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แนวทางการเชื่อมโยงองคความรูในการผลิตกลวยไมของจังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงองคความรูในผลิตกลวยไมของจังหวัด
นครปฐม โดยมีกระบวนการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิต
กลวยไมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 2) การศึกษาเชิงประจักษ โดยการสัมภาษณเกษตรกร ผูนํากลุมเกษตรกร ผูผลิต
ปจจัยสนับสนุนการผลิตกลวยไม ผูคากลวยไม นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่
เกี่ยวของ รวมจํานวน 130 ราย 3) การจัดเวทีระดมความคิดโดยแบงออกเปน ระยะแรกจัดเวทีระดมความคิดในแต
ละกลุมยอยจํานวน 6 ครั้ง เพื่อใหสะทอนปญหา ความตองการความรู และแนวทางการเชื่อมโยงความรูของแตละ
กลุมการผลิตกลวยไม และระยะที่สองจัดเวทีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ครั้ง เพื่อหลอมรวมปญหา ความตองการ
ความรู และแนวทางการเชื่อมโยงความรูในภาพรวมของการผลิตกลวยไม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การปลูกกลวยไมมากที่สุดของประเทศไทย มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปลูก
เลี้ยงกลวยไม มีแหลงสนับสนุนปจจัยการผลิตอยางเพียงพอ และมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรทั่วถึงทั้งจังหวัด มีเพียง
บางพื้นที่มีปญหาดานคุณภาพน้ํา
2. การเชื่ อ มโยงองค ค วามรู ก ารผลิ ต กล ว ยไม ใ นจั ง หวั ด นครปฐมมี วิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงโดยใช สื่ อ จาก
ประสบการณตรง และการใชสื่อจากภาพและสัญลักษณ ซึ่งมีแนวทางการเชื่อมโยงองคความรูโดยเชื่อมโยงกัน
ระหว า งบุ ค คลภายในกลุ ม การเชื่ อ มโยงองค ค วามรู ร ะหว า งกลุ ม และการเชื่ อ มโยงองค ค วามรู จ ากสถาบั น
อุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของสูภาคการผลิตกลวยไม
จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะใหทําการวิจัยกลวยไมแตชนิดตลอดเสนทางเพื่อใหสามารถนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรขับเคลื่อนการสราง
ความเขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกร และกลุมอื่นที่เกี่ยวของกับการผลิตกลวยไมในจังหวัดนครปฐม
คําสําคัญ : การเชื่อมโยงความรู การผลิตกลวยไม
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ABSTRACT
This research was aimed to identify approaches to knowledge linkage within orchid production
in Nakhon Pathom. The research procedure consisted of three stages including 1) a document analysis
of orchid production from the past to present, 2) an empirical study through interviewing with 130
informants comprising orchid farmers, leaders of orchid farmer groups, the producers of orchid
production supportive materials, orchid entrepreneurs, faculty members from higher educational
institutions, and academic staff from both governmental and private organizations, and 3) an
arrangement of seven brainstorming forums which was divided into two phases. The first six forums
were organized for each group of informants to obtain reflections on problems, needs for knowledge,
and suggesting approaches to knowledge linkage in each group within orchid production. The last
forum was for the experts in the field to blend reflective information into the overall problems, needs,
and approaches of orchid production in Nakhon Pathom.
The research findings were as follows.
1. Nakhon Pathom was found as locating the most orchid production area in Thailand. In addition,
the province was seen as having environment appropriate to orchid cultivation and the sources of orchid
production supportive materials were found to be adequately available. Excepted for some area with
problems in the quality of water, the sources of water for agriculture were seen as being expansive for the
whole province.
2. The linkage pattern of the body of knowledge on orchid production in Nakhon Pathom were
found to be the use of media including those from direct experiences as well as those through pictures
and symbols. The knowledge linkage approaches included interpersonal within group, inter-group, and
linkage from higher educational institutions and relevant organizations to orchid production sector.
It was suggested that research on each particular orchid variety should be conducted
throughout its production line in order to efficiently realize the full potential of research finding utilization.
Higher educational institutions and relevant governmental organizations should mobilize the
empowering enhancement for orchid farmer’s groups and all other groups involving in orchid
production in Nakhon Pathom.
Keywords : Knowledge Linkage, Orchid Production
E-mail : fedupst@ku.ac.th

บทนํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศใหกลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (Product Champion) ในป
พ.ศ. 2544 และสนับสนุนใหชาวสวนกลวยไมลงทะเบียนรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็ง ตอมาในป พ.ศ. 2549 ได
ยกระดับจัดตั้งเปนสมาคมผูประกอบการสวนกลวยไมไทย ทั้งนี้ตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต
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กลวยไมเขตรอนของโลก โดยกําหนดเปาหมายการสงออกกลวยไมไวปละ 10,000 ลานบาท แยกเปนกลวยไมตัด
ดอก 7,500 ลานบาท และตนกลวยไมอีก 2,500 ลานบาท นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ เพื่อเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนากลวยไมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
รวมมือกับภาคเอกชนซึ่งมีสมาคมผูประกอบการสวนกลวยไมไทยเปนองคกรหลักในการสนับสนุนและผลักดันให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (สมาคมผูประกอบการสวนกลวยไมไทย, 2550)
การจัดการระบบโซอุปทานกลวยไมเปนการจัดการระบบการผลิตกลวยไมที่มองการเพิ่มมูลคาในแตละ
ขั้นตอนการผลิต หากสามารถมองโซการผลิตไดตลอดเสนยอมกอใหเกิดทิศทางการพัฒนาการผลิตทั้งระบบไป
ดวยกัน และเกิดการรวมกลุมกันตามลักษณะของโซอุปทาน ในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (cluster) ซึ่งเปนระบบที่
มีความเกี่ยวของและตอเนื่องกันของธุรกิจปจจัยการผลิต ธุรกิจการคาสง ธุรกิจการคาปลีก ธุรกิจการสงออก และ
ธุรกิจการขนสง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมอยางยั่งยืน ซึ่งการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตองมีการพัฒนาดานงานวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อสรางองคความรู
ใหม และนําองคความรูเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนดวยกระบวนการจัดการความรู (knowledge management)
(พรชัย หอมชื่น, 2550) นอกจากนี้การพัฒนาจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งระบบในโซอุปทานและโซอุปสงค เนื่องจาก
ในอนาคตอันใกลระบบการจัดการโซอุปทาน ไมสามารถสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคที่มีความซับซอน
ความเขาใจในระบบโซอุปสงคจึงเปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหเกิดการผลิตที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
อยางแทจริง (วุฒิชัย โหวธีระกุล, 2551) จากแนวคิดดังกลาวการวิจัยและพัฒนากลวยไมไทย จะตองมองภาพองค
รวมตลอดเส น ทางของโซอุ ป ทานและโซอุ ป สงค และพัฒ นาเป นกลุ ม เครื อ ขา ยวิสาหกิ จ จึง จะเกิ ด พลั ง ในการ
ขับเคลื่อนเสนทางการผลิตกลวยไมของไทยไดอยางเขมแข็ง สามารถแขงขันในระบบการคาเสรีที่กําลังเกิดขึ้นในยุค
ปจจุบัน
จังหวัดนครปฐมตั้งอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมตอการผลิตกลวยไม เนื่องจากอยูใกลกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาด
สําคัญของกลวยไม และไมไกลจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่ใชเปนทางออกของการขนสงกลวยไมสูตลาด
ตางประเทศ เปนจังหวัดที่มีระบบชลประทานที่สมบูรณ มีน้ําชลประทานที่มีคุณภาพสําหรับการปลูกเลี้ยงกลวยไม
ตลอดทั้งป และราคาที่ดินยังไมสูงมากเกินกวาจะลงทุนได นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับปจจัยสนับสนุนการผลิตกลวยไมอยูจํานวนมาก และมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาการเกี่ยวกับการผลิตกลวยไมตลอดเสนทางจากฟารมสูแจกัน จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีตนทุนเดิมทาง
สังคมที่เกษตรกรสั่งสมภูมิปญญาเกี่ยวกับการผลิตกลวยไมเพื่อการคามาไมนอยกวา 50 ป มีการรวมกลุมกลวยไม
ทั้งสิ้น 19 กลุม มีพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงกลวยไมรวมทั้งสิ้น 6,697 ไร ครอบคลุมในทุกอําเภอ และสรางมูลคาไดมากกวา
ปละพันลานบาท (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2550) หากไดมีการศึกษาและจัดทําแผนวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกลวยไมอยางจริงจัง จังหวัดนครปฐมจะเปนจังหวัดหลักในการสรางมูลคาการสงออกกลวยไมของชาติใหถึง
หมื่นลานบาทตามเปาหมายที่วางไว
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงองคความรูในการผลิตกลวยไมของจังหวัดนครปฐม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะไดรับประโยชนในการพัฒนาความรูในกระบวนการผลิตกลวยไม ดังนี้
• ไดแนวทางการเชื่อมโยงและการสื่อสารองคความรูของกลวยไมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนการผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การขนสง และการตลาด
• ไดแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจกลวยไมของจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเชื่อมตอเครือขายวิสาหกิจ
กลวยไมในจังหวัดอื่น อันจะนํามาสูความเขมแข็งและยั่งยืนของกลวยไมไทยตอไป

วิธีการวิจัย
กระบวนการศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) เปนการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิต
กลวยไม ไดแก รายงานการวิจัยเกี่ยวกับกลวยไม ตําราการปลูกเลี้ยงกลวยไม วารสารเกี่ยวกับกลวยไมของสมาคม
ตางๆ และวารสารทางดานการเกษตรทั่วไป
2. การศึกษาเชิงประจักษ เปนการศึกษาองคความรูที่ตองการและองคความรูที่มีอยูรวมทั้งแนวทางการ
เชื่อมโยงองคความรู จากผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเสนทางการผลิตกลวยไม 4 ภาคสวน ไดแก
2.1 เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไม ใชแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง จํานวน 51 ราย และเลือกผูนําที่
เปนผูใหขอมูลหลักโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 26 ราย ทั้งนี้ผูใหขอมูลหลัก เปนประธาน
กลุมเกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมในจังหวัดนครปฐม 14 กลุม และนายกสมาคมกลวยไมในจังหวัด
นครปฐม 5 สมาคม
2.2 ผูผลิตปจจัยสนับสนุนการผลิตกลวยไม จําแนกไดเปน 6 กลุม ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน
ผูผลิตปจจัยสนับสนุนการผลิตกลวยไม จํานวน 11 ราย ดังนี้
• กลุมผูคาปุยและสารเคมีกลวยไม จํานวน 3 ราย
• กลุมผูผลิตวัสดุปลูก จํานวน 4 ราย
• กลุมผูรับปลูกสรางโรงเรือนกลวยไม จํานวน 1 ราย
• กลุมผูผลิตอุปกรณเพื่อการสงออก จํานวน 2 ราย
• กลุมผูเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม จํานวน 1 ราย
ผูใหขอมูลคือผูนําและผูที่มีบทบาทในกลุมปจจัยการผลิตตางๆ ซึ่งคัดเลือกจากการคัดกรอง
แบบตอเนื่องในกลุมผูเชี่ยวชาญ (snow ball sampling)
2.3 ผูคากลวยไม ตลาดคาขายกลวยไมในจังหวัดนครปฐมแบงออกเปน 2 ตลาดใหญ ไดแก ตลาดใน
ประเทศ และตลาดตางประเทศ โดยการดําเนินงานมีดังนี้
• ตลาดในประเทศเลือกตลาดปากคลองตลาด ซึ่งเปนตลาดขายดอกไมที่ใหญที่สุด สัมภาษณเชิง
ลึกพอคา-แมคาในตลาดปากคลองทั้งหมด 12 ราย
• ตลาดตางประเทศศึกษาจากบริษัทสงออกกลวยไม 5 บริษัท และ ผูแทนในระบบโลจิสติกส 1 ราย
2.4 สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ผูใหขอมูลคือผูเชี่ยวชาญในโซอุปทานการผลิต
กลวยไม ดังนี้
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• ผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 ราย จาก 5 สถาบันการศึกษา
• ผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปลูกเลี้ยงกลวยไม นโยบายภาครัฐ และแหลง
เงินทุนจํานวน 4 ราย
3. การจัดเวทีระดมความคิด แบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกจัดเวทีระดมความคิดในแตละกลุมยอย
จํานวน 6 ครั้งไดแก เวทีของเกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไม เวทีของบริษัทปุยและสารเคมี และเวทีของบริษัทผูสงออก
กลวยไม เพื่อใหสะทอนปญหา ความตองการความรู และแนวทางการเชื่อมโยงความรูของแตกลุมในกระบวนการ
ผลิตกลวยไม และระยะที่สองจัดเวทีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ครั้ง เพื่อหลอมรวมปญหา ความตองการความรู และ
แนวทางการเชื่อมโยงความรูในภาพรวมของการผลิตกลวยไม

ผลการวิจัย
บริบทการปลูกกลวยไมในจังหวัดนครปฐม
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเปนที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 2-10 เมตร พื้นที่สวนหนึ่งรับน้ําจากแมน้ําทาจีนและคูคลองสาขา พื้นที่อีกสวนรับน้ําจากระบบชลประทาน
เขื่อนแมกลอง สภาพอากาศเหมาะสมตอการปลูกเลี้ยงกลวยไมโดยเฉพาะกลวยไมสกุลหวาย
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ทําใหความเจริญของชุมชนเมืองของ
จังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานครขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครปฐมสรางปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมกับการทําการเกษตรโดยเฉพาะการ
ปลูกเลี้ยงกลวยไม ดังนั้นทางจังหวัดควรเรงดําเนินการจัดทําผังเมืองใหแลวเสร็จ
สถานการณการปลูกเลี้ยงกลวยไมในจังหวัดนครปฐม
การปลูกกลวยไมในจังหวัดนครปฐมเริ่มตนใกลเคียงกับแหลงอื่นในประเทศ แตมีแนวโนมการขยายตัว
อยางรวดเร็วในชวงป พ.ศ. 2521-2540 พื้นที่ที่มีการปลูกเลี้ยงกลวยไมมากที่สุดคืออําเภอสามพราน รองลงมาเปน
อําเภอบางเลน โดยมีพื้นที่ปลูกเลี้ยงกลวยไมรวมกันทั้งสองอําเภอมากกวารอยละ 60 ของพื้นที่การปลูกเลี้ยง
กลวยไมทั้งจังหวัด
ขนาดพื้ นที่ สํ า หรั บ การปลูก เลี้ยงกล ว ยไมส กุ ลหวายเพื่อ เปนไม ตั ดดอกส ว นมากมี พื้น ที่ ก ารปลู ก เลี้ ย ง
มากกวา 20 ไร สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกเลี้ยงกลวยไมไมมากจะเปลี่ยนไปปลูกกลวยไมสายพันธุอื่น เชน สกุล
แวนดา และสกุลมอคคารา แทนเนื่องจากกลวยไมสกุลเหลานี้สามารถดําเนินธุรกิจใหอยูรอดไดโดยไมจําเปนตองมี
พื้นที่ปลูกเลี้ยงมากนัก
การปลูกกลวยไมกระถางและการผลิตกลวยไมในลักษณะอื่น ยังเปนสวนนอยของการปลูกเลี้ยงกลวยไม
ในจังหวัดนครปฐม และในบางสวนเปนการปลูกเลี้ยงไวเพื่อเปนกลวยไมประกอบในสวนเทานั้น แตเริ่มมีเกษตรกร
หลายรายใหความสนใจการปลูกกลวยไมกระถางมากขึ้น เนื่องจากตลาดการคากลวยไมกระถางมีแนวโนมที่ดี และ
สวนใหญเปนการขายสินคาเงินสด

1122

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ลักษณะการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไม
จังหวัดนครปฐมมีกลุมเกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมอยางเปนทางการจํานวน 19 กลุม แตกลุมเกษตรกร
เหลานี้ยังขาดการขั บเคลื่อ นใหเกิดความเขมแข็ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดประสบการณในกระบวนการ
ขับเคลื่อนกลุมใหเขมแข็ง สวนการรวมตัวเปนสมาคมกลวยไมในจังหวัดนครปฐมมีสมาคมที่เกี่ยวของกับผลิต
กลวยไมอยู 4 สมาคม คือ สมาคมพฤกษชาติแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมกลวยไม ไมดอกไม
ประดับจังหวัดนครปฐม สมาคมผูประกอบการสวนกลวยไมไทย และสมาคมชาวสวนกลวยไมไทย ซึ่งสมาคม
เหลานี้มีบทบาทในการประสานงานใหเกิดความรวมมือของเกษตรกรในการแกปญหาตางๆ ของการผลิตกลวยไม
นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (cluster) ซึ่งเริ่มตนการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจกลวยไม
ราชบุรี โดยเนนการจัดการที่ดี การดึงความเกงของแตละคนในโซอุปทานการผลิตออกมา ซึ่งแนวคิดดังกลาวยังคง
ตองปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการผลิตกลวยไม
การเชื่อมโยงองคความรูการผลิตกลวยไมในจังหวัดนครปฐม
การเชื่อมโยงองคความรูจากการเรียนรูเชิงปฏิบัติสูทฤษฎีการเรียนรู
จากการรวบรวมวิธีการเชื่อมโยงองคความรูของผูมีสวนไดสวนเสียในเสนทางการผลิตกลวยไม พบวา
สามารถจัดกลุมสื่อการเรียนรูสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูตามกรวยประสบการณการเรียนรูของ Edgar Dale
โดยแยกออกเปนสองกลุม คือ
1. การเชื่อมโยงองคความรูโดยใชสื่อจากประสบการณตรงและเรียนรูเชิงปฏิบัติ (Enactive) ซึ่งเปนการ
เชื่อมโยงโดยใชสื่อจากประสบการณตรง เชน การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ การเยี่ยมชมสวนกลวยไมเพื่อน
เกษตรกร การทําวิจัยรวมกัน เปนตน
2. การเชื่อมโยงองคความรูโดยสื่อจากภาพและสัญลักษณ (Iconics) ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส เชน วารสารขาวที่สมาคมกลวยไมตางๆ เปนผูเผยแพร ตําราการปลูกเลี้ยงกลวยไม รายการวิทยุ
โทรทัศน เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายโทรศัพท สื่อวิดีทัศนตางๆ เปนตน
แนวทางการเชื่อมโยงองคความรูและการสื่อสารความรูในการผลิตกลวยไมจังหวัดนครปฐม
การเชื่อมโยงความรูและการสื่อสารความรูในการผลิตกลวยไมของจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปเปน
รูปแบบการเชื่อมโยงความรูของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดเสนทางการผลิตกลวยไมดังนี้

1123

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงความรูในการผลิตกลวยไมในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยสามารถ
สรุปขอเสนอแนะใหผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการดังนี้
1. ระบบการวิจัย
• ควรเนนการวิจัยกลวยไมสกุลหวายเปนหลัก เนื่องจากเปนกลวยไมที่เหมาะสมสําหรับในประเทศ
ไทยและตองทําการวิจัยตลอดเสนทางโซอุปทาน
• ควรมีแผนการวิจัยกลวยไมที่ชัดเจนและมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยตอเนื่องอยางนอย 5 ป
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
• ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแรงงานฝมือเขาสูระบบการผลิตกลวยไมตลอดโซอุปทานโดยใช
ระบบการศึกษาเปนเครื่องมือ
• ศึกษาระบบแรงงานตางดาวใหเหมาะสมกับบริบทในแตละภาคสวนการผลิต
• พัฒนาหลักสูตรการผลิตกลวยไมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสรางคานิยมและเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับกลวยไม
3. ความรวมมือและการรวมกลุม
• ศึกษาหารูปแบบการรวมกลุมเกษตรกรที่เหมาะสม เชน การตั้งสหกรณเพื่อใหเกษตรกรรายเล็ก
และรายใหญ สามารถซื้อปจจัยการผลิต และขายผลผลิตไดในราคาที่เทาเทียมกัน
• สงเสริมสวนกลวยไมตัดดอกขนาดเล็กใหรวมตัวกัน เพื่อมีอํานาจตอรองในการรับซื้อของบริษัท
สงออก เนื่องจากบริษัทสงออกจะใหความสําคัญกับสวนขนาดใหญมากกวาเพราะสามารถ
จัดการจํานวนของดอกกลวยไมไดสะดวกและรวดเร็ว
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4. การสนับสนุนจากภาครัฐ
• ขับเคลื่อนเรื่อง GAP สําหรับเกษตรกร และ Q shop สําหรับรานคาสารเคมีเกษตรอยางทั่วถึง
• ควรมีความชัดเจนและบังคับใชกฎหมายผังเมือง เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรสามารถ
อยูรวมกันอยางมีความสุข และควรกําหนดแหลงปลูกกลวยไมที่ชัดเจน

คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงความรูในโซอุปทานการผลิตกลวยไมในจังหวัด
นครปฐม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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