารถนา ความตองการขั้นสูงที่บุคคลตองการทําใน
สิ่งที่ตนมีศักยภาพที่จะเปนหรือจะทําไดใหเปนจริงขึ้นมา เพื่อใหตนมีความพึงพอใจอยางสูงสุด
เทาที่จะเปนไปได มาสโลวกลาววา “คนเราสามารถเปนอะไรไดเขาก็ตองเปน” เปนเรื่องปกติที่เห็น
ความตองการขั้นนี้ มักแสดงออกในกลุมศิลปนและกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่ทํางานสรางสรรค
3. ทฤษฎีการเรียนรู
Hammons (1968) อางโดย สุธรรม (2546) ใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู
(Learning) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยกิจกรรมหรือประสบการณของเขาเองทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม (Behavior) เขาเรียนรูจากสิ่งที่เขากระทําเขาเรียนรูไดโดยผาน
กิจกรรมอยางเดียวหรือหลายอยางที่เขากระทําดวยตนเอง
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จากทฤษฎีขางตนสามารถสรุปไดวา การเผยแพรความรู แนวความคิดวิธีการ หรือสิ่งใหม
ไปยังเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรเกิดการยอมรับ และปฏิบัตินั้นมิไดขึ้นอยูกับเจาหนาที่ฝายเดียว แต
ขึ้นอยูกับตัวแนวความคิดใหม ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ดวย และจากกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นของ
เกษตรกรทําใหเกิดความตองการ และคาดหวังในผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการดําเนิน
กิจกรรม จึงทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อใหสําเร็จตามความตองการที่คาดหวังไว
กระบวนการยอมรับ
เสถียร (2537) อธิบายวา กระบวนการยอมรับ คือ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น ในสมองที่บุคคลจะตองผานขั้น
หรือระยะตาง ๆ ตั้งแตขั้นแรกที่รูเรื่อง หรือมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในที่สุดก็ถึงขั้นการยืนยันการตัดสินใจที่ทําไปแลว
Rogers (1971) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาวถึงกระบวนการยอมรับ (Adoption Process)
วาเปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งเริ่มตนดวยการเริ่มรูหรือไดยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม
แลวไปสิ้นสุดลงดวยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ กระบวนการนี้มีลักษณะคลายกับการเรียนรูและ
การตัดสินใจ (Learning and Decision Making) โดยแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มรูหรือรับรู (Awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรเริ่มรับรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตื่นตัวเองหรือเจาหนาที่สงเสริมกระตุนในการรับรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหมนั้น ถาไมตรงกับความตองการที่แทจริง เขาก็จะปฏิเสธและไมใหความ
สนใจ ขั้ น ตอนนี้ ถื อ เป น ขั้ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เพราะเป น ขั้ น แรกที่ บุ ค คลเป า หมายรั บ รู สิ่ ง ใหม ๆ
จําเปนตองไดรับการกระตุนชี้แนะจากนักสงเสริม และการใชสื่อทางไกลจะมีสวนอยางมากตอการ
ทําใหเกษตรกรเกิดการตื่นตัวดวยตัวเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นสูความสนใจ (Interest) หลังจากที่บุคคลเปาหมายรับรูนวัตกรรมแลวถาตรงกับ
ความต องการ เขาก็จ ะสนใจหาขอมูลขาวสารรายละเอี ยดเพิ่มเติม โดยอาจสอบถามจากผูรูใ น
รายละเอียดและปญหาตางๆเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ทั้งนี้นักสงเสริมจะเปนบุคคลที่มีบทบาทมากใน
ขั้นนี้ หากบุคคลเปาหมายไดรายละเอียดที่ไมชัดเจน ไมสามารถอธิบายขอของใจตาง ๆ ได ก็จะ
นําไปสูความลมเหลวในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 3 ขั้นไตรตรอง (Evaluation) ในขั้นนี้หลังจากบุคคลเปาหมายศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับนวัตกรรม แลวก็จะไตรตรอง ประเมินดูวา ถารับเอานวัตกรรมนั้นมาปฏิบัติ จะเกิดผลดี
หรือไม อยางไรบาง เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู ถาเขาชั่งใจไตรตรองดูแลว รูสึกวาผลดีจะ
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มากกวาผลเสีย ก็จะนําไปสูขั้นตอไป คือ ขั้นการทดลอง ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้ นักสงเสริมจะตองทําให
บุคคลเปาหมายเกิดความเชื่อมั่นวา ถายอมรับนวัตกรรมใหมไปปฏิบัติจะกอใหเกิดประโยชนกับเขา
อยางเต็มที่
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองทํา (Trial) เมื่อบุคคลเปาหมายประเมินผลนวัตกรรมใหมวาดีเหมาะสม
และสามารถกระทําไดและเกิดความแนใจก็จะตัดสินใจทดลองทํา โดยทดลองทําในพื้นที่ขนาดเล็ก
เพื่อดูวาคุมการลงทุนเพียงใด เขากับสภาวการณในปจจุบันของตนและผลที่ออกมาเปนไปตาม
ความคิดหรือไม
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น นํ า ไปปฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ยอมรั บ (Adoption) เป น ขั้ น ที่ บุ ค คลตั ด สิ น ใจยอมรั บ
นวัตกรรมใหมไปปฏิบัติหลังจากไดทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเปนที่พอใจ การยอมรับจะเกิดขึ้น
เต็มที่และตอเนื่อง ขึ้นอยูกับปริมาณผลประโยชนที่เกษตรกรไดรับ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ และตราบ
เทาที่ยังไมมีนวัตกรรมใดที่ดีกวาสิ่งที่ยอมรับอยูแลวในปจจุบัน
จากที่ นั ก วิ ช าการกล า วข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า กระบวนการยอมรั บ หมายถึ ง
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคล การตัดสินใจยอมรับ
วิทยาการแผนใหมใชเวลาตางกัน ตามความแตกตางกันดานสภาพพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคมของเกษตรกร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับ
พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการ
เกษตรที่สูงของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีปจจัยบางประการที่เกี่ยวของ คือ
1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร สินเชื่อในการกูเงินทาง
การเกษตรและภาระหนี้สินของเกษตรกรชาวเขาที่มีความสัมพันธตอการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ใน
การดําเนินการเกษตรที่สูง สําหรับปจจัยดานการถือครองที่ดินและฐานะทางเศรษฐกิจไมมีผล
ยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการทางการเกษตร
2. ปจจัยทางสังคม คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดใหเกษตรกรยอมรับสิ่ง
ปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตางกันออกไป ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา แรงงาน
ในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมีความแตกตางในการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการ
ดําเนินการเกษตร
อดิเรก (2553) กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับของเกษตรกรผูปลูกถั่วเหลื่อม
ขาวโพดโดยการไมเผาแลไมไถพรวนของชาวเขาเผาปะหลอง พบวาสวนใหญเปนปจจัยพื้นฐาน
ทางสังคม ซึ่งประกอบไปดวย อายุ การอบรมดานการปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพด ประสบการณการ
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ปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน การรับรูขาวสาร แรงงานในครัวเรือนของ
เกษตรกรและแรงจูงใจในการปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน ของชาวเขาเผา
ปะหลอง เปนตัวกําหนดใหเกิดการยอมรับและการนําไปปฏิบัติแรงจูงใจในการปลูกถั่วเหลื่อม
ขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน สวนปจจัยทางเศรษฐกิจ มีเพียงรายไดจากภาคเกษตร
เทานั้น ที่มีความสัมพันธตอการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆในการปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพดโดยการไมเผา
แลไมไถพรวนของชาวเขาเผาปะหลอง
ดิเรก (2527) กลาวถึง สิ่งที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีหรือ การปฏิบัติทาง
การเกษตรวา มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ดังนี้
ปจจัยที่เปนเงื่อนไขหรือสภาวการณโดยทั่วไป ประกอบดวย
1) สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน เกษตรกรหรือ
บุคคลที่เปนเจาของปจจัยการผลิต จะมีแนวโนมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่งายกวาและเร็วกวาผูที่มี
ปจจัยการผลิตนอยกวา เชน เกษตรกรที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมากกวา เกษตรกรที่ทํากินในที่ดิน
มากกวา เกษตรกรที่มีรายไดมากกวา จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดงายกวา และเร็วกวาเกษตรกรที่
มีปจจัยเหลานี้นอยกวา
2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีสวนเกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา เชน
บุคคลที่อยูในชุมชนที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัดมากกวา มีลักษณะการ
แบงชนชั้นทางสังคมอยางเห็นเดนชัดกวา มีคานิยมและความเชื่อเกี่ยวกับกิจกรรมที่เปนอุปสรรคตอ
การเปลี่ยนแปลงมากกวา มีผลทําใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ชาลงและนอยลงดวย
3) สภาพทางภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ ทองที่ใดมี
สภาพภูมิศาสตรที่สามารถติดตอกับทองถิ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะทองถิ่นที่เจริญทางดานเทคโนโลยีได
มากกวา ไมวาเปนการคมนาคมที่สะดวก หรือมีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิตมากกวา จะมีผลทํา
ใหเกิดแนวโนมของการยอมรับมากกวาและเร็วกวา
ปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรง
บุคคลเปาหมาย (Target Person) หรือผูรับการเปลี่ยนแปลง (Client) พื้นฐานของเกษตรกร
เองเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคนิค หรือวิทยาการใหม ไดแก
(1) พื้นฐานทางสังคม จากการวิจัย พบวา
ก. เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาเพศชาย
ข. ผูมีระดับการศึกษาและประสบการณสูงกวาจะยอมรับเร็วกวาผูมีการศึกษาและ
ประสบการณต่ํากวา
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ค. ผูที่มีการติดตอกับเจาหนาที่ หรือผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาและมีความถี่ใน
การรับฟงขาวสารมากกวา หรือมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเพื่อนบานในเรื่อง
การประกอบอาชีพมากวา จะยอมรับกาเปลี่ยนแปลงในระดับที่รวดเร็วกวาและมากกวา
ง. บุคคลที่อยูในอายุวัยรุนหรืออายุนอยยอมรับเร็วที่สุด และชาลงไปตามลําดับเมื่อ
อายุมากขึ้น
(2) พื้นฐานทางเศรษฐกิจ จากการวิจัย พบวา เกษตรกรที่มีลักษณะตอไปนี้อยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวา จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกวา และปริมาณที่มากกวา ไดแก
ก. การถือครองที่ดินจํานวนมากกวา
ข. การทํากินในที่ดินที่มีเนื้อที่มากกวา
ค. การประกอบอาชีพในลักษณะที่เปนการคามากกวา
ง. การมีรายไดมากกวา
จ. การมีทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตมากกวา
ฉ. การมีเครื่องมือที่จําเปนในการผลิตมากกวา
ช. การมีโอกาสไดรับสินเชื่อที่มีปริมาณมากกวาและดอกเบี้ยถูก สิ่งเหลานี้เปน
องคประกอบใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็วกวาและมากกวา
(3) พื้นฐานการติดตอสื่อสารของเกษตรกร การติดตอสื่อสารที่จําเปนอยางยิ่ง คือ
ประสิทธิภาพในการรับฟงขาวสาร ไดแก การอาน การฟง รวมทั้งความคิดที่มีเหตุผล ใน
ขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการพูด การเขียนดวย สิ่งเหลานี้มีสวนชวยเสริมสรางความเขาใจ
ระหวางตัวเองและเพื่อนบาน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
(4) พื้นฐานเรื่องอื่น ๆ เชน
ก. เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) มีความพรอมทาง
จิตใจ และ/หรือมีขอมูลที่เกี่ยวของมากกวา และ/หรือมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่หรือผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีที่นํามาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ข. มี ค วามสนใจปญ หาและความต อ งการของตนเองและกิจ กรรมอาชีพ ของ
เพื่อนบาน
ค. มีความสามารถในการจัดการเกษตรกรที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งนี้หรือมี
มากกวา มีแนวโนมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มากกวา และรวดเร็วกวาตามลําดับ
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ปจจัยเนื่องมาจากนวัตกรรม (Innovations) หรือเทคโนโลยีที่จะนําไปเปลี่ยนแปลง ไดแก
1) ตนทุนและกําไร (Cost and Profit) ถาเทคโนโลยีใดลงทุนนอยที่สุด กําไรมากที่สุด การ
ยอมรับก็สูงกวา เร็วกวา กําไรนั้นนอกจากจะหมายถึงเงินที่ไดรับ ยังรวมถึงกําไรที่เกิดจากการใช
ประโยชนและความมีหนามีตา (Utility and Prestige) ดวย
2) ความสอดคลองและเหมาะสมกับสิ่งที่มีอยูในชุมชน (Similar and Fit) ความสอดคลอง
เหมาะสมนี้ เ ป น เรื่ อ งของการที่ ไ ม ขั ด ต อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ของคนในชุ ม ชน
นอกจากนี้ ยั ง เป น เรื่ อ งของความสอดคล อ งและความเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนดวย
3) สามารถนําไปปฏิบัติไดและเขาใจงาย (Practical and Understood) คือ ตองไมเปนเรื่องที่
ยุงยากซับซอนและไมมีกฎเกณฑที่ยุงยากเกินไป
4) สามารถเห็นวาปฏิบัติไดผลมาแลว (Visibility) คือ ถาเห็นวาเกิดผลดีมากอนแลว จะ
ปฏิบัติตามหรือยอมรับไดงายและเร็วกวา
5) สามารถแบงแยกขั้นตอนหรือแยกเปนเรื่อง ๆ ได (Divisibility)
6) ใชเวลานอยหรือประหยัดเวลา (Time Saving)
7) เปนการตัดสินใจของกลุม (Group Decision) เพราะกลุมมีอิทธิพลในการวางกฎเกณฑ
บางประการที่สมาชิกตองปฏิบัติตาม
ลักษณะที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถามีครบมากที่สุดการยอมรับนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเกษตรจะรับไดเร็วกวาและปริมาณมากกวา และการที่นวัตกรรมที่นํามาใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงจะสามารถแพรกระจาย (Diffusion) ไปรวดเร็วเพียงใด มีขอที่ควรนํามาพิจารณาความ
เกี่ยวของ คือ
1) นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นเมื่อนําไปใชแลวเกิดผลประโยชนทางดานการเพิ่มรายได
หรือผลประโยชนอื่นมากนอยเพียงใด ถามากก็แพรกระจายเร็ว
2) ผลประโยชนที่เกิดขึ้นใหผลตอบแทนหลังจากการปฏิบัติแลว ถาใหผลตอบแทนใน
ระยะสั้น เทคโนโลยีนั้นก็แพรกระจายไปเร็ว
3) การคมนาคม เชน ถนนหนทาง ขอบขายการติดตอสื่อสารกวางขวางแพรหลาย ถามาก
จะกระจายไดเร็ว
4) ลักษณะของความสอดคลองหรือขัดแยงกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
หนึ่ง ๆ ถาไมมีความขัดแยงกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนสวนใหญ เทคโนโลยีนั้นจะ
แพรกระจายไดเร็ว
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5) วัตถุประสงคในการผลิตของเกษตรกร ถาเปนการผลิตเพื่อการคามากกวาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็วกวา
6) มีสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยราคาถูกบริการ ถามีมากการแพรกระจาย
เทคโนโลยีก็มีมากกวา
Rogers (1968) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาววา การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกรใน
อัตราที่เร็วหรือชา และมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับ ลักษณะของเกษตรกรที่สําคัญไดแกสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียม
1) เพศ เพศหญิงมีแนวโนมที่จะเชื่อและยอมรับนวัตกรรม และเปลี่ยนทัศนคติไดงาย
2) อายุ เกษตรกรที่มีอายุอยูในวัยหนุมสาว มีการยอมรับนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงไดไว
และงาย
3) ความสามารถในการติดตอสื่อสาร เกษตรกรที่มีความสามารถในการอานการพูดเขาใจ
และยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา
4) ระดับการศึกษา และประสบการณ เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาและประสบการณยอมมี
ทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง และรูแนวทางในการจะรับรูไดเร็วยอมมีความเขาใจ
5) ขนาดของไรนา เกษตรกรที่มีกิจการไรนาขนาดใหญกวา ยอมจะรับการเรียนรู เสาะหา
ไดรวดเร็วมากกวาฟารมหรือไรนาขนาดเล็ก
6) ขนาดรายได เกษตรกรที่มีรายไดสูงจะมีการสนใจที่จะยอมรับนวัตกรรมไดงายตอง
ลงทุน และมีความคิดที่จะยกฐานะใหดีขึ้นไปอีกดวยการใชหลักวิชาการเปนแกนนํา
7) ทัศนคติ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาคนควาหาความรูอยูที่นําไป
สงเสริมเผยแพรตออาชีพของตนเองและเกษตรกรผูนํา และมีความพรอมทางสภาพจริงไดรวดเร็ว
และมากกวา
8) ความเปนคนมีเหตุผล คนมีเหตุผล และพบปะแลกเปลี่ยนแลกความคิดเห็นกัน ที่ใหการ
สงเสริมไดเร็วและมากวาคนที่ไรเหตุผลและไมยอมพบปะแลกเปลี่ยนความรู
9) เชาวปญญา คนที่มีเชาวปญญาไวและความจําดีจะสามารถเรียนรูและยอมรับไดเร็ว
10) การเขาสังคม เกษตรกรที่เขาสังคม และใหบริการสังคมยอมจะใหความสนใจงาน
11) ความเปนคนทันสมัยและไมลาหลัง ยอมจะยอมรับนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง
12) ขนบธรรมเนียมประเพณี เกษตรกรที่ยึดมั่นในความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีจะ
เปลี่ยนแปลงชาและนอย
บุคคลยอมรับนวัตกรรมใด ๆ ก็ตามบุคคลนั้นตองใชความรู ความคิด มาใชในการพิจารณา
เสียกอน บุคคลนั้นจึงจะสามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้น ซึ่งในการ
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พิจารณานั้นยอมจะตองมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีผลงานวิจัยจํานวน
มากที่ไดรวบรวมเกี่ยวกับตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งสรุปไดเปน 3
กลุม คือ
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยอายุ สถานภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมไปถึงรายได ขนาดที่ดินถือครอง หรือทรัพยสินตาง ๆ ที่ครอบครองอยูความรู
ความสามารถเฉพาะอย า ง และระดั บ การศึ ก ษา สภาพทางเศรษฐกิ จ มี ผ ลต อ การยอมรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ แ ตกต างกั น
บุ คคลที่ เ ปน เจ า ของ ป จ จัย การผลิ ต จะมี แ นวโนม ยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่งายกวา และเร็วกวาผูมีปจจัยการผลิตนอยกวา สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมมีสวน
เกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา เชน บุคคลที่อยูในชุมชนที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เกา ๆ อยางเครงครัดมากกวามีคานิยม และความเชื่อถือเกี่ยวกับกิจกรรมที่เปนอุปสรรคตอการ
เปลี่ยนแปลงมากกวา มีผลทําใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ชาลงและนอยลงดวย
2) ตัวแปรดานบุคลิกภาพ ปจเจกบุคคลแตละคนเปนผูตัดสินใจรับนวัตกรรมหรือไมรับ
นวัตกรรม บางคนรับเร็ว บางคนรับชาแมจะอยูในสังคมหรืออยูในชุมชนเดียวกันก็ตาม คนที่มีภาวะ
นวัตกรรมสูง (High Innovativeness) ก็จะรับนวัตกรรมเร็ว กลายเปนนวัตกรรม (Innovators) หรือ
กลุมที่รับนวัตกรรมเร็วหรือแมเปนชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมเร็ว ในขณะที่ผูมีภาวะนวัตกรรมต่ํา
(Low Innovativeness) ถาไมเปนประเภทชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมก็เปนผูลาหลัง (Laggards)
3) พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร พฤติกรรมสื่อสารของแตละบุคคลประกอบดวย พฤติกรรม
ติดตามขาวสาร ซึ่งมีทั้งขาวสารที่มาจากแหลงขาวสารที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ขาวสาร
ที่มาจากภายนอกชุมชน ความใกลชิดกับขาวสาร ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารของแตละบุคคลประกอบ
ไปดวย ผูสื่อสารหรือแหลงกําเนิดขาวสาร ชองทางการสื่อสารและผูรับขาวสารซึ่งในองคประกอบ
ดังกลาวนี้ ชองทางการสื่อสารมีความสํ าคัญเป นอยางยิ่ง ในการที่จะเปนตัวกําหนดวาขาวสาร
ประเภทใดที่ ผู สงขาวสารจะใช เพื่อก อ ให เกิดผลสํ าเร็จ ในอัน ที่ จ ะใหเ กิดความรู ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมใหม ๆ แกผูรับขาวสารในทิศทางที่ผูสงขาวสารตองการได
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
Wentling and Pattanapongsa (1993) ไดใหความหมายของการปฏิบัติไวดังนี้ การปฏิบัติคือ
สิ่งที่มนุษยรบทราบถึงการปฏิบัติของกิจกรรมตางๆ เชน การฝกวายน้ําจะตองเริ่มจาก
ความพยายามจะเลียนแบบ แลวควบคุมใหเปนไปตามแบบที่เห็น ทําใหถูกตองใหมากแลว
เชื่อมตอเขาดวยกัน จากนั้นก็ฝกหัดปฏิบัติไดอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งพิมพรรณ (2537) ไดให
ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติใน 4 ลักษณะดังนี้คือ
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1) การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกจะเปนไปตามทัศนคติ และความรูที่บุคคลนั้นมี
อยู โดยมีทัศนคติเปนตัวกลางระหวางความรู และการปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจากความรูที่มีอยู
และการปฏิบัติจะแสดงออกมาตากทัศนคตินั้นๆ
2) การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่เกิดจากความรู และทัศนคติมีความสัมพันธกัน กอใหเกิด
การปฏิบัติ หรือพฤติกรรม
3) ความรู และทัศนคติต างก็ทําใหเกิดการปฏิบัติไ ด โดยที่ความรูแ ละทั ศนคติ ไ ม
จําเปนตองมีความสัมพันธกัน และ
4) ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรง และทางออม เชน บุคคลมีความรู และไดปฏิบัติ
ตามความรูนั้น หรือความรูมีผลตอทัศนคติกอนอยูแลว การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจะเปนไปตามทัศนคติ
นั้น นอกจากนี้ศุภรัชต (2538) ไดทําการศึกษาปจ จัยที่มีผลตอทัศนคติของเกษตรกรผู ปลูก
สมเขียวหวานเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยการใชสารเคมีในอําเภอลอง จังหวัดแพร
พบวา เกษตรกรผูปลูกสมเขียวหวานมีทัศนคติเห็นดวยเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดย
การใชสารเคมีใหถูกตองตรงตามหลักวิชาการ และประสบการณในการปลูกสมเขียวหวาน และ
ความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูโดยการใชสารเคมี
2. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศกึ ษา
ประวัติความเปนมา
พื้นที่บานปางมะโอในปจจุบันแตเดิมเปนพื้นที่ปา ไมมีบานเรือนที่คงทนถาวร ตอมาชาว
ไทยภูเขาเผาลั๊วะซึ่งอาศัยอยูที่บานหวยโจและกาแกดไดเขามาปลูกเมี่ยงเพื่อนําไปบริโภค ซึ่งจะมี
การสรางที่พักหรือกระทอมไว เรียกวา “ปาง” หรือปาง หลังจากนั้นชาวบานพื้นราบและคนเมืองซึ่ง
มาจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ไดเขามาซื้อสวนเมี่ยงจากชาวลั๊วะและไดตั้งถิ่นฐานอยาง
คงทนถาวรขึ้น ตอมาจึงชักชวนญาติมิตรเขามาอาศัยจํานวนมากขึ้นและสามารถกอตั้งเปนหมูบาน
ไดในป พ.ศ. 2476
ที่มาของชื่อหมูบาน คําวา “ปางมะโอ” สันนิษฐานมาจาก 2 คํา คือ “ปาง” มาจากที่เคยมีชาว
ลั๊วะเขามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูกอน ซึ่งเรียกที่ตั้งที่อยูอาศัยอยางไมถาวรนี้วา “ปาง” หรือ “ปาง” และ
คําที่ 2 มาจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกที่บอกวาครูบาศรีวิชัยไดมาสรางพระธาตุ โดยนําลูกสมโอ
ทองคําหรือที่ชาวบานเรียกวา “มะโอคํา” ตามภาษาพื้นเมืองมาฝงไวบริเวณใตพระธาตุตอมาคําวา
“มะโอคํา” จึงเพี้ยนมาเปนหมูบานปางมะโอ หมูบานปางมะโอไดมีการผสมผสานของกลุมคนที่เขา
มาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยซึ่งเปนชาวลั๊วะในพื้นที่ใกลเคียง
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สภาพโดยทั่วไป
พื้นที่หมูบานปางมะโอ ตั้งอยูหมูที่ 9 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมี
หมูบานปางมะโอเปนหมูบานหลักมีหมูบานบริวารหรือหยอมบาน 7 หยอมบาน ประกอบไปดวย
บานปางมะโอ บานปางกลาง บานปางใหม บานปางใน บานปางสามสบ บานหวยเฮี๊ย และ บาน
หวยแกง สวนใหญเปนชุมชนชาวไทยพื้นราบ มีภาษาคําเมืองเปนภาษาหลัก ชุมชนปาเมี่ยงปางมะ
โอ มีอาณาเขตการปกครองดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บานปาเมี่ยงแมซาย ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ทิศใต
ติดกับ บานหวยตาด ตําบลอินทขิล อําภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวันตก ติดกับ บานลาหูปางยายสุข ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ทิศตะวัดออก ติดกับ บานปางหก ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะภูมิประเทศ
ระดับความสูง หมูบานปางมะโอตั้งอยูบริเวณระหวางหุบเขา รางหวย และเทือกเขาสูง
สลับซับซอนสูงประมาณ 1,000 เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณมาก เมื่อมองในระดับพื้นที่ลุมน้ําจะอยูในพื้นที่ลุมน้ําแกงปนเตา ซึ่งมีพื้นที่ 15.21 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปน 9,504.58 ไร มีระดับความสูงตั้งแต 400 – 1,500 เมตร โดยจะมีระดับความสูงที่สุด
ทางดานทิศตะวัดตกและคอย ๆ ลาดลงไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่ลุมน้ํา ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอมีลักษณะสูงชันถึงสูงชัน
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ยตลอดป 21.9 องศาเซลเซียส โดยมีภูมิอากาศโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู
ที่ 26.1 องศาเซลเซียส และมีภูมิอากาศโดยเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 17.6 องศาเซลเซียส
ลักษณะดิน
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอ อยูในกลุมชุดดินที่
62 ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกวา 35% เปนดินลึกและตื้น ลักษณะ
ดินและความอุดมสมบูรณแตกตางกันตามแตชนิดของหินตนกําเนิด มีเศษหิน กอนหิน หรือหินพื้น
โผล ยังปกคลุมดวยปาไมตาง ๆ มักมีการทําไรเลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ ลักษณะพื้นที่สวนใหญ
เปนที่สูง มีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน
แหลงน้ํา
แหลงน้ําผิวดิน พื้นที่ลุมน้ําหวยแกงปนเตาอยูในพื้นที่ลุมน้ําแมปงตอนบน แหลงน้ําผิวดินมี
หวยแกงปนเตาเปนหวยสายหลัก มีตนกําเนิดมาจากภูเขาทางดานทิศตะวันตก ลําหวยมีทิศทางการ
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ไหลไปทางทิศตะวันออก ลําหวยไหลผานกลุมบานปางกลาง บานปางใหม บานปางสามสบ บาน
แกงปนเตา กอนไหลลงสูแมน้ําแมปงทางทิศตะวันออก
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบานปางมะโอสวน
ใหญอยูในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 2 คิดเปนรอยละ 59.26 รองลงมาเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ชั้น 1A รอยละ 33.27 รองลงมาเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1B รอยละ 0.02 และพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําชั้น 3 รอยละ 7.45
ปาไม
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอ ทั้งหมดอยูในเขต
พื้นที่ปาอนุรักษ (โซน C) พืชพรรณธรรมชาติสวนใหญ ปาดินเขา ซึ่งเปนปาไมไมผลัดใบที่ขึ้นปก
คลุมบนภูเขาสูงที่ระดับความสูงเกินกวา 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล อากาศมีความชื้นสูงและ
หนาวเย็นตลอดทั้งป อุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุไมยืนตนสกุลกอ (Fiancée)
ไมพื้นลางจําพวกมอส ไลเคน ฝอยลม สะเภาลม ไมเลื้อย จําพวกเหลาน้ําทิพย กาฝากจําพวกขนุน
ดิน รวมทั้งพันธุสัตวทั้งสัตวบก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
นอกจากนี้เปนปาเบญจพรรณผสมปาเต็งรัง ลักษณะปาเบญจพรรณเปนปาผลัดใบประเภท
หนึ่งที่ตนไมสวนใหญตางทิ้งใบหมดในชวงฤดูแลงและเริ่มผลิใบใหมในตนฤดูฝน พบในพื้นที่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,000 เมตร พันธุไมเดนในปาเบญจพรรณ ไดแก ไมสัก ไมแดง
ไมประดู ไมมะคาโมง ไมตะแบกใหญ ไมไผ เชน ไผหก ไผปา ไผรวก ไผขาวหลาม ไมเถา เชน
เครือออน รางจืด และไมอิงอาศัย เชน กระแตไตไม นมตําเลีย กระเชาสีดา เอื้องกะเรกรอน เอื้องเงิน
สัตวปาในปาเบญจพรรณ ไดแก ชางปา กระทิง กวางปา เกง หมาไม ชะมด อีเห็น ไกปา นก และ
แมลงอีกหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังเต็มไปดวยสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําเปนอาหารของชาวบานได
อยางดี เชน กบ เขียด อึ่งอาง
ปาเต็งรัง สวนมากพบอยูบนที่เขาซึ่งมีดินตื้นและแหงแลง ดินรวนปนทรายหรือกรวดลูกรัง
ความสมบูรณนอย มีลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นอยู
ปะปนกันไมคอยแนนทึบ ตนไมแทบทั้งหมดผลัดใบและมักเกิดไฟปาไหมลุกลามทุกป ชนิดพันธุ
ไมที่สําคัญในปาแดง ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว แตว มะคาแต ประดู แดง สมอ
ไทย ตะแบกเลือด แสลงใจ รกฟา ฯลฯ สวนไมพื้นลางที่พบมาก ไดแก มะพราวเตา ปุมเปง หญาเพ็ก
โจด และหญาชนิดอื่น ๆ
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โครงสรางพื้นฐาน
ถนนทางเขาหมูบานเปนทางปูนสลับกับทางลูกรัง บางกลุมบานยอยหรือ ปาง เปนทาง
ลูกรังทั้งหมด งบประมาณถนนภายในหมูบ านมาจาก อบต. และกรมทางหลวงชนบท มี ไฟฟาใช
แตพบวาไฟฟาดับบอย น้ําใชภายในหมูบานเปนน้ําประปา พบวาขาดแคลนในฤดูแลง น้ําเพื่อการ
บริโภคใชน้ําบาดาล การคมนาคมในปจจุบันยังไมมีรถโดยสารถึงหมูบาน การเดินจากจังหวัด
เชียงใหมตองเดินทางโดยใชเสนทาง จ.เชียงใหม – อ.เชียงดาว ระยะทาง 62 กิโลเมตร แลวเลีย้ วซาย
ตรงบริเวณทางแยกดานแกงบานเตา ขึ้นไปอีกเปนระยะทาง 12 กิโลเมตร
3. การปลูกกาแฟในพืน้ ที่ขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ
ประวัติการปลูกกาแฟในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ
การปลูกกาแฟในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จากการสัมภาษณ
นายอาย ศรีอําพร พบวา บานปางมะโอมีการปลูกกาแฟอราบิกามานานกวา 43 ปแลว แตเดิมเปน
พันธุโรบัสตา ตอมา มีโครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูง ไทย-ออสเตรเลีย ไดเขามาสงเสริมการปลูก
กาแฟอราบิกา เมื่อ ป พ.ศ. 2529 แตตอมาราคากาแฟอราบิกาตกต่ํา เกษตรกรบานปางมะโอ จึงไดมี
การตัดตนกาแฟอราบิกาทิ้ง ปจจุบันจึงเหลือกาแฟอราบิกาเดิมอยูไมถึง 500 ตน ตอมา สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ไดมีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ เมื่อป พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง จึงไดมีการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรบาน
ปางมะโอปลูกกาแฟอราบิกาอีกครั้ง โดยใหการสนับสนุน ตนพันธุกาแฟอราบิกา การอบรมทาง
วิชาการ การศึกษาการตลาดกาแฟอราบิกา และการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิกาในพื้นที่ ปจจุบัน
เกษตรกรบานปางมะโอจึงใหความสนใจและขยายพื้นที่ปลูกกาแฟอราบาในพื้นที่บานปางมะโอ
เพิ่มมากขึ้น
การปลูกกาแฟ
การขยายจํานวนตนกาแฟ นิยมใชวิธีการเพาะเมล็ดเพื่อใหไดตนกลา ซึ่งทําไดงาย และทํา
ไดเปนจํานวนมาก เมล็ดพันธุควรไดจากแหลงของตนพันธุที่มีการศึกษาวาใหผลผลิตสูง สม่ําเสมอ
มีการเจริญเติบโตอยางแข็งแรง และเมล็ดที่จะนํามาเพาะควรเปนเมล็ดที่เก็บจากตนไมเกิน 3-4 เดือน
หากเก็บเมล็ดพันธุไวเปนระยะเวลานาน หรือในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง อัตราความงอกของเมล็ดจะ
ลดลง สภาพสิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ ค วรเป น สภาพที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า และมี
ความชื้นพอเหมาะ เชน ที่อุณหภูมิ 40-86 องศาฟาเรนไฮต (4-30 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ
ระหวาง 35-55 % สามารถรักษาอัตราความงอกในระดับสูงไดประมาณ 5 เดือน โดยทั่วไปการงอก

22

เปนตนกลากาแฟจะใชระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน แตถาตองการใหเมล็ดมีการงอกเร็วขึ้นจะใชวิธี
แกะกะลาออกกอนนําไปเพาะ
การเพาะเมล็ด
ดําเนินการไดดังนี้คือนําเมล็ดพันธุที่มีกะลาหุมแชน้ําไว 1 คืน แยกเอาเมล็ดที่ลอยอยู
ดานบนซึ่งเปนเมล็ดที่ไมสมบูรณออก จากนั้นนําไปเรียงลงในแปลงเพาะ ซึ่งบรรจุวัสดุเพาะที่มี
ความหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร วัสดุเพาะดังกลาวประกอบดวยดินหรือทรายสะอาด 1 สวน
ผสมขี้เถาแกลบ 1 สวน รดน้ําใหชุมแลวใชไมทําแนวขีดเปนรองตื้นๆ หลังจากนั้นเรียงเมล็ดลงใน
รองแลวเกลี่ยดินกลบรอง ดูแลแปลงเพาะใหมีความชุมชื้นเสมอ และควรทําการกําจัดวัชพืช ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน ตนออนจะงอกพนจากผิวดินลําตนตั้งขึ้น มีสวนกะลาหุมเมล็ดหรือ
เมล็ดที่ปลายยอดตนออนดูคลาย หัวไมขีด และหากตนกลาเจริญเติบโตตอไปอีกประมาณ 20-30 วัน
ใบเลี้ยงของตนกลาจะคลี่ กางออก มีลักษณะคลาย ปกผีเสื้อ ในการดําเนินการยายตนกลาลงปลูกใน
ถุงดินที่เตรียมไวควรดําเนินในสองระยะนี้ หากปลอยใหตนกลาเจริญเติบโตจะนกระทั่งมีใบจริง
แลวจึงยายลงถุงดิน จะทําใหตนกลาเหี่ยวและมีอัตราการรอดต่ํา
การเตรียมถุงดินสําหรับตนกลา
ดินผสมสําหรับ ถุงเพาะกลาประกอบดวยหนาดิน 5 ปบ หรือ หนาดิน+ทราย+ขี้เถาแกลบ =
2 + 1.5 + 1.5 ปบ ปุยคอก 1 ปบ ปุยฟอสเฟต (0-4-0) 200 กรัม ปูนขาว (โดโลไมท) 200 กรัม ผสม
ใหเขากันดี บรรจุลงในถุงพลาสติกสีดําที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 นิ้ว สูง 8-9 นิ้ว การ
เลือกใชถุงพลาสติกที่คอนขางสูง เพื่อทําใหรากแกวของตนกลากาแฟมีการเจริญเติบโตแนวดิ่งได
อยางสมบูรณในชวงระยะเวลา 6-8 เดือน กอนที่จะนําตนกลาไปปลูกในพื้นที่จริง
การเตรียมพื้นที่ปลูก
ควรดําเนินการกอนฤดูฝนทําการแผวถางวัชพืชออกจากพื้นที่ กรณีพื้นที่มีความลาดเอียงสูง
(30-50%) ควรทําขั้นบันได หากพื้นที่ที่มีความลาดเอียง (20-30%) ควรปลูกตามแนวระดับ หรือ
ปลูกกาแฟรวมกับแถบหญาเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
ผสมหนาดินที่ขุดไดกับปุยคอกหรือปุยหมัก 1 / 2 ปบ หินฟอสเฟต 200 กรัม ปูนขาว 200 กรัม
เตรียมไวสําหรับการกลบหลุมหลังจากนําตนกลามาปลูก ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ตนฤดูฝน
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การดูแลรักษาตนกาแฟ
การใหน้ํา ในระยะปลูกใหม ทําใหตนกาแฟมีชีวิตรอด (โดยเฉพาะชวงแลง ใหน้ํา 2 ปบตอ
ตน ทุก 15 วัน) การใหน้ําชวงปที่ 2-3 ชวยใหรากหยั่งลึกลงดินชั้นลางการใหน้ําชวงปที่ 4-5 (มี.ค.เม.ย.) ชวยใหติดดอกและดอกสมบูรณขึ้น
การกําจัดวัชพืช ลดการแกงแยงอาหารจากวัชพืช ชวยใหการใสปุยคุมคาขึ้นเศษวัชพืชที่
แหงสามารถใชเปนวัสดุคลุมโคน เพื่อรักษาความชุมชื้นภายในดิน
การใสปุย เพื่อเพิ่มอาหารใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตอยางแข็งแรงสําหรับตนกลากาแฟ
อายุ 2 ป ชวงตนฝน (มิถุนายน) กลางฝน (สิงหาคม) ปลายฝน (ตุลาคม) ใสปุย 46-0-0 ครั้งละ 60
กรัมตอตน สําหรับตนกาแฟอายุ 4 ป ชวงตนฝน กลางฝน ใส 15-15-15 ครั้งละ 90 กรัม สวนชวง
ฝนใส 46-0-0 และ 13-13-21 อยางละ 30 กรัมตอตน
การตั ด แต ง กิ่ ง มั ก ดํ า เนิ น การหลั ง จากการเก็ บ เกี่ ย ว(ประมาณมี น าคม) การตั ด แต ง กิ่ ง
ประจําป มีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดหนอหรือกิ่งตั้ง สวนที่แหงตาย สวนที่เปนโรค สวนกิ่งแขนงที่
ซอนทับกันหนาแนน หรือกิ่งที่เรี่ยดินออก เพื่อทําใหทรงพุมโปรงระบายอากาศไดดี แสงแดดสง
ทั่วถึง ทําใหอัตราสวนใบและผลมีความเหมาะสม ปองกันมิใหตนกาแฟติดผลมากเกินไป สวนการ
ตัดแตงกิ่งอีกวิธีหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหตนกาแฟ มีลักษณะทรงตนตามตองการ หรือเปนการ
เปลี่ยนวงจรของลําตนใหม เพราะตนกาแฟเกา หรืออายุมากใหผลผลิตต่ํา

ภาพที่ 1 ตนกาแฟที่ไดรับการตัดแตงกิ่ง
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การใหผลผลิต
ตนกลาที่นําไปปลูกในพื้นที่แปลงปลูกควรมีอายุ 8 เดือน – 1 ป ตนกลาดังกลาวจะ
เจริญเติบโตตอไปอีกประมาณ 2-3 ป จึงจะเริ่มใหผลผลิต ประมาณเดือน เมษายน ตนกาแฟจะผลิต
ตาดอกในซอกใบที่ขอของกิ่งนอน ดอกกาแฟมีสีขาวเกิดเปนกลุม แตละชอดอกในแตละขออาจมี
2-20 ดอก บานตอเนื่องในชวง 8-12 วัน ดอกบานอยู 2 วัน จึงเหี่ยว ดอกที่ออกในแตละครั้งจะมีการ
ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวไดเพียง 40% หลังจากกาแฟติดผล ระยะที่ผลกาแฟยังออนอยูผิวผลจะมีสีเขียว
และคอนขางแข็ง ตอเมื่อมีการเจริญพัฒนาและสะสมสารอาหารมากขึ้น จนกระทั่งทีขนาดผลโต
เต็มที่ผล ที่สุกแกเต็มที่(berries) ผิวผลจะมีการพัฒนาไปเปนสีตามลักษณะพันธุ เชน สีแดงสดแบบ
สีเลือดนก สีแดงเขมแบบสีเลือดหมู สีสม หรือสีเหลือง เปนตน

ภาพที่ 2 ผลกาแฟสุก
การเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟอราบิกา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เปนผลสดของกาแฟในประเทศไทยยังเปนการเก็บเกี่ยวดวยแรงงาน
เกษตรกรโดยการปลิดเฉพาะผลที่สุกแกจากชอผลในชวงตนและปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่
เก็บไดตอวันอาจไมมากนักแตชวงกลางฤดูที่มีผลกาแฟสุกเต็มที่ เกษตรกรอาจสามารถเก็บเกี่ยวผล
สดไดประมาณ 30-50 กิโลกรัมตอวันตอคน
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่นิยมปฏิบัติ ไดแก วิธีเปยก (Wet Method) และวิธีแหง
(Dry Method) ซึ่งแตละวิธีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติแตกตางกัน รวมทั้งการทําใหไดกาแฟ
เมล็ดดิบที่มีคุณภาพแตกตางกันดวย การผลิตกาแฟอราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญ
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มักไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติดวยวิธีเปยก สวนวิธีแหงมีการปฏิบัติอยูในสวนผลผลิตในชวงปลาย
ฤดู สําหรับการผลิตกาแฟโรบัสตาในภาคใตนั้น ผลผลิตเกือบทั้งหมดเปนการปฏิบัติดวยวิธีแหง
1) วิธีเปยก
เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติสําหรับกาแฟชั้นคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1.1) นําผลกาแฟสุกที่เก็บเกี่ยวไดมาแชน้ําเพื่อแยกเอาสวนที่อยูดานบนของผิวน้ํา ไดแก ผล
กาแฟที่ไมสุก ผลที่มีเมล็ดผิดปกติหรือเมล็ดฝอ เศษใบไม
1.2) นําสวนผลสุกที่จมน้ําขึ้นมา และนําไปปอกเปลือกหรือโมเปลือกดวยเครื่องโมเปลือก
ผลสดภายในวันเดียวกันกับการเก็บผลจากตน เนื่องจากการเก็บผลกาแฟสุกที่เก็บเกี่ยวมาแลว นํา
กองรวมกันไวเปนระยะเวลาเกิน 24-36 ชั่วโมง จะเกิดการบูดเนาของสารประกอบภายในเนื้อผล
กาแฟ เมื่อผลิตเปนกาแฟเมล็ดแลวจะมีลักษณะไมดี คือ มีกลิ่นและรส ไมพึงประสงคที่เกิดจากการ
หมักหรือเนาภายในผลกาแฟสดนั่นเอง

ภาพที่ 3 ผลกาแฟสุกใสเครื่องโม
1.3) นํากาแฟที่ปอกเปลือก หรือโมเปลือกออกแลว (มีลักษณะเปนเนื้อใสหรือเมือก ลื่นๆ
หุมกะลากาแฟอยู) นําไปใสลงในบอซีเมนต หรือถังพลาสติกซึ่งมีชองระบายน้ําดานลาง แลวเติมน้ํา
ลงไปใหเต็มถัง หรือใหทวมกาแฟกะลาทิ้งไวประมาณ 36-72 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
ปลอยใหเกิดการหมักเมือก ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยปฏิกิริยาของเอ็มไซมเพคติเนส (Pectinase) ที่อยูในเนื้อ
ผล ประกอบกับปฏิกิริยาจากจุลินทรียบางชนิด ที่มีความสามารถในการยอยสลายสารประเภท
เพคตินไดเชน แซคคาโรมายซีส (Saccharomyces) และจุลินทรียอื่นๆ

26

ภาพที่ 4 ผลกาแฟสุกที่ผานการโมแลวแชนา้ํ ในบอซีเมนต
1.4) หลังจากเมือกลื่นถูกยอยสลายแลว ตรวจสอบโดยการสัมผัสกับกาแฟกะลาแลวไมลื่น
มือ ทําการลางกาแฟกะลาที่ผานการหมักใหสะอาด จากนั้นแชน้ําสะอาดทิ้งไวประมาณ 12-24
ชั่วโมง เปนการทําความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพดานรสชาติของกาแฟใหมีกลิ่นรสที่สะอาด
ยิ่งขึ้น
1.5) นํากาแฟกะลาเปยกขึ้นจากน้ํา แลวนํามาตากแดดใหแหง โดยการเทลงบนลานตาก
หรือเทลงบนโตะตากกะลาที่ยกสูงจากพื้นดินและกรุดวยตาขายเพื่อใหมีการระบายความชื้นอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น เกลี่ยกาแฟกะลาใหกระจายออก ใหมีความหนาประมาณ 1.5-3 นิ้ว หมั่นพลิกกลับ
กาแฟกะลาเพื่อใหกะลาแหงอยางสม่ําเสมอ ในพื้นที่ที่มีน้ําคางในชวงกลางคืนมาก ควรใชวัสดุปก
คลุมกองกาแฟไวเพื่อปองกันมิใหกาแฟกะลาไดรับความชื้นกลับมาชื้นอีก การตากกาแฟกะลาให
แหงอาจใชเวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในชวงเวลานั้นๆ
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ภาพที่ 5 ลานตากกาแฟกะลา
1.6) ตรวจสอบวากาแฟแหงพรอมที่จะนําไปสี (กาแฟเมล็ดควรมีความชื้นไมเกิน 12-13%)
โดยการแกะกะลากาแฟออก สําหรับเมล็ดกาแฟที่ยังไมแหง ถาใชเล็บมือจิกเมล็ดจะปรากฏรอยจิก
บนเมล็ดหรือถาใชฟนกัดเมล็ด จะรูสึกไดวาเมล็ดกาแฟเหนียว ถานําเมล็ดกาแฟที่ไมแหงไปสีเครื่อง
ขัดสีหรือเครื่องสีกะลาอาจทําใหเมล็ดกาแฟแตก หรือหัก ทําใหเปนกลุมกาแฟเมล็ดที่มีคุณภาพไมดี
1.7) นํากาแฟที่แหงไปสีเอาสวนกะลาหุมเมล็ดออก เครื่องสีกาแฟกะลาบางประเภทมี
สวนประกอบที่เปนตะแกรงรูขนาดตางๆ สําหรับการคัดขนาดเมล็ดไวดวยทําใหประหยัดเวลา และ
แรงงานไดดีมาก อยางไรก็ตามหากตองการเก็บรักษาผลผลิตไว เพื่อรอการจําหนายในระยะยาว ก็
ควรเก็บรักษาผลผลิตกาแฟไวในลักษณะกาแฟกะลาแหง เพราะกาแฟเมล็ดที่อยูภายในกะลาจะมี
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชากวากาแฟเมล็ดที่สีเอากะลาออกแลว
1.8) หลังจากที่คัดแยกกาแฟเมล็ดเปนกลุมขนาดตางๆ แลวขั้นตอนตอไปคือ การคัดแยก
เมล็ดที่ไมสมบูรณ เมล็ดมีรอยแตกหัก หรือเมล็ดที่มีสีผิดปกติ รวมทั้งชิ้นสวนเจือปน และเศษผง
อื่นๆ ออกจากสวนที่เปนเมล็ดปกติตามหลักเกณฑที่กําหนดเปนชั้นคุณภาพตางๆ
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ภาพที่ 6 เครื่องคัดแยกกาแฟกะลา
1.9) บรรจุกาแฟเมล็ดที่คัดแยกเปนชั้นคุณภาพตางๆ ในกระสอบที่สะอาด เก็บไวใน
สถานที่เก็บที่แหง และมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อรอการจําหนาย
ขอดีของการทําเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีเปยกไดแก
1) การทําใหไดกาแฟที่มีคุณภาพดานกลิ่นและรสชาติที่จัดวาเปนกาแฟชั้นคุณภาพดี
2) การใชเวลาและพื้นที่ในการตากใหแหง นอยกวาการตากทั้งผล
3) การสีกาแฟกะลาจะมีเศษสิ่งเจือปน และเมล็ดแตกหักนอยกวาการสีกาแฟผลแหงทั้งผล
ขอ
ขอเสียของการทําเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีเปยกไดแก
1) เกษตรกรหรื อ ผู ดํ า เนิ น การต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม ในแต ล ะ
ขั้นตอน มิฉะนั้นผลผลิตกาแฟเมล็ดจะมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร
2) คาใชจายในการดําเนินการมากกวาวิธีแหง
3) ตองใชน้ําปริมาณมากในการลางผลสด การหมัก การลางกะลาที่หมัก และการแช
กะลาในน้ําสะอาด
4) ตองมีการจัดการกับสวนที่เหลือทิ้ง เชน น้ําทิ้งที่เกิดจากการลาง และการหมักเปลือก
ผลสด และเศษกะลาแหง
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2) วิธีแหง
เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติสําหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตกาแฟปริมาณมากเนื่องจากเปนวิธีที่สะดวก
การจัดการไมยุงยาก เหมาะกับพื้นที่ที่มีขอจํากัดเรื่องน้ํา และแรงงาน วิธีคือ การนําผลกาแฟที่เก็บ
เกี่ยวไดมาตากแดด ประมาณ 15-20 วัน บนลานตากที่สะอาดหรือมีวัสดุปูรองพื้น และตองไมกอง
ผลกาแฟหนาเกินไป เมื่อผลกาแฟแหงสนิทก็จะนําไปสีเอาเปลือกผลแหงออก ทําใหไดกาแฟเมล็ด
สําหรับเปนวัตถุดิบแกการผลิตภัณฑกาแฟประเภทตางๆ กาแฟเมล็ดที่ไดจากวิธีแหงนี้มักมีสีเขียว
อมเหลือหรืออมน้ําตาล และมักมีกลิ่นหมักของสารประกอบประเภทน้ําตาลอยูบาง คุณภาพของ
กาแฟเมล็ดจัดวาดอยกวาการทําดวยวิธีเปยก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนการตากในที่ที่มีแสงนอย
และไมมีการใชวัสดุปูรองพื้น หรือคลุมกันน้ําคาง หรือความชื้นในชวงเวลากลางคืน ทําใหการตาก
ผลกาแฟใชเวลานาน เนื้อผลที่อยูภายในใตเปลือกเหนียวของผลกาแฟจะมีการเปลี่ยนแปลง และมี
ลักษณะของการหมัก (Ferment) ของน้ําตาล และเอ็นไซมตางๆ ซึ่งเมล็ดกาแฟจะดูดซับกลิ่นหมัก
และรสเปรี้ยวไว เมื่อนํามาคั่วและชงทําเปนเครื่องดื่มจึงมีกลิ่นและรสของกาแฟแตกตางไปจาก
กาแฟเมล็ดที่ทําจากวิธีเปยก ดังนั้นกาแฟเมล็ด (อราบิกา) วิธีแหง จึงมักมีราคาต่ํา และมีความสําคัญ
ในดานตลาดนอย
ขอดีของการเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีแหง
1) วิธีที่ทํางาย และคาใชจายในการดําเนินการนอย
2) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีขอจํากัดของเครื่องมือ และน้ําสําหรับการกําจัดเมือก
ขอเสียของการเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีแหง
1) ใชเวลามากในการตากใหผลแหง
2) มีโอกาสที่จะทําใหไดกาแฟที่มีคุณภาพต่ําคอนขางมาก
4.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปรารถนา และคณะ(2550) ไดทําการศึกษาอาชีพหลักของชุมชนบานปางมะโอ คือ การทํา
สวนเมี่ยง ตนเมี่ยงหรือตนชาหรือใบชาที่เรานิยมบริโภคกัน ภาษาถิ่นทางภาคเหนือเรียกวา เมี่ยง
ลักษณะของเมี่ยง เปนไมยืนตน ใบจะเปนสวนสําคัญที่นํามาหมักเปนเมี่ยง หรือตากแหงเปนใบชา
เมี่ยง หรือ “ ชา ”นอกจากจะเปนรายไดที่เกิดจากใบแลว มีสวนอื่น ๆ ที่จะสามารถนํามาเปนอาหาร
เชนสวนยอดและใบออนของเมี่ยง ที่สามารถนํามาปรุงเปนอาหาร เชน การทําสาเมี่ยง หรือยําเมี่ยง
รากเมี่ยงนําไปตากแหงตมกินชวยเปนยาขับเบา และแมกระทั่งตนเมี่ยง เมื่อหมดอายุ ก็ยังตัดเปนฟน
ได
พงษศักดิ์ และบัณฑูรย ( 2547) คนควาการปลูกกาแฟในสวนเมี่ยง โดยการนําเอากาแฟ
พันธุอราบิกา มาเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่ง เพื่อเปนการปลูกทดแทนการปลูกฝนของ
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เกษตรกรชาวไทยภูเขา อีกทั้งยังเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการทําไรเลื่อนลอย หรือการถาง
และเผาปาของชาวไทยภูเขาที่เปนแบบลาสมัยและเปนแบบงายๆ ตามรอยบรรพบุรุษแตดั้งเดิม
ดังนั้นโครงการพัฒนาที่สูงจึงไดนําเอากาแฟพันธุอราบิกามาทดลองสงเสริมใหชาวเขาปลูก ทําให
เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายไดอยางถาวรใหแกครอบครัว โดยสามารถทํารายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตกาแฟไดปละประมาณ ไรละ 10,000 - 15,000 บาท ซึ่งนับไดวาประสบผลสําเร็จพอสมควร
โดยสังเกตจากปริมาณและพื้นที่ปลูกฝน การทําไรเลื่อนลอย หรือการถางและเผาปาลดลงเปนอัน
มาก
ธีระเดช และคณะ (2541) ศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบีกาที่เหมาะสมของเกษตรกร
ชาวเขาที่ปลูกกาแฟในภาคเหนือตอนบนทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยแบบสหวิชาการ โดยใช
แบบสัมภาษณเกษตรกรชาวเขา รวมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกําหนดคําถามหลัก และเขาไป
พูดคุยพบปะกับเกษตรกรชาวเขาผูปลูกกาแฟ เกษตรกรจํานวนพื้นที่ที่นํามาศึกษาทั้งหมด 7 หมูบาน
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระบบการปลูกกาแฟในสภาพปจจุบันแบงได 3 ระบบคือ 1. ระบบ
การปลูกกาแฟอยางเดียว 2. ระบบการปลูกกาแฟรวมกับพืชอื่น ไดแก รวมกับไมปา หรือรวมกับ
เมี่ยงและไมปา หรือไมผลเศรษฐกิจและ 3. ระบบการปลูกกาแฟในสวนหลังบาน ซึ่งแตละระบบ
การปลูกกาแฟมีลักษณะเดนและดอยของตนเอง มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
บนที่สูง ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นกับการปลูกกาแฟในแตละระบบที่แตกตางกัน จากขอมูล
สนับสนุนดานตางๆ ระบบการปลูกกาแฟรวมกับไมผลเศรษฐกิจ นาจะดีกวาระบบอื่นๆ เพราะเปน
การลดความเสี่ยงทางดานการตลาดและศัตรูพืช เพราะมีความหลากหลายของพืชที่ปลูก ให
ผลตอบแทนสูงกวาระบบอื่นๆ มีการอนุรักษดินและน้ํา เนื่องจากพืชที่ปลูกเปนพืชยืนตน เกษตรกร
ลดการบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยเปนแนวทางทําการเกษตรเพื่อจะนําไปสูระบบการเกษตร
แบบยั่งยืน
วราพงษและคณะ (2543) การศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบิกาบนที่สูงตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบเกษตรยั่งยืน ไดทําการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
กาแฟ อราบิกาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย มีระบบการปลูกกาแฟอราบิกา
ตางๆกัน ไดแก ระบบการปลูกกาแฟชนิดเดียว กลางแจง การปลูก กาแฟรวมกับพืชอื่น เชน ไมปา
หรือไมผลเศรษฐกิจ และการปลูกกาแฟในสวน หลังบาน ผลการศึกษาพบวาระบบการปลูกกาแฟอ
ราบิการวมกับไมผลเศรษฐกิจ ไดแก บวย พลับ ลิ้นจี่ สมโอ ใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจได
ดีกวาระบบอื่น ลดความเสี่ยงทางดานการตลาด และการเขาทําลาย ของศัตรูพืช และยิ่งเปนการเพิ่ม
พื้นที่ใหเปนปาไมมากขึ้น ซึ่งมีประโยชนตอ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง เพื่อระบบ
ผลิตกาแฟใหเปนระบบ การเกษตร แบบยั่งยืนตอไป
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นิธิ และคณะ (2543)การสํารวจปริมาณการเกิดโรคในระบบการปลูกกาแฟกลางแจงและ
ภายใตรมเงาในภาคเหนือ ตอนบนนี้ ไดทําการสํารวจแปลงปลูกกาแฟและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
กาแฟในพื้นที่ตางๆ ที่มีระบบการปลูกกาแฟตางๆ กัน ผลการสํารวจพบระบบการปลูกกาแฟแบบ
ชนิดเดียวกลางแจง กาแฟรวมกับไมปา กาแฟรวมกับไมผล เชน กาแฟ/ทอ/บวย กาแฟ/ลิ้นจี่ หรือ
กาแฟ/สมโอ และกาแฟปลูกรวมกับไมปาและไมผล กาแฟที่พบสวนมากมีลักษณะการเจริญเติบโต
ไมดี พันธุที่ใชมีทั้งพันธุตนสูงและไมตานทานราสนิม และพันธุตนเตี้ยตานทานราสนิม ไมมีระยะ
ปลูกที่เปนระเบียบ ไมมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เชน ไมมีการใสปุย ไมมีการตัดแตงกิ่งที่เปน ระบบ
เกษตรกรสวนมากใหความสําคัญกับพืชอื่นมากกวากาแฟ เนื่องจากมีราคาสูงกวา และสามารถ ขาย
ผลผลิตไดงายกวา การขายผลผลิตสวนมากขายผลสดใหพอคารายยอยที่มารับซื้อถึงหมูบาน ระบบ
การปลูกกาแฟอยางเดียวกลางแจงจะพบไดนอย สวนมากจะปลูกผสมกับไมปา หรือไมปา และไม
ผล โรคสําคัญที่พบมากในระบบกลางแจงคือโรคใบจุดสีน้ําตาล หนอนเจาะลําตน ราสนิม กิ่งและ
ยอดแหง ผลไหม ขาดสังกะสี ราเขมาดํา เพลี้ยหอยสีเขียวและสีน้ําตาล สวนในแปลงที่มีรมเงาสูง
มากๆ จะพบโรคใบจุดสาหรายในอัตราสูง แตไมทําใหเกิดความเสียหาย แกตนกาแฟเทาใดนัก
โดยทั่วไปศัตรูพืชที่ทําใหเกิดความเสียหายมากไดแก ราสนิม หนอนเจาะลําตน กิ่งและยอดแหง
และผลไหม โดยอาจทําใหใบรวงมาก เสียผลผลิต และตนกาแฟ อาจถึงตายได การใชพันธุตานทาน
โรคราสนิม การใชรมเงาในปริมาณเหมาะสมคือระหวาง 20-50% คาดวาจะชวยปองกันความ
เสียหายจากศัตรูเหลานี้ไดดีที่สุด

