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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนบ้านยองแหละ โดยการ 
วิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การ 
สนทนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 
เฉพาะเจาะจงและใช้เทคนิคการเลือกต่อเนื่องแบบลูกโซ่ พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เชิงสรุปแบบอุปนัย 
รายงานผลการศึกษาแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนยองแหละทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว
เป็นหลัก มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ใช้ทางการเกษตร คือ ท่อพีวีซี ปุ๋ยเคมี รถไถ น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชุมชนยอมรับโดยมีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนั้นเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโดยตรง 
ได้แก่ ท่อพีวีซี ที่ใช้แทนไม้ ไผ่เพื่อส่งน้ำเข้านา ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ชุมชน และมีการใช้รถไถปรับสภาพพื้นนาแทนสัตว์ แม้ว่าไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

Abstract 
 The aim of this research was to study the adoption of agricultural innovation and  
technology in Yonglae, a village community. The study was based on qualitative research  
including documentary study. Field data were collected by non-participant observation, informal  
focus group discussions and in-depth interviews with the key informants, purposive sample using  
snow ball technique. The study was conducted in the Yonglae community, Amphor Omkoy,  
Chiangmai Province. Data were analyzed and synthesized by content analysis and inductive  
analysis. Results of the research showed that the Yonglae village was an agricultural community  
cultivating rice. There were agricultural innovations and technologies; PVC-pipes, fertilizer,  
tractors, bio-organic fermented liquid, and etc.; in the community. The PVC-pipe and tractor  
directly concerned with rice cultivation, were perfectly utilized. To conform with both the socio- 
cultural and economic community, the PVC-pipe was used to replace a bamboo-pipe leading  
from a water wheel to irrigate the wet rice field. Plowing the paddy, the tractor was used to  
replace an animal; however; it was not in the line with these community contexts. 
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1. บทนำ 

 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้น ภาคการ 
เกษตรถือได้ว่าเป็นพื้นฐานการดำรงชีพของคน 
ไทย ซึ่งวิถีการผลิตของไทยเดิมเป็นไปในลักษณะ 
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่ปัจจุบันความ 
ต้องการผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณสูงขึ้น  
เนื่องจากประชากรทั้งในและนอกประเทศมี 
จำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการเกษตร 
ของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กลาย 
เป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย สินค้าเกษตรจึงกลาย 
เป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ การ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ภาคการเกษตรสลับ 
ซับซ้อนมากขึ้น (ไพรัช ธัชยพงษ์, 2544) เมื่อ 
รูปแบบการผลิตเปลี่ยนก็ส่งผลให้วิถีชีวิตความ 
เป็นอยู่และสภาพสังคมเปลี่ยนตามไปด้วย  

 นอกจากนั้น การพัฒนาประเทศนับตั้งแต่
เริ่มมีแผนพัฒนาประเทศปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา  

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างภายใน 
ชุมชนของสังคมไทย (อมรา พงศาพิชญ์, 2532)  
เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเศรษฐกิจ 
สมัยใหม่ ไม่ ได้สานสัมพันธ์กับภาคเกษตรและ 
ชนบท จึงทำให้เกิดการแยกส่วนการพัฒนากลุ่ม 

พลังทางเศรษฐกิจ สังคมสมัยใหม่ขึ้นและมี 
อิทธิพลต่อภาคการเกษตรชนบท เป็นเหตุทำให้ 
ส่วนต่าง ๆ ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละชุมชน มีการ 
เปลี่ยนแปลงที่ ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะการเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ทั้งนี้ 
เพราะเทคโนโลยีต่าง ๆ และเทคโนโลยีทางการ 
เกษตรที่เข้ามาในชุมชน  

 ชุมชนยองแหละ หมู่ที่ 15 ตำบลอมก๋อย  
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนหนึ่ง 

ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน 
พื้นที่สูงมีวิถีชีวิตที่ยังชีพด้วยการเกษตรเป็นหลัก  
ได้แก่ วิถีการทำไร่ ทำนา การเลี้ยงสัตว์  
ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่อง 
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีแผนงานใน 
การสร้างความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ใน 
ด้านอาหารและพลังงาน พร้อมทั้งการประยุกต์ 
เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ปัจจุบันชุมชนจึงได้รับการส่งเสริม โดยการนำ 
เทคโนโลยีการเกษตรลงไปประยุกต์ ใช้ และ 
ถ่ายทอดในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง  
และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชุมชนนั้น 
ควรจะต้องอาศัยการยอมรับของชุมชนด้วยจึงจะ 
เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งนี้เพราะปัจจัยในการยอมรับ 
เทคโนโลยีด้านเกษตรนั้น นอกจากตัวเทคโนโลยี  
จะมีส่วนต่อการยอมรับ การยอมรับยังเป็น
กระบวนการของการตัดสินใจที่แต่ละชุมชน พึงมี 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้บ้าน 
ยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ตัวอย่างในการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดการด้านการเกษตรของพื้นที่ต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาสภาพการยอมรับนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการเกษตรของชุมชน บ้านยองแหละ  
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย 

 แนวคิดการยอมรับนวัตกรรม  

 Rogers and Shoemaker (1971) ได้ ให้ 
คำนิยามไว้ว่า การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง 
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การตัดสินใจที่จะนำนวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ 
เพราะนวัตกรรมนั้นเป็นวิถีทางที่ดีกว่า และมี 
ประโยชน์กว่า การยอมรับนวัตกรรมเป็นกระบวน 
การเริ่ มต้นตั้ งแต่บุคคลหรือชุมชนได้สัมผัส 
นวัตกรรมถูกชักจูงให้ยอมรับนวัตกรรม การตัดสินใจ 
ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจและ 
ยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจช้าหรือ 
เร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ คือ ตัวบุคคล ชุมชน  
และลักษณะของนวัตกรรม ในด้านองค์ประกอบ 
ในการยอมรับนวัตกรรมนั้น Foster (1973) กล่าว 
ว่า เกิดจากการที่บุคคลและชุมชนนั้นได้เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ได้พิจารณาแล้วว่านวัตกรรมนั้นให้ 
ประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อยเพียงใด ความจำเป็น 
ทางเศรษฐกิจก็มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม 
เป็นอย่างมาก เพราะนวัตกรรมส่วนใหญ่ต้องใช้เงิน 
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ฐานะทาง 
เศรษฐกิจจึงมีผลโดยตรงนับตั้งแต่เริ่มประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ทดลองการนำไปใช้โดยเฉพาะนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการเกษตรกรรม ที่ถูกนำมาใช้ ใน 
ชุมชนมากขึ้น ทำให้เกิดตัวอย่างและการเลียน 
แบบกันขึ้นภายในกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทำให้เกิดการ 
ยอมรับนวัตกรรมมากขึ้น  

 นอกจากนั้น องค์ประกอบสนับสนุนต่อการ 
ยอมรับนวัตกรรมในแง่ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
ความเชื่อและค่านิยมนั้น จะต้องเข้ากันได้กับ
นวัตกรรม โดยทั่วไปบุคคลจะเกิดความเคยชินอยู่ 
กับแผนชีวิต หรือการปฏิบัติอย่างเก่า และรู้สึกว่า 
ของเดิมดีอยู่แล้ว ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่า 
ของใหม่จะดีกว่า ส่วน ปัจจัยทางสังคม ผู้รับการ 
เผยแพร่อาจจะต่อต้านนวัตกรรมที่รับเข้าไปใช้ 
แล้วทำให้สภาพสังคมของเขาขาดดุลยภาพ ใน 
ส่วนปัจจัยทางด้านผลประโยชน์ นวัตกรรมนั้น 
จะต้องมีผลประโยชน์ต่อผู้รับการเผยแพร่ ความ 

รวดเร็วที่นวัตกรรมได้รับการยอมรับจากคนใน 
สังคม ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมใดที่ผู้รับรู้สึกว่ามี 
ประโยชน์มากกว่า และเข้ากันได้กับค่านิยมของ 
สังคมจะมีอัตราการยอมรับที่รวดเร็ว ซึ่งอัตรา 
การยอมรับนวัตกรรมนี้ จะแตกต่างกันไปตาม 
สภาพของสังคมแม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมชนิด 
เดียวกัน ระบบสังคมที่ทันสมัยจะมีอัตราการยอม 
รับนวัตกรรมที่รวดเร็วกว่าระบบสังคมโบราณ 
ดังนั้น ลักษณะประการสำคัญของนวัตกรรมที่มีผล 
ต่อการยอมรับของสังคมไว้ คือ นวัตกรรมที่มี 
รูปแบบสอดคล้องกับสภาพสังคมจะได้รับการ
ยอมรับเร็วกว่านวัตกรรมที่แตกต่างจากสภาพทาง
สังคม (สำลี ทองธิว, 2526) ในทำนองเดียวกัน 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2529) กล่าวว่าการยอมรับ 
เทคโนโลยีเกิดขึ้นได้เร็ว ถ้าลักษณะภายนอก
เทคโนโลยีนั้น สอดคล้องและสมดุล (Coimpatibility) 
กับโครงสร้างทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ ค่า
นิยมและประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย เป็น 
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเคยมีการปฏิบัติ 
อย่างได้ผลมาแล้วในสังคมอื่น 

 Roger and Shoemaker (1971) ได้สรุป 
ลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อความไวและระดับ 
การยอมรับนวัตกรรมในเรื่องความเข้ากันได้  
(Compatibility) ซึ่งหมายถึง การที่ผู้รับนวัตกรรม 
รู้สึก หรือคิดว่านวัตกรรมนั้นไปด้วยกันได้ หรือ
เข้ากับค่านิยมประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความ
ต้องการของตน นวัตกรรมนั้นก็จะได้รับการ
ยอมรับเร็วกว่า และมากกว่านวัตกรรมอื่น 
นอกจากนั้น ยังได้เสนอกระบวนการการยอมรับ
นวัตกรรมว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ 5 ขั้น 

คือ ขั้นตระหนัก ขั้นสนใจ ขั้นประเมิน ขั้นทดลอง 
และขั้นยอมรับ ซึ่งในขั้นการยอมรับนั้นประกอบ
ด้วยขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision) ในขั้นนี้
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บุคคลหรือชุมชนกระทำกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การ 
เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม การตัดสิน 
ใจยอมรับหรือไม่ยอมรับ การตัดสินใจเป็นขั้นตอน 
ที่มีความสำคัญมาก การที่บุคคลหรือชุมชนใดจะ 
เลือกทางเลือกใดเป็นผลมาจาก การได้รับความรู้ 
และการจูงใจด้วย รวมถึงการพิจารณาลักษณะ 
นวัตกรรมว่าสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ  
สถานภาพทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี  
ซึ่งจะนำสู่ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implementation)  
และขั้นตอนการยืนยัน (Confirmation) เป็น 
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ 
นวัตกรรม 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 การเกษตร 

 Rogers (1983) กล่าวว่า นวัตกรรม  
(innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ หรือวิธี 
ปฏิบัติที่แต่ละบุคคลทั่วไปรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่หรือ 
เป็นความคิดใหม่ อาจไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้ 
ใหม่ บางคนอาจรู้แล้วแต่ยังไม่พัฒนาเป็นเจตคติ 
ที่ดีหรือไม่ดีต่อความรู้นั้น และยังไม่มีท่าทีจะ
ยอมรับหรือปฏิ เสธนอกเสียจากความรู้ นั้ น
สามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม นวัตกรรมการเกษตร 
(Agricultural innovation) จึงหมายถึง ความคิด 
ความรู้ ทัศนคติ สิ่งประดิษฐ์ การตัดสินใจยอมรับ
สิ่งใหม่ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ของเกษตรกร 
นักวิชาการด้านการส่งเสริมเกษตรบางคนถือว่า 
นวัตกรรมการเกษตรนั้นหมายความรวมถึงสิ่ง 
ต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรที่
จะนำไปส่งเสริมเกษตรกร ซึ่ง ดิเรก ฤกษ์สร่าย 

(2529) กล่าวว่า “นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ เมื่อนำไป
ใช้แล้วก็จะกลายเป็นเทคโนโลยี”  

 คำว่าเทคโนโลยี นั้น พจนานุกรมฉบับ  
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ได้ ให้ความหมาย คือ  
“วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยา- 
ศาสตร์ประยุกต์มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในทาง 
ปฏิบัติและอุตสาหกรรม” มีนักวิชาการให้ความ 
หมายของเทคโนโลยีไว้หลากหลาย อาทิ ธรรมนูญ 
โรจนะบุรานนท์ (2531) ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ 
(2534) ซึ่งสรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชา 
ที่นำเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ 
อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ 
ทั้งนี้คำว่าเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ ในสาขา 
ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร Burton (1992)  
กล่าวว่า เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural 
technology) เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่นำเอา
ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ไป
สร้างสรรค์เครื่องจักรกลการเกษตรการแปรรูป
และพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ใหม่ ๆ เพื่อนำไป
ปรับปรุงวิธีการผลิตในฟาร์ม การปรับปรุงวิธีการ
แปรรูป การขนส่ง และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การเกษตร แต่เนื่องจากมนุษย์เรารู้จักใช้เทคโนโลยี 
การเกษตรมานานแล้ว โดยเริ่มใช้เทคโนโลยี 
ท้องถิ่น เทคโนโลยีชาวบ้านหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาก่อน แล้วจึงพัฒนาเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยของการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในชุมชนนั้นจึงสามารถ
พิจารณาจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate 
technology) คือ เป็นเทคโนโลยี ที่ชุมชนต้องการ
และพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด ตรงต่อสภาวการณ์ ตรงต่อสภาพ
แวดล้อมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมต้องเป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งใช้ทรัพยากร และแรงงานใน

ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้
ราคาถูก และเหมาะสมในสภาพท้องถิ่น โดยที่ 
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ชุมชนนั้น ๆ ให้ความร่วมมือและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนทั้งทางด้านสังคมและขนบธรรมเนียม  

 จากแนวคิดดังกล่าว นวัตกรรมและเทคโน- 
โลยีการเกษตร (Agricultural innovation and  
technology) ของชุมชน ในที่นี้จึงหมายความรวม 
ถึง แนวคิด ความรู้ วิธีการเครื่องมือ ซึ่งเป็น 
สิ่งใหม่ที่ชุมชนนำมาใช้เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร 
ของชุมชน และต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมและสภาวะชีวภาพของ 
เกษตรกร คือ เข้ากับวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับของเก่าที่ 
ชุมชนนั้น ๆ เคยปฏิบัติมา สนองต่อการใช้วัตถุดิบ 
ในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น สามารถดำเนินการและควบคุมได้ด้วย 
คนในท้องถิ่น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ 
ใช้เทคโนโลยีควรเป็นของผู้ ใช้เทคโนโลยี 

 กล่ าว โดยสรุปการยอมรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการเกษตรของชุมชน หมายถึง การที่ 
ชุมชนมีการนำแนวคิด ความรู้ วิธีการ เครื่องมือ  
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับชุมชนนำมาใช้เพื่อส่งเสริม 
ด้านการเกษตรของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีส่วนร่วมในแง่การร่วม 
ลงแรงสร้าง ทดลองใช้ ยอมเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
อันเป็นผลจากการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้น 
มาใช้ประโยชน์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นควร 
ต้องมีความสอดคล้องต่อบริบททั้งด้านสภาพแวด- 
ล้อมสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน 
ดังกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ต่อไปนี้ 

 คำถามในการวิจัย  

 1. ชุมชนได้รับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเกษตรอะไรบ้าง 

 2. สภาพการยอมรับนวัตกรรมและเทคโน- 
โลยีการเกษตรของชุมชน เป็นอย่างไร 
  -มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนด้าน
สังคม วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ อย่างไร 
  -มีการใช้ประโยชน์อย่างไร 
  -ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร 

2. วิธีการศึกษา  

 การศึกษาสภาพการยอมรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการเกษตรของชุมชน บ้านยองแหละ  
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ดังต่อไปนี้  

 พื้นที่ศึกษา ชุมชนยองแหละ หมู่ที่ 15  
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านยองแหละซึ่งเป็น 
ชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ จำนวน 281  
คน จาก 56 ครัวเรือน มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 
เป็นผู้ ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง และ 
ใช้เทคนิคการเลือกต่อเนื่องแบบลูกโซ่ ได้จำนวน  

8 คน ทั้งนี้มีเกณฑ์ในการเลือกผู้ ให้ข้อมูลสำคัญใน

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ุ 
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การศึกษาวิจัย คือ (1) ต้องเป็นชาวชุมชนยองแหละ 
โดยกำเนิด และชุมชนให้การยอมรับ ว่ามีความ 
เชี่ยวชาญ รอบรู้ ในด้านการเกษตรในพื้นที่ เช่น 
การปลูกข้าว พืชอาหาร การหาของป่า ฯลฯ หรือ  
(2) เป็นชาวชุมชนยองแหละที่ทำงานและได้รับ 
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
จากนักวิจัยในพื้นที่ หรือ (3) เป็นนักวิจัย ผู้จัดการ  
หรือเจ้าหน้าที่ทำงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรของชุมชน 

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา ผู้วิจัยศึกษา 
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต 
แบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็น 
ทางการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีประเด็น 
การสัมภาษณ์หลัก ๆ ตามกรอบความคิดและ 
คำถามในการวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาทำการ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ 
เนื้อหา (Contents Analysis) และการสร้าง 
ข้อสรุปแบบอุปนัย (induction) และนำเสนอ 
ผลการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ ตั้ งแต่ 
มีนาคม-มิถุนายน 2552  

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาสภาพการยอมรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีด้านการเกษตรของชุมชน บ้าน 
ยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัด 
เชียงใหม่ นำเสนอดังต่อไปนี้ 

3.1 สภาพพื้นที่ชุมชน  

 สภาพพื้นที่ชุมชนบ้านยองแหละเป็นชุมชน
ป่าต้นน้ำสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ทรัพยากรดิน หรือที่ทำกิน 
ของชุมชน เป็นปัจจัยหลักสำหรับการปลูกข้าว  
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน มีการนำพื้นที่ป่ามาใช้ 
ปลูกข้าว ทำไร่หมุนเวียน มีลำธาร คือ ห้วย 
ยองแหละ และห้วยจิโน เป็นแหล่งน้ำสำหรับ 
ทำการเกษตร อุปโภคบริโภค ชุมชนได้รับการ 

สนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำ ในการจัดทำระบบ 
ประปาภูเขา เดินท่อจากตาน้ำบริเวณห้วยจิโน มี 
ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยป่าธรรมชาติที่ ใช้ 
สำหรับทำกิน ป่าชุมชน ป่าใช้สอย และป่าฟื้นฟู 
ระบบนิเวศต้นน้ำ ประชากรของชุมชนมีจำนวน 
ทั้งสิ้น 281 คน เป็นชาย 142 คน หญิง 139 คน  
ส่วนใหญ่ไม่ ได้เข้ารับการศึกษาในระบบอย่างเป็น 
ทางการ สำหรับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ชุมชนยังมีความเชื่อและวัฒนธรรมเฉพาะเป็น 
เอกลักษณ์ เช่น การนับถือผี มีวัฒนธรรมการ 
ทอผ้า ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงสวมชุดทอมือ 
ส่วนใหญ่ยังสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (ชาวไทย 
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง) มีการใช้ภาษาไทยเพื่อการ 
สื่อสารน้อย บริบทด้านเศรษฐกิจชุมชน จากการ 
สำรวจข้อมูลพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชน 
นั้นมาจากการทำเกษตร (ข้าวไร่และข้าวนา)  
เฉลี่ย 306,050 บาท/ปี ซึ่งเป็นรายรับที่ ได้เพียง 
ปีละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนรายได้อื่น ๆ 
มาจากรับจ้างและเลี้ยงสัตว์ และจากข้อมูลด้าน 
รายจ่ายของชุมชน พบว่ามีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ  
342,069 บาท/ปี ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชนมีภาระ 
หนี้สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 576,100 บาท  
ประกอบด้วยหนี้สินจากกองทุนหมู่บ้าน หนี้นอก 
ระบบ ฯลฯ  
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3.2 สภาพการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 การเกษตร ชุมชนบ้านยองแหละ  

 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันชุมชน 
บ้านยองแหละมีนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  
ได้แก่ ท่อพีวีซี ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดวัชพืช 
สปริงเกอร์ บัวรดน้ำ รถไถ สแลนบังแดด 
โรงเรือน ปลูกผัก น้ำหมักชีวภาพ บ่อเลี้ยงปลา 

และเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ผลการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการยอมรับ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีจำแนกตามความสอดคล้อง 
กับบริบทชุมชนด้านสังคม วัฒนธรรม และด้าน 
เศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 1 และ  
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ความสอดคล้องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร จำแนก 
 ตามบริบทชุมชน 



ไม่น่าจะสอดคล้อง เสียค่าน้ำมัน และ 
เสียค่าเช่าโดยจ่ายเป็นข้าวตามการเจรจา 
ตกลง 

ไม่สอดคล้องกับวิถีดั้งเดิม ตามความหมาย 
ผู้สนใจ เพราะปลาตามลำธารธรรมชาตินั้น 
หาได้ยากขึ้น 

11. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรของชุมชน จำแนกตามการใช้ 
 ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 



4. สรุป 

4.1 สรุปผลการศึกษา  

 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
สภาพการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ 
ชุมชนยองแหละ มีดังนี้ คือ ในแง่ความสอดคล้อง 
กับบริบทด้านสังคม วัฒนธรรมของชุมชนนั้น มี 
เพียงท่อพีวีซี ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงไม้ ไผ่สามารถ 
นำมาใช้ทดแทนท่อไม้ ไผ่ส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
เท่านั้นที่มีความสอดคล้อง นอกนั้นส่วนใหญ่ ไม่ 

สอดคล้องกับบริบทสังคม วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
ของชุมชน ในแง่ความสอดคล้องกับบริบทด้าน 
เศรษฐกิจชุมชนนั้น เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีรายได้ 
น้อย ค่าครองชีพต่ำ ดังนั้น เทคโนโลยีที่สอดคล้อง 
ย่อมต้องไม่ทำให้ชุมชนเสียค่าใช้จ่าย เช่น ท่อพีวีซี  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สแลนบังแดด 
ซึ่งได้รับสนับสนุนโดยศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง  
โรงเรือนปลูกผัก น้ำหมักชีวภาพ และบ่อเลี้ยง 
ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น  

มี 4 ครัวเรือนเท่านั้นที่มีโอกาสไปนำเข้า 
จากนอกชุมชน 
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 สำหรับปัจจัยในด้านการใช้ประโยชน์และ
การมีส่วนร่วม พบว่า ท่อพีวีซี เป็นสิ่งที่ชุมชนใช้ 
ประโยชน์อย่างแพร่หลายทุกครัวเรือน และชุมชน 
ยังมีส่วนร่วมในการลงแรงเพื่อต่อท่อนำน้ำเข้าสู่ 
ที่นา ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ชุมชนใช้รถไถนาใน 
ทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่นา แม้จะขัดกับความเชื่อ  
ค่านิยม วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ ใช้สัตว์ ไถนา และ 
ชุมชนยังต้องจ่ายค่าน้ำมัน ค่าเช่ารถไถ ซึ่งไม่ 
สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน แต่เมื่อพิจารณา 
รายละเอียดพบว่ามีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
เข้าแทรกแซง โดยยอมให้ชาวบ้านจ่ายค่าเช่าเป็น  
“ข้าว” แทนเงินสด ซึ่งมีลักษณะเสมือนการแลก 
เปลี่ยน การแบ่งปันข้าวที่เหลือกินเหลือใช้แก่ 
เพื่อนบ้านที่มาช่วยกันลงแขกทำนากันในรูปแบบ 
วัฒนธรรมดั้งเดิม ประกอบกับ ข้าว ถือเป็นอาชีพ
และรายได้หลักของชุมชน ดังนั้น เทคโนโลยีใดที่มี
ความเกี่ยวข้องอาจทำให้ชุมชนยอมรับนำมาใช้ ได้
ง่ายขึ้น  

 นอกจากนั้น รถไถยังเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำ 
เข้ามาในชุมชนเป็นเวลานาน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547) ชุมชนจึงอาจเกิดการเรียนรู้ ได้ทดลอง 
ปฏิบัติ ค่อย ๆ ซึมซับปรับตัวนำไปใช้ จนเกิดความ 
คุ้นเคย และเห็นประโยชน์ กรณีเตาชีวมวลนั้น 
แม้ว่าจะใช้เพื่ออบเมล็ดข้าว แต่ถือเป็นนวัตกรรม 
ที่ ได้นำเข้าสู่ชุมชนได้ ไม่นาน และรูปลักษณ์การใช้ 
ประโยชน์ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความเชื่อ 
ค่านิยม วัฒนธรรมดั้งเดิม ตามนัยการให้ความ 
หมายของคำว่าเตาซึ่งควรเป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่น 
ในตัวบ้านด้วย แต่เตาชีวมวลยังไม่ตอบสนอง 
หน้าที่ดังกล่าวได้ ส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกผัก ไม่ค่อย 
จะสอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมของชุมชนที่เป็นการ 
เก็บหาของป่า ซึ่งไม่นิยมเพาะปลูกพืช จึงมีเพียง 

บางครัวเรือนในชุมชนเท่านั้นที่เริ่มสนใจทดลอง  
และเกิดการเลียนแบบกันเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังไม่ได้ 
มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย  

 กล่าวโดยสรุป สภาพการยอมรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีด้านการเกษตรของชุมชนยองแหละนั้น  
เนื่องด้วยชุมชนเป็นชาวไทยภูเขาที่มีความเชื่อ 
ค่านิยม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม 
อยู่ ดังนั้น การส่งเสริมการนำแนวคิดนวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่จะมีความเหมาะสมต่อเกษตรกรนั้น 
ต้องพิจารณาอย่างหลากหลายด้านทั้งในแง่ความ 
สอดคล้องตามหลักปฏิบัติ วิถีชีวิต ความเชื่อ 
ดั้งเดิม ค่านิยม ประเพณี เศรษฐกิจชุมชน การนำ 
ไปใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ตลอดจนต้องใช้เวลาพอสมควรในกระบวนการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีจึงจะ
สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาชุมชนโดยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ใด ๆ เข้าสู่ชุมชนนั้น ควรต้องเป็น 
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นงาน 
หลักของชุมชนเป็นสำคัญ กรณีเป็นนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ใหม่ ก็จำเป็นต้องเสริมสร้างความ 
ตระหนักรู้ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้าง  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีนั้น จัด 
กระบวนการถ่ายทอดที่ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วน 
ร่วม มีโอกาสทดลองใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น  
ควรจัดให้มีการประสานงาน ความร่วมมือกันใน 
การดำเนินงาน ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ที่เข้ามาพัฒนาชุมชน โดยการนำเข้า 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และจัดการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในชุมชน และควรมีการ 
จัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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ท่านเจริญ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน 
ต้นแบบ มจธ. ที่สนับสนุนทุนการลงพื้นที่วิจัย 
และขอขอบคุณชาวชุมชนยองแหละ ที่ ให้ความ
ร่วมมือให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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