
 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

428

ศักยภาพระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพื้นทีพ่ืชไรเปนหลกั จงัหวัดขอนแกน 

ขจรวิทย  พันธุยางนอย1/   ศรีสุดา  ทิพยรักษ2/   สนิทพมิพ  สิมมาทัน1/  ญาณิน   สุปะมา1/ 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อเขาใจศักยภาพระบบการผลิตพืชในพื้นที่พืชไรเปนหลักจังหวัดขอนแกน และ

พัฒนาเกษตรกรไปสูการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มดําเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 2550 มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ คือ 1) การเลือกพื้นที่  2) การวิเคราะหพื้นที่  3) การวางแผนการวิจัย และ 4) การดําเนินการวิจัย  
คัดเลือกพื้นที่เปาหมายที่ปลูกพืชไรเปนหลัก ที่ตําบลหวยแก อําเภอชนบท ตําบลเขาสวนกวาง  ตําบลบานหัน  
อําเภอโนนศิลา และอําเภอเขาสวนกวาง  เกษตรกร 10 ราย  พบวา ประเด็นปญหาที่สําคัญ ไดแก ผลผลิตต่ํา  ตนทุน
การผลิตสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ศัตรูพืช เชน ออยเปนโรคใบขาว มันสําปะหลังหัวเนา เกษตรกรมีรายไดต่ํา 
และมีปญหาหนี้สิน  ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร จําแนกได 2 รูปแบบ คือ เกษตรผสมผสาน 9 ราย และเกษตร
อินทรีย 1 ราย  ซึ่งเกษตรกร 1 ราย สามารถดําเนินการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรกรอีก 9 
ราย ยังตองพัฒนาเพิ่มอีกโดยเนนการปรับเปลี่ยนระบบพืชเดี่ยวเปนระบบเกษตรผสมผสาน ดวยการนําเทคโนโลยี
ดานพืชเขาไปพัฒนาและทดสอบ พืชอายุส้ัน เชน ถั่งลิสง ถั่วฝกยาวไรคาง ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว  พืชอายุยาว เชน  
ไมผล ไมใชสอย  ตลอดจนพัฒนาการผลิตพืชไรโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเปนทางเลือกใหมให
เกษตรกร เชน ออย พันธุขอนแกน 3 มันสําปะหลัง พันธุระยอง 5 และ ระยอง 9  ผลการดําเนินงานในชวง 1 ป 
เกษตรกรที่รวมดําเนินการมีรายไดจากกิจกรรมเสริม 400-24,000 บาท สําหรับไมผลและไมใชสอยถึงแมวาจะยัง
ไมใหผลผลิตแตเกษตรกรมีความพอใจ เนื่องจากตองการทดลองทางเลือกใหมซึ่งคาดหวังผลผลิตและเนื้อไมไวใช
สอยในระยะยาว 
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พื้นที่พืชไรเปนหลัก จังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
2/ ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 
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บทนํา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่เฉล่ีย 23 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2548)  ประกอบดวย 10 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตร 52.76 ลานไร (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, 2547)  
พื้นที่ปลูกพืชไร 7.13 ลานไร  พืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน ไดแก  ออย  มันสําปะหลัง  ถั่วเหลือง และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว   ปการเพาะปลูก 2548/49 มีพื้นที่ปลูก  428,132  216,131  60,001 และ  8,325 ไร ตามลําดับ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  ปญหาในการผลิตที่สําคัญ ไดแก  ผลผลิตต่ํา  ตนทุนการผลิตสูง  ดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา  ศัตรูพืช เชน ออยเปนโรคใบขาว มันสําปะหลังหัวเนา เกษตรกรมีรายไดต่ํา และมีปญหา
หนี้สิน  ดังนั้นการแกปญหาความยากจนตองการกระบวนการเรียนรูรวมกันที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนจน ผูนํา
ชุมชน รูจักศักยภาพของทองถิ่น และรูทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เกษตรกรตองสามารถวางแผนลดปญหาความ
ยากจนเอง จึงจะสามารถแกปญหาความยากจนได (ประทีป, 2544)  ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาและปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตตามสภาพภูมินิเวศ โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ
มีภูมิคุมกัน  โดยตั้งอยูบนเงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรอบรู และคุณธรรม (สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน, 2551)  เพื่อใหเกษตรกรพึ่งตนเอง ใหพอมีพอกิน มีความมั่นคงทางดานอาหาร ลดความเสี่ยงจากการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบการผลิตใหมีความยั่งยืน ส่ิงแวดลอมไดรับการปกปอง 
ครอบครัวมีความเขมแข็ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจศักยภาพระบบการผลิตพืชในพื้นที่พืชไรเปนหลักจังหวัด
ขอนแกน และพัฒนาเกษตรกรไปสูการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  การเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีการผลิตพืชไรเปนหลัก เกษตรกรมีปญหาการผลิต 
ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหพ้ืนที่ (Area Analysis) เปนการศึกษาสภาพพื้นที่โดยการวิเคราะหระบบนิเวศ

เกษตร (Agro ecosystem Analysis) และใชวิธีประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal) เพื่อทํา
ความเขาใจสภาพพื้นที่เปาหมายและศักยภาพในการพัฒนาระบบเกษตรกรรม การวิเคราะหพื้นที่และวินิจฉัยปญหา ใช
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดปญหาที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง  ซึ่งจะไดอาสาสมัครรวม
ทดสอบ วิเคราะหระบบการผลิตของเกษตรกร และวิเคราะหเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เปนการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปญหา
ที่ไดจากการวิเคราะหพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมวางแผนการวิจัย นําเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการ
เกษตรเขาไปทดสอบและแกปญหา  โดยวิเคราะหความเปนไปไดเพื่อใหเกษตรกรตัดสินใจเลือกกิจกรรม โดยยึด
ความเหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมของแตละพื้นที่  ฝกอบรมเกษตรกรที่รวมโครงการ 
ศึกษาดูงานจากแปลงตนแบบ เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ตนเอง เกษตรกร
ที่มีความชํานาญการผลิตที่ไดผลดีใชเปนตนแบบและเปนครูแกเกษตรกรรายอื่น 

ขั้นตอนที่ 4  การดําเนินการวิจัย (Experimentation) เปนการดําเนินการวิจัยในพื้นที่เกษตรกรที่ได
วางแผนไว โดยรวมมือกันระหวางผูดําเนินการวิจัยและเกษตรกร ทําการเปรียบเทียบในสภาพเงื่อนไขของเกษตรกร
แตละพื้นที่ ติดตามผลการดําเนินงานโดยการบันทึกขอมูล  สัมภาษณเกษตรกร  จัดเวทีระดมความคิด และการ
สังเกต เพื่อวิเคราะหขอมูลดานเกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําผลการทดลองที่ได
แลกเปลี่ยน เรียนรู ขอมูลระหวางเกษตรกร และสรุปผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1  การเลือกพื้นที่  

 คัดเลือกพื้นที่ 3 ตําบล คือ ตําบลหวยแก  อําเภอชนบท  ตําบลบานหัน  อําเภอโนนศิลา และ
ตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแกน  เกษตรกรรวมดําเนินงาน 1  4  และ 5 ราย ตามลําดับ  

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหพ้ืนที่  
     2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่เปาหมาย 

 ตําบลหวยแก  อําเภอชนบท  สวนใหญเปนชุดดินโคราช สตึก วาริน ยโสธร  มีปริมาณฝนเฉลี่ย  
1,058 มิลลิเมตรตอป  ปญหาที่สําคัญ ไดแก  ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เชน  ปุยเคมี  
สารเคมี  ปญหาศัตรูพืช  ขาดแคลนแรงงาน  ราคาผลผลิตต่ํา ผลผลิตดอยคุณภาพ 

ตําบลบานหัน  อําเภอโนนศิลา  สวนใหญเปนชุดดินรอยเอ็ด โคราช และน้ําพอง มีปริมาณฝน
เฉล่ีย 1,074  มิลลิเมตรตอป ปญหาที่สําคัญ ไดแก  รายจายมากกวารายได หนี้สินมากกวาเงินออม  ปญหาโรคใบ
ขาวของออย มันสําปะหลังหัวเนา  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ผลผลิตต่ํา ขาดแคลนแหลงน้ํา  ตนทุนสูง  และ การ
ใสปุยไมถูกสูตร ไมถูกวิธี 

ตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  สวนใหญเปนชุดดินบอไทย และบุณฑริก เปนดินทราย
รวน หรือรวนปนทราย  มีปริมาณฝนเฉลี่ย  1,800  มิลลิเมตรตอป  ปญหาที่สําคัญ ไดแก  ขาดทุนจากการปลูกออย 
เนื่องจากเปนโรคใบขาว ผลผลิตต่ํา คาขนสงแพง  สวนมันสําปะหลังพบปญหาผลผลิตต่ํา หัวเนา ความอุดมสมบูรณ
ของดินต่ํา และเกษตรกรมีปญหาหนี้สิน 

     2.2 วิเคราะหระบบการผลิตของเกษตรกร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (2543) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1. วนเกษตร (Agro forestry) คือ การใชที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตรตาง ๆ ระหวางตนไมใน

พื้นที่ปาหรือระหวางไมยืนตนที่ปลูกขึ้นโดยที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวจะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และ
เกื้อกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถิ่น 

2. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและหรือมีการ
เล้ียงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแตละชนิดจะตองสามารถเกื้อกูลประโยชนตอกันได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา แสงแดด อยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดมีความสมดุลของสภาพแวดลอม และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) คือ ระบบการเกษตรที่เนนการจัดสรรทรัพยากร
น้ํา ในไรนา เพื่อสรางผลผลิตอาหารที่พอเพียงและเพื่อการผลิตที่หลากหลายสําหรับเปนแหลงรายไดที่ม่ันคงแก
ครัวเรือนเกษตรกร ตลอดจนเปนการแกปญหาความยากจนและขาดแคลนทรัพยากรใหบรรเทาลง จนกระทั่งพัฒนา
ถึงขั้นที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได  

4. เกษตรอินทรีย (Organic Farming) คือ การเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เพื่อความปลอดภัย
ในสุขภาพ ใชซากพืช มูลสัตว การปลูกพืชหมุนเวียน แรธาตุตามธรรมชาติในการปรับปรุงดิน ผสมผสานกับการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีหรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชวยในการควบคุมและทําลายศัตรูพืช 
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5. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) คือ ระบบเกษตรกรรมที่สรางผลผลิตพืชและสัตวให
สอดคลองกับระบบนิเวศของพื้นที่ โดยพยายามแทรกแซงการใชปจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตตาง ๆ ใหนอย
ที่สุดเพื่อใหระบบเกษตรกรรมและธรรมชาติสามารถเกื้อกูลกันและกันเปนองครวม 

จากการดําเนินงานกับกลุมเกษตรกรที่รวมโครงการสามารถจําแนกเกษตรกรตามรูปแบบการผลิต
ขางตนได 2 กลุม คือ ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน มี 9 ราย และผลิตแบบอินทรีย 1 ราย จากการวิเคราะหพื้นที่
เกษตรกร พบวา เกษตรกรใชพื้นที่ทดสอบระหวาง 5-30 ไร สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ดอน ผลิตพืชไรเปน
หลัก ลักษณะดินเปนดินทรายและทรายปนลูกรัง ความอุดมสมบูรณต่ํา เกษตรกรบางรายขาดแคลนน้ําในการผลิต 
(ตารางที่ 1) ซึ่งตองวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู ลักษณะเดนของเกษตรกร คือ สวนใหญขยัน 
ผลิตไดและขายเอง มีความกระตือรือรน ใฝหาความรู และพัฒนาส่ิงใหมอยูเสมอ  สําหรับเทคนิคการผลิตของ
เกษตรกร สวนใหญมีการคลุมดิน แตไมคลุมเต็มทั้งพื้นที่เนนเฉพาะพื้นที่ผลิตพืชผักและไมผล ไมนิยมปลูกพืชคลุม
ดิน มีการใชปุยคอก ปุยหมัก น้ําหมัก เล้ียงสัตว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการผลิตที่เกื้อกูลกันรายละไมนอยกวา 2 
กจิกรรม เชน นํามูลสัตวไปใสนาขาว แปลงผัก ไมผล ใชฟางขาวคลุมแปลงผัก ไมผล นําฟางขาวไปเลี้ยงสัตว เปนตน 
สําหรับรูปแบบเกษตรผสมผสานเกษตรกร ใชปุยเคมี 8 ราย และใชสารเคมี  5 ราย  สวนรูปแบบเกษตรอินทรีย
เกษตรกรไมใชปุยและสารเคมี และยังไดรับการรับรองเปนแปลงเกษตรอินทรียโดยกรมวิชาการเกษตรอีกดวย 
(ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพแปลงเกษตรกรรวมทดสอบและรูปแบบการผลิต 
 

เกษตรกร พ้ืนที่
ทดสอบ 

ลักษณะดิน ความอุดม
สมบูรณของดิน 

แหลงน้ําเพ่ือ
การผลิต 

รูปแบบการผลิต 

1. เกรียงไกร   ลาแกว 5 ทรายปนลูกรัง ปานกลาง คอนขางขาดแคลน เกษตรอินทรีย 
2. นางโสภา อินทรนอก 8 ทราย ต่ํา เพียงพอ เกษตรผสมผสาน 
3. นางจันทร  แปนอย 7 รวนปนทราย ต่ํา เพียงพอ เกษตรผสมผสาน 
4. นางอรัญญา สียางนอก 14 ทราย ต่ํา ขาดแคลน เกษตรผสมผสาน 
5. นางราตรี มนิสสาร 6 ทราย ต่ํา คอนขางขาดแคลน เกษตรผสมผสาน 
6. นายสมบัติ ฤทธิ์ไทยสงค 10 ทรายปนลูกรัง ต่ํา ขาดแคลน เกษตรผสมผสาน 
7. นายสรพงษ มาตรแสง 20 ทราย ต่ํา เพียงพอ เกษตรผสมผสาน 
8. นายสมศรี อุปมะ 16 ทราย ต่ํา ขาดแคลน เกษตรผสมผสาน 
9. นายพิรมย สันธา 50 ทราย ต่ํา ขาดแคลน เกษตรผสมผสาน 
10. นางศุลัยพร ผานวงศ 30 ทราย ต่ํา เพียงพอ เกษตรผสมผสาน 
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ตารางที่ 2 วิเคราะหเทคนิคและวิธีการผลิตของเกษตรกรในแตละรูปแบบ 
 

เกษตรกร วัสดุ
คลุมดิน 

พืช
คลุมดิน 

ปุย
หมัก 

ปุย
คอก 

น้ํา
หมัก 

ปุยเค
มี 

สาร 
เคมี 

สัตว กิจกรรมเกือ้กูล
กัน 

1.นายเกรียงไกร ใบตะไคร ไมมี ใช ใช ใช ไมใช ไมใช กบ ปลา ตะไคร ผัก ไมผล 
2. นางโสภา ฟางขาว ไมมี ใช ใช ใช ใช ใช โค ปลา โค ขาว ไมผล 
3. นางจันทร ฟางขาว ไมมี ใช ใช ใช ไมใช ไมใช โค ไก ปลา โค ขาว ผัก ไมผล 
4. นางอรัญญา ฟางขาว ไมมี ใช ใช ใช ใช ใช โค ปลา โค ขาว ผัก 
5. นางราตรี ฟางขาว ไมมี ใช ใช ใช ใช ใช โค ปลา ไก โค ขาว ไมผล ผัก 
6. นายสมบัติ ไมใช ไมมี ใช ใช ไมใช ใช ใช โค ควาย โค ควาย ไมผล ขาว 
7. นายสรพงษ ไมใช ไมมี ใช ใช ไมใช ใช ใช โค ควาย ไก โค ควาย ไมผล ขาว 
8. นายสมศรี ไมใช ไมมี ใช ใช ไมใช ใช ไมใช โค ควาย ไก ควาย ไก ผัก 
9. นายพิรมย ไมใช ไมมี ใช ใช ไมใช ใช ไมใช โค สุกร โค สุกร ขาว ผัก 
10. นางศุลัยพร ไมใช ไมมี ใช ใช ไมใช ใช ไมใช สุกร สุกร ผัก 

 
     2.3 วิเคราะหเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

วิเคราะหเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แบงกลุมเกษตรกรเปน 3 ระดับ คือ 
1. ระดับแปลงตนแบบ ไดแก เกษตรกรตําบลหวยแก อําเภอชนบท 1 ราย คือ นายเกรียงไกร ลาแกว  

ซึ่งถือวาเปนเกษตรกรที่มีความพอเพียง มีพื้นที่  4 ไร  3 งาน 10 ตารางวา  พื้นที่เปนสภาพไร ดินสวนใหญเปนดิน
ทรายความอุดมสมบูรณต่ํา ซึ่งในอดีตปลูกมันสําปะหลังมากอน ไดผลผลิตต่ําทําใหขาดทุน  เคยขับรถรับจาง และ
เคยขายอาหารที่โรงเรียน มีรายไดมากก็ใชจายมากทําใหไมมีเงินเก็บ จึงเริ่มปรับเปล่ียนอาชีพมาทําระบบเกษตร
ผสมผสาน ต้ังแตป 2547 

การผลิตเนนการจัดแผนผังฟารมเพื่อแบงพื้นที่การผลิต พื้นที่แหลงน้ํา วางผังพื้นที่ไมผล ไมยืนตน 
พืชผัก พืชอายุส้ัน อางเลี้ยงกบ ที่พักอาศัย โดยเนนจํานวนกิจกรรมเหมาะสมกับแรงงาน มีการแบงงานกันทํา ในการ
ผลิต บริเวณสระน้ํา ทําการเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกผักสวนครัว ไมผล นอกบริเวณสระ ปลูกตะไคร ผักสวนครัว ไมผล 
ไผ เล้ียงปลาไหล และกบในบอซีเมนต  การผลิตสวนใหญเนนเพื่อการบริโภคเมื่อเหลือจึงขาย พืชที่ทํารายไดไดดี คือ 
ตะไคร ผัก มะกอกฝรั่ง ฝร่ัง ขา  มะละกอ กลวย มะเขือพวง ซึ่งเปนพืชที่ปลูกงาย มีการวางแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มรายไดโดยการผลิตพันธุพืชเพื่อจําหนาย เชน 
มะละกอ มะกอกฝรั่ง ไผ มานบาหลี เปนตน และยังมีการแปรรูปผลผลิต เชน ชาตะไคร ดอกอัญชันแหง ทําใหมี
รายไดตลอดทั้งป 

การผลิตพืชเปนแบบผสมผสานเนนการเกื้อกูลกัน แปลงไมผล ไดแก มะกอกน้ํา ฝร่ัง จะปลูกผัก
บริเวณโคนตน เชน พริก มะเขือเทศ กระเพรา แมงลัก เปนตน ผสมผสานพืชแบบปลูกสลับระหวางแถว เชน ปลูก
มะละกอระหวางแถวฝรั่ง ปลูกขา ตะไคร ผัก รวมกัน เมื่อดูแลใสปุยใหน้ําไมผลพืชผักก็ไดรับประโยชนดวยกัน 
อยางไรก็ตามการดูแลรักษาไมผล จะเนนการใหน้ําดวยการปนจากสระน้ําแลวตักรดดวยแรงงานตนเองหรือใชขวด
พลาสติกเจาะรูฝงดินแลวเตมิน้ําสัปดาหละครั้ง  
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ระบบการผลิตเปนแบบเฉพาะ คือ การผลิตแบบเกษตรอินทรีย เนนการลดตนทุนการผลิต ไมใช
ปุยเคมีและสารเคมี  เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ผลิตปุยหมัก น้ําหมัก ใชเอง  นําเศษ
พืชโดยเฉพาะเศษตะไครซึ่งมีมากนํามาคลุมดินชวยรักษาความชื้นและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น  สําหรับ
มูลสุกรซึ่งไมมีในฟารมก็จะใชผลผลิตในฟารมไปแลกเปลี่ยนจากเกษตรกรรายในพื้นที่ ซึ่งในสวนแทบจะไมไดลงทุน
ที่เปนเงินสดเลย  นอกจากนี้ยังมีการผลิตเชื้อไตรโคเดอรมาใชเอง เพื่อแกปญหาโรคเหี่ยวจากเชื้อราในดิน ทําใหลด
ตนทุนไดเปนอยางมาก  ในชวงป 2547-2549 มีรายไดปละประมาณ 132,000 บาทตอป ตนทุนการผลิตทาง
การเกษตร 700 บาทตอป ในป 2551 มีรายไดจากพืชหลัก ไดแก ตะไคร ผัก มะกอกฝรั่ง และฝรั่ง เปนเงิน  135,300 
บาท (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ยังมีรายไดจากกิจกรรมอื่น ๆ อีก เชน ขายกิ่งพันธุ ขายลูกออด เปนตน ซึ่งเกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได มีเวลาอยูกับครอบครัวและอยูอยางมีความสุข 

การที่จะปรับเปล่ียนพื้นที่พืชไรมาเปนเกษตรผสมผสาน ตองมีความตั้งใจ มีความขยัน อดทน 
เนื่องจากสภาพพื้นที่เคยปลูกพืชไร ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุย
หมัก และที่สําคัญคือใชวัสดุที่เหลือทิ้งคือเศษตะไครนํามาใชคลุมดิน ซึ่งทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น  ทําให
มีคาใชจายดานอาหารนอยมาก เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได  อยางไรก็ตามในการผลิตพืชแตละชนิดตองศึกษาหา
ความรูอยูเสมอ และใชเทคโนโลยีสมัยใหมรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งถือวานายเกรียงไกรเปนเกษตรกรตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีเกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐ นักเรียน 
มาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ซึ่งนายเกรียงไกร สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี รวมทั้งยังสรางเครือขาย
เกษตรกรที่สนใจใหหันมาผลิตพืชแบบผสมผสาน ปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ิน 15 คน นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงเครือขาย
เกษตรกรจากอําเภออื่นในพื้นจังหวัดขอนแกน เชน อําเภอบานไผ บานแฮด โนนศิลา และชนบท เปนตน 
 
ตารางที่ 3 ชนิดพืชหลัก จํานวน และ รายไดจากพืชหลัก ป 2551 
 

พืช จํานวน รายได (บาทตอป) 
ตะไคร 3 ไร 76,000 
ผัก 3 งาน 36,500 

มะกอกฝรั่ง 60 ตน 18,000 
ฝร่ัง 50 ตน  4,800 
รวม -               135,300 

 
2. ระดับที่ตองพัฒนา  ไดแก กลุมเกษตรกรตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา  4 ราย คือ นางโสภา  

อินทรนอก  นางจันทร แปนอย  นางอรัญญา สียางนอก และ นางราตรี มนิสสาร  เกษตรกรกลุมนี้ปลูกพืชไรเปนหลัก 
พบปญหาความอุดมสมบูรณของดินต่ํา หนี้สิน มันสําปะหลังหัวเนา ผลผลิตต่ํา  ปจจัยการผลิตราคาแพง  บางรายมี
ปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา (ตารางที่ 4) เกษตรกรกลุมนี้จึงปรับเปล่ียนมาสูเกษตรผสมผสาน แตยังขาดการวาง
แผนการผลิต จํานวนกิจกรรมไมเหมาะสมกับพื้นที่และแรงงาน มีปญหาการผลิต ขาดความรูทางวิชาการ การผลิต
ยังเปนแบบลองผิดลองถูก แตเกษตรกรกลุมนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเนื่องจากมีความขยัน มีความสนใจใฝหา
ความรู  ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรกลุมนี้เพื่อนําไปสูความพอเพียงตองวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
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ทรัพยากรที่มี  โดยทําการถายทอดความรูดานการผลิตพืชที่เกษตรกรสนใจ หรือนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ตนแบบ เพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง  อยางไรก็ตามเกษตรกรบางรายขาดแคลนแหลงน้ําทําใหไมสามารถ
ผลิตตามที่วางแผนไว  บางรายพบปญหาศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ ทําใหไดผลผลิตต่ํา เปนตน 

3. ระดับเริ่มตน  ไดแก  กลุมเกษตรกร ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 5 ราย คือ  
นายสมบัติ ฤทธิ์ไทยสงค นายสรพงษ มาตรแสง  นายสมศรี อุปมะ นายพิรมย สันธา และนางศุลัยพร  ผานวงศ  
เกษตรกรกลุมนี้เดิมปลูกพืชไรอยางเดียว มีปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ไดผลผลิตต่ํา ผลผลิตและราคาออยต่ํา 
มันสําปะหลังผลผลิตต่ํา ปจจัยการผลิตราคาแพง  หนี้สิน  บางรายมีปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา เกษตรกรขาดการ
วางแผนการผลิต มีปญหาการผลิต  ขาดความรูทางวิชาการ (ตารางที่ 4)  จึงมีความตองการที่จะปรับเปล่ียนมาเปน
ระบบเกษตรผสมผสาน   โดยพัฒนาเกษตรกรกลุมนี้ตามศักยภาพ  เนื่องจากเปนกลุมที่เริ่มตนใหม กิจกรรมเดิมยังมี
นอย การดูแลรักษาไมถูกตอง ทําใหมีรายไดต่ํา  ซึ่งตองพัฒนาแนวคิดควบคูกับการทดลองพืชทางเลือกใหมที่
เหมาะสมกับพื้นที่ โดยถายทอดความรูดานการผลิตพืชที่เกษตรกรสนใจ หรือนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานแปลง
ตนแบบ เพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง  อยางไรก็ตามเกษตรกรบางรายขาดแคลนแหลงน้ําทําใหไมสามารถ
ผลิตตามที่วางแผนไว  เปนตน 
 
ตารางที่ 4  ประเด็นปญหาของเกษตรกรแตละราย 
 

เกษตรกร ประเด็นปญหา 
1. นายเกรียงไกร  ลาแกว ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ 
2. นางโสภา  อินทรนอก ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ หนีสิ้น มันสําปะหลังหัวเนา ผลผลิตต่ํา  แรงงานมีนอย 

ปจจัยการผลิตราคาแพง 
3. นางจันทร  แปนอย ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ   
4. นางอรัญญา  สียางนอก แหลงน้ําไมเพียงพอ  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  ออยเปนโรคใบขาวและหนอนกอ  

หนี้สิน  ปจจัยการผลิตราคาแพง 
5. นางราตรี  มนิสสาร แหลงน้ําไมเพียงพอ  โรคใบขาวของออยและหนอนกอ ผลผลิตต่ํา หนี้สิน ความอุดม

สมบูรณของดินต่ํา  ปจจัยการผลิตราคาแพง 
6. นายสมบัติ ฤทธิไ์ทยสงค ดินเปนลูกรัง ความอุดมสมบูรณต่ํา ออยเปนโรคใบขาว ออยและมันสําปะหลังผลผลิตต่ํา 

ปจจัยการผลิตราคาแพง  หนี้สิน  ขาดแคลนแรงงาน  
7. นายสรพงษ  มาตรแสง ความอุดมสมบูรณต่ํา ออยเปนโรคใบขาว ออยและมันสําปะหลังผลผลิตต่ํา  

ปจจัยการผลิตราคาแพง  รายไดต่ํากวารายจายมาก  หนี้สิน 
8. นายสมศรี  อุปมะ ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ ผลผลิตและราคาออยต่ํา มันสําปะหลังผลผลิตต่ํา หนี้สิน 
9. นายพิรมย  สันธา ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ ผลผลิตและราคาออยต่ํา มันสําปะหลังผลผลิตต่ํา 

ปจจัยการผลิตราคาแพง  หนี้สิน 
10. นางศุลัยพร  ผานวงศ ความอุดมสมบูรณของดินต่าํ ไมมีความรูในการดูแลรักษาพืช  มีทรัพยากรในพื้นที่แต

ไมไดใชประโยชน  มีกิจกรรมมาก หนี้สิน 
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ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการวิจัย  
 หลังจากวิเคราะหประเด็นปญหาแลว เกษตรกรและนักวิจัยรวมกันวิเคราะหและคัดเลือกกิจกรรม

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยเกษตรกรตองการสรางรูปแบบการผลิต
ในสภาพพื้นที่พืชไรใหมีหลากหลายของชนิดพืช ดวยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชไรเชิงเดี่ยวเปนเกษตร
ผสมผสาน  วางแผนการวิจัยรวมกัน โดยชนิดพืชและเทคโนโลยีการผลิตที่นําเขาไปทดสอบ ไดแก ลําไย ล้ินจี่ ไผ
เล้ียง ไมยืนตนและไมใชสอย ผักหวานปา ถั่วลิสง ถั่วฝกยาวไรคาง ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว และทดสอบพันธุและ
เทคโนโลยีการผลิต ไดแก ออยพันธุ ขอนแกน 3 มันสําปะหลังพันธุ ระยอง 5 และ ระยอง 9 โดยเกษตรกรแตละราย
จะเลือกชนิดพืชแตกตางกันเพื่อพัฒนาการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพแปลงตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4  การดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการโดยปรับเปล่ียนการผลิตพืชเดิมเปนการผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยนําพืชใหมเขา
ไปทดลองปลูก ไดแก ลําไย ล้ินจี่ ไผเล้ียง ผักหวานปา ถั่วลิสง ถั่วฝกยาวไรคาง ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว และทดสอบ
พันธุและเทคโนโลยีการผลิต ออยพันธุ ขอนแกน 3  มันสําปะหลังพันธุ ระยอง 5  และ ระยอง 9 (ตารางที่ 5)  ผลการ
ดําเนินงานในชวง 1 ป เกษตรกรมีรายไดจากกิจกรรมเสริม 400-24,000 บาท ซึ่งเปนรายไดจากถั่วฝกยาวไรคาง 
ขาวโพดหวาน ถั่วลิสง และมันสําปะหลัง (ตารางที่ 6)  สําหรับมันสําปะหลังมีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาเดิม  สวน
ออยพันธุขอนแกน 3 ปลูกไวเพื่อขยายพันธุ ยังไมเก็บผลผลิต  การที่เกษตรกรบางรายมีรายไดต่ําเนื่องจากผลิตเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนสวนที่เหลือจึงขาย  อยางไรก็ตามเกษตรกร 1 รายยังไมมีรายไดจากการดําเนินกิจกรรมเสริม
เนื่องจากเปนไมผลซึ่งอยูระหวางดูแลรักษา 
   นอกจากนี้เกษตรกรมีการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ไวใชเองชวยลดรายจายคาปุยเคมี และ
สารเคมี และยังเปนการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนการรักษาสภาพแวดลอม ปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภค เกษตรกรบางรายขยายพันธุพืชไวใชเองเปนการลดรายจายคากิ่งพันธุ และถาเหลือก็ขายใหเพื่อนบาน เพิ่ม
รายไดอีกทางหนึ่ง  เกษตรกรสวนใหญมีความสนใจปลูกไมใชสอย เชน สะเดา ยางนา ตะกู เพื่อใหรมเงา ใชประโยชน
จากเนื้อไมและเสริมรายได ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  อยางไรก็ตามเกษตรกรที่รวมดําเนินงานยังมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเนื่องจากมีความขยัน มีทรัพยากรคอนขางพอเพียง กระตือรือรน  ใฝหาความรู  ผลิตเองขายเอง  
แตก็มีเกษตรกรบางรายที่มีปญหาน้ําไมเพียงพอจึงไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

436

ตารางที่ 5 กิจกรรมเดิมของเกษตรกรและกิจกรรมเสริมที่นําเขาไปพัฒนา 
 

ช่ือเกษตรกร กิจกรรมเดมิ กิจกรรมเสรมิ 

1. นายเกรียงไกร ตะไคร ขา มะกอกฝรั่ง มะละกอ ฝร่ัง ผักสวนครัว 
มะมวง กลวย  ผักหวานบาน ไผ ชะอม เล้ียงกบ 
เล้ียงปลา 

ถั่ วฝกยาวไรค าง   ล้ินจี่   ลําไย   ไผ เ ล้ียง  
ผักหวานปา  ไมใชสอย  ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

2. นางโสภา อ อ ย  ข า ว  สบู ดํ า  กล ว ย  ชมพู  ล ะม ุด 
มะกอกฝรั่ง นอยหนา พุทรา ขา ผักสวนครัว 
ไก 

ถั่วลิสงพันธุ ขอนแกน 5  ถั่วฝกยาวไรคาง  
ล้ินจี่  ลําไย  ไผเล้ียง  ผักหวานปา ไมใชสอย 
เชน ยางนา ตะกู สะเดา  ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

3. นางจันทร ขาว หญาเลี้ยงสัตว  ไผ กลวย สับปะรด 
ถั่วฝกยาว  ถั่วลิสง มะมวง มะพราว พุทรา ผัก
สวนครัว  ผักหวานปา  โค  ควาย  ไก  

ถั่วฝกยาวไรคาง  ผักหวานปา  ล้ินจี่  ลําไย   
ไผเล้ียง  ไมใชสอย เชน ยางนา  สะเดา  ผลิต
น้ําหมักชีวภาพ 

4. นางอรัญญา มันสําปะหลัง  ขาว ขาวโพด  แตงโม  ถั่วลิสง 
ละมุด ฝร่ัง ชมพู พุทรา กลวย  ผักสวนครัว 
มะละกอ  โค  ไก 

ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 5  ถั่วฝกยาวไรคาง  ล้ินจี่  
ลําไย  ไผเล้ียง  ผักหวานปา  ผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ 

5. นางราตรี ออย  ขาว  หญาอาหารสัตว ขา กลวย นอยหนา
มะละกอ ขนุน  ฝร่ัง มะพราว  ละมุด ขาวโพด มันเทศ 
ไผ ถั่วลิสง  ผักสวนครวั  โค  สุกร  เปด  ไก 

ถั่วลิสงพันธุ ขอนแกน 5  ถั่วฝกยาวไรคาง  
ล้ินจี่  ลําไย  ไผเล้ียง  ผักหวานปา ไมใชสอย 
เชน ยางนา สะเดา ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

6. นายสมบัติ ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด โค ควาย  ถั่ ว เขียว  ถั่ ว เหลือง  ถั่ ว ลิสง  ข า  มะนาว 
ผักหวาน 

7. นายสรพงษ ขาว มันสําปะหลัง ออย มะมวง ขาวโพด
หวาน สบูดํา โค ควาย  ไก  

กลวย ขาวโพดหวาน ไมผล มะมวง มะละกอ 

8. นายสมศรี  ขาว มันสําปะหลัง ออย ถั่วฝกยาว ฟกทอง 
และกลวย โค  ควาย  ไก  

ขาวโพด ขา ตะไคร ถั่วลิสง ฝร่ัง 

9. นายพิรมย ขาวโพด  ผัก โค หมู โรงสี  โค  สุกร  มันสําปะหลัง ไผ กลวย 
10. นางศุลัยพร  ขาว  ขาวโพด ถั่วลิสง  กระทอน ผัก สุกร ไมผล มะมวง เงาะ กระทอน ลําไย มะไฟ 
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ตารางที่ 6  กิจกรรมเสริมที่สรางรายไดในปแรกของเกษตรกร ป 2551 
 

เกษตรกร กิจกรรมเสริมที่สราง
รายไดในปแรก 

รายได (บาท) 

1. เกรียงไกร   ลาแกว ถั่วฝกยาวไรคาง 450 
2. นางโสภา  อินทรนอก ถั่วฝกยาวไรคาง 400 
3. นางจันทร  แปนอย ถั่วฝกยาวไรคาง 2,636 
4. นางอรัญญา  สียางนอก ถั่วฝกยาวไรคาง 2,000 
5. นางราตรี  มนิสสาร ถั่วฝกยาวไรคาง 720 
6. นายสมบัติ ฤทธิ์ไทยสงค ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 5 

มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 
5,880 
18,700 

7. นายสรพงษ  มาตรแสง ขาวโพดหวาน 13,000 

8. นายสมศรี  อุปมะ มันสําปะหลังพันธุระยอง 5 16,800 

9. นายพิรมย  สันธา ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 5 4,000 

10. นางศุลัยพร  ผานวงศ - - 
 

หมายเหตุ : บางกิจกรรมยังไมไดผลผลิต เชน  ไมผล  ออย  ไมใชสอย เปนตน 
 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

ประเด็นปญหาที่สําคัญของเกษตรกรที่รวมดําเนินการ ไดแก ผลผลิตต่ํา  ตนทุนการผลิตสูง  ดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา  ศัตรูพืช เชน ออยเปนโรคใบขาว มันสําปะหลังหัวเนา เกษตรกรมีรายไดต่ํา และมีปญหาหนี้สิน  
ระบบการผลิตพืชของเกษตรกร จําแนกได 2 รูปแบบ คือ เกษตรผสมผสาน 9 ราย และเกษตรอินทรีย 1 ราย ซึ่ง
เกษตรกร 1 ราย สามารถดําเนินการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรกรอีก 9 ราย ยังตองพัฒนา
เพิ่มอีกโดยเนนการปรับเปล่ียนระบบพืชเดี่ยวเปนระบบเกษตรผสมผสาน ดวยการนําเทคโนโลยีดานพืชเขาไปพัฒนา
และทดสอบ พืชอายุส้ัน เชน ถั่งลิสง ถั่วฝกยาวไรคาง ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว  พืชอายุยาว เชน  ไมผล ไมใชสอย  
ตลอดจนพัฒนาการผลิตพืชไรโดยนําเทคโนโลยีของกรมวชิาการเกษตรเปนทางเลือกใหมใหเกษตรกร เชน ออย พันธุ
ขอนแกน 3 มันสําปะหลัง พันธุระยอง 5 และ ระยอง 9  ผลการดําเนินงานในชวง 1 ป เกษตรกรรวมดําเนินการมี
รายไดจากกิจกรรมเสริม 400-24,000 บาท สําหรับไมผลและไมใชสอยถึงแมวาจะยังไมใหผลผลิตแตเกษตรกรมี
ความพอใจ เนื่องจากตองการทดลองทางเลือกใหมซึ่งคาดหวังผลผลิตและเนื้อไมไวใชสอยในระยะยาว  นอกจากนี้
ยังมีการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดรายจายและเปนการหมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน   
การดําเนินการในชวง 1 ป ทําใหพบวาเกษตรกรมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่วางไว  
แนวทางในการดําเนินการตอไป คือ ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรวมกับเกษตรกร สรุปประเด็นปญหาและแนว
ทางแกไข ตลอดจนการพัฒนาเพื่อนําไปสูการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ไปพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 
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