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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโมของเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรกระจายอยู่
ในหลายพื้นที่ในจังหวัดนครพนม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ (2) การปฏิบตั ิ
ตามเทคโนโลยีการปลูกแตงโม (3) สภาพการตลาดแตงโม (4) ความรู ้ตามแนวการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดี และ(5)
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม จังหวัดนครพนม จานวน 138 คน โดยการ
สัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการเช่าพื้นที่เพื่อเพาะปลูกแตงโม โดยมีพ้นื ที่ปลูกเฉลี่ย 11.20 ไร่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อรอบการผลิต 218,623.20 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 125,036.20 บาท เกษตรกรมีการรับรู ้ข่าวสาร
การเกษตรด้านเทคโนโลยีการผลิตแตงโมในระดับน้อย เกษตรกรเกื อบทั้งหมดมีการปฏิ บัติตามเทคโนโลยีการผลิต
แตงโม ในระดับมากที่ สุด ในประเด็นต่างๆ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การขนย้าย, การเก็บเกี่ ยว,การผสมเกสร,
การเตรี ยมวัสดุ ปลูก, การเตรี ยมดิ น, การป้ องกัน กาจัดศัตรู พืช, การเพาะเมล็ด, การปลูก และการใส่ ปุ๋ย เกษตรกรมี
ความรู ้ตามแนวการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดี ในภาพรวมในระดับมากที่ สุด จากผลการวิจยั สามารถนาแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม มาปรับใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตรของเจ้าหน้าที่ได้
ABSTRACT
This study was to study the practice adhering to watermelon product technology of farmer in various areas
of Nakhon Phanom Province. The objectives of this study were to study (1) fundamental social and economic state;
( 2) the adoption of watermelon production technology adhering to good agricultural practice; ( 3) the state of
watermelon marketing; ( 4) their knowledge adhering to good agricultural practice; and ( 5) their problems and
suggestions. The sample size in this study was 138 watermelon farmers in Nakhon Phanom Province. The data were
collected by interviewing the studied farmers. The results of this study were as follows: All of the studied farmers
cultivating land was land lease. Their average cultivating area was 11.20 rai. Their average income per a cycle of
production was 218,623.20 baht, while their average cost per a cycle of production was 125,036.20 baht. The studied
farmers had received agricultural information on watermelon production technology at low level. All of the farmers
adopted the watermelon production technology adhering to good agricultural practice at the highest level ranging
from the most adoption to the least adoption as follows: transportation, harvest, pollination, planting material
preparation, soil preparation, pest control, seed sowing, growing and fertilizer application. The farmers had overall
knowledge adhering to good agricultural practice at the highest level. As the results, the agricultural extension
officers are able to apply the knowledges from watermelon farmers to their field of works.
คาสาคัญ: การใช้เทคโนโลยี การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
Keywords: Technology Adoption, Good Agricultural Practice
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BMP14-2
บทนา
“แตงโม” เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ มีความส าคัญ ที่
สามารถท ารายให้ แ ก่ เกษตรกรเป็ นจ านวนมาก ทั้ง นี้
เนื่องจากแตงโมเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกได้ทวั่ ทุกภูมิภาค
ในประเทศไทยสามารถปลูก ได้ทุ กฤดู กาลตลอดทั้งปี
พื้ น ที่ ก ารผลิ ต แตงโมในจัง หวัด นครพนม มี ม ากกว่า
2,000 ไร่ แต่เดิมนั้นเป็ นเพียงพืชที่ ปลูกแซมในสวนยาง
เพื่ อ สร้ า งรายได้ก่ อ นต้น ยางพาราจะให้ ผ ลผลิ ต แต่
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้มี คุ ณ ภาพดี รสชาติ ดี รวมทั้ง ต้น แตงโม
สามารถเจริ ญเติ มโตได้ดี เนื่ องจากเป็ นพื้นดิ นที่ เหมาะ
กับการเจริ ญเติบโตของแตงโม และมีแหล่งน้ าเพียงพอ
กระจายอยู่อ ย่างทั่วถึ ง แต่ แ ตงโมเป็ นพื ช ที่ มี โ รคและ
แมลงเข้าทาลายง่าย มีการใช้สารเคมีในการป้ องกันและ
กาจัดโรคและแมลงในปริ มาณมาก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย ของส่ อ งแวดล้อ ม ผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โ ภค
ตลอดจนเป็ นการเพิม่ ต้นทุนการผลิต จึงได้มีการตั้งกลุ่ม
ผลิ ตแตงโมคุ ณภาพ เพื่ อเพิ่ มมูลค่าให้กับผลผลิ ต กลุ่ ม
ผูผ้ ลิตได้จดทะเบียนวิสาหกิ จชุมชนเมื่อปี 2547 และได้
ขยายเครื อข่ายไปในพื้นที่ต่างๆ ดาเนิ นงานโดยเน้นการ
ขยายช่ อ งทางการตลาด เพื่ อ เป็ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
แตงโม ที่ ผลิ ตในหลายพื้นที่ ให้ได้ตามมาตรฐานของ
กลุ่ ม และความต้อ งการของลู ก ค้า จึ ง มี ร ะบบบริ ห าร
จัด การการผลิ ต การวางแผนการผลิ ต การจ ากัด พื้ น ที่
ปลูก เพื่ อ ให้ เกษตรกรสามารถดู แ ลสวนได้อย่างทั่วถึ ง
และควบคุมการผลิตโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิ ต ที่ เหมาะสม พร้ อ มทั้งอบรมให้ค วามรู ้ แ ก่ ส มาชิ ก
อย่างสม่าเสมอ แต่ปัจจุบนั พบว่ามีเกษตรกรในเครื อข่าย
เพิ่ ม มากขึ้ น และกระจายในหลายพื้ น ที่ ใ นจั ง หวัด
นครพนม สกลนคร และมหาสารคาม จึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ศึ กษาว่าเกษตรกรยังมี การปฏิ บัติตามระบบการจัดการ
คุ ณ ภาพของกลุ่ มหรื อไม่ มี ระดับ ความรู ้ ต ามหลักการ
ผลิตอย่างไร ข้อมูลที่ ได้น้ ี น่าจะสามารถนาไปประยุกต์
ใช้กับ งานส่ ง เสริ ม ของเจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษา(1) สภาพ
พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
จังหวัดนครพนม (2) การปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการปลูก
แตงโมของเกษตรกร (3) สภาพการตลาดของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโม (4) ความรู ้เกษตรกรตามแนวการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ ดี และ (5) ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตแตงโม ของเกษตรกร
วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ ลูก
แตงโม จังหวัดนครพนม เพาะปลู กในปี 2557 – 2558
จานวน 210 คน กาหนดขนาดตัวอย่างที่ศึกษาใช้สูต ร
ทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่าง 138 คน สุ่ มตัวอย่างแบบ
ง่าย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อมูลการวิจยั แบ่ งเนื้ อหาของแบบสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสั ง คม เศรษฐกิ จของ
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษาสู งสุ ด การ
เป็ นสมาชิ กกลุ่ ม ทางการเกษตร จ านวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อน จานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิตแตงโม การจ้าง
แรงงานนอกครัวเรื อน ประสบการณ์ ในการปลูกแตงโม
การถือครองที่ ดิน พื้นที่ ปลูกแตงโม นอบการปลูกแตงโม
ต่อปี ผลผลิ ต รายได้/รายจ่ ายจากการผลิ ตแตงโม แหล่ ง
เงินทุนที่ใช้ในการปลูกแตงโม แหล่งจาหน่ายผลผลิต การ
รับข้อมูลข่าวสารการเกษตร การรั บรู ้ข่าวสารเทคโนโลยี
การผลิตแตงโม
ตอนที่ 2 การปฏิ บัติตามเทคโนโลยีการผลิ ต
แตงโม ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับการผลิตแตงโมโดย
ใช้ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ป ลอดภัย ต่ อ ผู ้ผ ลิ ต และต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การเตรี ยมดิน การเพาะเมล็ด การเตรี ยม

BMP14-3
วัสดุเพาะกล้า การปลูก การใส่ปุ๋ยการป้ องกันกาจัดแมลง
การผสมเกสร การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายผลผลิต/การ
เก็บรักษา จานวน 25 ข้อ ซึ่ งใช้คาถามแบบปลายปิ ดเป็ น
การเลือกตอบปฏิบตั ิและไม่ปฏิบตั ิ
ตอนที่ 3 สภาพการตลาดแตงโม ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจัดชั้นคุณภาพ ด้านราคา ได้แก่
การตรวจสอบราคา ลักษณะการขายผลผลิต ด้านการจัด
จาหน่ าย ได้แก่ แหล่งขายผลผลิต และด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขายเพื่ อ ให้ ลูก ค้ากลับ มาซื้ อ ซ้ า และการได้รับ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด
มีคาตอบให้เลื อกทั้งแบบให้เลือกคาตอบเดี ยว แบบให้
เลือกหลายคาตอบ
ตอนที่ 4 การประเมิ น ความรู ้ เกษตรกรตาม
แนวการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดี ประกอบด้วยคาถาม
เกี่ ยวกับ ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการแหล่งน้ า พื้นที่ ปลูก
วัต ถุ อ ัน ตรายทางการเกษตร การจัด การคุ ณ ภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิ บัติหลังการเก็บเกี่ ยว การพักผลผลิต การขนย้ายใน
แปลงปลู ก และการเก็ บ รั ก ษา สุ ข ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
และการจดบันทึก จานวน 35 ข้อ
ตอนที่ 5 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ประกอบด้วยปั ญ หาเกี่ ยวกับ ด้านการจัดการแหล่ งน้ า
การจัดการพื้นที่ปลูก การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
การจัด การคุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ก่ อ นการเก็ บ
เกี่ ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิ บตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การ
พักผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษา
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล และการตามสอบ สุ ข ลัก ษณะส่ ว น
บุคคล การจัดการด้านการตลาด
ผลการวิจยั
1. สภาพพื้ น ฐานทางสั ง คม เศรษฐกิจ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม
สภาพพื้ น ฐานทางสั ง คมของเกษตรกร
ผูป้ ลูกแตงโม จังหวัดนครพนม มากกว่าครึ่ งเป็ นเพศชาย
มี อ ายุเฉลี่ ย 46.04 ปี เกษตรกรผูป้ ลูก แตงโมส่ วนใหญ่
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สมรสแล้วเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมทั้งหมดเป็ น
สมาชิ กวิสาหกิ จชุมชนเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมมีจานวน
สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.49 คน โดยมีจานวนแรงงาน
ในครั ว เรื อนเฉลี่ ย 2.45 คน มี ก ารจ้า งแรงงานนอก
ครัวเรื อนเฉลี่ย 2.44 คน และมีประสบการณ์ปลูกแตงโม
เฉลี่ย 8.75 ปี
สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโม มากกว่าครึ่ ง (ร้อยละ 55.8) ใช้แหล่งเงินทุน
จาก ธ.ก.ส. เกษตรกรเกือบทั้งหมดเช่าพื้นที่เพื่อเพาะปลูก
แตงโม พื้นที่ ปลูกเฉลี่ย 11.20 ไร่ ผลผลิตแตงโมต่อรอบ
การผลิตเฉลี่ย 26,753.62 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยต่อรอบ
การผลิต 218,623.20 บาท มีตน้ ทุนเฉลี่ยต่อรอบการผลิต
125,036.20 บาท จานวนรอบการปลูกแตงโมเฉลี่ยต่อปี
2.07 รอบ เกษตรกรประมาณสองในสาม จาหน่ายแตงโม
ผ่านผูร้ วบรวม
การครอบครองสื่ อ ด้านการเกษตร พบว่า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมน้อยกว่าครึ่ ง (ร้อยละ 48.6) มีสื่อ
สาธารณะในหมู่บา้ น คือผูน้ าเกษตรกรในหมู่บา้ น และ
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมส่ วนน้อย (ร้อยละ 26.1) มีสื่อใน
ครอบครัว คือ เอกสารวิชาการ
ระดับการได้รับความรู ้ข่าวสารการเกษตร
ด้า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต แตงโม จากการวิ จัย พบว่ า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมได้รับความรู ้ ข่าวสารการเกษตร
ด้านเทคโนโลยีการผลิ ต แตงโม ของเกษตรกรผูป้ ลู ก
แตงโม ในภาพรวมในระดับ น้ อ ย (ร้ อ ยละ 2.06) ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ จากแหล่งสื่ อบุ คคล (ร้อยละ 2.71),
แหล่งสื่ อกลุ่ม (ร้อยละ 2.65), แหล่งสื่ อมวลชล (ร้อยละ
1.60) และแหล่ ง เทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT) (ร้ อ ยละ
1.29)
2. การปฏิบัตติ ามเทคโนโลยีการผลิตแตงโม
จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
เกื อบทั้งหมด (ร้อยละ 93.5) ปฏิ บัติตามเทคโนโลยีการ
ผลิตแตงโม ในระดับมากที่สุด (21 – 25 คะแนน) โดยมี
ประเด็นที่ศึกษาดังนี้

BMP14-4
1) การเตรี ย มดิ น พบว่า เกษตรกรผู ้ป ลู ก
แตงโมทั้งหมด (1) มีการปรับสภาพดินโดยการหว่านปูน
ขาว รองลงมา (2) มี การไถเตรี ยมดิ น โดยการไถดะ 1
ครั้ ง ไถพรวน 1 ครั้ ง (3) มี การยกแปลงปลูก แล้วคลุ ม
ด้วยพลาสติกสี ดา เจาะหลุมปลูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
10 ซม. ห่างกันหลุมละ 50 ซม. (4) มีการปรับปรุ งดินโดย
ใส่ ปุ๋ยคอก 500 กิ โลกรัมต่อไร่ หรื อมากกว่า และ (5) มี
การยกร่ องแปลงปลูกห่างกันอย่างน้อย 6 เมตร
2) การเพาะเมล็ ด พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก
แตงโมเกื อบทั้งหมด (1) น าเมล็ด แช่ ในน้ าอุ่ น (40-50
องศาเซลเซี ยส) นาน 4-6 ชัว่ โมง ขัดเมือกออก ห่ อในผ้า
บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 38 องศาเซลเซี ยส นาน 2 คื น และ
รองลงมา (2) มี การรดน้ าให้เมล็ดพันธุ์อย่างสม่ าเสมอ
ควบคุมเรื่ องโรคและแมลงที่มารบกวน
3) ก าร เต รี ยม วั ส ดุ เพ าะ ก ล้ า พ บ ว่ า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมเกือบทั้งหมด (1) ผสมดินโดยใช้
ดินป่ า 2 ส่ วน ปุ๋ ยคอก 2 ส่ วน แกลบเผา 6 ส่ วน หรื อใช้
วัสดุเพาะสาเร็ จ และ (2) ปรับ สภาพดิน เพาะกล้าด้วย
ปูนขาว
4) การปลูก พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
ทั้งหมด (1) ย้ายต้นกล้าเมื่อมีอายุ 10 – 12 วัน (ไม่เกิน 15
วัน) หรื อมีใบจริ งลงปลูก รองลงมา (2) ก่อนการนาต้น
กล้าลงปลู ก ต้อ งรดน้ าแปลงปลู ก เพื่ อ ให้ มี ค วามชื้ น ที่
เหมาะสม (3) มีการย้ายกล้าลงปลูกช่วงเช้าหรื อเย็น และ
(4) มีการรดน้ าอย่างสม่าเสมอทุก 3 วัน
5) การใส่ปุ๋ย พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
เกื อบทั้งหมด (1) มีการใส่ ปุยครั้งที่ 3 สู ตร 10-10-20 หลัง
ติดลูก 14 วัน รองลงมา (2) มีการใส่ ปุ๋ยครั้งที่ 1 สู ตร 3110-10 หลังย้ายปลูก 7-10 วัน และ (3) มีการใส่ ปุ๋ยครั้งที่
2 สูตร 10-10-20 หลังย้ายปลูก 40 วัน
6) การป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช พ บ ว่ า
เกษตรกรผูป้ ลู ก แตงโมเกื อ บทั้งหมด (1) ตรวจความ
ผิดปกติของต้นแตงโม ทุ ก 1-3 วัน รองลงมา (2) มี การ
ตรวจเช็คการระบาดของโรคและแมลงทุก 1 – 3 วัน
7) การผสมเกสร พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก
แตงโมทั้งหมด (1) มี การช่ วยผสมเกสร รองลงมา (2)
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เมื่อเกษตรกรพบแตงโมติดผล จะเด็ดผลแรกทิ้ง และ (3)
เกษตรกรจะทาการผสมเกสรข้อ 15-18 (การนับข้อของ
เถาแตงโมเริ่ มนับจากช่วงใบตั้งแต่ลาต้นขึ้นไปจนถึงข้อ
ที่ 15 – 18 จึงผสมเกสร)
8) การเก็ บ เกี่ ย ว พบว่า เกษตรกรผู ้ป ลู ก
แตงโมเกื อบทั้งหมด (1) มี การตรวจคุ ณ ภาพก่ อ นเก็ บ
เกี่ ยว เช่น ความสุ กแก่ ความหวาน ความแน่ นเนื้ อ และ
รองลงมา (2) มี การเก็บเกี่ ยวแตงโม หลังผสมเกสร 2830 วัน
9) การขนย้ายผลผลิต/การเก็บรักษา พบว่า
เกษตรกรผู ้ป ลู ก แตงโมเกื อ บทั้ งหมด (1) เก็ บ รั ก ษา
ผลผลิตอย่างระมัดระวัง เพื่อป้ องกันผลผลิตเสี ยหาย และ
รองลงมา (2) เกษตรกรขนย้ายผลผลิตอย่างระมัดระวัง
เพื่อป้ องกันผลผลิตเสี ยหาย
3. สภาพการตลาด
1) ผลิตภัณฑ์ จากการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ผูป้ ลู กแตงโม จังหวัดนครพนมทั้งหมด มี การจัดชั้น (คัด
เกรด) ผลผลิตแตงโม
2) ราคา พบว่า เกษตรกรผู ้ป ลู ก แตงโม
มากกว่าครึ่ ง มีการตรวจสอบราคา ตรวจสอบราคาจาก
ผูร้ วบรวมผลผลิตในท้องถิ่น ส่วนการขายผลผลิต พบว่า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมทั้งหมด ขายผลผลิตตามน้ าหนัก
3) ลักษณะการจัดจาหน่าย พบว่า เกษตรกร
ผูป้ ลูกแตงโมส่วนมาก ขายผลผลิตให้กบั ผูร้ วบรวม
4) การส่ งเสริ ม การขาย พบว่า เกษตรกร
ผู ้ป ลู ก แตงโม เกื อ บทั้ง หมด (ร้ อ ยละ 93.5) ไม่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อขายผลผลิต แต่มีการส่งเสริ มการขาย
โดยเน้นคุณภาพของผลผลิต และพบว่าเกษตรกรผูป้ ลูก
แตงโมส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการ
ส่งเสริ มการขายจากภาครัฐ
4. ความรู้ เกษตรกรตามแนวการปฏิ บัติทาง
การเกษตรทีด่ ี
พบ ว่ า เกษตรกรผู ้ ป ลู ก แตงโม เกื อบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 87.7) มีความรู ้ตามแนวการปฏิ บตั ิทาง
การเกษตรที่ดี ในระดับมากที่สุด (29-35 คะแนน) โดยมี

BMP14-5
การประเมิ น ความรู ้ เกษตรกรตามแนวการปฏิ บัติ ท าง
การเกษตรที่ดีในประเด็นดังนี้
1) แหล่งน้ า พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
มีความรู ้ มากที่สุดในประเด็น การใช้น้ าจากแหล่งที่ไม่มี
การปนเปื้ อนจากสารพิษหรื อสิ่ งเป็ นอันตรายต่อผลผลิต
รองลงมาในประเด็น การให้น้ า ต้องให้น้ าอย่างเหมาะสม
2) พื้นที่ปลูก พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
มีความรู ้มากที่สุดในประเด็น การไถพรวนดิน การฆ่าเชื้ อ
โรคในดิน และรองลงมาในประเด็น การเลือกพื้นที่ปลูก
พืชต้องไม่เคยเป็ นที่ต้ งั โรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรม
โรงเก็บสารเคมีคอกสัตว์หรื อที่ทิ้งขยะมาก่อน
3) วัต ถุ อ ัน ตรายทางการเกษตร พบว่ า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมมีความรู ้มากที่ สุดใน 2 ประเด็น
คือ การป้ องกันตนเองขณะฉี ดพ่นสารเคมีและทาความ
สะอาดร่ างกายภายหลังการพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
ทุกครั้ง และ เมื่อเกิ ดอาการแพ้สารเคมี ควรทาการปฐม
พยาบาลเบื้ องต้นแล้วนาผูป้ ่ วยส่ งแพทย์ทันที พร้อมนา
ภาชนะบรรจุ ส ารเคมี ที่ มี ฉ ลากไปด้ว ย รองลงมาใน
ประเด็นการใช้สารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก การจัดเก็บ
สารเคมี ไม่ซ้ื อสารเคมีที่ร้านค้าแบ่งขายหรื อไม่ติดฉลาก
การดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ พ่ น สารเคมี การส ารวจการเข้า
ท าลายของศัต รู พื ช อย่างสม่ าเสมอ และใช้ร ะบบการ
จัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานที่ เหมาะสมเพื่อลดการใช้
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืช
4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยว พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมมีความรู ้
มากที่ สุ ด ใน 2 ประเด็ น คื อ การเลื อ กใช้ปุ๋ ยและสาร
ปรับปรุ งดินที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และใช้
ในปริ มาณที่เหมาะสมตามอัตราที่แนะนาบนฉลาก และ
มีสถานที่เก็บอย่างเป็ นสัดส่ วน และการเลือกใช้ปุ๋ย ควร
เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ตรงตามความต้องการของพืช
และระยะเวลาการเจริ ญ เติ บ โต รองลงมาในประเด็ น
เมล็ดพันธุ์หรื อต้นพันธุ์ ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือ ให้เผา
ทาลายส่วนของพืชที่เสี ยหายเนื่องจากโรค และเกษตรกร
ควรใช้มูลสัตว์ที่ผา่ นกระบวนการหมักหรื อย่อยสลายใน
การบารุ งดิน
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5) การเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บัติ ห ลังการ
เก็บเกี่ยว การพักผลผลิต พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม มี
ความรู ้มากที่ สุดในประเด็ น การคัดแยกเกรดและขนาด
ของผลิตผลตามข้อกาหนดของคู่คา้ รองลงมาในประเด็น
การป้ องกันปนเปื้ อนผลผลิตที่ เก็บเกี่ ยวในสวน การใช้
อุ ป กรณ์ เก็ บ เกี่ ย วและภาชนะบรรจุ ผ ลผลิ ต ที่ ส ะอาด
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิต
6) การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็ บ
รักษา พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมมีความรู ้มากที่สุด ใน
ประเด็น การป้ องกันการปนเปื้ อนในการขนย้ายผลผลิต
รองลงมาในประเด็น การขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้ผลผลิตสกปรกบอบช้ าเสี ยหาย และการทาความ
สะอาดภาชนะและพาหนะในการขนย้ายผลผลิต
7) สุขลักษณะส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกร
ผูป้ ลูกแตงโมมี ความรู ้ม ากที่ สุดในประเด็นความรู ้ด้าน
การรักษาสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล รองลงมาในประเด็นผู ้
ที่สัมผัสผลผลิตโดยตรงหากเจ็บป่ วยต้องแจ้งผูด้ ูแลการ
ผลิตทราบ เพื่อตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อไม่ให้เกิ ด
การปนเปื้ อน และการปฏิ บัติ ต ัว ขณะฉี ด พ่ น สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
8) การจดบัน ทึ ก พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก
แตงโมมีความรู ้มากที่ สุดในประเด็นการจัดเก็บเอกสาร
แยกเป็ นหมวดหมู่ เพื่ อ สะดวกต่ อ การตรวจสอบและ
นาไปใช้ และรองลงมาในประเด็น การบันทึ กการดูแล
รักษาตามขั้นตอนต่างๆในแปลงปลูกพืชเช่นเมล็ดพันธุ์
ที่ใช้อตั ราการใช้วนั ผสมเกสร วันเก็บเกี่ยวผลผลิตฯลฯ
5. ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
1) ปั ญ หา จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู ้
ปลู ก แตงโม มี ปั ญหาระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 2.4) ใน
ประเด็นพื้นที่ปลูก ในเรื่ อง พื้นที่ปลูกพบการระบาดของ
ศัตรู พืชบ่อยครั้ง และหาเช่าที่ปลูกไม่ได้ และขาดแคลน
พื้นที่ปลูก
2) ข้ อเส น อแน ะ จากการวิ จั ย พ บ ว่ า
เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม มี ข ้อเสนอแนะใน 3 ประเด็ น
ได้แ ก่ (1) ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ต แตงโม
เกษตรกรให้ขอ้ เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ จดั ฝึ กอบรมเพื่อ
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ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ แก่ เกษตรกร ให้ มี ก าร
สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน/น้ า ใช้ในพื้นที่ และให้
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษา
ให้สามารถปลูกได้ตลอดปี (2) ด้านการส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีการผลิตแตงโม เกษตรกรให้ขอ้ เสนอแนะให้
เจ้าหน้าที่ ร่วมรับ ฟั งปั ญ หาและให้ค วามช่ วยเหลื อ เมื่ อ
เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ ให้เจ้าหน้าที่ จัด อบรม
เรื่ องการก าจั ด ศั ต รู พื ช และเสน อแน ะให้ รั ฐ บาล
สนั บ สนุ น รถไถส่ ว นกลาง (3) ด้ า นการพัฒ นาด้ า น
การตลาด เกษตรกร เสนอแนะให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ควรเข้ามาควบคุ ม ราคาสิ น ค้าให้มี ค วามโปร่ งใส เป็ น
ธรรม รองลงมาเสนอแนะให้หน่ วยงานภาครัฐมี ตลาด
ถาวรในการขายผลผลิต/พื้นที่ขายผลผลิต และเสนอแนะ
ให้ ห น่ วยงานภาครั ฐควรมี การสนับ สนุ น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
การอภิปรายและสรุปผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิตามเทคโนโลยี
การผลิ ต แตงโม ของเกษตรกรผู ้ป ลู ก แตงโม จัง หวัด
นครพนม มีส่ิ งที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพพื้ น ฐานทางสั ง คม เศรษฐกิจ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จากผลการวิจยั พบว่าเกษตรกร
ผูป้ ลูกแตงโม มีพ้ืนที่ ปลูกเฉลี่ย 11.20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อรอบการผลิต 218,623.20 บาท มีตน้ ทุนเฉลี่ยต่อรอบ
การผลิต 125,036.20 บาท ผลสารวจข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 พบว่า รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อน
ในจังหวัดนครพนม คือ 62,435 บาทต่อคนต่อปี จึงเห็ น
ว่ารายได้ต่อรอบการผลิตแตงโมของเกษตรมีค่าเฉลี่ยสู ง
กว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนในจังหวัดนครพนมถึง 3.5
เท่า แต่สาเหตุที่มีเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโมตามเทคโนโลยี
จ านวนน้อ ย เนื่ อ งจากต้น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง เฉลี่ ย แล้ว
ประมาณ 11,163.90 บาทต่อไร่ อีกทั้งแตงโมเป็ นพืชที่ มี
โรคและแมลงศัตรู พืชรบกวนง่าย จึ งเกิ ดความเสี่ ยงต่อ
การสู ญเสี ยผลผลิต และขาดทุน รวมถึงเกษตรกรยังพบ
ปั ญหาจากการต้องหาที่ ปลูกใหม่เนื่ องจากปั ญหากล่าว
พื้ น ที่ ก ารปลู ก แตงโมเกษตรกรจึ ง ต้อ งเช่ า พื้ น ที่ ป ลู ก
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รวมทั้ งต้ อ งค านึ งถึ ง แหล่ ง น้ าที่ มี เ พี ย งพอต่ อ การ
เพาะปลูกแตงโมด้วย
ระดับการได้รับความรู ้ข่าวสารการเกษตร
ด้า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต แตงโม จากการวิ จัย พบว่ า
เกษตรกร ผูป้ ลูกแตงโมได้รับความรู ้ข่าวสารการเกษตร
ด้านเทคโนโลยีการผลิตแตงโม ภาพรวมในระดับน้อย
โดยได้รับ ความรู ้ จากจากแหล่งสื่ อบุ คคลมากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ สมยนต์ (2550) ศึ กษาการ
ยอมรั บ เกษตรดี ที่ เหมาะสมสาหรั บ การผลิ ต พริ กของ
เกษตรกรตามโครงการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรที่
ปลอดภัย และได้ม าตรฐานในจังหวัด ศรี สะเกษ พบว่า
แหล่งความรู ้ที่เกษตรกรได้รับในระดับน้อย เรี ยงลาดับ
ดังนี้ ผูน้ าชุ มชน วีดีทัศน์ วิท ยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิม พ์
อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร อบต.
สื่ อที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้มากที่สุดคือ สื่ อบุคคลที่
อยูใ่ นพื้นที่ ทั้งจากญาติพี่นอ้ ง เพื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เกษ ต รกรผู ้ ป ลู ก แต งโม ข อ งจั ง ห วั ด
นครพนม เป็ นสมาชิ กของวิสาหกิ จชุมชน ที่ รวมตัวกัน
ผลิ ต แตงโมเพื่ อ จาหน่ ายโดยเน้น คุ ณ ภาพของผลผลิ ต
แหล่ ง สื่ อบุ ค คลจึ ง มี ส่ ว นส าคัญ ที่ ส ร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้
เกษตรกร และถึงแม้วา่ เกษตรกรจะได้รับความรู ้ข่าวสาร
จากสื่ อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อยที่ สุด
แต่ ปั จ จุ บัน ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เทคโนโลยีก ารผลิ ต แตงโม
คุ ณ ภาพ การตลาด รวมไปถึ งช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผลผลิตไปยังต่างประเทศ ปรากฏในสื่ อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้ น เกษตรกรจึ งควรปรั บ ตัว และควร
เล็งเห็นความสาคัญข้อมูลจากสื่ อชนิดนี้ อีกทั้งเกษตรกร
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นช่องทางในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเองได้อีกด้วย
2. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโม
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม เกื อบทั้งหมด
ปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโม ในระดับมากที่สุด
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การขนย้ายผลผลิต/
การเก็บ รั ก ษา การเก็บ เกี่ ยว การผสมเกสร การเตรี ย ม
วัสดุ เพาะกล้า การเตรี ยมดิ น การป้ องกัน กาจัดศัตรู พื ช
การเพาะเมล็ด การปลูก และการใส่ ปุ๋ย ซึ่ งสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ อารี รัตน์ (2555) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
การผลิ ต ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ ของอ าเภอชนบท
จังหวัด ขอนแก่ น เกี่ ยวกับ สภาพการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิ ต ผัก ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ของเกษตรกร พบว่ า
เกษตรกรโดยส่ วนมาก มีการปฏิบตั ิต้ งั แต่การเลือกพื้นที่
ปลู กให้เหมาะสมการเตรี ยมพัน ธุ์ผกั การปรั บ ปรุ งดิ น
การเตรี ยมดิน การปลูกและการดูแลรักษา และสอดคล้อง
กับ งามฉวี (2550) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรในจังหวัดลาปาง พบว่า ผลการวิเคราะห์
การปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดี ที่
เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ เกษตรกรมี
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดฯ ดีมาก
เกษตรกรผู ้ ป ลู ก แตงโม ที่ ปฏิ บั ติ ตาม
เทคโนโลยีก ารปลู ก แตงโม มี กระจายอยู่ในอ าเภอศรี
สงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอปลาปาก และอาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมด
มีการปฏิบตั ิตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโมในระดับมาก
ที่สุด และหากแยกเป็ นประเด็นตามขั้นตอนการเพาะปลูก
พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการปฏิบตั ิตามเทคโนโลยี
ตามประเด็นที่กาหนด ซึ่ งเป็ นผลมาจาก เกษตรกรมี การ
รั บ รู ้ ข่ า วสารการเกษตรตามเทคโนโลยีก ารการผลิ ต
แตงโมในระดับมาก จากการที่ เกษตรกรมี การประชุ ม
กลุ่ม/ประชุมกลุ่มย่อย อีกทั้งเกษตรกรเกือบทั้งหมดยังมี
ความรู ้ตามแนวการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดี ในระดับ
มากที่สุดด้วย
3. สภาพการตลาด ผลการวิจยั พบว่าสอดคล้อง
กับ กิตติชยั (2545) ตลาดแตงโม : กรณี ศึกษาตลาดกลาง
สิ นค้าเกษตร (แตงโม) โคกดอนหันจากการศึกษาสภาพ
การตลาดแตงโม ของสมาชิ ก เกษตรกรผู ้ป ลู ก และผู ้
จาหน่ ายแตงโมตลาดกลางสิ นค้าเกษตร (แตงโม) โคก
ดอนหั น อ าเภอยางตลาดจั ง หวัด กาฬสิ นธุ์ พบว่ า
เกษตรกรมี ก ารจัด การผลผลิ ต (ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะ
แตงโมที่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วได้) การจัด การด้านราคา
(แบ่งเป็ นการกาหนดราคาตามน้ าหนักการกาหนดราคา
ขายเป็ นคัน รถการก าหนดราคาขายเป็ นไร่ และการ
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กาหนดราคาขายเป็ นจานวนผล) การจัดการด้านการจัด
จาหน่ าย มีพ่อค้าคนกลางจากกรุ งเทพฯ พ่อค้าคนกลาง
ในท้องถิ่น และพ่อค้าคนกลางต่างจังหวัดมารับซื้ อ การ
จัด การด้านการส่ งเสริ มการตลาดดาเนิ น งานโดยคณะ
กรรมการบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนหั น สมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกร ผูซ้ ้ือผลผลิต และผูข้ าย
ผลผลิต
สภาพการตลาดแตงโม ของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโมให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพ โดยปลูกด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีน้ าหนักเป็ นเกณฑ์ในการจัดชั้น
คุณภาพ ซึ่ งมีการกาหนดราคาที่ แน่ นอนจากผูร้ วบรวม
ผลผลิต แต่ยงั พบว่าไม่มีเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมราคา
จากหน่ วยงานกลาง เกษตรกรมีการขายผลผลิตให้กบั ผู ้
รวบรวม ส่ วนที่เหลือจึงแบ่งขายให้พอ่ ค้าที่มารับซื้ อและ
ผูบ้ ริ โภค จึ งควรให้เกษตรกรเห็ นความสาคัญ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย และการเพิ่มมูลค่าของสิ นค้า โดยการ
ขอรับรองคุ ณภาพกระบวนการผลิ ตตามมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิทางการเกษตรที่ ดีเป็ นรายแปลง ซึ่ งอาจเป็ นการ
ช่วยเพิม่ มูลค่า และช่องทางในการจาหน่ายผลผลิต
4. ความรู้ เกษตรกรตามแนวการปฏิ บัติทาง
การเกษตรที่ดี ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
เกือบทั้งหมดมีความรู ้ตามแนวการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ ดี ในระดับ มากที่ สุด เนื่ อ งจากเกษตรกรปฏิ บัติ ต าม
เทคโนโลยีการปลูกแตงโมที่กลุ่มกาหนดขั้นตอนไว้ ซึ่ ง
กลุ่มนาแนวการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี เป็ นพื้นฐานใน
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังมีการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่ออบรมให้ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
เกษตรกร รวมไปถึ ง การร่ ว มรั บ ฟั ง และแก้ปั ญ หาที่
เกษตรกรพบ จึ งทาให้เกษตรกรที่ เข้าร่ วมประชุ ม กลุ่ม
ย่อยมีความรู ้ตามแนวการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
5. ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม มี ปัญหาระดับ
มาก ในประเด็นพื้นที่ ปลูก ซึ่ งมีปัญหามากในเรื่ องพื้นที่
ปลูกพบการระบาดของศัตรู พืชบ่อยครั้ง และหาเช่าที่ปลูก
ไม่ได้, ขาดแคลนพื้นที่ปลูก สอดคล้องกับงามฉวี (2550)
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิต
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สับปะรดตามการเกษตรดี ที่เหมาะสมของเกษตรกรใน
จัง หวัด ล าปางผลการศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคและข้อ เสนอแนะในการตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว ม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของ
เกษตรกร จังหวัดลาปางพบว่า เกษตรกรประสบปั ญหา
การะบาดของโรคและแมลงควบคุมได้ยาก
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจยั ไป
ปรั บ ใช้ สามารถน าผลที่ ได้จากการวิจัย ไปใช้เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและปรับระดับความรู ้ของเกษตรกร
ในการใช้เทคโนโลยี โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) น าวิ ธีก ารปฏิ บัติ ต ามเทคโนโลยี ก าร
ผลิ ตแตงโม ของเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม มาปรั บใช้ใน
งานส่ งเสริ มการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ด้านการถ่ายทอด
ความรู ้ เนื่ องจากผูน้ ากลุ่มมีการกาหนดขั้นตอนในการ
เพาะปลูกตามที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ งตามหลักวิชาการ ใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และจัดประชุมกลุ่มเพื่อซักซ้อมการ
ดาเนิ นงานก่อนปลูกในแต่ละรอบการผลิต พร้อมทั้งให้
ความรู ้ เทคนิค และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่ม
2) ควรจั ด การฝึ กอบรมตามประเด็ น
ที่ เกษตรกรประสบปั ญหาเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร
ควรจัด การฝึ กอบรมตามประเด็ น ที่ เกษตรกรประสบ
ปั ญหา มีการประเมิน และติดตามผลการฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรและ
เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ ปัญหาและมีแนวทางแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง
3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกันให้
การสนับ สนุ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี คุณ ภาพ เช่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดให้มีตลาด
เกษตรกร เพื่ อ ให้ เกษตรกรผูผ้ ลิ ต น าสิ น ค้าคุ ณ ภาพมา
จาหน่ ายให้ผูบ้ ริ โภค โดยหน่ วยงานภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนในการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เพิ่มมูลค่า
ให้ แ ก่ ผ ลผลิ ต จัด พื้ น ที่ เหมาะสมในการขายผลผลิ ต
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการ
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4) เกษตรกร ควรให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การ
คุ ณ ภาพผลผลิ ต และความปลอดภัย ต่ อ ตนเองและ
ผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การตลาดนาการผลิต การสร้างชื่ อ
ทางการค้าของตนเอง ให้ความสาคัญกับการขอรับรอง
คุณภาพของสิ นค้า เช่น GAP เครื่ องหมาย Q เป็ นต้น การ
เพิ่มมูลค่าผลผลิ ต การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยผ่าน
ช่องทางสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และการสร้าง
เครื อข่าย
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่ านที่ ให้
ความรู ้ด้านวิชาการ พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุ ณเกษตร
จังหวัดนครพนม เกษตรอาเภอศรี สงครามและเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรอาเภอศรี สงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอปลา
ปาก และอ าเภอโพนสวรรค์ ผู ้เกี่ ย วข้อ งในทุ ก ระดับ ที่
กรุ ณาอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิ จัย ครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณ คุ ณ เตื อ นใจ บุ พ ศิ ริ
ประธานกลุ่มผูป้ ลูกแตงโม และเกษตรกรผูป้ ลูกแตงโม
จังหวัด นครพนม ทุ กท่ านที่ เสี ยสละเวลาและให้ความ
ร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
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