
86 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาโครงการวิจัยเ ร่ือง การปลูกพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตริต่อส่ิงแวดล้อมในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ภายใตค้วามร่วมมือของชุมชน ซ่ึงเป็นการวิจยัประยุกต์ โดยใช้แนวคิดแนวคิดการผลิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) เขา้มาใช้กบัเลือกพืชท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างคู่มือการ
ผลิตพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จังหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลายประเภทท่ีส าคัญในประเทศไทย ทั้ ง
ประเภทพืชไร่ พืชผกั และพืชสวน เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดตอ้งการ  และยงัมีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียง และประเทศเพื่อนบา้น คือ มีแนวพรมแดนติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร โดยอ าเภอแม่สะเรียง มี
พื้นท่ีมากสุด รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอปาย อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอ
สบเมย และอ าเภอปางมะผา้ ตามล าดับ รวมไปถึงจังหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีป่าไม้ ประมาณกว่า 
11,267.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.85 ของพื้นท่ีรวมทั้งจงัหวดั 
 สถานการณ์การดา้นเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า มีประชากรผูท้  างานใน
ภาคการเกษตรจ านวน 113,406 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.02 ของประชากรทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร
จ านวน 56,710 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.87 ของจงัหวดั อ าเภอท่ีมีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรมาก
ท่ีสุด คือ อ าเภอขุนยวม อ าเภอสบเมย อ าเภอปาย และอ าเภอปางมะผา้ ตามล าดบั  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
สถาบนัเกษตรกร รวมทั้งส้ิน 4 สถาบนั ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย นอกจากนั้นสาขาเกษตรกรรมฯมีสัดส่วนร้อยละ 31.2 ของโครงสร้าง
การผลิต ณ ราคาประจ าปี 2560 ขยายตวัจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ จูงใจ
ใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและเร่งการผลิต ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 
 ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการประเมินศกัยภาพในปัจจุบนั
และโอกาสในการพฒันาในอนาคต พบว่าปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแข็งของจงัหวดั ไดแ้ก่  มีทรัพยากรป่า
ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดตอ้งการ  
เกษตรกรในพื้นท่ีมีความพร้อมในการปลูกพืชทางเลือกและแม่ฮ่องสอนมีช่องทางชายแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบา้นหลายช่องทาง ส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์การ
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ท าการเกษตรและการพฒันาเป็นไปอยา่งจ ากดั มีการใชส้ารเคมีในการท าเกษตร และเกษตรกรยดึติดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว ขาดวิสัยทศัน์การพฒันาอาชีพ ขณะท่ีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสของจงัหวดั ไดแ้ก่ มี
นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสและสนับสนุนการพฒันาดา้นต่างๆ อย่างหลากหลาย ทิศทางแนวโน้มการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และกระแสการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ขณะท่ีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค พบว่า ยงัมีปัญหาหมอกควนัจากการไฟป่าหรือการเผาวสัดุทางการเกษตร 
ขอ้จ ากดัในกฎหมายเก่ียวกบัพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ละป่าสงวนแห่งชาติ และอุปสรรคในการคมนาคมท าให้มี
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้เกษตรค่อนขา้งสูง 
 ส่วนแนวทางส่งเสริม กลยุทธ์หรือนโยบายการพัฒนาแม่ฮ่องสอน พบว่า 1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ วฒันธรรม
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) สร้างความตระหนกัถึงการประกอบอาชีพพืชใหม่ท่ี
มีความตอ้งการของตลาด 4) รณรงค์การลดใช้สารเคมีในพื้นท่ีการท าเกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรท่ี
ปลอดภยั และไม่ลุกลามพื้นท่ีในเขตป่า 5) แกไ้ขและป้องกนัปัญหาหมอกควนัหรือการเผาวัสดุทางการ
เกษตร 6) พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานการเช่ือมโยงระบบ Logistics การคา้การลงทุนการคา้ชายแดน 
และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
 ผลจากการวิเคราะห์หาชนิดพืชทางเลือกท่ีเหมาะสมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ประเภทพืชไร่
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ กระเทียม รองลงมาคือ งาและขา้วดอย ตามล าดบั เน่ืองจากวิเคราะห์
มุมมองดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  กระเทียมมีความเหมาะสมมากสุดดา้น
พื้นท่ีปลูก เร่ืองตลาดขายสินคา้ เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจและมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอย่าง
มาก สามารถน าเป็นวตัถุดิบและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ได้ และเป็นพืชท่ีปลูกสืบต่อกันมาแต่ในอดีต  
ส่วนประเภทพืชสวน พบวา่ ในภาพรวมถัว่ลายเสือมีความเหมาะสมมากสุดในดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากมี
ความได้เปรียบในด้านของตลาดขายสินค้า พืชสวนท่ีเหมาะสมรองลงมาคือกาแฟ เพราะมีความ
ไดเ้ปรียบในเร่ืองลกัษณะพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีลกัษณะท่ีเป็นดอยสูง มีสภาพอากาศ
และความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ และสามารถปลูกร่วมกับป่า ขณะท่ีการวิเคราะห์พืชผกัท่ี
เหมาะสม พบว่า กะหล ่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือฟักทอง เน่ืองจากกะหล ่ามีความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มีตลาดสินคา้ มีปริณาผลผลิตต่อไร่สูง เป็นภูมิปัญญาปลูกต่อกนัมา 
และอนุรักษ ์ดิน น ้า ป่า ส่วนฟักทองเป็นพืชท่ีมีความเหมาะสมในดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้าย และยงัเป็นพืชไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษ เน่ืองจากฟักทองมีการใชส้ารเคมีในระดบัต ่า 
 ดา้นการวิเคราะห์หาพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสมของพืช โดยวิธี AHP ไดแ้ก่ 1) ประเภทกาแฟ พบว่า 
อ าเภอแม่ลานอ้ยท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ อ าเภอปางมะผา้ และอ าเภอ
ปาย เน่ืองจากมมีความเหมาะสม ดา้นการบ าบดัอย่างเหมาะสม ดา้นการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย 
และดา้นการอนุรักษน์ ้ า ป่า ขณะท่ีอ าเภอขุนยวมมีความเหมาะสมเป็นอนัดบัสุดทา้ยเม่ือพิจารณาในแต่
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ละหลกัเกณฑ์ 2) ประเภทบุค พบว่า อ าเภอแม่สะเรียงมีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคืออ าเภอสบเมย 
เน่ืองจากเหมาะสมในด้านการบ าบดัอย่างเหมาะสม ด้านการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย ด้านการ
อนุรักษ์น ้ า ดา้นการป้องกนัมลพิษอย่างยงัยื่น และดา้นการน้อย ใช้ซ ้ า ใช้หมุนเวียน 3)ประเภทถัว่ลาย
เสือ พบว่า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ อ าเภอขุนยวม และอ าเภอสบเมย 
ตามล าดบั เน่ืองจากเหมาะสมในดา้นการบ าบดัอย่างเหมาะสม ดา้นการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย 
ดา้นการป้องกนัมลพิษอย่างยงัยื่น และดา้นการอนุรักษน์ ้ า ป่า 4) ประเภทกระเทียม พบว่า อ าเภอปายมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ อ าเภอปางมะผา้ และอ าเภอขุนยวม ตามล าดบั จากการวิเคราะห์
ในมุมมองดา้นการบ าบดัอยา่งเหมาะสม ดา้นการใชน้อ้ย ใชซ้ ้า ใชห้มุนเวียน และดา้นการป้องกนัมลพิษ
อยา่งยงัยืน่ 5) ประเภทขา้วดอย พบวา่ อ าเภอขนุยวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ทั้งในดา้นการอนุรักษน์ ้ า 
และดา้นการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย 6) ประเภทงา พบว่า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสม
ท่ีสุด รองลงมาคือ อ าเภอขุนยวม และสบเมย ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ในด้านการน้อย ใช้ซ ้ า ใช้
หมุนเวียน และดา้นการอนุรักษ์น ้ า ป่า 7) ประเภทกะหล ่า พบว่า อ าเภอปางมะผา้มีความไดเ้ปรียบมาก
สุด ในมุมมองดา้นการบ าบดัอย่างเหมาะสม ดา้นการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย ดา้นการอนุรักษ์น ้ า 
และดา้นการป้องกนัอยา่งย ัง่ยนื 8) ประเภทฟักทอง พบวา่ อ าเภอปายมีความไดเ้ปรียบมากสุด ในมุมมอง
ดา้นการบ าบดัอย่างเหมาะสม ดา้นการควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย ดา้นการป้องกนัอยา่งย ัง่ยนื และดา้น
การใชน้อ้ย ใชซ้ ้ า ใชห้มุนเวียน 9) ประเภทลุย้ พบว่า อ าเภอแม่ลาน้อยมีความไดเ้ปรียบมากสุดในดา้น
การควบคุมแหล่งก าเนิดของเสีย ดา้นการบ าบดัอย่างเหมาะสม ดา้นการใชน้อ้ย ใชซ้ ้า ใชห้มุนเวียน ดา้น
การป้องกนัอยา่งย ัง่ยนื และดา้นการอนุรักษน์ ้า ป่า มากกวา่อ าเภออ่ืนๆในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได ้5 ประเด็นหลกั คือ 

1) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนถือเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลายประเภทท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นจงัหวดั
พื้นท่ีมากสุดเป็นอนัดบั 3 ของภาคเหนือ และท่ีมีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดตอ้งการ ทั้งยงัมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 
และประเทศเพื่อนบา้นหลายช่องทาง  สถานการณ์การดา้นเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า มีประชากรผู ้
ท างานในภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 59.02 ของประชากรทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 
73.87 ของจังหวดั อีกทั้งจังหวดัแม่ฮ่องสอนมีสถาบันเกษตรกรได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย นอกจากนั้นสาขาเกษตรกรรมฯมีสัดส่วน
ร้อยละ 31.2 ของโครงสร้างการผลิต ณ ราคาประจ าปี 2560  
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2) พืชทางเลือกท่ีเหมาะสมในจังหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ประเภทพืชไร่ กระเทียมมีความ
เหมาะสมมากสุดรองลงมาคือ งาและขา้วดอย  เน่ืองจากมีความเหมาะสมในดา้นพื้นท่ีปลูก เร่ืองตลาด
ขายสินคา้และเป็นพืชท่ีปลูกสืบต่อกันมาแต่ในอดีต  ส่วนประเภทพืชสวน พบว่า ถัว่ลายเสือมีความ
เหมาะสมมากสุดเน่ืองจากมีความได้เปรียบในด้านของตลาดขายสินค้า รองลงมาคือกาแฟ เพราะ
ไดเ้ปรียบในเร่ืองลกัษณะพื้นท่ีปลูก มีสภาพอากาศและความช้ืนท่ีเหมาะสมและสามารถปลูกร่วมกบัป่า 
ส่วนพืชผกั พบว่า กะหล ่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากกะหล ่ามีความไดเ้ปรียบดา้นตลาดสินคา้ 
มีปริณาผลผลิตต่อไร่สูง และอนุรักษ ์ดิน น ้ า ป่า ส่วนฟักทองเป็นพืชท่ีมีความเหมาะสมในดา้นตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายและยงัเป็นพืชท่ีมีการใชส้ารเคมีในระดบัต ่า 

3) พื้นท่ีปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผกัท่ีเหมาะสมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็นรายอ าเภอ พบว่า 
อ าเภอแม่ลานอ้ยเหมาะสมท่ีในการปลูกกาแฟและผกัลุย้   อ าเภอแม่สะเรียงมีความเหมาะสมท่ีสุดในการ
ปลูกบุค  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสมปลูกถัว่ลายเสือและงา  อ าเภอปายมีความเหมาะสมใน
การปลูกกระเทียมและฟักทอง  ส่วนอ าเภอขนุยวมมีความเหมาะสมในการปลูกขา้วดอย  และอ าเภอปาง
มะผา้มีความเหมาะสมมากสุดในการปลูกกะหล ่า ขณะท่ีอ าเภอสบเมย พบว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัท่ีสองในการปลูกพืชประเภท บุคและงา 

4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกปลูกพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดต้องการ  ความพร้อมของ
เกษตรกรในพื้นท่ี และมีช่องทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้นหลายช่องทาง ส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน  
ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในพื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ์  การใชส้ารเคมีในการท าเกษตร และเกษตรกรยึดติดการปลูกพืช
เชิงเด่ียว ขณะท่ีปัจจัยท่ีสร้างโอกาส ได้แก่ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆจากภาครัฐ 
แนวโน้มการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และกระแสการเกษตรปลอดภยั  ส่วนปัจจยัท่ีสร้างอุปสรรค ไดแ้ก่ 
ปัญหาหมอกควนั ขอ้จ ากดัในกฎหมายพื้นท่ี และโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 

5) แนวทางส่งเสริม กลยุทธ์หรือนโยบายการพฒันาแม่ฮ่องสอน ในประเด็นการท าการเกษตร 
การปลูกพืชทางเลือกท่ีผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน พบว่า จังหวดั
แม่ฮ่องสอนควร อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รณรงค์
การลดใชส้ารเคมีในพื้นท่ีการท าเกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรท่ีปลอดภยั ไม่ลุกลามพื้นท่ีในเขตป่า และ
ลดการเผาวสัดุทางการเกษตร  การอบรมสร้างองคค์วามรู้ในการท าการเกษตรพืชทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานการเช่ือมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน 
การคา้ชายแดน และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1) ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันาทางดา้นการตลาด เพื่อใช้ตลาดน าทิศทางการ
ผลิตพืชในแต่ละพื้นท่ีท่ีเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ การอบรม
สร้างองคค์วามรู้ท าการเกษตรทางเลือกท่ีผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   2) ควรช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐถึงเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
เกษตรกรรม เพื่อการต่อยอดการแปรรูปสินคา้เกษตรอยา่งต่อเน่ือง  

   3) ควรสนบัสนุนการจดัท าระบบการเช่ือมโยง Logistics การคา้การลงทุน การคา้ชายแดน 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการผลิตและการตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ฉบัไว 

   4)  ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รณรงค์การลดใช้สารเคมีในพื้นท่ีการท าเกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรท่ี
ปลอดภยัเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรอินทรีย ์ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

   1) อาจมีการศึกษาศกัยภาพการผลิตและการตลาดพืชทางเลือกในแต่ละพื้นท่ี เพื่อช่วยใน
การวิเคราะและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปพืชเกษตรให้สามารถ
แข่งขนัต่อไปในอนาคต 

    
 
  




