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ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก
ในพื้นที่ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
The Opinion of the Nipa Palm Farmer in WangWon Sub district,
Kan Tang District, Trang Province
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บทคัดยอ
การศึ ก ษา ความคิ ด เห็น ของเกษตรกรต อ การทํ า อาชี พ ปลู ก จาก ในพื้ น ที่ ตํ า บลวั ง วน
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง รวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณจากเกษตรกรผูทําปลูกจาก กลุมตัวอยาง
100 คน โดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต การทดสอบคาที (t-test) พบวา เกษตรกรสวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56 มีอายุเฉลี่ย 45.70 ป จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีรายได
ของครัวเรือน เฉลี่ย 11,463.23 บาท ทําสวนจาก เปนระยะเวลาเฉลี่ย 41.36 ป มีพื้นที่ทําสวนจาก
เฉลี่ย 4.87 ไร/ครัวเรือน พันธุที่นิยมปลูกไดแก งูเหลือม และกานแดง เหตุจูงใจในการปลูกจาก คือ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด เกษตรกรทั้งหมดไมเคยไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกจาก ไมเคยวิเคราะหธาตุอาหารดิน ไมมีการใสปุยสวนจาก จําหนายใบจากในรูปใบจากสด
และจําหนายผลผลิตใหแกผูรับเหมา ความถี่ในการจําหนาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/ป ราคา 2,620.97 บาท/
ไร/ครั้ง มีรายไดเฉลี่ย 5,241.93 บาท/ไร/ป ปจจัยที่มีผลตอการทําอาชีพทําสวนจากทั้ง 3 ดาน อยู
ในระดับมาก ไดแก ดานเศรษฐกิจ (คาเฉลี่ย 4.00) ดานสังคม (คาเฉลี่ย 4.18) ดานสงเสริมและ
เผยแพร (คาเฉลี่ย 3.83) ขอเสนอแนะจากเกษตรกรผูทําสวนจาก พบวา ขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สิทธิในการเขาถึงที่ดินมีนอย และขาดการประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรูดานการปลูก
จากเจาหนาที่
คําสําคัญ: จาก, เกษตรกร, วังวน
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Abstract
Study of Opinion the Nipa palm farmer in WangWon Sub-district, Kan Tang
District, Trang Province. Data were collected by interviewing 100 farmers. Simple
statistical methods were used to analyzed data include of mean, percentage,
standard deviation T test. 1) Farmers: The farmers are female. The average age was
45.70 years old (56%). They mostly graduated secondary school. Have a household
income of 11,463.23 baht a year. Planting Nipa plam for an average duration of
41.36 years. Use 4.87 rai / household. The popular species include KanDang and
KanLay. The motivation to plant rambutan is inherited from ancestors. Farmers
never received knowledge about Nipa plam planting. Never analyze nutrients in
the soil. No fertilizer for Nipa plam. The sold in the form of fresh Nipa plam leaves.
The sold to contractors. The selling frequency is 2 times / year, price 2,620.97 baht
/ rai / time. The average income is 5,241.93 baht / rai / year. Factors affecting the
career in Nipa palm plantations, Economic (average 4.00), Social (average 4.18),
Promotion and dissemination (average 3.83). Lack of support from the government.
Suggestion : There are few rights to access the land and lack of public relations to
disseminate knowledge on planting from officials.
Keywords: Nipa palm, Farmer, WangWon

บทนํา
จาก Nypa fruticans เปนพืชจําพวกปาลม โดยมีการจัดอยูที่ในวงศยอย Nypoideae ซึ่ง
มีสกุลเดียว และเปนปาลมเพียงชนิดเดียวที่เปนพืชในปาชายเลน ซึ่งคนไทยรูจักมานาน และใช
ประโยชนของจากไดเปนอยางดี ตั้งแตใบจนถึงผล ใบจากมีลักษณะคลายใบมะพราว แตมีความ
เหนียว และกวางกวา ทําใหสามารถใชนํามาเย็บเปนตับ เรียกวา "ตับจาก" แลวนําไปมุงหลังคา กัน
แดดกันฝนไดเปนอยางดี แมวาจะใชงานไปนาน ใบจากกรอบ เปลี่ยนจากสีเขียวเขม เปนสีเหลือง สี
น้ําตาล กระทั่งเกือบเปนสีดํา แตก็ยังคงกันฝนและแดดได จนกวาจะแหงกรอบและผุไป ใชทํา
หมวกที่เรียก "เปยว" พอนจากใชทําเชื้อเพลิง ใบจากออนตากแหงใชมวนยาสูบ หอขนมตม ทําที่ตัก
น้ําเรียก "หมาจาก" ตอกบิด เสวียนหมอ ใชหอขนมจาก ซึ่งเปนขนมที่ทําจากแปง น้ําตาล และ
มะพราว ผสมกันจนเหลวไดที่ แลวนําหอดวยใบจาก ปงบนไฟ จนมีกลิ่นหอม แมอาจมีการใชใบ
มะพราวมาหอ แตก็ไมอรอยเทาใชใบจาก ใบจากใชตมน้ําดื่มแกอาการทองรวงได ในหมูเกาะโรตี
และซาวูใชใบจากเปนอาหารหมูเพื่อใหเนื้อหมูมีรสหวาน
การปลูกจากเปนอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการทําการเกษตร (ยางพารา
และปาลมน้ํามัน) การเพาะสัตวน้ําชายฝง (เลี้ยงกุงทะเล และปลากระชัง) การประมง และรับจาง
ทั่วไป ของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน ซึ่งเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพรองใหแกหลายครัวเรือน
ในชุมชน ปจจุบันมีการนําสวนประกอบตาง ๆ ของจากมาใชประโยชน เชน ใชใบจากในการทําฝา
บาน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ทําภาชนะตางๆ เชน หมวก ภาชนะตักน้ํา (ติหมา) ไมกวาด กระเชา ถาด
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รองผลไม ฝาชี ฯลฯ การทํากระดาษสาจากทางจาก ใชเปนอาหารไดแก ผล ยอดออน และการปาด
น้ําหวานจากตนจากเพื่อทําน้ําตาล น้ําสมสายชู เกษตรกรในพื้นที่ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง สวนใหญนิยมจําหนายจากเปนใบยาสูบ (ใบจาก) เพราะเปนที่ตองการของตลาดจํานวนมาก
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปลูกจาก แตเกษตรกรในพื้นที่ยังขาดการสงเสริม เชน ดาน
การตลาด ดานโรค ดานกายภาพ เปนตน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของอาชีพปลูกจาก จึงทําการศึกษา ความคิดเห็นของ
เกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก พื้นที่ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพการปลูกจากในอนาคตตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประกอบดวย 5 หมูบาน เปนพื้นที่ที่ผูศึกษามีโอกาสเขาถึงกลุมตัวอยางไดมาก
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูมีสวนจาก ปลูกจากเพื่อจําหนาย ใน
ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จํานวน 5 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,364 ราย
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก เกษตรกรผู มี ส วนจาก ใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะเกษตรกรที่มีสวนจากในพื้นที่ตําบลวังวน อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ควบคูกับการสุมแบบลูกโซ (Snowball Selection) เพื่อขอคําแนะนําเกษตรกร
รายอื่นๆ ในชุมชน ที่มีอาชีพปลูกจากเชนเดียวกับตนเอง ไดตัวอยางในการวิจัย จํานวน 100 ราย
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเกษตรกรผูมีสวนจากที่ใชในการศึกษา
จํานวน (ราย)
กลุมตัวอยาง
หมูที่ หมูที่ หมูที่
หมูที่ 1
2
3
4
เกษตรกรผูมีสวนจาก
10
8
20
50

หมูที่
5
12

รวม
100

3. เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล
3.1 เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ ลักษณะ
คําถามเปนคําถามปลายเปด และคําถามปลายปด
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก
ใน 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสงเสริมและเผยแพร ลักษณะคําถามจะเปน
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แบบใหเลือกตอบ 5 ระดับ ตามความคิดเห็น (Rating Scale) โดยใหผูเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
มีเกณฑการใหคะแนนเปนดังนี้ (บุญสม ภูเจริญ, 2555)
เห็นดวยมากที่สุด
5
คะแนน
เห็นดวยมาก
4
คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นดวยนอย
2
คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด
1
คะแนน
เกณฑการแปลผลใชเกณฑการแปลผลตามหลักเกณฑการแบงแบบใชอันตรภาคชั้นโดยใช
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด ผลลัพธที่ไดหารดวยจํานวนชั้นที่แบงซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คะแนน
สูงสุดคือ 5 และคะแนนต่ําสุดคือ 1 แบงเปนชั้นออกเปน 5 ระดับ มีอัตรภาคชั้นเทากับ 0.80 นํามา
กําหนดขอบเขตมัธยฐาน ในการอานชวงคาเฉลี่ย ดังนี้
ขอบเขตมัธยฐาน
4.21 - 5.00 หมายถึงมีเห็นดวยในระดับมากที่สุด
ขอบเขตมัธยฐาน
3.41 - 4.20 หมายถึงมีเห็นดวยในระดับมาก
ขอบเขตมัธยฐาน
2.61 - 3.40 หมายถึงมีเห็นดวยในระดับปานกลาง
ขอบเขตมัธยฐาน
1.81 - 2.60 หมายถึงมีเห็นดวยในระดับนอย
ขอบเขตมัธยฐาน
1.00 - 1.80 หมายถึงมีเห็นดวยในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร ลักษณะคําถามเปนแบบ
ปลายเปดผูตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคําถาม
3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อใหเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีความถูกตอง นาเชื่อถือ ดําเนินการโดย
นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นนําไปทดสอบใชกอนนําไปใชจริง (Try out) ในกลุมประชากรใน
พื้ น ที่ ๆ ไม ไ ด รั บ การสุ ม คั ด เลื อ กเป น กลุ ม ตั ว อย า ง แล ว นํ า มาหาความเชื่ อ มั่ น ของตั ว ชี้ วั ด
(Reliability) ในสวนที่ 3 ของแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะหรายขอ (Item analysis) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองภายใน (Internal consistency) และคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ดวย
สูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชคําสั่ง Reliability ที่มีอยูใน
โปรแกรม SPSS/PC+ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2543: 126 - 131) หากพบวา แบบทดสอบมีความ
นาเชื่อถือต่ําเกินไป (โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟา) ก็ปรับปรุงขอคําถามบางขอที่ใชภาษา
ไมชัดเจนหรือเขาใจยาก ใหมีความชัดเจนและเขาใจงายขึ้น
แบบสั ม ภาษณ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น และผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ แล ว
ประกอบดวย 3 ดาน แตละดานมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ และมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.805
2. ดานสังคม และมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.831
3. ดานสงเสริมและเผยแพร และมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.837

4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลสวนโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Solstics program
in Social Science, SPSS) โดยใชสถิติดงั ตอไป
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4.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
กลุ มตั วอย างและการศึ กษากลไกราคาของผลิ ตภัณฑ จาก ตํ าบลวั งวน อําเภอกั นตั ง จั งหวั ดตรั ง
ประกอบดวย
4.1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนขอมูล
ระดับ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) และขอมูลระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale)
4.1.2 ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Average mean) และค า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard
deviation) เพื่ออธิบายขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale) และขอมูล
ระดับชวง (Interval scale)
4.2 สถิติอางอิง (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 การทดสอบคาที (t-test) ในการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรกลุมเดียว ใชใน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอความตองการทําเกษตรกรรมของเยาวชนกับเกณฑที่ตั้งไว
ในสมมุติฐานโดยใชสูตร
สูตร
เมื่อ
̅

=

̅−
/√
=
=
=
=

คาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง
คาเฉลี่ยของประชากรที่กําหนดขึน้ มาทดสอบ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด

ผลการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูปลูกจาก
เพศ ผลการศึก ษาพบว า เกษตรกรสว นใหญ (รอยละ 56.00) เพศหญิ ง และ(รอยละ
44.00) เปนเพศชาย
อายุ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ อายุเฉลี่ย 45.70 ป
ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 38.20) จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน รองลงมา (รอยละ 29.40) จบชั้นประถมศึกษา (รอยละ 23.50) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (รอยละ 5.90) ปริญญาตรีหรือสูงกวา และ(รอยละ 2.90) จบชั้นอนุปริญญา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ เฉลี่ย 4.22 คน อยู
ในภาคการเกษตร เฉลี่ย 2.54 คน อยูนอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1.67 คน
รายไดของครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 11,463.23
บาท ตอเดือน
การเปนสมาชิกกลุมหรือสถาบันเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรเปนสมาชิกกลุม
หรือสถาบันเกษตรกร (รอยละ 66.80) และเมื่อศึกษารายละเอียดพบวา เปนสมาชิกมากที่สุด คือ
กลุม ธกส. (รอยละ 59.10) และ(รอยละ 40.90) กลุมแมบาน
การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกร (รอยละ 31.80)
มีรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรมากที่สุด คือ โทรทัศน รองลงมา (รอยละ 30.50) รับรูขาวสาร
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เกี่ยวกับการเกษตรจากเพื่อนบาน (รอยละ 28.30) รับรูขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางอินเตอรเน็ต
และ(รอยละ 4.70) รับรูขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางหนังสือพิมพและวิทยุในจํานวนเทากัน
2. ขอมูลดานราคาของจาก
ระยะเวลาในการปลู กจาก: ผลการศึ กษา พบว า เกษตรกรสว นใหญป ลู ก จาก เฉลี่ ย
41.36 ป
พื้นที่ถือครองทําการเกษตรทั้งหมด: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ถือ
ครองทําการเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 14.38 ไร/ครัวเรือน
จํานวนพื้นที่ปลูกจาก: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกจาก เฉลี่ย 4.87 ไร/
ครัวเรือน
แหลงพันธุจากที่ใชปลูก: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรใชปลูกพันธุงูเหลือม และกาน
แดงในจํานวนเทากัน (รอยละ 50.00)
เหตุจูงใจในการปลูกจาก: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสืบทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด
(รอยละ 100.00)
การรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปลูกจาก: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรไมเคย
ไดรับการฝกอบรมทั้งหมด (รอยละ 100.00)
การวิเคราะหธาตุอาหารดิน: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดไมเคยวิเคราะหธาตุ
อาหารดิน (รอยละ 100.00)
การใส ปุย: ผลการศึก ษา พบว า เกษตรกรทั้ง หมดไมมี การใส ปุย สวนจาก (รอยละ
100.00)
ประเภทการจําหนาย: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมด จําหนายใบจากสด (รอย
ละ 100.00)
แหลงจําหนายผลผลิตจาก: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดจําหนายผลผลิตใหแก
ผูรับเหมา (รอยละ 100.00)
ความถี่ในการจําหนาย: ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรจําหนายผลผลิตจาก เฉลี่ย 2
ครั้ง/ป
ราคาจํา หน ายผลผลิ ต: ผลการศึ กษา พบวา เกษตรกรจําหนา ยผลผลิต จาก เฉลี่ ย
2,620.97 บาท/ไร/ครั้ง
รายได: ผลการศึกษา พบวาเกษตรกรมีรายได เฉลี่ย 5,241.93 บาท/ไร/ป
3. ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก
3.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานเศรษฐกิจอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาในแตประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา
ลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ การปลู ก จากสามารถใช แ รงงานในครั ว เรื อน โดยไม ต องจ า งแรงงานภายนอก
(คาเฉลี่ย 4.47) ลําดับที่ 2 คือ การปลูกจากมีรายไดสม่ําเสมอตลอดป (คาเฉลี่ย 4.40) ลําดับที่ 3
คือ การปลูกจากไมจําเปนตองกูหนี้ยืมสิน (คาเฉลี่ย 4.37) ลําดับที่ 4 คือ การปลูกจากใชเงินลงทุน
เริ่มตนนอย และพันธุตนจากมีราคาถูก (คาเฉลี่ย 4.33) ลําดับที่ 5 คือการปลูกจากใหผลตอบแทน
เร็ ว เมื่ อเที ย บกั บ อาชี พ เกษตรอื่น การปลู ก จากมี กํ า ไรสุ ท ธิ ม ากเมื่ อเที ย บกั บ อาชี พ เกษตรอื่ น
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(คาเฉลี่ย 4.20) ลําดับที่ 6 คือ การปลูกจากมีคาใชจายต่ํา การปลูกจากมีความเสี่ยงนอย (คาเฉลี่ย
4.17) และมีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ (คาเฉลี่ย 1.40) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการทําอาชีพปลูกจาก
ปจจัยที่มีผลตอการทําอาชีพปลูกจาก
̅

1.1 การปลูกจากใชเงินลงทุนเริ่มตนนอย
1.2 การปลูกจากไมจําเปนตองกูห นี้ยืมสิน
1.3 พันธุตนจากมีราคาถูก
1.4 การปลูกจากมีคาใชจา ยต่ํา
1.5 การปลูกจากสามารถใชแรงงานในครัวเรือน โดยไมตองจาง
แรงงานภายนอก
1.6 การปลูกจากใหผลตอบแทนเร็ว เมือ่ เทียบกับอาชีพเกษตร
อื่น
1.7 การปลูกจากมีกาํ ไรสุทธิมากวา เมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น
1.8 การปลูกจากมีรายไดสม่ําเสมอตลอดป
1.9 การปลูกจากมีความเสี่ยงนอย
1.10 มีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
รวม

4.33
4.37
4.33
4.17

(N = 100)
. . ระดับปจจัยที่มีผลตอการทําอาชีพ
ปลูกจาก
0.48
เห็นดวยมากที่สุด
0.49
เห็นดวยมากที่สุด
0.48
เห็นดวยมากที่สุด
0.70
เห็นดวยมาก

4.47

0.51

เห็นดวยมากที่สุด

4.20

0.48

เห็นดวยมาก

4.20
4.40
4.17
1.40
4.00

0.48
0.50
0.46
0.50
0.13

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยนอย
เห็นดวยมาก

3.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสังคม
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสังคมอยูใน
ระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณาในแตประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา
ลําดับที่ 1 คือ มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเกษตรกับเจาหนาที่ หรือหนวยงาน (คาเฉลี่ย
4.53) ลําดับที่ 2 ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง (คาเฉลี่ย 4.50) ลําดับที่
3 คือ เปนอาชีพที่มีเกียรติทําชื่อเสียงใหครอบครัว ทําใหเกิดการเรียนรูและนํามาปฏิบัติ การปลูก
จากจะพัฒนาชุมชนใหมีชื่อเสียง (คาเฉลีย่ 4.47) ลําดับที่ 4 คือ มีศูนยกลางในการเรียนรูสนับสนุน
สาธิต เสริมสรางทักษะ (คาเฉลี่ย 4.33) ลําดับที่ 5 คือ ทําใหมีโอกาสอยูในพื้นที่และมีครอบครัวที่
อบอุน (คาเฉลี่ย 4.27) ลําดับที่ 6 คือ ไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉลี่ย 4.20) และลําดับที่ 7
คือ มีหนวยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวของมาสนับสนุน (คาเฉลี่ย 2.43) (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ระดับปจจัยดานสังคมที่มีผลตอการทําอาชีพปลูกจากดานสังคม
̅

. .

2.1 เปนอาชีพที่มีเกียรติทําชือ่ เสียงใหครอบครัว
2.2 ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
2.3 ทําใหมีโอกาสอยูในพื้นทีแ่ ละมีครอบครัวที่อบอุน
2.4 มีศูนยกลางในการเรียนรูสนับสนุน สาธิต เสริมสรางทักษะ
2.5 มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเกษตรกับ เจาหนาที่ หรือ
หนวยงาน
2.6 มีหนวยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวของมาสนับสนุน

4.47
4.50
4.27
4.33

0.51
0.68
0.74
0.61

(N = 100)
ระดับปจจัยที่มีผลตอการ
ทําอาชีพปลูกจาก
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด

4.53

0.51

เห็นดวยมากที่สุด

2.43

0.50

เห็นดวยนอย

2.7 ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง
2.8 ไดรับการยอมรับจากสังคม
2.9 ทําใหเกิดการเรียนรูและนํามาปฏิบตั ิ
2.10 การปลูกจากจะพัฒนาชุมชนใหมีชอื่ เสียง
รวม

4.50
4.20
4.47
4.47
4.18

0.51
0.85
0.51
0.51
0.21

เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก

ปจจัยที่มีผลตอการทําอาชีพปลูกจาก

3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสงเสริมและเผยแพร
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสงเสริมและ
เผยแพรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณาในแตประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย พบวา ลําดับที่ 1 คือ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(คาเฉลี่ย 4.73) ลําดับที่ 2 คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรูในการปลูกจาก มีโอกาสได
ไปทั ศนศึ ก ษาดู งานจากเกษตรกรที่ ประสบความสํ า เร็ จ (ค า เฉลี่ ย 4.57) ลํ า ดั บที่ 3 คื อ มี ก าร
ฝกอบรมความรูหรือศึกษาดูงาน (คาเฉลี่ย 4.53) ลําดับที่ 4 คือ มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม การ
ไดอานเอกสารคําแนะนําในการปลูกจาก มีหนวยงานภาครัฐอยูใกลแหลงปลูกจาก (คาเฉลี่ย 4.50)
ลําดับที่ 5 คือ ไดรับการฝกปฏิบัติจริงกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (คาเฉลี่ย 3.57)
ลําดับที่ 6 คือ ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (คาเฉลี่ย 1.43)
และลําดับที่ 7 คือ มีการประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูดานการปลูกจากอยางตอเนื่อง จาก
เจาหนาที่ หรือหนวยงานสงเสริมการเกษตร (เฉลี่ย 1.40)
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ตารางที่ 3 ระดับปจจัยดานสงเสริมและเผยแพรที่มีผลตอการทําอาชีพทําสวนจาก
(N = 100)
ปจจัยที่มีผลตอการทําอาชีพปลูกจาก
3.1 มีการประชาสัมพันธ เผยแพร องคความรูดานการปลูกจากอยาง
ตอเนื่อง จากเจาหนาที่ หรือหนวยงานสงเสริมการเกษตร
3.2 ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ
3.3 มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม
3.4 ไดรับการฝกปฏิบัติจริงกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ
3.5 มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรูในการปลูกจาก
3.6 การไดอานเอกสารคําแนะนําในการปลูกจาก
3.7 มีโอกาสไดไปทัศนศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
3.8 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3.9 มีการฝกอบรมความรูหรือศึกษาดูงาน
3.10 มีหนวยงานภาครัฐอยูใกลแหลงปลูกจาก
รวม

̅

. .

ระดับปจจัยที่มีผลตอการ
ทําอาชีพปลูกจาก

1.40

0.50

เห็นดวยนอยที่สุด

1.43
4.50
3.57
4.57
4.50
4.57

0.82
0.51
0.57
0.50
0.51
0.63

เห็นดวยนอยที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด

4.73

0.45

เห็นดวยมากที่สุด

4.53
4.50
3.83

0.51
0.51
0.21

เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นดานสังคมที่มีผลตอการปลูกจากของเกษตรกร
4.1 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานเศรษฐกิจ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพ
ปลูกจาก ดานเศรษฐกิจ ทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่กําหนด 3.40 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤
0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาระดับความคิดเห็นดานเศรษฐกิจสงผลตอการทํา
อาชีพปลูกจาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดความคิดเห็นตอการทําอาชีพปลูกจากดานเศรษฐกิจ
ประกอบดวย 9 ประเด็น คือ 1.การปลูกจากสามารถใชแรงงานในครัวเรือน โดยไมตองจางแรงงาน
ภายนอก 2.การปลูกจากมีรายไดสม่ําเสมอตลอดป 3.การปลูกจากไมจําเปนตองกูหนี้ยืมสิน 4.การ
ปลูกจากใชเงินลงทุนเริ่มตนนอย 5.พันธุตนจากมีราคาถูก 6.การปลูกจากใหผลตอบแทนเร็ว เมื่อ
เทียบกับอาชีพเกษตรอื่น 7.การปลูกจากมีกําไรสุทธิมากเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น 8.การปลูก
จากมีคาใชจายต่ํา และ9.การปลูกจากมีความเสียงนอย
4.2 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสังคม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอการทําอาชีพปลูกจากดาน
สังคม ทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่กําหนด 3.40 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาระดับความคิดเห็นดานสังคมสงผลตอการทําอาชีพปลูกจาก และ
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดความคิดเห็นตอการทําอาชีพปลูกจากดานสังคม พบวา ประกอบดวย 9
ประเด็น คือ 1.มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเกษตรกับ เจาหนาที่ หรือหนวยงาน 2.ไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัว 3.ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง 4.เปนอาชีพที่มีเกียรติทําชื่อเสียงใหครอบครัว
5.ทําใหเกิดการเรียนรูและนํามาปฏิบัติ 6.การปลูกจากจะพัฒนาชุมชนใหมีชื่อเสียง 7.มีศูนยกลาง
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ในการเรียนรูสนับสนุน สาธิต เสริมสรางทักษะ 8. ไดรับการยอมรับจากสังคม และ9.ทําใหมีโอกาส
อยูในพื้นที่และมีครอบครัวที่อบอุน
4.3 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ดานสงเสริมและเผยแพร
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอการทําอาชีพปลูกจากดาน
สงเสริมและเผยแพร ทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่กําหนด 3.40 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01)
จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาระดับความคิดเห็นดานสงเสริมและเผยแพรสงผลตอการ
ทําอาชีพปลูกจาก และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดความคิดเห็นตอการทําอาชีพปลูกจากดาน
สงเสริมและเผยแพร พบวา ประกอบดวย 8 ประเด็น คือ 1.ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ 2. มี การจั ดกิจกรรมเสริมทัก ษะและความรูในการปลูกจาก
3. มีโอกาสไดไปทัศนศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ 4. การฝกอบรมความรูหรือ
ศึกษาดูงาน 5. ไดรับการฝกปฏิบัติจริงกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 6. มีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริม 7. การไดอานเอกสารคําแนะนําในการปลูกจาก และ8.มีหนวยงานภาครัฐอยูใกล
แหลงปลูกจาก
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร ในพื้นที่ ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง
การศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร พบวา ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร มากที่สุด (รอยละ 39.73) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
รองลงมา (รอยละ 31.51) สิทธิในการเขาถึงที่ดินมีนอย และขาดการประชาสัมพันธ เผยแพร องค
ความรูดานการปลูกกระบวนการผลิตจากอยางตอเนื่อง จากเจาหนาที่ หรือหนวยงานสงเสริม
การเกษตร (รอยละ 28.77)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอการทําอาชีพปลูกจาก ตําบลวังวน อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ ประเด็นเกษตรกรปลูกจาก พบวา
เกษตรกรสวนใหญปลูกจาก เปนระยะเวลา เฉลี่ย 41.36 ป มีพื้นที่ถือครองทําการเกษตรทั้งหมด
เฉลี่ย 14.38 ไร/ครัวเรือน และเปนพื้นที่ปลูกจาก เฉลี่ย 4.87 ไร/ครัวเรือน แหลงพันธุจากที่ใชปลูก
ไดแก พันธุงูเหลือม และกานแดงในจํานวนเทากัน (50.00) เหตุจูงใจในการปลูกจาก คือ การสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด เกษตรกรทั้งหมดไมเคยไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปลูกจาก
ไมเคยวิเคราะหธาตุอาหารดิน ไมมีการใสปุยสวนจาก เกษตรกรทั้งหมดจําหนายใบจากในรูปใบจาก
สด และจําหนายผลผลิตใหแกผูรับเหมา ความถี่ในการจําหนาย เฉลี่ย 2 ครั้ง/ป ราคาจําหนาย
ผลผลิต เฉลี่ย 2,620.97 บาท/ไร/ครั้ง มีรายได เฉลี่ย 5,241.93 บาท/ไร/ป ซึ่งไดสอดคลองผล
การศึกษาของ ภูวเรศ มณฑลเพชร (2555) ศึกษาเรื่องการประยุกตเทคนิคการรับรูระยะไกลใน
การประเมินมูลคาผลผลิตของตนจากในพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาใบจากแกถาตัด
ขาย มีราคาทางละ 1.50 บาท ถาเย็บเปนตับจาก มีราคาทางละ 7.50 บาท สวนลูกจาก มีราคา
โหม ง ละ 71 บาท และจากการประเมิ น มู ล ค า ผลผลิ ต ของต น จากในพื้ น ที่ ป า ชายเลนจั ง หวั ด
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สมุทรสาครโดยยึดมูลคาที่มากที่สุดเปนหลัก พบวา มีมูลคาเทากับ 653,387,526 บาท ประเด็น
ประชาชนที่นิยมซื้อผลิตภัณฑจาก ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการนิยมซื้อผลิตภัณฑจากทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา
ระดับความคิดเห็นการนิยมซื้อผลิตภัณฑจากทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมีผลมาก ซึ่งไดสอดคลองผล
การศึกษาของ ประทานทิพย กระมล (2557) ปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการใหราคาสวนเพิ่มของ
ผูและการเพิ่มปริมาณการซื้อของผูบริโภคเกี่ยวของกับความรูความเขาใจระบบเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และทัศนคติดานคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอนในผลผลิต และ
การไดรับขาวสารความรูจากการรณรงค และประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอในตลาดเกษตรกร
นอกจากนี้ยังพบวาผูบริโภคในตลาดเกษตรกรที่จําหนายผลผลิตเกษตรอินทรียมีความนาจะเปนที่
จะจายราคาสวนเพิ่มสูงกวาผูบริโภคในตลาดที่จําหนายผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ

กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณประชากรผูใหขอมูลหรือนักวิชาการทุกทานที่ขาพเจาไดนํา
เอกสารของทุกทานมาศึกษาและอางอิงจนกระทั้งเอกสารวิชาการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าพั ฒ นาการเกษตรและธุ ร กิ จ เกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ) ที่ใหความอนุเคราะหและชวยเหลือในการทํา
วิจัยตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนในตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ให
ความรูมือในการใหขอมูล นอกจากนี้ยังขอขอบคุณเทศบาลตําบลถ้ําใหญที่ใหขอมูลเปนอยางดี
หวังวาเอกสารวิชาการฉบับนี้คงเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ตําบลวังวนตอไป ทั้งนี้ผูศึกษาขอขอบคุณครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ที่ชวยสนับสนุนงานวิจัยเลมนี้ให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง หากเอกสารวิชาการฉบับนี้
ผิดพลาดประการใดคณะผูจัดทําตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย
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