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บทนํา 

การขยายผลจากงานวิจัย แมจะเปนที่ยอมรับของทุกฝายวามีความสําคัญไมนอยไปกวาการ
คนหาคําตอบใหม เพราะถือวาเปนการนําผลการศึกษาไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลในทางท่ีดีขึ้น ชัด
เจนไปกวาน้ันอาจเปนการนําไปสูพื้นที่หรือกลุมบุคคลเปาหมายท่ีต้ังไว แตงานวิจัยสวนใหญกลับไม
ไดรวมเอาภารกิจสวนน้ีเขาไว งานวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงการคาในประเทศไทย (สัมฤทธิ์, 2538; 
Chaikiattiyos et al., 1999) เปนกรณีตัวอยางหน่ึง เฉพาะในสวนของงานวิจัยก็นับวามีจํานวนนอย
มากอยูแลว เน่ืองจากแตละงานตองใชเวลาคอนขางยาวนานนับสิบป ขณะท่ีวิธีการขยายผลซึ่ง
กําหนดใหเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย ยังไมเคยปรากฏใหเห็น กลาวคืองานวิจัยจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อ
การปรับปรุงพันธุบรรลุเปาหมาย ที่เหลือใหเปนภารกิจประจําขององคกรอ่ืนที่จะตองดําเนินการตอไป 
ทําใหแนวทางการขยายผลในงานปรับปรุงพันธุไมผลนี้ เปนเรื่องที่ไมเคยมีรายงานเอาไวกอน เอกสาร
ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะชี้กระบวนการขยายผลอยางมีสวนรวม จากงานวิจัยการคัดเลือกมะมวง
แกวเพื่อการคาและอุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนบน 

วิธีการวิจัย 

กรอบกระบวนการขยายผลงานวิจัย การคัดเลือกมะมวงแกวเพื่อการคาและอุตสาหกรรม 
ขอบเขตของพื้นที่ไดกําหนดไวภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบดวย เชียงใหม ลําปาง 
นาน ลําพูน เชียงราย แพร แมฮองสอน และ พะเยา กรอบของเวลาการขยายผล กําหนดใหอยูในชวง 
6 เดือนหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย ระหวาง 1 ธันวาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546 แนวทางการขยาย
ผลที่ใช เปนการมีสวนรวมเชิงการวางแผนและดําเนินการของผูเก่ียวของอยางนอย 4 ฝาย ไดแก 1) 
เกษตรกรเจาของตนแมพันธุมะมวงแกวสายตนคัด ที่มีภูมิลําเนากระจายอยูใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2) เกษตรกรผูปลูกมะมวงแกวผูใชเปาหมาย ซึ่งมีพื้นที่อยูในระบบนิเวศเกษตรที่ดอนอาศัยนํ้า
ฝน 3) นักวิจัยหลายสาขา และ 4) นักประชาสัมพันธกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะสื่อวิทยุ สําหรับ
อุบายวิธีที่ใช ไดนําการขยายผลผนวกเขาไปในโครงการวิจัยต้ังแตปแรก และดําเนินการอยางเปน
ลําดับดังน้ี 1) การจัดต้ังเครือขายเกษตรกรผูปลูกมะมวงแกวภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไปดวย
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เกษตรกรอยางนอยสองฝายท่ีระบุไวขางตน 2) การประชุมเกษตรกรในเครือขายฯ อยางสม่ําเสมอทุก
ป เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความรู สรางความตระหนักในขอจํากัดบางประการของแตละฝาย 
และระดมความคิดในงานวิจัยบางประเด็น เชน การหาคุณลักษณะเพื่อใชเปนเกณฑการคัดเลือก
มะมวงแกวสายตนคัด 3) การติดตอโดยตรงระหวางนักวิจัยกับเกษตรกร เพื่อเก็บขอมูล แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร และสรางความเขาใจระหวางกันในงานวิจัย 4) การประชาสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหสา
ธารณชนไดตรวจสอบงานวิจัย และใหผูใชผลงานวิจัยไดมีโอกาสติดตามความกาวหนาของการขยาย
ผล จากการมีสวนรวมของผูเก่ียวของฝายที่สี่ 5) การวางแผนการขยายพันธุมะมวงแกวที่ตรงตามพันธุ 
และมีสวนรวมในการดําเนินงานของเกษตรกรสองฝายแรก 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การขยายผลงานวิจัยการคัดเลือกมะมวงแกวเพื่อการคาและอุตสาหกรรมพันธุดี ไดวางสิ่งชี้
วัดความสําเร็จไวที่ 1) ความกวางขวางของขอบเขตการขยายผลไปสูพื้นที่เปาหมาย 2) ระยะเวลาท่ีใช
ในการขยายผลสูเกษตรกรบนพื้นที่เปาหมาย 3) การไปถึงเกษตรกรหรือกลุมบุคคลเปาหมายที่กําหนด
ไว 4) ความแมนยําถูกตองหรือตรงตามพันธุ ของก่ิงพันธุมะมวงแกวที่จะนําไปสูเกษตรกร 

ความกวางขวางของขอบเขตการขยายผลไปสูพื้นที่ เปาหมาย ไดมีการสรางเครือขาย
เกษตรกรผูปลูกมะมวงแกวภาคเหนือตอนบนขึ้น เพื่อสรางการมีสวนรวมในการเปนเจาของและเห็น
คุณคาของแหลงพันธุกรรมมะมวงแกวสายตนดีในทองถ่ิน พรอมมีการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สารกันอยางสม่ําเสมอ ระหวางนักวิจัยกับเกษตรกรเจาของตนแมพันธุมะมวงแกวสายตนคัด จํานวน 
52 ราย ซึ่งกระจายอยูในพื้นท่ี 52 หมูบานครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เมื่อเกษตรกร
เหลาน้ีไดถูกกําหนดใหเปนจุดขยายผลในเบ้ืองตน เพื่อใหกระจายพันธุดีไปสูผูใชรายอ่ืนในพื้นที่ใกล
เคียงตอไป ทําใหสิ่งชี้วัดประเด็นแรกน้ีสามารถบรรลุเปาหมายในทันทีหลังปฏบัิติการ 

ระยะเวลาท่ีใชในการขยายผลสูเกษตรกรบนพื้นที่เปาหมาย หลังคัดมะมวงแกวสายตนดีเพื่อ
การคาและอุตสาหกรรมไดแลว ขั้นตอนสําคัญท่ีเหลือก็คือ การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ 
(vegetative propagation) อยางมีสวนรวมของเกษตรกร ดวยการเพิ่มจํานวนก่ิงพันธุดี (scion) จัด
หาหรือผลิตตนตอ (rootstock) และผลิตก่ิงสําเร็จพรอมปลูก (graftings) ตามลําดับ ในเบ้ืองตนการ
ผลิตก่ิงสําเร็จเปาหมายจํานวน 1,000 ก่ิง ไดเตรียมการท้ังดานเทคนิคและวัตถุดิบไวลวงหนาแลว จึง
คาดวาจะใชเวลาไมเกิน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย และทําใหการกระจายมะมวงแกวพันธุดีสูพื้นที่
เปาหมายสามารถบรรลุผลไดใน พฤษภาคม 2546 นี้เปนตนไป สําหรับอุปสรรคในขยายพันธุมะมวง
แกวในชวงแรก คือ การขาดแคลนก่ิงพันธุดี อยางไรก็ตามเมื่อมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางพอเพียงในปลาย
ป พ.ศ. 2546 ก็สามารถผลิตก่ิงสําเร็จไดมากเทาที่ตองการทันที 



 

การขยายพันธุอยางมีสวนรวมของมะมวงแกวสายตนดี    3 

การไปถึงเกษตรกรหรือกลุมบุคคลเปาหมายที่กําหนดไว จากที่ไดตระหนักวาการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเกษตรกรมีอุปสรรค นอกจากจะลาชาและไมทั่วถึงแลว อีกสวนหน่ึงยังเปนการขาดความ
ต้ังใจที่จะใหของผูถือขอมูล หรือไมไดมุงมั่นใหเกษตรกรเปนปลายทางของการสงถายขอมูล การขยาย
ผลในกรณีงานวิจัยน้ีจึงไดกําหนดกลุมเปาหมายอยางชัดเจน พรอมกับมีแผนการขยายผลไวในงาน
วิจัยต้ังแตแรก สรางและรักษากลุมเปาหมายไวตลอดระยะโครงการวิจัย ไดดําเนินแผนปฏิบัติการการ
ขยายพันธุพืช โดยเฉพาะการสรางแปลงตนตอไวต้ังแตในปแรกของโครงการวิจัย ใหพรอมที่จะรองรับ
ก่ิงพันธุดีจากสายตนที่คัดเลือกได เพื่อขยายก่ิงพันธุดีใหมีจํานวนมากในเวลาอันสั้นรวมกับสมาชิกใน
เครือขายฯ และเมื่อสมาชิกรายใดมีผลการดําเนินงานลมเหลวก็หาสมาชิกใหมเขาทดแทนโดยทันที 
นอกจากน้ันยังมีการใชสื่อเพื่อใหเกษตรกรนอกเครือขายไดเขาถึง โดยผานทางวิทยุ (ธวัชชัยและคณะ, 
2545) นิตยสารการเกษตร (ธงชัย, 2545ข) รวมท้ังหนังสือพิมพทองถ่ิน (ธงชัย, 2545ก) พบวาสื่อได
สรางกลุมเกษตรกรผูใชเพิ่มเติมใหมอีกจํานวนหนึ่ง นอกจากน้ันสื่อยังทําใหผูใชสามารถติดตามความ
กาวหนาการขยายผลอยางใกลชิด การท่ีเกษตรกรท่ีอยูในเครือขายฯ รวมท้ังเกษตรกรนอกเครือขายท่ี
ไดรับขาวสารขอมูลผานสื่อขางตน ไดเขามารวมการประชุมกับเครือขายฯ ลวนเปนผูมีความสนใจหรือ
เก่ียวของทางใดทางหน่ึงกับมะมวงแกว จึงทําใหมั่นใจไดวา การขยายผลจะบรรลุวัตถุประสงคในการ
ไปสูบุคคลเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ความแมนยําถูกตองหรือตรงตามพันธุของก่ิงพันธุมะมวงแกวที่จะนําไปสูเกษตรกร ความผิด
พลาดจากการขยายพันธุไมถูกตองตรงตามพันธุ จะสรางความเสียหายใหเกษตรกรผูใชในระยะยาว ที่
ผานมาพบวาเกิดจากการใชก่ิงพันธุดีที่มาจากตนในแปลงทดลอง การปองกันความผิดพลาดสามารถ
ทําไดโดย 1) สรางแปลงขยายก่ิงพันธุดีโดยเฉพาะ บนพื้นที่เปาหมาย (ภาพท่ี 1) ดวยการระบุตําแหนง
แปลงและจํานวนไวอยางชัดเจน รวมทั้งควบคุมใหมีมะมวงแกวสายตนดีเพียงพันธุเดียวท้ังแปลง
ตลอดระยะดําเนินการ 2) นําก่ิงพันธุดี (scion) จากตนแมพันธุในถ่ินกําเนิดโดยตรง มาใชในแปลง
ขยายก่ิงพันธุดี 3) กําหนดกลุมผูดําเนินการขยายพันธุพืชไวใหชัดเจน พรอมทําความเขาใจถึงปญหา
ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากขยายพันธุพืช 4) ปองกันการละเมิดสิทธิการขยายพันธุพืชโดยพลการ
จากเกษตรกรรายอ่ืน ซึ่งจะสงผลตอความถูกตองตามพันธุโดยตรง ดวยการนําพันธุพืชที่ไดจากงาน
วิจัยไปขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
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