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การประเมินปญหาของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชสระน้ําในไรนาของเกษตรกรในพื้นที่บานหนองแซง  
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บทคัดยอ 

ปญหาการขาดแคลนน้ําในไรนาเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรสวนใหญในภาคอีสาน การสรางสระน้ํา
ในไรนาเปนทางออกหนึ่งที่ทางราชการใหการสงเสริม และพบวาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่มีดินทรายจัดการใช
ประโยชนยังไมเต็มที่  กรมวิชาการเกษตรภายใตการดําเนินงานของศูนยฝกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว และมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดรวมมือกับศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติ
ประเทศญี่ปุน (JIRCAS) หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชสระน้ําในไรนาของเกษตรกร ทั้งนี้การแกไขปญหา
จําเปนตองพัฒนาดวยเกษตรกรเอง การศึกษานี้เปนการหาแนวทางรวมกับเกษตรกรดวยกระบวนการกลุมสรางวิสัยทัศน
การใชสระน้ํารวมกับเกษตรกร แลกเปลี่ยนผลการศึกษาเพื่อหาทางเลือกในการวิจัย จนถึงออกแบบงานวิจัย  ทุก
ขั้นตอนเกิดจากการมีสวนรวมของเกษตรกรและนักวิจัย ผลการประเมินพบวา เกษตรกรตองการพัฒนาทักษะเพื่อ
แกไขปญหาและขอจํากัดในการใชแหลงน้ําในไรนาของตน และขอคิดเห็นเหลานี้เปนที่ยอมรับของเกษตรกรแลว ซ่ึง
ไดแก (1) ทักษะในการผลิตผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตผักในฤดูฝนซ่ึงใหรายไดสูง และการใหน้ําในการผลิต
พืชผักอยางประหยัด (2) ทักษะการบริหารทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด  (3)  ทักษะในการผลิต การจัดการ พืชอาหาร
สัตว เพื่อเสริมการเลี้ยงโคกระบือในพื้นที่ (4) ทักษะในการผลิตและจัดการไมผลที่ดีและเหมาะสม โดยใชน้ําในไรนาเสริม 
รวมทั้งการเขตกรรมอื่น ๆ และพบวาวิธีการประเมินความตองการขอจํากัดแบบนี้ เกษตรกรมีความเขาใจตรงกับ
นักวิจัย และเกิดความรูสึกเปนเจาของงานวิจัย ตองการพัฒนาองคความรูตอไป อยางไรก็ตามการประเมินโดยวิธีนี้
นักวิจัยตองยอมรับมุมมองของเกษตรกรที่มีอยางกวางขวางหรือออกนอกกรอบความสนใจหรือพันธะกิจของนักวิจัยได 
 
คําสําคัญ: การประเมินความตองการของเกษตรกร   การวิจัยแบบมีสวนรวม   
 
บทนํา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่มีการกระจายตัวของฝนไมสมํ่าเสมอ  มีดินเปนดิน
ทรายเปนสวนใหญ เปนพื้นที่ราบสูง และมีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนตื้น เปนอุปสรรคตอการ
สรางระบบชลประทานขนาดใหญ (เฉลียว, 2530) ขณะที่การเก็บกักน้ําฝนเพื่อใชในการเกษตรเปน
ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง  พื้นที่การเกษตรจึงเปนการเกษตรแบบใชน้ําฝนเปนสวนใหญ  กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงสนับสนุนใหเกษตรกรมีสระน้ําในไรนา (farm pond) เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม 
ปญหาดินทรายและการชะลางพังทลายสูง ยังคงเปนปญหาสําคัญในการใชแหลงน้ําในไรนาอยางมี
                                                 
1    ศูนยฝกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  กรมวิชาการเกษตร 
2   Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 
3   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4    ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวขอนแกน กรมปศุสัตว 
5   สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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ประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรภายใตการดําเนินงานของศูนยฝกอบรมการพัฒนาการ
เกษตรนานาชาติ  กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว และมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดรวมมือทําการวิจัย 
กับศูนยวิจัยวิทยาศาสตรการเกษตรนานาชาติประเทศญี่ปุน เพื่อหาแนวทางรวมกับเกษตรกรในเขต
เกษตรน้ําฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหสามารถใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
รายไดในครัวเรือนโดยอาศัยแนวทางการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร 

ความสําเร็จของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรวัดไดจากที่เกษตรกรยอมรับ
เทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีนั้นตองแกปญหาของผูใช ดังนั้นการเริ่มคนหาปญหารวมกับ
เกษตรกร จึงเปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนางานวิจัย รายงานนี้เปนการถอดบทเรียนการประเมิน
ปญหาของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชสระน้ําในไรนาของเกษตรกรในพื้นที่บานหนอง
แซง กิ่งอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับการสนับสนุนสระน้ําไรนาจากทาง
ราชการตั้งแตป พ.ศ. 2532 ปจจุบันพบวาสระน้ําในไรนาหลายพื้นที่ยังมีการใชประโยชนไมเต็มที่ 
ดวยเกษตรกรประสบปญหาทางกายภาพ โดยบริเวณนี้มีสภาพดินทรายจัด ปญหาดานเศรษฐกิจ
สังคมหลายประการ คณะทํางานวิจัยจึงไดเริ่มทํางานในพื้นที่ในลักษณะการวิจัยแบบสหวิทยาการ 
และอาศัยการมีสวนรวมกับผูใชเทคโนโลยี คือ เกษตรกร เพื่อพัฒนาลูทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชสระน้ํา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบปญหา  ขอจํากัด และความตองการแนวทางการแกไข
ปญหาในการทําการเกษตรใหสามารถใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายไดใน
ครัวเรือนโดยอาศัยแนวทางการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร  

 
วิธีการศึกษา 

กระบวนการศึกษาเริ่มจากความสนใจของนักวิจัยตองการพัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชแหลงน้ําในไรนาของเกษตรกร  จึงไดเลือกเกษตรกรรวมศึกษา โดยเลือก
เกษตรกรที่มีสระน้ําในไรนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการใชสระน้ําในไรนา เพื่อประเมิน
ปญหาของเกษตรแบบมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนความรูระหวางเกษตรกร การนําเสนอผลการศึกษา
เพื่อหาทางเลือกในการวิจัย จนถึงการออกแบบงานวิจัย (ภาพที่ 1) 

 
 

คัดเลือกผูสนใจ
จัดเวทีเสวนา 

ดูงานแลกเปลี่ยน
กลุมผูสนใจ 

คัดเลือกเกษตรกร
รวมวิจัย 

ดําเนินการวิจัย 

นักวิจัย 
ทบทวนจัดลําดับ 

ความสําคัญของงานวิจัย 

เกษตรกร 

ภาพที่  1   ขั้นตอนการหาแนวทางการวิจัยรวมกับเกษตรกร 
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ขั้นตอนการคนหาขอมูลรวมกับเกษตรกรอาศัยวิธีการศึกษาหลายวิธี ดังนี้ 
1.  การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิของพื้นที่ 
2.  การเสวนาวิชาการ ระหวางนักวิจัย และเกษตรกร เพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันดังนี้ 

ก. เพื่อวิเคราะหปญหารวมกัน 
ข. เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะห 
ค. เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

3.  การแลกเปลี่ยนประสบการณเกษตรกรดวยการดูงานระหวางฟารมเกษตรดวยกันเอง 
 

ผลการศึกษา 

1.  ขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่ศึกษา  
จากขอมูลทุติยภูมิ และการสํารวจในพื้นที่ พบวา พื้นที่ทําการเกษตรบานหนองแซง 

หมูที่ 1 และ 7 ตําบลหนองแซง กิ่งอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกนนั้น มีลักษณะพื้นที่เปนลุมน้ํา
ขนาดเล็กที่มีขอบเขตชัดเจน มีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดสลับกับที่ราบ มีดินเปนดินทราย
ปนดินรวนจนถึงดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา การชะลางพังทลายสูง เกษตรกรสวนใหญมีสระ
น้ําในไรนาอยูแลวถึง 165 สระ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ตั้งแตป 2532 ถึง 2545  
ไดแก กรมประมง 35 สระ ค.ป.ร. 6 สระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 8 สระ สหกรณ
การเกษตร 1 สระ กรมพัฒนาที่ดิน 28 สระ และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 87 สระ  

2.  การหาแนวทางวิจัยรวมกับเกษตรกร ประกอบดวย 
 2.1. การหารือกับผูนําเกษตรกรถึงการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเขารวมเรียนรูโดยผูนํา

เกษตรกร แนะนําใหสอบถามเกษตรกรที่มีสระน้ําในไรนาทั้งหมด 101 ครอบครัว จากทั้งหมด 207 
ครอบครัว เพื่อหาผูสนใจเขารวมกระบวนการเรียนรู โดยผูนําเกษตรกรจะสอบถามเกษตรกรที่มีสระ
น้ําในไรนาทุกครัวเรือน ซึ่งไดเกษตรกร 37 คน ที่แสดงความสนใจเขารวมกิจกรรมเรียนรู โดย
แบงเปนเกษตรกรที่ตองการเนนหนักการปลูกผัก 12 คน ปลูกไมผล 10 คน และเลี้ยงสัตว 15 คน 

2.2.  การจัดเวทีรวมกันเพื่อคนหาแนวทางการใชสระน้ําในไรนา และปญหาในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยจัดเวทีเรียนรูที่องคการบริหารสวนตําบล พบวา มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมถึง 60 
คน ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสรุปไดดังนี้ 

                  การกระตุนความคิดเรื่องสระน้ําในไรนา เริ่มจากการที่วิทยากรกระบวนการ
เสนอภาพรวมของชุมชน ที่มีแหลงน้ําคอนขางมากในพื้นที่ โดยใชภาพทางอากาศจากดาวเทียม  
(ภาพที่ 2) ชวยใหเกษตรกรไดตระหนักถึงโอกาสที่มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งในอดีตเกษตรกรเคย
มีปญหาความแหงแลงในพื้นที่จนไดรับการสนับสนุนจากรัฐเสมอมา และเมื่อบัดนี้มีสระน้ําในไรนา
แลว เกษตรกรควรมีความฝนในการใชประโยชนสระน้ําในพื้นที่ตนเอง เมื่อเกษตรกรเห็นดวยกับ
แนวคิดวิทยากรกระบวนการไดใหทุกคนเขียนความฝนของตนเองถึงลูทางการใชสระน้ําของตนเอง 
บนบัตรคําคนละ 2 แผน (ภาพที่ 3)  
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ภาพที่  2   ภาพถายทางอากาศจากดาวเทียม Quick Bird บริเวณพื้นที่ศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3  เกษตรกรเขียนความฝนในบัตรคํา                      ภาพที่ 4   การจัดกลุมบัตรคํา 
 
จากนั้นวิทยากรกระบวนการไดจัดกลุมบัตรคําทั้งหมด (ภาพที่ 4)  ซึ่งสามารถสรุปดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 กลุมกิจกรรมของความฝน 
 
กลุมกิจกรรมของความฝน จํานวนคน จํานวนเกษตรกรรวมแลกเปลี่ยนความเห็น 
1. เกษตรผสมผสาน 20 10 
2. การปลูกผัก  2   4 
3. การปลูกไมผล  5   5 
4. การเลี้ยงสัตว  7 16 
5. การทํานา  8 - 
6. การใชน้ําและบอน้ํา  3 - 
7. โครงสรางพื้นฐาน (ไฟฟาและ ถนน)  4 - 
8. อื่น ๆ  4 - 

รวม 53 35 
 

จากความตองการเพิ่มประสิทธิภาพการใชแหลงน้ําในไรนาของเกษตรกร สามารถแบงกลุมได
ตามความสนใจของเกษตรกรได 4 กลุม  ไดแก  (1)  กลุมผูสนใจปลูกผัก  (2) กลุมผูสนใจเลี้ยงสัตว  (3) 
กลุมผูสนใจไมผล  และ  (4)  กลุมผูสนใจเกษตรผสมผสาน 
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2.3. เกษตรกรผูสนใจแตละกิจกรรมรวมแลกเปล่ียนความเห็นถึงปญหาในการ
ดําเนินงานแตละเรื่อง ซึ่งมีเกษตรกรรวมแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุมผูสนใจปลูกผัก 4 คน ไมผล 5 คน 
เล้ียงสัตว 16 คน และการเกษตรผสมผสาน 10 คน โดยอาศัยวิทยากรกลุมชวยสรุปในประเด็นหลัก   3 
เรื่อง คือ เปาหมายการผลิต ปญหาโดยรวม และความตองการของเกษตรกร ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดแตละกลุมไดดังนี้ 
 

กลุมที่ 1  เกษตรกรผูที่สนใจเนนหนักเรื่องการปลูกผัก 
ปญหาการปลูกผักโดยใชสระน้ําในไรนา มีผูสนใจแลกเปลี่ยน 4 คน เปนชาย 1 คน และ

หญิง 3 คน ทั้งนี้เกษตรกรไดแสดงความเห็นโดยรวมจากประสบการณที่ปลูกผักโดยไมไดเนนที่การ
ใชน้ําจากสระ เนื่องจากปญหาของกลุมนี้ไมไดจําเพาะเพียงเรื่องน้ําเทานั้น แตเปนปญหาเทคนิคการ
ปลูกผักโดยรวมเกษตรกรมีเปาหมายการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลืออาจขายเปนรายได เปน
กิจกรรมที่ลงทุนไมมาก ทุกคนมีบอน้ําเปนของตนเองและมีเครื่องทุนแรงใช   แตเกษตรกรยังคงมี
ปญหาโดยรวมในการปลูกผัก ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่  2 ปญหาโดยรวมของการปลูกผัก และวิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
 

ปญหา วิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
1. ดินหมดสภาพ (ความอุดมสมบูรณตํ่า) ใหใสปุยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
2. เมล็ดพันธุไมงอก ซ้ือมาปลูกใหม 
3. ผักเนาจํานวนมากในฤดูฝน เปลี่ยนฤดูปลูก จากฤดูฝนเปนฤดูหนาว 
4. ปญหาโรคแมลง เพิ่มการใชสารเคมี 
5. ดินเค็ม (ไมทราบสาเหตุแนชัด) ใสแกลบสด 
6. ขาดความรูและเทคโนโลย ี ศึกษาดูงานกับเกษตรกรเพื่อนบานหรือนอกพื้นที ่
7. ดานการตลาด เชน ราคาผลผลิตต่ํา และเกษตรกร ไมมีวิธีการแกไข 
    ซ้ือ-ขายไมเปน  

 
เพื่อการพัฒนากิจกรรมการปลูกผักของเกษตรกรเอง จึงทําใหเกษตรกรยังมีความตองการ

ความรูและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะในการปลูกผัก ตองการสระน้ําเพิ่มเพื่อใหสามารถเพิ่ม
ปริมาณน้ําใหเพียงพอสําหรับกิจกรรมตางๆ ในไรนา  ตองการรวมกลุมเกษตรกรผูที่สนใจในกิจกรรม
การปลูกผักเชนเดียวกัน  ตลอดจนตองการรับการสนับสนุนในดานเงินทุน  การตลาด เชน แหลงรับ
ซื้อผลผลิตที่แนนอนพรอมทั้งมีการประกันราคาผลผลิตดวย และตองการรับการสนับสนุนในดาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน  ไฟฟา เปนตน 

 
กลุมที่ 2  เกษตรกรผูที่สนใจเนนหนักเรื่องการปลูกไมผล 
กลุมเกษตรกรผูสนใจปลูกไมผล มีจํานวน 5 คน เปนหญงิ 4 และชาย 1 คน  โดยไมผลสวน

ใหญมีเปาหมายการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน แตพบวาเกษตรกรมีปญหาโดยรวมในการปลูก
ไมผล ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ปญหาโดยรวมของการปลูกไมผล และวิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
 
ชนิดพืช ปญหา วิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
มะมวง 1. การตลาด เนื่องจากผลผลิตออกพรอมกัน รวมกลุมเพื่อหาตลาดที่ใหญขึ้น 
 2. ตนโทรมเร็วถาผลิตมะมวงนอกฤดู ผลิตนอกฤดูปเวนป 
 3. ใหผลผลิตนอย ถามีฝนและลมแรงชวงเริ่มติดผล ตัดแตงกิ่งใหโปรง 
 4. ขาดระบบการใหน้ําที่ดี (ลากสายยาง) เปลี่ยนระบบใหน้ําเปนแบบน้ําหยด 
 5. ขาดเงินทุนในการทํานอกฤดูและระบบน้ํา หาแหลงเงินทุน 
มะพราว 1. ไมติดผล ใสปุยคอกและปุยเคมี 
 2. แมลงกัดกินยอด พนสารปองกันกําจัดแมลง 
มะนาว 1. ไมติดผล ตัดแตงกิ่ง 
 2. ขาดวิธีการดูแลรักษาที่ดี งดการใหน้ําบางชวง 
นอยหนา 1. ขาดระบบการใหน้ําที่ดี ใหน้ําโดยระบบน้ําหยด 
 2. เพลี้ยแปง พนสารปองกันกําจัดแมลง 
ละมุด     ติดผลนอย ใสปุยคอกและปุยเคมี 
ขนุน     ผลออนรวง ใสปุยคอก ปุยเคมี และใหน้ําเพิ่มขึ้น 
สมโอ 1. ขาดความรูและประสบการณในการดูแลรักษา ศึกษาดูงานจากแปลงเกษตรกรที่ประสบ 

ผลสําเร็จแลว 
 2. ขาดระบบการใหน้ําที่ดี ใหน้ําโดยระบบน้ําหยด  
ผักหวาน    ขาดประสบการณในการดูแลรักษา ศึกษาดูงานจากแปลงเกษตรกรที่ประสบ 
  ผลสําเร็จแลว 

  
อยางไรก็ตามเกษตรกรในกลุมผูที่สนใจในกิจกรรมไมผลดวยกันนั้น ยังมีความตองการใน

การเพิ่มทักษะการปลูกไมผลใหมีความเชี่ยวชาญ และสามารถผลิตไมผลที่มีปริมาณและคุณภาพสูง
ขึ้น ไดแก ความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลและการจัดการระบบน้ําที่ดีในไมผลและไมยืนตนอื่น  เชน สม
โอ และผักหวาน รวมถึงวิธีการผลิตผลไมนอกฤดู เชน มะมวง  อีกทั้งยังตองการรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จแลว  และการสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อ
เพิ่มพื้นที่การผลิตและพัฒนาระบบการใหน้ํา 
 

กลุมที่ 3  เกษตรกรผูที่สนใจเนนหนักเรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ และวิธีการแกไขปญหาของ
เกษตรกร 

กลุมเกษตรกรผูสนใจเนนหนักเรื่องการเลี้ยงโค–กระบือ มีจํานวน 15 คน เปนหญิง 2 คน 
และชาย 13 คน มีเปาหมายการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือน โดยเกษตรกรจะขายเมื่อตองการใช
เงินสด แตพบวาการเลี้ยงโค–กระบือของเกษตรกรยังคงมีปญหาดังนี้ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ปญหาโดยรวมของการเลี้ยงโค - กระบือ และวิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
 

ปญหา วิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 

1. ขาดแคลนหญาเลี้ยงในชวงฤดูแลง เกี่ยวหญาที่คันนาหรือบริเวณที่มีหญานอกหมูบานปลอยเลี้ยงในทุงนา 
2. ขาดเงินทุนในการซื้อแมพันธุเพิ่ม กูกองทุนหมูบาน ธกส. สหกรณอําเภอ อบต. และ สปก. 
3. โรคและการปองกัน การทําวัคซีนตามโปรแกรมวัคซีนหลักไดแก โรคปากเทา 
    (ปากเทาเปอย/ถายพยาธิ) เปอย โรคคอบวม และโรคแทงติดตอ ขอรับการสนับสนุนจากทาง 
 ราชการ ในการรักษาพยาธิ 
4. โคผสมติดยาก ปรึกษาผูรู  
5. โรคแทงติดตอ วัคซีนหลักแทงติดตอ 

 
นอกจากวิธีการแกไขปญหาในกิจกรรมขั้นตนแลว กลุมเกษตรกรผูสนใจเนนหนักการเลี้ยง

โค-กระบือนั้น เห็นวายังมีความตองการในการเพิ่มรายไดจากการเลี้ยงโค-กระบือ โดยเนนการใช
ทรัพยากรแหลงน้ํา และที่ดินเดิมที่มีอยูแลว  ดวยวิธีการเพิ่มการผลิตพืชอาหารสัตว เพื่อสํารอง
ปริมาณอาหารหยาบใหแกสัตว ในฤดูแลงที่ขาดแคลน และการสุขาภิบาลสัตว เชน การทําความ
สะอาดคอกสัตว การปองกันการนําสัตวจากภายนอกเขามาในฟารม 
 

กลุมที่ 4  เกษตรกรผูที่สนใจเนนหนักเรื่องการเกษตรผสมผสาน 
กลุมเกษตรกรผูสนใจทําการเกษตรผสมผสาน มีจํานวน 9 คน เปนหญิง 5 คน และชาย 4 

คน มีเปาหมายในการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน และเพิ่มรายไดครัวเรือนจากหลายกิจกรรม เพื่อ
ใชแหลงน้ําในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด และพบปญหาในแตละกิจกรรมดังตารางที่ 5 นอกจากนี้
เกษตรกรยังมีความตองการในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกษตรกรยังไมสามารถหาวิธีแกไขไดดวย
ตัวเอง เชนเดียวกับความตองการในการแกไขปญหาของกลุมเกษตรกรผูที่สนใจเนนหนักเรื่องการ
ปลูกผัก ไมผล และเลี้ยงโค-กระบือ 
 
ตารางที่ 5 ปญหาแตละกิจกรรมของเกษตรกรในการทําการเกษตรผสมผสานและวิธีการแกไข  

ปญหาของเกษตรกร 
 

กิจกรรม ปญหา วิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
การเลี้ยงปลา โตชา และเปนโรค ใชตนแค สะเดา หรือมะขามแชในบอ 
ไดแก ปลานิล ตะเพียน   หรือโรยปูนขาวตอนลางบอ 
ยีสก  ไน  และนวลจันทร น้ําไมถายเท เกษตรกรยังไมมีวิธีแกไข 
ในบอเดียวกัน ปลาชอนเขาบอกินปลาเลี้ยง ลางบอโรยปูนขาวและลอมบอดวยตาขายสีฟา 
 น้ําทวมบอ เกษตรกรยังไมมีวิธีแกไข 
 อาหารไมพอและไมมีเงินซ้ือ หาปลวกในธรรมชาติ ใหรําออนแตยังไมพอ 
การปลูกไมผล   
    ไดแก 1. กลวย โรคใบเหลือง โคนเนา เกษตรกรยังไมมีวิธีแกไข 
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ตารางที่ 5  (ตอ)  
 

กิจกรรม ปญหา วิธีการแกไขปญหาของเกษตรกร 
              2. มะมวง หนอนเจาะลําตน ดอกรวง   
 เพลี้ยจักจ่ันและแมลงวันทอง  
             3. นอยหนา เพลี้ยแปง  
             4. มะพราว ไมติดผล  
             5. ขนุน หนอนเจาะลําตน  
             6. มะละกอ ใบจุดวงแหวน  
             7. ฝร่ัง ผลเนา  
การปลูกผัก   
  ไดแก  1.ผักกาด ในฤดูฝนผักเนาและเปนโรค ใชสารเคมีปองกันโรคและแมลง 
             2.หอมแบง ในฤดูหนาวผักจะถูกแมลงทําลายมาก ใชสารสะเดาปองกันแมลง 
             3.ผักชีลาว   
             4.มะเขือเปราะ   
             5.พริก   
             6.มะเขือเทศ   
การเลี้ยงโค-กระบือ ขาดแคลนหญาเลี้ยงสัตว เกี่ยวหญาที่ คันนาหรือบริเวณที่มีหญา

นอกหมูบาน 
  โรคปากและเทาเปอย  ฉีดวัคซีนปองกัน 

 
2.4 การศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรตัวอยาง เปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรผูรวม

เรียนรูไดเยี่ยมแปลงไรนาผูอื่นที่มีจุดเนนหนักตางกัน เชน เกษตรกรผูเนนหนักการปลูกผัก 4 แปลง   
เกษตรกรผูเนนหนักการปลูกไมผล โดยเฉพาะแปลงที่ประสบผลสําเร็จจากการทําผลผลิตนอกฤดู 
เชน สวนมะมวง จํานวน 1 แปลง แปลงซึ่งเนนหนักโค-กระบือจํานวน 3 แปลง และแปลงเกษตรกรที่
มีกิจกรรมลักษณะผสมผสาน คือจะมีกิจกรรมหลายอยาง จํานวน 2 แปลง ทั้งนี้เพื่อกระตุนความคิด
ของเกษตรกร 

2.5.  การวิเคราะหปญหาการทําการเกษตรแตละกลุมโดยนักวิจัย 
 1)   การปลูกผัก 
 การศึกษาดูงานแปลงเกษตรกร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนระหวางนักวิจัยและ

เกษตรกรพบวา เกษตรกรสวนใหญจะปลูกผักในชวงฤดูฝนบางเล็กนอย แตจะปลูกผักมากในชวงฤดู
แลง ลักษณะพื้นที่ที่เกษตรกรใชปลูกผักมีทั้งที่ลุม (นา) และ ที่ดอน (ไร) ซึ่งเกษตรกรมักจะใชสําหรับ
เล้ียงโคในชวงฤดูฝนหรือชวงทํานา เปนพื้นที่ที่อยูใกลสระน้ํา และในสระมีน้ําเพียงพอตลอดป มี
สภาพดินเปนดินทรายปนรวน จนถึงทรายจัด ระบายน้ําไมดี ในชวงฤดูฝนจะอุมน้ํามากเหมือนมีน้ํา
ทวมขัง ชวงฤดูแลงดินจะแนนแข็ง  ปญหาที่สําคัญของเกษตรกร คือ ขาดความรูและเทคโนโลยีใน
การปลูกผักที่เหมาะสมกบัพื้นที่ เชน การใหน้ําแกพืชในปริมาณที่มากเกินไป ทําใหส้ินเปลืองน้ําและ
แรงงานเปนตน ซึ่งนักวิจัยไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในขั้นตอนไวดังนี้ 
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1. การปลูกผักในฤดูฝนควรยกแปลงใหสูงจะชวยแกไขปญหารากพืชเนา 
2. ใชวัสดุคลุมแปลงเพื่อปองกันไมใหดินแนนจากการใหน้ําโดยใชสายยาง อีก

ทั้งชวยในการควบคุมวัชพืชและควบคุมความชื้นดวย 
3. ควรมีการใสปุยที่ถูกตองในชวงการเจริญเติบโตของผัก ลดปริมาณการให

ปุยยูเรีย เพราะจะทําใหใบผักเนาเสียงาย และควรใหปุยคอก และปุยพืชสดเพื่อบํารุงดินใหมากขึ้น  
4. ควรมีการปลูกผักตระกูลถั่วทุกครั้งที่ปลูกผัก เพื่อเปนการเพิ่มปุยพืชสด

ใหกับดินและทําใหดินรวนซุยระบายน้ําไดดีขึ้น 
5. ควรใหน้ําแกพืชในปริมาณที่พอดีไมมากเกินไปจนสิ้นเปลืองแรงงานและ

เงินทุน 
2)   การปลูกไมผล 
เนื่องจากมีการศึกษากรณีฟารมตัวอยางเพียงรายเดียวซึ่งปลูกไมผลชนิดเดียว 

คือ มะมวง และเกษตรกรรายดังกลาวไดทําการผลิตมะมวงนอกฤดู ซึ่งทําใหตนมะมวงเมื่อผานการ
ราดสารพาโคลบิวทาโซล เพื่อกระตุนใหมะมวงออกดอกนอกฤดูกาลปกติติดตอกันเปนเวลาหลายป
แลวตนมะมวงจะโทรมและแคระแกรน ขอส้ัน ผลผลิตลดต่ําลงทุกป ทําใหไดรายไดไมคุมแกการ
ลงทุน ซึ่งคณะนักวิจัยไดใหแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยพักการราดสารและฟนฟูตน
มะมวงใหมีการเจริญเติบโตดีพรอมที่จะใหผลผลิตได หลีกเลี่ยงการผลิตมะมวงนอกฤดู หรือ อาจ
ผลิตนอกฤดูปเวนปหรือหลายปตามสมควร โดยแบงพื้นที่เปนสวนๆ ใหสามารถผลิตนอกฤดู
หมุนเวียนไดทุกป 

3) การเลี้ยงโค–กระบือ 
จากขอมูลการผลิต การจัดการ และการใชประโยชนพืชอาหารสัตวของ

เกษตรกร พบวาเกษตรกรผูเล้ียงโค–กระบือ สวนใหญสนใจจะผลิตพืชอาหารสัตว และตองการจะ
เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว แตยังขาดทักษะในการผลิต การจัดการ และการใชประโยชนจากพืช
อาหารที่ถูกตองเหมาะสม รวมถึงไมสามารถผลิตใหเพียงพอ ดังนั้นคณะนักวิจัยจากศูนยวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตวขอนแกน ไดพิจารณานําเสนอวิธีการดําเนินการแกไขออกเปน 2 แนวทาง คือ  

1.  การสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้น โดยใช
พืชอาหารสัตวที่เหมาะสม ไดแก หญารูซี่ หญากินนีสีมวง ถั่วทาพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด 

2.  สนับสนุนใหดําเนินการผลิตเสบียงสัตวสํารองไวใชในฤดูแลงทั้งในรูปแหง
หรือพืชหมัก โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมตัดสินใจเลือกแนวทางและดําเนินการแกไขรวมกับนักวิจัย 

4)  การทําเกษตรผสมผสาน 
จากการศึกษาอาจกลาวไดวาปญหาของเกษตรกรที่พบนั้น เนื่องมาจากขาด

ความเขาใจในการการบริหารทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด และเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ
ไมผลที่ดี เชน การตัดแตงกิ่ง การใหน้ํา การใหปุย การปองกันโรคแมลง มีความตองการพันธุ และ
วิธีการดูแลแปลงหญาเลี้ยงสัตวที่ดีและถูกตอง  รวมถึงตองการเทคโนโลยีการผลิตผักฤดูฝนซึ่งให
รายไดสูง ซึ่งคณะนักวิจัยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาไวดังนี้ 

1. จัดระบบการบริหารทรัพยากรน้ําจากสระน้ําในไรนาใหเกิดประโยชน
สูงสุด เชน เปล่ียนการใหน้ําแบบปลอยตามรองเปนแบบการใหน้ําหยดหรือมินิสปริงเกอร ซึ่ง
เกษตรกรบางรายมีอุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน 
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2. ใชเทคโนโลยีการผลิตและจัดการไมผลที่ดีและเหมาะสม เชน การตัดแตง
กิ่งนอยหนาอยางหนัก (hard pruning) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการใหน้ํา ใสปุย และปองกันศัตรูพืช
อยางถูกวิธี 

3. ปลูกหญาเลี้ยงสัตวที่ใหผลผลิตและมีคุณคาทางอาหารสูงสําหรับโค – 
กระบือ เชน หญารูซี่ และถั่วมาฮาตา และมีการใหน้ําและใสปุยแปลงหญาอยางถูกวิธี 

4.  ใชเทคโนโลยีการผลิตผักในฤดูฝนที่เหมาะสม เชน การสรางหลังคา
พลาสติกเพื่อปองกันแรงกระแทกจากน้ําฝน ยกรองแปลงใหสูงขึ้นเพื่อปองกันการเซาะจากน้ําหลาก
เมื่อฝนตก และควบคูกับการใหน้ําแบบน้ําหยด 
 
การแลกเปลี่ยนผลการศึกษาระหวางนักวิชาการและเกษตรกร 

การยอมรับของเกษตรกรถือวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาองคความรู ดังนั้นผล
การประชุมกลุมยอยและวิเคราะหโดยนักวิชาการ ควรไดรับการตรวจสอบจากเกษตรกร จึงไดมีการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกษตรกร เพื่อตรวจสอบขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยให
นักวิจัยสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดอยางตรงประเด็น เชน การสรุปปญหาและ
ขอจํากัดในการใชแหลงน้ําในไรนาของพื้นที่บานหนองแซงมีดังนี้ และขอคิดเห็นเหลานี้เปนที่ยอมรับ
ของเกษตรกร โดยเกษตรกรตองการพัฒนาทักษะในเรื่องตอไปนี้ 

1.  ทักษะในการผลิตผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตผักในฤดูฝนซึ่งใหรายได
สูง 

2.  ทักษะการบริหารทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะการใหน้ําในการผลิต
พืชผักปริมาณที่มากเกินไปทําใหส้ินเปลืองน้ํา แรงงาน และเงินทุน ขณะที่ไมมีการใหน้ําแกไมผล
เพราะคิดวาปริมาณน้ําที่มีอยูอาจจะไมเพียงพอจนถึงชวงหวานกลา และดํานา 

3.  ทักษะในการผลิต การจัดการ และการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตวที่ถูกตองและ
เหมาะสม โดยเฉพาะความรูในการผลิตเสบียงสัตว 

4. ทักษะในการผลิตและจัดการไมผลที่ดีและเหมาะสม เชน การตัดแตงกิ่ง การใหปุย 
การใหน้ํา และการปองกันกําจัดศัตรูไมผล เปนตน 

 
จากการศึกษาแบบมีสวนรวมสูกระบวนการวิจัย 

การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางนักวิชาการและเกษตรกรแบบมีสวนรวม เพื่อการคนหา
ปญหาและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในระบบการทําฟารมที่มีสระน้ําในไรนา เปน
ตัวอยางในการทํางานรวมกับผูใชเทคโนโลยี ตั้งแตเริ่มวางแผนงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน โดยเฉพาะเปดโอกาสใหกับเกษตรกรซึ่งเปนผูใชเทคโนโลยี นอกจากสรางความเขาใจ
แลวยังไดรับทราบถึงเปาหมายงานวิจัยรวมกับนักวิจัย และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูเกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือตางๆ ที่จะมีตามมาระหวางการดําเนินงาน  ทั้งนี้ระบบการวิจัย
ในไรนารวมกับเกษตรกรที่จะเกิดตามมา ก็สามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมแตละพื้นที่ 
และมิติทางเวลา กระบวนการหารือรวมกับเกษตรกรครั้งนี้ไมเสร็จส้ินเพียงการจัดเวทีเชนนี้ครั้งเดียว 
แตหมายถึงการเริ่มมีเวทีหารือกับเกษตรกรตอเนื่องไปตลอด 
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