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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ี เป็นการศึกษาการปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตแตงโมของเกษตรกร ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรกระจายอยู่
ในหลายพ้ืนท่ีในจงัหวดันครพนม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ (2) การปฏิบติั
ตามเทคโนโลยีการปลูกแตงโม (3) สภาพการตลาดแตงโม (4) ความรู้ตามแนวการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และ(5) 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูป้ลูกแตงโม จงัหวดันครพนม จ านวน 138 คน โดยการ
สมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบวา่  เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเพาะปลูกแตงโม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 11.20 ไร่ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อรอบการผลิต 218,623.20 บาท ตน้ทุนเฉล่ียต่อรอบการผลิต 125,036.20 บาท  เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสาร
การเกษตรดา้นเทคโนโลยีการผลิตแตงโมในระดบัน้อย เกษตรกรเกือบทั้ งหมดมีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิต
แตงโม ในระดบัมากท่ีสุด ในประเด็นต่างๆ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี การขนยา้ย, การเก็บเก่ียว,การผสมเกสร, 
การเตรียมวสัดุปลูก, การเตรียมดิน, การป้องกนัก าจดัศัตรูพืช, การเพาะเมล็ด, การปลูก และการใส่ปุ๋ย  เกษตรกรมี
ความรู้ตามแนวการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด จากผลการวิจยัสามารถน าแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกแตงโม มาปรับใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตรของเจา้หนา้ท่ีได ้

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. 
ค าส าคญั: การใชเ้ทคโนโลย ี การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
Keywords: Technology Adoption, Good Agricultural Practice 
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บทน า 
“แตงโม” เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัท่ี

สามารถท ารายให้แก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก ทั้ งน้ี
เน่ืองจากแตงโมเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ปลูกไดท้ัว่ทุกภูมิภาค
ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้ งปี
พ้ืนท่ีการผลิตแตงโมในจังหวดันครพนม มีมากกว่า 
2,000 ไร่ แต่เดิมนั้นเป็นเพียงพืชท่ีปลูกแซมในสวนยาง
เพื่อสร้างรายได้ก่อนต้นยางพาราจะให้ผลผลิต แต่
ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพดี รสชาติดี รวมทั้ งต้นแตงโม
สามารถเจริญเติมโตได้ดี เน่ืองจากเป็นพ้ืนดินท่ีเหมาะ
กบัการเจริญเติบโตของแตงโม และมีแหล่งน ้ าเพียงพอ 
กระจายอยู่อย่างทั่วถึง แต่แตงโมเป็นพืชท่ีมีโรคและ
แมลงเขา้ท าลายง่าย มีการใชส้ารเคมีในการป้องกนัและ
ก าจดัโรคและแมลงในปริมาณมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของส่องแวดล้อม ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ตลอดจนเป็นการเพ่ิมตน้ทุนการผลิต  จึงไดมี้การตั้งกลุ่ม
ผลิตแตงโมคุณภาพ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต กลุ่ม
ผูผ้ลิตไดจ้ดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเม่ือปี 2547 และได้
ขยายเครือข่ายไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ด าเนินงานโดยเนน้การ
ขยายช่องทางการตลาด  เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพ
แตงโม ท่ีผลิตในหลายพ้ืนท่ี  ให้ได้ตามมาตรฐานของ
กลุ่ม และความต้องการของลูกค้า จึงมีระบบบริหาร
จัดการการผลิต การวางแผนการผลิต การจ ากัดพ้ืนท่ี
ปลูกเพ่ือให้เกษตรกรสามารถดูแลสวนได้อย่างทั่วถึง 
และควบคุมการผลิตโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ งอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
อยา่งสม ่าเสมอ แต่ปัจจุบนัพบวา่มีเกษตรกรในเครือข่าย
เพ่ิมมากข้ึน  และกระจายในหลายพ้ืน ท่ีในจังหวัด
นครพนม สกลนคร และมหาสารคาม จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาว่าเกษตรกรยงัมีการปฏิบัติตามระบบการจัดการ
คุณภาพของกลุ่มหรือไม่ มีระดับความรู้ตามหลักการ
ผลิตอยา่งไร ขอ้มูลท่ีไดน้ี้ น่าจะสามารถน าไปประยกุต ์
ใช้กับงานส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ต่อไป 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา(1) สภาพ

พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ลูกแตงโม 
จงัหวดันครพนม (2) การปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารปลูก
แตงโมของเกษตรกร (3) สภาพการตลาดของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโม (4) ความรู้เกษตรกรตามแนวการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดี และ (5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตแตงโม ของเกษตรกร 
 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เกษตรกรผูป้ลูก
แตงโม จังหวดันครพนม เพาะปลูกในปี 2557 – 2558  
จ านวน 210 คน ก าหนดขนาดตวัอยา่งที่ศึกษาใชสู้ตร
ทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดตวัอย่าง 138 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

ขอ้มูลการวิจยั แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์
ตามวตัถุประสงคอ์อกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอน ท่ี  1 สภาพทางสั งคม  เศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม จังหวดันครพนม ประกอบด้วย  
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตแตงโม การจา้ง
แรงงานนอกครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูกแตงโม 
การถือครองท่ีดิน พ้ืนท่ีปลูกแตงโม นอบการปลูกแตงโม
ต่อปี  ผลผลิต รายได้/รายจ่ายจากการผลิตแตงโม แหล่ง
เงินทุนท่ีใชใ้นการปลูกแตงโม แหล่งจ าหน่ายผลผลิต การ
รับขอ้มูลข่าวสารการเกษตร การรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยี
การผลิตแตงโม 

ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิต
แตงโม ประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกบัการผลิตแตงโมโดย
ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู ้ผลิตและต่อ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การเตรียม
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วสัดุเพาะกลา้ การปลูก การใส่ปุ๋ยการป้องกนัก าจดัแมลง 
การผสมเกสร การเก็บเก่ียว และการขนยา้ยผลผลิต/การ
เก็บรักษา จ านวน 25 ขอ้ ซ่ึงใชค้  าถามแบบปลายปิดเป็น
การเลือกตอบปฏิบติัและไม่ปฏิบติั 

ตอนท่ี 3  สภาพการตลาดแตงโม ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การจดัชั้นคุณภาพ ดา้นราคา ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบราคา ลกัษณะการขายผลผลิต ดา้นการจดั
จ าหน่าย ไดแ้ก่ แหล่งขายผลผลิต  และดา้นการส่งเสริม
การขาย ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขายเพ่ือให้ลูกค้ากลบัมาซ้ือซ ้ า และการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 
มีค าตอบให้เลือกทั้งแบบให้เลือกค าตอบเดียว แบบให้
เลือกหลายค าตอบ 

ตอนท่ี 4  การประเมินความรู้เกษตรกรตาม
แนวการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ประกอบด้วยค าถาม
เก่ียวกบั ความรู้เก่ียวกับการจดัการแหล่งน ้ า พ้ืนท่ีปลูก 
วตัถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวและการ
ปฏิบัติหลงัการเก็บเก่ียว การพกัผลผลิต การขนยา้ยใน
แปลงปลูกและการเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล  
และการจดบนัทึก จ านวน 35 ขอ้ 

ตอนท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 
ประกอบด้วยปัญหาเก่ียวกับ ด้านการจัดการแหล่งน ้ า 
การจดัการพ้ืนท่ีปลูก การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บ
เก่ียว การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว การ
พกัผลผลิต การขนยา้ยในแปลงปลูกและการเก็บรักษา 
การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ สุขลักษณะส่วน
บุคคล การจดัการดา้นการตลาด  

 
ผลการวจิยั 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจของ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จงัหวดันครพนม  

สภาพพ้ืนฐานทางสังคมของเกษตรกร        
ผูป้ลูกแตงโม จงัหวดันครพนม มากกวา่คร่ึงเป็นเพศชาย     
มีอายุเฉล่ีย 46.04 ปี เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมส่วนใหญ่

สมรสแลว้เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมทั้งหมดเป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูป้ลูกแตงโมมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.49 คน โดยมีจ านวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉล่ีย 2.45 คน มีการจ้างแรงงานนอก
ครัวเรือนเฉล่ีย 2.44 คน และมีประสบการณ์ปลูกแตงโม
เฉล่ีย 8.75 ปี 

สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโม มากกวา่คร่ึง (ร้อยละ 55.8) ใชแ้หล่งเงินทุน
จาก ธ.ก.ส. เกษตรกรเกือบทั้งหมดเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเพาะปลกู
แตงโม พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 11.20 ไร่  ผลผลิตแตงโมต่อรอบ
การผลิตเฉล่ีย 26,753.62 กิโลกรัม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อรอบ
การผลิต 218,623.20 บาท มีตน้ทุนเฉล่ียต่อรอบการผลิต 
125,036.20 บาท จ านวนรอบการปลูกแตงโมเฉล่ียต่อปี 
2.07 รอบ เกษตรกรประมาณสองในสาม จ าหน่ายแตงโม
ผา่นผูร้วบรวม 

การครอบครองส่ือด้านการเกษตร พบว่า 
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมนอ้ยกวา่คร่ึง (ร้อยละ 48.6) มีส่ือ
สาธารณะในหมู่บา้น คือผูน้ าเกษตรกรในหมู่บา้น และ
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมส่วนนอ้ย (ร้อยละ 26.1) มีส่ือใน
ครอบครัว คือ เอกสารวชิาการ  

ระดบัการไดรั้บความรู้ข่าวสารการเกษตร
ด้านเทคโนโลยีการผลิตแตงโม จากการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมไดรั้บความรู้ข่าวสารการเกษตร
ด้านเทคโนโลยีการผลิตแตงโม ของเกษตรกรผูป้ลูก
แตงโม ในภาพรวมในระดับน้อย (ร้อยละ 2.06) ใน
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี จากแหล่งส่ือบุคคล (ร้อยละ 2.71), 
แหล่งส่ือกลุ่ม (ร้อยละ 2.65), แหล่งส่ือมวลชล (ร้อยละ 
1.60) และแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (ร้อยละ 
1.29)  

2. การปฏิบัตติามเทคโนโลยกีารผลติแตงโม 
จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม 

เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.5) ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการ
ผลิตแตงโม ในระดบัมากท่ีสุด (21 – 25 คะแนน) โดยมี
ประเด็นท่ีศึกษาดงัน้ี  
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BMP14-4 

1) การเตรียมดินพบว่าเกษตรกรผู ้ปลูก
แตงโมทั้งหมด (1) มีการปรับสภาพดินโดยการหวา่นปูน
ขาว รองลงมา (2) มีการไถเตรียมดิน โดยการไถดะ 1 
คร้ัง ไถพรวน 1 คร้ัง (3) มีการยกแปลงปลูกแล้วคลุม
ดว้ยพลาสติกสีด า เจาะหลุมปลูก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
10 ซม. ห่างกนัหลุมละ 50 ซม. (4) มีการปรับปรุงดินโดย
ใส่ปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมากกวา่  และ (5) มี
การยกร่องแปลงปลูกห่างกนัอยา่งนอ้ย 6 เมตร 

2)   การเพาะเมล็ด พบว่าเกษตรกรผูป้ลูก
แตงโมเกือบทั้ งหมด (1) น าเมล็ดแช่ในน ้ าอุ่น (40-50 
องศาเซลเซียส) นาน 4-6 ชัว่โมง ขดัเมือกออก ห่อในผา้ 
บ่ม ท่ี อุณหภูมิ  38 องศาเซลเซียส  นาน  2  คืน  และ
รองลงมา (2) มีการรดน ้ าให้เมล็ดพนัธ์ุอย่างสม ่าเสมอ 
ควบคุมเร่ืองโรคและแมลงท่ีมารบกวน 

3)   ก าร เต รี ยม วัส ดุ เพ าะ ก ล้ า  พ บ ว่ า
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมเกือบทั้งหมด (1) ผสมดินโดยใช้
ดินป่า 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 2 ส่วน แกลบเผา 6 ส่วน หรือใช้
วสัดุเพาะส าเร็จ และ (2) ปรับสภาพดินเพาะกลา้ดว้ย
ปูนขาว 

4)   การปลูก พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม
ทั้งหมด (1) ยา้ยตน้กลา้เม่ือมีอาย ุ10 – 12 วนั (ไม่เกิน 15 
วนั) หรือมีใบจริงลงปลูก รองลงมา (2) ก่อนการน าตน้
กล้าลงปลูก ต้องรดน ้ าแปลงปลูกเพ่ือให้มีความช้ืนท่ี
เหมาะสม  (3) มีการยา้ยกลา้ลงปลูกช่วงเชา้หรือเยน็ และ 
(4) มีการรดน ้ าอยา่งสม ่าเสมอทุก 3 วนั 

5)   การใส่ปุ๋ย พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม
เกือบทั้งหมด (1) มีการใส่ปุยคร้ังท่ี 3 สูตร 10-10-20 หลงั
ติดลูก 14 วนั รองลงมา (2) มีการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 สูตร 31-
10-10 หลงัยา้ยปลูก 7-10 วนั และ (3) มีการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 
2 สูตร 10-10-20 หลงัยา้ยปลูก 40 วนั  

6)   การ ป้ อ งกัน ก าจัด ศัต รู พื ช  พบ ว่ า
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมเกือบทั้ งหมด (1) ตรวจความ
ผิดปกติของตน้แตงโม ทุก 1-3 วนั รองลงมา (2) มีการ
ตรวจเช็คการระบาดของโรคและแมลงทุก 1 – 3 วนั 

7)   การผสมเกสร พบว่าเกษตรกรผูป้ลูก
แตงโมทั้ งหมด (1) มีการช่วยผสมเกสร รองลงมา (2) 

เม่ือเกษตรกรพบแตงโมติดผล จะเด็ดผลแรกท้ิง และ (3) 
เกษตรกรจะท าการผสมเกสรขอ้ 15-18 (การนับขอ้ของ
เถาแตงโมเร่ิมนบัจากช่วงใบตั้งแต่ล าตน้ข้ึนไปจนถึงขอ้
ท่ี 15 – 18 จึงผสมเกสร) 

8)   การเก็บเก่ียว พบว่าเกษตรกรผู ้ปลูก
แตงโมเกือบทั้ งหมด (1) มีการตรวจคุณภาพก่อนเก็บ
เก่ียว เช่น ความสุกแก่ ความหวาน ความแน่นเน้ือ และ
รองลงมา (2) มีการเก็บเก่ียวแตงโม หลงัผสมเกสร 28-
30 วนั 

9)   การขนยา้ยผลผลิต/การเก็บรักษา พบวา่
เกษตรกรผู ้ปลูกแตงโมเกือบทั้ งหมด (1) เก็บรักษา
ผลผลิตอยา่งระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัผลผลิตเสียหาย และ
รองลงมา (2) เกษตรกรขนยา้ยผลผลิตอยา่งระมดัระวงั 
เพ่ือป้องกนัผลผลิตเสียหาย 

3. สภาพการตลาด 
1)  ผลิตภณัฑ ์จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกร

ผูป้ลูกแตงโม จังหวดันครพนมทั้ งหมด มีการจัดชั้ น (คัด
เกรด) ผลผลิตแตงโม 

2)  ราคา พบว่า เกษตรกรผู ้ปลูกแตงโม
มากกว่าคร่ึง มีการตรวจสอบราคา ตรวจสอบราคาจาก       
ผูร้วบรวมผลผลิตในทอ้งถ่ิน ส่วนการขายผลผลิต พบวา่ 
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมทั้งหมด ขายผลผลิตตามน ้ าหนกั 

3)  ลกัษณะการจดัจ าหน่าย พบวา่ เกษตรกร
ผูป้ลูกแตงโมส่วนมาก ขายผลผลิตใหก้บัผูร้วบรวม 

4)  การส่งเสริมการขาย พบว่า เกษตรกร       
ผู ้ปลูกแตงโม เกือบทั้ งหมด (ร้อยละ 93.5) ไม่มีการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อขายผลผลิต แต่มีการส่งเสริมการขาย
โดยเนน้คุณภาพของผลผลิต และพบวา่เกษตรกรผูป้ลูก
แตงโมส่วนใหญ่  ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการขายจากภาครัฐ 

4.   ความรู้เกษตรกรตามแนวการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีด่ ี

พบว่า เกษตรกรผู ้ป ลูกแตงโม  เกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 87.7) มีความรู้ตามแนวการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดี ในระดบัมากท่ีสุด (29-35 คะแนน) โดยมี
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การประเมินความรู้เกษตรกรตามแนวการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีในประเด็นดงัน้ี 

1) แหล่งน ้ า พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม
มีความรู้ มากท่ีสุดในประเด็น การใชน้ ้ าจากแหล่งท่ีไม่มี
การปนเป้ือนจากสารพิษหรือส่ิงเป็นอนัตรายต่อผลผลิต 
รองลงมาในประเด็น การใหน้ ้ า ตอ้งใหน้ ้ าอยา่งเหมาะสม 

2) พ้ืนท่ีปลูก พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม
มีความรู้มากท่ีสุดในประเด็น การไถพรวนดิน การฆ่าเช้ือ
โรคในดิน และรองลงมาในประเด็น การเลือกพ้ืนท่ีปลูก
พืชตอ้งไม่เคยเป็นท่ีตั้งโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรม
โรงเก็บสารเคมีคอกสตัวห์รือท่ีท้ิงขยะมาก่อน 

3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร พบว่า
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมมีความรู้มากท่ีสุดใน 2 ประเด็น 
คือ การป้องกนัตนเองขณะฉีดพ่นสารเคมีและท าความ
สะอาดร่างกายภายหลงัการพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
ทุกคร้ัง และ เม่ือเกิดอาการแพส้ารเคมี ควรท าการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้แลว้น าผูป่้วยส่งแพทยท์ันที พร้อมน า
ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีมีฉลากไปด้วย รองลงมาใน
ประเด็นการใชส้ารเคมีตามท่ีระบุไวใ้นฉลาก การจดัเก็บ
สารเคมี ไม่ซ้ือสารเคมีท่ีร้านคา้แบ่งขายหรือไม่ติดฉลาก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสารเคมี การส ารวจการเข้า
ท าลายของศัตรูพืชอย่างสม ่ าเสมอ และใช้ระบบการ
จดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใช้
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช  

4) การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก่อนการเก็บเก่ียว พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมมีความรู้
มากท่ีสุดใน 2 ประเด็น คือ การเลือกใช้ปุ๋ยและสาร
ปรับปรุงดินท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร และใช้
ในปริมาณท่ีเหมาะสมตามอตัราท่ีแนะน าบนฉลาก และ
มีสถานท่ีเก็บอยา่งเป็นสัดส่วน และการเลือกใชปุ๋้ย ควร
เลือกใชปุ๋้ยท่ีมีธาตุอาหารท่ีตรงตามความตอ้งการของพชื 
และระยะเวลาการเจริญเติบโต รองลงมาในประเด็น 
เมลด็พนัธ์ุหรือตน้พนัธ์ุ ตอ้งมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือ ใหเ้ผา
ท าลายส่วนของพืชท่ีเสียหายเน่ืองจากโรค และเกษตรกร
ควรใชมู้ลสตัวท่ี์ผา่นกระบวนการหมกัหรือยอ่ยสลายใน
การบ ารุงดิน 

5) การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว การพกัผลผลิต พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม มี
ความรู้มากท่ีสุดในประเด็น การคดัแยกเกรดและขนาด
ของผลิตผลตามขอ้ก าหนดของคู่คา้ รองลงมาในประเดน็ 
การป้องกนัปนเป้ือนผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวในสวน การใช้
อุปกรณ์เก็บเก่ียวและภาชนะบรรจุผลผลิตท่ีสะอาด
ระยะเวลาเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาผลผลิต 

6) การขนยา้ยในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษา พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแตงโมมีความรู้มากท่ีสุด ใน
ประเด็น การป้องกนัการปนเป้ือนในการขนยา้ยผลผลิต 
รองลงมาในประเด็น การขนยา้ยด้วยความระมดัระวงั
ไม่ให้ผลผลิตสกปรกบอบช ้ าเสียหาย และการท าความ
สะอาดภาชนะและพาหนะในการขนยา้ยผลผลิต 

7) สุขลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่เกษตรกร
ผูป้ลูกแตงโมมีความรู้มากท่ีสุดในประเด็นความรู้ด้าน 
การรักษาสุขลกัษณะส่วนบุคคล รองลงมาในประเด็นผู ้
ท่ีสัมผสัผลผลิตโดยตรงหากเจ็บป่วยตอ้งแจง้ผูดู้แลการ
ผลิตทราบ เพ่ือตดัสินใจในการปฏิบติังานเพ่ือไม่ให้เกิด
การปนเป้ือน และการปฏิบัติตัวขณะฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  

8) การจดบันทึก พบว่าเกษตรกรผูป้ลูก
แตงโมมีความรู้มากท่ีสุดในประเด็นการจดัเก็บเอกสาร
แยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบและ
น าไปใช ้และรองลงมาในประเด็น การบนัทึกการดูแล
รักษาตามขั้นตอนต่างๆในแปลงปลูกพืชเช่นเมล็ดพนัธ์ุ 
ท่ีใชอ้ตัราการใชว้นัผสมเกสร วนัเก็บเก่ียวผลผลิตฯลฯ 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
1) ปัญหา จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู ้

ปลูกแตงโม มีปัญหาระดับมาก (ค่ าเฉ ล่ีย 2.4) ใน
ประเด็นพ้ืนท่ีปลูก ในเร่ือง พ้ืนท่ีปลูกพบการระบาดของ
ศตัรูพืชบ่อยคร้ัง และหาเช่าท่ีปลูกไม่ได ้และขาดแคลน
พ้ืนท่ีปลูก   

2) ข้ อ เสนอแน ะ  จ ากก ารวิ จัยพบ ว่ า 
เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม มีข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโม 
เกษตรกรให้ขอ้เสนอแนะให้เจา้หน้าท่ีจดัฝึกอบรมเพื่อ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีให ม่ๆ  แก่ เกษตรกร ให้ มีการ
สนบัสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน/น ้ า ใชใ้นพ้ืนท่ี และให้
เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการปลูกและดูแลรักษา
ให้สามารถปลูกไดต้ลอดปี (2) ดา้นการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตแตงโม เกษตรกรใหข้อ้เสนอแนะให้
เจ้าหน้าท่ีร่วมรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีจัดอบรม
เร่ืองการก าจัดศัต รูพื ช  และเสนอแนะให้ รัฐบาล
สนับสนุนรถไถส่วนกลาง (3) ด้านการพัฒนาด้าน
การตลาด เกษตรกร เสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรเข้ามาควบคุมราคาสินคา้ให้มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม รองลงมาเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐมีตลาด
ถาวรในการขายผลผลิต/พ้ืนท่ีขายผลผลิต และเสนอแนะ
ให้หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์
 
การอภิปรายและสรุปผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง การปฏิบติัตามเทคโนโลยี
การผลิตแตงโม ของเกษตรกรผู ้ปลูกแตงโม จังหวดั
นครพนม มีส่ิงท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจของ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จากผลการวิจยั พบวา่เกษตรกร      
ผูป้ลูกแตงโม มีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 11.20 ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อรอบการผลิต 218,623.20 บาท มีตน้ทุนเฉล่ียต่อรอบ
การผลิต 125,036.20 บาท ผลส ารวจขอ้มูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2557 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน
ในจงัหวดันครพนม คือ 62,435 บาทต่อคนต่อปี จึงเห็น
วา่รายไดต้่อรอบการผลิตแตงโมของเกษตรมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนในจงัหวดันครพนมถึง 3.5 
เท่า แต่สาเหตุท่ีมีเกษตรกรผูป้ลูกแตงโมตามเทคโนโลยี
จ านวนน้อย เน่ืองจากต้นทุนการผลิตท่ีสูง เฉล่ียแล้ว
ประมาณ 11,163.90 บาทต่อไร่ อีกทั้งแตงโมเป็นพืชท่ีมี
โรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนง่าย จึงเกิดความเส่ียงต่อ
การสูญเสียผลผลิต และขาดทุน  รวมถึงเกษตรกรยงัพบ
ปัญหาจากการตอ้งหาท่ีปลูกใหม่เน่ืองจากปัญหากล่าว 
พ้ืนท่ีการปลูกแตงโมเกษตรกรจึงต้องเช่าพ้ืนท่ีปลูก 

รวมทั้ งต้องค านึ งถึงแห ล่งน ้ าท่ี มี เพี ยงพอต่อการ
เพาะปลูกแตงโมดว้ย 

ระดบัการไดรั้บความรู้ข่าวสารการเกษตร
ด้านเทคโนโลยีการผลิตแตงโม จากการวิจัยพบว่า 
เกษตรกร ผูป้ลูกแตงโมไดรั้บความรู้ข่าวสารการเกษตร
ดา้นเทคโนโลยีการผลิตแตงโม ภาพรวมในระดบัน้อย 
โดยได้รับความรู้จากจากแหล่งส่ือบุคคลมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมยนต์ (2550) ศึกษาการ
ยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตพริกของ
เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภัยและได้มาตรฐานในจังหวดัศรีสะเกษ พบว่า 
แหล่งความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บในระดบัน้อย เรียงล าดบั 
ดงัน้ี ผูน้ าชุมชน วีดีทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์
อาจารยม์หาวทิยาลยั เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร อบต. 
ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงเกษตรกรไดม้ากท่ีสุดคือ ส่ือบุคคลท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ี ทั้งจากญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

 เกษ ตรกรผู ้ป ลู ก แตงโมของจังห วัด
นครพนม เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ท่ีรวมตวักนั
ผลิตแตงโมเพ่ือจ าหน่ายโดยเน้นคุณภาพของผลผลิต 
แหล่งส่ือบุคคลจึงมีส่วนส าคัญ ท่ีสร้างการรับ รู้ให้
เกษตรกร และถึงแมว้า่เกษตรกรจะไดรั้บความรู้ข่าวสาร
จากส่ือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อยท่ีสุด 
แต่ปัจจุบันข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตแตงโม
คุณภาพ  การตลาด รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลผลิตไปยงัต่างประเทศ ปรากฏในส่ือดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมากข้ึน เกษตรกรจึงควรปรับตัวและควร
เล็งเห็นความส าคญัขอ้มูลจากส่ือชนิดน้ี อีกทั้งเกษตรกร
สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นช่องทางในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ตนเองไดอี้กดว้ย 

2. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโม
ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม เกือบทั้งหมด
ปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตแตงโม ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การขนยา้ยผลผลิต/
การเก็บรักษา การเก็บเก่ียว การผสมเกสร การเตรียม
วสัดุเพาะกลา้ การเตรียมดิน การป้องกนัก าจดัศัตรูพืช  
การเพาะเมล็ด การปลูก และการใส่ปุ๋ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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การศึกษาของ อารีรัตน์ (2555) ไดศึ้กษาการใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของอ า เภอชนบท
จังหวดัขอนแก่นเก่ียวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรโดยส่วนมาก มีการปฏิบติัตั้งแต่การเลือกพ้ืนท่ี
ปลูกให้เหมาะสมการเตรียมพนัธ์ุผกั การปรับปรุงดิน 
การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลรักษา  และสอดคลอ้ง
กบั งามฉว ี(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง พบว่า ผลการวิเคราะห์
การปฏิบติัเก่ียวกบัการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรมี
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดฯ ดีมาก 

เกษตรกรผู ้ปลู กแตงโม  ท่ี ป ฏิบั ติ ตาม
เทคโนโลยีการปลูกแตงโม มีกระจายอยู่ในอ าเภอศรี
สงคราม อ าเภอนาหวา้ อ าเภอปลาปาก และอ าเภอโพน
สวรรค์ จงัหวดันครพนม  พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมด  
มีการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตแตงโมในระดบัมาก
ท่ีสุด และหากแยกเป็นประเด็นตามขั้นตอนการเพาะปลูก 
พบวา่เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการปฏิบติัตามเทคโนโลยี
ตามประเด็นท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลมาจาก เกษตรกรมีการ
รับรู้ข่าวสารการเกษตรตามเทคโนโลยีการการผลิต
แตงโมในระดับมาก จากการท่ีเกษตรกรมีการประชุม
กลุ่ม/ประชุมกลุ่มยอ่ย อีกทั้งเกษตรกรเกือบทั้งหมดยงัมี
ความรู้ตามแนวการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ในระดับ
มากท่ีสุดดว้ย 

3. สภาพการตลาด ผลการวิจยัพบวา่สอดคลอ้ง
กบั กิตติชยั (2545) ตลาดแตงโม : กรณีศึกษาตลาดกลาง
สินคา้เกษตร (แตงโม) โคกดอนหันจากการศึกษาสภาพ
การตลาดแตงโม ของสมาชิกเกษตรกรผู ้ปลูกและผู ้
จ  าหน่ายแตงโมตลาดกลางสินคา้เกษตร (แตงโม) โคก
ดอนหัน  อ าเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน ธ์ุ  พบว่า 
เกษตรกรมีการจัดการผลผลิต (ก าหนดคุณลักษณะ
แตงโมท่ีสามารถเก็บเก่ียวได้) การจัดการด้านราคา 
(แบ่งเป็นการก าหนดราคาตามน ้ าหนักการก าหนดราคา
ขายเป็นคันรถการก าหนดราคาขายเป็นไร่ และการ

ก าหนดราคาขายเป็นจ านวนผล) การจดัการดา้นการจดั
จ าหน่าย มีพ่อคา้คนกลางจากกรุงเทพฯ พ่อคา้คนกลาง
ในทอ้งถ่ิน และพ่อคา้คนกลางต่างจงัหวดัมารับซ้ือ การ
จดัการด้านการส่งเสริมการตลาดด าเนินงานโดยคณะ
กรรมการบริหารส่วนต าบลดอนหันสมบูรณ์ เพ่ือให้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกร ผูซ้ื้อผลผลิต และผูข้าย
ผลผลิต 

สภาพการตลาดแตงโม ของเกษตรกรผู ้
ปลูกแตงโมใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพ โดยปลูกดว้ย
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีน ้ าหนกัเป็นเกณฑใ์นการจดัชั้น
คุณภาพ ซ่ึงมีการก าหนดราคาท่ีแน่นอนจากผูร้วบรวม
ผลผลิต แต่ยงัพบวา่ไม่มีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการควบคุมราคา
จากหน่วยงานกลาง เกษตรกรมีการขายผลผลิตให้กบัผู ้
รวบรวม ส่วนท่ีเหลือจึงแบ่งขายให้พอ่คา้ท่ีมารับซ้ือและ
ผูบ้ริโภค จึงควรให้เกษตรกรเห็นความส าคญัด้านการ
ส่งเสริมการขาย และการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้  โดยการ
ขอรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตตามมาตรฐานการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีเป็นรายแปลง  ซ่ึงอาจเป็นการ
ช่วยเพ่ิมมูลค่า และช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต 

4. ความรู้เกษตรกรตามแนวการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม 
เกือบทั้งหมดมีความรู้ตามแนวการปฏิบติัทางการเกษตร
ท่ีดี ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกรปฏิบัติตาม
เทคโนโลยีการปลูกแตงโมท่ีกลุ่มก าหนดขั้นตอนไว ้ซ่ึง
กลุ่มน าแนวการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี เป็นพ้ืนฐานใน
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัมีการประชุม
กลุ่มย่อยเพ่ืออบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
เกษตรกร รวมไปถึงการร่วมรับฟังและแก้ปัญหาท่ี
เกษตรกรพบ จึงท าให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม
ยอ่ยมีความรู้ตามแนวการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร      
จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกแตงโม มีปัญหาระดับ
มาก ในประเด็นพ้ืนท่ีปลูก ซ่ึงมีปัญหามากในเร่ืองพ้ืนท่ี
ปลูกพบการระบาดของศตัรูพืชบ่อยคร้ัง และหาเช่าท่ีปลูก
ไม่ได,้ ขาดแคลนพ้ืนท่ีปลูก สอดคลอ้งกบังามฉวี (2550) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิต
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สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน
จังหวัดล าปางผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกร จงัหวดัล าปางพบวา่ เกษตรกรประสบปัญหา 
การะบาดของโรคและแมลงควบคุมไดย้าก 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไป
ปรับใช้ สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับระดบัความรู้ของเกษตรกร
ในการใชเ้ทคโนโลย ีโดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) น าวิธีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการ
ผลิตแตงโม ของเกษตรกรผูป้ลูกแตงโม มาปรับใช้ใน
งานส่งเสริมการเกษตรของเจา้หน้าท่ี ดา้นการถ่ายทอด
ความรู้ เน่ืองจากผูน้ ากลุ่มมีการก าหนดขั้นตอนในการ
เพาะปลูกตามท่ีตอ้งปฏิบติัจริงตามหลกัวชิาการ ใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจน และจดัประชุมกลุ่มเพ่ือซักซอ้มการ
ด าเนินงานก่อนปลูกในแต่ละรอบการผลิต พร้อมทั้งให้
ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่ม 

2) ควรจัดการฝึกอบรมตามประเด็น          
ท่ีเกษตรกรประสบปัญหาเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ควรจัดการฝึกอบรมตามประเด็นท่ีเกษตรกรประสบ
ปัญหา มีการประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ปัญหาและมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัให้
การสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดให้มีตลาด
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผูผ้ลิตน าสินค้าคุณภาพมา
จ าหน่ายให้ผูบ้ริโภค โดยหน่วยงานภาครัฐควรให้การ
สนบัสนุนในการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เพ่ิมมูลค่า
ให้แก่ผลผลิต จัดพ้ืนท่ีเหมาะสมในการขายผลผลิต  
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ 

 

4) เกษตรกร ควรให้ความส าคัญต่อการ
คุณภาพผลผลิต และความปลอดภัยต่อตนเองและ
ผูบ้ริโภค โดยการใชก้ารตลาดน าการผลิต การสร้างช่ือ
ทางการคา้ของตนเอง  ให้ความส าคญักบัการขอรับรอง
คุณภาพของสินคา้ เช่น GAP เคร่ืองหมาย Q เป็นตน้ การ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยผ่าน
ช่องทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  และการสร้าง
เครือข่าย 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้
ความรู้ด้านวิชาการ พร้อมกันน้ีขอขอบพระคุณเกษตร
จงัหวดันครพนม เกษตรอ าเภอศรีสงครามและเจา้หน้าท่ี
ส านกังานเกษตรอ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนาหวา้ อ าเภอปลา
ปาก และอ าเภอโพนสวรรค์ผู ้เก่ียวข้องในทุกระดับ ท่ี
กรุณาอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวิจัยคร้ังน้ี  และขอขอบคุณ คุณเตือนใจ บุพศิริ 
ประธานกลุ่มผูป้ลูกแตงโม และเกษตรกรผูป้ลูกแตงโม 
จงัหวดันครพนม ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร. แนะน าการผลิตพืชผกัปลอดภยั. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย; 2557. 

กิตติชัย ปฐมวณิชกุล. ตลาดแตงโม : กรณีศึกษาตลาด
กลางสินค้าเกษตร (แตงโม) โคกดอนหัน 
[วิทยานิพนธ์ปริยญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]. มหาสารคาม: บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2545. 

เกรียงศักด์ิ ปัทมเรขา. การน าการเปล่ียนแปลงการ
ส่งเสริมการเกษตร : การแพร่กระจายและการ
ยอมรับนวตักรรม. สุราษฎร์ธานี : โรงพิมพ์
สุวรรณอกัษร; 2551. 

 
 

- 492 -



 

 

BMP14-9 

งามฉวี จันเทพา. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วม
โครงการผลิตสับปะรดตาม การเกษตรดีท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง 
[วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาส่งเสริมการเกษตร]. เชียงใหม่: บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2550. 

นรินทร์ สมบูรณ์สาร.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง คุณลกัษณะท่ีได้มาตรฐาน และการเก็บ
รักษาวตัถุดิบประเภทผกัและผลไมส้ด; 2558. 

เรืองฤทธ์ิ หาญมนตรี. หลกัธุรกิจการเกษตร สกลนคร 
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสกลนคร; 2552. 

วรรณภา เสนาดี.  แตงโม ผกัผลไม้ระดับโลก  คุณค่า 
ราคาดี . เคหะการเกษตร  2553.  34 (9); 71-93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมยนต์ บุญลี. การยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
การผลิตพริกของเกษตรกรตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัและ
ไดม้าตรฐานในจงัหวดัศรีสะเกษ [วทิยานิพนธ์
ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ส่งเสริมการเกษตร]. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2550. 

ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ.
การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดีส าห รับพืช
อาหาร. กรุงเทพมหานคร; 2556.   

อารีรัตน์ ศิริโชติ. การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตผกัปลอดภยั
จากสารพิษของอ าเภอชนบทจงัหวดัขอนแก่น
[วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริญ ญ า เก ษ ต ร ศ าส ต ร
มห าบัณ ฑิ ต  ส าข าส่ ง เส ริมการ เกษตร ]. 
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2555. 

 

- 493 -




