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การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ามันของเกษตรกร อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
นพพร ชุบทอง1* สุวิสา พัฒนเกียรติ2 พัฒนา สุขประเสริฐ1 รุจีพัชร บุญจริง3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร
อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลการปลูกปาล์ม
น้้ามัน เพื่อใช้ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวน 140 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 103 คน (73.6%) มีอายุ
เฉลี่ ย 45 ปี ส้ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (40.7%) มี ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นมากสุ ด 4 คน (45.7%)
มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามัน 4-5 ปี (58.6%) แรงงานภายในครอบครัว 2 คน (34.3%) ขนาดพื้นที่ใน
การปลูกปาล์มน้้ามันโดยเฉลี่ย 33.50 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 52,225 บาทต่อเดือน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม
น้้ามันพันธุ์คอมแพค (35.7%) 2. การยอมรับเทคโนโลยีในที่นี้นิยามความหมายคือการรับรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น
2.1 เกษตรกรมีระดับความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันด้านการเตรี ยมพื้นที่ปลูกอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 0.50)
2.2 ด้านการบ้ารุงดูแลรักษาปาล์มน้้ามันอยู่ในระดับมาก (xˉ = 0.677) 2.3 ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันอยู่ใน
ระดับปานกลาง (xˉ = 0.582) 2.4. ด้านการขนส่งปาล์มน้้ามันอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 0.514) โดยที่เกษตรกร
มีความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์หรือการน้าไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลผลิตปาล์ม
น้้ามัน (xˉ = 1.76) ด้านราคาปาล์มน้้ามัน (xˉ = 1.64) ด้านสถานที่ (xˉ = 1.96) และด้านการส่งเสริม (xˉ = 2.23)
เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด (87.9%) 3. ศักยภาพการท้างานของ
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่าเกษตรกรมีความพอใจในระดับปานกลาง (xˉ = 2.25) มีระดับความพอใจต่อ
ระบบการด้าเนินงานของกลุ่มในระดับปานกลาง (xˉ = 2.19) 4) ปัญหาที่พบ ได้แก่ ดินเป็นกรด การผสมเกสร
ปาล์มน้้ามันไม่ติด โรคล้าต้นเน่า ทะลายเน่า และหนอนหน้าแมว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ (140 ราย) ไม่พอใจใน
ราคาที่ไม่แน่นอนต้องการให้มีการประกันราคา
ค้าส้าคัญ : ปาล์มน้้ามัน , เทคโนโลยี , การยอมรับ , อ้าเภอหนองเสือ , จังหวัดปทุมธานี
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ADOPTION IN OIL PALM CULTIVATED TECHNOLOGY OF FARMERS
AT NONG SUEA DISTRICT PATHUM THANI PROVINCE
Nopporn Chubthong 1* Suwisa Pattanakiat 2 Patana Sukpraser1 Rujeepatchara Boonjing3
Abstract
The objective of this research was to study adoption in oil palm cultivated technology
of farmersat Nong Suea District Pathum Thani Province. The factors related in this research
included basic personal information, economic background and oil palm growing for adoption in
oil palm cultivated technology. The participants were 140 palm oil growers. The instrument used
in this research was the interview. The statistical analyses to analyze data were frequency,
percentage management arithmetic, mean and standard deviation.
The results revealed that 1. most oil palm planting agriculturists are male totally 103
person (73.6%), average age is 45 years old, being graduated primary school (40.7%), most family
members are 4 persons (45.7%), having oil palm planting experience 4-5 years (58.6%), using family
labour 2 persons (34.3%), having average oil palm planting area 33.50 Rai of land with average
income 52,225 baht per month and most agriculturists plant compact oil palm ( 35.7%)
2. technology acceptance here means acknowledgement which is divided as: 2.1 agriculturist has
knowledge level of oil palm tillage or cultivation in intermediate level ( ˉx = 0.50) 2.2 in term of
taking care of oil palm is in much level ( ˉx = 0.677) 2.3 in term of harvesting oil palm is in
intermediate level (xˉ = 0.582) 2.4 in term of oil palm transportation is in intermediate level ( ˉx =
0.514). Agriculturists have confidence in utilization or implementation in intermediate level in 4
parts such as production of oil palm (xˉ = 1.76), pricing of oil palm ( ˉx = 1.64), location ( ˉx = 1.96)
and promotion ( ˉx = 2.23). Agriculturists are notified or acknowledged agricultural information via
personal media in most level (87.9%) 3. in part of working potential of member of oil palm planting
group, it is found that agriculturists are satisfied in intermediate. level (xˉ = 2.25), satisfaction of the
group working system is intermediate level ( ˉx = 2.19) 4. the problems are acid soil, failed
pollination of oil palm, rotten stem, rotten bunch of oil palm and oil palm slug caterpillar or Darna
furva Wileman and most of agriculturists (140 persons) are not satisfies with uncertain price and
price guarantee of oil palm is required.
Keywords : oil palm, technology, adoption, Nong Suea District, Pathum Thani Province
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บทน้า
ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งในปัจจุบัน และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าพืช
น้้ามันชนิดอื่นทั้งในด้านการผลิตและการตลาด สามารถปลูกได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร
ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่ภาคใต้โดย ในปัจจุบันส่วนแบ่งการผลิตน้้ามันปาล์มต่อพืชน้้ามันของโลกมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเนื่องจากปาล์มน้้ามันสามารถน้ามาแปรรูปเพื่อใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น เป็น
พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมน้้ามันพืช อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป เครื่องส้าอาง เป็นต้น ท้าให้ปาล์มน้้ามัน
มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ให้ผลผลิตรวม 2,026,000 ไร่ และเพิ่ม
เป็ น 2,374,000 ไร่ แ ละ 2,663,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ตามล้ า ดั บ ส่ ว นในปี พ.ศ. 2553
ประเทศไทยมีพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันรวม 3,552,272 ไร่ ส่วนทางด้านปริมาณผลผลิตรวมในปี พ.ศ. 2548
จ้านวน 5,003,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ.2550 มีจ้านวนผลผลิตรวม 6,715,000 ตันและ 6,390,000
ตัน ตามล้าดับ และในปี พ.ศ. 2553 มีผลผลิตปาล์มน้้ามันรวม 8,223,135 ตัน และข้อมูลเดือน มิถุนายน พ.ศ.
2554 มีผลผลิตปาล์มน้้ามันรวม 9,119,720 ตัน โดยมีประเทศผู้ผลิตที่ส้าคัญคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท้าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันขึ้นใน
พื้นที่น้าร่องสวนส้มเขียวหวานร้างภายใน 5 ต้าบลของอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2547 เป็นต้นมา โดยเริ่มแรกมีเกษตรกรได้ทดลองปลูกในแปลงเกษตรในพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ และมีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 20 คน ผลจากการติดตามโครงการทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันที่อ้าเภอหนองเสือ พบว่า
ประสบผลส้าเร็จโดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการตั้งแต่แรก มีต้นปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 4-5 ปี (ผลผลิตปี 2551) ออก
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 2,588 กิโลกรัมต่อปี และผลผลิตในปีที่ 5-6 (ผลผลิตปี 2552) ออกผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,283
กิโลกรัมต่อปี โดยผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ 2,790 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรใน
อ้าเภอหนองเสือมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่าภาคใต้และภาคตะวันออก (ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล, 2553.)
ปัจจุบันเกษตรกรในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีมีการปลูกปาล์มน้้ามันแล้วจ้านวน 12,000 ไร่
โดยประมาณ และมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันประมาณ 300 รายเศษ (ส้านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ,
2554) จากการหันมาปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจ้านวนมากในเขตอ้าเภอหนองเสือท้าให้พื้นที่บริเวณภาค
กลางโดยเฉพาะอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีกลายเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันแห่งใหม่และในอนาคตจะมี
ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคใต้และภาคตะวันออก
ดังนั้นผู้วิจั ยจึงมีความสนใจท้าการศึกษาในเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกร อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน้าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมเทคโนโลยีให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศที่
จะใช้ พ ลั งงานทดแทนจากพื ชพลั งงานเพื่ อ ลดการน้ า เข้ า และเป็ น การอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้อ ม อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเทศโดยส่วนรวม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้้ามัน
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้า้ มันของเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท้างานของสมาชิกและระบบการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
4. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส้ า รวจ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากเกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น และเป็ น ผู้
ลงทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 140 ราย โดยมี ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
คื อ 1. ผู้ วิ จั ย น้ า หนั ง สื อ ราชการที่ อ อกโดยภาควิ ช าส่ ง เสริ ม และนิ เ ทศศาสตร์ เ กษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรและเกษตรกรผู้ท้าสวน
ปาล์มน้้ามันในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 2. ผู้วิจัยชี้แจงท้าความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่ อให้เข้าใจถึ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นรายบุคคล จ้านวน 140 ราย โดยเลือกตัวอย่างจากตารางการ
สุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนจากประชากรทั้งหมด 220 ราย ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2557
3. น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการวิเคราะห์ แปลผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป สรุป และรายงานผลการวิจัย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ้าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้วิจารณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และข้อมูลปาล์มน้้ามัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชาย
เกษตรกร
(73.6%)
อายุเฉลี่ย
อายุ
45 ปี
ระดับปฐมศึกษา
การศึกษา
(40.7%)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
พันธุ์ปาล์ม
คอมแพค
น้้ามัน
(35.7%)
พื้นที่เฉลี่ย
พื้นที่
33.50 ไร่
52,225 บาท
รายได้
ต่อเดือน

สมาชิกในครัวเรือน

4 คน
(45.7%)

ค่าปุ๋ย

ประสบการณ์
ท้างาน

4-5 ปี
(58.6%)

ค่าจ้าง

ข้อมูลปาล์มน้ามัน
ระยะการปลูก

9x9 ม.

ขนาดหลุมปลูก 45x45x45 ซม.
การตัดแต่ง

ช่วงการเก็บเกี่ยว

8,001-18,000
14 วัน นับตั้งแต่
รอบการเก็บเกี่ยว
บาท
เกิดผล
250 บาท

ตลาด

บริษัทเอกชนมารับ
ซื้อในพื้นที่

ข้อมูลพืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร
เกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชายร้ อ ยละ 73.60 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 45 ปี ส้ า เร็ จ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีสมาชิกในครัวเรือนมากสุด 4 คน มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้้ามัน 4-5 ปี แรงงาน
ภายในครอบครัว 2 คน
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร
จากการวิจัยของข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีพื้นที่ 33.50 ไร่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 89.30 และไม่มีการเช่าพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้้ามัน พื้นที่เริ่มต้นในการ
ปลูกปาล์มน้้ามันโดยเฉลี่ยมีพื้นที่ 20.87 ไร่ ไม่มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม เนื่องจากไม่มีพื้นที่ขยายในการปลูก
ส่วนใหญ่ใช้ทุนตนเองในการใช้จ่ายในการท้าปาล์มน้้ามัน มีรายได้ โดยเฉลี่ย 52,225 บาทต่อเดือน รายจ่ายจาก
การปลูกปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ค่าต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้้ามัน ซื้อมาซ่อมแซมต้นกล้าที่ตายและเสียหาย จากต้นกล้า
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริม ค่าปุ๋ยราคาระหว่าง 8,001 - 18,000 บาท สารเคมีราคาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3,000 บาท ค่าแรงงาน 250 บาทต่อวันต่อคน
ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ามัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์คอมแพค และมีการซื้อพันธุ์ปาล์มน้้ามันจากบริษัทเอกชน
รายหนึ่งในพื้นที่ ขนาดหลุมปลูกส่วนใหญ่มีขนาด 45x45x45 เซนติเมตร โดยใช้ระยะการปลูกที่ระยะ 9x9 เมตร
การระบายน้้าส่วนใหญ่จะใช้ร่องน้้าเดิมในแปลง มีการตัดแต่งทางใบในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว การป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืชจะใช้แรงงานคน เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยสูตร 1 สูตร 16-16-0 ปุ๋ยเคมีสูตร 2 สูตร 14-14-21 โรคปาล์มน้้ามัน
ที่พบคือ โรคหนอนหน้าแมว โรคล้าต้นเน่า แมลงศัตรูปาล์มน้้ามันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาคือ
กลุ่มสัตว์กินแมลง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืช แต่จะมีพบวัชพืชใบกว้าง การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม
น้้ามันเกษตรกรจะนับตั้งแต่การเกิดผลจนถึงระยะสุกประมาณ 15 วัน การจ้าหน่ายส่วนใหญ่จะขายตรงให้กับ
ทางบริษัทเอกชนทีม่ ารับซื้อในพื้นที่
ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ามันและการน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
1. การเตรียมพื้นที่ปลูก พบว่า โดยรวมจะมีระดับความรู้ปานกลาง แต่จะมีระดับความรู้มาก ในเรื่อง
ระยะการปลูกปาล์มน้้ามันขนาด 9X9 เมตร จ้านวน 136 คน (97.10 %) และมีระดับความรู้น้อยสุด คือ เรื่อง
การตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างก่อนการปลูกจ้านวน 103 คน (73.60 %) และการน้าความรู้มาใช้ประโยชน์
พบว่า เกษตรกรปฏิบัติมากสุด คือ เรื่องของแหล่งน้้าต้องมีปริมาณเพียงพอในการให้น้าปาล์มน้้ามัน จ้านวน 121
คน (86.40 %) รองลงมา คือ ระยะการปลูกที่ท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันได้รับแสงดีที่สุด จ้านวน 92 คน (65.70 %)
และที่ไม่ปฏิบัติมากสุด คือ เรื่องไม่มีการปลูกพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่เป็นพันธุ์ที่ราชการแนะน้าและเรื่องการติดตั้ง
ระบบน้้าหยดในพื้นที่ขนาดใหญ่ จ้านวน 140 คน (100 %)
2. ด้านการบ้ารุงดูแลรักษา พบว่า โดยรวมมีระดับความรู้มาก โดยมีความรู้มากในเรื่อง การใส่ปุ๋ย
ปาล์มน้้ามันควรหว่านให้ทั่วและสม่้าเสมอภายในทรงพุ่ม,ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องไม่ใช้ร่วมกัน,การใส่
ปุ๋ยไม่ควรใส่เป็นกองหรือเป็นก้อน มีจ้านวนเท่ากันคือ 129 คน (92.10 %) และเรื่องที่เกษตรกรไม่รู้มากที่สุดคือ
เรื่องการตัดแต่งทางใบที่เหมาะสม จ้านวน 95 คน (67.90 %) และการน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ พบว่า ส่วนมาก
มีการปฏิบัติ ในเรื่องการใส่ปุ๋ยต้องไม่ใส่บริเวณฐานล้าต้นหรือใกล้ล้าต้นเกินไป,การใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันควรหว่านให้
ทั่วและสม่้าเสมอภายในทรงพุ่ม,ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องไม่ใช้ร่วมกัน ,การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่เป็นกอง
หรือเป็นก้อน เท่ากันจ้านวน 140 คน (100 %) และที่ไม่ปฏิบัติมากสุด คือ เรื่องการตัดแต่งทางใบที่เหมาะสม
จ้านวน 140 คน (100 %)
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นพพร ชุบทองและคณะ

3. ด้านการเก็บเกี่ยว พบว่า โดยรวมมีระดับความรู้ปานกลาง แต่มีจะมีระดับความรู้มาก ในเรื่องการ
เก็บทะลายผลปาล์มน้้ามันต้องเก็บในระยะที่สุ กพอดี จ้านวน 126 คน (90.0 %) และมีความรู้น้อยในเรื่ อ ง
สถานที่ เ ก็ บ ปาล์ม น้้า มัน ต้อ งเก็ บ แยกตามพั นธุ์ ที่ ป ลูก จ้ า นวน 111 คน (79.30 %) และการน้า ความรู้ม าใช้
ประโยชน์ พบว่า ส่วนมากมีการปฏิบัติในเรื่อง การเก็บทะลายผลปาล์มน้้ามันต้องเก็บในระยะที่สุกพอดี จ้านวน
126 คน (90.0 %) และที่ไม่ปฏิบัติมากสุด คือเรื่อง สถานที่เก็บปาล์มน้้ามันต้องเก็บแยกตามพันธุ์ที่ปลูกและ
ภาชนะบรรจุผลปาล์มต้องมีการระบุถึงพันธุ์ปาล์มและวันเก็บบรรจุที่ชัดเจน จ้านวน 140 คน (100.0 %)
4. ด้านการขนส่ง พบว่า ส่วนมากมีระดับความรู้ปานกลางในเรื่อง ต้องมีการตัดแต่งช่องทางล้าเลียง
ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันในแต่ละแปลง จ้านวน 92 คน (65.70 %) และรู้น้อยสุด เรื่อง การท้าความสะอาดผล
ปาล์มน้้ามันที่เปื้อนดินหรือเศษหิน ดิน ทรายออกก่อนท้าการล้าเลียง จ้านวน 90 คน (64.30 %) และการน้า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ พบว่า มีการปฏิบัติมากสุด เรื่อง การตัดแต่งช่องทางล้าเลียงระหว่างแถวปาล์มน้้ามันในแต่
ละแปลง จ้านวน 92 คน (65.70 %) และที่ไม่ปฏิบัติมากสุด เรื่อง ผลปาล์มน้้ามันที่ตัดแล้วควรถึงโรงงานภายใน
24 ชั่วโมง และเรื่องการท้าความสะอาดผลปาล์มน้้ามันที่เปื้อนดินหรือเศษหิน ดิน ทราย ออกก่อนท้าการล้าเลียง
จ้านวน 90 คน (64.30 %)
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
สื่อบุคคล เกษตรกรรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักวิชาการส่งเสริม
ร้อยละ 53.6 สื่อกิจกรรม เกษตรกรรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากการจัดประชุม ร้อยละ 65 สื่อสิ่งพิมพ์
เกษตรกรรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากวารสาร ร้อยละ 77.90 แต่โดยสรุปแล้ว สื่อที่เกษตรกรรับรู้ข้อมูล
ทางการเกษตรมากที่สุดคือ สื่อบุคคล ร้อยละ 87.90
ตารางที่ 2 การรับรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้้ามันและความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์
การรับรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ามัน
ปัจจัย
ด้านผลผลิต
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริม

ระดับ
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย
1.76
1.64
1.96
2.23

ความมั่นใจในการน้าไปใช้
ประโยชน์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ปานกลาง
1.81
น้อย
1.66
ปานกลาง
1.76
ปานกลาง
2.17

การรับรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ามันและความมัน่ ใจในการน้าไปใช้ประโยชน์ (ตารางที่ 2)
1. ด้านผลผลิตปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรมีการรับรูเ้ ทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่
1.76 ความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.81 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีในระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่มีการน้าไปปฏิบัติในพื้นที่ จริงๆ ท้าให้
ไม่แน่ใจในเทคโนโลยีนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองจริงๆหรือไม่ท้าให้ไม่เกิดการยอมรับที่แท้จริง
ท้าให้ไม่สามารถที่จะน้าเทคโนโลยีนั้นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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2. ด้านราคาปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.64
ความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.66 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรเพียงรับรู้เท่านั้น
ไม่มีการยอมรับ เพราะเกษตรกรไม่มีความมั่นใจว่าอะไรหรือสิ่งใดจะท้าให้ราคาเกิดความแน่นอนขึ้น ซึ่งในส่วนนี้
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลโดยมีการน้ากลไกทางการตลาดเข้ามาเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งสองฝ่าย
3. ด้านสถานที่ พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96
ความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.96 เกษตรกรมีการรับรู้และมีการน้าไป
ปฏิบัติในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะเกษตรกรยังไม่มั่นใจถึงที่สุดว่าเทคโนโลยีตัวใดจะมาท้าให้พื้นที่ของตนสามารถ
ผลิตผลผลิตได้มากกว่าปัจจุบัน
4. ด้านการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.23
ความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.17 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ถือได้ว่า
เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ท้าให้กระบวนการความคิดและกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้เจ้าหน้าที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เต็มที่แต่เกษตรกรก็เพียงแค่รับรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง
ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ามันและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึน
ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้ามันโดยรวม พบว่า เกษตรกรมีความพอใจในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการเป็นสมาชิกอย่างแท้จริงท้าให้ความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาให้ดีขึ้น อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นแต่เกษตรก็ยังพอใจมากในเรื่องการให้ค้าแนะน้าหรือ
การสนับสนุนในระหว่างกันของสมาชิกด้วยความจริงใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.64 รองลงมา คือ ความเต็มใจและภูมิใจ
ในการได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม และความเป็นไปได้ในการพัฒนามากที่สุดทางเกษตรกรเห็นว่า สามารถพัฒนาตัว
สมาชิกให้เกิด ความเต็มใจและภูมิใจในการได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มได้ในอนาคต โดยมีค่าเฉลี่ย 2.70
ระบบการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ามันและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึน
ระดับความพอใจต่อการด้าเนินงานของกลุ่ม โดยรวม เกษตรกรมีความพอใจในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.19 และความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะเห็นว่าระบบการท้างานของกลุ่มยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในการให้สมาชิกปฏิบัติตามแนว
ทางการด้าเนินงานของกลุ่ม แต่สมาชิกมีความพอใจทางด้านข้อมูลข่าวสารของกลุ่มที่มีความถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ แต่สมาชิกยังเห็นว่าข้อมูลข่าวสารยังต้องมีระบบการจัดการให้รวดถูกต้องมากกว่าเดิมและยังสามารถ
ที่จะถ่ายทอดข่าวสารระหว่างสมาชิกได้ทัน
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร สอดคล้องกับ ศักรินทร์ บุญฤทธิ์ (2555) พบว่า เกษตรกร
ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.06 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน
มีขนาดพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 39.81 ไร่ มีแรงงานท้าสวนปาล์มน้้ามัน 1-2 คน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร สอดคล้องกับ ศักรินทร์ บุญฤทธิ์ (2555) จากการวิจัยครั้งนี้
พบว่า เกษตรกรมี พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันโดยเฉลี่ย 39.81 ไร่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเจ้าของที่ดินเอง ส้าหรับแรงงาน
มีแรงงานโดยเฉลี่ย 2.67 คน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในครัวเรือนที่เป็นเช่นนี้เพราะ เกษตรกรประสบปัญหาแรงงาน
นอกครัวเรือนจะค่อนข้างหายาก และมีค่าจ้างที่สูง ท้าให้เกษตรกรหั นมาใช้ แรงงานภายในครั วเรื อนมา กกว่ า
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นพพร ชุบทองและคณะ

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนของปัจจัยการผลิตมีต้นทุนที่สูง ท้าให้ต้นทุนในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนทางด้านปุ๋ย
ปาล์มน้้ามันมากกว่าต้นทุนด้านแรงงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน ไม่สอดคล้องกับ ประกอบ จรเจริญ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ,
(2557) พบว่า เกษตรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์เทเนอรา ซื้อต้นกล้าพันธุ์ปาล์มจากบริษัท มีร่องระบายน้้า
ในแปลง (ร่ องสวนส้ มเดิ ม) ไม่ มี การประเมิ นความต้ องการธาตุ อาหาร แต่ ใส่ ปุ๋ ยตามสภาพของปาล์ มน้้ ามัน
ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ การให้น้าจะใช้เรือพ่นน้้า 4 ครั้งต่อเดือน วิธีการป้องกันก้าจัดวัชพืชใช้แรงงานคนและ
สารเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะสังเกตสีผลและการหลุดร่วงของผลปาล์มน้้ามันซึ่งมีรอบการเก็บเกี่ยว 15 วัน
ต่อรอบ การขนส่งผลผลิตโดยเรือแล้วใส่รถยนต์ มีบริษัทมารับซื้อ และมีการจ้าหน่ายในรูปผลปาล์มสดแบบทะลาย
ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันและการน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่
ปลูก ด้านการเก็บเกี่ยว ด้านการขนส่ง พบว่า ส่วนมากเกษตรกรความรู้ในระดับปานกลาง ด้านการบ้ารุงดูแล
รักษา เกษตรกรความรู้ในระดับมาก ซึ่งความรู้และการน้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ เกษตรกรมีการศึกษามา
ก่อนและได้รับองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาแนะน้าส่งเสริมในการปฏิบัติ
การเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสารทางการเกษตร พบว่ า สื่ อที่ เกษตรกรรั บรู้ ข้ อมู ลมากที่ สุ ดคื อ สื่ อบุ คคล
เนื่องจาก เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลา ท้าให้ข้อมูลมีมากจึงต้องมีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง แล้วถาม
ตอบกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นจริง
การรับรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้้ามันและความมั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์
1. ด้านผลผลิตปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลางและความ
มั่นใจในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากตัวเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง
เท่านั้นซึ่งเกิดจากการรับรู้เพียงอย่า งเดียวยั งไม่มีการน้าไปปฏิบัติ ในพื้ นที่จริ งๆ ท้าให้ตัวเกษตรกรไม่แ น่ ใ จ
ในเทคโนโลยีนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองจริงๆหรือไม่ท้าให้ไม่เกิดการยอมรับที่แท้จริง ท้าให้
ไม่สามารถที่จะน้าเทคโนโลยีนั้นๆมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2. ด้านราคาปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับน้อ ยและความมั่นใจ
ในการน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากตัวของเกษตรกรเพียงรับรู้เทคโนโลยีเท่านั้น ไม่มีการยอมรับ
จึงไม่เกิดการปฏิบัติ เพราะเกษตรกรไม่มีความมั่นใจว่าอะไรหรือสิ่งใดจะท้าให้ราคาเกิดความแน่นอนขึ้น ซึ่งใน
ส่วนนี้ทางหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต้องเข้ามาดูแลโดยมีการน้ากลไกทางการตลาดเข้ามาเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งสอง
ฝ่าย
3. ด้านสถานที่ พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลางและความมั่นใจในการ
น้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากตัวของเกษตรกรมีการรับรู้และมีการน้าไปปฏิบัติในระดับหนึ่ง
เท่านั้น เพราะเกษตรกรยังไม่มั่นใจถึงที่สุดว่าเทคโนโลยีตัวใดจะมาท้าให้พื้นที่ของตนสามารถผลิตผลผลิตได้
มากกว่าปัจจุบัน
4. ด้านการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้เทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลางและความมั่นใจใน
การน้าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากตัวของเกษตรกรในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า
ท้าให้กระบวนการความคิดและกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เต็มที่แต่เกษตรกรก็เพียงแค่รับรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง
ศักยภาพของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้ามันและความเป็นไปได้ในการพัฒนา เกษตรกรมีความพอใจ
ในการเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการเป็นสมาชิก
อย่างแท้จริงท้าให้ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น แต่มีบ้างเรื่องที่ เกษตรกรพอใจมาก
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ในเรื่องการให้ค้าแนะน้าหรือการสนับสนุนในระหว่างกันของสมาชิกด้วยความจริงใจ และความเป็นไปได้ของการ
พัฒนามากที่สุด เกษตรกรเห็นว่าสามารถพัฒ นาตัวของสมาชิกให้เกิด ความเต็มใจและภูมิใจในการได้เข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มได้ในอนาคต
ระบบการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้ามันและความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระดับความพอใจ
ต่อการด้าเนินงานของกลุ่ม และความเป็นไปได้ในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เพราะเกษตรกรเห็นว่าระบบ
การท้างานของกลุ่มยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในการให้สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางการด้าเนินงานของกลุ่ม ยัง
ต้องมีระบบการจัดการให้รวดเร็วถูกต้องมากกว่าเดิมและต้องสามารถที่จะถ่ายทอดข่าวสารระหว่างสมาชิกได้ทัน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การลอกเลน ในร่อ งน้้ า เดิม นั ้น ท้ า ให้ร ่อ งน้้ า ไม่ตื้น และเก็บ น้้า ได้เ พิ ่ม ขึ ้น และยังเป็น การใช้
ประโยชน์จ ากเลน ซึ่งส่งผลให้ป าล์ม น้้า มัน ได้รับ แร่ธ าตุต่า งๆที่เ ป็ น ประโยชน์ต่อ การเจริญเติบ โตและเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามัน ดังนั้นควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักวิธีการน้าเลนมาใช้ประโยชน์ เพื่อท้าให้
ปาล์มน้้ามันมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
2. การวางแนวการให้น้าแบบสปริงเกอร์ การให้น้าในแปลงปลูกปาล์มน้้ามันที่ไม่มีร่องน้้าหรือบ่อน้้า
ควรใช้การวางแนวท่อน้้า เพื่อให้น้าระหว่างต้นโดยใช้สปริงเกอร์ขนาดเล็ก ซึ่งท้าให้สามารถให้น้าได้ตลอดทั้งปี
เป็นการลดปัญหาการขาดน้้าในช่วงหน้าแล้งได้
3. การวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันแบบเป็นฟันปลาควรมีการส่งเสริม ให้เกษตรกรปลูก เพราะท้าให้
ได้รับแสงได้เต็มที่และช่วงใบในการเจริญเติบโตจะไม่ทับกันส่งผลให้สมารถเจริญเติบโตได้เต็มที่
4. ราคาปาล์มน้้ามัน ควรมีการดูแลหรือควบคุมราคารับซื้อให้มีราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกร
สามารถมีเงินทุนในการใช้หมุนเวียนการท้าสวนปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป
ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครังต่อไป
1.ในการศึกษาครั้งนี้จ้ากัดเฉพาะเกษตรกร อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ดังนั้นควรมี
การกระจายกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มอื่น หรือ จังหวัดอื่นด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของสมาชิก ระบบการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้้าปาล์ม
การรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร และเพิ่มในประสิทธิภาพในการท้างานของ
เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อท้าให้ระบบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น
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นพพร ชุบทองและคณะ

สรุปการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ปาล์มน้้ามันและการน้า
ความรู้มาใช้ประโยชน์

การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารทาง
การเกษตร

การรับรูเ้ ทคโนโลยี
เกี่ยวกับปาล์มน้้ามัน
และความมั่นใจในการ
น้าไปใช้ประโยชน์

ศักยภาพของสมาชิก
กลุ่มและความเป็นไปได้
ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

การเตรียมพื้นที่ปลูก

สื่อบุคคล

ด้านผลผลิต

การบ้ารุงดูแลรักษา

สื่อกิจกรรม

ด้านราคา

ศักยภาพของสมาชิกกลุม่
ผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้า้ มัน

สื่อมวลชน

ด้านสถานที่

การขนส่งปาล์มน้้ามัน

ระบบการด้าเนินงาน
ของกลุ่ม

ด้านการส่งเสริม

ภาพที่ 1: โมเดลรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามทุกท่านที่คอยให้ความรู้และค้าแนะน้าต่างๆ ขอขอบคุณ เกษตรอ้าเภอและเจ้าหน้าที่
อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทุกท่านที่กรุณาให้ค้าแนะน้าและช่วยประสานงานในการเก็บข้อมูลต่างๆ
แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บ
ข้อมูล และขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆนิสิตปริญญาโทสาขาส่งเสริมการเกษตรทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้
ค้าแนะน้า และก้าลังใจตลอดมา

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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