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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) basic demographic characteristics, 
economic, and social information, 2) knowledge of the royal vegetable seed production, 3) to 
compare the participation in the operations of the royal vegetable of members, and 4) problems 
and obstacles in the production of vegetable seeds. The data were collected from 241 sample 
size using interview schedule. The statistic used for data analysis was frequency, mean, 
percentage, standard deviation, and t-test and F-test. The results found that project members 
were female, age average 58.27 years old, had a primary level of education. They were farmers 
and had income less than 10,000 baht/year. They had 6.10 years of experience in vegetable 
seed production. The average number of household workers was 2 persons. The farmers had 
an average holding agricultural area as   1.78 rai. They had participated in the agricultural group 
for vegetable seed production and were no t  a membership of other groups. The farmers 
contacted staff at Chakrapan Pensiri Plant Development Center for vegetable seed production, 
received information on vegetable seed production from people media. Project members had 
a high level of knowledge of vegetable seed production (average 0.67). Most problems were 
the uncertainty of the weather. For example, in the rainy season vegetable seedlings often had 
fungi, insufficient water supply for agriculture and the problem of weed and insect control. The 
results of the hypothesis testing showed  that differences in career of farmers and group 
participation of farmers in vegetable seed production would differ in member’ precipitation 
under the Royal Seed Production Project ‘Peun Choy Peun’ at the statistical significance level 
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of 0.01 and differences in holding agricultural area would differ in members’ precipitation under 
the Royal Seed Production Project ‘Peun Choy Peun’ at a statistical significance level of 0.05.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา 1) ข้อมลูพืน้ฐานส่วน
บคุคล เศรษฐกจิ และสงัคม 2) ความรูใ้นการผลติเมลด็
พันธุ์ผักพระราชทาน 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานของสมาชิกพันธุ์ผักพระราชทาน และ 
4) ปัญหาและอุปสรรคในการทำางานแบบมีส่วนร่วม 
กลุม่ตวัอย่าง 241 ราย เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ 
สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และ t-test และ F-test ผลการวิจัย 
พบว่า สมาชิกโครงการฯ เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย  
58.27 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  มีอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได ้ตำ่ากว ่า 10,000 บาท/ปี  
มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเฉลี่ย 6.10 ปี 
มจีำานวนแรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 2 ราย มขีนาดพืน้ที่
ถือครองเฉลี่ย 1.78 ไร ่ มีการเข ้าร ่วมกลุ ่มของ
เกษตรกรรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มอื่น มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
พันธุพ์ชืจักรพันธ์เพญ็ศริ ิด้านการผลติเมลด็พนัธุผ์กั ได้
รับข่าวสารการผลิตเมลด็พนัธุผ์กัจากสือ่บคุคล มคีวาม
รู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
0.67) ปัญหาทีพ่บคอื ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ 
เช่น ฤดูฝนต้นกล้าผักมักเป็นเชื้อรา ปริมาณนำ้าไม่เพียง
พอต่อการทำาเกษตร ปัญหาการกำาจดัวชัพชื และแมลง 
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า อาชีพของเกษตรกร 
การเข้าร่วมกลุ่มของเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัสำาคญัทางสถติ ิ0.01 และขนาดพืน้ทีถ่อืครองทีแ่ตก

ต่างกันจะมีส ่วนร ่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์
พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, การผลิต, เมล็ดพันธุ์ผัก,  
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ, เชียงราย

บทน�า

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 
ในการผลติผักแทบทุกชนดิ บางชนดิสามารถให้ผลผลติ
ตลอดปี ปริมาณการผลิตผักขึ้นอยู่กับความต้องการ 
ในการบริโภคผักและเป ็นตัวกำาหนดให ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตท้ังในด้านปริมาณและราคา  
อีกท้ังการบริโภคผักหรืออาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน
ถอืว่ามคีวามสำาคญัและเป็นกระแสการบริโภคทีม่คีวาม
ต้องการสงู และถือเป็นแหล่งอาหารท่ีให้แร่ธาตุ วติามนิ
ทีม่คีณุค่าทางอาหาร มรีาคาถกู การบรโิภคผกัทำาให้ได้
รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายและ
ส่วนหนึ่งช่วยลดภาวะค่าครองชีพ (Kaewsuk, 2004) 
การปลกูผกั พนัธุผ์กันบัว่ามคีวามสำาคญัต่อปรมิาณและ
คณุภาพของผลผลติพชืผกั การจดัการทีด่ร่ีวมกบัการใช้
พนัธุด์ ีจะทำาให้เกดิความสำาเรจ็ในการปลกูผัก การผลติ
พืชผักโดยทั่วไปมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและ 
กำาจดัโรค แมลง ทำาให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ง่าย และ
ป้องกันศัตรูพืชได้ดี อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการใช้
สารเคมีที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงชีวิตคน สัตว์ 
และจลุนิทรย์ีต่าง ๆ  เป็นสิง่ทีจ่ะต้องบรหิารจดัการ การ
ผลติเมลด็พนัธุผ์กัจะต้องมพีนัธุด์ทีีต้่องการก่อนการผลติ 
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และพันธุ์ดีนั้น ควรเป็นพันธุ์แท้ กล่าวคือ เกษตรกร
สามารถผลติผกัให้คงลกัษณะตามสายพนัธุ ์เมลด็พนัธุพ์ชื
ผักส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ที่นัก
ปรบัปรงุพันธุพ์ยายามนำามาใส่ไว้ในสายพนัธุล์กูผสม ซึง่
ลักษณะพันธุ์ลูกผสมดังกล่าวไม่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่น
ลกูได้ เนือ่งจากเกดิจากการผสมข้ามระหว่างพนัธุแ์ท้ที่
มีความแตกต่าง 2 สายพันธุ์ขึ้นไป จึงไม่สามารถคง
ลักษณะอยู่ได้ ดังนั้นการคดัเลอืกพนัธุพ์ชืในทีน่ี ้มุง่เน้น
กบัเกษตรกรทีม่กีารเกบ็รกัษาพนัธุพ์ชืพืน้บ้าน และมกีาร
ขยายพนัธุเ์พือ่เกบ็รกัษา หรอืเพือ่ใช้ในการผลติผกัสดใน
ระบบเกษตรอนิทรย์ีมาแล้วระดบัหนึง่ จากนั้นพิจารณา
วิธีการขยายพันธุ ์พืชชนิดนั้น เพื่อการคัดเลือกพันธุ์
สามารถดำาเนินการโดยการสังเกตจากพันธุ์พืชท่ีมีอยู่ 
หรือที่พบเห็นว่าพันธุ์นั้น มีจุดเด่นที่น่าสนใจอะไรบ้าง
ที่ต้องการเพื่อนำามาใช้ในการปลูก (Wisarat, 2015)
          โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ‘เพื่อน
ช่วยเพ่ือน’ จงัหวดัเชียงราย เป็นโครงการของมลูนธิชัิย
พัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักพื้นบ้าน 
สะสมเมล็ดพันธุ ์ผักพื้นบ้านไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ ์
พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ  สมาชิก
ภายในกลุ่มประกอบอาชีพหลักคือการทำาเกษตร แต่
ปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่สมาชิกมีเวลา
ว่างไม่ตรงกนั เพราะต่างกต้็องทำางานหาเลีย้งครอบครวั
สมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมักเป็นผู้สูงอาย ุ
และขาดความรู ้ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักที่ถูกต้อง 
ฉะนัน้ผูว้จิยัซึง่มส่ีวนในการทำางานร่วมกบัโครงการเลง็
เหน็ว่า การวิจยัหาพืน้ระดับความรูแ้ละแนวทางหรอืวธิี
การสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ เพราะ
ทำาให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังทำาให้เกิดความ
รักความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จของชุมชน

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื สมาชกิผูเ้ข้าร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วย
เพื่อน’ ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
จำานวน 604 ราย กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้การ
คำานวณสูตรของ Yamane (Yamane, 1973 อ้างใน 
Niyamangkul, 2013)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 
241 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบ
สดัส่วน (Proportional stratified sampling) จากนัน้
ใช้วิวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) ทำาการสุ่มรายช่ือจากบัญชีรายช่ือของ
สมาชิกโครงการฯ ให้ได้จำานวนตามสัดส่วนของแต่ละ
อำาเภอ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
โดยแบ่งข้อคำาถามเป็น 3 ตอน รายละเอียด คือ 

ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 
เศรษฐกิจ และสังคม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักของสมาชิก
โครงการฯ

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของสมาชิก 
โครงการฯ

และแบบทดสอบความรู ้ในตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่ว
กับความรูใ้นการผลติเมล็ดพนัธุข์องสมาชิกโครงการฯ
 การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยนำาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
จำานวน 3 ท่าน  เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
จากนั้น นำาแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (Try out) กับ
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เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วย
เพื่อน’ ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
จำานวน 30 ราย จากนั้น นำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการ คูเดอร์ริชาร์ดสัน  
20 (KR 20) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.666 สำาหรับ
การวเิคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ในการผลติเมลด็พันธ์ุ
ของสมาชิกโครงการฯ จากน้ัน หาค่าความเชื่อมั่นใน
แบบทดสอบความคิดเห็น โดยใช้วิธี ครอนบัคแอลฟา 
(Cronbach’s reliability coefficient alpha) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นการมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 
เท่ากับ 0.965 (Niyamangkul, 2013) สามารถแบ่ง
ระดับความรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปล
ผลระดับความรู้ของเกษตรกร ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นระดับ
คะแนน ได้ดังนี้
 เกณฑ์การแบ่งคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตเมลด็พันธ์ุรายข้อ จำานวน 32 ข้อ ความรูใ้นการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ลักษณะคำาถามเป็นแบบ ถูก หรือ 
ผิด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ และ
กำาหนดค่าคะแนน คือ
 
 ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
 ตอบถูก ได้  1 คะแนน
 
ในการจดัช่วงคะแนนเฉลีย่ความถีร่ะดับความรูเ้กีย่วกบั
การผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถจัดการแปลผลระดับความ
รู้ของเกษตรกรได้ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู้
0.67 – 1.00 ระดับความรู้มาก
0.34 – 0.66 ระดับความรู้ปานกลาง
0.00 – 0.33 ระดับความรู้น้อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ของสมาชิกโครงการฯ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นระดับคะแนน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในระดับมาก การมีส่วนร่วมใน

ระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
กำาหนดช่วงคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย       ระดับการมีส่วนร่วม
2.34 – 3.00      มีส่วนร่วมในระดับมาก
1.67 – 2.33      มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
1.00 – 1.66       มีส่วนร่วมในระดับน้อย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ข้อมลูออกเป็น 1) การ

วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสงัคม 
2) ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้
สถติเิชงิพรรณนาด้วย ค่าความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ  
3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนนิงานของสมาชกิพนัธุผ์กัพระราชทานด้วย t-test 
และ F-test ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ α = 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

พระราชทาน ‘เพือ่นช่วยเพือ่น’ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ
ทีมี่อายเุฉลีย่ 58.27 ปี มกีารศกึษาตำา่กว่าประถมศกึษา
และประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่มรีายได้ตำา่กว่า 10,000 บาท/ปี มปีระสบการณ์
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเฉลี่ย 6.10 ปี แรงงานภาค
การเกษตรเป็นแรงงานภายในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
พืน้ท่ีทางการเกษตรเฉล่ีย 1.78 ไร่ ท้ังนี ้อาจเนือ่งมาจาก
สมาชกิผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรมาตัง้แต่อายุ
ยังน้อย หรือไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษาจึงทำาให้
สมาชิกส่วนใหญ่น้ันไม่ได้ศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูง 
ขาดโอกาสในการหาความรู ้ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์
ในการผลติเมลด็พนัธุผ์กั แต่ยงัสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
ได้น้อย สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เข้าร่วม
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กลุ ่มของเกษตรกรด ้านการผลิตเมล็ดพันธุ ์ ผัก  
(ร้อยละ 85.5) โดยไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอื่น
นอกจากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักพระราชทาน 
‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ (ร้อยละ 59.3) มีการติดต่อกับเจ้า
หน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัด
เชียงรายด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (ร้อยละ 95.9) 
สมาชกิโครงการฯ ได้รบัข่าวสารเกีย่วกบัการผลติเมลด็
พันธุ์ผักจากสื่อบุคคล (ร้อยละ 77.2) เนื่องมาจาก
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัด
เชยีงราย เกีย่วกบัการผลติเมลด็พนัธุผ์กั หรอืวธิกีารแก้
ปัญหาในการผลิตเมลด็พนัธุผ์กัจงึทำาความเข้าใจได้ง่าย
กว่าการรับรู้ข่าวสารจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้ 
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับข่าวสารเก่ียวกับ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักจากสื่อกิจกรรม (ร้อยละ 35.7)
และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักจาก
สื่อมวลชน (ร้อยละ 29.0) ด้วย

ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกโครงการฯ
ด้านความรู ้ในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักของ

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า มีความรู้ในการผลิต
เมลด็พนัธุผ์กัโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากในการ
ผลิตผักนั้นเมื่อผักเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้แล้วสมาชิกสามารถคัดเลือกพืชท่ีสมบูรณ ์
ตรงตามมาตรฐานท่ีทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพญ็ศริ ิจงัหวดัเชยีงรายกำาหนด เพือ่ให้ได้เมลด็พนัธุผ์กั
ท่ีสมบูรณ ์  สามารถนำาไปขยายพันธุ ์ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผลการ
ศึกษายังพบอีกว่าสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยรวมเฉลี่ย (0.67 คะแนน) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสมาชิกโครงการฯ มีความรู้
ด้านการดูแลหลังการปลูกและการกำาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย
ในระดับมาก (0.69 คะแนน) มีความรู้ด้านชนิดของ
เมล็ดพันธุ์ผักในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
เฉลี่ยในระดับมาก (0.67 คะแนน) มีความรู้ด้านการ
ปลูกเมล็ดพันธุ ์ผักเฉลี่ยในระดับปานกลาง (0.66 
คะแนน) และมีความรู้ด้านการเก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ด
พันธุ ์ผักเฉล่ียในระดับปานกลาง (0.64 คะแนน)  
ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Four aspects on knowledge of vegetable seed production of members of the Royal 
Vegetable Seed Production Project. ‘Peun Choy Peun’, including all aspects

Knowledge of vegetable seed production X SD Level of knowledge 

Types of vegetable 

Planting vegetable seeds

Post-planting care and pest control

Harvesting, vegetable seeds

0.67

0.66

0.69

0.64

0.122

0.660

0.130

0.158

High

Moderate

High

Moderate

Total 0.67 0.101 High
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ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’

จากการศกึษาการมส่ีวนร่วมของสมาชิกผูเ้ข้า
ร่วมโครงการฯ ดังแสดงใน Table 2  พบว่า ระดับการ
มส่ีวนร่วมของสมาชกิโครงการฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aingboon (2013)  
พบว่า เกษตรกรมส่ีวนร่วมต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรนำา้
ในระดับปานกลาง ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในบางขั้นตอนเท่าน้ัน ไม่มีโอกาสในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  และจากงานวิจัยนี้เนื่อง 
จากสมาชิกผู ้ เข ้าร ่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผัก
พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ แต่ละบุคคลมีวิธีการ

เลอืกปฏบิตั ิประสบการณ์ ความสามารถ มาตรฐานใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักท่ีแตกต่างกัน แต่ด้วยการเป็น
สมาชิกกลุม่นัน้จงึต้องมวีธิกีารปฏบัิตใิห้สอดคล้อง และ
คล้ายคลึงกับสภาพความเป็นอยู่ และสมาชิกกลุ่มราย
อื่น ๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสมาชิกโครงการฯ  
มีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในด้านต่าง ๆ คือ  
มีส ่วนร่วมในการเสนอปัญหาในระดับปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย 2.01 คะแนน) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.93 คะแนน) มีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87 
คะแนน) และมีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดับ 
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.76 คะแนน) ดังแสดงใน  
Table 2

Table 2  Information on the participation of members in the Royal Vegetable Seed Production 
Project ‘Peun Choy Peun’

Seed production X SD Level of participation

Participation in informing problem

Participation in implementation

Participation in setting benefits

Participation in evaluation

2.01

1.93

1.87

1.76

0.551

0.548

0.558

0.595

Moderate

Moderate

Moderate

Moderate

Total 1.90 5.11 Moderate

การเปรยีบเทยีบการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานของ
สมาชิกพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลพื้น
ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการมีส่วนร่วม
ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วย
เพ่ือน’ พบว่า สมาชิกโครงการฯ ทีม่กีารประกอบอาชพี
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน ‘เพือ่นช่วยเพือ่น’ ภายใต้ศูนย์พฒันาพนัธุ์
พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน  
(ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.01) อีกท้ังสมาชิก 
โครงการฯ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมใน 

โครงการฯ มากกว่าอาชีพอื่น อาจเนื่องมาจากเมื่อ
สมาชิกโครงการฯ ทำาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และสามารถนำา
มาปรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในพ้ืนที่ของตนเอง
ได้ สอดคล้องกับ Memui (2020) ได้ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เกษตรเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางพลับ 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่าง
กันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเกษตร
เชิงอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน
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สมาชิกโครงการฯ ที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง
การเกษตรของตนเองแตกต่างกนัมส่ีวนร่วมในโครงการ
ผลติเมล็ดพนัธุผั์กพระราชทาน ‘เพือ่นช่วยเพือ่น’ ภาย
ใต้ศนูย์พัฒนาพันธ์ุพชืจักรพนัธ์เพญ็ศิร ิจังหวดัเชยีงราย
แตกต่างกัน (P = 0.025) ผลการศึกษา พบว่า สมาชิก
โครงการฯ ที่มีขนาดพ้ืนที่ถือครองการเกษตรของ
ตนเองขนาด 3–4 ไร่ มีส่วนร่วมในโครงการฯ มากกว่า
ขนาดพืน้ทีอ่ื่น ๆ  อาจเน่ืองมาจากเม่ือสมาชกิโครงการฯ 
ทำาการผลติเมล็ดพนัธุผั์กมขีนาดพืน้ท่ีทีเ่พยีงพอต่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Suk-
sard and Srisakbangtoei (2015) ทีพ่บว่า ขนาดพืน้ที่
ถือครองเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน ตำาบล
เขาถ่าน อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สมาชิกโครงการฯ ท่ีมีการเข้าร่วมกลุ่มของ
เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อน
ช่วยเพือ่น’ ภายใต้ศนูย์พฒันาพนัธ์ุพชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ 

จงัหวดัเชยีงรายแตกต่างกนั (ทีร่ะดบันยัสำาคญัทางสถติิ 
0.01) พบว่า สมาชกิโครงการฯ ทีม่กีารเข้าร่วมกลุม่ของ
เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักที่เข้าร่วมกลุ่ม
เกษตรกรมส่ีวนร่วมในโครงการฯ มากกว่าสมาชกิโครง
การฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมกลุม่เกษตรกร อาจเป็นเพราะเมือ่
สมาชกิโครงการฯ ทำาการผลติเมลด็พนัธ์ุผกัเข้าร่วมกลุม่
เกษตรกรด้านการผลติเมลด็พนัธุผ์กัผลติตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย 
สามารถจำาหน่ายผลผลติให้แก่ทางศนูย์ฯ ได้ สร้างความ
มั่นคงให้แก่สมาชิกโครงการฯ จึงทำาให้มีส่วนร่วมใน
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วย
เพื่อน’ ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันสอดคล้องกับ Junsong 
(2011) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบล อำาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมี
ส่วนร่วมนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการรวมทั้งการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม  ดังแสดงใน Table 3
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Table 3  Comparison between demographic characteristics, economic data, social information and 
the participation members’ participation in the Royal Vegetable Seed Production Project 
‘Peun Choy Peun’ under Chakrapan Pensiri Plant Development Center Chiang Rai

Factors

Participated members in the Royal Vegetable Seed Production 
Project ‘Peun Choy Peun’

t-test/F-test P-value Sig. t-test/F-test

Personal data

 Gender
   Age
   Level of education
   Career

1.028
1.051
1.236
9.649**

0.305
0.351
0.292
0.000

ns
ns
ns
sig

t-test
F-test
F-test
F-test

Economic data

   Income
   Experience
   Number of workers
   Agricultural area

1.121
0.238
0.704
3.185*

0.328
0.788
0.482
0.025

ns
ns
ns
sig

F-test
F-test
F-test
F-test

Social information

   Group participation
   Group outside the project
   Contacting staff
   Personal media
   Activity media
   Mass media

4.295**

1.736
0.034
1.095
1.391
0.521

0.000
0.084
0.973
0.275
0.166
0.603

sig
ns
ns
ns
ns
ns

F-test
t-test
t-test
t-test
t-test
t-test

* Significance at the level 0.05, ** Significance at the level 0.01, ns = non-significance

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกโครงการฯ 

พบว่า มีความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ เช่น ฤดูฝน
ต้นกล้าผักมักเป็นเชื้อรา การเพาะปลูกลำาบาก เมื่อถึง
ฤดูเก็บเกี่ยวมักเกิดความเสียหาย เก็บรักษายาก 
ปริมาณผักล้นตลาดในช่วงฤดูหนาว การกำาจัดแมลง 
ไม่สามารถทำาได้หมด ทำาให้ผกัมรีอยแผลทีเ่กดิจากเช้ือรา
และแมลง ทำาให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของ

ตลาด อีกท้ัง มีปริมาณนำ้าไม่เพียงพอต่อการทำาการ
เกษตร สมาชิกบางรายขาดพื้นที่สำาหรับทำาการเกษตร 
และไม่ได้รับการเยียวยาจากศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใน
กรณีท่ีเกิดภัยทางธรรมชาติ ในกรณีท่ีบางฤดูกาลผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักได้ปริมาณมาก แต่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไม่มี
การแจ้งล่วงหน้าเรื่องการยกเลิกการรับซ้ือผลผลิต 
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ทำาให้ไม่สามารถขายเมล็ดพันธุ ์พืช และนำาไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้
 ปัญหาการกำาจัดวชัพชื และแมลง เช่น อาการ
ดื้อยาของแมลงศัตรูพืช ศัตรูพืชเข้าทำาลายเมล็ดพันธุ์
พชืเสยีหาย ได้ผลผลติน้อย และนำา้หนักเบา สมาชิกบาง
รายไม่มีพื้นที่ทำาการเกษตรเป็นของตนเอง หรือมีพื้นที่
ไม่เพียงพอสำาหรับการเกษตร จึงต้องเช่าพ้ืนที่ทำาการ
เกษตรเพิ่ม ต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไม่เพียงพอ 
และสมาชิกบางรายไม่มีเวลาในการทำาการผลิตเมล็ด
พันธุ์ผัก เนื่องจากทำาการเกษตรหลายอย่าง ส่งผลให้
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ

สรุป

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน ‘เพือ่นช่วยเพือ่น’ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มีอายุเฉลี่ย 58.27 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถม
ศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ตำ่ากว่า 
10,000 บาท/ปี ประสบการณ์ในการผลติเมลด็พนัธุผ์กั
เฉลีย่ 6.10 ปี ใช้แรงงานในการผลติพนัธุผ์กัเป็นแรงงาน
ในครัวเรือน เฉลี่ย 2 คน มีพื้นที่ถือครองการเกษตร
เฉลีย่ 1.78 ไร่ สมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เข้า
ร่วมกลุม่ของเกษตรกรด้านการผลติเมลด็พนัธุผ์กั มกีาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จังหวัดเชียงรายในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ได้รับ
ข่าวสารการเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ ์ผักจากสื่อ
บุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ สื่อกิจกรรมและ
สื่อมวลชน มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยรวม
เฉลีย่ 0.67 คะแนน ในด้านการมส่ีวนร่วม สมาชกิผูเ้ข้า
ร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมโดยรวมเฉลีย่อยูใ่นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 1.90 คะแนน) โดยมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.01 
คะแนน) มส่ีวนร่วมในการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 1.93) มส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์อยูใ่น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.87 คะแนน) และมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

1.76 คะแนน) โดยอาชีพ ขนาดพื้นที่ถือครอง และการ
เข้าร่วมกลุ ่มเกษตรกรที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน 
โครงการฯ แตกต่างกัน
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