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บทคัดยอ 

  

งานวิจัยขาวโพดในไรเกษตรกร (Maize On-Farm Research-OFR) เปนวิธีการวิจัยและ

พัฒนาในไรนา ตามแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารม (Farming Systems Research – FSR) แต

ยึดพืชเปนหลัก วิธีการวิจัยนี้ พัฒนาโดย ศูนยวิ จัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ 

(International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT) และนํามาใชในกรมวิชาการ

เกษตร ในชวงป พ.ศ. 2528-2532 ภายใตโครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวโพดในจังหวัด

นครสวรรค ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการ

เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลี

นานาชาติ (CIMMYT) วิธีการการวิจัยนี้ แบงเปน 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การวินิจฉัยปญหา 

(diagnosis) 2) การวางแผน (planning) 3) การทดลอง (experimentation) 4) การประเมินผล 

(Assessment) และ 5) การแนะนําเผยแพร (Recommendation) 

ขอเดนของวิธีการวิจัย OFR ตามวิธีของ CIMMYT คือ การผสมผสานระหวางการวิจัยพืช 

(Commodity) และการวิจัยเฉพาะพ้ืนที่ (Area approach) โดยการมองปญหาของเกษตรกรทั้งระบบ 

และมีการดําเนินงานในรูปของสหสาขาวิชาเพื่อวิเคราะหปญหาและประเมินผลดานตาง ๆ อีกท้ัง

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในทองถ่ินของกรมสงเสริมการเกษตร และเกษตรกร มีโอกาสรวม

ดําเนินงานในหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการคัดเลือกปญหาเพ่ือทําการวิจัย และนําผลไป

พัฒนาทดสอบในพื้นที่จริงไดอยางตอเนื่อง 

แมวิธีการนี้จะมีขอเดนดังกลาวขางตน แตเมื่อโครงการสิ้นสุดลงก็ไมไดมีการนํามาใชอีก เพราะ

มีขอจํากัดหลายประการ เชน ตองใชทีมงานขนาดใหญจากตางสถาบัน จึงขัดกับนิสัยการทํางานอยาง

อิสระของนักวิชาการไทย นอกจากนี้ยังมีบางขั้นตอนที่ตองทํา แตอาจไมสามารถตั้งงบประมาณในระบบ

การวิจัยเฉพาะพืชของไทยได เชน การสํารวจตาง ๆ อยางไรก็ตาม วิธีการของ OFR อาจปรับปรุงใหใช

ประโยชนในปจจุบันได โดย  1) ลดขั้นตอนและความซับซอนในการวินิจฉัยปญหา โดยใชฐานขอมูล 

ตาง ๆ จากระบบสารสนเทศ 2) ใชการประสานงานระหวางสาขาวิชา แทนการสรางทีมขนาดใหญ และ 

3) เนนการรวมงานกับหนวยงานในพื้นที่ โดยใชแกนทํางานระดับพ้ืนที่เพียง 1-2 คน จากหนวยวิจัย

และสงเสริม เชน สถานีทดลองพืชและศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล และขอการสนับสนุนดาน

บุคลากร  จากหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของในบางโอกาส 
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1. คํานํา 

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร ไดนําแนวทางของงานวิจัย

ระบบการทําฟารม (Farming systems research) มาใชในการวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวโพดในจังหวัด

นครสวรรค ในชวงป พ.ศ. 2528-2532 โดยใชวิธีการที่พัฒนาโดยศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดและ

ขาวสาลีนานาชาติ (International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT) ภายใตชื่อวา 

On-Farm Research (OFR) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยและพัฒนาในไรนาโดยยึดพืชเปนหลัก การดําเนินงานนี้

เปนการรวมมือระหวางศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยวิ จัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ 

(CIMMYT) ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวโพดในจังหวัดนครสวรรค  การดําเนินงานนี้ 

ไดใหบทเรียนแกนักวิชาการที่มีสวนรวมในการดําเนินงานเปนอยางมาก  แตเปนที่นาเสียดายวา การ

ดําเนินงานในลักษณะนี้มิไดขยายขอบขายออกไปใหกวางขวางเทาท่ีควร รวมทั้งมิไดดําเนินการตอเนื่อง

เม่ือโครงการดังกลาวสิ้นสุดลง บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะประมวลประสบการณในการดําเนินงาน

ดังกลาว ประโยชนที่ไดรับ และปญหาและอุปสรรค ตาง ๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการ

นี้ ที่นาจะสามารถนํามาใชไดในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในบริบทของกรอบเงื่อนไข

ตาง ๆ ของหนวยงานที่ดําเนินการ 

2. ระบบการวิจัยและพัฒนาขาวโพดในประเทศไทย 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวโพดในไรนาของกรมวิชาการเกษตร ในรอบ 40 ปที่

ผานมา อาจแบงไดเปน 3 ระบบ คือ 1) ระบบมาตรฐาน  2) ระบบ OFR ของ CIMMYT และ 3) 

ระบบผสมผสาน 

2.1 ระบบมาตรฐาน  

เปนวิธีการวิจัยและพัฒนาพืชไรในแบบมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 

1) การวิจัยและพัฒนาในสถานีทดลอง เชน การปรับปรุงพันธุและการวิจัยการเขตกรรม ขั้นตอนนี้ 

ดําเนินงานโดยนักวิชาการในสถานีทดลองเทานั้น 2) การทดสอบในไรเกษตรกร เปนการนําผลการวิจัย

ในสถานีทดลอง ไปทดสอบผลผลิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน การทดสอบพันธุ และการทดสอบวิธี

เขตกรรมกรรม ขั้นตอนนี้ ดําเนินงานโดยนักวิชาการแตใชพ้ืนที่ในไรเกษตรกร และ 3) การสงเสริมและ

ขยายผล เปนการนําผลการทดสอบในไรเกษตรกรไปสงเสริมในรูปแบบตาง เชน การทําแปลงสาธิต การ

ดูงานและการฝกอบรมในแหลงผลิตทั่วประเทศ ขั้นตอนนี้ ดําเนินงานโดยนักสงเสริม ระบบนี้ไมมีการ

วิเคราะหผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 

2.2 ระบบ OFR  

เปนระบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตขาวโพดในระดับไรเกษตรกร ตามหลักการของศูนยวิจัย

การปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ระบบนี้เนนการวิจัยเพ่ือแกปญหาเฉพาะพ้ืนที่ 

และไดนํามาใชในประเทศไทยในชวงที่ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวโพดของประเทศไทยตกต่ํามาก โดย
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คาดวาจะเปนเครื่องมือท่ีสามารถเชื่อมโยงการวิจัยและการสงเสริมในพ้ืนที่เดียวกันได ดังรูปที่ 1 

หนวยงานที่นําระบบนี้มาใชในการวิจัยและพัฒนาขาวโพดในประเทศไทย คือ กรมวิชาการเกษตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตปจจุบันกรมวิชาการเกษตรประยุกตใชเพียง 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห

ปญหา และ การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

1. �การวินิจฉัยปญหา

 �ทบทวนขอมูลมือสอง

  � �การสํ  ารวจอยางไม

     �เปนทางการ

     � �และอยางเปนทางการ

2. การวางแผน

 จัดลํ  าดับความสํ  าคัญ
     ของงานวิจัย และวางแผน

     �การทดลองในฟารม

3. การดํ  าเนินการทดลอง

 �ทํ  าการทดลองในฟารม

     เพือ่หาเทคโนโลยีท่ี

     เหมาะสมกับสภาพของ

     เกษตรกร

4. การประเมินผล

   โดยเกษตรกร

   ทางวิชาการเกษตร

   ทางสถิติ

   ทางเศรษฐ �ศาสตร

5. �การแนะนํ  าเผยแพร

  สาธิตเทคโนโลยีท่ี

     � �ปรับปรุงใหมแกเกษตรกร

�งานวิจัยในฟารมเกษตรกร

นโยบาย

�เปาหมายของประเทศ,

�การจัดหาปจจัยการผลิต,

สินเช่ือ, ตลาด, ฯลฯ

�ปญหาเกี่ยวกับ
นโยบาย

�เลือกกลมุ

เกษตรกร

�เปาหมาย

และจัดลํ  าดับ

ความสํ  าคัญ

ของงานวิจัย

�เทคโนโลยีท่ีเปน

� �องคประกอบใหมๆ

สํ  าหรับงานวิจัย

�ในฟารม

สถานีทดลอง

พฒันาและคัดเลือก

�เทคโนโลยีท่ีเปน

� �องคประกอบใหมๆ

�ปญหาที่นํ  ากลับ
มาวิจัยในสถานี

ภาพท่ี  1   ขั้นตอนตางๆ ของงานวิจัยในฟารมเกษตรกร (CIMMYT, 1988) 
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2.3 ระบบปจจุบัน  

เปนระบบผสมผสานที่พัฒนาจากหลายแนวคิด และประยุกตใชตามความถนัดของแตละ

องคกร เชน การทดสอบแปลงใหญ ระบบนี้มีขั้นตอนคลายระบบ OFR ของ CIMMYT แตดําเนินการ

ในพ้ืนที่ขนาดใหญกวา และยังมีระบบอื่น ๆ ที่นาสนใจ เชน Farmer Participatory Research ของ CIAT 

(Howler, 1996) เปนตน 

3. การรวมงานในระบบ OFR ในการวิจัยขาวโพด 

 กรมวิชาการเกษตรมีการดําเนินการวิจัยตามระบบ OFR ในป 2528 โดยศูนยวิจัยพืชไร

นครสวรรค สถาบันวิจัยพืชไร (Kitbamroong et al., 1986) ภายใตความรวมมือจากสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยวิจัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) และ

มีการติดตามประเมินผลครั้งแรกในป 2531 (Poungprakhon et al., 1987) และสรุปผลในภาพรวมใน

ป 2532 (La-ied et al., 1987) ผูที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหโครงการนี้เปนรูปธรรม ไดแก 1) นัก

เศรษฐศาสตร 2) นักวิชาการเกษตร 3) นักสงเสริม และ 4) เกษตรกร  

3.1 บทบาทของนักเศรษฐศาสตร  

นักเศรษฐศาสตร สังกัด CIMMYT Economics Program ประจํากรุงเทพฯ คือ Dr. L.W. 

Harrington เปนผูริเริ่มนําหลักการวิจัยนี้มาใช และมีบทบาทในการดําเนินโครงการ OFR ของศูนยวิจัย

พืชไรนครสวรรคมาก  โดยเปนผูรวมดําเนินงานใหความรูดานวิชาการ ทําหนาที่ประสานงาน และ

สนับสนุนงบประมาณ กลาวไดวา Dr. L.W. Harrington คือ ผูนําหลักการวิจัยดาน OFR มาใชใน

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค โดยมีการประสานงาน เพ่ือรวมมือดําเนินงานเบื้องตน กับสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือตกลงเริ่มโครงการแลวจึง

ไดสนับสนุนดานวิชาการ  ในดานการฝกอบรม และเปนพ่ีเลี้ยงรวมดําเนินงานทุกขั้นตอน ทําใหทุกฝาย

ไดรบัความรูความเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินงานในแนวทางเดียวกัน 

 ในดานการประสานงานนั้น CIMMYT ทําหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

นอกประเทศ ซึ่งเก่ียวของกับการวิจัยดาน OFR การประสานงานผาน CIMMYT เปนไปไดคอนขาง

สะดวก เพราะมีประสบการณ และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 CIMMYT โดยหนวยงานดานเศรษฐศาสตรประจํากรุงเทพฯ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ

โครงการนี้ ดานตางๆ  ที่คณะทํางานไมมีงบประมาณปกติรองรับ เชน คาใชจายในการออกสํารวจ การ

จัดประชุมสัมมนาระหวางประเทศ และการจัดงานวันชาวไร  

 จากการรวมงานในโครงการนี้ นอกจาก CIMMYT จะไดชวยเหลือประเทศไทยในการวิจัยและ

พัฒนาขาวโพดแลว ยังไดทั้งความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้นเชนกัน และท่ีสําคัญที่สุด CIMMYT เองก็

ไดทดสอบวาหลักการ OFR ของตนนั้นมีขอดีขอเสียอยางไร 
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3.2 บทบาทของนักวิชาการเกษตร (ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค)  

โครงสรางของศูนยวิจัยพืชไร จัดใหมีนักวิชาการดานการเกษตรครบทุกสาขาวิชา สะดวกในการ

ดําเนินงานวิจัย On-Farm Research (OFR) มาก ซึ่งนับเปนความโชคดีของศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค 

ซึ่งโดยโครงสรางกรมวิชาการเกษตรระบุวา ใหมีนักวิชาการประจําดําเนินงานวิจัยเกือบทุกสาขาที่จําเปน

ดานการผลิตขาวโพด เชน ดานพันธุ ดานเขตกรรม ดานดิน-ปุย ดานโรค และ แมลง และวิทยาการหลัง

การเก็บเก่ียว  ซึ่งนักวิชาการผูปฏิบัติงานเหลานี้ ประจําอยูในสังกัดและที่ตั้งเดียวกัน มีผูบังคับบัญชาสั่ง

การคนเดียวกัน จึงสะดวกตอการดําเนินงานรวมกัน ดังนั้น ในการปฏิบัติงานโครงการ OFR ขาวโพด 

นักวิชาการเกษตรของศูนยฯจากทุกสาขาจึงรวมตัวกัน และสามารถปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน ยิ่งกวานั้น 

โครงการวิจัยดาน OFR ยังสามารถนําเสนอตอคณะกรรมการวิจัยของศูนยฯ ซึ่งไดชวยเหลือใหการจัดทํา

โครงการ การประสานงาน การแบงงาน และการดําเนินงาน เปนไปโดยสะดวก อยางไรก็ตาม แมการ

รวมดําเนินงานจะมีความสะดวกมากและมีบุคลากรพรอมก็ตาม ในแงการปฏิบัติ ยังขึ้นกับความพรอม

และความรูความสามารถของแตละคนอยูมาก 

 ผลที่ไดจากการดําเนินตามหลักของ OFR ชวยใหนักวิจัยทราบถึงปญหาสําคัญของการผลิต

ขาวโพดในทองท่ีศึกษา และทําการวิจัยเพ่ือแกไขไดถูกตอง กลาวไดวา นักวิชาการในศูนยวิจัยพืชไร

นครสวรรค ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานโครงการ OFR มาก เพราะสามารถกําหนดพื้นที่

เปาหมายเพื่อศึกษาปญหาและหาทางแกไขไดชัดเจน มีโอกาสทํางานวิจัย ทั้งในแงการคิดคนและพัฒนา  

ปจจัยการผลิต และวิธีปฏิบัติ เพ่ือไปพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่  นอกจากนี้ นักวิชาการเกษตรยังไดรับ

ประสบการณและเรียนรู จากฝายเศรษฐศาสตร และฝายสงเสริมมากเชนกัน 

3.3 บทบาทของฝายสงเสริม   

ฝายสงเสริมทั้งจากสวนกลางและสวนทองถ่ิน มีบทบาทมากในการดําเนินงาน OFR ขาวโพด 

จ.นครสวรรค ในขั้นการสํารวจวินิจฉัยปญหาและวางแผนการทดลอง เจาหนาท่ีสงเสริมคือผูรวบรวม

ขอมูลท้ังสองพ้ืนที่เปาหมายเสนอคณะทํางาน เพ่ือเลือกพ้ืนที่ดําเนินการในการออกสํารวจ เจาหนาท่ี

สงเสริมในสวนภูมิภาคคือผูนัดหมายนําทางไปตามหมูบานและรวมสัมภาษณเกษตรกร ในการลําดับ

ปญหาเพื่อแกไขก็เชนกัน ความคิดเห็นจากเจาหนาที่สงเสริมจะชวยใหมองภาพความจริงตาง ๆได

ชัดเจนขึ้น 

 ในดานการทดสอบ เจาหนาท่ีสงเสริมระดับอําเภอ (เชน เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล)  คือ ผู

รวมดําเนินงานกับนักวิชาการ ตั้งแตการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อทําแปลงทดสอบ และคอยดูแลแนะนํา

เกษตรกรใหปฏิบัติตามวิธีการอยางถูกตอง จนกระทั่งรวมมือในการรวบรวมขอมูลขั้นสุดทายเสร็จสิ้น 

 การรวมมือกับฝายสงเสริม ทําใหการถายทอดความรูจากผลการทดสอบสูเกษตรกรเปนไป

อยางตอเนื่อง โดยปกติแลวฝายสงเสริมจะมีโครงการประจําเก่ียวกับการทดสอบและสาธิตขาวโพดในแต

ละจังหวัด เม่ือนักวิชาการไดรวมงานกัน จึงเกิดความเขาใจและรับรูผลคืบหนาตลอดเวลา สามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางการทดสอบสาธิต ใหสอดคลองกับผลของ OFR ในแตละพ้ืนที่  ซึ่งเปนที่

นายินดีวา ในการดําเนินงานในพื้นที่ จ.นครสวรรค ฝายสงเสริมมีความกระตือรือรนสูงมาก และฝาย
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สงเสริมโดยกองสงเสริมพืชพันธุ ไดนําผลการทดสอบของโครงการ OFR ไปจัดทําแปลงทดสอบและ

สาธิตทั่วจังหวัดนครสวรรค 

 การรวมงานในโครงการ OFR เปนการชวยเพิ่มประสบการณและความรูความเขาใจ แก

เจาหนาที่สงเสริมอยางมาก ในดานการทําแปลงวิจัยและทดสอบ 

3.4 บทบาทของเกษตรกร  

เกษตรกร คือ เปาหมายของโครงการ OFR ในการดําเนินงาน เกษตรกรมีบทบาทในดานเปน

แหลงขอมูลระบบการเกษตรของพื้นที่ และมีสวนในการดําเนินการแปลงทดสอบ แปลงสาธิต ทําใหได

ทั้งความรูและประสบการณ ประกอบการยอมรับวิทยาการไปปฏิบัติ 

4. งานวิจัยขาวโพดในไรเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค 

 งานวิจัยขาวโพดในไรเกษตรกรตามแนวทาง OFR ดําเนินการตามขั้นตอนที่แสดงในภาพที่ 1 

4.1 การวินิจฉัยปญหา 

 การวินิจฉัยปญหาดําเนินการโดยการสํารวจ โดยแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

1) การสํารวจอยางไมมีแบบแผน ดําเนินการในทองท่ีที่ปลูกขาวโพดเปนพืชหลัก 3 อําเภอ 

ไดแก อําเภอตากฟา ไพศาลี และตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยนักวิจัยเขาไปในพื้นที่เปาหมาย แลวทํา

การสัมภาษณเกษตรกรและผูที่มีความรูเก่ียวกับการเกษตร  โดยไมใชแบบสอบถาม แตจะมีรายการ

หัวขอสั้น ๆ ที่เตรียมมา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องที่ตองการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ ก็เพ่ือจะไดเขาใจถึง

เทคโนโลยีที่เกษตรกรใชอยูในการผลิตพืชเปาหมาย และปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดผลผลิตและ

รายไดของเกษตรกร  ในการดําเนินการมีการแบงผูรวมงานออกเปน 3 กลุม ในแตละวันแตละกลุม 

จะตองทําการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 3 ราย โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรอยูรวมงานตั้งแตเริ่ม

จนเสร็จสิ้นการสํารวจ การคัดเลือกเกษตรกรใชวิธี “สุมตามโอกาส (opportunity sampling)” คือ เขาไป

สนทนากับเกษตรกรทันทีที่เจอตัว จํานวนเกษตรกรที่ทําการสัมภาษณทั้งหมดมี 45 ราย ขณะเดียวกันก็

สนทนาสอบถามกับผูที่ใหปจจัยการผลิตแกเกษตรกร ตลอดจนพวกพอคาในทองถ่ินและผูออกเงินกูแก

เกษตรกรดวย แตละวันมีการจัดประชุมประจําวัน เพ่ือนําเอาขอมูลหรือสิ่งที่ไดพบเห็นมาพิจารณา

รวมกันทั้ง 3 กลุม  

2) การสํารวจอยางมีแบบแผน มีการใชแบบสอบถามในการสัมภาษณเกษตรกรที่ถูก

คัดเลือกไว คําถามตาง ๆ ในแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตองการจะศึกษา 

นอกจากนี้  ยังมีการวิเคราะหขอมูลหรือผลการสํารวจทางสถิติดวย ทองท่ีที่สํารวจเปนทองท่ีเดียวกันกับ

การสํารวจครั้งแรก การคัดเลือกตัวอยางเกษตรกรกระทําโดยวิธี “สุมแบบหลายชั้น (Multiple-stage 

sampling)” โดยสุมตําบล สุมหมูบานในตําบล และสุมตัวเกษตรกรในหมูบาน ไดเกษตรกรที่จะ

สัมภาษณทั้งหมด 79 ราย ใน 18 หมูบาน  8 ตําบล  

 ผลการสํารวจบางประการ ที่เก่ียวกับการเพาะปลูกขาวโพดและเงื่อนไขการตัดสินใจที่นาสนใจ 

(Kitbamroong et al., 1986) คือ 
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 (1) การเลือกฤดูปลูก  เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคนิยมปลูกขาวโพดตนฤดูฝน 

(ปลายเดือน เม.ย.ถึงตนเดือน พ.ค.) โดยรีบปลูกหลังฝนตกครั้งท่ี 2 เพ่ือใหไดผลผลิตขาวโพดสูง ลด

ความเสี่ยงจากภาวะฝนแลงชวงในระยะออกดอก และมีชวงเวลาฝนตกปลายฤดูยาวพอสําหรับปลูกพืชที่ 

2 ใหไดผลผลิตสูง 

 (2) การเลือกพืชที่ 2  เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวฟางตามขาวโพด การปลูกถ่ัวเขียวตาม

ขาวโพดไมนิยมเพราะมีปญหาแมลงรบกวนและฝนไมเพียงพอ  

 (3) การใชเครื่องปลูก   เกษตรกรยังนิยมใชคนหยอดเมล็ดไปตามรองท่ีไถเปดไว เริ่มมีการใช

เครื่องปลูกบาง แตจะใชกับพันธุราคาถูก เชน พันธุสุวรรณ 1  เทานั้น    หากเปนพันธุลูกผสมราคาแพง 

เกษตรกรจะใชมือหยอด มีการใชเครื่องปลูกในบริเวณพื้นราบและมีการไถพรวนอยางนอย 2 ครั้ง ที่นา

แปลก คือ คณะทํางานคาดวาเกษตรกรจะใชเครื่องปลูกเพ่ือชวยใหปลูกขาวโพดไดเร็วขึ้น (ตนฤดู) แต

ผลการสํารวจประเมินผล (Poungprakhon et al., 1987) ไมพบขอมูลสนับสนุนแนวความคิดนี้ 

 (4) การเลือกใชพันธุ เกษตรกรยังนิยมใชพันธุผสมเปดปลูกและเก็บเมล็ดไวใชเอง 2-3 ป 

เกษตรกรเริ่มรูจักและใชพันธุลูกผสม การใชปุย และรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ในการปลูกพันธุ

ลูกผสม จะใชคนหยอดทั้งสิ้น แตในการปลูกพันธุผสมเปด จะมีทั้งใชเครื่องปลูกและใชคนหยอดดวย  

ในแหลงที่ปลูกพันธุลูกผสม มักปลูกในดินอุดมสมบูรณ และมีการใสปุยทุกราย มีการใสปุยทุกราย แต

ในการปลูกพันธุผสมเปด มีการใชปุยเพียง 67 % 

 (5) วิธีการปองกันกําจัดวัชพืช    เกษตรกรนิยมกําจัดวัชพืชโดยใชไถแถกรองระหวางแถว

ขาวโพด แลวใชจอบถากตาม แตในพื้นที่ลาดเอียงหรือชายเขาที่มีหินมาก ตองใชวัวลากไถกําจัดวัชพืช  

และจากการสังเกต พบวา ขาวโพดแสดงอาการขาดธาตุอาหารกอนกําจัดวัชพืช มีเกษตรกรบางราย

ปลอยใหวัชพืชรบกวนมากเพราะขาดแรงงาน  เนื่องจากแรงงานสวนใหญจะตองทํานา 

(6)  การใชปุย  เกษตรกรสวนใหญเคยใชปุยในรอบ 1-2 ป  ปุยที่นิยมใชเปนปุยผสม เชน 

ปุยสูตร 15-15-15 แตใชในอัตราต่ํามาก เพียง 1.4  กก. ไนโตรเจน/ไร เทานั้น (ทางการแนะนําใหใช

ปุยไนโตรเจน 10 กก. ไนโตรเจน/ไร) ทําใหพบขาวโพดแสดงอาการขาดปุยไนโตรเจนโดยทั่วไป และ

อาจจะขาดธาตุอาหารอ่ืน ๆ อีกดวย เกษตรกรนิยมใสปุยกับพันธุลูกผสมมากกวาพันธุผสมเปด   

เกษตรกรไมแนใจในการเลือกใชปุยกับพันธุ 

(7) การปฏิบัติดานอ่ืน ๆ ในการเพาะปลูกสวนใหญไมคอยแตกตางกัน และมีเงื่อนไข

คลายคลึงกัน 

 คณะทํางานไดสรุปปญหาสําคัญ ที่มีผลโดยตรงตอผลผลิตขาวโพดและประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกรในแตละกลุมเกษตรกรเปาหมาย ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุมเปาหมาย (Domain)  คือ 

 กลุมที่ 1  ไดแก  กลุมเกษตรกรในเขตที่ปลูกขาวโพดไดผลผลิตสูง มีพ้ืนที่เพาะปลูกโดยทั่วไป

ราบเรียบ  ดินคอนขางอุดมสมบูรณ อยูใกลตลาดซื้อขาย เกษตรกรกลุมนี้เริ่มมีการใชปจจัยการผลิต 

เชน เครื่องปลูก ปุย  และไดผลผลิตขาวโพดโดยเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืน ๆ ปญหาท่ีควรวิจัยปรับปรุง

สําหรับกลุมนี้ คือ ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน การใชปุย การเลือกใชพันธุ  และการ

ใชเครื่องปลูก 
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 กลุมที่ 2  ไดแก  กลุมเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกขาวโพดไดผลผลิตต่ํา มีพ้ืนที่เพาะปลูก

ขาวโพดไมคอยราบเรียบ เปนที่ลาดเอียงหรือเชิงเขา ดินไมคอยอุดมสมบูรณ และมีหินปะปน มีวัชพืช

รบกวน เปนกลุมที่มักอยูหางไกลจากตลาดซื้อขาย เกษตรกรกลุมนี้ยงัใชปจจัยการผลิตนอยมาก ผลผลิต

ขาวโพดโดยเฉลี่ยต่ํากวากลุมแรกมาก และจํานวนเกษตรกรมีนอยกวากลุมแรก ปญหาที่ควรวิจัยแกไขใน

เกษตรกรกลุมนี้ คือ ประสิทธิภาพการปองกันกําจัดวัชพืชและการใชปุย 

 การแกไขปญหาดานพันธุและการใชเครื่องปลูก สวนใหญดําเนินการโดยภาคเอกชนไดผลดี

มาก แมวาการเลือกใชพันธุดีและการใชเครื่องปลูกจะเปนปญหาสําคัญในลําดับสูงของเกษตรกรกลุม

แรก  แตในแงการดําเนินงานวิจัยและทดสอบเพื่อแกไขปญหาทั้ง 2  ประเด็นนี้ คณะทํางานไดพิจารณา

เห็นวา ฝายเอกชน (เชน บริษัทเมล็ดพันธุ และบริษัทชาง ในทองถ่ิน) ดําเนินการอยูแลวอยางเขมขน

และไดผลดี ควรปลอยใหดําเนินการตอไปในลักษณะนี้ เพ่ือชวยประหยัดงบประมาณและบุคลากรของ

ทางราชการ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาดังกลาว  จึงไดทําการสํารวจ

ประเมินผล เพ่ือทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาทั้ง 2 ประเด็น ในหมูเกษตรกรที่เคยสํารวจ

มาแลวทั้งหมด ผลการสํารวจชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา เกษตรกรนิยมใชพันธุขาวโพดลูกผสมและใชเครื่อง

ปลูกมากขึ้นอยางรวดเร็ว ยิ่งกวานั้น เกษตรกรผูใชพันธุลูกผสมนิยมใชเครื่องปลูกอยางมาก ผิดกับอดีต 

ซึ่งไมกลาปลูกพันธุลูกผสมดวยเครื่องปลูกเลย (Poungprakhon et  al., 1987) 

4.2 ปญหาการขาดปุยไนโตรเจนและสาเหตุ 

 คณะนักวิจัย ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหาการขาดปุยไนโตรเจนไวเปนอันดับแรก ของ

เกษตรกรทั้ง 2 กลุม และไดทําการวินิจฉัยปญหาและสาเหตุบางประการที่ทําใหขาวโพดแสดงอาการขาด

ธาตุไนโตรเจน ดังรูปที่ 2 (La-ied et  al., 1987) และปญหาสําคัญที่สุดนาจะไดแก 

 ประการที่ 1  เกษตรกรปลูกพืชในระบบขาวโพด-ขาวฟางซ้ําท่ี  โดยไมมีการใสปุยบํารุงดินมา

เปนเวลานาน ทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปลูกขาวโพดไดผลผลิตต่ําลง ซึ่งหริ่ง  (2527) ได

สรุปวา การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําที่หลาย ๆ ป ทําใหผลผลิตลดลงในพืชไรหลายชนิด รวมทั้งขาวโพดและ

ขาวฟาง ซึ่งปลูกในประเทศไทยดวย 

 ประการที่ 2  มีวัชพืชแกงแยงอาหารในชวงแรกของการเจริญเติบโตของขาวโพดในบางทองท่ี 

ทําใหขาวโพดเจริญเติบโตไมเต็มที่ และแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนใหเห็นอยางชัดเจน 

 ประการที่ 3  การเลือกใชปุยกับพันธุขาวโพด เกษตรกรสวนใหญเขาใจวาเม่ือมีการปลูก

ขาวโพดพันธุลูกผสม จะตองมีการใสปุย  สวนขาวโพดพันธุผสมเปด จะใสหรือไมใสปุยก็ได ผลสํารวจที่

พบวา เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดพันธุลูกผสมมีการใสปุย 100 % สวนเกษตรกรรายที่ปลูกขาวโพดพันธุ

ผสมเปดมีการใสปุย 67 %  

 ประการที่ 4  เกษตรกรลดความเสี่ยงในการใสปุยกับขาวโพดตอสภาวะแหงแลง ฝนทิ้งชวงตน

ฤดู  โดยการใสปุยครั้งเดียว เม่ือขาวโพดอายุประมาณ 21 วัน พรอมกับการกําจัดวัชพืช ซึ่งอาจเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลผลิตขาวโพดลดลง 

 ประการที่ 5  ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญที่สุด คือ การใสปุยที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนนอยกวา

คําแนะนํา เกษตรกรในรายที่มีการใสปุยจะใสปุยในอัตราเฉลี่ย 1.4  กก. ไนโตรเจน/ไร ซึ่งไมเพียงพอ

ตอการเจริญเติบโตและการสรางผลผลิตขาวโพด และปุยสูตรที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําในป 2522 
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คือ ปุยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0  (กรมวิชาการเกษตร, 2522)   เปนปุยที่มีเนื้อปุยไนโตรเจน

นอยและมีราคาแพงกวาเม่ือเทียบกับปุย  Urea (46 %N ) และ Ammonium sulfate  (21 % N) ซึ่ง

เริ่มมีจําหนายแพรหลายในทองตลาดแลว 

 

  ใสปุยลาชา เพ่ือลดความเสี่ยงฝนแลงตนฤดู   

     

การแขงขัน  ปญหาการขาดธาตุไนโตรเจน  แบบแผนการปลูก 

กับวัชพืช  ทําใหผลผลิตขาวโพดต่ํา  ขาวโพด-ขาวฟาง 

     

  ใสปุยที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนนอย  การเลือกใช 

    พันธุขาวโพด 

  ปุยผสมสูตรที่แนะนํามีราคาแพง   

  และไมสามารถทํากําไรได   

  

ภาพท่ี 2  ปญหาและสาเหตุที่ทําใหผลผลิตขาวโพดลดลง (La-ied et  al., 1987) 

 หมายถึง   ปญหา   หมายถึง   สาเหตุ         

 

4.3 การแกไขปญหา 

เพ่ือแกไขปญหาและสาเหตุขาดปุยไนโตรเจน จึงไดทําการวิจัยและทดสอบ ดังนี้  คือ 

1) แกไขปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการดินและปุยขาวโพดเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน  

2) แกไขปญหาการแขงขันกับวัชพืช ทําการวิจัยเรื่อง สาเหตุและวิธีแกไขความเสียหายของ

ขาวโพดเนื่องจากวัชพืช   

  3) แกไขสาเหตุการเลือกใชปุยกับพันธุขาวโพด ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลผลิตและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชปุยกับขาวโพดลูกผสม  

  4) แกไขสาเหตุการลดความเสี่ยงในการใสปุยกับขาวโพดตอสภาวะแหงแลง ฝนทิ้งชวงตนฤดู 

ทําการวิจัยเรื่อง วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชปุยกับขาวโพด  

  5) แกไขปญหาการใสปุยที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนนอยกวาคําแนะนํา เนื่องจากปุยผสมสูตรที่

ทางราชการแนะนํามีราคาแพงและไมสามารถทํากําไรได ทําการวิจัยเรื่อง ปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

สําหรับขาวโพดในจังหวัดนครสวรรค  

4.4 คําแนะนําที่กําหนดไดจากการทดสอบในไรเกษตรกร 

 การวิจัยและทดสอบการแกปญหาการผลิตขาวโพดในไรเกษตรกรครั้งนี้ สามารถกําหนด

คําแนะนําเพ่ือแกปญหาการขาดปุยไนโตรเจนที่ทําใหผลผลิตขาวโพดต่ํา ในเกษตรกร 2 กลุม ดังนี้ คือ 
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 1. ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ    ชลวุฒิและคณะ (2540 ก) สรุปไดวา  การปลูก

ขาวโพดตามดวยขาวฟางซ้ําท่ีเดิม โดยไมมีการใสปุยมาเปนเวลานาน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความอุดม

สมบูรณของดินและผลผลิตขาวโพดลดลง ในชวงป พ.ศ. 2537-2539   ผลผลิตขาวโพดลดลงจากชวง

ป พ.ศ. 2524-2528 ถึง 26% หรือ 112 กก./ไร  การปลูกขาวโพดตามดวยถ่ัวเขียว สามารถรักษา

ความสมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตของขาวโพดได ผลการทดลองในชวงป พ.ศ. 2537-2539  

พบวา การปลูกขาวโพดไมใสปุยตามดวยถ่ัวเขียวไมใสปุย ใหผลผลิตขาวโพดสูงกวาการปลูกขาวโพดไม

ใสปุยตามดวยขาวฟางไมใสปุย ถึง 83% หรือ 259 กก./ไร และการปลูกขาวโพดใสปุยเคมีตามดวยถ่ัว

เขียวไมใสปุย ใหผลผลิตขาวโพดสูงกวาการปลูกขาวโพดไมใสปุยและใสปุยเคมีตามดวยขาวฟางไมใสปุย 

ถึง 205 และ 24% หรือ 641 และ 184 กก./ไร ตามลําดับ  เม่ือคํานวณผลตอบแทนสวนที่เพ่ิมจาก

การใสปุยและระบบการปลูกพืช (MRR) พบวา ระบบการปลูกขาวโพดใสปุยตามดวยถั่วเขียวไมใส

ปุยเคมีตามคําแนะนํา ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาตอการลงทุนสูงสุด มีคา MRR 496% เม่ือทํา

การเปรียบเทียบกับการปลูกขาวโพดไมใสปุยตามดวยขาวฟางไมใสปุย ซึ่งเปนวิธีการของเกษตรกร  จึง

แนะนําใหเกษตรกรเปลี่ยนระบบการปลูกพืช จากการปลูกขาวโพดไมใสปุยตามดวยขาวฟางไมใสปุย มา

เปนการปลูกขาวโพดใสปุยตามคําแนะนําการใชปุยกับขาวโพดตามดวยถั่วเขียว  

 2. ปญหาการแขงขันกับวัชพืช   กอนทองและชลวุฒิ (2533) สรุปวา ปุยไนโตรเจนและ

วัชพืช  มีผลตอผลผลิตขาวโพด ในสภาพไมใสปุย การกําจัดวัชพืชหลังปลูก 30 วัน ไดผลผลิตสูงสุด 

และสูงกวาการไมกําจัดวัชพืชซึ่งไดผลผลิตต่ําสุด 110% หรือ 246 กก./ไร และในสภาพการใสปุยเคมี

ตามคําแนะนํา การกําจัดวัชพืชหลังปลูก  10 วัน ไดผลผลิตสูงสุด และสูงกวาการไมกําจัดวัชพืช ซึ่ง

ไดผลผลิตต่ําสุด 61% หรือ 242 กก./ไร การกําจัดวัชพืชโดยวิธีไถพูนโคนระหวางแถวรวมกับจอบถาก 

มีความเหมาะสมกวาการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช เพราะไดผลดีเทากัน แตเสี่ยงนอยกวาและไมทําใหเกิด

มลภาวะตอสภาพแวดลอม จึงแนะนําใหเกษตรกรกําจัดวัชพืชหลังปลูกขาวโพด 30 วัน พรอมกับการใส

ปุย โดยวิธีการไถพูนโคนระหวางแถวขาวโพดรวมกับจอบถาก ซึ่งเปนวิธีการเกษตรกร 

 3. สาเหตุการเลือกใชปุยกับพันธุขาวโพด ชลวุฒิและคณะ (2540 ข) สรุปวา การเปลี่ยน

พันธุจากพันธุผสมเปดนครสวรรค 1  ไปใชพันธุลูกผสมทางการคา  DK888 และ CG5445  สามารถ

เพ่ิมผลผลิตใหสูงกวาขาวโพดพันธุผสมเปดนครสวรรค 1  ถึง 25 และ 37 % หรือ 192 และ 285 

กก./ไร ตามลําดับ ผลตอบแทนสวนเพิ่ม (MRR) มีคา เฉลี่ย 2 ป 221 และ 468 % ตามลําดับ ซึ่ง

คุมคาตอการลงทุน จึงแนะนําใหเกษตรกรปลูกขาวโพดลูกผสม DK 888 และ CG 5445 รวมกับปุย 

10 กก. ไนโตรเจน/ไร  

 4. สาเหตุการลดความเสี่ยงในการใสปุยขาวโพด ชลวุฒิและคณะ (2533) สรุปวา วิธีการ

และระยะเวลาการใสปุยกับขาวโพด ที่เกษตรกรจังหวัดนครสวรรคสวนใหญปฏิบัติอยู (ในรายที่ทําการ

ใสปุย) คือ ใสครั้งเดียวในขาวโพดอายุประมาณ 20 วัน พรอมกับการกําจัดวัชพืช ไมเปนสาเหตุทํา

ใหผลผลิตขาวโพดต่ําตามสมมติฐาน จะใสปุยทั้งหมดกอนปลูก หรือหลังจากขาวโพดงอก 20 วัน หรือ

แบงใสพรอมปลูกและ 20 วันหลังงอก ไมทําใหผลผลิตขาวโพดแตกตางกันทางสถิติ จึงแนะนําใหใสปุย

ขาวโพดเมื่อขาวโพดอายุ 20 วันหลังงอก ซึ่งเปนชวงการกําจัดวัชพืชครั้งแรกของเกษตรกร ซึ่งจะเปน
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วิธีการและระยะเวลาใสปุยกับขาวโพดที่เสี่ยงนอยที่สุด และจะมีตนทุนต่ําสุด เพราะเปนชวงการกําจัด

วัชพืชครั้งแรกของเกษตรกร เปนการประหยัดคาแรงในการกลบปุยโดยอัตโนมัติ 

 5. ปญหาการใสปุยที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนนอยกวาคําแนะนํา  ชลวุฒิและคณะ (2533) 

สรุปวา คําแนะนําเดิม เปนคําแนะนําการใชปุยกับขาวโพดทั่วๆ ไปทั้งประเทศ ผลการทดลองในไร

เกษตรกร สามารถกําหนดคําแนะนําการใชปุยกับขาวโพดเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ในชุดดิน 2 ชุด 

คือ ดินเหนียวสีแดงชุดปากชอง (Oxic Paleustuls) แนะนําใหใสปุย 10-5-0 N-P
2
O

5
-K

2
O กก./ไร 

ในรูปของปุยยูเรีย (46% N) อัตรา 13 กก./ไร รวมกับปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร ซึ่ง

สามารถเพ่ิมผลผลิตไดถึง 55% หรือ 314 กก./ไร และใหคา  MRR 239 %  เม่ือเทียบกับการไมใสปุย

กับขาวโพด ซึ่งเปนวิธีการที่ เกษตรกรสวนใหญปฏิบัติอยู  สวนดินเหนียวสีดําชุดตาคลี (Typic 

Calciustolls) แนะนําใหใสปุย 10 กก. ไนโตรเจน/ไร ในรูปของปุยยูเรีย (46% N) อัตรา 22 กก./ไร 

ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได 40% หรือ 214 กก./ไร และใหคา MRR 313% เม่ือเทียบกับการใสปุย

ขาวโพดที่เกษตรกรสวนใหญปฏิบัติอยู  

5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 จากการดําเนินงานโครงการ OFR ของศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรคที่ไดกลาวขางตน มีขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 1) หลักการ OFR มีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนในรูปสหสาขาวิชา เปนหลักการที่สามารถ

เชื่อมโยงงานวิจัยและงานสงเสริมภายใตกระบวนการเดียวกันได อยางไรก็ตาม หลักการนี้จํากัดใหมีการ

วางแผนหลังการสํารวจและวิจัยเทานั้น ขัดกับความเปนจริงในการปฏิบัติ ซึ่งตองมีการวางแผนตาง ๆ 

ทุกขั้นตอนการดําเนินงาน 

 2) การประเมินผลถูกจํากัดใหดําเนินการในกระบวนการวิจัยทดสอบเทานั้น ทั้งที่ความจริง

แลวมีการประเมินผลทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 

 ท้ังสองประเด็นนี้ CIMMYT ไดตระหนักเปนอยางดี และเริ่มนําผลไปพัฒนาหลักการดั้งเดิม

ใหมแลว 

 3) การดําเนินงานโดยหลักการนี้ ชวยใหทราบลักษณะของปญหาในพ้ืนที่ไดอยางชัดเจน 

สามารถนํามาจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาไดตามความสําคัญ ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณ 

และนักวิชาการ 

 4) ความรูความเขาใจของคณะทํางานในเรื่องปญหา สาเหตุ เงื่อนไขตาง ๆ ตลอดจน

ผลกระทบจากการนําวิทยาการเขามาในระบบการเกษตร เปนไปคอนขางชา ควรมีการจัดกิจกรรมเสริม

และประเมินผลชวย 

 5) หลักการ OFR ชวยใหมองเห็นชองทางเชื่อมตอ ระหวางงานวิจัยตาง ๆ กับงานทดสอบ

สาธิตในไรนา จึงเปนการปดชองวางระหวางงานวิจัยและงานสงเสริมใหหมดไป และเปนตัวอยางการ

ปฏิบัติที่ไดผล แตควรมีการประสานงานและการยอมรับอยางเปนทางการในระดับสูง จะชวยใหมีผลใน

แงการปฏิบัติระยะยาวไดอยางดี 
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6. การปรับปรุงวิธีการวิจัย OFR เพื่อใชในอนาคต 

วิธีการวิจัย OFR ตามหลักการ CIMMYT มีขอเดนในดานการมองปญหาของเกษตรกรทั้ง

ระบบ มีการดําเนินงานในรูปของสหสาขาวิชา และมีการประเมินผลทั้งดานสถิติ ดานเศรษฐศาสตร และ

ขอคิดเห็นของเกษตรกร อีกท้ังเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในทองถ่ินของกรมสงเสริมการเกษตร และ

เกษตรกร มีโอกาสรวมดําเนินงานหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในการคัดเลือกปญหาเพื่อทําการ

วิจัย และนําผลไปพัฒนาทดสอบในพื้นที่จริงไดอยางตอเนื่อง แตวิธีการนี้ยังมีขอจํากัดที่ควรปรับปรุง 

เชน การใชทีมงานขนาดใหญจากตางสถาบันขัดกับนิสัยการทํางานอยางอิสระของนักวิชาการไทย 

นอกจากนี้ยังมีบางขั้นตอนที่ตองทํา แตอาจไมสามารถตั้งงบประมาณในระบบการวิจัยเฉพาะพืชของไทย

ได เชน การสํารวจตาง ๆ 

แนวทางการปรับปรุงวิธีการของ OFR นี้อาจทําไดโดย 1) ลดขั้นตอนและความซับซอนในการ

วินิจฉัยปญหา โดยใชฐานขอมูลตาง ๆ จากระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบงบประมาณใหใชใน

กิจกรรมการสํารวจได 2) ใชการประสานงานระหวางสาขาวิชาแทนการสรางทีมขนาดใหญ 3) เนนการมี

สวนรวมของเกษตรกรและองคกรในพื้นที่ และ 4) ใชแกนทํางานระดับพ้ืนที่เพียง 1-2 คน จากหนวย

วิจัยและสงเสริม เชน สถานีทดลองพืช และศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล และขอการสนับสนุน

ดานบุคลากรจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของในบางโอกาส 
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