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คํานํา 

 

 ความเปลี่ยนแปลงของพืชในชุมชนของจังหวัดตางๆ ในแตละภาคกําลังเปลี่ยนไปในระดับที่แตกตางกัน 

เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียและบั่นทอนเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน อาจทําใหการดําเนินธุรกิจไมประสบ

ความสําเร็จเหมือนหรือมากกวาชุมชนอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน พืชไมมีศักยภาพในพื้นที่นั้น ไมมีความ

หลากหลายใหเลือกใชเพื่อสรางคาครองชีพที่ดีกวาเดิมหรือไมรูจักการประยุกตพัฒนาผลิต หรือผลิตภัณฑให

แขงขันกับตลาดอื่นๆ ได  การเปลี่ยนแปลงโดยการนําพันธุพืชอื่น หรือจากท่ีอื่นเขามาในพื้นที่เพื่อทดแทนพืชพันธุ

เดิมโดยมีสาเหตุตางๆ เชน ใหผลผลิตนอกฤดู ใหผลผลิตสูงกวา ขนาดผลผลิตโตกวา เก็บเกี่ยวเร็วกวา งายกวา 

เปนตน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการปลูกสราง ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้กําลังเกิดขึ้นและมีผลตอชุมชน 

แตมีผลอยางไรหรือระดับใด ยังไมทราบชัดเจน เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ในกรณีที่ตองการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาขยายผลใหเกิดขึ้นในวงกวาง จําเปนตองศึกษาความเปนไปได วา มีผลตอโครงการที่จะนํามา

สงเสริมหรือไม ซึ่งการศึกษานี้ตองรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อใหโครงการที่รอดําเนินการสามารถดําเนิน

ตอไปใหถึงเปาหมายในเร็ววัน 

 ในการศึกษาสํารวจขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

มีขั้นตอนแบงเปน 3 สวน ดวยกันคือ 1.การสํารวจขอมูลปฐมภูมิ (Baseline Survey) 2.การสํารวจวินิจฉัยการมี

สวนรวม การดํารงชีพอยางยั่งยืน และการบริหารจัดการตามขอตกลงทางชีววิธี (participatory diagnostic, 

sustainable livelihood and convention on biological management methodology) และ 3.การสํารวจ

การปฏิบัติแบบเกษตรที่ดี เอกสารองคความรู การขึ้นทะเบียนความหลากหลายของชุมชน และลักษณะประจํา

ฟารม ดังนั้นเพื่อวางแผนการพัฒนาการผลิต การสงเสริมพันธุและการตลาด ใหมีแนวทางในการลดปญหาการผลิต

ไมคุมคาการลงทุน ความยากจนแบบสิ้นหวัง และผลกระทบชุมชนในพืชไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจจึง

ทําการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใชประโยชนของไมผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  

  ในจังหวัด 1.กาญจนบุรี 2.จันทบุรี 3.ศรีสะเกษ 4.เชยีงใหม 5.ตรัง  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. แผนที่ในจังหวัดที่ตองสํารวจ 

2. เครื่องมือจับพิกัดเพื่อหาตําแหนงอางอิงขอมูลความจําเปนพื้นฐานของจังหวัด (จปฐ.) 

3. โปรแกรมสําเร็จรูปทั้ง open source และ commercial source  



 

4. อุปกรณอ่ืนๆ เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร หมึกพิมพ ฯลฯ 

วิธีการ 

 1. แบบสํารวจสุมเก็บเฉพาะเจาะจง 3 ชุด /1 การสํารวจ / 1 ครอบครัว  

 2. วิเคราะห ผลกระทบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

 1. สํารวจพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดที่กําหนด(กาญจนบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ 

เชียงใหมและตรัง) 

 2. ประสานงานกับผูรับผิดชอบในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 

 3. เก็บขอมูลปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

 4. วิเคราะหความหลากหลายของเชื้อพันธุในพื้นที่โดยใช Four cell analysis และวิเคราะหการผลิตโดย

ใช Time Line Analysis 

 5. คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

 6. สุมเลือกบานเกษตรกรที่จะใชเปนตัวแทนคิดเปน 10 เปอรเซ็นตของครัวเรือนในพื้นที่ดําเนินการ 

 7. สัมภาษณเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม 

 8. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 9. ประเมินผล 

 10.สรุปรายงาน 

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย จะดําเนินการ 

 1.เลือกพื้นที่ที่ไดกําหนดไวแลว 10% ของพื้นที่ศึกษาในแตละจังหวัด (~ 50 ครอบครัว) 

 2.สํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 3.วิเคราะหและประเมินผลสรุปแตละจังหวัด 

 4.จัดทํารายงานสรุป 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา  เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ 

 - สถาบันวิจัยพืชสวน 

 - ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 

 - ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี 

 - ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 - ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

การสํารวจ 

ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 

ดําเนินการวิเคราะห 4 ชอง หรือ Fpur cell analysis จากคําบอกเลาของผูนําหมูบานและตัวแทน

เกษตรกร พบแนวโนมของกลุมตัวอยางมีลักษณะการกระจายการใชประโยชนจากพืชแบบมากพืช มากบาน แตละ

บานมีนอยพันธุ และจากการวิเคราะหชวงเวลาการปลูกพืชจากอดีต หรือ Time line analysis ทราบวา พื้นที่

ปลูกพืชในอดีตเปนปาไม ที่มีแนวโนมมีมูลคาสูงทางเศรษฐกิจ 

จากการสํารวจความชวยเหลือจากองคกรตางๆ (Vann diagram) จากผูนําหมูบานและพนักงานของรัฐ 

พบวา ความชวยเหลือสวนใหญไดความรูจากเพื่อนบาน ตามดวยหนวยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 

กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  

 ภาคเหนือ (เชียงใหม) 

 ดําเนินการวิเคราะห 4 ชอง ในพื้นที่สํารวจจากหัวหนากลุมเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ พบวา พืชมี

การกระจายการใชประโยชนจากมากพืชมากบาน แตละบานมีแตละพืชมีนอยพันธุ และจากการวิเคราะหชวงเวลา

การปลูกพืชจากอดีต พบวา กลุมไมผลที่นํามาใชประโยชนมาจากพื้นที่ในทองถิ่น เชน มะมวง เนื่องจากสามารถ

เจริญเติบโตทั่วไปและหาบริโภคไดงายมีราคาถูก และจากพ้ืนที่ตางถิ่น ตางภาค ที่นําเขามาจากการซื้อขายผลเพื่อ

บริโภคผลสดเปนวัตถุประสงคแรก และนําตนพันธุมาปลูกเพิ่มเพื่อผลิตเปนการคาหลังทราบวาสามารถปลูกได

เจริญเติบโตดีแลว เชน สมโอ 

 จากการสํารวจความชวยเหลือจากองคกรตางๆ (Vann diagramed) จากผูแทนเกษตรกร พบวา ความ

ชวยเหลือจากเปนอันดับแรกๆ ตามดวยหนวยงานเปนอันดับรองลงมาตามลําดับ 

 ภาคตะวันออก (จันทบุรี) 

 ดําเนินการวิเคราะห 4 ชอง หรือ Four cell analysis จากผูแทนเกษตรกร พบวา การนําไมผลมาใช

ประโยชน มีลักษณะเปนแบบมากพืชมากบาน แตละบานแตละพืชมีนอยพันธุ และจากการวิเคราะหชวงเวลาการ

ปลูกพืชจากอดีต (Time line analysis) พบวา พืชในพื้นที่มีการใชประโยชนเปนแปลงใหญ แบบนอยพันธุ และ

แปลงเล็กแบบมากพันธุ พื้นที่ดั่งเดิมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา และผลิตไมผลจากพันธุที่นํามาจาก

พืชที่อ่ืน เชน จากนนทบุรี และพัฒนาพันธุจนมีตนมากพันธุกระจายทั่วไปในพื้นที่ เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด มะมวง 

และพืชอื่นที่มูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน ลําไย มะปราง กระทอน ที่มีลักษณะนอยบาน นอยพันธุ เฉพาะพื้นที ่

 จากการสํารวจความชวยเหลือจากองคกรตางๆ พบวา 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีสะเกษ) 

ดําเนินการวิเคราะห 4 ชอง หรือ Four cell analysis จากผูแทนเกษตรกร พบวา การนําไมผลมาใช

ประโยชน มีลักษณะเปนแบบมากพืชมากบาน แตละบานแตละพืชมีนอยพันธุ เชน มะละกอ มะดัน มะมวง และ

วิเคราะหชวงเวลาการปลูกพืชจากอดีตมีการผลิตพืชจากขาวเปนหลักแลวพัฒนาพืชอื่นๆ โดยการเคลื่อนยายมา



 

ปลูกเพิ่ม เชน มะมวง เพื่อการคา และนําพืชปาที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ เชน มะดัน ทําใหการใชประโยชนและการ

กระจายตัวเปนแบบนอยพันธุ 

จากการสํารวจความชวยเหลือจากองคกรตางๆ (Vann diagram) พบวา 

ภาคใต (ตรัง) 

ดําเนินการวิเคราะห 4 ชอง หรือ Four cell analysis จากผูแทนเกษตรกร พบวา การนําไมผลมาใช

ประโยชน มีลักษณะเปนแบบมากพืชมากบาน แตละบานแตละพืชมีนอยพันธุ เชน ทุเรียน เมื่อวิเคราะหชวงเวลา

การปลูกพืชจากอดีต มีการผลิตพืชหลักหลายพืช เชน ขาว ยางพารา ทุเรียน มังคุด เงาะ เมื่อศึกษาจะพบวามีการ

ใชประโยชนจากหลายพันธุ โดยแตละบานมีการปลูกหลายพืช แตละพืชมีหลายพันธุ เชน ทุเรียน เงาะ เปนตน  

จากการสํารวจความชวยเหลือจากองคกรตางๆ (Vann diagram) พบวา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


