
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาในสวน
เม่ียงของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว              
จ.เชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเนื้อหาจากตํารา เอกสาร วารสาร อินเตอรเน็ต เพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษามากท่ีสุด ในสวนนี้จะไดกลาวถึงผลงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห ดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการปฏิบัติ  
2. ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา  
3. การปลูกกาแฟในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ 
4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับและการปฏิบัติ  

แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับ  
นักวิชาการใหความหมายของการยอมรับไว ดังนี้ 
กมลรัตน (2544) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การที่บุคคลไดทําการตัดสินใจ

ท่ีจะนําส่ิงใหม ๆ ท่ีเขามานําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือ การดํารงชีวิตใหดี
ยิ่งข้ึน 

ฉันทวรรณ (2545) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจท่ี
บุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยข้ึนอยูกับความรูความเขาใจ ประสบการณของบุคคลนั้น ๆ และแสดง
ออกมาโดยการเห็นดวย หรือลงความเห็นวาเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม 

ดิเรก (2538) กลาวถึงการยอมรับวาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลภาย
หลังจากบุคคลนั้นไดเรียนรูนวัตกรรมจนกระท่ังมีความรูท่ีดี เพิ่มเติมทักษะประสบการณและฝกฝน
จนเกิดความชํานาญ และไดยึดถือปฏิบัติตามนวัตกรรมนั้นอยางไดผลตอเนื่อง 
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นัยนา (2545) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่เกิดข้ึนทางจิตใจ
ภายในบุคคลหลังจากท่ีไดรับรูเกี่ยวกับส่ิงใหม ๆโดยผานข้ันการตระหนักเกี่ยวกับนวัตกรรม ข้ัน
การสนใจ การประเมินผล การทดลองและการยอมรับในท่ีสุด 

ปนัดดา (2543) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดรับรู เรียนรู หรือไดรับการแนะนํา และในท่ีสุดก็รับเอาส่ิงนั้นๆ มาใช หรือ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชน โดยระยะเวลาของกระบวนการน้ีจะชา หรือเร็วข้ึนอยูกับตัวบุคคล และ
คุณลักษณะของนวัตกรรม 

สุวรรณี (2544) สรุปความหมายของการยอมรับ หมายถึง การเห็นดวยวาดี มีประโยชน
เหมาะสมและเปนจริงตามน้ัน โดยไมมีทาทีคัดคานหรือตอตาน พรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

Foster (1973) อางโดย นัยนา (2545) ใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึง การท่ี
ประชาชนไดเรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานข้ันการรับรู การยอมรับ จะ
เกิดข้ึนไดหากมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดทดลองไป
ปฏิบัติ เม่ือเขาแนใจแลววาส่ิงประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซ้ือ
ส่ิงประดิษฐนั้น 

Hornby (1996) อางโดย ฉันทวรรณ (2545) กลาววาการยอมรับ หมายถึง 
1) การกระทําหรือการรับ (ของขวัญ คําเชิญ ขอเสนอ) 
2) การไดรับหรือกระบวนการยอมรับ หรือไดรับการยอมรับเขากลุม 
3) การยอมรับหรือการเห็นดวย และเช่ือในบางส่ิงบางอยาง 
4) ความเต็มใจท่ีจะอดกล้ันบางส่ิงบางอยางท่ีไมนายินดี 
5) การยอมรับยินดีท่ีจะรับบางส่ิงบางอยาง ตกลงตามขอเสนอ 
6) การยอมรับทําตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ยินยอมปฏิบัติตาม 
7) การยอมอดกล้ันตอบางส่ิงบางอยางท่ีไมนาพึงพอใจ โดยพยายามไม

เปล่ียนแปลงหรือหลีกเล่ียง 
8) การมองเห็นวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตองแลวเช่ือยอมรับในส่ิงนั้น การยินดี

ตอนรับบางส่ิงบางอยางหรือบางคน 
 จากที่นักวิชาการกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การยอมรับ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตใจท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยบุคคลไดสัมผัส เรียนรู และปฏิบัติ และบุคคลไดตัดสินใจ
แสดงออกวาเห็นดวยหรือลงความเห็นเปนส่ิงท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนใน 3 ลักษณะ คือ การ
ยอมตาม การเลียนแบบเทียบเคียง และการยอมรับจากภายในใจ 
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การยอมรับของเกษตรกร (Farmers’ Adoption) Mosher (1986) อางโดยแสงอรุณ (2537) 
ไดใหความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณา
และในท่ีสุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมนั้น” และชไมพร (2540) ไดสรุปวา การยอมรับเปน
พฤติกรรมของบุคคลในการรับเอาส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีตนเห็นวาดีกวาทั้งในรูปธรรมและนามธรรมไป
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีความพึงพอใจ และเช่ือถือ และการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโดยผานข้ันตอน 

 
ทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับ 

นักวิชาการกลาวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับไว ดังนี้ 
1. ทฤษฏีสุญญากาศ 
Mosher (1978) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาวไวในทฤษฏีสุญญากาศในชนบทวา 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนบุคคลที่อาศัยอยูในทองถ่ินของเกษตรกรมีความคุนเคยกับ 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกษตรกรทําอยูและรูถึงปญหาหรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการทําการเกษตร ให
กาวหนาและเขาก็ชวยเหลือเกษตรกรในส่ิงท่ีจําเปนตองทําเพี่อใหงานดําเนินตอไปได 

ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเกษตรกรอาจจะเปนความรู ทักษะใหม ๆ ท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมตองชวย
เขาในหลาย ๆ กรณี เชน ถาเขาติดขัดดานสินเช่ือเพ่ือการเกษตร เจาหนาท่ีสงเสริมก็ชวยติดตอแหลง
กูยืมใหหรืออาจชวยใหเกษตรกรรมรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณข้ึน บางคร้ังอาจมีปญหาเกี่ยวกับการหา
ซ้ือปุย เจาหนาท่ีสงเสริมก็พยายามชวยใหหาซ้ือปุยไดทันกาล เม่ือผลิตผลออกมาแลวเกษตรกรขาย
ไปไดราคาไมดี เพราะไมรูราคาของตลาดกลาง เจาหนาท่ีก็ตองแนะนําใหเขารูโดยสมํ่าเสมอ และ
กระจายขาวใหรูท่ัวกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่น ๆ อีกมาก ไมมีเจาหนาท่ีสงเสริมคนใดท่ีสามารถ
ทําไดทุกอยางในส่ิงท่ีเกษตรกรตองการในทองถ่ิน แตเจาท่ีสงเสริมสามารถเลือกวาจะทําอะไรท่ี
จําเปนกอนหรือหลังได อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาทฤษฏีสุญญากาศในชนบท หรือทองถ่ินของการ
สงเสริมการเกษตร เปนงานชวยตอบสนองความตองการของเกษตรกรในทองถ่ินชนบทในเร่ืองตาง 
ๆท่ีจําเปนและสามารถกระทําใหกาวหนาไปได โดยท่ียังไมเคยมีผูหนึ่งผูใดใหความชวยเหลือมา
กอน เปรียบเสมือนเปนชองวางหรือสุญญากาศในชนบท 

จากทฤษฏีดังกลาว กลาวไดวาการท่ีเกษตรกรจะยอมรับส่ิงใดน้ันจะตองเปนส่ิงท่ีเกษตรกร
ยังขาดอยูหรือเปนส่ิงท่ีเกษตรกรตองการจริง ๆ 

2. ทฤษฏีแรงจูงใจ 
Maslow (1959) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาวไวในทฤษฏีแรงจูงใจวา แรงจูงใจท่ีนําไปสู

พฤติกรรมหรือการกระทํา การปฏิบัติตาง ๆ อาจเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีคนเราตองการท่ีจะมีท่ีจะรูสึก
หรือไดเปนอะไรตามท่ีคาดหวัง เชน ตองการจะมีบานพักอาศัยมีความรูสึกปลอดภัย หรือไดเปน
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เกษตรกรตัวอยางตามที่คาดหวัง ฯลฯ แรงจูงใจหรือเหตุจูงใจของมนุษยเรามีหลายอยาง มาสโลว 
แนะนําวาควรสังเกตดูความตองการที่จําเปน หรือความตองการพื้นฐานกอน สวนความตองการอ่ืน 
ๆ จะมีเพิ่มหลังจากนั้น ความตองการของมนุษยเรานั้นมีอยู 5 กลุม ไดจัดไวเปนข้ัน ๆ หรือเปน
ระดับ เม่ือคนเราพอใจหรือบรรลุความตองการในข้ันแรก หรือระดับแรกแลวก็จะแสวงหาความ
ตองการในข้ันตอไป 

1) ความตองการอยูรอด ความตองการในระดับพื้นฐานท่ีสุดมักเรียกวา ความตองการทาง
รางกาย หมายถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีรางกายมนุษยตองการเพื่อความอยูรอดเชนเดียวกับส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังหลาย 
ส่ิงท่ีตองการไดแก อาหาร น้ําดื่ม อากาศหายใจ การขับถาย การหลับนอน ท่ีพักอาศัย ฯลฯ 

2) ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการท่ีจะปองกันตนเองหรือตองการความ
ปลอดภัยจากส่ิงตาง ๆ บางคร้ังก็เรียกวา Safety Needs 

3) ความตองการทางความรัก และการเขาพวกเขาหมู ในข้ันนี้คนเราตองการความรักจาก
คนอ่ืน และเขาพวกเขาหมูกับเขาได หรือเปนสมาชิกของสังคม 

ความตองการ 2 ข้ันแรก เกี่ยวของกับธรรมชาติทางชีววิทยาของมนุษย ในข้ันท่ี 3 เปนความ
ตองการความรักจากคนอ่ืนเปนเร่ืองทางสังคม ไมมีใครสนองความตองการนี้ไดดวยตนเอง เขา
ตองการกลุมทางสังคม ซ่ึงเขาสามารถเปนสมาชิกไดและกลุมนี้ก็ยอมรับเขา ความตองการในข้ัน
ตอไปคือข้ันท่ี 4 ก็เปนไปในทํานองเดียวกัน 

4) ความตองการยกยอง อาจเรียกวาการเปนท่ียอมรับนับถือหรือการยกยองในตัวเราจะมี
มากนอยแคไหนข้ึนอยูกับการประเมินของคนอ่ืน ถาบุคคลไมไดรับการยอมรับนับถือโดยกลุมทาง
สังคมเขาก็ไมคอยหวังเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้มากนัก กลาวอีกนัยหนึ่งความตองการเปนท่ียกยองนับถือ
ในระดับสูงกวา 3 ข้ันแรกความตองการ คนเราจะตองการการยกยองสรรเสริญก็ตอเนื่องความ
ตองการใน 3 ข้ันแรกเปนท่ีพอใจแลว 

5) ความตองการทําใหเปนจริงตามท่ีปรารถนา ความตองการข้ันสูงท่ีบุคคลตองการทําใน
ส่ิงท่ีตนมีศักยภาพท่ีจะเปนหรือจะทําไดใหเปนจริงข้ึนมา เพื่อใหตนมีความพึงพอใจอยางสูงสุด
เทาท่ีจะเปนไปได มาสโลวกลาววา “คนเราสามารถเปนอะไรไดเขาก็ตองเปน” เปนเร่ืองปกติท่ีเห็น
ความตองการข้ันนี้ มักแสดงออกในกลุมศิลปนและกลุมบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทํางานสรางสรรค 

3. ทฤษฎีการเรียนรู  
Hammons (1968) อางโดย สุธรรม (2546) ใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู 

(Learning) เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล โดยกิจกรรมหรือประสบการณของเขาเองทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม (Behavior) เขาเรียนรูจากส่ิงท่ีเขากระทําเขาเรียนรูไดโดยผาน
กิจกรรมอยางเดียวหรือหลายอยางท่ีเขากระทําดวยตนเอง 
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 จากทฤษฎีขางตนสามารถสรุปไดวา การเผยแพรความรู แนวความคิดวิธีการ หรือส่ิงใหม 
ไปยังเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรเกิดการยอมรับ และปฏิบัตินั้นมิไดข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีฝายเดียว แต
ข้ึนอยูกับตัวแนวความคิดใหม ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ดวย และจากกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนของ
เกษตรกรทําใหเกิดความตองการ และคาดหวังในผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการดําเนิน
กิจกรรม จึงทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อใหสําเร็จตามความตองการที่คาดหวังไว 
 
กระบวนการยอมรับ 

เสถียร (2537) อธิบายวา กระบวนการยอมรับ คือ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน ในสมองท่ีบุคคลจะตองผานข้ัน
หรือระยะตาง ๆ ตั้งแตข้ันแรกท่ีรูเร่ือง หรือมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงข้ันตัดสินใจท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในท่ีสุดก็ถึงข้ันการยืนยันการตัดสินใจท่ีทําไปแลว 

Rogers (1971) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาวถึงกระบวนการยอมรับ (Adoption Process) 
วาเปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงเร่ิมตนดวยการเร่ิมรูหรือไดยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม 
แลวไปส้ินสุดลงดวยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ กระบวนการนี้มีลักษณะคลายกับการเรียนรูและ
การตัดสินใจ (Learning and Decision Making) โดยแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 5 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเร่ิมรูหรือรับรู (Awareness) เปนข้ันแรกท่ีบุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรเร่ิมรับรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่ตื่นตัวเองหรือเจาหนาท่ีสงเสริมกระตุนในการรับรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหมนั้น ถาไมตรงกับความตองการที่แทจริง เขาก็จะปฏิเสธและไมใหความ
สนใจ ข้ันตอนนี้ถือเปนข้ันท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนข้ันแรกท่ีบุคคลเปาหมายรับรูส่ิงใหมๆ
จําเปนตองไดรับการกระตุนช้ีแนะจากนักสงเสริม และการใชส่ือทางไกลจะมีสวนอยางมากตอการ
ทําใหเกษตรกรเกิดการต่ืนตัวดวยตัวเอง 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันสูความสนใจ (Interest) หลังจากท่ีบุคคลเปาหมายรับรูนวัตกรรมแลวถาตรงกับ
ความตองการ เขาก็จะสนใจหาขอมูลขาวสารรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยอาจสอบถามจากผูรูใน
รายละเอียดและปญหาตางๆเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ท้ังนี้นักสงเสริมจะเปนบุคคลท่ีมีบทบาทมากใน
ข้ันนี้ หากบุคคลเปาหมายไดรายละเอียดท่ีไมชัดเจน ไมสามารถอธิบายขอของใจตาง ๆ ได ก็จะ
นําไปสูความลมเหลวในข้ันท่ี 3 
 ข้ันท่ี 3 ขั้นไตรตรอง (Evaluation) ในข้ันนี้หลังจากบุคคลเปาหมายศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับนวัตกรรม แลวก็จะไตรตรอง ประเมินดูวา ถารับเอานวัตกรรมนั้นมาปฏิบัติ จะเกิดผลดี
หรือไม อยางไรบาง เม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเขาปฏิบัติอยู ถาเขาช่ังใจไตรตรองดูแลว รูสึกวาผลดีจะ
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มากกวาผลเสีย ก็จะนําไปสูข้ันตอไป คือ ข้ันการทดลอง ท้ังนี้ในข้ันตอนนี้ นักสงเสริมจะตองทําให
บุคคลเปาหมายเกิดความเช่ือม่ันวา ถายอมรับนวัตกรรมใหมไปปฏิบัติจะกอใหเกิดประโยชนกับเขา
อยางเต็มท่ี 
 ข้ันท่ี 4 ข้ันทดลองทํา (Trial) เม่ือบุคคลเปาหมายประเมินผลนวัตกรรมใหมวาดีเหมาะสม
และสามารถกระทําไดและเกิดความแนใจก็จะตัดสินใจทดลองทํา โดยทดลองทําในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
เพื่อดูวาคุมการลงทุนเพียงใด เขากับสภาวการณในปจจุบันของตนและผลท่ีออกมาเปนไปตาม
ความคิดหรือไม 
 ข้ันท่ี 5 ข้ันนําไปปฏิบัติหรือข้ันยอมรับ (Adoption) เปนข้ันท่ีบุคคลตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมใหมไปปฏิบัติหลังจากไดทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเปนท่ีพอใจ การยอมรับจะเกิดข้ึน
เต็มท่ีและตอเนื่อง ข้ึนอยูกับปริมาณผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ และตราบ
เทาท่ียังไมมีนวัตกรรมใดท่ีดีกวาส่ิงท่ียอมรับอยูแลวในปจจุบัน  

จากท่ีนักวิชาการกลาวขางตนสามารถสรุปไดว า  กระบวนการยอมรับ  หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคล การตัดสินใจยอมรับ
วิทยาการแผนใหมใชเวลาตางกัน ตามความแตกตางกันดานสภาพพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคมของเกษตรกร 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการยอมรับ 

พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการ 
เกษตรที่สูงของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีปจจัยบางประการท่ีเกี่ยวของ คือ  

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร สินเช่ือในการกูเงินทาง
การเกษตรและภาระหนี้สินของเกษตรกรชาวเขาท่ีมีความสัมพันธตอการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ใน
การดําเนินการเกษตรที่สูง สําหรับปจจัยดานการถือครองท่ีดินและฐานะทางเศรษฐกิจไมมีผล
ยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการทางการเกษตร  

2. ปจจัยทางสังคม คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดใหเกษตรกรยอมรับส่ิง
ปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตางกันออกไป ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา แรงงาน
ในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมีความแตกตางในการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการ
ดําเนินการเกษตร  

อดิเรก (2553) กลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับของเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหล่ือม
ขาวโพดโดยการไมเผาแลไมไถพรวนของชาวเขาเผาปะหลอง พบวาสวนใหญเปนปจจัยพื้นฐาน
ทางสังคม ซ่ึงประกอบไปดวย อายุ การอบรมดานการปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพด ประสบการณการ
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ปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน การรับรูขาวสาร แรงงานในครัวเรือนของ
เกษตรกรและแรงจูงใจในการปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน ของชาวเขาเผา
ปะหลอง เปนตัวกําหนดใหเกิดการยอมรับและการนําไปปฏิบัติแรงจูงใจในการปลูกถ่ัวเหล่ือม
ขาวโพดโดยการไมเผาและไมไถพรวน  สวนปจจัยทางเศรษฐกิจ มีเพียงรายไดจากภาคเกษตร
เทานั้น ท่ีมีความสัมพันธตอการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆในการปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพดโดยการไมเผา
แลไมไถพรวนของชาวเขาเผาปะหลอง 

ดิเรก (2527) กลาวถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีหรือ การปฏิบัติทาง
การเกษตรวา มีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ ดังนี้ 
ปจจัยท่ีเปนเงื่อนไขหรือสภาวการณโดยท่ัวไป ประกอบดวย 
 1) สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกัน เกษตรกรหรือ
บุคคลที่เปนเจาของปจจัยการผลิต จะมีแนวโนมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีงายกวาและเร็วกวาผูท่ีมี
ปจจัยการผลิตนอยกวา เชน เกษตรกรที่ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินมากกวา เกษตรกรท่ีทํากินในท่ีดิน
มากกวา เกษตรกรท่ีมีรายไดมากกวา จะยอมรับการเปล่ียนแปลงไดงายกวา และเร็วกวาเกษตรกรท่ี
มีปจจัยเหลานี้นอยกวา 
 2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีสวนเก่ียวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา เชน 
บุคคลท่ีอยูในชุมชนท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ อยางเครงครัดมากกวา มีลักษณะการ
แบงชนช้ันทางสังคมอยางเห็นเดนชัดกวา มีคานิยมและความเช่ือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอ
การเปล่ียนแปลงมากกวา มีผลทําใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีชาลงและนอยลงดวย 
 3) สภาพทางภูมิศาสตร มีสวนเกี่ยวของกับการยอมรับการเปล่ียนแปลง คือ ทองท่ีใดมี
สภาพภูมิศาสตรท่ีสามารถติดตอกับทองถ่ินอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทองถ่ินท่ีเจริญทางดานเทคโนโลยีได
มากกวา ไมวาเปนการคมนาคมท่ีสะดวก หรือมีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิตมากกวา จะมีผลทํา
ใหเกิดแนวโนมของการยอมรับมากกวาและเร็วกวา 
ปจจัยท่ีเก่ียวของโดยตรง 
 บุคคลเปาหมาย (Target Person) หรือผูรับการเปล่ียนแปลง (Client) พื้นฐานของเกษตรกร
เองเปนสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคนิค หรือวิทยาการใหม ไดแก 

(1) พื้นฐานทางสังคม จากการวิจัย พบวา 
ก. เพศหญิงยอมรับการเปล่ียนแปลงเร็วกวาเพศชาย 
ข. ผูมีระดับการศึกษาและประสบการณสูงกวาจะยอมรับเร็วกวาผูมีการศึกษาและ

ประสบการณต่ํากวา 
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ค. ผูท่ีมีการติดตอกับเจาหนาท่ี หรือผูนําการเปล่ียนแปลงมากกวาและมีความถ่ีใน
การรับฟงขาวสารมากกวา หรือมีการรวมกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเพื่อนบานในเร่ือง
การประกอบอาชีพมากวา จะยอมรับกาเปล่ียนแปลงในระดับท่ีรวดเร็วกวาและมากกวา 

ง. บุคคลท่ีอยูในอายุวัยรุนหรืออายุนอยยอมรับเร็วท่ีสุด และชาลงไปตามลําดับเม่ือ
อายุมากข้ึน 

(2) พื้นฐานทางเศรษฐกิจ จากการวิจัย พบวา เกษตรกรที่มีลักษณะตอไปนี้อยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวา จะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกวา และปริมาณท่ีมากกวา ไดแก 

ก. การถือครองท่ีดินจํานวนมากกวา 
ข. การทํากินในท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีมากกวา 
ค. การประกอบอาชีพในลักษณะท่ีเปนการคามากกวา 
ง. การมีรายไดมากกวา 
จ. การมีทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตมากกวา 
ฉ. การมีเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการผลิตมากกวา 
ช. การมีโอกาสไดรับสินเช่ือท่ีมีปริมาณมากกวาและดอกเบ้ียถูก ส่ิงเหลานี้เปน

องคประกอบใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงไดเร็วกวาและมากกวา 
(3) พื้นฐานการติดตอส่ือสารของเกษตรกร การติดตอส่ือสารท่ีจําเปนอยางยิ่ง คือ 

ประสิทธิภาพในการรับฟงขาวสาร ไดแก การอาน การฟง รวมทั้งความคิดท่ีมีเหตุผล ใน
ขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการพูด การเขียนดวย ส่ิงเหลานี้มีสวนชวยเสริมสรางความเขาใจ
ระหวางตัวเองและเพื่อนบาน เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

(4) พื้นฐานเร่ืองอ่ืน ๆ เชน 
ก. เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) มีความพรอมทาง

จิตใจ และ/หรือมีขอมูลท่ีเกี่ยวของมากกวา และ/หรือมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีหรือผูนําการ
เปล่ียนแปลง และ/หรือมีทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยีท่ีนํามาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

ข. มีความสนใจปญหาและความตองการของตนเองและกิจกรรมอาชีพของ
 เพื่อนบาน 

ค. มีความสามารถในการจัดการเกษตรกรท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งนี้หรือมี
มากกวา มีแนวโนมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา และรวดเร็วกวาตามลําดับ 
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ปจจัยเนื่องมาจากนวัตกรรม (Innovations) หรือเทคโนโลยีท่ีจะนําไปเปล่ียนแปลง ไดแก 
1) ตนทุนและกําไร (Cost and Profit) ถาเทคโนโลยีใดลงทุนนอยท่ีสุด กําไรมากท่ีสุด การ

ยอมรับก็สูงกวา เร็วกวา กําไรนั้นนอกจากจะหมายถึงเงินท่ีไดรับ ยังรวมถึงกําไรที่เกิดจากการใช
ประโยชนและความมีหนามีตา (Utility and Prestige) ดวย 

2) ความสอดคลองและเหมาะสมกับส่ิงท่ีมีอยูในชุมชน (Similar and Fit) ความสอดคลอง
เหมาะสมนี้เปนเร่ืองของการท่ีไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือของคนในชุมชน 
นอกจากนี้ยังเปนเร่ืองของความสอดคลองและความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนดวย 

3) สามารถนําไปปฏิบัติไดและเขาใจงาย (Practical and Understood) คือ ตองไมเปนเร่ืองท่ี
ยุงยากซับซอนและไมมีกฎเกณฑท่ียุงยากเกินไป 

4) สามารถเห็นวาปฏิบัติไดผลมาแลว (Visibility) คือ ถาเห็นวาเกิดผลดีมากอนแลว จะ
ปฏิบัติตามหรือยอมรับไดงายและเร็วกวา 

5) สามารถแบงแยกข้ันตอนหรือแยกเปนเร่ือง ๆ ได (Divisibility) 
6) ใชเวลานอยหรือประหยัดเวลา (Time Saving) 
7) เปนการตัดสินใจของกลุม (Group Decision) เพราะกลุมมีอิทธิพลในการวางกฎเกณฑ

บางประการท่ีสมาชิกตองปฏิบัติตาม 
ลักษณะท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมท้ังหมดนี้ ถามีครบมากท่ีสุดการยอมรับนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีเกษตรจะรับไดเร็วกวาและปริมาณมากกวา และการท่ีนวัตกรรมท่ีนํามาใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงจะสามารถแพรกระจาย (Diffusion) ไปรวดเร็วเพียงใด มีขอท่ีควรนํามาพิจารณาความ
เกี่ยวของ คือ 

1) นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นเม่ือนําไปใชแลวเกิดผลประโยชนทางดานการเพิ่มรายได 
หรือผลประโยชนอ่ืนมากนอยเพียงใด ถามากก็แพรกระจายเร็ว 

2) ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหผลตอบแทนหลังจากการปฏิบัติแลว ถาใหผลตอบแทนใน
ระยะส้ัน เทคโนโลยีนั้นก็แพรกระจายไปเร็ว 

3) การคมนาคม เชน ถนนหนทาง ขอบขายการติดตอส่ือสารกวางขวางแพรหลาย ถามาก
จะกระจายไดเร็ว 

4) ลักษณะของความสอดคลองหรือขัดแยงกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
หนึ่ง ๆ ถาไมมีความขัดแยงกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนสวนใหญ เทคโนโลยีนั้นจะ
แพรกระจายไดเร็ว 
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 5) วัตถุประสงคในการผลิตของเกษตรกร ถาเปนการผลิตเพื่อการคามากกวาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพรกระจายไดเร็วกวา 

6) มีสินเช่ือเพื่อการเกษตรที่มีอัตราดอกเบ้ียราคาถูกบริการ ถามีมากการแพรกระจาย
เทคโนโลยีก็มีมากกวา 
 Rogers (1968) อางโดย บุญธรรม (2540) กลาววา การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกรใน
อัตราที่เร็วหรือชา และมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับ ลักษณะของเกษตรกรที่สําคัญไดแกสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียม 
 1) เพศ เพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะเช่ือและยอมรับนวัตกรรม และเปล่ียนทัศนคติไดงาย 
 2) อายุ เกษตรกรที่มีอายุอยูในวัยหนุมสาว มีการยอมรับนวัตกรรมการเปล่ียนแปลงไดไว
และงาย 
 3) ความสามารถในการติดตอส่ือสาร เกษตรกรท่ีมีความสามารถในการอานการพูดเขาใจ
และยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา 
 4) ระดับการศึกษา และประสบการณ เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาและประสบการณยอมมี
ทัศนคติท่ีดีตอการเปล่ียนแปลง และรูแนวทางในการจะรับรูไดเร็วยอมมีความเขาใจ 
 5) ขนาดของไรนา เกษตรกรที่มีกิจการไรนาขนาดใหญกวา ยอมจะรับการเรียนรู เสาะหา
ไดรวดเร็วมากกวาฟารมหรือไรนาขนาดเล็ก 
 6) ขนาดรายได เกษตรกรที่มีรายไดสูงจะมีการสนใจท่ีจะยอมรับนวัตกรรมไดงายตอง
ลงทุน และมีความคิดท่ีจะยกฐานะใหดีข้ึนไปอีกดวยการใชหลักวิชาการเปนแกนนํา 
 7) ทัศนคติ ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาคนควาหาความรูอยูท่ีนําไป
สงเสริมเผยแพรตออาชีพของตนเองและเกษตรกรผูนํา และมีความพรอมทางสภาพจริงไดรวดเร็ว
และมากกวา 
 8) ความเปนคนมีเหตุผล คนมีเหตุผล และพบปะแลกเปล่ียนแลกความคิดเห็นกัน ท่ีใหการ
สงเสริมไดเร็วและมากวาคนท่ีไรเหตุผลและไมยอมพบปะแลกเปล่ียนความรู 
 9) เชาวปญญา คนท่ีมีเชาวปญญาไวและความจําดีจะสามารถเรียนรูและยอมรับไดเร็ว 
 10) การเขาสังคม เกษตรกรที่เขาสังคม และใหบริการสังคมยอมจะใหความสนใจงาน 
 11) ความเปนคนทันสมัยและไมลาหลัง ยอมจะยอมรับนวัตกรรม และการเปล่ียนแปลง 
 12) ขนบธรรมเนียมประเพณี เกษตรกรที่ยึดม่ันในความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีจะ
เปล่ียนแปลงชาและนอย 

บุคคลยอมรับนวัตกรรมใด ๆ ก็ตามบุคคลนั้นตองใชความรู ความคิด มาใชในการพิจารณา
เสียกอน บุคคลนั้นจึงจะสามารถตัดสินใจไดวาจะยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมนั้น ซ่ึงในการ
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พิจารณานั้นยอมจะตองมีปจจัยอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีผลงานวิจัยจํานวน
มากท่ีไดรวบรวมเกี่ยวกับตัวแปรตางๆท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงสรุปไดเปน 3 
กลุม คือ  

1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยอายุ สถานภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมไปถึงรายได ขนาดท่ีดินถือครอง หรือทรัพยสินตาง ๆ ท่ีครอบครองอยูความรู 
ความสามารถเฉพาะอยาง และระดับการศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลตอการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกัน บุคคลที่เปนเจาของ ปจจัยการผลิต จะมีแนวโนมยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีงายกวา และเร็วกวาผูมีปจจัยการผลิตนอยกวา สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมมีสวน
เกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา เชน บุคคลท่ีอยูในชุมชนท่ีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เกา ๆ อยางเครงครัดมากกวามีคานิยม และความเช่ือถือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการ
เปล่ียนแปลงมากกวา มีผลทําใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีชาลงและนอยลงดวย  

2) ตัวแปรดานบุคลิกภาพ ปจเจกบุคคลแตละคนเปนผูตัดสินใจรับนวัตกรรมหรือไมรับ 
นวัตกรรม บางคนรับเร็ว บางคนรับชาแมจะอยูในสังคมหรืออยูในชุมชนเดียวกันก็ตาม คนท่ีมีภาวะ
นวัตกรรมสูง (High Innovativeness) ก็จะรับนวัตกรรมเร็ว กลายเปนนวัตกรรม (Innovators) หรือ
กลุมท่ีรับนวัตกรรมเร็วหรือแมเปนชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมเร็ว ในขณะที่ผูมีภาวะนวัตกรรมตํ่า 
(Low Innovativeness) ถาไมเปนประเภทชนกลุมใหญผูรับนวัตกรรมก็เปนผูลาหลัง (Laggards) 

3) พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร พฤติกรรมส่ือสารของแตละบุคคลประกอบดวย พฤติกรรม
ติดตามขาวสาร ซ่ึงมีท้ังขาวสารที่มาจากแหลงขาวสารที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ขาวสาร
ท่ีมาจากภายนอกชุมชน ความใกลชิดกับขาวสาร ซ่ึงพฤติกรรมการส่ือสารของแตละบุคคลประกอบ
ไปดวย ผูส่ือสารหรือแหลงกําเนิดขาวสาร ชองทางการส่ือสารและผูรับขาวสารซ่ึงในองคประกอบ
ดังกลาวนี้ ชองทางการส่ือสารมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการที่จะเปนตัวกําหนดวาขาวสาร
ประเภทใดที่ผูสงขาวสารจะใช เพื่อกอใหเกิดผลสําเร็จในอันท่ีจะใหเกิดความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมใหม ๆ แกผูรับขาวสารในทิศทางท่ีผูสงขาวสารตองการได 
แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติ 

Wentling and Pattanapongsa (1993) ไดใหความหมายของการปฏิบัติไวดังนี้ การปฏิบัติคือ
ส่ิงท่ีมนุษยรบทราบถึงการปฏิบัติของกิจกรรมตางๆ เชน การฝกวายน้ําจะตองเร่ิมจาก 

ความพยายามจะเลียนแบบ แลวควบคุมใหเปนไปตามแบบท่ีเห็น ทําใหถูกตองใหมากแลว
เช่ือมตอเขาดวยกัน จากน้ันก็ฝกหัดปฏิบัติไดอยางเปนธรรมชาติ ซ่ึงพิมพรรณ (2537) ไดให
ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติใน 4 ลักษณะดังนี้คือ 
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1) การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเปนไปตามทัศนคติ และความรูท่ีบุคคลนั้นมี
อยู โดยมีทัศนคติเปนตัวกลางระหวางความรู และการปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจากความรูท่ีมีอยู 
และการปฏิบัติจะแสดงออกมาตากทัศนคตินั้นๆ  

2) การปฏิบัติ หรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู และทัศนคติมีความสัมพันธกัน กอใหเกิด
การปฏิบัติ หรือพฤติกรรม 

 3) ความรู และทัศนคติตางก็ทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยท่ีความรูและทัศนคติไม
จําเปนตองมีความสัมพันธกัน และ  

4) ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรง และทางออม เชน บุคคลมีความรู และไดปฏิบัติ
ตามความรูนั้น หรือความรูมีผลตอทัศนคติกอนอยูแลว การปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปตามทัศนคติ
นั้น นอกจากนี้ศุภรัชต (2538) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของเกษตรกรผูปลูก
สมเขียวหวานเก่ียวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยการใชสารเคมีในอําเภอลอง จังหวัดแพร 
พบวา เกษตรกรผูปลูกสมเขียวหวานมีทัศนคติเห็นดวยเกี่ยวกับการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โดย
การใชสารเคมีใหถูกตองตรงตามหลักวิชาการ และประสบการณในการปลูกสมเขียวหวาน และ
ความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูโดยการใชสารเคมี  
2. ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
ประวัติความเปนมา 

พื้นท่ีบานปางมะโอในปจจุบันแตเดิมเปนพื้นท่ีปา ไมมีบานเรือนท่ีคงทนถาวร ตอมาชาว
ไทยภูเขาเผาล๊ัวะซ่ึงอาศัยอยูท่ีบานหวยโจและกาแกดไดเขามาปลูกเมี่ยงเพื่อนําไปบริโภค ซ่ึงจะมี
การสรางท่ีพักหรือกระทอมไว เรียกวา “ปาง” หรือปาง หลังจากนั้นชาวบานพ้ืนราบและคนเมืองซ่ึง
มาจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ไดเขามาซ้ือสวนเม่ียงจากชาวล๊ัวะและไดตั้งถ่ินฐานอยาง
คงทนถาวรข้ึน ตอมาจึงชักชวนญาติมิตรเขามาอาศัยจํานวนมากข้ึนและสามารถกอต้ังเปนหมูบาน
ไดในป พ.ศ. 2476 

ท่ีมาของช่ือหมูบาน คําวา “ปางมะโอ” สันนิษฐานมาจาก 2 คํา คือ “ปาง” มาจากท่ีเคยมีชาว
ล๊ัวะเขามาต้ังถ่ินฐานอาศัยอยูกอน ซ่ึงเรียกท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยอยางไมถาวรนี้วา “ปาง” หรือ “ปาง” และ
คําท่ี 2 มาจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกท่ีบอกวาครูบาศรีวิชัยไดมาสรางพระธาตุ โดยนําลูกสมโอ
ทองคําหรือท่ีชาวบานเรียกวา “มะโอคํา” ตามภาษาพ้ืนเมืองมาฝงไวบริเวณใตพระธาตุตอมาคําวา 
“มะโอคํา” จึงเพี้ยนมาเปนหมูบานปางมะโอ หมูบานปางมะโอไดมีการผสมผสานของกลุมคนท่ีเขา
มาต้ังถ่ินฐานอยูอาศัยซ่ึงเปนชาวล๊ัวะในพื้นท่ีใกลเคียง 
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สภาพโดยท่ัวไป 
พื้นท่ีหมูบานปางมะโอ ตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมี

หมูบานปางมะโอเปนหมูบานหลักมีหมูบานบริวารหรือหยอมบาน 7 หยอมบาน ประกอบไปดวย 
บานปางมะโอ บานปางกลาง บานปางใหม บานปางใน บานปางสามสบ บานหวยเฮ๊ีย และ บาน
หวยแกง สวนใหญเปนชุมชนชาวไทยพื้นราบ มีภาษาคําเมืองเปนภาษาหลัก ชุมชนปาเม่ียงปางมะ
โอ มีอาณาเขตการปกครองดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ บานปาเม่ียงแมซาย ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
ทิศใต ติดกับ บานหวยตาด ตําบลอินทขิล อําภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันตก ติดกับ บานลาหูปางยายสุข ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวัดออก ติดกับ บานปางหก ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ระดับความสูง หมูบานปางมะโอต้ังอยูบริเวณระหวางหุบเขา รางหวย และเทือกเขาสูง
สลับซับซอนสูงประมาณ 1,000 เมตร ข้ึนไปจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณมาก เม่ือมองในระดับพื้นท่ีลุมน้ําจะอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําแกงปนเตา ซ่ึงมีพื้นท่ี 15.21 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปน 9,504.58 ไร มีระดับความสูงต้ังแต 400 – 1,500 เมตร โดยจะมีระดับความสูงท่ีสุด
ทางดานทิศตะวัดตกและคอย ๆ ลาดลงไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ระดับความลาดชัน 
ของพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอมีลักษณะสูงชันถึงสูงชัน  
ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉล่ียตลอดป 21.9 องศาเซลเซียส โดยมีภูมิอากาศโดยเฉล่ียสูงสุดอยู
ท่ี 26.1 องศาเซลเซียส และมีภูมิอากาศโดยเฉล่ียตํ่าสุดอยูท่ี 17.6 องศาเซลเซียส 
ลักษณะดิน 

พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอ อยูในกลุมชุดดินท่ี 
62 ประกอบดวยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชันมากกวา 35% เปนดินลึกและต้ืน ลักษณะ
ดินและความอุดมสมบูรณแตกตางกันตามแตชนิดของหินตนกําเนิด มีเศษหิน กอนหิน หรือหินพื้น
โผล ยังปกคลุมดวยปาไมตาง ๆ มักมีการทําไรเล่ือนลอยที่ขาดการอนุรักษ ลักษณะพื้นท่ีสวนใหญ
เปนท่ีสูง มีความเส่ียงตอการชะลางพังทลายของดิน  
แหลงน้ํา 

แหลงน้ําผิวดิน พื้นท่ีลุมน้ําหวยแกงปนเตาอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมปงตอนบน แหลงน้ําผิวดินมี
หวยแกงปนเตาเปนหวยสายหลัก มีตนกําเนิดมาจากภูเขาทางดานทิศตะวันตก ลําหวยมีทิศทางการ
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ไหลไปทางทิศตะวันออก ลําหวยไหลผานกลุมบานปางกลาง บานปางใหม บานปางสามสบ บาน
แกงปนเตา กอนไหลลงสูแมน้ําแมปงทางทิศตะวันออก 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบานปางมะโอสวน
ใหญอยูในพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ัน 2 คิดเปนรอยละ 59.26 รองลงมาเปนพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา
ช้ัน 1A รอยละ 33.27 รองลงมาเปนพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ัน 1B รอยละ 0.02 และพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพ
ลุมน้ําช้ัน 3 รอยละ 7.45 
ปาไม 

พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมน้ําปงตอนบนบานปางมะโอ ท้ังหมดอยูในเขต
พื้นท่ีปาอนุรักษ (โซน C) พืชพรรณธรรมชาติสวนใหญ ปาดินเขา ซ่ึงเปนปาไมไมผลัดใบท่ีข้ึนปก
คลุมบนภูเขาสูงท่ีระดับความสูงเกินกวา 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล อากาศมีความชื้นสูงและ
หนาวเย็นตลอดท้ังป อุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังพันธุไมยืนตนสกุลกอ (Fiancée) 
ไมพื้นลางจําพวกมอส ไลเคน ฝอยลม สะเภาลม ไมเล้ือย จําพวกเหลาน้ําทิพย กาฝากจําพวกขนุน
ดิน รวมท้ังพันธุสัตวท้ังสัตวบก สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา 

นอกจากนี้เปนปาเบญจพรรณผสมปาเต็งรัง ลักษณะปาเบญจพรรณเปนปาผลัดใบประเภท
หนึ่งท่ีตนไมสวนใหญตางท้ิงใบหมดในชวงฤดูแลงและเร่ิมผลิใบใหมในตนฤดูฝน พบในพื้นท่ีท่ีมี
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 เอ้ืองกะเรกรอน เอ้ืองเงิน 
สัตวปาในปาเบญจพรรณ ไดแก ชางปา กระทิง กวางปา เกง หมาไม ชะมด อีเห็น ไกปา นก และ
แมลงอีกหลากหลายชนิด นอกจากน้ียังเต็มไปดวยสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ําเปนอาหารของชาวบานได
อยางดี เชน กบ เขียด อ่ึงอาง 

ปาเต็งรัง สวนมากพบอยูบนท่ีเขาซ่ึงมีดินต้ืนและแหงแลง ดินรวนปนทรายหรือกรวดลูกรัง 
ความสมบูรณนอย มีลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กข้ึนอยู
ปะปนกันไมคอยแนนทึบ ตนไมแทบท้ังหมดผลัดใบและมักเกิดไฟปาไหมลุกลามทุกป ชนิดพันธุ
ไมท่ีสําคัญในปาแดง ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว แตว มะคาแต ประดู แดง สมอ
ไทย ตะแบกเลือด แสลงใจ รกฟา ฯลฯ สวนไมพื้นลางท่ีพบมาก ไดแก มะพราวเตา ปุมเปง หญาเพ็ก 
โจด และหญาชนิดอ่ืน ๆ 
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โครงสรางพ้ืนฐาน 
ถนนทางเขาหมูบานเปนทางปูนสลับกับทางลูกรัง บางกลุมบานยอยหรือ ปาง เปนทาง

ลูกรังท้ังหมด งบประมาณถนนภายในหมูบานมาจาก อบต. และกรมทางหลวงชนบท มี ไฟฟาใช 
แตพบวาไฟฟาดับบอย น้ําใชภายในหมูบานเปนน้ําประปา พบวาขาดแคลนในฤดแูลง น้ําเพื่อการ
บริโภคใชน้ําบาดาล การคมนาคมในปจจุบันยังไมมีรถโดยสารถึงหมูบาน การเดินจากจังหวัด
เชียงใหมตองเดินทางโดยใชเสนทาง จ.เชียงใหม – อ.เชียงดาว ระยะทาง 62 กิโลเมตร แลวเล้ียวซาย
ตรงบริเวณทางแยกดานแกงบานเตา ข้ึนไปอีกเปนระยะทาง 12 กิโลเมตร 
 
3. การปลูกกาแฟในพืน้ท่ีขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ 

 

ประวัติการปลูกกาแฟในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ 
 การปลูกกาแฟในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จากการสัมภาษณ 
นายอาย ศรีอําพร พบวา บานปางมะโอมีการปลูกกาแฟอราบิกามานานกวา 43 ปแลว แตเดิมเปน
พันธุโรบัสตา ตอมา มีโครงการพัฒนาเขตพื้นท่ีสูง ไทย-ออสเตรเลีย ไดเขามาสงเสริมการปลูก
กาแฟอราบิกา เม่ือ ป พ.ศ. 2529 แตตอมาราคากาแฟอราบิกาตกตํ่า เกษตรกรบานปางมะโอ จึงไดมี
การตัดตนกาแฟอราบิกาท้ิง ปจจุบันจึงเหลือกาแฟอราบิกาเดิมอยูไมถึง 500 ตน ตอมา สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ไดมีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ เม่ือป พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของชุมชนบนพื้นท่ีสูง จึงไดมีการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรบาน
ปางมะโอปลูกกาแฟอราบิกาอีกคร้ัง โดยใหการสนับสนุน   ตนพันธุกาแฟอราบิกา การอบรมทาง
วิชาการ การศึกษาการตลาดกาแฟอราบิกา และการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิกาในพ้ืนท่ี ปจจุบัน
เกษตรกรบานปางมะโอจึงใหความสนใจและขยายพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบาในพื้นท่ีบานปางมะโอ
เพิ่มมากข้ึน 
 การปลูกกาแฟ 
 การขยายจํานวนตนกาแฟ นิยมใชวิธีการเพาะเมล็ดเพ่ือใหไดตนกลา ซ่ึงทําไดงาย และทํา
ไดเปนจํานวนมาก เมล็ดพันธุควรไดจากแหลงของตนพันธุท่ีมีการศึกษาวาใหผลผลิตสูง สมํ่าเสมอ 
มีการเจริญเติบโตอยางแข็งแรง และเมล็ดท่ีจะนํามาเพาะควรเปนเมล็ดท่ีเก็บจากตนไมเกิน 3-4 เดือน 
หากเก็บเมล็ดพันธุไวเปนระยะเวลานาน หรือในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง อัตราความงอกของเมล็ดจะ
ลดลง สภาพส่ิงแวดลอมสําหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุควรเปนสภาพท่ีมีอุณหภูมิต่ํา และมี
ความช้ืนพอเหมาะ เชน ท่ีอุณหภูมิ 40-86 องศาฟาเรนไฮต (4-30 องศาเซลเซียส) ความช้ืนสัมพัทธ 
ระหวาง 35-55 % สามารถรักษาอัตราความงอกในระดับสูงไดประมาณ 5 เดือน โดยท่ัวไปการงอก
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เปนตนกลากาแฟจะใชระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน แตถาตองการใหเมล็ดมีการงอกเร็วข้ึนจะใชวิธี
แกะกะลาออกกอนนําไปเพาะ 
การเพาะเมล็ด 
 ดําเนินการไดดังนี้คือนําเมล็ดพันธุท่ีมีกะลาหุมแชน้ําไว 1 คืน แยกเอาเมล็ดท่ีลอยอยู
ดานบนซ่ึงเปนเมล็ดท่ีไมสมบูรณออก จากนั้นนําไปเรียงลงในแปลงเพาะ ซ่ึงบรรจุวัสดุเพาะท่ีมี
ความหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร วัสดุเพาะดังกลาวประกอบดวยดินหรือทรายสะอาด 1 สวน 
ผสมข้ีเถาแกลบ 1 สวน รดน้ําใหชุมแลวใชไมทําแนวขีดเปนรองต้ืนๆ หลังจากน้ันเรียงเมล็ดลงใน
รองแลวเกล่ียดินกลบรอง ดูแลแปลงเพาะใหมีความชุมช้ืนเสมอ และควรทําการกําจัดวัชพืช ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน ตนออนจะงอกพนจากผิวดินลําตนต้ังข้ึน มีสวนกะลาหุมเมล็ดหรือ
เมล็ดท่ีปลายยอดตนออนดูคลาย หัวไมขีด และหากตนกลาเจริญเติบโตตอไปอีกประมาณ 20-30 วัน 
ใบเล้ียงของตนกลาจะคล่ี กางออก มีลักษณะคลาย ปกผีเส้ือ ในการดําเนินการยายตนกลาลงปลูกใน
ถุงดินท่ีเตรียมไวควรดําเนินในสองระยะนี้ หากปลอยใหตนกลาเจริญเติบโตจะนกระท่ังมีใบจริง
แลวจึงยายลงถุงดิน จะทําใหตนกลาเหี่ยวและมีอัตราการรอดตํ่า 
 

การเตรียมถุงดินสําหรับตนกลา 
 ดินผสมสําหรับ ถุงเพาะกลาประกอบดวยหนาดิน 5 ปบ หรือ หนาดิน+ทราย+ข้ีเถาแกลบ = 
2 + 1.5 + 1.5 ปบ ปุยคอก 1 ปบ ปุยฟอสเฟต (0-4-0) 200 กรัม ปูนขาว (โดโลไมท) 200 กรัม ผสม
ใหเขากันดี บรรจุลงในถุงพลาสติกสีดําท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 นิ้ว สูง 8-9 นิ้ว การ
เลือกใชถุงพลาสติกท่ีคอนขางสูง เพื่อทําใหรากแกวของตนกลากาแฟมีการเจริญเติบโตแนวดิ่งได
อยางสมบูรณในชวงระยะเวลา 6-8 เดือน กอนท่ีจะนําตนกลาไปปลูกในพื้นท่ีจริง  
การเตรียมพื้นท่ีปลูก 
 ควรดําเนินการกอนฤดูฝนทําการแผวถางวัชพืชออกจากพ้ืนท่ี กรณีพื้นท่ีมีความลาดเอียงสูง 
(30-50%) ควรทําข้ันบันได หากพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียง (20-30%) ควรปลูกตามแนวระดับ หรือ
ปลูกกาแฟรวมกับแถบหญาเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า หลุมปลูกควรมีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร 
ผสมหนาดินท่ีขุดไดกับปุยคอกหรือปุยหมัก 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) การใหน้ําชวงปท่ี 2-3 ชวยใหรากหยั่งลึกลงดินช้ันลางการใหน้ําชวงปท่ี 4-5 (มี.ค.-
เม.ย.) ชวยใหติดดอกและดอกสมบูรณข้ึน 

การกําจัดวัชพืช ลดการแกงแยงอาหารจากวัชพืช ชวยใหการใสปุยคุมคาข้ึนเศษวัชพืชท่ี
แหงสามารถใชเปนวัสดุคลุมโคน เพื่อรักษาความชุมช้ืนภายในดิน  

การใสปุย เพื่อเพิ่มอาหารใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตอยางแข็งแรงสําหรับตนกลากาแฟ
อายุ 2 ป ชวงตนฝน (มิถุนายน) กลางฝน (สิงหาคม) ปลายฝน (ตุลาคม) ใสปุย 46-0-0 คร้ังละ 60 
กรัมตอตน สําหรับตนกาแฟอายุ 4 ป ชวงตนฝน กลางฝน ใส    15-15-15 คร้ังละ 90 กรัม สวนชวง
ฝนใส 46-0-0 และ 13-13-21 อยางละ 30 กรัมตอตน 

การตัดแตงก่ิง มักดําเนินการหลังจากการเก็บเกี่ยว(ประมาณมีนาคม) การตัดแตงกิ่ง
ประจําป มีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดหนอหรือกิ่งต้ัง สวนท่ีแหงตาย สวนท่ีเปนโรค สวนกิ่งแขนงท่ี
ซอนทับกันหนาแนน หรือกิ่งท่ีเร่ียดินออก เพื่อทําใหทรงพุมโปรงระบายอากาศไดดี แสงแดดสง
ท่ัวถึง ทําใหอัตราสวนใบและผลมีความเหมาะสม ปองกันมิใหตนกาแฟติดผลมากเกินไป สวนการ
ตัดแตงกิ่งอีกวิธีหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหตนกาแฟ มีลักษณะทรงตนตามตองการ หรือเปนการ
เปล่ียนวงจรของลําตนใหม เพราะตนกาแฟเกา หรืออายุมากใหผลผลิตตํ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ตนกาแฟท่ีไดรับการตัดแตงกิ่ง 
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การใหผลผลิต 
 ตนกลาท่ีนําไปปลูกในพื้นท่ีแปลงปลูกควรมีอายุ 8 เดือน – 1 ป ตนกลาดังกลาวจะ
เจริญเติบโตตอไปอีกประมาณ 2-3 ป จึงจะเร่ิมใหผลผลิต ประมาณเดือน เมษายน ตนกาแฟจะผลิต
ตาดอกในซอกใบท่ีขอของกิ่งนอน ดอกกาแฟมีสีขาวเกิดเปนกลุม แตละชอดอกในแตละขออาจมี 
2-20 ดอก บานตอเนื่องในชวง 8-12 วัน ดอกบานอยู 2 วัน จึงเหี่ยว ดอกท่ีออกในแตละคร้ังจะมีการ
ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวไดเพียง 40% หลังจากกาแฟติดผล ระยะท่ีผลกาแฟยังออนอยูผิวผลจะมีสีเขียว
และคอนขางแข็ง ตอเม่ือมีการเจริญพัฒนาและสะสมสารอาหารมากข้ึน จนกระท่ังทีขนาดผลโต
เต็มท่ีผล ท่ีสุกแกเต็มท่ี(berries) ผิวผลจะมีการพัฒนาไปเปนสีตามลักษณะพันธุ เชน สีแดงสดแบบ
สีเลือดนก สีแดงเขมแบบสีเลือดหมู สีสม หรือสีเหลือง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ผลกาแฟสุก 
 
การเก็บเก่ียว และกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวกาแฟอราบิกา 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีเปนผลสดของกาแฟในประเทศไทยยังเปนการเก็บเกี่ยวดวยแรงงาน
เกษตรกรโดยการปลิดเฉพาะผลท่ีสุกแกจากชอผลในชวงตนและปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตท่ี
เก็บไดตอวันอาจไมมากนักแตชวงกลางฤดูท่ีมีผลกาแฟสุกเต็มท่ี เกษตรกรอาจสามารถเก็บเกี่ยวผล
สดไดประมาณ 30-50 กิโลกรัมตอวันตอคน  
 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีนิยมปฏิบัติ ไดแก วิธีเปยก (Wet Method) และวิธีแหง 
(Dry Method) ซ่ึงแตละวิธีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติแตกตางกัน รวมท้ังการทําใหไดกาแฟ
เมล็ดดิบท่ีมีคุณภาพแตกตางกันดวย การผลิตกาแฟอราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญ
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มักไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติดวยวิธีเปยก สวนวิธีแหงมีการปฏิบัติอยูในสวนผลผลิตในชวงปลาย
ฤดู สําหรับการผลิตกาแฟโรบัสตาในภาคใตนั้น ผลผลิตเกือบท้ังหมดเปนการปฏิบัติดวยวิธีแหง  

1) วิธีเปยก  
 เปนวิธีท่ีนิยมปฏิบัติสําหรับกาแฟช้ันคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.1) นําผลกาแฟสุกท่ีเก็บเกี่ยวไดมาแชน้ําเพื่อแยกเอาสวนท่ีอยูดานบนของผิวน้ํา ไดแก ผล
กาแฟท่ีไมสุก ผลท่ีมีเมล็ดผิดปกติหรือเมล็ดฝอ เศษใบไม 
 1.2) นําสวนผลสุกท่ีจมน้ําข้ึนมา และนําไปปอกเปลือกหรือโมเปลือกดวยเคร่ืองโมเปลือก
ผลสดภายในวันเดียวกันกับการเก็บผลจากตน เนื่องจากการเก็บผลกาแฟสุกท่ีเก็บเกี่ยวมาแลว นํา
กองรวมกันไวเปนระยะเวลาเกิน 24-36 ช่ัวโมง จะเกิดการบูดเนาของสารประกอบภายในเน้ือผล
กาแฟ เม่ือผลิตเปนกาแฟเมล็ดแลวจะมีลักษณะไมดี คือ มีกล่ินและรส ไมพึงประสงคท่ีเกิดจากการ
หมักหรือเนาภายในผลกาแฟสดนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลกาแฟสุกใสเคร่ืองโม 
  

1.3) นํากาแฟท่ีปอกเปลือก หรือโมเปลือกออกแลว (มีลักษณะเปนเนื้อใสหรือเมือก ล่ืนๆ 
หุมกะลากาแฟอยู) นําไปใสลงในบอซีเมนต หรือถังพลาสติกซ่ึงมีชองระบายนํ้าดานลาง แลวเติมน้ํา
ลงไปใหเต็มถัง หรือใหทวมกาแฟกะลาท้ิงไวประมาณ 36-72 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ 
ปลอยใหเกิดการหมักเมือก ซ่ึงเกิดข้ึนไดดวยปฏิกิริยาของเอ็มไซมเพคติเนส (Pectinase) ท่ีอยูในเนื้อ
ผล ประกอบกับปฏิกิริยาจากจุลินทรียบางชนิดท่ีมีความสามารถในการยอยสลายสารประเภท       
เพคตินไดเชน แซคคาโรมายซีส (Saccharomyces) และจุลินทรียอ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 4 ผลกาแฟสุกท่ีผานการโมแลวแชน้าํในบอซีเมนต 
 
 1.4) หลังจากเมือกล่ืนถูกยอยสลายแลว ตรวจสอบโดยการสัมผัสกับกาแฟกะลาแลวไมล่ืน
มือ ทําการลางกาแฟกะลาท่ีผานการหมักใหสะอาด จากนั้นแชน้ําสะอาดท้ิงไวประมาณ 12-24 
ช่ัวโมง เปนการทําความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพดานรสชาติของกาแฟใหมีกล่ินรสที่สะอาด
ยิ่งข้ึน 
 1.5) นํากาแฟกะลาเปยกข้ึนจากน้ํา แลวนํามาตากแดดใหแหง โดยการเทลงบนลานตาก 
หรือเทลงบนโตะตากกะลาท่ียกสูงจากพ้ืนดินและกรุดวยตาขายเพื่อใหมีการระบายความช้ืนอยาง
รวดเร็วยิ่งข้ึน เกล่ียกาแฟกะลาใหกระจายออก ใหมีความหนาประมาณ 1.5-3 นิ้ว หม่ันพลิกกลับ
กาแฟกะลาเพื่อใหกะลาแหงอยางสมํ่าเสมอ ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําคางในชวงกลางคืนมาก ควรใชวัสดุปก
คลุมกองกาแฟไวเพื่อปองกันมิใหกาแฟกะลาไดรับความช้ืนกลับมาช้ืนอีก การตากกาแฟกะลาให
แหงอาจใชเวลาประมาณ 7-10 วัน ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศในชวงเวลานั้นๆ 
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ภาพท่ี 5 ลานตากกาแฟกะลา 
 

1.6) ตรวจสอบวากาแฟแหงพรอมท่ีจะนําไปสี (กาแฟเมล็ดควรมีความช้ืนไมเกิน 12-13%) 
โดยการแกะกะลากาแฟออก สําหรับเมล็ดกาแฟท่ียังไมแหง ถาใชเล็บมือจิกเมล็ดจะปรากฏรอยจิก
บนเมล็ดหรือถาใชฟนกัดเมล็ด จะรูสึกไดวาเมล็ดกาแฟเหนียว ถานําเมล็ดกาแฟท่ีไมแหงไปสีเคร่ือง
ขัดสีหรือเคร่ืองสีกะลาอาจทําใหเมล็ดกาแฟแตก หรือหัก ทําใหเปนกลุมกาแฟเมล็ดท่ีมีคุณภาพไมดี 
 1.7) นํากาแฟที่แหงไปสีเอาสวนกะลาหุมเมล็ดออก เคร่ืองสีกาแฟกะลาบางประเภทมี
สวนประกอบท่ีเปนตะแกรงรูขนาดตางๆ สําหรับการคัดขนาดเมล็ดไวดวยทําใหประหยัดเวลา และ
แรงงานไดดีมาก อยางไรก็ตามหากตองการเก็บรักษาผลผลิตไว เพ่ือรอการจําหนายในระยะยาว ก็
ควรเก็บรักษาผลผลิตกาแฟไวในลักษณะกาแฟกะลาแหง เพราะกาแฟเมล็ดท่ีอยูภายในกะลาจะมี
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชากวากาแฟเมล็ดท่ีสีเอากะลาออกแลว 
 1.8) หลังจากท่ีคัดแยกกาแฟเมล็ดเปนกลุมขนาดตางๆ แลวข้ันตอนตอไปคือ การคัดแยก
เมล็ดท่ีไมสมบูรณ เมล็ดมีรอยแตกหัก หรือเมล็ดท่ีมีสีผิดปกติ รวมท้ังช้ินสวนเจือปน และเศษผง
อ่ืนๆ ออกจากสวนท่ีเปนเมล็ดปกติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดเปนช้ันคุณภาพตางๆ  
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ภาพท่ี 6 เคร่ืองคัดแยกกาแฟกะลา 

 
1.9) บรรจุกาแฟเมล็ดท่ีคัดแยกเปนช้ันคุณภาพตางๆ ในกระสอบที่สะอาด เก็บไวใน

สถานท่ีเก็บท่ีแหง และมีการระบายอากาศท่ีดีเพื่อรอการจําหนาย 
ขอดีของการทําเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีเปยกไดแก 

1) การทําใหไดกาแฟที่มีคุณภาพดานกล่ินและรสชาติท่ีจัดวาเปนกาแฟช้ันคุณภาพดี 
2) การใชเวลาและพ้ืนท่ีในการตากใหแหง นอยกวาการตากท้ังผล 
3) การสีกาแฟกะลาจะมีเศษส่ิงเจือปน และเมล็ดแตกหักนอยกวาการสีกาแฟผลแหงท้ังผล

ขอ 
ขอเสียของการทําเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีเปยกไดแก 

1) เกษตรกรหรือผูดําเนินการตองมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ในแตละ
ข้ันตอน มิฉะนั้นผลผลิตกาแฟเมล็ดจะมีคุณภาพไมดีเทาท่ีควร 

2) คาใชจายในการดําเนินการมากกวาวิธีแหง 
3) ตองใชน้ําปริมาณมากในการลางผลสด การหมัก การลางกะลาท่ีหมัก และการแช

กะลาในน้ําสะอาด 
4) ตองมีการจัดการกับสวนท่ีเหลือท้ิง เชน น้ําท้ิงท่ีเกิดจากการลาง และการหมักเปลือก

ผลสด และเศษกะลาแหง 
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2) วิธีแหง  
 เปนวิธีท่ีนิยมปฏิบัติสําหรับพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตกาแฟปริมาณมากเน่ืองจากเปนวิธีท่ีสะดวก 
การจัดการไมยุงยาก เหมาะกับพื้นท่ีท่ีมีขอจํากัดเร่ืองน้ํา และแรงงาน วิธีคือ การนําผลกาแฟท่ีเก็บ
เกี่ยวไดมาตากแดด ประมาณ 15-20 วัน บนลานตากท่ีสะอาดหรือมีวัสดุปูรองพ้ืน และตองไมกอง
ผลกาแฟหนาเกินไป เม่ือผลกาแฟแหงสนิทก็จะนําไปสีเอาเปลือกผลแหงออก ทําใหไดกาแฟเมล็ด
สําหรับเปนวัตถุดิบแกการผลิตภัณฑกาแฟประเภทตางๆ กาแฟเมล็ดท่ีไดจากวิธีแหงนี้มักมีสีเขียว
อมเหลือหรืออมนํ้าตาล และมักมีกล่ินหมักของสารประกอบประเภทนํ้าตาลอยูบาง คุณภาพของ
กาแฟเมล็ดจัดวาดอยกวาการทําดวยวิธีเปยก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนการตากในท่ีท่ีมีแสงนอย 
และไมมีการใชวัสดุปูรองพื้น หรือคลุมกันน้ําคาง หรือความชื้นในชวงเวลากลางคืน ทําใหการตาก
ผลกาแฟใชเวลานาน เนื้อผลที่อยูภายในใตเปลือกเหนียวของผลกาแฟจะมีการเปล่ียนแปลง และมี
ลักษณะของการหมัก (Ferment) ของน้ําตาล และเอ็นไซมตางๆ ซ่ึงเมล็ดกาแฟจะดูดซับกล่ินหมัก 
และรสเปร้ียวไว เม่ือนํามาค่ัวและชงทําเปนเคร่ืองดื่มจึงมีกล่ินและรสของกาแฟแตกตางไปจาก
กาแฟเมล็ดท่ีทําจากวิธีเปยก ดังนั้นกาแฟเมล็ด (อราบิกา) วิธีแหง จึงมักมีราคาต่ํา และมีความสําคัญ
ในดานตลาดนอย 
ขอดีของการเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีแหง 

1) วิธีท่ีทํางาย และคาใชจายในการดําเนินการนอย 
2) เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีมีขอจํากัดของเคร่ืองมือ และนํ้าสําหรับการกําจัดเมือก 

ขอเสียของการเปนกาแฟเมล็ดดวยวิธีแหง 
1) ใชเวลามากในการตากใหผลแหง 
2) มีโอกาสที่จะทําใหไดกาแฟท่ีมีคุณภาพต่ําคอนขางมาก 

 

4.ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ปรารถนา และคณะ(2550) ไดทําการศึกษาอาชีพหลักของชุมชนบานปางมะโอ คือ การทํา

สวนเม่ียง ตนเม่ียงหรือตนชาหรือใบชาที่เรานิยมบริโภคกัน ภาษาถ่ินทางภาคเหนือเรียกวา เม่ียง 
ลักษณะของเม่ียง เปนไมยืนตน ใบจะเปนสวนสําคัญท่ีนํามาหมักเปนเม่ียง หรือตากแหงเปนใบชา 
เม่ียง หรือ “ ชา ”นอกจากจะเปนรายไดท่ีเกิดจากใบแลว มีสวนอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถนํามาเปนอาหาร 
เชนสวนยอดและใบออนของเม่ียง ท่ีสามารถนํามาปรุงเปนอาหาร เชน การทําสาเม่ียง หรือยําเม่ียง 
รากเม่ียงนําไปตากแหงตมกินชวยเปนยาขับเบา และแมกระท่ังตนเม่ียง เม่ือหมดอายุ ก็ยังตัดเปนฟน
ได 

พงษศักดิ์ และบัณฑูรย ( 2547) คนควาการปลูกกาแฟในสวนเม่ียง โดยการนําเอากาแฟ
พันธุอราบิกา มาเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่ง เพื่อเปนการปลูกทดแทนการปลูกฝนของ
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เกษตรกรชาวไทยภูเขา อีกท้ังยังเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการทําไรเล่ือนลอย หรือการถาง
และเผาปาของชาวไทยภูเขาท่ีเปนแบบลาสมัยและเปนแบบงายๆ ตามรอยบรรพบุรุษแตดั้งเดิม
ดังนั้นโครงการพัฒนาที่สูงจึงไดนําเอากาแฟพันธุอราบิกามาทดลองสงเสริมใหชาวเขาปลูก ทําให
เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายไดอยางถาวรใหแกครอบครัว โดยสามารถทํารายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตกาแฟไดปละประมาณ ไรละ 10,000 - 15,000 บาท ซ่ึงนับไดวาประสบผลสําเร็จพอสมควร
โดยสังเกตจากปริมาณและพ้ืนท่ีปลูกฝน การทําไรเล่ือนลอย หรือการถางและเผาปาลดลงเปนอัน
มาก 

ธีระเดช และคณะ (2541) ศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบีกาท่ีเหมาะสมของเกษตรกร
ชาวเขาท่ีปลูกกาแฟในภาคเหนือตอนบนทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยแบบสหวิชาการ โดยใช
แบบสัมภาษณเกษตรกรชาวเขา รวมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกําหนดคําถามหลัก และเขาไป
พูดคุยพบปะกับเกษตรกรชาวเขาผูปลูกกาแฟ เกษตรกรจํานวนพื้นท่ีท่ีนํามาศึกษาท้ังหมด 7 หมูบาน 
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระบบการปลูกกาแฟในสภาพปจจุบันแบงได 3 ระบบคือ 1. ระบบ
การปลูกกาแฟอยางเดียว 2. ระบบการปลูกกาแฟรวมกับพืชอ่ืน ไดแก รวมกับไมปา หรือรวมกับ
เม่ียงและไมปา หรือไมผลเศรษฐกิจและ 3. ระบบการปลูกกาแฟในสวนหลังบาน ซ่ึงแตละระบบ
การปลูกกาแฟมีลักษณะเดนและดอยของตนเอง มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม
บนท่ีสูง ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการปลูกกาแฟในแตละระบบที่แตกตางกัน จากขอมูล
สนับสนุนดานตางๆ ระบบการปลูกกาแฟรวมกับไมผลเศรษฐกิจ นาจะดีกวาระบบอ่ืนๆ เพราะเปน
การลดความเส่ียงทางดานการตลาดและศัตรูพืช เพราะมีความหลากหลายของพืชท่ีปลูก ให
ผลตอบแทนสูงกวาระบบอ่ืนๆ มีการอนุรักษดินและนํ้า เนื่องจากพืชท่ีปลูกเปนพืชยืนตน เกษตรกร
ลดการบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไรเล่ือนลอยเปนแนวทางทําการเกษตรเพ่ือจะนําไปสูระบบการเกษตร
แบบยั่งยืน 
 วราพงษและคณะ (2543) การศึกษาระบบการผลิตกาแฟอราบิกาบนท่ีสูงตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบเกษตรยั่งยืน ไดทําการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
กาแฟ    อราบิกาในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย มีระบบการปลูกกาแฟอราบิกา
ตางๆกัน ไดแก ระบบการปลูกกาแฟชนิดเดียว กลางแจง การปลูก กาแฟรวมกับพืชอ่ืน เชน ไมปา
หรือไมผลเศรษฐกิจ และการปลูกกาแฟในสวน หลังบาน ผลการศึกษาพบวาระบบการปลูกกาแฟอ
ราบิการวมกับไมผลเศรษฐกิจ ไดแก บวย พลับ ล้ินจี่ สมโอ ใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจได
ดีกวาระบบอ่ืน ลดความเส่ียงทางดานการตลาด และการเขาทําลาย ของศัตรูพืช และยิ่งเปนการเพิ่ม
พื้นที่ใหเปนปาไมมากข้ึน ซ่ึงมีประโยชนตอ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นท่ีสูง เพื่อระบบ
ผลิตกาแฟใหเปนระบบ การเกษตร แบบยั่งยืนตอไป 
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 นิธิ และคณะ (2543)การสํารวจปริมาณการเกิดโรคในระบบการปลูกกาแฟกลางแจงและ
ภายใตรมเงาในภาคเหนือ ตอนบนนี้ ไดทําการสํารวจแปลงปลูกกาแฟและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
กาแฟในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีระบบการปลูกกาแฟตางๆ กัน ผลการสํารวจพบระบบการปลูกกาแฟแบบ
ชนิดเดียวกลางแจง กาแฟรวมกับไมปา กาแฟรวมกับไมผล เชน กาแฟ/ทอ/บวย กาแฟ/ล้ินจี่ หรือ
กาแฟ/สมโอ และกาแฟปลูกรวมกับไมปาและไมผล กาแฟท่ีพบสวนมากมีลักษณะการเจริญเติบโต
ไมดี พันธุท่ีใชมีท้ังพันธุตนสูงและไมตานทานราสนิม และพันธุตนเตี้ยตานทานราสนิม ไมมีระยะ 
ปลูกท่ีเปนระเบียบ ไมมีการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี เชน ไมมีการใสปุย ไมมีการตัดแตงกิ่งท่ีเปน ระบบ 
เกษตรกรสวนมากใหความสําคัญกับพืชอ่ืนมากกวากาแฟ เนื่องจากมีราคาสูงกวา และสามารถ ขาย
ผลผลิตไดงายกวา การขายผลผลิตสวนมากขายผลสดใหพอคารายยอยท่ีมารับซ้ือถึงหมูบาน ระบบ
การปลูกกาแฟอยางเดียวกลางแจงจะพบไดนอย สวนมากจะปลูกผสมกับไมปา หรือไมปา และไม
ผล โรคสําคัญท่ีพบมากในระบบกลางแจงคือโรคใบจุดสีน้ําตาล หนอนเจาะลําตน ราสนิม กิ่งและ
ยอดแหง ผลไหม ขาดสังกะสี ราเขมาดํา เพล้ียหอยสีเขียวและสีน้ําตาล สวนในแปลงที่มีรมเงาสูง
มากๆ จะพบโรคใบจุดสาหรายในอัตราสูง แตไมทําใหเกิดความเสียหาย แกตนกาแฟเทาใดนัก 
โดยท่ัวไปศัตรูพืชท่ีทําใหเกิดความเสียหายมากไดแก ราสนิม หนอนเจาะลําตน กิ่งและยอดแหง 
และผลไหม โดยอาจทําใหใบรวงมาก เสียผลผลิต และตนกาแฟ อาจถึงตายได การใชพันธุตานทาน
โรคราสนิม การใชรมเงาในปริมาณเหมาะสมคือระหวาง 20-50% คาดวาจะชวยปองกันความ
เสียหายจากศัตรูเหลานี้ไดดีท่ีสุด  
 


