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ความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพการเลีย้งสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีสูง 

เพื่อแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย 
นิธิศ  จิตนิยม1     วิจิตร  จิตอารี2 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร   
ในพื้นที่สูงเพื่อแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นและการยอมรับทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูงอ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเป็นแนวทางลดมลภาวะวิกฤติหมอกควันจากการเผา 
เพื่อเตรียมพื้นที่ท าการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุส่วนใหญ่ 
อยู่ในช่วง 31-40 ปี ด้านระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา  
จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 คน ส่วนแรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่มี  3-5 คน 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 
6-10 ไร่ ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนประมาณระหว่าง 50,001-100,000 บาท เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ มีความคิดเห็นด้วยหากราคาของผลผลิตสูงขึ้น ความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทน 
ที่สูงขึ้น ท าเลและสภาพอากาศของอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเหมาะสมกับ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์  
จากภาครัฐ การจัดหาตลาดเพื่อการค้าโดยรัฐ ไม่ท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เนื่องจากสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ไม่ท าอาชีพ
เลี้ยงสัตว์เนื่องจากความช่ืนชอบ และนอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เนื่องจากภาครัฐ 
ขาดการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงสัตว์ท่ีต่อเนื่อง 
  อย่างไรก็ตาม การที่จะให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในจังหวัดล าปางและ
จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ประสบความส าเร็จ และมีเกษตรกรหันมาท าอาชีพ  
การเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ และรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดหาตลาด การประชุม 
ฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ แก่เกษตรกรอย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม หรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าไปให้ค าแนะน า และส่งเสริมเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และเลือกกลุ่ ม
เกษตรกรที่ตรงกับคุณสมบัติที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จึงจะท าให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่  
ของเกษตรกรในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันมีโอกาส  
ประสบความส าเร็จ จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปัญหาความเสี่ยง
ทางด้านโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต ปัญหาความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาด้านราคา 
ปัญหาต้นทุนสูง ปัญหาด้านเงินทุน และปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง 
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Opinions of Farmers in highland areas on animal raising career replacing field crop cultivation in 
order to reduce fog pollution in Lampang and Chiang Rai Province 

Nitit Jitniyom1    Wijit  Jittaree2 

Abstract  

This study focused on the opinion of animal raising career as a substitute career for field crop 

culture in mountainous area, to reduce smoke pollution from agricultural land preparation by 

slash and burn in Ngao district, Lampang and Mae Fah Luang district, Chiang Rai province. The 

results from this study highlighted the characteristics of studied population were men aged 31-40 

years. Most had education at primary level. The agricultural labor was 3-5 persons per household 

with the experience less than 10 years. The average agricultural area per holding was around 6-10 

rai. The study households reported to earn monthly income between 50,001-100,000 baht. The 

study group knows how to do animal raising.  Farmers accept animal raising career if product 

prices, demand, return are higher. The location and climate of Ngao district, Lampang and Mae 

Fah Luang district, Chiang Rai are suitable for animal raising, promoting animal raising from 

government, training on animal raising from government sector, marketing management, not 

inherit animal raising, not do animal raising due to preference, and most of agriculturists did not 

do animal raising because lacking of continuous promoting and knowledge providing from 

government. However, to succeed substitution of animal raising for field crop culture in Lampang 

and Chiang Rai provinces to reduce smoke pollution, policy on promoting animal raising should 

be made from the government and stakeholders. At the same time, other activities such as 

market management, knowledge and training should be given to farmers. This study could 

provide information of suitable pilot farmers for the initially project. In addition, the farmers 

should be continuously followed, this will increase succession rate of substitute animal raising to 

field crop culture in Lampang and Chiang Rai provinces. The problems and obstacles in animal 

raising career presented in this study were risk of disease outbreak, lacking of market 

management, consumer demand, costs and profits, budget, and lack of appropriate knowledge 

and understanding on animal raising. 

Key  word : opinions of farmers  animal raising  replacement field crop cultivation reduce 
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บทที่ 1 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาหมอกควันเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยหมอกควัน
หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด 
สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะอากาศแห้ง ประกอบกับการที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ือให้เกิดหมอก
ควันปกคลุม ได้แก่ พ้ืนที่แอ่งกระทะ หรือพ้ืนที่ปิดระหว่างหุบเขา และบรรยากาศเหนือภูมิประเทศนั้น ๆ  
มีชั้นอุณหภูมิผกผันเกิดขึ้น รวมถึงหมอกควันจากการเกษตร การก่อสร้าง และหมอกควันมีพิษ  
จากอุตสาหกรรม ยานพาหนะ รวมทั้งเครื่องจักรกลด้วย ซึ่งเมื่อปะทะกับมวลอากาศเย็นจะอยู่ใกล้
พ้ืนดิน ซึ่งมีความหนาแน่นและมีน้ าหนักมากกว่า และมวลอากาศร้อนซึ่งอยู่ด้านบนที่เคลื่อนตัวอย่าง
รวดเร็ว และรุนแรงเพียงพอแล้ว จะสามารถปิดกั้นการถ่ายเทความร้อน และอนุภาคแขวนลอย  
ในบรรยากาศด้านล่างไม่ให้ขึ้นมาด้านบน (พงศ์เทพ วิ วรรธนะเดช, 2550 : 10) มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษบริเวณภาคเหนือตอนบน 
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน น่าน และแพร่ ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2550-2556 (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) 
พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองที่ มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร (ไมครอน)  
เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงเดือนธันวาคมถึง 
เดือนเมษายนของทุกปีอยู่เสมอ โดยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษหมอกควัน ส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์การเผาตามวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือที่มีมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ การท าแนวกันไฟ 
การเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมที่ดินเพาะปลูก การเผาเศษใบไม้และกิ่งไม้ ขยะ การเผาเพ่ือหาของป่า 
โดยเฉพาะผักหวาน เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ มลพิษจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง 
และฝุ่นละอองจากถนน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันเพ่ิมขึ้นอีก ได้แก่  
ไฟป่า ทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศ และไฟป่าที่เกิดขึ้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพืช ดิน น้ า สัตว์ สุขภาพของประชาชน และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
ล าปาง พะเยา น่าน และแพร่ มีสภาพพ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ท าให้อากาศ  
ในตัวเมืองที่เป็นแอ่งมีสภาพแห้งและเคลื่อนไหวน้อย  ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงเดือนมีนาคม  
ของทุกปีจะมีความกดอากาศสูง ลมสงบ ไม่เกิดลมแรงหรือพายุ เมื่อมีการเผาป่า หรือการเผาวัสดุ  
อ่ืน ๆ จึงส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายวัน 
(กองทัพภาคท่ี 3, 2556) 
 จากการตรวจติดตามจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Aqua/Terra พบว่า 
มีปริมาณจุดความร้อนเป็นจ านวนมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 จ านวน 17,945 จุด  
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ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 21,414 จุด ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 32,602 จุด ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 16,762 
จุด ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 26,018 จุด โดยบริเวณที่เกิดจุดความร้อนพบว่า อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
ร้อยละ 22 อยู่ ในพ้ืนที่ป่ าสงวนแห่งชาติ  ร้อยละ 41 และอยู่ ในพ้ืนที่การเกษตร ร้อยละ 37  
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย 
เป็นปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี และผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไฟป่าและหมอกควันเหล่านี้
ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นประเด็นขัดแย้ง
ทางสังคมจากการกล่าวโทษกันไปมาว่าใครคือต้นเหตุแห่งวิกฤติการณ์ที่เกิดข้ึน 
 ส าหรับหมอกควันที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตป่านั้นมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น การหาของป่า 
การล่าสัตว์ การเก็บผักหวาน ไข่มดแดง และการเผาเศษซากพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตร  
ในไร่หมุนเวียน ทั้งที่อยู่ในเขตป่าและนอกเขตป่า ซึ่งการเกิดหมอกควันในลักษณะนี้ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และเกษตรกรในชุมชนบนที่สูง โดยปัจจุบันการเผาไร่บนที่สูง
หรือในระบบไร่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 50 เผาเพ่ือหาของป่าร้อยละ 10 การชิงเผาร้อยละ 15  
การเผาเพ่ือการเกษตรถาวรร้อยละ 20 และการเผาขยะในเมืองร้อยละ 5 จะเห็นได้ว่าเป็นการเผา 
อยู่บนเขาถึงร้อยละ 75 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอาชีพ  “เกษตรเชิงเดี่ยว” และ “เกษตร 
พันธสัญญา” วิถีการด ารงชีวิตของเกษตรกรบนที่ราบและที่สูงเป็นส่วนหนึ่งของมูลเหตุที่ก่อให้เกิด  
การเผาในแปลงเกษตร การเผาในที่รกร้าง การเผาในพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตป่าสงวน และการเผาในเขต
ป่าอนุรักษ์ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแปลงเกษตรโดยมุ่งหวังให้เกิดผลผลิตมากขึ้น  เพ่ือจ าหน่าย 
แก่ผู้รับซื้อในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ล้วนมีส่วนท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเข้าไปในเขตป่า
มากขึ้น ขณะที่ เกษตรกรพยายามลดต้นทุนในการเตรียมพ้ืนที่การเกษตร และการเพาะปลูก 
ด้วยการเผาท าลายซากตอซังพืชไร่ ฟางข้าว ฯลฯ ตลอดจนกิ่งไม้ ใบไม้ หลังการตกแต่งต้นไม้ 
 ปัญหามลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือนับว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญระดับชาติ  
จึงจ าเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุน เพ่ือให้การป้องกันและควบคุม และการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะในเขตที่ถูกบุกรุกท าลายพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร  
มากที่สุดของภาคเหนือตอนบน ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
ซึ่งมักจะประสบกับวิกฤตสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทุกปี และมีความรุนแรง จึงต้องมีมาตรการ 
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 ล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 
ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดล าปางมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกโอบล้อมด้วย
ภูเขา และมีการเผาในที่โล่งและในชุมชนนานอย่างน้อย 5 เดือนต่อปี รวมถึงการเผาในที่โล่ง 
ขนาดใหญ่จากการเผาป่า และจากการเกิดไฟป่าในเดือนมีนาคมในฤดูแล้งของทุกปี ท าให้มีการสะสม
ของสารพิษในสิ่ งแวดล้อมมาก (ศูนย์ วิ จั ยด้ านมลภาวะและอนามั ยสิ่ งแวดล้อม , 2554)  
ส่วนจังหวัดเชียงรายต้องประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงเช่นกัน จากการตรวจวัดปริมาณ  
ฝุ่นละอองของสถานีตรวจวัด พบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่สูงกว่า  
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ค่ามาตรฐาน และจากปริมาณของฝุ่นละอองดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อจังหวัดเชียงราย
เป็นอย่ างมาก เช่น ด้ าน เศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เนื่ องจาก 
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็น
อุตสาหกรรมภาคบริการที่ มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทย 
ได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างจริงจังเรื่อยมา 
จนกระทั่งท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถ  
น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล นอกจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวยังช่วยกระตุ้นให้เกิด 
การผลิต และน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจาย
รายได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกหลายสาขา มีอัตราการเจริญเติบโตตามไปด้วย 
เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ภัตตาคาร ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง  
เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เป็นอุปสรรคต่อทัศนวิสัยในการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ  
ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  
จึงท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง  
 ปัญหาที่ส าคัญไปกว่านั้นคือ ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง จากการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่น 
ในอากาศโดยคณะวิจัยของศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเขตเมืองและนอกเมือง ได้แก่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน  
การเก็บตัวอย่างในจังหวัดล าปางนั้นได้ท าการเก็บตัวอย่างจากนักเรียนในเขตอ าเภอเมือง  
และอ าเภอห้างฉัตร ซึ่งพบว่าการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศท าให้เกิดการเจ็บป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยมีอาการ 10 อาการ ดังต่อไปนี้ คัดจมูก มีน้ ามูก แสบจมูก แสบหรือคันตา แสบคอ  
เสียงแหบ คันตามร่างกาย ไอแห้ง ๆ ไอมีเสมหะ และหายใจล าบาก 
 จากการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหลังจากการเกิดปัญหาหมอกควันใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงวันที่  12-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พบว่า
ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะป่วยในกลุ่มโรคดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดปกติ โรคหัวใจวาย 
 2.  กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด เช่น โรคปอดบวม โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ 
 3.  โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง 
 4.  กลุ่มโรคตาอักเสบ 
 กลุ่มอาการโรคเหล่านี้มีอัตราผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นในระดับสูงมากเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นแต่ 
กลุ่มโรคตาอักเสบที่มีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นแต่เป็นในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยพบว่าตลอดเดือน
กุมภาพันธ์มีผู้ป่วยสะสมกว่า 92,200 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และพะเยามากท่ีสุด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง, ม.ป.ป.) 
 ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางแสดงให้เห็นว่า ในจังหวัดล าปางมีผู้ที่ป่วย
จากสถานการณ์หมอกควันเข้าท าการรักษาที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเพ่ิมขึ้นเกือบ 150 % 
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และพบว่าผู้ป่วยได้เข้าท าการรักษาโรคประจ าตัวที่เก่ียวกับระบบหัวใจ ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ 
หอบหืด และตาแดง และจากรายงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงราย  
ประชานุ เคราะห์ ได้กล่าวถึงผลกระทบของสถานการณ์หมอกควันที่ เกิดจากคุณภาพอากาศ 
ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีค่าสูงถึง 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้ งระบบ 
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด หลอดเลือดหัวใจตีบ มะเร็งปอด และนอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วย  
โรคระบบทางเดินหายใจมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, 
2555) 
 จากปัญหาผลกระทบทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับ ที่  11 (พ .ศ . 2555-2559) ที่ เร่ งน โยบาย 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหวังว่าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะร่วมกันค้นหาทางออกที่ดี มีทางเลือกที่เอ้ือให้คนมีสุขภาพดี  
มีความสมดุล และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  
และให้เป็นระบบสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงป้องกั น  
แก้ไข และฟ้ืนฟูโดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ผสมผสานกัน เช่น ให้ความรู้แก่ประชาชน การสร้าง
จิตส านึก การบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้  ความเข้าใจ
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ 
หาแนวทางลดหมอกควันจากการเผา โดยการสร้างจิตส านึกให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน  
ในการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ต่างระดมความคิดและพัฒนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ตาม สภาพปัญหาวิกฤตหมอกควัน  
ก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังคงมีพฤติกรรมความเป็นอยู่ 
แบบท้องถิ่นที่มีทั้งการเผาแปลงเกษตร เผาขยะ เผาหญ้าวัชพืชข้างทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้กระท า  
มายาวนานอย่างคุ้นเคยโดยไม่ได้ใส่ใจว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน   
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายที่ใช้ในการจัดการปัญหาหมอกควันที่ประสบปัญหาอยู่นี้ยังคงมีช่องว่าง  
จึงท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ผลเต็มที่  และจากการพบจุดความร้อนเกิดขึ้น 
ในเขตพ้ืนที่การเกษตรถึงร้อยละ 37 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูง และจากรายงานของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่าเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนมีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพารา
เพ่ิมขึ้น โดยในปี  พ.ศ. 2553 มี พ้ืนที่ปลูกยางพารารวม 8 จังหวัด จ านวน 516,528 ไร่ และ 
ในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นเป็น 669,196 ไร่ โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพารา 



5 

 
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่จ านวน 311,685 ไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ 
น่าน เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน ตามล าดับ  
 ส าหรับ งานวิจั ยฉบับนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อก พ้ืนที่ ของอ าเภองาว  จั งหวัดล าปาง และ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย เนื่องจากมีข้อมูลจากการส ารวจพบว่า 
สองพ้ืนที่นี้มีการบุกรุกท าลายเพ่ือท าการเกษตรมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมีการทดแทนให้
เกษตรกรจากการท าอาชีพการปลูกพืชไร่ ให้มีทางเลือกอาชีพด้านเกษตรอย่างอ่ืนที่ใช้พ้ืนที่น้อย  
และไม่ต้องเผาท าลายวัชพืช หรือเผาท าลายตอซังเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นั่นก็คือ การเลี้ยงสัตว์ 
โดยอาชีพการเลี้ยงสัตว์นับเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกร สามารถเลี้ยงได้เป็นจ านวนมาก  
เพ่ือใช้เป็นอาชีพหลัก หรือเลี้ยงจ านวนไม่มากเพ่ือเป็นอาชีพเสริมก็ได้ ในโครงการพระราชด าริ  
เกือบทุกโครงการทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้น าโครงการปศุสัตว์
เข้าร่วมด้วย เพราะได้ทรงพิจารณาเห็นว่า การเลี้ยงสัตว์มีส่วนสนับสนุนที่ส าคัญในการท าให้เกษตรกร
มีรายได้ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้ส าหรับใช้จ่ายในครอบครัว อย่างน้อย 
ก็มีไว้เพ่ือบริโภค และถ้าเลี้ยงไว้เป็นจ านวนมากก็จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เช่น การเลี้ยงแพะเนื้อ 
เลี้ยงไก่  เป็นต้น จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ (2556) แพะเนื้อสามารถเลี้ยงได้ดี ในทุกสภาพ 
ของประเทศไทย ถ้าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงแพะเนื้อจ านวน 11 ตัว เพศเมีย 10 ตัว เพศผู้  1 ตัว  
จะมีต้นทุนการเลี้ยงในปีแรก เป็นค่าโรงเรือน ค่าพันธุ์ และอ่ืน ๆ ประมาณ 20,000 บาท และในปีที่ 2 
จะเริ่มจ าหน่ายแพะลูกผสมอายุ 1 ปี ได้ประมาณ 10-20 ตัว น้ าหนักประมาณ 25-30 กิโลกรัม 
กิ โล ก รั ม ล ะ  100-120 บ าท  จ ะข าย ได้ ตั ว ล ะ  2,500-3,600 บ าท ต่ อ ตั ว  มี ผ ล ต อ บ แ ท น  
50,000-60,000 บาทต่อปี  
 จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาหมอกควันจากการเผาเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน รวมทั้งกระทบต่อสุขภาพของคนในอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรับ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็น
แนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน”โดยการเลี้ยงสัตว์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของรูปแบบ 
การท าอาชีพของเกษตรกรบนที่สูงในการลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนได้ 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพทั่วไปของเกษตรกรต่อการปรับเปลี่ยนอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการป รับ เปลี่ยนอาชีพ 
การเลี้ ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
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 3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ
การเลี้ ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพเลี้ยงสัตว์ และปัญหาที่เกิดจาก
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แล้วจะสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปช่วยในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  
และส่งเสริมให้เกษตรกรในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายยอมรับ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้น โดยจะท าให้ปัญหามลภาวะหมอกควันในอ าเภองาว จังหวัดล าปางและ
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนในเขตภาคเหนือตอนบนลดลงได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีอาชีพทางการเกษตรทั้งที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์  
ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชไร่ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่  หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเกษตรกรหลังจากได้รับความรู้ แนวความคิด ประสบการณ์ใหม่ และได้ยึดถือปฏิบัติใน
อาชีพการเลี้ยงสัตว์  
 เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง เกษตรกร
เปลี่ยนอาชีพหลักจากการปลูกพืชไร่มาท าการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก 
 ปัญหาวิกฤติหมอกควัน หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) 
ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่มีอาชีพทาง
การเกษตรทั้งที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในระดับความสูงจากน้ าทะเลระหว่าง 500-1,000 เมตร จากข้อมูล
การส ารวจพบว่า ช่วงระดับความสูงนี้ถูกบุกรุกท าลายพ้ืนที่มากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย มีดังนี้ 
 
  ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม 
   
 เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
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                      ตัวแปร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การปรับเปลี่ยนแนวคิดและการ

ยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็น

แนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน 
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 การวิจัยเรื่อง การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร  
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี 
แนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับ 
 3.  เอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ 
 4. เอกสารความรู้เกี่ยวกับหมอกควัน 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ความหมายการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการพิจารณา หรือประเมินทางเลือก
ต่าง ๆ อย่างดีที่สุดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น ๆ ดังนั้นการบริหารหรือ
การจัดการในเกือบทุกกระบวนการจึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง ๆ การตัดสินใจได้มีการศึกษามานานโดยที่ บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวและ
ให้ความหมายการตัดสินใจ คือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว 
(วุฒิชัย จ านงค์, 2523 : 15) 
 นอกจากนี้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อีกหลายท่าน ดังนี้ 
 บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540 : 15) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิด
พิจารณาและตกลงใจอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเลือกหลาย ๆ ทางเพ่ือการปฏิบัติส าหรับสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ 
 อนันต์ เกตุวงศ์ (2539 : 8) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หรือก าหนดขึ้น และสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจ คือ มีปัญหาเกิดขึ้น เพ่ือที่จะท าให้วัตถุประสงค์บรรลุผล และวัตถุประสงค์ที่มีอยู่นั้น
ผิดพลาดและบกพร่อง หรือไม่ทันสมัย จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมและก้าวหน้า 
 จะเห็นได้ว่าโดยธรรมชาติการตัดสินใจมีจุดเริ่มต้นจากการรู้สึกว่าจะต้องหาทางเลือก หรือ
ความรู้สึกว่าต้องท าการตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาใด ๆ ได้ก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การที่รู้สึกว่ามีปัญหา 
ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาอะไร จะหาทางเลือกอะไรไปเพ่ืออะไรกันแน่  และ 
การตัดสินใจจะดีหรือเหมาะสมไปไม่ได้หากไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และยิ่งไปกว่านั้น  
การตัดสินใจจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใดยังขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการตัดสินใจ 
 สรุป การตัดสินใจเป็นกระบวนการของมนุษย์ ในการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด 
จากทางเลือกหลายทางเลือก เพ่ือจะน าการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
และตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ 
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 กระบวนการตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจ
ตั้งแต่แรกจนถึงท้ายสุดของขั้นตอน กระบวนการนี้เป็นการตัดสินใจที่มีกฎเกณฑ์และใช้หลักเหตุผล  
จึงเป็นการตัดสินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยหาข้อสรุปในการตัดสินใจ กระบวนการของขั้นตอน  
การตัดสินใจมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นความเห็นของนักวิชาการแต่ละคนจึงต่างกัน พลันเกต 
และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994 : 162) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการระบุปัญหามีความถูกต้องหรือไม่นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในขั้นตอนถัดไปของการตัดสินใจ ซึ่งผลดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลการตัดสินใจด้วย 
ดังนั้นผู้ตัดสินใจจึงต้องมีความระมัดระวังในการระบุปัญหาเพ่ือหลีกเลี่ยง ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) ขณะที่ผ่านการระบุ
ปัญหาได้แม่นย าแล้วต้องค านึงถึงทรัพยากร นั้นก็คือองค์ประกอบการผลิต ได้แก่ เงินทุน ก าลังคน  
สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องจักร เวลา เป็นต้น ดังนั้นการที่ได้เข้าใจในข้อจ ากัดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ช่วยให้ขอบเขตในการตัดสินใจทางเลือกให้น้อยลงได้ เช่น ถ้ามีสินค้าที่จะต้องส่งให้ลูกค้าภายใน  
หนึ่งเดือน ทางเลือกท่ีจะมีการแก้ปัญหาที่มีการผลิตสินค้าที่เกินหนึ่งเดือนก็ควรตัดทางเลือกนั้นออก 
 ขั้นที่  3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนถัดไป คือ 
การพัฒนาทางเลือกที่มีศักยภาพ และมีความเป็นไปได้ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้มีจ านวนน้อยลง 
รวมถึงสามารถให้ประโยชน์สูงสุด เช่น การที่มีปัญหาการผลิตไม่ตรงตามต้องการควรพัฒนาทางเลือก 
ดังนี้ เพิ่มพนักงาน เพ่ิมระยะเวลาในการท างาน และเพ่ิมการจ้างงานแบบกะพิเศษ เป็นต้น 
 ขั้นที่  4 วิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อพัฒนาแล้วจะต้องวิเคราะห์
ทางเลือก โดยน าข้อดีและข้อเสียของทางเลือกแต่ละอันมาเปรียบเทียบกันอย่างละเอียด 
 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อได้วิเคราะห์และ
ประเมินทางเลือกแล้วควรเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอีกครั้งหนึ่ ง เพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  
เพี ยงหนึ่ งเดี ยว  ทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ดนั้ นจะต้องมีผล เสี ยน้อยที่ สุ ด  และเกิดประโยชน์ที่ สุ ด 
แต่บางทางเลือกที่ เลือกอาจจะเป็นแบบประนีประนอม โดยเลือกจากอ งค์ประกอบต่าง ๆ  
ของทางเลือกที่ดีมาผสมผสานกัน 
 ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผู้ตัดสินใจได้ท า
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าทางเลือกนั้น ๆ ไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความ  
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผู้ตัดสินใจควรท าก าหนดแผนการของการตัดสินใจ เช่น การระบุถึง
ระยะเวลาการด าเนินงาน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ และมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดระบบการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนช่วยให้การตัดสินใจนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับ  
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อีกทั้งผู้ตัดสินใจควรท าการก าหนดระเบียบ แบบแผน กฎ และนโยบาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดความ 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นควรท าการสร้างระบบการประเมินผล และระบบการควบคุมเพ่ือให้
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามทางเลือกนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีผลช่วยให้การแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจครั้งใหม่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์  
ในการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
 ความหมายของการยอมรับ  
 สิน พันธุ์พินิจ (2544 : 230) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นกระบวนการทางจิตใจของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มต้นต้นตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของเทคโนโลยีนั้น 
 บุญสม วราเอกศิริ (2529 : 162) กล่าวว่า การยอมรับเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เกษตรกรหลังจากได้รับความรู้ แนวความคิด ความช านาญ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ยึดถือ  
ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่า ในการส่งเสริมการเกษตรให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนา
ได้แค่ไหนเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการคือ เกษตรกรยอมรับ ศรัทธาในความรู้และการน าเอา
ความรู้ที่แพร่กระจายจากเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติได้ผลแค่ไหน 
 Mosher (1978 : 46) กล่าวว่า การยอมรับเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับทราบ
ความรู้ใหม่แล้วน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ จากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะน าความรู้นั้นไปปฏิบัติหรือไม่ 
 สรุป การยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจหลังจากท่ีได้รับข่าวสาร ความรู้ 
หรือเทคโนโลยีแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล แล้วผ่านการประเมิน
ด้วยความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่มีอยู่ของตนเอง จนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ แล้วน าไปปฏิบัติ  
จนเกิดความเหมาะสม 

 กระบวนการยอมรับ    
 Rogers (2003 : 168) ได้ เส น อกระบ วน การตั ดสิ น ใจ ว่ า  กระบ วน การยอมรั บ 
เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งได้รับความรู้จากแนวคิด นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วน าไปปฏิบัติตาม โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นความรู้  (Knowledge) เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการ ซึ่งบุคคลเริ่มรับรู้ว่า 
มีนวัตกรรมเกิดขึ้นและศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ความรู้ในขั้นนี้
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 ความรู้ จั กน วัตกรรม  (awareness knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ รู้ ว่ า 
มีนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วและรู้ว่านวัตกรรมนั้นท าหน้าที่อะไรบ้าง 
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  1.2 ความรู้วิธีการใช้นวัตกรรม (how to knowledge) ความรู้ประเภทนี้ได้จาก
การติดต่อกับสื่อมวลชน การติดต่อกับหน่วยราชการที่ท าการเผยแพร่นวัตกรรมหรือเข้าร่วมประชุม  
ที่จ าเป็นส าหรับการใช้นวัตกรรมนั้น ความรู้ประเภทนี้จะช่วยให้สามารถใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ยิ่งนวัตกรรมมีความสลับซับซ้อนมากเท่าใดความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ประเภทนี้มากขึ้นเท่านั้น 
การขาดความรู้ด้านนี้จะน าไปสู่การปฏิเสธนวัตกรรมได้มากขึ้น 
  1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการกฎเกณฑ์ของนวัตกรรม (principle knowledge) 
ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ถึงกฎเกณฑ์เบื้องหลังของนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้นวัตกรรมบรรลุผลได้  
ในขั้นตอนนี้มีบางคนที่มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดีแล้ว แต่เมื่อเขาเห็นว่านวัตกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้อง
หรือไม่เป็นประโยชน์ส าหรับเขา ความคิดของเขาเกี่ยวกับนวัตกรรมจะหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ไม่สามารถ
ไปสู่ขั้นอ่ืน ๆ  
 2. ขั้นการจูงใจ (persuasion) เป็นขั้นที่เกี่ยวกับอารมณ์และท่าทีความรู้สึกของบุคคลว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบนวัตกรรมอย่างไร และเห็นคุณค่าของนวัตกรรมหรือไม่ 
อย่างไร ในขั้นนี้บุคคลจะประเมินคุณลักษณะของนวัตกรรมด้วยการตีความหมายของข่าวสารข้อมูลที่
ได้รับมาจากบุคคล และสิ่งที่มาสนับสนุนความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีต่อนวัตกรรมด้วย Rogers ได้ชี้ว่า 
สื่อบุคคล โดยเฉพาะบุคคลในท้องถิ่นจะมีอิทธิพลมากต่อความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนวัตกรรม 
ของบุคคลนั้น 
 3. ขั้นการตัดสินใจ (decision) เป็นขั้นที่บุคคลตัดสินใจว่ายอมรับนวัตกรรม ถ้าหากเขา 
มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม มีความรู้สึกชอบและเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น เขาก็ตัดสินใจ
ยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหากเขาไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น หรือมีความรู้สึกไม่ชอบ  
ไม่เห็นคุณค่านวัตกรรมนั้น เขาก็จะตัดสินใจไม่ยอมรับ ขั้นนี้เป็นขั้นที่บุคคลพิจารณาเลือกทางเลือก  
ที่คาดว่าจะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอีกด้วย ขั้นนี้จึงแบ่งบุคคลออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยอมรับ
นวัตกรรม กับกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรม 
 4. ขั้นการน าไปใช้ (implementation) เป็นขั้นที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจ ซึ่งบุคคล 
จะพยายามแสวงหาสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมต่อไป เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นในการน านวัตกรรมไปใช้
มากขึ้น และสามารถคาดการณ์ เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และทราบว่าตนจะแก้ปัญหานั้น 
ได้อย่างไรด้วย โดยปกติเมื่อนวัตกรรมได้ถูกน าไปใช้แล้วขั้นตอนจะสิ้นสุดลง และน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
 5. ขั้นการยืนยัน (confirmation) เป็นขั้นที่บุคคลแสวงหาข่าวสารข้อมูลและแรงเสริม  
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของตน ถ้าข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเดิมเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม หากข้อมูลขัดแย้งข้อมูลเดิม ก็อาจมีการเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ กลุ่มที่เคยยอมรับ
นวัตกรรมก็อาจเปลี่ยนไปไม่ยอมรับนวัตกรรม และกลุ่มที่เคยไม่ยอมรับนวัตกรรมก็อาจเปลี่ยนเป็น
ยอมรับนวัตกรรมในภายหลังได้  
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับ 
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 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติทางการเกษตรว่า มีปัจจัยเกี่ยวข้อง
หลายประการ ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขหรือสภาวการณ์โดยทั่วไป อันประกอบด้วย 
  1.1 สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 
เกษตรกรหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต จะมีแนวโน้มยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายกว่าและ
เร็วกว่าผู้ที่มีปัจจัยการผลิตน้อยกว่า เช่น เกษตรกรที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมากกว่า เกษตรกร  
ที่ท ากินในที่ดินมากกว่า เกษตรกรที่มีรายได้มากกว่า จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายกว่าและเร็วกว่า
เกษตรกรที่มีปัจจัยเหล่านี้น้อย 
  1.2 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการยอมรับเร็วหรือ
ช้า เช่น บุคคลที่อยู่ในชุมชนที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ อย่างเคร่งครัดมากกว่าจะมี
ลักษณะการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเห็นเด่นชัดกว่า มีค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า มีผลท าให้เกิดการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงและ
น้อยลงด้วย 
  1.3 สภาพทางภูมิศาสตร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ 
พ้ืนที่ ใดมี สภาพภูมิ ศาสตร์ที่ ส ามารถติดต่อกับท้ องถิ่ น อ่ืน  ๆ  โดย เฉพาะท้ องถิ่ นที่ เจริญ 
ทางด้านเทคโนโลยีได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมที่สะดวก หรือมีทรัพยากรที่เป็นปัจจัย  
การผลิตมากกว่า จะมีผลท าให้เกิดแนวโน้มของการยอมรับมากกว่าและเร็วกว่า 
 2.  ปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยตรง 
  2.1 บุคคลเป้าหมาย หรือผู้รับการเปลี่ยนแปลง พ้ืนฐานของเกษตรกรเอง 
เป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคนิค หรือวิทยาการใหม่ ๆ ได้แก่ 
   1) พ้ื นฐานทางสั งคม  จากการวิจั ยพบว่า เพศหญิ งยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเพศชาย ผู้มีระดับการศึกษาและประสบการณ์สูงกว่าจะยอมรับเร็วกว่า 
ผู้ที่มีการศึกษาและประสบการณ์ต่ ากว่า ผู้ที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้น ามีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า และมีความถี่ในการรับฟังข่าวสารมากกว่า หรือมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างเพ่ือนบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพมากกว่า จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ 
รวดเร็วกว่าและมากกว่า และบุคคลที่อยู่ในอายุวัยรุ่นหรืออายุน้อยจะยอมรับเร็วที่สุด และช้าลงไป
ตามล าดับเมื่ออายุมากขึ้น 
   2) พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีลักษณะ
ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า และปริมาณที่มากกว่า 
ได้แก่ การถือครองที่ดินจ านวนมากกว่า การท ากินในที่ดินที่มีเนื้อที่มากกว่า การประกอบอาชีพ  
ในลักษณะที่เป็นการค้ามากกว่า การมีรายได้มากกว่า การมีทรัพยากรที่จ าเป็นในการผลิตมากกว่า 
การมีเครื่องมือที่จ าเป็นในการผลิตมากกว่า และการมีโอกาสได้รับสินเชื่อที่มีปริมาณมากกว่าและ
ดอกเบี้ยถูก สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าและมากกว่า 
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   3) พ้ืนฐานการติดต่อสื่อสารของเกษตรกร การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็น
อย่างยิ่งคือ ประสิทธิภาพในการรับฟังข่าวสาร ได้แก่ การอ่าน การฟัง รวมทั้งความคิดที่มีเหตุผล 
ในขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการพูด และการเขียนด้วย สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมสร้าง  
ความเข้าใจระหว่างตัวเองและเพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
มากขึ้น 
   4) พ้ื น ฐาน เรื่อ ง อ่ืน  ๆ  เช่ น  เกษตรกรมี แรงจู งใจ ใฝ่ สั มฤทธิ์ 
(achievement motivation) มีความพร้อมทางจิตใจ หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากกว่า หรือมีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อ เจ้ าหน้ าที่  ห รื อผู้ น าก าร เปลี่ ย นแป ลง ห รือมี ทั ศนคติ ที่ มี ต่ อ เท ค โน โลยี ที่ น าม า 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรมีความสนใจและความต้องการของตนเองและกิจกรรมอาชีพ 
ของเพ่ือนบ้าน และเกษตรกรมีความสามารถในการจัดการ เกษตรกรที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนี้
หรือมีมากกว่า จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า และรวดเร็วกว่าตามล าดับ 
  2.2 ปัจจัยเนื่องมาจากนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่จะน าไปเปลี่ยนแปลงเอง 
ได้แก่ 
   1) ต้นทุนและก าไร ถ้าเทคโนโลยีใดลงทุนน้อยที่สุด ก าไรมากที่สุด 
การยอมรับก็สูงกว่า เร็วกว่า ก าไรนั้นนอกจากจะหมายถึงเงินที่ได้รับแล้วยังรวมถึงก าไรที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์และความมีหน้าทีตาด้วย 
   2) ความสอดคล้องและความเหมาะสมกับสิ่ งที่มีอยู่ ในชุมชน  
ความสอดคล้องเหมาะสมนี้เป็นเรื่องของการไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อของคน 
ในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความสอดคล้องและความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ  
ของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนด้วย 
   3) สามารถน าไปปฏิบัติได้และเข้าใจง่าย คือต้องไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน รวมทั้งไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีมากจนเกินไป 
   4) สามารถเห็นว่าปฏิบัติ ได้ผลมาแล้ว คือ ถ้าเห็นว่าเกิดผลดี 
มาก่อนแล้วจะปฏิบัติตามหรือยอมรับได้ง่ายและเร็วกว่า 
   5) สามารถแบ่งแยกขั้นตอนหรือแยกเป็นเรื่อง ๆ ได้ 
   6) ใช้เวลาน้อยหรือประหยัดเวลา 
   7) เป็นการตัดสินใจของกลุ่ม เพราะกลุ่มมีอิทธิพลในการที่จะวาง
กฎเกณฑ์บางอย่างที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถ้ามีครบ  
มากที่สุด การยอมรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการเกษตรจะรับได้เร็วกว่าและปริมาณมากกว่า และ
การที่นวัตกรรมที่น ามาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะสามารถแพร่กระจายไปรวดเร็วไปแค่ไหน มีข้อที่  
ควรพิจารณาน ามาเก่ียวข้อง คือ 
   - นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดผลประโยชน์
ทางด้านการเพิ่มรายได้หรือผลประโยชน์อื่นมากน้อยเพียงใด ถ้ามากก็แพร่กระจายเร็ว 
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   - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผลตอบแทนหลังจากการปฏิบัติแล้ว ถ้าให้
ผลตอบแทนในระยะสั้นเทคโนโลยีนั้นก็แพร่กระจายเร็ว 
   - การคมนาคม เช่น ถนนหนทาง ขอบข่ายการติดต่อสื่อสาร
กว้างขวางแพร่หลาย ถ้ามากจะกระจายได้เร็ว 
   - ลักษณะของความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสภาพทางสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนหนึ่ง ๆ ถ้าไม่มีความขัดแย้งกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนส่วนใหญ่ 
เทคโนโลยีนั้นจะแพร่กระจายเร็ว 
   - วัตถุประสงค์ในการผลิตของเกษตร ถ้าเป็นการผลิตเพ่ือการค้า
มากกว่าผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เทคโนโลยีนั้นก็จะแพร่กระจายได้เร็วกว่า 
   - มีสินเชื่อเพ่ือการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยราคาถูกบริการแค่ไหน 
ถ้ามีมากการแพร่กระจายเทคโนโลยีก็มีมากกว่า (ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย, 2528 : 57-61) 

เอกสารความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ 
 การเกษตรยังคงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ เนื่องจากขบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
ยังมีบทบาทส าคัญต่อการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
นอกจากนั้นภาคการเกษตรยังมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโดยรวมหลายประการ เช่น เป็นอาหารและเป็น
วัตถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีบทบาทต่อธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกษตร ตั้งแต่การค้าและการผลิตปัจจัยการผลิต ไปจนถึงการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตร  
เป็นต้น อาชีพที่มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากคนจ านวนมากจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง  
ความพึงพอใจในด้านผลตอบและแทนวิถีชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ความพอใจดังกล่าว ปัจจัยที่จ าเป็นได้แก่ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิต และ  
การจัดการเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด นอกจากนั้นอาชีพใดที่มีผู้มีความสามารถ
ให้ความสนใจจ านวนมาก อาชีพนั้นก็มีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ 
 การเลี้ยงสัตว์เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่นอน จากการสันนิษฐาน 
จากภาพวาด และในภาพแกะสลักในที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ เชื่อว่ามนุษย์เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์และ 
การเพาะปลูกมากกว่า 10,000 ปี มาแล้ว โดยในระยะแรก ๆ มนุษย์จะด ารงชีพด้วยการหาสิ่งที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ และการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร โดยน าสัตว์ที่ได้จากการล่าและยังมีชีวิตอยู่มากักขังไว้ 
จากสัตว์ที่ดุร้าย ปราดเปรียวก็เชื่องขึ้น เริ่มมีการผสมพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เมื่อมนุษย์อพยพย้ายถิ่น
ฐานก็จะพาสัตว์เหล่านี้ไปด้วย และจากสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป ท าให้รูปร่างของสัตว์ปรับตัวไป
ตามสภาพแวดล้อมนั้น ๆ สัตว์ชนิดเดียวกันก็จะมีความแตกต่างกัน มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกันไปจนถึงปัจจุบันจ านวนประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้น ความต้องการบริโภคสัตว์ก็เพ่ิมขึ้น 
จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์และเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ ท าให้เกิดพันธุ์สัตว์ที่ เจริญ  
เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงและมีการเลี้ยงแบบการค้าเพ่ิมมากข้ึน (จรัล สว่างทัพ, 2539 : 1) 

ความหมายของการเลี้ยงสัตว์ 
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 การเลี้ยงสัตว์ หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การให้อาหาร การบ ารุงพันธุ์ และ
การสุขาภิบาลแก่สัตว์ เพ่ือให้ผู้เลี้ยงได้รับประโยชน์จากสัตว์ เช่น การใช้แรงงาน หรือการใช้ผลผลิต
ต่าง ๆ เป็นต้น (กรมอาชีวศึกษา, 2526 : 1) 
 

 ประเภทของการเลี้ยงสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์สามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภท คือ 
 1. สัตว์ใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ ม้า ลา ล่อ  
 2. สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ แกะ กระต่าย 
 3. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ไก่ ห่าน นกต่าง ๆ  
 4. สัตว์น้ า ได้แก่ กุ้ง ปู ปลา 
 5. สัตว์อ่ืน ๆ ได้แก่ จระเข้ กบ ผึ้ง ครั่ง ไหม 
 การเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้จะเลี้ยงสัตว์ที่น าไปบริโภคเป็นส่วนใหญ่ เช่น สัตว์ใหญ่ 
อันได้แก่ โค กระบือ สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด นกกระทา สัตว์น้ า ได้แก่ 
ปลาต่าง ๆ ส่วนสัตว์อ่ืน ๆ ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ผึ้ง ไหม เป็นต้น ซึ่ งในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดผู้เลี้ยง 
ต้องค านึงถึงหัวใจของการเลี้ยงสัตว์ 3 ประการ คือ 
 1. พันธุ์สัตว์ (Breed) ซึ่งรวมไปถึงการคัดเลือก และบ ารุงพันธุ์สัตว์  ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้การเลี้ยงสัตว์ประสบความส าเร็จ เช่น การเลี้ยงไก่ ถ้าเราให้อาหารอย่างดี การจัดการตลอดจน
การสุขาภิบาลอย่างดี แต่ใช้ไก่พันธุ์ไม่ดีหรือไก่พันธุ์พ้ืนบ้านซึ่งมีการเจริญเติบโตช้า ใช้เวลาในการเลี้ยง
นานกว่าจะได้ผลผลิต สิ้นเปลืองเวลาและต้นทุน และเช่นเดียวกันถ้าเราเลี้ยงไก่โดยการผลิตพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์เอง หรือปล่อยให้ผสมพันธุ์เองในฝูงเดียวกันแล้ว ไม่นานจะเกิดเลือดชิด ท าให้ผลผลิตลดลง
เรื่อย ๆ ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติ เราต้องมีการบ ารุงพันธุ์สัตว์ตลอดเวลา โดยการคัดเลือกเฉพาะ
สัตว์ที่มีลักษณะดีมาเลี้ยงเท่านั้น 
 พันธุ์สัตว์ในโลกมีมากมายหลายชนิด แต่ละพันธุ์มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ 
และความต้องการผลิตผลของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ สัตว์ที่มีความส าคัญมากทางเศรษฐกิจก็มักจะมีพันธุ์ 
ที่ส าคัญมากมายหลายพันธุ์ เพราะนักสัตวศาสตร์ใช้ระบบการปรับปรุงพันธุ์ สร้างพันธุ์ใหม่ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ผลิต นอกจากนั้นในปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตสัตว์ต่างก็มีความรู้ค วามสามารถ 
ในทางวิชาการกันมากขึ้น จึงท าให้เกิดสัตว์พันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย 
 2. อาหารและการให้อาหาร (Feed and Feeding) เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง อาหาร 
ที่มีคุณภาพสูงแม้ราคาค่อนข้างแพง แต่เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
ย่อมคุ้มคา่กว่าอาหารที่มีราคาถูก 
 3. การจัดการ (Management) ซึ่งรวมถึงการสุขาภิบาล เช่น การท าวัคซีนป้องกันโรค 
การตัดปากไก่  เพ่ือให้สัตว์อยู่สบายจะได้ ให้ผลผลิตเต็มที่ ตามความสามารถของเผ่ าพันธุ์  
(นพดล วงศ์ศรี, 2526 : 1-2) 
 

 สภาพการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
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 การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน หรือเลี้ยงแบบรายย่อย
เพ่ือเสริมรายได้จากการเพาะปลูกพืช ซึ่งสัตว์ที่เลี้ยงส่วนหนึ่งจะใช้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจะน าไป
จ าหน่าย อาหารที่ ใช้ เลี้ยงจะเป็นเศษอาหารจากครัวเรือน จากผลพลอยได้จากการเกษตร  
เช่น ร า ปลายข้าว สัตว์ที่ปลดจากการใช้งาน เช่น โค กระบือ ก็จะถูกจ าหน่ายออกไป การลงทุน  
จึงมีน้อย และการเลี้ยงอีกแบบหนึ่งคือ การเลี้ยงแบบสมัยใหม่ มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  
ในการผลิตสัตว์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท าให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้น 
สภาพการเลี้ยงสัตว์ในประเทศแบ่งออกตามประเภทของสัตว์ ได้ดังนี้ 
  

สภาพการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 
 โค  
 โคท่ีเลี้ยงกันในปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. โคเนื้อ (Beef Type) หมายถึง โคที่เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหารโดยเฉพาะ การผสมพันธุ์ 
โคเนื้อได้มุ่ งไปในทางที่ ให้ โคเนื้อมี เนื้อมาก และคุณภาพของเนื้อสูง โดยเฉพาะเนื้อส่วนที่ดี  
จะมีจ านวนมาก เช่น เนื้อแถบสะโพกและต้นขา และเนื้อบริเวณแนวหลังที่เรียกว่าเนื้อสัน เนื่องจาก  
โคเนื้อมีน้ าหนักมากจึงจ าเป็นต้องมีทรงต่ าและล าตัวทั้งกว้างทั้งลึก ฉะนั้นลักษณะโดยทั่วไปของโคเนื้อ
จะเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าไม่ว่าจะมองทางทิศใด แนวหลังและแนวพ้ืนท้องขนานกับพ้ืนดิน  
ส่วนล าตัวหนาลึกและยาว คอสั้นและหนา ส่วนหน้าของล าตัวเนื้อเต็มและหนาแน่น ขาสั้นมั่นคง 
ล าตัวดูกลม เนื้อเต็ม แผ่นหลังกว้างและเรียบ ส่วนท้ายอวบเต็ม และมองไม่เห็ นร่อยรอยสะโพก 
และก้นกบ เคลื่อนไหวช้าและอืดอาด 
 2. โคนม (Dairy Type) หมายถึง โคที่ เลี้ยงเพ่ือรีดนมขาย เป็นโคที่มีรูปร่างลักษณะ 
แสดงการให้นมมาก โคนมที่ดีจะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมแบบลิ่มและไม่อ้วน ลักษณะรูปร่างบอบบาง
ในตอนด้านหน้า แต่ส่วนมากโคนมที่ดีจะท้องและมีเต้านมซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโคธรรมดา แสดงถึง
ความจุของกระเพาะและเต้านม 
 3. โคงาน (Draft Type) หมายถึง โคที่เลี้ยงไว้ใช้งาน มีรูปร่างลักษณะทั่วไปในทางที่
ส่งเสริมต่อการท างาน กล่าวคือ สามารถให้ก าลังฉุดลากได้สูง มีความอดทนในการท างาน  
มีความว่องไวในการเคลื่อนไหว รูปร่างเพรียว โคงานจะมีไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อมาก คุณภาพเนื้อ  
จึงไม่ดี แต่เมื่อหยุดท างานแล้วอาจเปลี่ยนอาหารเพื่อขุนไว้ ท าให้คุณภาพเนื้อดีได้ 
 4. โคเอนกประสงค์ (Multipurpose Type) หมายถึง โคที่เลี้ยงไว้เพ่ือจุดประสงค์ตั้งแต่  
2 อย่างขึ้นไป เช่น โคเนื้อและงาน โคนมและเนื้อ เป็นต้น  
 การเลี้ยงโค นิยมเลี้ยงแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีทั้งโคพ้ืนเมือง โคเนื้อลูกผสม 
โคเนื้อพันธุ์แท้ และโคนม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และค่านิยม
ในท้องถิ่น 
 
 

 กระบือ (Buffaloes) 
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 กระบือเป็นสัตว์ในตระกูล Bovidae เช่นเดียวกับโค แต่กระบือจัดอยู่ในหมู่ Bubaline 
กระบือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีทั้งกระบือเลี้ยงและกระบือป่า ซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วทุกทวีป ยกเว้น
ทวีปอเมริกา เราเลี้ยงกระบือก็เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างาน ให้เนื้อ หรือให้นมเท่านั้น กระบือเลี้ยง 
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bubalus bubalis แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 
 1. กระบือปลักเอเชียตะวันออก (Swamp Buffaloes Southeast Asia) 
 2. กระบือแม่น้ าของอินเดียและปากีสถาน (River Buffaloes of India and Pakistan) 
 3. กระบือของประเทศเมดิเตอร์เรเนียน (Buffaloes of Mediterranian) 
 

 กระบือปลัก (Swamp Buffaloes) เป็นกระบือที่ เลี้ยงกันในประเทศไทย พม่า เขมร 
มาเลเซีย จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สีทั่วไปของกระบือปลักเป็นสีด าเทาคล้ายหินชนวน 
นอกจากนี้อาจมีสีเผือก ซึ่งไม่ใช่ลักษณะอัลไบโน (albino) สีด่างขาวด า (มีในอินโดนีเซีย) ขนาดของ
กระบือปลักแตกต่างกันแล้วแต่พันธุ์ โดยมีน้ าหนักตั้งแต่ 400-600 กิโลกรัม กระบือปลักเป็นกระบือ
ส าหรับใช้งานมากกว่าเลี้ยงไว้ใช้เนื้อบริโภค ลักษณะเฉพาะของกระบือปลักพอสรุปได้ดังนี้ มีเขายาว 
ส่วนใหญ่เขาโค้งงามเป็นรูปวงกลม ล าตัวสั้น ท้องกาง หน้าผากเรียบ หน้าสั้น จมูกใหญ่ คอยาว ขาสั้น 
กีบเท้าใหญ่ ใช้ท านาได้ดี มีขนยาวเป็นรูปตัววี (V) ที่ใต้คางและหน้าอก ข้อเท้ามีขนขาว ลูกอัณฑะเล็ก
ติดกับล าตัว ไม่มีรอยคอด ตัวเมียมีน้ านมน้อย (1-2 ลิตรต่อวัน) ชอบแช่ปลักโคลน และเมื่อใช้ 
เหล็กเผาประทับตราจะติดไม่ค่อยทน 
 กระบือแม่น้ า (River Buffaloes) เป็นกระบือที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดียและ
ปากีสถาน แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น กระบือ
ในกลุ่มนี้มีสีด าจัด มีเขางอนวนแบบเขาแกะ และเป็นกระบือนมโคแท้ แบ่งเป็นพันธุ์ต่าง ๆ ได้
ประมาณ 15-16 พันธุ์ มีลักษณะเฉพาะดังนี้ กีบเท้าเล็กไม่มีขนขาวส่วนใดของล าตัว ลูกอัณฑะใหญ่
กว่ากระบือปลัก ส่วนที่ติดกับล าตัวมีรอยคอด ตัวเมียมีน้ านมมาก (8-16 ลิตรต่อวัน) ชอบแช่น้ า 
ที่ไม่มีโคลน และเม่ือใช้เหล็กเผาไฟประทับตราบนหนังจะติดเป็นแผลตลอดไป 
 กระบือที่เลี้ยงในประเทศไทย เป็นกระบือชนิดปลัก ตามปกติเกษตรกรจะเลี้ยงไว้ใช้ท านา 
เลี้ยงกันรายละ 1-4 ตัว กระบือไทยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย และเกษตรกรมักไม่ค่อยพิถีพิถันในการเลี้ยงดู 
กล่าวคือ มักจะสร้างคอกกลางแจ้งหรือใช้ใต้ถุนบ้านเป็นคอก อาหารของกระบือก็มักเป็นหญ้าหรือ
ฟางข้าว แทบจะไม่มีการใช้อาหารข้นเลี้ยงกระบือเลย การผสมพันธุ์ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ 
โดยผู้เลี้ยงไม่มีการควบคุม ดังนั้นลูกกระบือที่เกิดมาส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเกิดจากพ่อตัวไหน และ
การปล่อยให้มันมีการผสมพันธุ์โดยปราศจากการควบคุมจึงท าให้ลูกที่ ได้ขาดประสิทธิภาพ 
ในการเจริญเติบโต เมื่อกระบือพอเริ่มใช้งานได้แล้วและเพ่ือให้กระบือเชื่องใช้งานได้ดีมักจะมีการตอน
ตัวที่ปราดเปรียวโดยการทุบอัณฑะ จึงท าให้ขาดกระบือคุณลักษณะที่ดีที่จะใช้ท า พันธุ์ ไป 
อย่างน่าเสียดาย จากการศึกษากระบือไทยพบว่า กระบือเพศเมียโตเต็มที่จะมีน้ าหนักประมาณ  
350 กิโลกรัม ตัวผู้จะมีน้ าหนักตั้งแต่ 420-554 กิโลกรัม และมีอายุยืนโดยปกติถึง 20 ปี 
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 กระบือพันธุ์มูราห์ (Murrah) เป็นกระบือชนิดกระบือแม่น้ า ประเทศไทยเคยสั่งกระบือ 
พันธุ์นี้มาจากมาเลเซียมาเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2500  
 การเลี้ยงกระบือ มีการเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในแหล่งที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ในปัจจุบันจ านวนของ
กระบือลดลง เนื่องจากการลดแรงงานจากกระบือในงานเกษตรกรรม การไม่นิยมบริโภคเนื้อกระบือ 
เป็นต้น 
 

สภาพการเลี้ยงสัตว์เล็ก 
 สุกร 
 โดยทั่วไปอาจแบ่งสุกรออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. สุกรมัน (Lard Type) หมายถึง สุกรที่มีส่วนที่ให้มันมาก รูปร่างอ้วนเตี้ย ล าตัวสั้น 
สะโพกเล็ก เจริญเติบโตช้า ได้แก่ สุกรพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยและจีน ปัจจุบันสุกรประเภทมันได้หายไป
จากตลาดการค้าสุกร เนื่องจากผู้บริโภคไม่นิยมบริโภคน้ ามันที่ได้จากสุกร โดยหันมานิยมบริโภค 
น้ ามันพืชเป็นส่วนใหญ่ 
 2. สุกรเบคอน (Bacon Type) ลักษณะของสุกรประเภทนี้เป็นสุกรขนาดใหญ่ ล าตัวยาว 
บาง ไหล่หนา หลังและบริเวณสะเอวแคบ ปริมาณของเนื้อแดงมากกว่าพันธุ์เนื้อ และปริมาณของมัน
น้อยกว่าพันธุ์ เนื้อ ดังนั้นความหนาของมันแข็งหรือมันที่บริเวณสันหลังบางมาก สุกรชนิดนี้  
ในต่างประเทศนิยมใช้ท าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า เบคอน เพราะเหตุว่าบริเวณเนื้อสามชั้นมีลายเส้นเนื้อ 
หรือชั้นของเนื้อหนาหลายชั้นจึงเหมาะแก่การท าเบคอน 
 3. สุกรเนื้อ (Meat Type) หมายถึง สุกรที่มีเนื้อมาก มันน้อย สุกรประเภทนี้มีล าตัว 
สั้นกว่าประเภทเบคอน หัวไหล่และสะโพกก้อนโตกว่า เปอร์เซ็นต์ของมันมีมากกว่า ดังนั้นความหนา
ของมันแข็ง หรือมันที่บริเวณสันหลังจะหนากว่าสุกรเบคอน สุกรเนื้อโดยมากเป็นสุกรมันดั้งเดิม  
แต่ได้ถูกปรับปรุงใหม่จนกระทั่งเป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อดีพอสมควร มีลูกดกพอใช้ 
 การเลี้ยงสุกร นิยมเลี้ยงกันทั่วทุกภาค ตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปเลี้ยงแบบหลังบ้านจนถึงฟาร์มที่
มีขนาดใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก 
 

 แพะ แกะ 
 เราอาจแบ่งแกะ ในโลกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แกะขน คือ แกะที่เลี้ยงตัดเอาขนขาย ได้แก่ แกะหางยาว และแกะสะโพกอ้อน แกะ
พวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตหนาวจัด เช่น พันธุ์เมอริโนร์ และพันธุ์แรมโบเลท์ 
 2. แกะเนื้อ คือ แกะที่เลี้ยงเพ่ือขายเนื้อ ได้แก่ แกะหางสั้น แกะหางอ้อน เช่น พันธุ์แฮม
เชียร์ และพันธุ์เซาท์ดาวน์  
 การเลี้ยงแพะ นิยมเลี้ยงมากในภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยมุสลิม เพ่ือใช้บริโภคและใช้
ในพิธีกรรมทางศาสนา 
 การเลี้ยงแกะ นิยมเลี้ยงเพ่ือการเอาเนื้อมาเป็นอาหาร มีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป 
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สภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก 
 ไก่ 
 สามารถจ าแนกไก่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ไก่ไข่ คือ ไก่ที่เลี้ยงไว้ส าหรับเอาไข่โดยเฉพาะ 
 2. ไก่เนื้อ คือ ไก่ท่ีเลี้ยงไว้ใช้เนื้อเป็นอาหาร โดยเฉพาะไก่ประเภทนี้โตเร็วแต่ไข่น้อย 
 การเลี้ยงไก่ ไก่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ เลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศ โดยกระจายอยู่ทั่ว 
ทุกภูมิภาค 
 

 เป็ด 
 เป็ดพันธุ์พ้ืนเมืองที่เลี้ยงกันอยู่ตามที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยพอจะแยกออกได้เป็น 2 พันธุ์ 
ดังนี้ 
 1. เป็ดปากน้ า เป็นเป็ดพันธุ์ไข่ ตัวเล็กกว่าเป็ดพันธุ์นครปฐม ขนตัวสีด า อกสีขาว ปากด า 
เท้าด า ไข่ได้ดีพอใช้และไข่ได้เร็ว ไข่ดกกว่าเป็ดนครปฐมแต่ให้ฟองที่เล็กกว่า เป็ดตัวผู้จะมีสีเดียวกับ 
ตัวเมียแต่ขนที่หัวมีสีเขียวบรอนซ์ 
 2. เป็ดนครปฐม เป็นเป็ดไข่ เช่นเดียวกับเป็ดปากน้ า ตัวใหญ่  อกกว้าง ออกไข่ช้า 
แต่ไข่ฟองโต ตัวเมียมีขนสีลายกาบอ้อย ตัวผู้หัวสีขาว คอควั่นขาว อกสีแดง ล าตัวสีเทาเหมือนเป็ดป่า 
ปากสีเทา เท้าสีส้ม เมื่อหยุดไข่แล้วขายเป็นเนื้อเป็ดได้ราคาดี เพราะตัวโตมีน้ าหนักดี 
 การเลี้ยงเป็ด มีการเลี้ยงทั้งเป็ดเนื้อ และเป็ดไข่ นิยมเลี้ยงในเขตพ้ืนที่แถบชายทะเล และ 
ที่มีแหล่งน้ าสมบูรณ์ 
 
 
 

 ห่าน 
 ห่านที่เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นห่านพันธุ์จีน แบ่งออกเป็น  
2 ชนิด คือ 
 1. ห่านสีขาว 
 2. ห่านสีเทา หรือสีน้ าตาล 
 ห่านพันธุ์จีนที่เลี้ยงในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นห่านขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับห่าน  
ของต่างประเทศ ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีน้ าหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 5.4 กิโลกรัม ส่วนตัวเมีย 
จะหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับห่านพันธุ์ต่างประเทศจะมีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 9 กิโลกรัม
ในตัวเมีย 
 การเลี้ยงห่าน มีการเลี้ยงในเขตภาคกลาง เลี้ยงง่าย ทนแล้ง กินหญ้าและวัชพืชเป็นอาหาร 
โดยมีเศษอาหาร ร า ปลายข้าว  และข้าวเปลือกเสริม 
 

 นก 
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 การเลี้ยงนก โดยเฉพาะนกกระทานิยมเลี้ยงเพ่ือบริโภคไข่และเนื้อ (วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีสระแก้ว, 2546 : 3-4) 
ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ 
 มนุษย์ใช้สัตว์แทบทุกชนิดเป็นอาหาร สมัยโบราณมนุษย์ล่าสัตว์เป็นอาหาร ตั้งแต่สัตว์ที่ล่า
หรือจับได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น งู แย้ เป็นต้น จนกระทั่งคือเครื่องมือจับสัตว์ 
ที่มีขนาดใหญ่และล่าได้ยากขึ้น  สามารถล่าและจับสัตว์มาเป็นอาหารได้มากขึ้น เมื่อเหลือ 
จากการบริโภคก็กักขังสัตว์ไว้ใช้เป็นอาหารในวันต่อไป และพัฒนาจนกลายมาเป็นการเลี้ยงสัตว์  
เพ่ือการค้าอย่างเช่นที่ท ากันอยู่ในปัจจุบัน 
 การเลี้ยงสัตว์จึงมีความส าคัญ และให้ประโยชน์ต่อผู้ เลี้ยงมากมายหลายประการ  
ผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างฐานะจนร่ ารวยได้ เป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง หากมอง  
ในภาพรวมตั้งแต่ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้รับผลประโยชน์จาก  
การเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น ซึ่งพอสรุปประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ได้ 4 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1.  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 สัตว์เลี้ยงจ าพวกโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจ าหน่ายเพ่ือการบริโภค เนื้อ นม ไข่ โดยตรงแล้ว 
ยังมีผลพลอยได้หลายชนิด ท าเป็นเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ได้หลาย ๆ ประเภท สินค้าบางชนิด  
มีปริมาณมากจนกระทั่งสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ด้วย นับว่าผลผลิตจากสัตว์นี้  
ช่วยลดการเสียดุลการค้าได้ประการหนึ่ง ประมาณ 60 % ของประชากรไทยมีอาชีพท าการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์  แม้ว่าจ านวนผู้ประกอบอาชีพการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลมาจากทิศทาง
ของระบบเศรษฐกิจไทยมุ่งไปสู่การประกอบการด้านอุตสาหกรรม แต่การเลี้ยงสัตว์ก็ยังนับเป็นอาชีพ  
ที่ส าคัญของเกษตรกรไทย 
 2.  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ด้านเกษตรกรรม 
 การเลี้ยงสัตว์มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านอ่ืน ๆ หลายด้าน 
ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทั้งสิ้น คือ 
  2.1 การใช้แรงงานจากสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร  
ในอดีตเราใช้แรงงานจากสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ใช้ช้าง ใช้ม้าในการขับข่ี ลากจูง ใช้แรงงานโค กระบือ
ในการเกษตร การใช้แรงงานสัตว์มีความเหมาะสมกับการเกษตรในชนบทเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เกษตรกรแต่ละรายมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพียงเล็กน้อย การลงทุนท าได้จ ากัด เพราะมักขาดเงินสดที่จะซื้อ
เครื่องจักรทุ่นแรง การเดินทางไม่สะดวกที่จะว่าจ้างรถไถเพราะอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ  
แต่การใช้แรงงานจากสัตว์สามารถลงมือไถเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูกได้ทันที ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่
ที่มนุษย์น ามาใช้แรงงาน งานหนัก เช่น การท าไม้ ขนย้ายท่อนซุงได้แรงงานจากช้างคอยช่วยเหลือ  
ในการท าสงครามสมัยโบราณช้างศึกมีบทบาทส าคัญ  นอกจากนี้ ช้ างยั งสามารถช่วยงาน  
ทางด้านการเกษตร บรรทุกสิ่งของ แม้กระทั่งไถนา การใช้ช้างไถนาปรากฏในหลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ 
เป็นต้นว่า ที่บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ม้าและช้างเป็นสัตว์ที่ ใช้ท างาน 
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อย่างหนัก สมัยก่อนคนที่ขยันและท างานหนักจะถูกเปรียบเปรยว่า ท างานอย่างช้างอย่างม้า ม้าหรือ
ช้างถูกน ามาใช้ไถนา ลากจูง และเป็นสัตว์พาหนะ สัตว์ในกลุ่มนี้ที่ ให้ประโยชน์ด้านแรงงาน  
ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ ลา และล่อ (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล, 2542 : 13)  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น มีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาแทนแรงงานจากสัตว์มากขึ้น 
ความส าคัญในการใช้แรงงานจากสัตว์จึงน้อยลง  
  2.2 การเลี้ยงสัตว์ช่วยเปลี่ยนแปลงผลผลิตในฟาร์ม ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้
ผลิตผลนั้นได้โดยตรงมาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและที่มนุษย์ชอบ นอกจากนั้นสัตว์ยังเปลี่ยนผลผลิต 
ที่เหลือจากมนุษย์กินมาเป็นเนื้อซึ่งได้ราคาสูงจากการขายผลิตผลนั้น ๆ โดยตรง จึงอาจกล่าวได้ว่า
สัตว์เปรียบเสมือนตลาดรับซื้อพืชผลซึ่งมีราคาถูกแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อให้ขายได้ราคาแพง หรือถ้าจะพูด
อีกอย่างหนึ่งคือ การเลี้ยงสัตว์ช่วยท าให้ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ย่อมเป็นผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนกว่าการเอาผลผลิตเหล่านั้นมาเลี้ยงมนุษย์โดยตรง 
  2.3 การเลี้ยงสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรอ่ืน ๆ เช่น  
การเลี้ยงปลาควบคู่กับการเลี้ยงสุกร โดยใช้มูลสุกรเป็นอาหารของปลา และยังพบว่าสามารถใช้ 
มูลไก่แห้งตั้งแต่ 10-40 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารผสมเป็นอาหารของไก่ไข่และวัวเนื้อได้  ในภาคใต้ 
ของประเทศไทยนิยมเลี้ยงวัวในสวนมะพร้าวเพ่ือให้วัวก าจัดหญ้าในสวนมะพร้าว  และให้มูล 
แก่ต้นมะพร้าว ท าให้มะพร้าวเจริญเติบโตและมีผลดกข้ึน 
  2.4 สัตว์ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เพราะมูลของสัตว์ประกอบด้วย
แร่ธาตุต่ าง ๆ  ซึ่ งเป็ นปุ๋ ยแก่ พื ช  สัตว์จะให้ มู ลซึ่ งก็คื อปุ๋ ยคอก  (manure) หรือปุ๋ ย อินทรีย์  
(organic fertilizer) ที่ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง แม้ว่าจะเป็นปุ๋ยที่มีอัตราการสลายตัวช้า 
แต่ปุ๋ยคอกจะท าให้โครงสร้างของดินดีขึ้น  มูลสัตว์ต่าง ๆ มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ดังนี้ มูลโครุ่นมีค่าเท่ากับ 1.7 , 1.6 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักแห้งตามล าดับ 
มูลสุกรมีค่าเท่ากับ 3.8 , 2.1 และ 1.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักแห้งตามล าดับ มูลไก่มีค่าเท่ากับ 6.5, 
1.8 และ 1.3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักแห้งตามล าดับ ส่วนมูลกระบือเชื่อว่ามีค่าใกล้เคียงกับมูลโค 
นักวิชาการจึงได้เน้นอยู่เสมอว่าเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ต้องการเพ่ิมผลผลิตพืชมากขึ้น ๆ สัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ จะถ่ายมูลสดไม่ต่ ากว่า  
5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อวัน 
  2.5 การเลี้ยงสัตว์ช่วยก าจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี วัชพืชบางอย่าง เช่น หญ้าคา 
ผักตบชวา เป็นศัตรูที่ร้ายแรงต่อการปลูกพืชเป็นอย่างมาก ปีหนึ่ง ๆ เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการก าจัดวัชพืชเหล่านั้นเป็นเงินหลายล้านบาท ถ้าหากเกษตรกรน าเอาวัชพืชเหล่านั้นมาใช้  
เลี้ยงสัตว์ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ และเป็นการประหยัดค่าอาหารสัตว์ไปในตัวอีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น การน าเอาผักตบชวาตากแห้งมาเป็นส่วนผสมของอาหารสุกร สามารถใช้ได้ถึง  
20 เปอร์เซ็นต์ของอาหารทั้งหมด ทั้งนี้เพราะผักตบชวาตากแห้งมีโปรตีนถึง 20.50 เปอร์เซ็นต์ 
คาร์โบไฮเดรต 36.6 เปอร์เซ็นต์  
 3.  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ด้านสังคม 
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 การเลี้ยงสัตว์ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมหลายประการ ซึ่งล้วนแต่เกื้อกูลสังคม ท าให้สังคม 
ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นปกติสุข ดังนี้ 
  3.1 ลดปัญหาการว่างงานของประชาชน การที่ประชาชนในชาติไม่มีงานท า 
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ชาวชนบทมีการอพยพจากไร่นาสู่เมือง  
ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม ปัญหาจากผู้ก่อการร้าย ปัญหาโสเภณี ปัญหาการเกิดแหล่งเสื่อมโทรม
เนื่องมาจากการอพยพจากชนบทสู่เมือง เป็นต้น หากประชาชนได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์  
ก็จะช่วยให้มีงานท าประจ า ปัญหาทางสังคมอันเกิดจากการว่างงานก็จะหมดไป 
  3.2 ผลิตผลจากสัตว์ช่วยบ ารุงพลานามัยของประชาชนอันเป็นก าลังของชาติ 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เนื้อ นม ไข่ เป็นอาหารพิเศษส าหรับพลานามัยของมนุษย์  
ท าให้ผู้บริโภคมีร่างกายแข็งแรง เติบโต ปราศจากโรคภัย มีความคิดเฉลียวฉลาด มีความเข้มแข็ง  
ในการปฏิบัติงานและภารกิจ ซึ่งผลท้ายสุดก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติ เกี่ยวกับเรื่องนี้
มี รายงานจากประเทศญี่ ปุ่ นกล่ าวว่า คนญี่ ปุ่ นรุ่น ใหม่มีความสู งมากกว่าคนญี่ ปุ่ นรุ่น เก่ า  
(ก่อนสงครามโลก) ถึง 4 นิ้ว เขาอ้างว่าทั้งนี้ เป็นเพราะคนญี่ปุ่นนิยมรับประทานอาหารจ าพวก  
เนื้อ นม ไข่ กันมากขึ้น นม ไข่ นั้นมีวิตามินและสารอาหาร แร่ธาตุ บางอย่ างที่หาไม่ได้หรือ 
มีเพียงเล็กน้อยในอาหารประเภทอ่ืน ๆ นักโภชนาการได้วิเคราะห์จ านวนโปรตีนในไข่ เนื้อไก่ และสุกร 
ไว้ดังนี้ ไข่ 12.7 เปอร์เซ็นต์ ไก่ 21.4 เปอร์เซ็นต์ และสุกร 15.7 เปอร์เซ็นต ์
  3.3 การเลี้ยงสัตว์เป็นการให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว โดยทั่วไปแล้ว
การประกอบอาชีพการเกษตรมักจะกระท าสืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน  ดังนั้นในการให้ลูกหลาน 
ได้ช่วยปฏิบัติ งาน เลี้ ยงสัตว์อย่างถูกต้องจึงเป็นการให้การศึกษาต่อบุตรหลานผู้ ซึ่ งต่อไป 
จะต้องประกอบอาชีพการเกษตรอยู่แล้ว เป็นการวางรากฐานอาชีพการเกษตรให้แก่พวกเขา  
ถ้ามีโอกาสท าอาชีพการเกษตรในโอกาสต่อไปก็จะเป็นเกษตรกรที่ดี สามารถประสบผลส าเร็จได้ 
  3.4 การเลี้ยงสัตว์เป็นการใช้แรงงานภายในครอบครัวให้เป็นประโยชน์ แรงงาน
จากเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ สามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี หากน ามาใช้ประโยชน์
ในเรื่องนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันการสูญเปล่าทางแรงงาน และช่วยให้บุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว 
ได้มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตน และเห็นว่าตนก็สามารถท าประโยชน์ให้แก่ครอบครัวได้
เช่นกัน 
  3.5 การเลี้ยงสัตว์เป็นการฝึกนิสัยของผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบ  
การตรงต่อเวลา และรู้จักการประหยัด 
  3.6 การเลี้ยงสัตว์ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ปฏิบัติ  อันจะท าให้ 
มีสุขภาพจิตที่ดี คลายความเครียดได้ 
 4.  ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ของการเลี้ยงสัตว์ 
 นอกจากประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้ว การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย
หลายประการซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรของประเทศทั้งสิ้น ทั้งในด้านอุตสาหกรรม  
ด้านพลังงาน การแพทย์ และการกีฬา เป็นต้น 
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  4.1 การเลี้ยงสัตว์ช่วยท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมการท าปุ๋ยวิทยาศาสตร์จากกระดูกสัตว์ ฯลฯ 
  4.2 การผลิตพลังงานจากมูลสัตว์ ได้แก่  การผลิตแก๊สชีวภาพ (bio-gas)  
ท าได้โดยการหมักมูลสัตว์ให้เกิดแก๊สมีเทน ซึ่งการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์นี้กระท าแพร่หลายมาก  
ในประเทศอินเดียและไต้หวัน ฯ ส าหรับประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์แก๊สจากมูลสัตว์เพ่ือใช้กับ
เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร และเครื่องมือหุงต้มมีจ านวนไม่มาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีการรณรงค์
ส่งเสริมอยู่ก็ตาม 
  4.3 การท าวัคซีนป้องกันโรคของสัตว์และของคน โดยผลิตจากไขและเลือด 
ของสัตว์ 
  4.4 การท ากาวจากหนังสัตว์ ท ายาฟอกหนัง เครื่องส าอางจากไข่ 
  4.5 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้ป้องกันขโมย เช่น การฝึกสุนัขเพ่ือใช้จับคนร้าย และ 
ใช้ในราชการสงคราม 
  4.6 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเกมกีฬา เช่น การแข่งม้า ขี่ม้าโปโล หรือการชนไก่ 
เป็นต้น (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง, 1-4) 
 
 สรุป 
 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพการเกษตรสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในปัจจุบัน 
เพราะอาชีพการเลี้ยงสัตว์ใช้พ้ืนที่น้อย ไม่ต้องเลือกฤดูกาล เลี้ยงได้ทุกสภาพพ้ืนที่ และมีตลาด  
ที่แน่นอนรองรับ นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เลี้ยงมากมาย ทั้งได้ผลผลิต เนื้อ นม 
ไข่ เพ่ือการบริโภค และยังมีผลผลิตอ่ืน ๆ เช่น ชน หนัง และเขา ยังเป็นผลพลอยได้จากสัตว์ที่สร้าง
รายได้ให้กับผู้ เลี้ยงและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง การเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมลูกโซ่  
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมท าเครื่องใช้และ  
ของประดับจากสัตว์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ประเทศไทยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ดี 
มีแหล่งน้ า และแหล่งอาหารสัตว์สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผู้ที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์จะต้องมี
ความชอบก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ศึกษาห้าข้อมูลเพ่ือให้การเลี้ ยงสัตว์เกิดผลส าเร็จ  
โดยมีองค์ประกอบ 3 อย่างที่ต้องค านึงถึงในการเลี้ยงสัตว์ คือ ใช้พันธุ์สัตว์ที่ดี ใช้อาหารที่มีคุณภาพดี 
และมีการจัดการที่ด ี
 
เอกสารความรู้เกี่ยวกับหมอกควัน 
 ความหมายของหมอกควัน 
 หมอกควัน หมายถึง การสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร และไฟป่า หมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งในบรรดาสารต่าง ๆ 
ที่ปะปนอยู่ในอากาศ หมอกควันจัดเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ซึ่งมีผลกระทบ
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ต่อสุขภาพของประชาชน ความเป็นอันตรายของฝุ่นละอองต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง 
ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สัมผัส รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้รับแต่ละคนด้วย 
 
 สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 
 ผลการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะ
ห ม อ ก ค วั น  (Haze) ซึ่ ง วั ด โด ย ค่ า ฝุ่ น ข น าด เล็ ก  (PM 10) ใน พ้ื น ที่ ภ า ค เห นื อ ต อ น บ น 
ในปี พ.ศ. 2550-2551 โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติในจังหวัดเชียงใหม่ 2 สถานี 
ล าปาง 4 สถานี และได้ติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เพ่ิมเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น 
ขนาดเล็ก (PM10) พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
สูงเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ในหลายพ้ื นที่ และเป็นเวลาหลายวัน  
โดยพบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 10 ตรวจวัดได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2550 มีค่าสูงสุด  
383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. 2552 มีค่า 280 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. 2553 มีค่าสูงสุด 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกิน 
ค่ามาตรฐานกว่า 4 เท่า (วิจารณ์ สิมาฉายา, 2552 : 3) 
 
 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน 
 สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน และไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในชุมชน การเผา  
ในพ้ืนที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าเขม่าควัน  
ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ บดบังทัศนวิสัย เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ  
มีการเพ่ิมของจ านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน พ้ืนที่ 
ดังนั้น เมื่อจ าแนกสาเหตุหลัก ๆ ที่ท าให้เกิดหมอกควัน และไฟป่า สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. สาเหตุที่มาจากประชาชน เช่น การเผาขยะ และเศษวัชพืช ชาวบ้านยังขาดความเข้าใจ 
และตระหนักถึงปัญหาของการเกิดหมอกควันและไฟป่า บุคลากรที่ท าหน้าที่ป้องกันในพ้ืนที่มี 
จ านวนน้อยไม่เพียงพอส าหรับลาดตระเวน และพ้ืนที่รับผิดชอบในหมู่บ้านมีอาณาเขตกว้าง  
และสภาพบางพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงทุรกันดารยากต่อการตรวจตรา และเฝ้าระวัง 
 2. สาเหตุที่เกิดมาจากการท าเกษตรของชาวบ้าน การเผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือก าจัด 
เศษวัชพืช เศษใบไม้ การเผาที่ต้องการจะรุกพ้ืนที่เพ่ือขยายพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง การเผา 
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก เกษตรกรต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการไถกลบ และ  
การเผาเพื่อท าแนวกันไฟเพ่ือกันการลุกลามของไฟป่าจากพ้ืนที่อ่ืน 
 3. สาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ ขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างจริงจัง ไม่มีกฎระเบียบ 
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ 
ได้ทั่วทุกที่ของเขตความรับผิดชอบ ชาวบ้านไม่มีอาชีพหลักเป็นของตนเอง การควบคุมการบุกรุก 
พ้ืนที่ป่ายังขาดประสิทธิภาพ พ้ืนที่อยู่ติดกับชายแดนผู้เผาเป็นชาวต่างชาติ สภาพพ้ืนที่หมู่บ้าน 
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เป็นที่ลาดชันไม่สะดวกในการดับไฟ บางครั้งก็ต้องปล่อยให้ไฟดับเอง ชาวบ้านบางกลุ่มปิดบังข้อมูล 
เนื่องจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีอิทธิพลแตกต่างกันออกไป และขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  
ในด้านนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553 : 18) 
 การเผาเศษพืช เศษวัสดุภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ 
 1. การเผาเพ่ือเปิดพ้ืนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ราบ โดยเกษตรกรหรือชาวบ้านมักใช้ 
การเผาในที่เปิดโล่งเป็นวิธีเพ่ือท าลายเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งตอซังข้าวโพด ซังข้าว  
ซังต้นหอม-กระเทียม เป็นต้น ทั้งนี้การเผาตอซังที่เป็นเศษซากวัสดุเหล่านี้จะท าหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน โดยเกษตรกรไม่มีทางเลือกอ่ืนหรือไม่มีศักยภาพ  
ในการน าเศษซากเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ จะใช้การเผาอันเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจาก  
บรรพบุรุษซึ่งด ารงอยู่ภายใต้ความเชื่อหลายประการ เช่น การเผาเป็นการจัดการปัญหาจากแมลง 
และเพ่ิมอินทรีย์สารแก่ดิน และส่งผลให้พืชผลงอกงามดี นอกจากนี้ในกรณีการเลี้ยงวัวแบบปล่อย  
ให้กินหญ้าเอง การเผาตอซังหญ้าและต้นไม้เล็ก ๆ ที่แห้งเหี่ยวยังช่วยให้หญ้าสดใหม่อันมีคุณค่า 
ต่อการเจริญเติบโตของวัว ควาย งอกงามข้ึนมากมายด้วย 
 2. การเผาโดยสร้างแนวกันไฟ วิธีการนี้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงนิยมท ากัน โดยมีลักษณะ
ประนีประนอมยอมปล่อยให้มีการเผาพืชไร่ของชุมชนโดยมีระบบการควบคุมทั้งทางกายภาพของพื้นที่
ไร่ที่มีการเผามิให้ลุกลามออกไปสู่เขตป่า และมีการตกลงทางสังคมร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
ชาวไร่บนที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เช่น กะเหรี่ยง( ปากากะยอ) ที่ยังรักษาวัฒนธรรมการควบคุม
ทางสังคมภายในกลุ่มโดยใช้การเผาเพ่ือควบคุมการลุกลามของไฟ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการลุกลามของ
ไฟไปสู่ เรือกสวน ไร่นา และพ้ืนที่ป่าของชุมชนใกล้เคียง กรณีการเผาเช่นนี้จะมีการตกลงกัน 
ระหว่างกลุ่ม ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เดือนที่จะท าการเผา ช่วงเวลาการเผา และการควบคุมมิให้ไฟลุกลาม 
โดยอาศัยประเพณี ความเชื่อของกลุ่ม เป็นกลไกในการควบคุมชุมชน อย่างไรก็ตามแม้ว่า  
จะมีการควบคุมทางสังคมระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเผาเพ่ือสร้างแนวกันไฟนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เกิดหมอกควันในวงกว้างแก่ทั้งผู้อาศัยอยู่บนที่สูงและผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง 
 3. การหาของป่าและการเผาโดยไม่มีแนวกันไฟ ทั้งนี้ “การหาของป่า” เป็นวัฒนธรรม 
การด ารงชีพของชาวเขาและเกษตรกรผู้อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน หรือเขตที่ท ากินของตนเองที่ติดต่อ
กับเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ผู้หาของป่าจะใช้การเผาเพ่ือแผ้วถางทางเข้า-ออกจากป่า หรือก่อไฟ
ท าให้เกิดควันเพื่อเอารังมดแดง รังผึ้ง ทั้งยังเชื่อว่าการเผาจะท าให้เห็ดถอบและผักหวานเจริญงอกงาม
ดี นอกจากนี้เกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงจ านวนหนึ่งท าการเผาป่าเพ่ือขยายที่ดินท ากิน 
ในเขตป่าสงวน และเดินทางเร่ร่อนเข้าไปหาของป่าในเขตการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนอ่ืน จึงก่อให้เกิด 
ไฟป่าโดยไม่มีผู้ดูแลควบคุม สาเหตุการเผาในลักษณะนี้จึงยากแก่การควบคุม เพราะไม่สามารถระบุตัว
ผู้ที่ควรรับผิดชอบในการระมัดระวังมิให้ไฟลามเข้าไปในพ้ืนที่ อ่ืนได้  (อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์,  
2558 : 78-80) 
 ในการท าการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูงสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการเตรียมดินเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมี
การถากถางพ้ืนที่เพ่ือก าจัดเศษพืช วิธีการที่ง่ายสะดวกและประหยัดส าหรับเกษตรกรคือ การเผา  
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ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมกันมาก นอกจากนี้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรบางชนิด  
เช่น อ้อย เกษตรกรต้องท าการเผาเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ส าหรับการก าจัดเศษพืชอ่ืน ๆ 
เกษตรกรมักจะใช้การเผาเหมือนกัน 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  
เป็นต้นมา มีการตรวจพบปริมาณฝุ่นสู งในช่วงฤดูแล้ ง โดยเฉพาะบริเวณ พ้ืนที่ จั งหวัดที่ มี 
การท าการเกษตร เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ
ได้นานไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน และในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะท าการเผาเศษวัสดุเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
 จากการส ารวจชนิดและปริมาณวัสดุตอซังในพ้ืนที่ การเกษตรของประเทศไทยเมื่อปี  
พ.ศ. 2541 พบว่ามีปริมาณวัสดุตอซัง รวมทั้งสิ้น 29.1 ล้านตันต่อปี  และเมื่อค านวณปริมาณ 
การเกิดฝุ่นละอองจากการเผาวัสดุตอซังทั้งหมดจะเกิดฝุ่นละอองปริมาณทั้งสิ้น 58,200-407,400 ตัน 
(การเผาเศษพืช 1 ตัน จะท าให้เกิดฝุ่นละอองปริมาณ 2-14 กิโลกรัม) (ส านักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2542) 
  

ผลกระทบของหมอกควัน 
 หมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 

 ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 หมอกควันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยการท าให้เกิดการระคายเคือง 
หรือแสบตา ก่อให้เกิดโรคตาแดง และท าให้หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนั้น  
มีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากขีดความสามารถในการท างานของปอด
ลดลงอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าจะไม่ เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด แต่ในระยะยาวมักจะเสียชีวิต  
ด้วยโรคมะเร็ งปอด  (มงคล  รายะนคร, 2553 : 11) โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณ สุข 
เฉพาะวันที่ 15-23 มีนาคม พ.ศ. 2550 พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน  
เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางตา โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคผิวหนัง ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน และตาก รวมกันถึง   
61,000 ร าย  ท า ให้ รั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก ารดู แ ล รั ก ษ าป ระม าณ  25 ล้ าน บ าท  
(พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, 2550 : 2-3) 
  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 ปัญหาหมอกควันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ปัญหาที่เกิดขึ้น  
ท าให้ เป็น อุปสรรคต่อทัศนะวิสัยของการเดินทางทั้ งทางบก และทางอากาศ โดยสมาคม 
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ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้ประมาณการว่า ในปัจจุบันมีคนทั่วโลกท่องเที่ยวต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 900 ล้านคน ในจ านวนนี้มีผู้ที่มาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนไม่ต่ ากว่า 60 ล้านคน  
โดยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายเฉลี่ยปีละ 1 ล้านคน ซึ่ งน ารายได้ เข้าสู่จั งหวัดเชียงราย 
ประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อเกิดปัญหาหมอกควันท าให้ต้องเสียรายได้ 
อย่างมหาศาล 
 

 ผลกระทบต่อด้านอ่ืน ๆ 
 ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะจากหมอกควัน ท าให้โครงการพ านักระยะยาวของ
จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบที่ยาวนานโดยไม่อาจจัดท าการประชาสัมพันธ์มาทดแทนได้ 
นอกจากนั้นยังมีผลท าให้งบประมาณต่าง ๆ ต้องถูกปรับมาใช้เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ปัญหาหมอกควันจึงมีส่วนท าให้การก าหนดงบประม าณ 
ส าหรับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตร์การประหยัดพลังงาน และ 
ใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมถูกจ ากัดไป  
อย่างน่าเสียดาย (มงคล รายะนาคร, 2553 : 13) 
 
 สรุป 
 ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนับว่ าเป็นปัญหาส าคัญมาก 
ปัญหาหนึ่ง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
รวมทั้งท าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน  
บดบังทัศนะวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ระบบนิเวศป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของพ้ืนที่  
ซึ่งความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง (ธันวาคม -เมษายน) ของทุกปี  
ที่มีสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน 
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความแห้ งแล้งที่ส่ งผลให้ 
เกิดการเพ่ิมขึ้นของไฟป่า ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะท าการเผาเศษวัสดุ  
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ส าหรับปีที่มีฝนตกน้อยหรือเกิดภาวะแห้งแล้ง  
จะท าให้การชะล้างหมอกควันหรือฝุ่นที่แขวนลอยเป็นไปได้น้อย บางปีภาคเหนือตอนบน  
ประสบปัญหาหมอกควันที่รุนแรงมากอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ปัญหานี้ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 
 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 อนุสรณ์ แสนอาษา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอาหารปลามีราคาแพง 
และขาดแคลนแหล่งเงินทุน นอกจากนี้เกษตรกรมีความต้องการให้ลูกพันธุ์ปลานิลมีคุณภาพสูงขึ้น 
และให้มีการลดราคาอาหารส าเร็จรูป ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก
จ าหน่ายแก่สมาชิก เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมหาตลาดจ าหน่ายผลผลิต
ให้แก่เกษตรกร 
 สุ รศักดิ์  โนราช  (2547 : บทคัดย่อ ) ได้ ศึ กษาเรื่อง  ความคิด เห็ นของเกษตรกร 
ต่อการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงปลาน้ าจืดของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุดรธานี พบว่า ก าไรจากการจ าหน่ายปลาของเกษตรกร พบว่า ประสบปัญหา  
ในระดับมาก มี  4 ประเด็น  คือ  ขาดการขนส่ งที่ ดี  ความรู้และประสบการณ์ ไม่ เพียงพอ  
ขาดการประกันราคา และพ่อค้าเอกชนกดราคาการรับซื้อ ปัญหาด้านการส่งเสริม พบว่า มีปัญหา  
ในระดับมาก 4 ประเด็น คือ ขาดการแนะน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ขาดเอกสารให้ความรู้  
ขาดการติดตามจากเจ้าหน้าที่ และขาดการฝึกอบรม 
 อมรรัตน์ พุ่มน้ าเค็ม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับการปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษของเกษตรกรในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว  
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เกษตรกร
ทราบถึงอันตรายจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นผู้ชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมากท่ีสุด ผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษให้จ าหน่ายให้กับโครงการฯ 
มากที่สุด เกษตรกรมีการยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในระดับปานกลาง และมีปัญหาใน
เรื่องปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
 ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับการท าการเกษตร
แบบผสมผสานของเกษตรกรอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ถ้าเกษตรกร 
มีการศึกษาดูงานมากก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ิมข้ึน หรืออย่างน้อยถ้ามีการศึกษา
ดูงาน 1 ครั้ง ก็อาจท าให้เกษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานระดับหนึ่ง และเกษตรกร 
ที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจ าหน่ายผลผลิต ด้านราคาผลผลิ ตถูก  
มีแหล่งจ าหน่ายไม่แน่นอน ปัญหาด้านความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรแบบผสมผสาน และปัญหา
ด้านการระบาดของโรคสัตว์และแมลงศัตรูพืช  
 ณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ และคณะ (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย 
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการระบบเกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนบน พบว่า ปัจจัยทางสังคม  
และแรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรจัดการระบบเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การที่เกษตรกรได้มีโอกาส  
ไปศึกษาดูงานหรือเห็นตัวอย่าง เมื่อกลับมามักจะมีแนวคิดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพ่ือให้ดีขึ้น 



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เป็นกรอบที่ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยให้มีรูปแบบ ขั้นตอนวิธีการ 
และเทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการเชิ งวิทยาศาสตร์  มี ข้ อสนับสนุ นทางทฤษฎี  
และเอกสารอ้างอิง เพ่ือการน ามาปรับใช้การก าหนดทิศทางที่ต้องการศึกษาวิจัย สร้างเครื่องมือ  
และวิธีการด าเนินงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความจริง (Fact) จากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
และค้นพบปรากฏการณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการก าหนดระเบียบวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งในบทนี้ได้
แบ่งข้ันตอนของวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบ Logit model เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ผล 
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จึงมีจ านวนมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ เกษตรกรที่อาศัยอยู่
ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่ชัด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได้ก าหนดจ านวนตัวอย่างจากสูตรค านวณ  
แบบไมท่ราบจ านวนประชากร โดยอาศัยสูตร Cocharan (1953) ดังนี้ 
   

   n  =  
𝑝(1−𝑝)𝑍2

𝑒2                             (สมการที่ 1) 
 
 เมื่อ n แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 
  p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าหนด 
  Z แทน ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยก าหนด 
  e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดข้ึน 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดให้สัดส่วนของประชากรหรือค่า p ให้มีค่าเท่ากับ 0.50  
ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือค่า Z ที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือค่า e ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 (โดยที่ค่า Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ) ดังนั้น จึงสามารถค านวณ 
กลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
 

 แทนค่า n =      (0.5)(1−0.5)(1.96)2

0.052
      =   385 
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 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ คือ 385 คน และเพ่ือความน่าเชื่อถือในงานวิจัยครั้งนี้ 
จึงได้มีการปรับจ านวนของกลุ่มตัวอย่างเป็น 500 คน แบ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จ านวน 207 คน 
และเกษตรกรที่ไม่เลี้ยงสัตว์จ านวน 293 คน 
  
 
 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การสนทนากลุ่ม (focus group)  
 2. การเข้าไปศึกษาเยี่ยมชมพ้ืนที่ (field survey) 
 3. การจัดเวทีสาธารณะ (public forum) 
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
 5. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ือทดแทนการปลูกพืชไร่ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ 
โดยใช้แบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษารวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะได้น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของเกษตรกรจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนแรงงานทางการเกษตร ประสบการณ์ในการท าการเกษตร  
จ านวนพ้ืนที่การเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อปี  ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
ได้โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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การวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

 ในการวิเคราะห์นี้ได้ใช้แบบจ าลอง Logit model ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวแปรที่ท าการศึกษา
วิจัยเป็นตัวแปรในลักษณะความน่าจะเป็น ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ในขณะเดียวกันวิธีนี้ 
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมส าหรับการวิเคราะห์ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหรือการไม่ยอมรับ
โครงการ หรือกิจกรรมใด ๆ หรือในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดให้โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ 
ประสบความส าเร็จ หรือไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการ
สมการถดถอยแบบก าลั งสองต่ าที่ สุด  (Ordinary least squares : OLS) เป็นวิธีการท านาย 
ที่ไม่ถูกต้องเพราะค่าท านาย (Predicted value) ของตัวแปรตามที่ได้จากสมการนี้มีโอกาสที่จะ 
มีค่าต่ ากว่า 0 และเกินกว่า 1 ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงตัดสินใจใช้แบบจ าลอง Logit model  
ซึ่งมีรูปแบบของสมการ ดังนี้คือ 
 
 
   yi       =          Xiβ + 𝜇i                               (สมการที่ 2) 
 
 จากสมการที่ 1 ในทางปฏิบัติค่า yi  เราไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable) แต่สิ่งที่ 
เราสั งเกตเห็นได้ก็คือ การที่ เกษตรกรยอมรับอาชีพการเลี้ ยงสัตว์  ในที่ นี้ จึ งใช้ตั วแปรหุ่ น  
(Dummy variable) ช่วยในการวิเคราะห์ โดยที่ yi  คือตัวแปรตาม 
 ถ้า       yi =  1  แสดงว่า เกษตรกรยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
    ถ้า yi  =  0  แสดงว่า เกษตรกรไม่ยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 
 จาก  Likelihood function 
 
Prob (y1 , = γ1, y2    = γ2, …  yn ) = ∏ yi=0   [1 − 𝐹(𝑋𝑖𝛽)] ∏ yi=1 F(𝑋𝑖 𝛽)   (สมการที่ 3) 
 
 ซึ่งสามารถเขียนในรูปที่กะทัดรัดได้ ดังนี้ 
 
  L =  ∏ [𝐹(𝑋𝑖𝛽)]𝑛

𝑘=1 yi [1 − 𝐹(𝑋𝑖𝛽)] 1 − yi                                  

(สมการที่ 4) 
 

   โดยที่         𝐹 (𝑋𝑖𝛽) =   
1

1+𝑒−𝑋𝑖𝛽 
 
 L คือ ความน่าจะเป็น (Probability) ที่เกษตรกรยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ 
ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 
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 x1  คือ เพศของเกษตรกร 

x1  =  1  หากเกษตรกรเป็นเพศชาย 
x1  =  0  หากเกษตรกรเป็นเพศหญิง 

 x2   คือ อายุของเกษตรกร 
 x3   คือ ระดับการศึกษา 

x3  = 1  หากเกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
x3  = 0 อ่ืน ๆ  

 x4  คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
 x5  คือ จ านวนแรงงานทางการเกษตร (คน) 
 x6  คือ ประสบการณ์ในการท าการเกษตร (ปี) 

x7  คือ จ านวนพื้นที่การเกษตร (ไร่) 
x8  คือ รายได้จากการเกษตร (บาท/ปี) 
x9   คือ วิธีการเลี้ยงสัตว์ 

x9  = 1 หากเกษตรกรทราบ 
x9  = 0 หากเกษตรกรไม่ทราบ 

x10  คือ ราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
x10 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x10 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

x11  คือ ความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
x11 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x11 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x12  คือ ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
x12 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x12 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x13  คือ ท าเลของอ าเภองาว และอ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
x13 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x13 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x14  คือ สภาพอากาศของอ าเภองาวและอ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
x14 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x14 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย  

x15  คือ การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ 
x15 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x15 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 
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x16  คือ การจัดการฝึกอบรมจากภาครัฐ 
x16 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x16 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

x17  คือ การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ 
x17 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x17 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x18  คือ การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 
x18 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x18 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x19   คือ ความชื่นชอบ 
x19 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x19 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 

 x19   คือ ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน 
x19 = 1 หากเกษตรกรเห็นด้วย 
x19 = 0 หากเกษตรกรไม่เห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงาน 
  

ตารางระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ต.ค. 

2558 
พ.ย. 
2558 

ธ.ค. 
2558 

ม.ค. 
2559 

ก.พ. 
2559 

มี.ค. 
2559 

เม.ย. 
2559 

พ.ค. 
2559 

,มิ.ย. 
2559 

ก.ค. 
2559 

ส.ค. 
2559 

ก.ย. 
2559 

-จัดท าแบบสอบถาม 
-ทดสอบแบบสอบถาม
ในพื้นที่ 
-จัดเวทีสาธารณะ  
จัดสนทนากลุ่ม เข้า
เยี่ยมชมพื้นที่ จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และด าเนินการ
สัมภาษณ์เกษตรกร 
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-สรุปผลการวจิัย 
-เขียนรายงาน
ผลการวิจัย และขอ
อนุมัติเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัย การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่
ของเกษตรกรในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน  
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ซึ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูล และผลการวิเคราะห์
ตารางข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ ยงสัตว์เพ่ือทดแทน 
การปลูกพืชไร่ 
 ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 ในส่วนของลักษณะข้อมูลทั่วไปจะแสดงลักษณะทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา จ านวน
สมาชิกในครอบครัว จ านวนแรงงานทางการเกษตร ประสบการณ์ในการท าการเกษตร จ านวนพ้ืนที่
ทางการเกษตร และรายได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เพศ 
 เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่าเป็นเพศชายมากถึง 237 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 80.89 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิงจ านวน 56 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 19.11 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ หากพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ พบว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็น  
เพศชายมีมากถึง 158 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.33 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด แต่คิดเป็นสัดส่วน 
น้อยกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิงจ านวน 49 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.67 ของผู้ที่
เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่า จ านวนตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวนมากถึง 395 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ
ที่เหลือเป็นเพศหญิงจ านวน 105 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.1) 
 

 ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
สถานภาพของเกษตรกร  

รวม 
(คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

หญิง 56 19.11 49 23.67 105 21.00 
ชาย 237 80.89 158 76.33 395 79.00 
รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 อายุ 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามอายุเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ 
พบว่า โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งมีจ านวนมากถึง 116 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.59 
ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ รองลงมาจะอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.76 
ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และพบว่าช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุดเพียง 13 คน หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 4.44 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ พบว่า โดยส่วนใหญ่จะมีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งมีจ านวนมากถึง 66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.88 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ รองลงมา
จะอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.05 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ และช่วงอายุ 
60 ปีขึ้น ไป มีน้อยที่ สุดคือจ านวน 17 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.22 ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์  และ 
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจ านวนมากที่สุด กล่าวคือ มีจ านวนมากถึง 
172 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.40 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 162 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.40 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามอายุ 

อายุ สถานภาพของเกษตรกร รวม (คน) ร้อยละ 
ไม่เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

20-30 ปี 32 10.92 24 11.59 56 11.20 
31-40 ปี 116 39.59 56 27.05 172 34.40 
41-50 ปี 96 32.76 66 31.88 162 32.40 
51-60 ปี 36 12.29 44 21.26 80 16.00 
60 ปีขึ้น

ไป 
13 4.44 17 8.22 30 6.00 

รวม 293 100.00 207 100 500 100.00 
                     อายุต่ าสุด = 22 ปี             อายุสูงสุด = 73 ปี    
                     อายุเฉลี่ย = 42.81 ปี          

ระดับการศึกษา 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ 
ไม่เลี้ยงสัตว์ พบว่า โดยส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีจ านวนมากถึง  
121 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.30 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ รองลงมาช่วงการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีจ านวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.01 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา 
มีน้อยที่สุดคือจ านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ 
เลี้ยงสัตว์ พบว่า โดยส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีจ านวนมากถึง 100 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 48.31 ของผู้ที่เคยเลี้ยงสัตว์ รองลงมาช่วงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีจ านวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.05 ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์ และช่วงการศึกษาสูงกว่าระดับ 
ปริญญาตรีมีน้อยที่สุดคือจ านวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ และเมื่อพิจารณา
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ภาพรวมทั้งหมดเกษตรกรจะได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งมีจ านวนมากถึง 221 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 44.20 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีจ านวน 141 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.20 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา
กับการศึกษาสู งกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุดเท่ากัน คือจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8  
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยง

สัตว์ (คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่ได้รับการศึกษา 1 0.34 3 1.45 4 0.0 
ประถมศึกษา 121 41.30 100 48.31 221 44.2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 85 29.01 56 27.05 141 28.2 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

58 19.79 36 17.39 94 18.8 

ปวช. /ปวส. 22 7.51 7 3.38 29 5.8 
ปริญญาตรี 4 1.37 3 1.45 7 1.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.68 2 0.97 4 0.8 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ในการศึกษาจ านวนสมาชิกของเกษตรกร เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า
จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 3-5 คน มีจ านวน 241 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 82.25 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 3 คน มีจ านวน  
45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.36 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ส่วนน้อยที่สุดคือ ครอบครัวที่มีมากกว่า 5 คน 
มีจ านวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ 
จะเห็นได้ว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 3-5 คน มีจ านวน 167 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 80.68 ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 3 คน  
มีจ านวน 32 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.46 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ส่วนน้อยที่สุดคือ มากกกว่า 5 คน  
มีจ านวน 8 คน หรือคิด เป็นร้อยละ 3.86 ของผู้ที่ เลี้ ยงสัตว์  แต่ เมื่ อ พิจารณ าในภาพรวม 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 3-5 คน มีจ านวน  
408 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.60 ของจ านวนตัวอย่างทั้ งหมด รองลงมาคือ จ านวนสมาชิก 
ในครอบครัวน้อยกว่า 3 คน โดยมีจ านวน 77 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.40 ของจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด และจ านวนสมาชิกครอบครัวที่มีอยู่มากกว่า 5 คน มีน้อยที่สุดคือ 15 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 3.00 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตางรางที่ 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 
จ านวนสมาชิก 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยง

สัตว์ (คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 คน 45 15.36 32 15.46 77 15.40 
3-5 คน 241 82.25 167 80.68 408 81.60 
มากกว่า 5 คน 7 2.39 8 3.86 15 3.00 
รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
                          จ านวนสมาชิกต่ าสุด = 1 คน     จ านวนสมาชิกสูงสุด = 8 คน 
                          จ านวนสมาชิกเฉลี่ย = 3.41 คน 

จ านวนแรงงานทางการเกษตร 
 ในการศึกษาจ านวนแรงงานทางการเกษตร เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า
จ านวนแรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 3-5 คน มีจ านวน 172 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 58.70 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนแรงงานทางการเกษตรน้อยกว่า 3 คน และ  
6-8 คน มีจ านวนเท่ ากัน  มีจ านวน 52 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.75 ของผู้ที่ ไม่ เลี้ ยงสัตว์  
จ านวนแรงงานทางการเกษตรที่น้อยที่สุดคือมีมากกว่า 8 คน มีจ านวน 17 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.80 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่าจ านวนแรงงาน  
ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 3-5 คน มีจ านวน 106 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.21 ของผู้ที่
เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนแรงงานทางการเกษตรน้อยกว่า 3 คน มีจ านวน 82 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 39.61 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ จ านวนแรงงานทางการเกษตรที่น้อยที่สุดคือ มีมากกว่า 8 คน  
มีจ านวน 4 คน หรือคิด เป็นร้อยละ 1.93 ของผู้ที่ เลี้ ยงสัตว์  แต่ เมื่ อ พิจารณ าในภาพรวม 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทั้งจ านวนแรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 3-5 คน กล่าวคือ 
มีจ านวน  278 คน  หรือคิด เป็ นร้อยละ 55.60 ของจ านวนตั วอย่ างทั้ งหมด รองลงมาคื อ  
จ านวนแรงงานทางการเกษตรที่น้อยกว่า 3 คน โดยมีจ านวน 134 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.80  
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และจ านวนแรงงานทางการเกษตรที่มีมากกว่า 8 คน มีน้อยที่สุดคือ  
21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามจ านวนแรงงานทางการเกษตร 

 
จ านวนแรงงาน
ทางการเกษตร 

 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยง

สัตว์ (คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 คน 52 17.75 82 39.61 134 26.80 
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3-5 คน 172 58.70 106 51.21 278 55.60 
6-8 คน 52 17.75 15 7.25 67 13.40 
มากกว่า 8 คน 17 5.80 4 1.93 21 4.20 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
                            จ านวนแรงงานต่ าสุด = 1 คน        จ านวนแรงงานสูงสุด = 27 คน 
                            จ านวนแรงงานเฉลี่ย = 3.99 คน     

ประสบการณ์ในการท าการเกษตร 
 ในการศึกษาประสบการณ์ในการท าการเกษตร เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ 
จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี มีจ านวน 127 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีประสบการณ์ในการท าการเกษตร 10-20 ปี 
มีจ านวน 109 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.20 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ ส่วนน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์ 
ในการท าการเกษตร 20 ปี มีจ านวน 57 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.45 ของผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และ 
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นว่าประสบการณ์ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า  
10 ปี มีจ านวน 104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.24 ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์  รองลงมาประสบการณ์ 
ในการท าการเกษตร 10-20 ปี  มีจ านวน 70 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.82 ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์  
ส่วนน้อยที่สุดคือ มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากกว่า 20 ปี มีจ านวน 33 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.94 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประสบการณ์ 
ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี มีจ านวน 231 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.20  
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการท าการเกษตร 10-20 ปี มีจ านวน  
179 คน  ห รื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ  35.80 ของจ าน วนตั วอย่ า งทั้ งหมด  และมี ป ระสบ การณ์ 
ในการท าการเกษตรมากกว่า 20 ปี  มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 90 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.00  
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท า
การเกษตร 

 
ประสบการณ์ใน

การท า
การเกษตร 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ปี 127 43.35 104 50.24 231 46.20 
10-20 ปี 109 37.20 70 33.82 179 35.80 
มากกว่า 20 ป ี 57 19.45 33 15.94 90 18.00 
รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 



41 

 
                             ประสบการณ์ต่ าสุด = 1 ปี   ประสบการณ์สูงสุด = 52 ปี 
                             ประสบการณ์เฉลี่ย = 12.84 ปี 

จ านวนพื้นที่ทางการเกษตร 
 ในการศึกษาจ านวนพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า
จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ ระหว่าง 6-10 ไร่ มีจ านวน 99 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 33.79 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรน้อยกว่า 6 ไร่ มีจ านวน 
71 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.23 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่น้อยที่สุดคือ 
อยู่ระหว่าง 11-15 ไร่ มีจ านวน 59 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.14 ของผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ และ 
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่าจ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ไร่ 
มีจ านวน 100 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.31 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีจ านวนพื้นที่ทางการเกษตร
น้อยกว่า 6 ไร่  มีจ านวน 76 ไร่  หรือคิด เป็นร้อยละ 36.71 ของผู้ที่ เลี้ ยงสัตว์  จ านวนพ้ืนที่ 
ทางการเกษตรที่น้อยที่สุดคือ มีมากกว่า 15 ไร่ มีจ านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ของผู้ที่ 
เลี้ยงสัตว์ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่
จะอยู่ระหว่าง 6-10 ไร่ กล่าวคือมีจ านวน 199 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.80 ของจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาคือ จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่น้อยกว่า 6 ไร่ โดยมีจ านวน 147 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.40 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และจ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีมากกว่า 15 ไร่  
มีน้อยที่สุดคือ  65 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.7) 
 
 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามจ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 
จ านวนพื้นที่ทาง

การเกษตร 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 6 ไร่ 71 24.23 76 36.72 147 29.40 
6-10 ไร่ 99 33.79 100 48.31 199 39.80 
11-15 ไร่ 59 20.14 30 14.49 89 17.80 
มากกว่า 15 ไร่ 64 21.84 1 0.48 65 13.00 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
                             พ้ืนที่ทางการเกษตรต่ าสุด = 2 ไร่     พ้ืนที่ทางการเกษตรสูงสุด = 35 ไร่ 
                             พ้ืนที่ทางการเกษตรเฉลี่ย = 9.66 ไร่ 
 รายได้ 
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 ในการศึกษาด้านรายได้เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ ไม่ได้ 
เลี้ยงสัตว์มีรายได้อยู่ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี มีจ านวนมากถึง 64 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 21.84 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีรายได้มากกว่า 300,000 บาท/ปี เป็นจ านวน 59 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.14 ของผู้ที่ ไม่ ได้ เลี้ยงสัตว์ ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี  
เป็นจ านวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ 
มีรายได้อยู่ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี เป็นจ านวนมากถึง 65 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.40 
ของผู้ที่ เลี้ยงสัตว์ รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 100,001-150,000 บาท/ปี เป็นจ านวน 59 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.50 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท/ปี เป็นจ านวน  
5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมด รายได้อยู่ระหว่าง 
50,001-100,000 บาท/ปี  มีจ านวนมากที่สุด กล่าวคือ มีจ านวนมากถึง 129 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 25.80 ของจ านวนตัวอย่างทั้ งหมด รองลงมาอยู่ระหว่าง 100,001-150,000 บาท/ปี  
จ านวน 117 คน หรือคิด เป็นร้อยละ 23.40 ของจ านวนตัวอย่ างทั้ งหมด  รายได้น้ อยกว่า  
50,000 บาท/ปี มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.8) 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามรายได้รวมของครอบครัว 

รายได้ 
(บาท/ปี) 

สถานภาพของเกษตรกร 
รวม  
(คน) 

ร้อยละ ไม่เลี้ยงสัตว์  
(คน) 

ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 
(คน) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 50,000 7 2.39 5 2.42 12 2.4 
50,001 - 100,000 64 21.84 65 31.40 129 25.8 
100,001 - 150,000 58 19.80 59 28.50 117 23.4 
150,001 - 200,000 43 14.68 46 22.22 89 17.80 
200,001 - 250,000 30 10.23 17 8.21 47 9.40 
250,001 - 300,000 32 10.92 15 7.25 47 9.40 
มากกว่า 300,000 59 20.14 - - 59 11.80 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
รายได้ต่ าสุด = 40,000 บาท    รายได้สูงสุด = 850,000 บาท  รายได้เฉลี่ย = 189,566 บาท 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในด้านความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรทั้งที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 
ในที่นี้จะดูในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ วิธีการเลี้ยงสัตว์ ราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ความต้องการ
บริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ท าเลของ 
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเหมาะกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
สภาพอากาศของอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเหมาะสมกับ
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อาชีพการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมจากภาครัฐ การจัดฝึกอบรมโดยภาครัฐ การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ 
ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นความรู้ในเรื่องดังกล่าวของเกษตรกร  
ทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเป็นอย่างไร สามารถแยกอธิบายในแต่ละประเด็นได้ ดังต่อไปนี้  
 
 วิธีการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึกษาการทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน 182 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.12 ของผู้ที่ไม่ได้
เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และไม่ทราบเป็นจ านวน 111 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.88 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน
มากถึง 199 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.14 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และที่ไม่ทราบเป็นจ านวน 8 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.86 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า 
เกษตรกรทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน 381 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.20 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด และที่ไม่ทราบเป็นจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 คน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.9) 
 
ตางรางที่ 4.9 แสดงถึงการการทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ 

 
การทราบวิธี 
การเลี้ยงสัตว์ 

สถานภาพของเกษตรกร  
รวม (คน) 

 
ร้อยละ ไม่เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ 

(คน) 
ร้อยละ 

ทราบ 182 62.12 199 96.13 381 76.20 
ไม่ทราบ 111 37.88 8 3.87 119 23.80 
รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 ราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรว่าราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ถ้าพิจารณา  
จะเห็นว่า ผู้ที่ได้เลี้ยงสัตว์มีความเห็นด้วยเป็นจ านวน 228 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.82 ของผู้ที่ 
ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18 ของผู้ที่
ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่าผู้ที่เห็นด้วยเป็นจ านวน  
196 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.69 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 11 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 424 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.10) 
ตารางท่ี 4.10 แสดงถึงความคิดเห็นว่าราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์  
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ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 228 77.82 196 94.69 424 84.80 
ไม่เห็นด้วย 65 22.18 11 5.31 76 15.20 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

  

 ความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรว่าความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์
ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 228 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 77.82 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 65 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 22.18 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 192 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.75 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 420 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 84.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 80 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.11)  
ตารางท่ี 4.11 แสดงถึงความคิดเห็นว่าความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 228 77.82 192 92.75 420 84.00 
ไม่เห็นด้วย 65 22.18 15 7.25 80 16.00 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรว่าผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 240 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 81.91 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 53 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยจ านวน 201 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.10 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มี
ความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
ภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 441 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.20 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 59 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.80 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางที่ 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรว่าผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 240 81.91 201 97.10 441 88.20 
ไม่เห็นด้วย 53 18.09 6 2.90 59 11.80 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 ท าเลของอ าเภองาวจังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เหมาะสม
กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรว่าท าเลของอ าเภองาว และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง
เหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็น
จ านวน 190 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.85 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็น
ด้วยเป็นจ านวน 103 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.15 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด เมื่อพิจารณา
เฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 159 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.81 
ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 48 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.19 
ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็น
จ านวน 349 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วย
เป็นจ านวน 151 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.20 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.13) 
ตารางท่ี 4.13 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรว่าท าเลของอ าเภองาว และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง     
     เหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 190 64.85 159 76.81 349 69.80 
ไม่เห็นด้วย 103 35.15 48 23.19 151 30.20 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 สภาพอากาศของอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ในการศึ กษาความคิด เห็ นของเกษตรกรว่ าสภาพอากาศของอ าเภองาว  และ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์  ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 
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มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 191 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.19 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  
และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 102 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.81 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 166 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.19 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 41 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.81 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 357 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 143 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางที่  4.14 แสดงถึ งความคิด เห็นของเกษตรกรว่าสภาพอากาศของอ าเภองาว และ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 191 65.19 166 80.19 357 71.40 
ไม่เห็นด้วย 102 34.81 41 19.81 143 28.60 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ  
จะมีผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วย 
เป็นจ านวน 199 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.92 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิด 
ไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 94 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.08 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ และเมื่อพิจารณา
เฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 197 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.17 
ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.83 
ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 
396 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.20 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 
104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 199 67.92 197 95.17 396 79.20 
ไม่เห็นด้วย 94 32.08 10 4.83 104 20.80 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
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 การจัดการฝึกอบรมจากภาครัฐ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดการฝึกอบรมจากภาครัฐ ถ้าพิจารณา  
จะเห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 205 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.97  
ของผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 88 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 30.03 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า 
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 153 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.91 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 54 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.09 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  
และเม่ือพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 358 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 142 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.16) 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการฝึกอบรมจากภาครัฐ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 205 69.97 153 73.91 358 71.60 
ไม่เห็นด้วย 88 30.03 54 26.09 142 28.40 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดหาตลาดโดยภาครัฐ ถ้าพิจารณา 
จะเห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 189 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.51  
ของผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 104 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 35.49 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 196 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.69 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  
และเมื่อพิจาณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 385 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 115 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.17) 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดหาตลาดโดยภาครัฐ 
ความคิดเห็น สถานภาพของเกษตรกร รวม  ร้อยละ 
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ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ (คน) 

เห็นด้วย 189 64.51 196 94.69 385 77.00 
ไม่เห็นด้วย 104 35.49 11 5.31 115 23.00 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ถ้าพิจารณา 
จะเห็นว่า ผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 87 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.69  
ของผู้ที่ ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 206 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 70.31 ของผู้ที่ ไม่ได้ เลี้ยงสัตว์ทั้ งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ เลี้ยงสัตว์ จะเห็นได้ว่า  
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 71 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.30 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 136 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.70 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 
และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 158 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 342 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 68.40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  (ตารางที่ 4.18) 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 87 29.69 71 34.30 158 31.60 
ไม่เห็นด้วย 206 70.31 136 65.70 342 68.40 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 ความชื่นชอบ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความชื่นชอบ ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้
เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.76 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์
ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 197 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.24 ของผู้ที่ไม่ได้
เลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 67 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 32.37 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 140 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.63 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  
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ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 163 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 337 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
(ตารางท่ี 4.19) 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความชื่นชอบ 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 96 32.76 67 32.37 163 32.60 
ไม่เห็นด้วย 197 67.24 140 67.63 337 67.40 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 

 ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการที่ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์
อย่างชัดเจน ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 55 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 18.77 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 238 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 81.23 ของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่า 
ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.05 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และ 
ผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 151 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.95 ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 
และเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความคิดเห็นด้วยเป็นจ านวน 111 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 22.20 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้ที่มีความคิดไม่เห็นด้วยเป็นจ านวน 389 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 4.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการที่ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์    
      อย่างชัดเจน 

ความคิดเห็น 
สถานภาพของเกษตรกร รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

ไม่เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ เลี้ยงสัตว์ (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 55 18.77 56 27.05 111 22.20 
ไม่เห็นด้วย 238 81.23 151 72.95 389 77.80 

รวม 293 100.00 207 100.00 500 100.00 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ผลการวิจัย การยอมรับอาชีพการ เลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร 
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน พบว่า 
ค่ า  Log likelihood function เท่ า กั บ  -166.8685, ค่ า  Restricted log likelihood เท่ า กั บ 
-339.1407, ค่ า  Chi squared เท่ า กั บ  344.5444 แ ล ะ ค่ า  McFadden 𝑅2 เท่ า กั บ  0.5079  
ซึ่งเป็นค่าที่สูง โดยปกติค่าดังกล่าวจะยอมรับได้ตั้งแต่ประมาณ 0.2 ขึ้นไป และค่าความถูกต้องของ
แบบจ าลองที่ใช้ในการท านาย เท่ากับ 85.60 % และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 ได้แก่ จ านวนแรงงาน 
ทางการเกษตร (𝑋5) จ านวนพ้ืนที่การเกษตร (𝑋7) วิธีการเลี้ยงสัตว์ (𝑋9) ราคามีผลต่ออาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์  (𝑋10) ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ (𝑋12) การส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ (𝑋15) การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ (𝑋17) ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 
อายุของเกษตรกร (𝑋2) ความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์  (𝑋11) การสืบทอดต่อ 
จากบรรพบุรุษ (𝑋18) ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน (𝑋19) 
    การอธิบายถึงผลกระทบที่มีต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของ
เกษตรกรในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ในที่นี้จะ
เรียงล าดับความส าคัญของความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 วิธีการเลี้ยงสัตว์  (𝑿𝟗) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ สุดต่อการตัดสินใจท าอาชีพ 
การเลี้ ยงสั ตว์ของเกษตรกรอย่ างมีนั ยส าคัญ  เมื่ อ พิจารณ าถึงอิทธิพลของตั วแปรนี้ จาก  
ค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.2817 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรทราบ
วิธีการเลี้ยงสัตว์แล้ว โอกาสที่เกษตรกรเหล่านี้จะมาท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.17  
นั่นคือ หากต้องการให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรประสบความส าเร็จ และมีเกษตรกรท าอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์จ านวนมากขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้เกษตรกร
ทราบถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์เป็นอันดับแรก 
 การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ (𝑿𝟏𝟓) ปัจจัยนี้มีผลต่อการยอมรับต่อการ 
ท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญเป็นอันดับสองรองจากวิธีการเลี้ยงสัตว์  กล่าวคือ 
การที่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐแล้วจะส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาส 
ที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น โดยสามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ 0.2721 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐแล้ว 
โอกาสที่เกษตรกรเหล่านี้จะมาท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.21 นั่นคือ หากต้องการให้
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรประสบความส าเร็จ และมีเกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์  
จ านวนมากขึ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสั ตว์
จากภาครัฐ 
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 ภาครัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน (𝑿𝟏𝟗) ปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการยอมรับต่อการท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนระดับของ

ผลกระทบที่มีต่อการยอมรับดูได้จากค่า  Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.2705  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรได้รับความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนจากภาครัฐแล้ว 
โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.05 นั่นคือ หากต้องการให้อาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรประสบความส าเร็จ และมีเกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์จ านวนมากขึ้น
แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการที่เกษตรกรจะต้องได้รับความรู้ในอาชีพ  
การเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนจากภาครัฐ 
 การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ (𝑿𝟏𝟕) เป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับต่อการท า
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับสามารถ 

ดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.2616 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากรัฐ
จัดหาตลาดให้โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.16 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องจัดหาตลาดให้กับเกษตรกร 
 ราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ (𝑿𝟏𝟎) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับสามารถดูได้จาก  
ค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.2084 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกร 
ได้รับทราบว่าราคาสูงขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.84  
นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องให้ความส าคัญกับราคา จึงจะท าให้เกษตรกรมีโอกาสท าอาชีพ  
การเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
 การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ (𝑿𝟏𝟖) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีต่อการยอมรับสามารถดูได้จาก  
ค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.2052 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกร 
มีบรรพบุรุษที่ท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 20.52 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรักษาผู้ที่ท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้คงอยู่ เพ่ือ 
ในอนาคตลูกหลานจะได้ท าสืบต่อ ซึ่งจะท าให้โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
 ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์  (𝑿𝟏𝟐) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีผลต่อการยอมรับ
สามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.1668 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
หากเกษตรกรสามารถทราบถึงก าไรที่เพ่ิมขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 16.68 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น ต้นทุน 
เพ่ือที่จะได้ก าไรเพิ่มขึ้น จึงจะช่วยให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
 ความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์  (𝑿𝟏𝟏) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีผลต่อการยอมรับ
สามารถดูได้จากค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.1379 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
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หากเกษตรกรทราบถึงความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นแล้ว โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.79 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการโฆษณาเชิญชวนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความต้องการบริโภค จึงจะช่วยให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
 จ านวนแรงงานทางการเกษตร (𝑿𝟓) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีผลต่อการยอมรับสามารถดูได้จาก  
ค่า Marginal Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.1183 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรรายใด
มีจ านวนแรงงานเพ่ิมข้ึนจากค่าเฉลี่ย 3.99 คนแล้ว 1 คน โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องลงพ้ืนที่ติดตามเรื่องแรงงานว่าเพียงพอ
หรือไม่จึงจะช่วยให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
 จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตร (𝑿𝟕) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ แต่เครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ติดลบ (-0.0959) นั่นหมายความว่า 
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมีโอกาสที่จะยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์มากกว่า
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการยอมรับจาก  
ค่า Marginal Effect พบว่า หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ทางการเกษตรลดลงจากค่าเฉลี่ย  9.66 ไร่แล้ว 
โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.59 นั่นคือ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรน้อย เพราะเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรน้อย
สามารถดูแลสัตว์ที่เลี้ยงได้ท่ัวถึงกว่า จึงจะช่วยให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
 อายุของเกษตรกร (𝑿𝟐) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ระดับของผลกระทบที่มีผลต่อการยอมรับสามารถดูได้จากค่า  Marginal 
Effect ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.0119 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรที่มีอายุเพ่ิมขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย 42.81 ปี แล้ว 1 ปี โอกาสที่เกษตรกรจะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.19 นั่นคือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่มีอายุสูงกว่าค่าเฉลี่ย จึงจะช่วยให้โอกาสที่
เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 จากการวิจัยพบปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่ ได้ เลี้ ยงสัตว์  ในอ าเภองาว  
จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนเกษตรกรที่พบปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหา จ านวน (คน 
ความเสี่ยงจากโรคระบาด 97 
การขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต 82 
ความต้องการของผู้บริโภค 67 
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ด้านราคา 53 
ต้นทุนสูง 43 
เงินทุน 30 
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 15 

หมายเหตุ : 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 4.21 จะเห็นได้ว่ามีเกษตรกรที่พบความเสี่ยงจากโรคระบาดสูงเป็นอันดับแรก
ถึง 97 คน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบมากที่สุด รองลงมาคือ การขาดแคลนตลาดรองรับ
ผลผลิตมี 82 คน ความต้องการของผู้บริโภค 67 คน ด้านราคา 53 คน ต้นทุนสูง 43 คน เงินลงทุน 
ไม่เพียงพอ 30 คน และการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 15 คน ปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกร
พบควรมีการแก้ไข หากปัญหาดังกล่าวลดลงอาจจะท าให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ทั้งที่ก าลังเลี้ยงอยู่และผู้ที่ยังไม่ได้
เลี้ยง มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนเกษตรกรที่มีข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 117 
ควรมีการประกันราคา 108 
เรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐ 99 
ควรจัดให้มีการแนะน าอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนและถูกวิธี 35 

หมายเหตุ : 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 4.22 จะพบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะมาเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตถึง 117 คน ซึ่งเกษตรกรต้องการให้รัฐมีการสนับสนุนในด้านนี้ รองลงมาคือ  
ควรมีการประกันราคา 108 คน เรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐ 99 คน และควรจัดให้มีการแนะน าอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนและถูกวิธี 35 คน ข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอถึงรัฐ ดังนั้น รัฐควรให้ 
การสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะท าให้เกษตรกรหันมาท าอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 79.00 เป็นเพศชาย มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.40 ด้านระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 44.20 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 คน มีถึง 
ร้อยละ 81.60 ส่วนแรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่มี 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 ประสบการณ์ 
ในการท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.20 จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตร
ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.80 ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนประมาณ
ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 25.80 
 เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 76.20  มีความคิดเห็นด้วย 
หากราคาของผลผลิตสูงขึ้นจะมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 84.80 มีความคิดเห็นด้วย
หากความต้องการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้นมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 84.00 มีความคิด 
เห็นด้วยหากผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 88.20 มีความคิดเห็นด้วย
ว่าท าเลของอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จั งหวัดเชียงรายเหมาะสมกับอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 69.80 มีความคิดเห็นด้วยว่าสภาพอากาศเลของอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และ
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเหมาะสมกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 71.40 มีความคิด 
เห็นด้วยว่าการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐจะมีผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 79.20 
มีความคิดเห็นด้วยว่าการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐจะมีผลดี  
ร้อยละ 71.60 มีความคิดเห็นด้วยว่าการจัดหาตลาดเพ่ือการค้าโดยรัฐจะมีผลดี ร้อยละ 77.00  
ไม่ท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เนื่องจากสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ร้อยละ 68.40 ไม่ท าอาชีพเลี้ยงสัตว์
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เนื่องจากความชื่นชอบ ร้อยละ 67.40 และนอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ท าอาชีพเลี้ยงสัตว์
เนื่องจากภาครัฐให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับอาชีพเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน ร้อยละ 77.80 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้พบว่า ค่าความถูกต้องของแบบจ าลองที่ใช้ใน  
การท านายสูงถึงร้อยละ 85.60 และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 และ 0.05 จ านวน 11 ปัจจัย โดยเรียงล าดับความส าคัญของความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อย 
 วิธีการเลี้ยงสัตว์ (𝑋9) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อการตัดสินใจท าอาชีพเลี้ยงสัตว์  
ซึ่งมีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.17 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ (𝑋15) มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.21 ภาครัฐ 
ให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน (𝑋19) มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 27.05 การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ (𝑋17) มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 26.16 ราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ (𝑋10) มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.84 การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ (𝑋18) มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.52 ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ (𝑋12) มีผลต่อโอกาสที่จะท า
อาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.68 ความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์  (𝑋11)  
มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.79 จ านวนแรงงานทางการเกษตร (𝑋5) 
มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตร (𝑋7)  
มีผลต่อโอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.59 และอายุของเกษตรกร (𝑋2) มีผลต่อ
โอกาสที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.19 
 การที่เกษตรกรทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อการตัดสินใจ  
ท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยส าคัญ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุดในกลุ่มปัจจัยทั้งหลาย  
ที่มีนัยส าคัญด้วยกัน นั่นคือ หากต้องการให้การท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ประสบความส าเร็จ และ 
มีเกษตรกรหันมาท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการนี้หรือภาครัฐจะต้อง  
ให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้เกษตรกรทราบวิธีเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น เช่น การจัด
ฝึกอบรมต่าง ๆ การลงพ้ืนที่ให้ความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจของเกษตรกร 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ (2546 : 70) ได้ศึกษา การยอมรับการท าการเกษตร 
แบบผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 
ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมากจะเป็นแรงกระตุ้นในการท าให้เกษตรกรมีโอกาสรับรู้ 
ในเรื่องการท าการเกษตร รวมถึงสามารถน าความรู้ที่ได้รับน ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตนเอง 
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ และคณะ (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบเกษตรผสมผสานของภาคเหนือตอนบน พบว่า ปัจจัยทางสังคมและ
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แรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรจัดการระบบเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การที่เกษตรกรได้มีโอกาสไปศึกษา  
ดูงานหรือเข้าอบรมในโอกาสต่าง ๆ  
 ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จากภาครัฐ ภาครัฐให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ 
การเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน และการจัดหาตลาดโดยภาครัฐ จะได้ว่าปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีผลต่อ  
การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐควร
มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น การให้เงินทุน หรือการกู้ยืมจากรัฐ การให้เกษตรกรซื้ออาหาร
สัตว์หรืออุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ ากว่าราคาท้องตลาด ด้านการให้ความรู้ในอาชีพ  
การเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน คือการให้ความรู้ตั้งแต่ พันธุ์สัตว์ อาหารและการให้อาหาร และการจัดการ 
นอกจากนี้การจัดหาตลาดโดยรัฐจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับ  
อมรรัตน์  พุ่มน้ าเค็ม (2550 : 127) ศึกษาเรื่อง การยอมรับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
ของเกษตรกรในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว พบว่า 
เกษตรกรมีปัญหาในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมาก ได้แก่  ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ไม่มีตลาด
รองรับ ไม่รู้ความต้องการของตลาด ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เกษตรกร
ต้องการให้ทางโครงการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก และจัดหาแหล่งเงินทุน แหล่งน้ า  
ในการเพาะปลูก แหล่งรับซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อนุสรณ์ แสนอาษา 
(2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือจัดตั้งเป็น
สหกรณ์เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 
รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมหาตลาดจ าหน่ายผลผลิต 
 ปัจจัยทางด้านราคามีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยนี้ทางภาครัฐควรให้การสนับสนุน 
ทางด้านนโยบาย เช่น การประกันราคา เนื่องจากหากมีการให้ความสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้ว 
ราคาที่สูงขึ้นจะท าให้เกษตรกรท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นด้วย  สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ โนราช  
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม
หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเลี้ยงปลาน้ าจืดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พบว่า  
ก าไรจากการจ าหน่ายปลาของเกษตรกร พบว่า ประสบปัญหาในระดับมากมี 4 ประเด็น คือ  
ขาดการขนส่งที่ดี ความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ ขาดการประกันราคา และพ่อค้าเอกชน 
กดราคาการรับซื้ อ ปัญหาด้านการส่ งเสริม พบว่า มีปัญหาในระดับมาก 4 ประเด็น  คือ  
ขาดการแนะน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดเอกสารให้ความรู้ ขาดการติดตามจากเจ้าหน้าที่ และ  
ขาดการฝึกอบรม 
 การสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ เป็นปัจจัยที่มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากปัจจุบันลูกหลาน
ของเกษตรกรไม่ค่อยมีความสนใจที่จะสืบทอดอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ถึงประโยชน์ของอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ผลตอบแทน (ก าไร) มีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยที่เกษตรกรหรือคนทั่วไป 
ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้นการที่จะท าให้เกิดผลก าไรที่สูงขึ้นเกษตรกรต้องมีการท ารายรับ 
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รายจ่าย การจดบันทึก เพ่ือตรวจเช็คว่าควรลดหรือเพ่ิมจ านวนเงินในส่วนไหนจึงจะท าให้เกิดผลก าไร
สูงสุด 
 ด้านความต้องการบริโภคมีผลต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ นั่นคือ จะต้องมีการโฆษณาเชิญชวน
ต่าง ๆ บอกถึงประโยชน์ของเนื้อสัตว์แต่ละชนิดว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง เพ่ือให้ประชาชน  
มีความต้องการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านนี้   
ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์  พุ่มน้ าเค็ม (2550 : 127) พบว่า ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมมากขึ้น และเกษตรกรต้องการให้
หน่วยงานส่งเสริมแนะน าการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 จ านวนแรงงานทางการเกษตรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ซึ่งปัจจุบันทางด้านเกษตรกร
ส่วนใหญ่หาแรงงานด้วยตนเอง ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพ้ืนที่ติดตาม 
เรื่องแรงงานว่ามีมากพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องจัดสรร หรือมีการจัดนโยบายต่าง ๆ เช่น  
การลงชื่อที่หัวหน้าหมู่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้านว่าขาดแรงงานทางการเกษตร 
 จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จะมีที่ไม่มากนัก และการเลี้ยงสัตว์บางชนิดต้องได้รับ
การดูแลเป็นอย่างมาก 
 อายุของเกษตรกรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีอายุ
สูงวัย สนใจที่จะท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์มากเพราะเห็นความส าคัญของอาชีพนี้  
 อย่างไรก็ตาม การที่จะให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร 
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ประสบความส าเร็จ 
และมีเกษตรกรหันมาท าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ  
และรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์ ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความส าคัญกับการจัดหา
ตลาด การประชุม ฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ แก่เกษตรกร
อย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม หรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าไปให้ค าแนะน า  
และส่งเสริมเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ตรงกับคุณสมบัติที่ได้จากการวิจัย  
ในครั้งนี้  จึงจะท าให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง  
และจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันมีโอกาสประสบความส าเร็จ  
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปัญหา
ความเสี่ยงทางด้านโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต ปัญหาความต้องการ  
ของผู้บริโภค ปัญหาด้านราคา ปัญหาต้นทุนสูง ปัญหาด้านเงินทุน และปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ (2546 : 70)  
ได้ศึกษา การยอมรับการท าการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าปัญหาด้านการท าเกษตรผสมผสานส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านการขาดแคลนความรู้  
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ทางด้านการตลาด  ความรู้และเทคนิคทางการท าการเกษตร ตลอดจนการระบาดของโรค แมลง 
และศัตรูพืช ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการได้รับประโยชน์จากส านักงานเกษตรอ าเภอน้อย 
 นอกจากนี้เกษตรกรทั้งที่ก าลังเลี้ยงสัตว์ และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์  
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้แก่ ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต ควรมีการประกันราคา  
เงินช่วยเหลือจากรัฐ และควรจัดให้มีการแนะน าเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัด เจนและถูกวิธี
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปลงของ
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ หรืออาจจะน าวิธีการศึกษาดูงานในรูปแบบชมรายการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
โดยการจัดตัวแทนของเกษตรกรศึกษาดูงานในสถานที่ใกล้เคียง และใช้สื่อวีดีทัศน์ในการบันทึก และ
น ามาเผยแพร่เพ่ือขยายผลให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป และควรส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
ในเทคนิควิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรมีการปฏิบั ติตามหลักการท าเกษตร 
แบบผสมผสานให้ครบถ้วนถูกต้อง 
บทสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปได้ดังนี้ 
 

1.การสนทนากลุ่ม (focus group)  
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด 

ข้าวไร่ เป็นส่วนใหญ่  และมีการเลี้ยงสัตว์อยู่บ้ างบางส่วนและกลุ่มตัวอย่างทราบดีถึงสาเหตุ  
ของการเกิดหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจาก
เกษตรกรท าการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตรในฤดูการผลิตปีต่อไป เพราะการเผาเป็นวิธีที่  
ต้นทุนต่ าสุดและสามารถท าให้การเตรียมแปลงเพาะปลูกทันช่วงเวลา 

 

2.การเข้าไปศึกษาเยี่ยมชมพ้ืนที่ (field survey) 
สภาพภูมิสังคมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบพันธสัญญา 

มีส่วนน้อยที่ลงทุนเองและการเพาะปลูกพืชบนที่สูงเป็นส่วนใหญ่  โดยอาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก 
และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชเป็นส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ยูเรีย ในการเร่งเจริญเติบโต
พืชที่เพาะปลูกและพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก
แผ้วถางขาดการฟ้ืนฟูมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีความลาดชัน ช่วงฤดูฝนมีการกัดเซาะ สุ่มเสี่ยง 
ต่อการพังทลาย และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกท าลายมากที่สุด คือ พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
ตั้งแต่ 500-1000 เมตร จากระดับน้ าทะเล และพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
จะมีฐานะและไม่มีความคิดที่จะเผาท าลาย เพราะน าต้นพืชเป็นอาหารสัตว์ และพบว่ามีรายได้ที่ 
มั่นคงกว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยน
อาชีพการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

 

3.การจัดเวทีสาธารณะ (public forum) 
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เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนอาชีพไปสู่การเลี้ยงสัตว์ 

แบบผสมผสานร่วมกับอาชีพที่มีอยู่และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือไม่เผา เพ่ือก่อให้เกิดมลพิษ 
และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เกษตรกร  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอให้ภาครัฐจัดหาที่ดินท ากินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามความเหมาะสม
(โครงการโฉนดแลกพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกน าไปฟื้นฟูยอมสละพ้ืนที่ส่วนน้อยเพ่ือรักษาพ้ืนที่ส่วนใหญ่) 

 

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้รับการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะเลือกการเลี้ยงสัตว์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเลี้ยง 
โคเนื้อ, กระบือ, ไก่ไข,่ ไก่พ้ืนเมือง, สุกร และแพะ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยเรื่อง การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร 
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะบางประการ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน เช่น ประชารัฐ 
 2. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกร 
เช่น การประกันราคา เงินช่วยเหลือเมื่อประสบกับโรคระบาดในสัตว์ และการจัดหาสิ่งจ าเป็นต่ออาชีพ
การเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่ ากว่าท้องตลาด ได้แก่ พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์ที่จ าเป็น ฯลฯ เพ่ือช่วยลดต้นทุน 
ในการผลิตสนับสนุนกระบวนการขนส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ตลาดที่มีความสะดวก 
 3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
ที่จะเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะจากการเผา 

4. ให้ภาครัฐจัดหาที่ดินท ากินที่มี เอกสารสิทธิ์ตามความเหมาะสม  (โครงการโฉนด 
แลกพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุกน าไปฟื้นฟู ยอมสละพ้ืนที่ส่วนน้อยเพ่ือรักษาพ้ืนที่ส่วนใหญ่) 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการวิจัยเรื่อง การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร  
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในครั้งนี้  
อาจจะยังขาดความสมบูรณ์ในบางประการ และส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป 
ควรท าการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเข้าไปในงานวิจัย อาจท าให้หาปัจจัยเพ่ิมเติมที่ส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์มากกว่านี้ 
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 2. อาจเพ่ิมมิติด้านต่าง ๆ หรือปัจจัยในมิติต่าง ๆ เข้าไปเพ่ือให้การวิจัยครั้งต่อไป 
มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากกว่านี้ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดด้วยการจัดท าฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์และการจัดตั้ ง 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเผาก่อให้เกิดมลภาวะเพ่ือเป็นต้นแบบ 

ของการบริห ารจั ดการเศษวัสดุ เห ลื อ ใช้ จากภ าค เกษตรมาเป็ นอา ห ารสั ตว์ห ยาบหรือ 

สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์จากพืชเชิงเดี่ยว ยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปฏิบัติคาดว่า  

จะสามารถโน้มน้าวให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดการเกิดมลภาวะ

ภาพรวมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม “การยอมรับอาชีพการเลี้ยงสัต ว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร 
ในจังหวัดล าปางและจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควัน”  
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ในช่องว่าง    หน้าค าตอบที่ท่านเลือก 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ 
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   ชาย      หญิง 
 
 2.  อายุ 
   20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  
   51-60 ปี  60 ปีขึ้นไป 
 
 3. ระดับการศึกษา 
   ไม่ได้รับการศึกษา     ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวส./ปวช.  ปริญญาตรี  

   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
  น้อยกว่า 3 คน   3-5 คน      มากกว่า 5 คน 
 
 5. จ านวนแรงงานทางการเกษตร 
   น้อยกว่า 3 คน  3-5 คน   6-8 คน  
   มากกว่า 8 คน 
 
 6. ประสบการณ์ในการท าการเกษตร 
   น้อยกว่า 10 ปี  10-20 ปี  มากกว่า 20 ปี 
  
 7. จ านวนพื้นที่การเกษตร 
   น้อยกว่า 6 ไร่  6-10 ไร่   11-15 ไร่  
   มากกว่า 15 ไร่ 
 
 8. รายได้จากการเกษตร/ปี 
   น้อยกว่า 50.000      50,001-150,000 บาท      

 150,001-200,000 บาท  200,001-250,000 บาท 

   250,001-300,000 บาท    มากกว่า 300,000 บาท 
 
 9. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   มี   ไม่มี 
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 10. ปัจจุบันท่านท าอาชีพเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   เลี้ยง   ไม่ได้เลี้ยง 
 
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการท าอาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

1. ท่านทราบวิธีการเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   ทราบ   ไม่ทราบ  
 
 2. ท่านคิดว่าราคาของผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้นจะมีผลต่อการท าอาชีพเลี้ยงสัตว์
เพ่ิมมากข้ึน   
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
 3. ท่านคิดว่าความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมสูงขึ้นมีผลต่อการท าอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ิมมากข้ึน 
   ใช่    ไม่ใช่ 
 
 4. ท่านคิดว่าผลตอบแทน (ก าไร) ที่สูงขึ้นจะมีผลต่อการท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน 
   ใช่   ไม่ใช่  
 
 5. ท่านคิดว่าท าเลของอ าเภองาว และอ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพเลี้ยงสัตว์
หรือไม ่
   ใช่   ไม่ใช่  
 
 6. ท่านคิดว่าสภาพอากาศของอ าเภองาว และอ าเภอแม่ฟ้าหลวงเหมาะสมกับอาชีพ 
เลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
 7. ท่านคิดว่าการส่งเสริมจากภาครัฐจะมีผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
 8. ท่านคิดว่าการจัดฝึกอบรมจากภาครัฐจะมีผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
 9. ท่านคิดว่าการจัดหาตลาดจะมีผลดีต่ออาชีพเลี้ยงสัตว์หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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 10. ท่านท าอาชีพเลี้ยงสัตว์เนื่องจาก (ให้เรียงล าดับความส าคัญ โดย 1 คือ มากที่สุด  
6 คือ น้อยที่สุด) 
 ..........  สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ 
 ..........  ความชื่นชอบ 
 ..........  หากรัฐให้ความรู้ในอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน 
 ..........  ผู้น าหมู่บ้านชักชวน 
 ..........  เพ่ือนบ้านชักชวน 
 ..........  ได้รับข่าวสารที่ดีจากสื่อวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือสารคดี 
 
 11. ปัญหาและอุปสรรค์ของท่านในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ........................................................................... ..................... 
 
 12. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
 1)……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2)……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3)……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................................................  

ประมวลภาพการระดมความคิดเห็นเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายการวิจัย  
ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะจากการเผา อ าเภอ งาว จังหวัด ล าปาง 
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คณะผู้วิจัย แนะน าตัวพร้อมชี้แจงโครงการวิจัย 

 

 

นิทรรศการ ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกร 
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เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในพื้นที่ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
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บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ 
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ประมวลภาพการประชุมสัมมนาเกษตรกรกลุ่มงานวิจัย  

เรื่อง ความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกร 
ในพื้นที่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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