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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบการด าเนินงานของ
เกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาสภาพปัญหาของ
เกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) ศึกษาการสร้างเครือข่ายของ
เกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วย เกษตรอ าเภอศรีประจันต์จ านวน 1 คน และเกษตรต าบลวังน้ า
ซับจ านวน 1 คน และเกษตรกรผู้ปลูกกระจับจ านวน 4 คนผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรมีปัจจัยน าเข้าได้แก่ด้านเกษตรกรส่วนใหญ่
มีรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต ด้านวัตถุดิบ กระจับพันธุ์
ดั้งเดิมเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการน าส่งให้กับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องด้าน
เงินทุนไม่พบการกู้ยืมเงินด้านเครื่องมือไม่พบการเช่าหรือยืมใด  ๆ ด้านการ
บริหารจัดการเกษตรกรมีการกักเก็บน้ าไว้เพื่อใช้ กระบวนการของการท านา
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กระจับคือ การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณการเก็บ เกี่ ยวที่ ไม่แน่นอนขึ้ นอยู่ กับ
สภาพแวดล้อมในขณะนั้น มีราคาที่สูงขึ้นทุกปี 2) สภาพปัญหาของเกษตรกร
ภายในพบปัญหา 2 ด้านประกอบด้วย (1) เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรอง
ราคาสินค้า และ (2) การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานท่ียังขาดก าลังในการ
ผลิต สภาพปัญหาภายนอกพบปัญหา 3 ด้านประกอบด้วย (1) สภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ไม่มีผู้สืบทอด (2) การเมืองและกฎหมายเกษตรกรยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และ (3) ด้านภูมิศาสตร์พบปัญหาเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศและปัญหาศัตรูพืช 3) การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรพบว่า
เกิดจากเกษตรกรมีอุดมการณ์ร่วมกัน เป็นเครือข่ายประเภทที่มีสินค้า ความรู้
ความสามารถเดียวกัน และมีการโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 

 
ค าส าคัญ: ระบบการด าเนินงาน กระจับ การสร้างเครือข่าย 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) To study the 
operation process of farmers growing water chestnuts in 
Suphanburi province, 2) To study the problem status of farmers 
growing water chestnuts in Suphanburi province, and 3) To study 
the establishment of the network of farmers growing water 
chestnuts in Suphanburi  province through in-depth interviewing  in 
order to collect information from related persons providing 
information such as officers from Office of Agricultural Extension 
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and Development, Chief of Si Prachan District Agricultural Extension 
Office, Agricultural Extension officer and farmers who live and grow 
water chestnuts in Wang Nam Sub. The result of the research 
revealed that 1) With regards to farmers’ operation process, they 
earn their living by growing mainly plants and have not steady 
incomes depending on the production quantity. Regarding raw 
materials, it was found that the original seed of water chestnuts 
were suitable for sending to canned food factories. Related to their 
production costs, there was no record of any borrowing or loan. 
Including their instruments, there was no record of rental or 
borrowing agreement. In relations to administration and 
management, farmers had water conservation for their benefit. The 
process of water chestnut cultivation was seed selecting, 
cultivating, nourishing and harvesting. The production quantity was 
unpredictable depending on the environmental condition at that 
time .The production cost seemed to be higher every year. 2) 
Regarding the problem status, farmers had 2 internal problems 
namely, farmers did not have bargaining power of seller or 
suppliers. They faced labor shortage to serve production capacity. 
Three external problems found were the change of the way of life, 
member of their families or others did not want to grow water 
chestnuts. In terms of politic and law, farmers were not supported 
seriously in growing water chestnuts. Regarding the geographical 
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factor, the problem of climate and interference of insect and pest 
were found. 3) The network of farmers growing water chestnuts 
was established from farmers who shared the same vision and 
ideal. It was the network categorized by members having similar 
products, intellectual property, knowledge and capability while the 
structure of the network gathering was informal. 

 
Keywords: The Operation Process, Water Chestnuts,  
The Establishment of The Network 

 
บทน า 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตร 
150 ล้านไร่หรือ 47เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด มีการปลูกพืชเกือบ 70 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่(สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ , 2559) โดยภาคการเกษตร
แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ กสิกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้และประมง ซ่ึงมีพืชหลัก
ทางเศรษฐกิจของประเทศมีประมาณ 11 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา 
มันส าปะหลัง ถั่วต่าง ๆ (ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง) อ้อย ข้าวฟ่าง ปอ 
และฝ้าย เนื่องด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท าการเกษตรนั้น
จ าเป็นต้องพึ่งพิงสภาพอากาศเป็นปัจจัยหลักในการผลิต เช่น ปริมาณน้ าฝน 
อุณหภูมิ แสงแดด เป็นต้นท าให้ปริมาณน้ าที่มีอยู่ในเขื่อนหลักต่าง ๆ อยู่ใน
เกณฑ์น้อยมากในด้านราคาสินค้าพืชส่วนใหญ่ยังคงลดลงตามทิศทางใน
ตลาดโลก เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกชะลอตัวลง (กองนโยบายและ
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แผนพัฒนาการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) เช่นเดียวกันกับ
กระจับที่แม้จะไม่ได้จัดอยู่ในพืชเศรษฐกิจแต่กระจับก็ยังจ าเป็นต่อเกษตรกร   
ผู้ปลูกกระจับ เพราะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว และ
กระจับเป็นพืชที่ต้องใช้น้ าจ านวนมากในการเพาะปลูกซ่ึงในจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีนมีสภาพภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม คุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมีจะ
พบว่า สภาพของดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมกับการปลูกกระจับ
และพืชดังน้ี การท านาข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้
ผลต่าง ๆ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น ผลิตหน่อไม้
กระป๋อง (หน่อไม้ฝรั่ง  หน่อไม้ไผ่) ผลไม้กระป๋อง เช่น  แห้วกระป๋อง กระจับ
กระป๋อง ว่านหางจระเข้   และลูกตาลกระป๋อง (ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 
2552) กระจับเป็นพืชน้ าอยู่ในวงศ์ Trapaceae โดยทั่วไปกระจับแบ่งออกเป็น 
2 ชนิดคือ พันธุ์เขาทุย(พันธุ์ดั้งเดิม)และ พันธุ์ไต้หวัน (พันธุ์ใหญ่) เป็นพืชที่ปลูก
ง่ายไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ปัจจุบันมีการแปรรูปกระจับโดยน ากระจับมา
บรรจุกระป๋องจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วน
ใหญ่นิยมปลูกในฤดูฝนเพื่อให้กระจับเจริญเติบโตได้เต็มที่กระจับเขาทุยเป็น
ชนิดที่นิยมน ามาบริโภคและจ าหน่ายโดยพบแหล่งปลูกในเขตพื้นที่ บริเวณภาค
กลางในจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี จากสภาพภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกกระจับ  ซ่ึงใน
ปัจจุบันนี้กระจับได้มีปริมาณลดน้อยลงประกอบกับไม่เป็นที่รู้จักในคนรุ่นใหม่
และการลดลงของปริมาณกระจับนั้นมาจากสาเหตุใด และการสร้างเครือข่ายมี
ผลอย่างไรต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ จังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีระบบการ
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ด าเนินงาน สภาพปัญหา และการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรเป็นอย่างไร 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. ศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

2. ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ศึกษาการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่คือ นากระจับในต าบล 

วังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
เพื่อศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยศึกษาแนวคิด และองค์ประกอบของทฤษฎีเชิงระบบ ตั้งแต่
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ และเพื่อศึกษา
สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในใช้หลักการ 5M’s ซ่ึงประกอบไปด้วย เกษตรกร (man) 
เงินทุน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องมือเครื่องจักร (machine) และ
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การบริหารจัดการ (management) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้นจะใช้
หลักการ STEPG ซ่ึงประกอบไปด้วย สภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economic) การเมือง
และกฎหมาย  (political and legal) ภูมิ ศาสตร์  (geography) มา เป็ น
เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ และสุดท้ายจะท าการศึกษาการสร้างเครือข่าย
ของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะท าการศึกษาประเภท 
การเกิดของเครือข่ายและโครงสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ 

และเกษตรต าบล 
2. เกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ที่มีพื้นที่ปลูกและภูมิล าเนาอาศัยในต าบล

วังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ขอบเขตเชิงเวลา 
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2560  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย
การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่  ต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอศรี
ประจันต์จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลวังน้ าซับ 1 คน และเกษตรกร   
ผู้ปลูกกระจับ ที่มีพื้นที่ปลูกและภูมิล าเนาอาศัยในต าบลวังน้ าซับ อ าเภอ 
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน 
รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในประเด็นเกี่ยวกับระบบการ
ด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการตั้งแนวค าถามการ
วิจัย (research question) เพื่อก าหนดแนวค าถาม ( interview guide) ที่
สอดคล้องเกี่ยวกับประเด็นระบบการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการประกอบ
อาชีพและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ โดยข้อค าถาม
สามารถยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และ
เพิ่มเติมข้อค าถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนของค าตอบ แต่ทั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น สมุดปากกา เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยบันทึก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างครบถ้วน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้มาจากการสืบค้นเอกสารหนังสือ
บทความวิชาการวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยและข้อมูลด้านวิชาการต่าง  ๆ 
รวมถึงศึกษารายงานการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ 
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(indepth interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
ค าถามและล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์เอาไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุย
สนทนาตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry) เพื่อให้ข้อมูลออกมาเป็น
ข้อเท็จจริงทั้งหมด ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง มีการบันทึกเสียงและภาพ 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การ

สังเกต และการสัมภาษณ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการ (methodological triangulation) มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นหมวดหมู่ โดยประเด็นต่าง ๆ ออกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและถอดความหมายที่ได้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง ท าการสรุปผลและอภิปรายผลข้อมูล ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
รูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (description analysis) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 3 การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
จากการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนปัจจัยน าเข้า กระบวนการ จนไปถึงผลลัพธ์

หรือผลผลิตของกระจับ ปัจจัยน าเข้าของการท านากระจับจากการศึกษาพบว่า 
ด้านเกษตรกรในปัจจุบันมีผู้ปลูกกระจับทั้งหมด 4 รายมีอายุระหว่าง 45-63 ปี
โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
เป็นหลัก มีรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลผลิตและมีการถือครองที่ดินเป็นของ
ตัวเองตั้งแต่ 3 – 8 ไร่ ด้านวัตถุดิบพบว่ากระจับมี 2 สายพันธุ์ที่ยังคงเพาะปลูก
คือ พันธุ์ดั้งเดิม (เขาทุย) และพันธุ์ไต้หวัน โดยพันธุ์ด้ังเดิม (เขาทุย) เป็นพันธุ์
เดียวที่สามารถขายส่งให้กับโรงงานได้เพราะมีความเหมาะสมกับการน าใส่
กระป๋อง ด้านเงินทุนไม่พบการกู้ยืมเงินเพราะเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้าง
ต่ าในการท านากระจับในแต่ละครั้ง ด้านเครื่องมือเครื่องใช้เป็นของตนเอง ไม่มี
การเช่าหรือยืมใด ๆ ด้านการบริหารจัดการในบางช่วงเกิดภาวะน้ าน้อย 
เกษตรกรมีการจัดการน าน้ ามาเก็บพักไว้ในนาหรือขุดบ่อบาดาล  

กระบวนการของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับจากการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกกระจับต้องเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขัง โดยมีขั้นตอนการท า
นากระจับมี 4 ขั้นตอนคือ 1) การคัดเลือกพันธุ์ท าได้โดยสังเกตจากกระจับที่แก่
จะร่วงลงพื้นพร้อมกับงอกและเติบโตจนกลายเป็นเถาจากนั้นน าต้นกระจับสาว
ขึ้นมาประมาณ 3 - 4 เถา ตัดให้เท่ากันให้มีความยาว 1-1.25 เมตร และมัด
เป็นจุกไว้ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการปลูก 2) การปลูกท าได้โดยการน า
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ต้นกระจับที่เตรียมไว้มาด าลงในดิน มีน้ าลึกประมาณ 1.5 เมตรขึ้นไป เนื่องจาก
กระจับไม่สามารถทนความร้อนได้และควรเป็นน้ าที่สะอาด และปลูกในที่โล่ง
แจ้ง 3) การดูแลรักษาท าได้โดยเกษตรกรจะใช้วิธีการสังเกตเมื่อมีการผิดปกติ
ของต้นกระจับและจะลงมือก าจัดเป็นทีละจุด ไม่มีการฉีดพ่นยาหรือสารเคมีกัน
ไปก่อน และ 4) การเก็บเกี่ยว ท าได้โดยการสังเกตดูที่ใบของต้นกระจับ โดยใบ
จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแบนราบใบจะยกงอขึ้นพ้นเหนือน้ าหรือที่
เกษตรกรเรียกว่าการยกใบสี กระจับจะเริ่มออกดอกและหลังจากนั้นเกษตรกร
จะลงไปพลิกใบดูว่าผลผลิตที่ใต้ใบนั้นมีขนาดที่เหมาะสม สามารถเก็บเกี่ยวได้
ตามที่ต้องการหรือไม่ และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนการแปร
รูปนั้นมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การแกะ ท าได้โดยการน ากระจับสดมาแกะเปลือก
แข็งภายนอกสีด าออกและเหลือเยื่อภายในไว้ ค่อย ๆ แกะไปทีละน้อยอย่าง
ระมัดระวัง 2) การต้ม ท าได้โดยการน ากระทะขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่ากระทะ
ใบบัว ตั้งบนเตาโดยปล่อยให้น้ าเดือดจากนั้นใส่โซดามิ้นท์ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
และสารส้มประมาณ 1 ก้อนเพื่อให้ง่ายต่อการปอก น ากระจับสดที่แกะแล้วเท
ลงไปในน้ าเดือดและปิดฝาปล่อยทิ้งไว้จนน้ าเดือดขึ้นมาอีกครั้ง ตักกระจับ
ขึ้นมาประมาณ 1-2 ตัว ลงในน้ าอุณหภูมิปกติ และใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งถู ไปมา  
ถ้าเยื่อของกระจับหลุดได้ง่ายแสดงว่ากระจับนั้นสุก และ 3) การปอก ท าได้โดย
การปอกคือการใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งถูไปมาเพื่อให้เยื่อที่ติดอยู่กับเนื้อหลุดออก 
เมื่อปอกเสร็จให้ใส่ลงในน้ าอุณหภูมิปกติทันที  

ผลลัพธ์หรือผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับจากการศึกษาพบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีปริมาณเก็บเกี่ยวโดยประมาณของกระจับสดที่ได้ 300 -400 
กิโลกรัมต่อไร่ ด้านราคาพบว่าราคาของกระจับเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูป
พร้อมส่งโรงงานมีราคาประมาณ 50-53 บาทต่อกิโลกรัม ด้านช่องทางการจัด
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จ าหน่ายพบว่ามี 2 ช่องทางคือ ขายส่งให้กับโรงงาน และขายปลีกให้กับแม่ค้า
ขาจร โดยเกษตรกรจะขายส่งให้กับโรงงานเป็นหลัก ด้านการส่งเสริมการขาย
พบว่าไม่พบการส่งเสริมการขายทั้งจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับโดยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในพบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน 2 ด้านคือ 1) เกษตรกรไม่มี
อ านาจการต่อรองราคากับคู่ค้าได้ เพราะโรงงานจะเป็นคนก าหนดราคาให้แต่
เพียงผู้เดียว และ 2) การบริหารจัดการยังมีการขาดแรงงานในการผลิต
เนื่องจากการปลูกพร้อมกันจึงท าให้มีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกพบปัญหาที่ เกิดขึ้น 3 ด้านคือ 1) สภาพสังคม 
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า ในอนาคตพื้นที่ปลูกกระจับอาจจะมี
ปริมาณที่ลดลงจากในปัจจุบันเพราะผู้สืบทอดหรือคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่
สูงขึ้น 2) การเมืองและกฎหมายพบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ เพราะกระจับไม่ได้จัดอยู่ในพืชเศรษฐกิจ 3) ภูมิศาสตร์สภาพ
อากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้น้ ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นยากต่อการเติบโตของกระจับและ 
ปัญหาเรื่องศัตรูพืชได้แก่ เกิดโรคเชื้อรา การรุกรานของหอยเชอรี่  เต่าด า 
หนอนม้วนใบ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเกษตรกร
คงเหลือเพียงกลุ่มเดียว มีจ านวนสมาชิก 4 คน โดยการเกิดของเครือข่ายนั้นมี
ปัจจัยการสนับสนุนจากการมีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมกัน มีการเข้าใจกัน
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ในกลุ่มสมาชิกถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเครือข่ายนั่นคือการส่งผลผลิต
ให้แก่โรงงาน มีความสัมพันธ์กันเป็นเครือญาติ พี่น้อง เพื่อนบ้าน ซ่ึงจะมีการ
สลับผลัดเปลี่ยนรับจ้างช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก
กระจับนี้จัดเป็นประเภทที่แบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
ซ่ึงเครือข่ายนี้เป็นประเภทเครือข่ายเดียวกัน โดยสมาชิกมีความคล้ายคลึงกัน 
เพราะมีสินค้าประเภทเดียวกันคือกระจับ มีภูมิปัญญาและความรู้  ความ 
สามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพเดียวกัน เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ
นี้มีโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการคือ เป็นเครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้างการ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ แต่โครงสร้างจะขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ทรัพยากร 
และความต้องการของสมาชิก 
 
อภิปรายผล  

ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

กระบวนการของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับพบว่า การท านากระจับมี
ขั้นตอนการท านากระจับคือ การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และ
การเก็บเกี่ยว และมีขั้นตอนกระบวนการแปรรูปเพื่อส่งโรงงาน คือ การแกะ 
การต้ม การปอก การเก็บรักษา  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย สุวรรณ
ประทีป  และศรสวรรค์ ศรีนวล (2559) ที่ได้กล่าวว่ากระบวนการท านาแห้วมี 
6 ขั้นตอนหลัก คือ การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะกล้า การเตรียมดิน การปลูก
แห้ว การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวซ่ึงแห้วและกระจับมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันโดยมีลักษณะเป็นหัวและเติบโตได้ด้วยดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว 
ผลลัพธ์หรือผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับจากการศึกษาพบว่า ด้าน ราคา
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ของกระจับเมื่อต้มสุกพร้อมส่งโรงงานมีราคาสูงขึ้นทุกปีซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยวิลาวัณย์ ปัดภัย (2553) ที่ได้กล่าวว่า โอกาสในวิถีชีวิตของเกษตรกร 
ผู้ปลูกแห้วได้แก่ การมีพื้นที่ท าการเกษตรของตนเองที่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกแห้ว แห้วเป็นพืชที่ให้ผลก าไรตอบแทนสูง สามารถเก็บผลผลิตไว้เก็ง
ก าไรได้นานถึง 1 ปี ด้านการส่งเสริมการขายพบว่า ไม่พบการส่งเสริมการขาย
ใด ๆ ทั้งจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชน เพราะกระจับนั้นไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม
ของพืชเศรษฐกิจ 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการศึกษาสภาพปัญหาภายในพบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน 2 ด้านคือ

เกษตรกรไม่มีอ านาจการต่อรองราคากับคู่ค้าได้ เพราะโรงงานจะเป็นคน
ก าหนดราคาให้แต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนกร รัตนสีหา 
(2553) ที่ได้กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้การสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน คือ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการโดยพบปัญหาคือยังมีการขาดแรงงานในการผลิต 

จากการศึกษาสภาพปัญหาภายนอกพบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน3 ด้าน
คือด้านสภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าในอนาคตพื้นที่ปลูก
กระจับอาจจะมีปริมาณที่ลดลงจากในปัจจุบันเนื่องด้วยเกษตรกรมีค่านิยม
ส่งเสริมบุตรหลานให้มีการศึกษาในระดับสูง เมื่อลูกหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้นก็
จะไปประกอบอาชีพตามระดับการศึกษา เป็นผลท าให้การท านากระจับจะ
ลดลงไป ด้านการเมืองและกฎหมายพบว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะกระจับไม่จัดอยู่ในพืชเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์
พบว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้น้ ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ปัญหาอีก
สิ่งหนึ่งคือ ปัญหาเรื่องศัตรูพืช ได้แก่ การเกิดโรคเชื้อรา การรุกรานของหอย
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เชอรี่ เต่าด า หนอนม้วนใบ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย 
สุวรรณประทีป  และ ศรสวรรค์ ศรีนวล (2559) ที่ได้กล่าวว่าพลวัตการท านา
แห้ว ด้านสภาพอากาศ มีความไม่แน่นอนของฤดูกาลและปริมาณฝนที่ลดลง 
การปรับตัวด้านสภาพอากาศ โดยน าเครื่องสูบน้ าจากแม่น้ าแทนการรอฝนและ
ขุดบ่อส ารองน้ า 

ส่วนที่ 3 การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ปลูกกระจับ ในต าบลวังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี คงเหลือ
เพียงกลุ่มเดียว มีจ านวนสมาชิก 4 คนโดยการเกิดของเครือข่ายนั้นมีปัจจัยการ
สนับสนุนจากการมีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมกัน มีการเข้าใจกันในกลุ่ม
สมาชิกถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย ซ่ึงจะมีการสลับผลัดเปลี่ยน
รับจ้างช่วยเหลือซ่ึงกันและเป็นประเภทที่แบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซ่ึงเป็นประเภทเดียวกัน โดยสมาชิกมีความคล้ายคลึง
กันโดยมีสินค้าประเภทเดียวกันคือกระจับ มีภูมิปัญญาและความรู้  
ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกระจับมี
โครงสร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ แต่โครงสร้างจะขึ้นอยู่กับเป้ าหมาย 
ทรัพยากร และความต้องการของสมาชิก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพี
พรรณ ทองห่อ (2551) ที่ได้กล่าวว่าเกษตรกรมีเป้าหมายในการผลิตเพื่อส่ง
ให้กับโรงงานเป็นหลักเพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภนิตย์ บุญอยู่พงษ์ (2547) ที่ได้กล่าวว่าพัฒนาการของเครือข่ายการเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับประเด็นส าคัญคือ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยมีปัจจัย
ที่สนับสนุนให้เครือข่ายประสบความส าเร็จ 

15Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



16 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
1. เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ในด้านของการตลาด ดังนั้น

เกษตรกรควรได้รับการส่งเสริมจากทั้งทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการต่อรองราคาสินค้าหรือเป็นผู้ก าหนด
ราคาสินค้าของตนเองได้ 

2. เนื่องจากยังมีการขาดแรงงานในการผลิตสาเหตุเพราะขาดการ
ประสานงานในการปลูกจึงท าให้มีผลผลิตออกมาพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นควรจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกระจับมีการวางแผน จัดสรร
เวลาในการท านากระจับ 

3. เนื่องจากเกษตรกรมีค่านิยมที่จะส่งเสริมบุตรหลานให้มีการศึกษาใน
ระดับสูง เมื่อลูกหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้นและมีการประกอบอาชีพตามระดับ
การศึกษาที่ดีขึ้น เป็นผลท าให้การท านากระจับนั้นลดลง ดังนั้นควรมีการ
ปลูกฝังจิตส านึกรักในอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อป้องกันการลดลงของ
พื้นที่ที่สามารถปลูกกระจับได้ 

4. เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะ
กระจับไม่จัดอยู่ในพืชเศรษฐกิจ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญ
และส่งเสริมกับการท านากระจับเพื่อรักษากระจับให้คงอยู่สืบไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับศักยภาพและ

ความสามารถในการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา 
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2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนของการช่วยส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูก
กระจับให้มีแนวคิด เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาปรับใช้กับผลผลิตกระจับ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่าง
สูงของอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่ได้สละเวลาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย 
เกษตรอ าเภอ และเกษตรต าบล และเกษตรกรผู้ปลูกกระจับที่ให้ความร่วมมือ
และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์   
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กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 

(2558). ประเภทของเกษตรกรรม. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ ์
2560 จาก http://kasetnana. blogspot.com/2013/04/blog-
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