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ปจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร มีทั้งปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ 

เศรษฐกิจ และสังคม ปจจัยเหลานี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ทําใหระบบเกษตรเปนระบบที่ซับซอน 

การใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาการเกษตร จึงไดรับการยอมรับวาเปนเรื่องจําเปน ใน

อนาคต การผลิตทางการเกษตรจะตองคํานึงถึงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกันไป

ดวย ขณะเดียวกัน การแขงขันทางการตลาดที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการกีดกันทาง

การคา จะยิ่งทําใหการพัฒนาการเกษตรมีความสลับซับซอนมากขึ้น การใชแนวทางเชิงระบบจึงยิ่งมี

ความจําเปนมากขึ้นดวย 

งานวิจัยระบบการทําฟารม (Farming Systems Research – FSR) เปนแนวทางการวิจัย

เกษตรเชิงระบบที่ใชกันแพรหลายมากที่สุดในชวง 20 ปเศษที่ผานมา แมวา FSR จะมีบทบาทสําคัญใน

การกระตุนการใชแนวทางเชิงระบบ และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและทัศนคติของนักวิจัย 

และแนวทางการวิจัยและพัฒนาการเกษตร แตสัมฤทธผลในแงของเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับ มีต่ํา

กวาความคาดหวังมาก ปญหาของ FSR ที่ผานมา ไดแก ปญหาในเรื่องความออนแอขององคกร 

คุณภาพของการดําเนินงาน การแยกหนวยงานที่ดําเนินงาน FSR ออกมาจากหนวยงานวิจัยดานอ่ืน ขาด

การเชื่อมโยงกับฝายสงเสริม และไมไดใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงนโยบาย รวมทั้งการมุงเนน

เกษตรกรรายยอยที่ขัดสนและสภาพไมเอ้ืออํานวย ก็ทําใหยากในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะใหผล

แตกตางจากเดิมอยางชัดเจน  และในหลายกรณี เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําให

เกษตรกรยอมรับไปใชอยางแพรหลาย  อยางไรก็ตาม FSR ก็ยังใหกรอบการดําเนินงานวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีพ้ืนฐานหลักการท่ีสมเหตุสมผล 

ในระยะหลังนี้ ในภาพรวมดูเหมือนวาความนิยมในงานวิจัยระบบการทําฟารมจะจางหายไป 

โดยมีกระแสของเกษตรยั่งยืนเขามาแทนที่ แตงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบมิไดหยุดนิ่ง ยังมี

การดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง แตภายใตชื่ออ่ืน และวิธีการวิจัยเชิงระบบ (system research metho-

dologies) ยังไดพัฒนากาวหนาไปมาก   วิธีการเหลานี้จําแนกไดเปนสามกลุมใหญ ๆ คือ การพัฒนา

กรอบและเครื่องมือชวยแนวคิดและชวยการวิเคราะหสําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ วิธีการในการมี

สวนรวมของผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะเกษตรกร และ แบบจําลองเชิงปริมาณและการใชระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร ถาไดมีการนําวิธีการเหลานี้ไปใชอยางแพรหลายและอยางมีประสิทธิภาพภายใตกรอบ

ของ FSR ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ FSR ไดอยางมาก แตก็ยังมีงานวิจัย

เพ่ิมเติมที่ตองการอีกหลายดาน โดยเฉพาะในดานการพัฒนาแบบจําลองระบบฟารมที่มีการดําเนิน

กิจกรรมหลายๆอยาง และการผนวกมิติทางเศรษฐกิจและสังคมเขาไปในแบบจําลอง 
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การประเมินทางเลือกตาง ๆ ในบริบทของระบบฟารมที่มีกิจกรรม วัตถุประสงค และเปาหมาย

หลายอยาง ยังเปนปญหาอยู  การศึกษาเกณฑและกระบวนการในการตัดสินใจของเกษตรกรควรจะตอง

ใหความสนใจใหมากขึ้น  การมีจุดเนนที่ระดับครัวเรือนและดําเนินการกับเกษตรกรแตละราย ไม

เพียงพอสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในกรณีสวนใหญการปฏิบัติจะไดผลก็ตอเม่ือมีการ

ปฏิบัติพรอมกันทั้งพ้ืนที่ ซึ่งตองดําเนินการกับเกษตรกรเปนกลุม งานวิจัยจะมีการดําเนินการในหลาย

ระดับ ตั้งแตระดับแปลงไปจนถึงระดับพ้ืนที่ ระดับลุมน้ํา ระดับภาค ระดับประเทศ ผูใชผลงานก็มีหลาย

กลุม และแตละกลุมตองการขอมูลในระดับที่แตกตางกัน ปญหาของการเชื่อมโยงขอมูลในระดับตางๆ 

เพ่ือใหเห็นภาพขามระดับชั้นตอเนื่องกัน จะเปนประเด็นวิจัยหลักประการหนึ่งในชวงทศวรรษหนา  

ในความเปนจริง เกษตรกรเปน “ผูปรับเทคโนโลยี (adapter)” ไมใชเปนเพียง “ผูรับ

เทคโนโลยี (adopter)”  งานวิจัยจึงควรจะมุงไปที่การผลิตเทคโนโลยี “ตนแบบ (prototype)” มากกวา

ที่จะมุงผลิต “เทคโนโลยีที่ปรับอยางดีแลว (fine-tuned technology)” และควรจะมุงผลิตทางเลือก

หลาย ๆ อยางใหเกษตรกรเปนผูเลือก และไมวาวิธีการตาง ๆ จะพัฒนากาวหนาไปเพียงใด ก็ยัง

หางไกลจากการทํานายสภาพที่เปนจริง การมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะเกษตรกร จึง

ยังเปนสิ่งท่ีจําเปนตลอดกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา 

ปญหาองคกรเปนปญหาที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบมาโดยตลอด แท

ที่จริงแนวคิดและแนวทางเชิงระบบ จะเปนประโยชนแกนักวิชาการทุกคนและทุกหนวยงาน การผนวก

แนวคิดและแนวทางเชิงระบบเขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของทุกหนวยงาน เปนเรื่องท่ีจําเปน

และทาทาย  ประเด็นสําคัญจะอยูที่การพัฒนาบุคลากรที่จะตองทําทุกระดับ อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง ซึ่ง

จะเปนไปไดก็ตอเม่ือมีนโยบายระดับสูงสนับสนุน 

 

คําสําคัญ : งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ  งานวิจัยระบบการทําฟารม  แนวทางเชิงระบบ  ระบบเกษตร  

แบบจําลองสถานการณ  วิธีการเชิงระบบ  

 

 

 

 

งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ในชวง 10-20 ปยอนหลัง 

โดยเฉพาะในยุคที่งานวิจัยระบบการทําฟารมกําลังเฟองฟู ในยุคนั้นกลาวกันวา ขอเสนอโครงการวิจัยใด

มีคําวาระบบการทําฟารม จะมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางประเทศสูง ในชวงนั้นจุดเนน

ของการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ยังอยูที่การยกระดับผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แตก็

เห็นความจําเปนของการที่จะตองใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้เพราะเปนที่

ตระหนักกันดีวา ระบบฟารมของเกษตรกรเปนระบบที่สลับซับซอน มีปจจัยที่เก่ียวของหลายอยาง ทั้ง

ทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และปจจัยเหลานั้นมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การ

เปลี่ยนแปลงในองคประกอบหนึ่งจะสงผลกระทบไปถึงองคประกอบอื่นของระบบดวย เกษตรกรใน

ประเทศที่กําลังพัฒนาท้ังหลาย สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ที่มีทรัพยากรจํากัด และทําการเกษตร

อยูในสภาพแวดลอมที่ไมคอยเอ้ืออํานวย และมีความแปรปรวนสูง ทั้งในเรื่องของดินฟาอากาศและ
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ภาวะการตลาด เพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยูได เกษตรกรมักจะทํากิจกรรมหลายอยาง ทั้งในฟารมและ

นอกฟารม และมีการปรับวิธีการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพและเงื่อนไขของตน สงผลใหเกษตรกรมี

เปาหมายหลายอยางในการทํากิจกรรมตาง ๆ และแตละอยางมีลําดับความสําคัญไมเทากัน นอกจากนี้ 

ระบบฟารมของเกษตรกรยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ทําใหการพัฒนาการเกษตรเปนเรื่องท่ีสลับซับซอน จําเปนที่จะตองอาศัยแนวทางเชิงระบบเขามาชวยใน

การวิจัยและพัฒนา  ในประเทศไทยเองก็เห็นความสําคัญของแนวทางดังกลาว และมีหลายหนวยงานได

นําแนวทางนี้มาใช รวมทั้งไดมีการสัมมนาระดับชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันมาเปน

ลําดับ เราไดเริ่มการสัมมนาระบบการปลูกพืชครั้งแรกในป พ.ศ. 2520 และจัดติดตอกันมาทุกปรวม 5 

ครั้ง จนถึงป พ.ศ. 2527 จึงไดเปลี่ยนมาเปนการสัมมนาระบบการทําฟารมครั้งท่ี 1  และยังดําเนินการ

ตอเนื่องเปนประจําเกือบทุกป จนถึงครั้งสุดทายคือครั้งท่ี 9 เม่ือป พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นก็หยุดไป 

พรอม ๆ กับการจางหายของกระแสความนิยมในชื่อ “งานวิจัยระบบการทําฟารม” ซึ่งเกิดขึ้นเหมือน ๆ 

กันทั่วโลก โดยมีกระแสของ “เกษตรยั่งยืน” เขามาแทนที่ 

กระแสของเกษตรยั่งยืน สะทอนใหเห็นถึงปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจาก

การผลิตที่ผานมา และบงชี้วา การผลิตทางเกษตรในอนาคตจะตองคํานึงถึงการรักษาและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูกันไปดวย ขณะเดียวกัน ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ

ในเรื่องตลาดเสรีและการลดการอุดหนุนสินคาเกษตร จะเปนแรงกดดันใหตองเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและลดตนทุนใหสามารถแขงขันได นอกจากนี้ มาตรการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ยัง

เปลี่ยนรูปมาเปนมาตรการดานคุณภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ทําใหการพัฒนาการเกษตรยิ่ง

ยุงยากซับซอนมากขึ้นไปอีก  ความจําเปนที่จะตองใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาการเกษตร

จึงย่ิงมีมากขึ้นดวย แตดูเหมือนวาในระยะหลังนี้ แนวทางนี้จะไดรับความสนใจนอยลง สวนทางกับความ

ตองการที่กลาวขางตน ภาพดังกลาวหากดูผิวเผินก็เหมือนกับจะใช แตถาพิจารณาใหลึกซึ้งจะพบวา แท

ที่จริงแลวงานวิจัยและพัฒนาเกษตรเชิงระบบมิไดหยุดนิ่งหรือเลิกลมไป หากยังไดมีการพัฒนาตอเนื่อง

มาเปนลําดับ แตอยูภายใตชื่อเรียกอยางอ่ืน  และขอบขายของการนําไปใชก็ขยายออกไปกวางขวาง  

บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะเสนอภาพรวมของพัฒนาการของงานวิจัยเกษตรเชิงระบบที่ผานมาในอดีต

จนถึงปจจุบัน รวมทั้งทิศทางการพัฒนาในอนาคต  

งานวิจัยระบบการทําฟารม : ผลสําเร็จและขอจํากัด 

แนวทางการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด ไดแกงานวิจัย

ระบบการทําฟารม (Farming Systems Research)  แนวทางนี้เริ่มขึ้นในราวป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 

2518) หลังยุค “ปฏิวัติเขียว” โดยมีที่มาจากปญหาของการที่เทคโนโลยีที่คิดคนขึ้นมาตามวิธีการเดิม 

แมวาจะชวยทําใหสามารถผลิตอาหารไดมากขึ้นในปริมาณมากก็ตาม แตก็ไมคอยไดใหประโยชนแก

เกษตรกรรายยอยที่มีทรัพยากรจํากัด ซึ่งมักจะทําการเกษตรอยูในพ้ืนที่ที่สภาพแวดลอมไมอํานวย 

ปญหานี้มีรากฐานมาจากการที่นักวิจัยไมเขาใจเงื่อนไขในการทําการเกษตรของเกษตรกร การแกปญหานี้ 

จึงตองการแนวทางการวิจัยแบบใหมที่กวางกวาเดิม และคํานึงถึงสภาพและเงื่อนไขที่แทจิรงของ

เกษตรกร (อารันต 2527; Tripp et al. 1990) 
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หลักการพ้ืนฐานของงานวิจัยระบบการทําฟารมก็คือ ขบวนการในการคิดคนและพัฒนา

เทคโนโลยีจะตองตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรเปาหมาย และคํานึงถึงสภาพและเงื่อนไขใน

การทําการเกษตรของเกษตรกรเหลานั้น  หลักการขางตนทําใหจําเปนตองนําแนวทางเชิงระบบมาใช 

เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรอยางใดอยางหนึ่ง เปนผลมาจากขบวนการและองคประกอบหลายอยาง

ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฟารม ขบวนการและองคประกอบเหลานี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ สภาพและเงื่อนไขของเกษตรกรยังแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ 

ขั้นตอนของการศึกษาสภาพพื้นที่และเงื่อนไขของเกษตรกรและการวินิจฉัยปญหา (Diagnosis phase) 

จึงเปนขั้นตอนที่จําเปนในขบวนการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหเขาใจเงื่อนไขซึ่งในที่สุดแลวจะ

เปนตัวกําหนดการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรและผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งขบวนการ การ

ทดสอบในฟารมเกษตรกรจะชวยเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของเทคโนโลยีใหม และถาจะใหเทคโนโลยี

ใหมเหลานั้นตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร สิ่งท่ีขาดไมไดก็คือการมีสวนรวมของเกษตรกร 

(Burdegue 1993) 

ในชวงกวา 20 ปหลังจากที่ไดเริ่มนํามาใช แนวทางงานวิจัยระบบการทําฟารมก็ไดรับการ

ยอมรับและมีการนําไปใชกันอยางกวางขวาง ทั้งในสถาบันวิจัยนานาชาติ และในสถาบันวิจัยและสงเสริม

ของประเทศตาง ๆ (IARCs 1987; Merrill-Sands et al. 1989) รวมทั้งในประเทศไทย (Patanothai 

1992) และนําไปใชในกิจกรรมที่หลากหลาย (Simmonds 1985; Merrill-Sands 1986) แมวาในการ

แนวทางนี้ไปใชจะมีรูปแบบและชื่อเรียกแตกตางกันมากมาย แตทั้งหมดจะมีขั้นตอนหลัก ๆ เหมือนกัน 

คือการศึกษาสภาพและเงื่อนไขยองเกษตรกรและการวินิจฉัยปญหา การวางแผนงานวิจัย การทดสอบ

เทคโนโลยี และการเผยแพรเทคโนโลยี จะแตกตางกันก็คือในเรื่องของจุดเนนในขั้นตอนตาง ๆ 

กิจกรรมที่จะปรับปรุง พ้ืนที่เปาหมาย และชวงเวลาของโครงการ (Fresco 1984)  ในชวงแรก ๆ 

งานวิจัยในแนวทางนี้มุงไปที่การปรับปรุงการผลิตพืชใดพืชหนี่งท่ีกําหนดไวแลว (Byerlee and Collison 

1980) แตในชวงหลัง ๆ ไดขยายขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมหลายอยางมากขึ้น มีทั้งระบบการปลูกพืช  

การผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว (Amir and Knipscher 1989)  การเลี้ยงปลารวมกับการปลูก

ขาว (Lightfoot 1990) และการผสมผสานกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอยาง 

แมวางานวิจัยระบบการทําฟารมจะไดรับความสนใจเปนอยางมาก และเงินทุนที่ใชในการ

ดําเนินงานรวมกันแลวก็เปนจํานวนมหาศาล แตงานท่ีประสบผลสําเร็จไดเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับ

ไปใชกันอยางแพรหลายกลับมีเปนจํานวนนอย และต่ํากวาความคาดหวังมาก  Tripps (1991a) อธิบาย

สาเหตุที่ทําใหผลสําเร็จของงานวิจัยระบบการทําฟารมมีจํากัดไว 4 ประการ คือ ประการแรก ไดแก

ปญหาองคกร ในประเทศที่กําลังพัฒนา สวนใหญหนวยงานภายในประเทศที่ดําเนินงานวิจัยระบบการทํา

ฟารม มักจะมีโครงสรางองคกรที่ออนแอและไดรับงบประมาณนอย แนวทางงานวิจัยระบบการทําฟารม

มักจะกําหนดมาจากแหลงทุนภายนอกที่มีความสนใจและมีเปาหมายบางอยาง ประการที่สอง ไดแก

คุณภาพของงาน งานวิจัยภายใตชื่อวางานวิจัยระบบการทําฟารม ที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน

ภายในประเทศและสถาบันนานาชาติ มีจํานวนไมนอยที่การดําเนินงานไมไดคุณภาพ และไมไดเปนไป

ตามหลักการและปรัชญาที่แทจริงของงานวิจัยระบบการทําฟารม ประการที่สาม ไดแกการแยกสวนของ

งานวิจัยระบบการทําฟารมออกจากงานวิจัยสวนอื่น ๆ ผลก็คือ งานวิจัยระบบการทําฟารมไมไดรับการ

สนับสนุนทางวิชาการที่ตองการจากหนวยงานวิจัยเฉพาะทาง ขณะเดียวกันก็ไมสามารถจะสะทอนปญหา
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และประเด็นวิจัยที่สําคัญใหแกหนวยงานเฉพาะทางได ประการที่สี่ งานวิจัยระบบการทําฟารมดําเนินการ

โดยขาดการเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับฝายสงเสริม และไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษาหรือสะทอน

ปญหาเชิงนโยบาย 

การที่งานวิจัยระบบการทําฟารมมุงเนนที่เกษตรกรรายยอยที่มีทรัพยากรจํากัด และทํา

การเกษตรในสภาพที่ไมเอ้ืออํานวย ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหงานวิจัยระบบการทําฟารมไมคอย

ประสบผลสําเร็จ การมุงเนนดังกลาว มักทําใหโครงการตาง ๆ ที่ดําเนินงานวิจัยระบบการทําฟารม 

ประสบปญหาสภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย  ขาดสินเชื่อท่ีจะสนับสนุน  ตลาดปจจัยการผลิตและ

ตลาดผลผลิตยังไมไดพัฒนาหรือบางกรณียังไมมีแลย องคกรเกษตรกรยังออนแอ นโยบายเศรษฐกิจให

ความสําคัญกับการเกษตรโดยรวมนอย และไมใหความสําคัญกับเกษตรกรรายยอยที่ยากจน  ขาดความ

สนใจจากหนวยงานวิจัยในประเทศ เนื่องจากเห็นวาการพัฒนาพ้ืนที่ที่สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยจะให

ผลตอบแทนทรัพยากรที่ลงทุนสูงกวา และทัศนคติของเกษตรกรจํานวนมากที่มองวาการใชเทคโนโลยี

ใหม ๆ เปนเรื่องที่เสี่ยง (Berdegue 1993) ในสถานการณเชนนี้ การที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหไดผล

ดีกวาเทคโนโลยีที่เกษตรกรใชอยูอยางชัดเจน ไมใชเรื่องงาย 

Baker (1993) เห็นวา การละเลยนโยบายเปนจุดออนที่สําคัญของงานวิจัยระบบการทําฟารม 

เขาชี้ใหเห็นวา การท่ีกลยุทธของงานวิจัยระบบการทําฟารมมุงปรับปรุงเทคโนโลยีแทนที่จะมุง

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และมุงเนนที่การแกปญหาใหไดผลอยางรวดเร็ว โดยลงทุนในการเก็บ

ขอมูลนอย ทําใหไมมีการเก็บขอมูลเพ่ือวิเคราะหนโยบายและผลกระทบจากการใชนโยบาย ผลก็คือ ทีม

งานวิจัยระบบการทําฟารมพลาดโอกาสในการนําเสนอขอมูลสะสมระยะยาว และขอมูลสถานการณและ

เงื่อนไขที่แทจริงของเกษตรกร ซึ่งเปนขอมูลที่ตองการสําหรับการกําหนดนโยบาย การดําเนินงานตาม

นโยบาย และการติดตามประเมินผลการใชนโยบายเหลานั้น 

ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพ่ึงแตตัวเทคโนโลยีอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะทําให

เกิดการยอมรับเทคโนโลยีนั้น ๆ ในวงกวาง (Tripp 1992) ตัวอยางของประเด็นนี้จะเห็นไดจากกรณี

ของการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวที่จังหวัดพะเยา ซึ่งพอคาในทองถ่ินที่รับซื้อผลิตผลและจัดหาเมล็ดพันธุให

เกษตรกร มีบทบาทสําคัญในการแพรกระจายของเทคโนโลยีนี้ (นชิัย 2543) 

แมวางานวิจัยระบบการทําฟารมจะมีจุดออนหลายประการที่กลาวขางตน แตงานวิจัยระบบการ

ทําฟารมก็สงผลกระทบที่สําคัญตอวิธีการดําเนินงานวิจัยทางการเกษตร อาจกลาวไดวา สัมฤทธิ์ผลหลัก

ของงานวิจัยระบบการทําฟารม อยูที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและแนวทางในการทําวิจัย และ

วิธีดําเนินการ สัมฤทธิ์ผลในดานการพัฒนาเทคโนโลยีเปนเรื่องรอง (Anandajayasekeram 1997) 

งานวิจัยระบบการทําฟารมไดเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของนักวิจัยใหมองฟารมในลักษณะที่เปนองค

รวม และเขาใจวาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย ผลจากการเปลี่ยน

ทัศนคติทําใหนักวิจัยขยายเกณฑในการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีใหมใหกวางขึ้นกวาเดิม งานวิจัย

ระบบการทําฟารม ยังกอใหเกิดการยอมรับแนวทางการวางแผนงานวิจัยโดยใชปญหาเปนตัวตั้ง และทํา

ใหมีการพิจารณาเปาหมายของงานวิจัยอยางสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น  สัมฤทธ์ิผลท่ีสําคัญของงานวิจัย

ระบบการทําฟารมอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาวิธีการใหม ๆ สําหรับการวิจัยทางการเกษตรเพื่อปรับ

ใช (adaptive agricultural research) วิธีการเหลานี้ไดแก เทคนิคการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ การ

วางแผน การจัดการ การประเมินผลการทดลองในฟารมเกษตรกร และการใหเกษตรกรมีสวนรวมใน
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การดําเนินงานวิจัย งานวิจัยระบบการทําฟารมยังสงผลใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัย

ทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานวิจัยไปสูการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชา 

และไปสูการวิจัยที่มีเปาหมายเฉพาะพื้นที่มากยิ่งขึ้น (Tripp 1991b) 

สําหรับประเทศไทยเอง ปญหาอุปสรรคและสัมฤทธ์ิผล ทั้งในแงของเทคโนโลยีและในแงของ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักวิจัยและตอกระบวนการวิจัยโดยรวม ก็ไมไดแตกตางไปจากภาพรวมที่

ไดกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางจะเห็นไดจากรายงานของชลวุฒิและกอนทอง (2543) และของนิชัย 

(2543) ในการสัมมนาครั้งนี้  สัมฤทธิ์ผลที่สําคัญอีกยางหนึ่งก็คือ การนําแนวทางของงานวิจัยระบบการ

ทําฟารมไปใชอยางกวางขวางในงานสงเสริมการเกษตร และสงผลใหมีการผนวกเอาหลักการสําคัญของ

งานวิจัยระบบการทําฟารม เขาไปไวในกระบวนการวางแผนและการดําเนินงานในระบบปกติของกรม

สงเสริมการเกษตร เพียงแตการปฏิบัติจริงยังดําเนินการไดไมดีเทาท่ีควร และไมตอเนื่อง (สันติ และ

ชาญยุทธ 2543) แตก็นับวาไดวางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต 

แนวโนมของการพัฒนาวิธีการ 

ในระยะหลังนี้ โดยภาพรวมแมจะดูเหมือนวางานวิจัยระบบการทําฟารมจะไดรับความสนใจ

นอยลงมาก แตการใชแนวทางเชิงระบบในงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรก็มิไดหยุดนิ่ง เพียงแตการ

ดําเนินงานกระทําภายใตชื่อเรียกอยางอ่ืน ยิ่งไปกวานั้น ในชวงสิบปเศษที่ผานมา วิธีการเชิงระบบสําหรับ

การพัฒนาการเกษตรยังไดรับการพัฒนากาวหนาไปมาก การพัฒนาเหลานี้สวนใหญเปนผลมาจากความ

พยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยระบบการทําฟารม แตบางสวนก็เกิดจาก

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคอยางอ่ืน แนวโนมของการพัฒนาวิธีการ พอจะจัดเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 

กลุมดวยกัน คือ (1) การพัฒนากรอบและเครื่องมือชวยแนวคิดและชวยการวิเคราะห (conceptual and 

analytical frameworks and tools) สําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (2) วิธีการในการมีสวนรวม 

(participatory methodologies) ของผูที่เก่ียวของ โดยเฉพาะเกษตรกร และ (3) แบบจําลองเชิงปริมาณ 

(quantitative models) และการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System – 

GIS)  

 กรอบและเครื่องมือชวยแนวคิดและชวยการวิเคราะหสําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

(Conceptual and Analytical Frameworks and Tools for Qualitative Analysis) 

การวิเคราะหระบบฟารมซึ่งสลับซับซอน เปนเรื่องยากสําหรับนักวิจัยทางการเกษตร ซึ่ง

ตามปกติจะไมเคยไดรับการฝกฝนหรือมีพ้ืนฐานในเรื่องวิธีการและแนวคิดเชิงระบบมากอน เม่ือตองมา

วิเคราะหระบบที่มีปจจัยที่เก่ียวของมากมายและมีความสัมพันธซึ่งกันและกันยุงเหยิงกันไปหมด มักจะ

ทําใหเขาเหลานั้นรูสึกเหมือนวาตนกําลังเลนเกมปริศนา การใชแบบจําลองแนวคิด (conceptual 

models) จะชวยใหนักวิจัยสามารถแจกแจงปฏิสัมพันธและขบวนการที่เก่ียวของกับองคประกอบตาง ๆ 

ของระบบได และทําใหนักวิจัยสามารถจัดระบบความคิดในการวิเคราะหไดดีขึ้น  แนวคิดในเรื่อง

ขอบเขตของระบบ (system boundary) และลําดับชั้นของระบบ (system hierarchy) จะชวยใหนักวิจัย

เห็นภาพโครงสรางและการเรียงตัวของระบบใหญและระบบยอยตาง ๆ ซึ่งประกอบกันอยู แนวคิดใน

เรื่องคุณสมบัติของระบบ (system properties) ชวยใหเขาใจถึงอิทธิพลโดยรวมของปฏิสัมพันธและ
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ขบวนการตาง ๆ ในลําดับชั้นที่ต่ํากวา ที่แสดงออกในลําดับชั้นที่สูงขึ้นไป  การที่นักวิจัยและนักสงเสริม

ไดนําแนวคิดและหลักการนี้ไปใช ถือวาเปนความกาวหนาที่สําคัญของการใชแนวทางเชิงระบบในการ

วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

ไดมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะหหลายอยางที่จะเปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหระบบเกษตรที่

สลับซับซอน แนวทางหนึ่งซึ่งนําไปใชกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในประเทศตาง ๆ ในเอเซีย รวมทั้ง

ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหลายอยาง ไดแก การวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร 

(agroecsystem analysis) (Conway 1985) วิธีการนี้เนนที่การคนหาและทําความเขาใจกับ

ความสัมพันธอันเปนกลไกที่สําคัญที่จะสงผลกระทบสูงตอคุณสมบัติของระบบ ขอกําหนดพื้นฐาน 

(basic assumption) ของแนวทางนี้ ก็คือการเชื่อวาการปรับปรุง performances ของระบบจะสามารถทํา

ไดโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดการในกลไกที่สําคัญเพียงไมก่ีอยาง ฉะนั้น จึงไมจําเปนและไมตองการที่

จะรูทุกอยางเก่ียวกับระบบเปาหมาย ก็สามารถจะดําเนินการวิเคราะหที่มีความหมายและเปนประโยชน

ได วิธีการวิเคราะหตามแนวทางนี้ประกอบดวย การกําหนดขอบเขตของระบบ และการประเมิน

คุณสมบัติของระบบ โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในแงของการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ (space) การ

เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (time) การเคลื่อนยายหรือการไหล (flow) และการตัดสินใจ (decision) ซึ่ง

จะทําใหเชื่อมโยงขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เขาดวยกันได  ในชวงแรก ๆ ที่นํา

แนวทางนี้มาใช คุณสมบัติของระบบที่พิจารณามีเพียง ผลิตภาพ (productivity) เสถียรภาพ (stability) 

ถาวรภาพ (sustainability) และสมภาพ (equitability) แตตอมาไดมีการขยายไปถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ของระบบอีก ไดแก การพ่ึงตนเอง (autonomy) ความแนนแฟนของกลุม (solidarity) ความหลากหลาย 

(diversity) และการปรับตัว (adaptability) (Patanothai 1991; Sajise and Takeuchi 1995) การ

ตัดสินใจในเรื่องการจัดการที่สําคัญแสดงในรูปของคําถามหลัก ซึ่งจะใชเปนกรอบในการกําหนด

สมมุติฐานสําหรับการวิจัยและพัฒนา  วิธีการนี้ใชแบบจําลองอยางงาย ในการสื่อสารและวิเคราะห เปน

ตนวา แผนที่ ภาพหนาตัด (transacts) กราฟ  แผนภาพ ทั้งแบบแทง และแผนภาพการไหล (flow) 

แขนงการตัดสินใจ (decision trees) และ Venn diagram 

เครื่องมือชวยแนวคิด (conceptual tools) หลายอยาง ก็ไดมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยในการ

วิเคราะหปฏิสัมพันธและความสัมพันธเชิงหนาท่ี (functional relationships) ระหวางปจจัยทางกายภาพ 

ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของระบบ และระหวาง

ระบบยอย ตวอยางของเครื่องมือเหลานี้จะดูไดจาก Conway (1987) Limpinuntana (1987) และ 

Lightfoot et al. (1991, 1993) 

อีกแนวทางหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยในการวางแผนงานวิจัยในฟารมเกษตรกร วิธีการนี้จะ

เก่ียวของกับการวินิจฉัยปญหาและสาเหตุของปญหา และความสัมพันธซึ่งกันและกันของปญหาและ

สาเหตุตาง ๆ วิธีการประกอบดวยการวิเคราะหวาอะไรบางท่ีเปนปญหาที่เปนตัวจํากัดประสิทธิภาพการ

ผลิตของฟารมเกษตรกร  เรียงลําดับความสําคัญของปญหาเหลานั้น วิเคราะหสาเหตุของแตละปญหา 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาตาง ๆ กับปจจัยที่เปนสาเหตุ กําหนดทางแกที่นาจะเปนไปได

สําหรับปญหาเหลานั้น และประเมินผลทางแกเหลานั้น รายละเอียดของวิธีการนี้จะดูไดจาก Tripp และ 

Wooley (1989) 
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Trebuil และคณะ (1997) นําเสนอกรอบกระบวนการในการวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจและ

วินิจฉัยปญหาในลําดับชั้นตาง ๆ ของระบบนิเวศ กระบวนการนี้ใชเครื่องมือชวยการวินิจฉัยปญหา 

(diagnostic tools) ทั้งในระดับแปลง ระดับฟารม และระดับลุมน้ํา (watershed) ในการทําความเขาใจ

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและเงื่อนไขของเกษตรกร เหตุผลเบ้ืองหลังการเลือกกลยุทธและวิธีปฏิบัติ

ของเกษตรกร และปจจัยสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิธีการศึกษาระดับแปลง ใชการ

ทดลองในแปลงเกษตรกรรวมกับการสํารวจเพ่ือรวบรวมเทคนิคการปฏิบัติของเกษตรกร วิธีการปฏิบัติ

โดยละเอียด และประเมินผลกระทบตอพืชและตอสภาพแวดลอม จัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่

จํากัดผลผลิตของพืช ทําการจําลองผลผลิตของพืช และตั้งสมมุติฐานสําหรับระบบการปลูกพืชใหม ๆ  

ในระดับฟารม ทําการวิเคราะหความหลากหลายของวัตถุประสงคและกลยุทธของเกษตรกร และเขียน

แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงเชิงหนาที่ของวัตถุประสงคและกลยุทธเหลานั้น  จัดกลุมระบบฟารมที่

เหมือนกัน และวิเคราะหประวัติความเปนมาและปจจัยที่สงผลใหเกิดระบบฟารมชนิดนั้น ๆ ผลจากการ

วิเคราะหทั้งสองระดับนํามาวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของการใชที่ดินในลุมน้ํา แสดงการกระจายตัวบน

พ้ืนที่ของสถานการณตาง ๆ  และตําแหนงของพ้ืนที่ที่มีปญหา กําหนดตําแหนงบนแผนที่ของวิธีปฏิบัติที่

จะกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินสูง และประเมินผลกระทบจากการใชระบบการปลูกพืชแบบใหม 

กระบวนการดังกลาวชวยใหงานวิจัยในประเด็นตาง ๆ เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ และมีเปาหมาย

ชัดเจน 

กรอบและวิธีการตาง ๆ เหลานี้ทั้งหมด มุงที่จะชวยใหนักวิ จัยไดเขาใจระบบฟารมที่

สลับซับซอนอยางถองแท และชวยในการวิเคราะหที่จะนําไปสูการกําหนดลําดับความสําคัญของงานวิจัย 

และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  แบบจําลองท่ีใชเปนแบบจําลองเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห

สวนใหญก็เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

วิธีการในการมีสวนรวมของเกษตรกร (Participatory Methodology) 

ความสําคัญในการมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยี ไดรับการยอมรับกันมา

นานแลว ทั้งนี้เพราะเปนที่ตระหนักกันดีวา เกษตรกรรูซึ้งถึงสภาพแวดลอมในทองถ่ินของเขา รูดีในเรื่อง

ทรัพยากรที่เขามีอยู และรูจริงถึงปญหาและความตองการของเขา สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เขาเปนผูตัดสิน

วาจะยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยีที่เสนอแกเขา 

ในงานวิจัยระบบการทําฟารม การมีสวนรวมของเกษตรกรเปนสิ่งที่จําเปน และโดยหลักการ

แลว เกษตรกรจะตองมีสวนรวมตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแตขั้นตอนการวินิจฉัยปญหา ไปจนถึงการ

ทดสอบในฟารมและการประเมินผล ในระยะที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ในการ

ที่จะใหเกษตรกรมีสวนรวมมากขึ้น อยางมีความหมายและเปนประโยชน อยางไรก็ตาม รูปแบบของการ

มีสวนรวมของเกษตรกรโดยทั่วไปก็ยังจํากัดอยูในประเภทของการใหขอมูลและใหคําปรึกษา โดยที่

เกษตรกรทําหนาท่ีเปนผูใหขอมูลและเปนผูประเมินเทคโนโลยีที่นําไปทดสอบ เกษตรกรยังไมไดมีสวน

เทาที่ควรในการตัดสินใจรวมกับนักวิจัยวาจะทดสอบอะไร และอยางไร (Ashby 1991) 

แนวทางหนึ่งซึ่งชวยเพิ่มการมีสวนรวมของเกษตรกรในงานวิจัยระบบการทําฟารม คือ การ

ประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rural Rapid Appraisal – RRA) (Beebe 1985) คุณสมบัติที่

สําคัญของแนวทางนี้คือ การสัมภาษณเกษตรกรและผูรูอยางไมเปนทางการ การสัมภาษณอาจจะทําใน
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พ้ืนที่ในลักษณะเปนคําถามเปด ไมมีรูปแบบตายตัว แตจะมีกรอบของคําถามและข้ันตอนการสัมภาษณ 

การใช RRA รวมกับการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตรและเครื่องชวยแนวคิดและชวยการวิเคราะหตาง ๆ 

ชวยใหนักวิจัยเขาใจปฏิสัมพันธ และขบวนการตาง ๆ ในระบบฟารมของเกษตรกรไดดียิ่งขึ้น จัดวาเปน

การปรับปรุงท่ีสําคัญของการดําเนินงานในขั้นวินิจฉัยปญหาของงานวิจัยระบบการทําฟารม  RRA ยังได

มีการนําไปใชอยางกวางขวางในงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคอยางอ่ืน (Khon Kaen University 1987) 

อยางไรก็ตาม ความรวมมือของเกษตรกรก็ยังเปนประเภทใหคําปรึกษา (consultative type) 

  ความพยายามที่จะใหเกษตรกรมีบทบาทมากขึ้น ไดนําไปสูการพัฒนาวิธีการที่ใหเกษตรกร

เปนผูวิเคราะห  Chamber (1993) ไดกลาวถึง 2 แนวทางในการพัฒนาวิธีการวิเคราะหโดย

เกษตรกร วิธีแรกไดแก “งานวิจัยที่เกษตรกรมีสวนรวม (Farmer Participatory Research – FPR)” ซึ่ง

ในบางครั้งก็เรียกวา “farmer-first” วิธีที่สองไดแก “การประเมินอยางเรงดวนแบบมีสวนรวม 

(Participatory Rapid Appraisal – PRA)”  วิธีการทั้งสองนี้พัฒนามาจากมานุษยวิทยาประยุกต 

งานวิจัยระบบการทําฟารม และการประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน จึงมีสวนที่เหมือนกับวิธีการที่เปน

ตนกําเนิดอยูหลายสวน  วิธีการแบบ FPR เนนที่การพูด (verbal) โดยมีการสังเกตและการปรึกษาหารือ

วิเคราะหวิจารณตลอดขบวนการซึ่งใชเวลานาน สวน PRA เนนที่การดู (visual) และมักจะดําเนินการใน

ชวงเวลาสั้น ๆ วิธีการเหลานี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และในหลายกรณีมีการนําไปใชรวมกัน 

 Chamber (1993) จําแนกวิธีการเหลานี้ออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่เนนการพูด และกลุมที่เนน

การดู ในกลุมที่เนนการพูด การวิเคราะหและสื่อสารทําโดยการ “ถกกัน (discussion)” และมักจะ

สนับสนุนโดยการสังเกตและการสาธิต ในกลุมที่เนนการดู การวิเคราะหและการสื่อสารเนนที่การให

เกษตรกรมีสวนรวมเขียนแผนภาพ วิธีการประกอบดวยการมีสวนรวมของเกษตรกรในการวาดแผนที่

และเขียนแบบจําลอง การวิเคราะหภาพถายทางอากาศ การใหคะแนนและการเรียงลําดับความสําคัญ 

การไหลของวัสดุและขอมูล การเชื่อมโยงและการวิเคราะหสาเหตุ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล และการวิเคราะหแนวโนม 

พัฒนาการของวิธีการในการมีสวนรวมอีกอยางหนึ่งก็คือ การที่ใหเกษตรกรมีบทบาทมากขึ้นใน

การวินิจฉัยปญหา การวางแผน และการทดสอบ โดยการริเริ่มของเกษตรกรเอง การพัฒนาในแนวทางนี้

เกิดขึ้นพรอม ๆ กับที่งานวิจัยเปลี่ยนจุดเนนไปเปนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอยางของแนวทาง

นี้จะดูไดจาก Lightfoot และ Nobel (1993) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การใชวิธีการแบบมีสวนรวม สงผลให

เกษตรกรดําเนินการทดสอบและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกขาวที่มีลักษณะเฉพาะของ

ตนเอง Lightfoot et al. (1993) ไดใหรายละเอียดของวิธีการในการมีสวนรวมของเกษตรกร ในการ

จัดการและการติดตามระบบการทําฟารมแบบยั่งยืน วิธีการนี้เอ้ือใหเกษตรกรทดลองจัดการทรัพยากร

ธรรม-ชาติดวยตัวเอง เพ่ิมความชํานาญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และใหนักวิจัยไดมีโครงสราง

ของการวิ เคราะหในการติดตามและการประเมินผลกระทบตอครัว เรือนเกษตรกรและตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

แบบจําลองเชิงปริมาณและการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ขณะที่การพัฒนาแบบจําลองเชิงคุณภาพและวิธีการในการมีสวนรวมของเกษตรกรดําเนิน

รุดหนาไป ก็มีการพัฒนาในดานการใชแบบจําลองเชิงปริมาณในการวิจัยทางการเกษตรควบคูกันไปดวย 
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ในระยะหลังนี้แนวทางนี้ไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได

พัฒนากาวหนาจากเดิมมาก ในชวงสิบปที่ผานมา ไดมีการดําเนินงานอยางกวางขวางในการใชและการ

พัฒนาแบบจําลองเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบจําลองสถานการณ (simulation models) ทําให

งานดานนี้พัฒนากาวหนาไปมาก ไดมีการพัฒนาเทคนิคในการจําลองระบบสําหรับงานวิจัยและสําหรับ

ชวยการตัดสินใจในลําดับชั้นตาง ๆ ของระบบเกษตร ตั้งแตระดับแปลง ระดับฟารม ระดับภาค และ

ระดับประเทศ ในปจจุบัน มีการใชแบบจําลองสถานการณในการศึกษาประเด็นตาง ๆ มากมายทั้งใน

ดานการพัฒนาการเกษตร และในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Goldsworthy and Penning de 

Vries 1994; Teng et al. 1997; Kropff et al. 1997) 

แบบจําลองเชิงปริมาณ แบงไดเปน 2 กลุม คือ แบบจําลองคณิตศาสตรเชิงเศรษฐศาสตร 

(mathematical economic models) และแบบจําลองสถานการณเชิงกายภาพ-ชีวภาพ (biophysical 

simulation models)  ในบรรดาแบบจําลองคณิตศาสตรเชิงเศรษฐศาสตร  แบบจําลองท่ีไดมีการ

นําไปใชในการวิเคราะหระดับฟารมมากที่สุด คือ linear programming models ตัวอยางเชนงานของ 

ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas) ซึ่งนําเอา linear 

programming model ไปใชในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบการผลิตของฟารมทั้งฟารม  มี

การวิเคราะหลวงหนา (ex-ante analysis) เพ่ือเปรียบเทียบผลกําไรท่ีจะเปนไปไดของระบบพืชไร-พืช

ไร ระบบหมุนเวียนพืชไร-ทุงหญา และผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว ในสภาพแวดลอมหลายอยาง และมี

การนําเอาการวิเคราะหความออนไหว (sensitivity analysis) เขามาชวยในการกําหนดเปาหมายของ

งานวิจัย และกําหนดกลุมบุคคลเปาหมาย (Harris et al. 1994)  ตัวอยางอ่ืน ๆ ก็เชนรายงานของ 

Jansen และคณะ (1997) ซึ่งใช linear programming ในการคัดเลือกทางเลือกในการใชที่ดิน ที่จะให

รายไดของฟารมโดยเฉลี่ยของภาคสูงท่ีสุด ภายใตขอจํากัดของทรัพยากร และขอคํานึงถึงความยั่งยืน

ของระบบ  Stroosnijder และ van Rheenen (1994) เสนอใหใช IMGLP (Interactive Multiple Goals 

Linear Programming) ในการวิเคราะหระบบฟารม เขาอธิบายวา โปรแกรมทางคณิตศาสตรนี้ สามารถ

เชื่อมโยงองคประกอบทางชีวภาพกับองคประกอบทางเศรษฐกิจและสังคมได และสามารถนําไปใช

เปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาที่คํานึงถึงเทคนิคใหมๆ และการยอมรับการเสี่ยงในระดับฟารมได 

วิธีการนี้ยังสามารถพิจารณาถึงเปาหมายหลาย ๆ อยางได และสามารถแสดงผลไดผลเสียของทางเลือก

แตละอยางไดดวย 

ในบรรดาแบบจําลองสถานการณเชิงกายภาพ-ชีวภาพ (biophysical simulation models) 

แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชไดรับความสนใจมากที่สุด ปจจุบันไดมีการพัฒนาแบบจําลองการ

เจริญเติบโตของพืชแลวหลายพืช เฉพาะท่ีมีอยูในชุดโปรแกรม DSSAT Version 3.5 ก็มีถึง 16 พืช 

ไดแก ขาวโพด ขาวสาลี ขาว ขาวบาเลย ขาวฟาง ขาวฟางไขมุกด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง dry (Phaseolus) 

bean chickpea มันสําปะหลัง มันฝรั่ง ออย มะเขือเทศ ทานตะวัน และทุงหญา และท่ีกําลังจะเพ่ิมเขามา

อีก ไดแก กลวย กะหล่ําปลี ฝาย ถ่ัวพุม faba bean พริกไทย สับปะรด เผือก และ velvet bean 

(ICASA-DSSAT web page)  รายงานของอรรถชัยและคณะในการสัมมนาครั้งนี้ (อรรถชัย และคณะ 

2543) จะใหรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการพัฒนาและการนําแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชไปใชใน

การวิจัยและการพัฒนาการเกษตร  นอกจากการพฒันาแบบจําลองการเจริญเติบโตของแตละพืชแลว ยัง

ไดมีการพัฒนาแบบจําลองสําหรับระบบการปลูกพืชหลายครั้ง (multiple cropping systems) (Coldwell 
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and Hanson 1992) ระบบการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน (Zweig 1992) และระบบการเลี้ยงสัตว

รวมกับการปลูกไมยืนตน (Dahlan and Shaher 1992) 

การพัฒนาอีกดานหนึ่งก็คือ การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหเชิงพ้ืนที่ขององคประกอบตาง ๆ ของระบบฟารม เครื่องมือนี้ชวยการดําเนินงานวิจัยระบบการ

ทําฟารมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนการศึกษาสภาพพ้ืนที่และการวินิจฉัยปญหา วิธีการนี้ยังได

นําไปใชรวมกับแบบจําลองสถานการณในการขยายผลงานวิจัยไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ การใชวิธีการทั้งสอง

รวมกัน ไดเปดมิติใหมในการวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยนานาชาติ และของสถาบันวิจัยในแตละ

ประเทศที่มีความพรอมในการใชวิธีการเหลานี้ (Goldsworthy and Penning de Vries 1994)  บทความ

ของเมธีในการสัมมนาครั้งนี้ (เมธี 2543) จะใหรายละเอียดของการพัฒนาและการใชประโยชนของ

วิธีการดังกลาว  Bouman และคณะ (1997) รายงานการใช GIS รวมกับแบบจําลองการผลิตพืชในการ

ทํานายปริมาณผลิตผลของพืชลวงหนา  และรายงานของอนันตและคณะในการสัมมนาครั้งนี้ (อนันต 

และคณะ 2543) จะชี้ใหเห็นวา การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแบบจําลองการเจริญเติบโต

ของพืช รวมกับการศึกษาเชิงปริมาณในพ้ืนที่ และการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีและเกษตรกรในพื้นที่ จะ

เปนแนวทางใหมของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม 

อยางไรก็ตาม แบบจําลองและแนวทางเชิงระบบในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดหลายอยาง ขอจํากัด

ประการหนึ่งก็คือ การที่วิธีการเหลานี้ยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องแนวโนมระยะยาวได องคประกอบ

ที่เปนขอจํากัดระดับความเชื่อม่ันของแบบจําลองระบบ ไดแก การขาดขอมูลท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ  องคความรูเก่ียวกับขบวนการทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ยังมีจํากัด 

พฤติกรรมของมนุษยที่ไมสามารถทํานายได และการเปลี่ยนแปลงของสาระของปญหา  อีกประการหนึ่ง 

แบบจําลองเหลานี้สวนมากคิดขึ้นมาสําหรับใชในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งวัตถุประสงคของผูใชใน

ประเทศที่พัฒนาแลวกับผูใชในประเทศที่กําลังพัฒนามักจะแตกตางกัน ผลที่ตามมาก็คือ แบบจําลองที่มี

อยู อาจจะไมใหคําตอบแกคําถามของนักวิจัยในประเทศที่กําลังพัฒนาก็ได (Goldworthy and Penning 

de Vries 1994) 

การปรับปรุงและการขยายขอบขายของงานวิจัยระบบการทําฟารม 

แบบจําลองเชิงคุณภาพ วิธีการในการมีสวนรวม และแบบจําลองเชิงปริมาณ ตางก็มีจุดออน

และจุดแข็งของตัวเอง แตเมื่อนํามาใชรวมกัน จะเสริมกันไดเปนอยางดี แมวางานวิจัยระบบการทําฟารม

จะมีขอเสียอยูหลายประการ แตแนวทางนี้ก็ยังใหกรอบในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีพ้ืนฐานหลักการท่ีสมเหตุสมผล วิธีการที่กลาวขางตน ถาไดนํามาใช

อยางเหมาะสมภายใตกรอบของงานวิจัยระบบการทําฟารม ก็จะทําใหงานวิจัยระบบการทําฟารมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แทที่จริงแลว วิธีการเหลานี้หลายอยาง ก็ไดผสมผสานอยูในวิธีการของงานวิจัย

ระบบการทําฟารมอยูแลว (Zandstra 1991) 

แบบจําลองทางคุณภาพและวิธีการในการมีสวนรวมของเกษตรกร สวนใหญพัฒนาขึ้นมาเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานวิจัยระบบการทําฟารม และไดมีการนําไปใชกันแลวอยางกวางขวาง 

ในทางตรงกันขาม แบบจําลองสถานการณ (simulation models) เพ่ิงจะไดมีการนํามาใชในการวิจัยทาง



อารนัต พัฒโนทัย 22 

การเกษตร อยางไรก็ตาม แบบจําลองสถานการณมีศักยภาพสูงในการวินิจฉัยปญหา การจัดลําดับ

ความสําคัญของงานวิจัย การประเมินกลยุทธการจัดการที่เปนทางเลือก และการขยายผลเทคโนโลยี 

ตัวอยางที่แสดงคุณคาของแบบจําลองสถานการณในงานวิจัยระบบการทําฟารม จะดูไดจาก Dent 

(1993) 

การใชแบบจําลองเชิงปริมาณ สามารถทําใหขยายขอบเขตของงานวิจัยระบบการทําฟารม

ออกไปในเรื่องการประเมินกลยุทธการจัดการตางๆ หลายรูปแบบ และในเรื่องนโยบาย  McCown และ

คณะ (1994) อธิบายแนวทางที่ใชแบบจําลองสถานการณการผลิตและแบบจําลองการตัดสินใจทาง

เศรษฐศาสตร ซึ่งทําใหสามารถเปรียบเทียบทางเลือกที่ไมไดมีอยู หรือเปนไปไมไดสําหรับเกษตรกรใน

ปจจุบัน เม่ือมีขอจํากัดในดานทรัพยากรอยางรุนแรง แนวทางนี้คือการขยายกรอบงานของงานวิจัยระบบ

การทําฟารม โดยเพิ่มเติมการวิเคราะหเขาไปในขั้นตอนของการวางแผน ไดมีการแสดงประโยชนของ

แนวทางนี้โดยใชประสบการณจากการทํางานในเขตรอนชื้นก่ึงแหงแลงของประเทศเคนยา กรณีที่ยกมา

เปนตัวอยาง เปนกรณีที่การลงทุนในการฟนฟูดินในพื้นที่เพราะปลูกท่ีความอุดมสมบูรณของดินสูญเสีย

ไปแลวถูกชลอออกไปจากความไมแนนอนของฝน ไดมีการนําแบบจําลองขางตนไปใชในการ

เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนจากกลยุทธเชิงนโยบาย 2 อยาง คือ การอพยพประชากรไปอยู

ในที่ที่แหงแลงกวา และ การลงทุนปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่เพาะปลูกปจจุบัน ผูวิจัยสรุปวา ลูทางที่ดี

ที่สุดสําหรับการพัฒนานโยบายและกลยุทธการจัดการ ขึ้นอยูกับความชํานาญในการใชเครื่องมือตาง ๆ 

ของ “hard systems” ภายใตกรอบงานเชิงปรัชญา (philosophical framework) ของ “soft systems”  

จากกระแสในปจจุบันซึ่งใหความสําคัญกับความยั่งยืนของระบบ และการเปลี่ยนจุดเนนของ

งานวิจัยจากการผลิตไปเปนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหจุดเนนของงานวิจัยเปลี่ยนจากระดับ

ฟารม ไปเปนระดับพื้นที่ (landscape) อยางไรก็ตาม หลักการและปรัชญาสวนใหญของงานวิจัยระบบ

การทําฟารมก็ยังใชไดอยู และวิธีการก็ยังใชวิธีการตาง ๆ ของงานวิจัยระบบการทําฟารมรวมกัน ทั้ง

วิธีการเชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ และการมีสวนรวมของเกษตรกร กรอบงานของโครงการ 

SANREM CRSP (Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative 

Research Support Program) (Hargrove et al. 1994) เปนตัวอยางของแนวทางการวิจัยเชิงระบบแบบ

บูรณาการ ตามแนวทางนี้ จะมีการศึกษาขบวนการตาง ๆ ทีสลับซับซอนภายในและระหวางระบบนิเวศ

แตละระบบตามระดับตาง ๆ ของพ้ืนที่บนเสนตัดขวางที่ลากผานเขตนิเวศเกษตรตั้งแต 2 เขตขึ้นไป 

การศึกษาจะครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การออกแบบ

เทคนิคการจัดการแบบใหมดําเนินการรวมกับเกษตรกร  และการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี

เหลานั้น ดําเนินการโดยเกษตรกรและผูใชทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในแงของความยั่งยืนในดาน

การเกษตร ดานสภาพแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม แนวทางนี้รวมไปถึงการใชเทคนิคการ

ทดลองและการวิเคราะหรวมกัน การเนนที่ปญหาการวิจัยตองมาจากความตองการของผูใช การมุงที่จะ

พัฒนา ทดสอบ และ ขยายผล วิธีการใหม เพ่ือการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน  กรอบงานของโครงการ SANREM CRSP แมวาจะกวางขวางมาก และครอบคลุมเปาหมาย

และวัตถุประสงคหลากหลาย แตก็เปนเมนูของงานวิจัยในสาขาตาง ๆ ที่แตละฝายจะหยิบเอาไปทําได 
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บทสรุป 

การที่เปาหมายและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรกรแตละครัวเรือนมีหลากหลาย และสภาพ

และเงื่อนไขตาง ๆ ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม ก็แตกตางกันไป ทําใหการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานทางการเกษตรคอนขางยุงยากและสลับซับซอน ความกาวหนาในดานวิธีการ

เชิงระบบ ไดชวยใหเห็นแสงสวางในการดําเนินการกับระบบที่ยุงยากซับซอนเหลานี้ แมวางานวิจัยระบบ

การทําฟารมจะประสบผลสําเร็จในขอบเขตที่จํากัด แตก็ยังใหกรอบการดําเนินงานที่มีพ้ืนฐานหลักการที่

สมเหตุสมผล ถาวิธีการและเทคนิคเชิงระบบตาง ๆ ที่มีอยู ไดมีการนําไปใชอยางกวางขวางและใชอยาง

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานวิจัยระบบการทําฟารมจะสูงขึ้นอยางมาก ขอบขายของงานวิจัยระบบ

การทําฟารมก็สามารถจะขยายออกไปถึงประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับองคกร และนโยบาย อยางไรก็ตาม 

ยังตองการการพัฒนาวิธีการอีกมากโดยเฉพาะในเรื่องแบบจําลองสําหรับการดําเนินกิจกรรมหลาย ๆ 

อยาง และ การรวมมิติทางเศรษฐกิจและสังคมเขาไปในแบบจําลองดวย 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติจัดการอยางใดอยางหนึ่งหรือชุดหนึ่ง จะเปนการเปลี่ยนแปลงเพียง

สวนหนึ่งของระบบฟารม การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นตอระบบฟารมทั้งระบบยังเปน

ปญหาอยู ทั้งนี้เพราะเกษตรกรแตละครัวเรือนมีทรัพยากรตางกัน ทํากิจกรรมไมเหมือนกัน และมี

เปาหมายและวัตถุประสงคตางกัน การที่จะสามารถประเมินวิธีการจัดการที่เปนทางเลือกใหมไดดีขึ้น 

ตองการความเขาใจท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องกระบวนการและเกณฑในการตัดสินใจของเกษตรกร 

การศึกษาระดับลึกในเรื่องนี้ยังตองการอีกมาก 

การที่งานวิจัยระบบการทําฟารมมีจุดเนนที่ระดับครัวเรือนและดําเนินการกับเกษตรกรแตละ

ราย ไมเปนการเพียงพอสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะผลกระทบของการปฏิบัติ

จัดการมักจะเกิดขึ้นขามเขตของหลายฟารม ในกรณีเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตองทําพรอมกัน

หลาย ๆ แปลงและตองทํากับเกษตรกรเปนกลุม ฉะนั้น การเนนทั้งระดับครัวเรือนและระดับพ้ืนที่ 

(landscape) ควบคูกันไปจะเหมาะสมกวา   

งานวิจัยจะมีการดําเนินการหลายระดับ ตั้งแตระดับแปลง ระดับครัวเรือน ระดับพ้ืนที่ ระดับ

ลุมน้ํา ระดับภาค ระดับประเทศ ผูใชผลงานวิจัยก็มีอยูหลายกลุม แตละกลุมตองการขอมูลในระดับท่ี

ตางกัน เกษตรกรตองการขอมูลระดับหนึ่ง ผูดําเนินโครงการพัฒนาตองการขอมูลระดับหนึ่ง นัก

วางแผนตองการขอมูลระดับหนึ่ง ผูกําหนดนโยบายตองการขอมูลอีกระดับหนึ่ง ปญหาในปจจุบันก็คือ  

มีการศึกษาในแตละระดับอยูมากมาย แตยังมีลักษณะเปนสวน ๆ ยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลแตละ

ระดับใหเห็นภาพตอเนื่องกัน และวิเคราะหผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ขามระดับชั้นกันไดตลอด ทั้งขึ้น

และลง  การศึกษาที่จะสามารถเชื่อมตอภาพในลําดับชั้นตาง ๆ (scaling up and scaling down) จะเปน

ประเด็นวิจัยหลกัท่ีสําคัญประการหนึ่งในชวงทศวรรษหนา 

งานวิจัยที่ผานมาเกือบทั้งหมดถือวาเกษตรกรเปน “ผูรับ (adopter)” เทคโนโลยี แต

ประสบการณที่ไดสั่งสมมาชี้ใหเห็นวา ตัวเกษตรกรเองเปนผูทําการทดลองทางเลือกใหม ๆ อยู

ตลอดเวลา สิ่งท่ีเขาปฏิบัติอยูเปนสิ่งท่ีไดผานการทดสอบและดัดแปลงใหเขากับสภาพแวดลอมและ

ทรัพยากรที่เขามีอยู  แทที่จริงแลว เขาเปน “ผูดัดแปลง (adapter)” มากกวาเปน “ผูรับ (adopter)” 

(Ashby 1991)  และส่ิงนี้สะทอนใหเห็นในรูปของความหลากหลายของการปฏิบัติของเกษตรกรแตละ
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ครัวเรือน การปรับเทคโนโลยีในขั้นละเอียด (fine tuning) โดยนักวิจัย เพ่ือใหเหมาะแกเกษตรกรแตละ

ครัวเรือน เปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดและไมใชสิ่งท่ีตองการ  ขอพิจารณาดังกลาวชี้ใหเห็นวา งานวิจัยควรจะมุง

ไปที่การผลิต “ตนแบบ (prototype)” มากกวาท่ีจะมุงไปที่การผลิต “เทคโนโลยีที่ปรับอยางดีแลว 

(fine-tuned technology)” และควรจะมุงผลิตทางเลือกหลาย ๆ อยางใหเกษตรกรเปนผูเลือกมากกวา

จะผลิตชุดของเทคโนโลยีที่ตายตัว  และยังชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใหเกษตรกรมีสวนรวมตั้งแต

ตอนตนของกระบวนการวิจัย  เม่ือวิธีการที่มีรูปแบบที่เปนทางการ (formal methodologies) ไดรับการ

พัฒนามากขึ้น ก็มีแนวโนมวานักวิจัยจะหางเหินจากเกษตรกรมากขึ้น ประเด็นที่ใครจะย้ําในท่ีนี้ก็คือ ไม

วาแบบจําลองตาง ๆ จะพัฒนากาวหนาไปเพียงไรก็ตาม ก็ยังหางไกลท่ีจะสามารถทํานายสภาพที่เปนจริง

และพฤติกรรมของเกษตรกรไดถูกตอง ดังนั้น การมีสวนรวมของเกษตรกรยังเปนสิ่งท่ีจําเปนตลอด

กระบวนการของงานวิจัย 

ปญหาองคกร เปนปญหาที่สําคัญของงานวิจัยเชิงระบบมาโดยตลอด ปญหามีทั้งในแงของ

โครงสรางองคกร การแบงภาระหนาท่ี สาขาที่จําเปนของบุคลากร และท่ีสําคัญก็คือ ผลตอบแทนและ

แรงจูงใจในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการโดยใชแนวทางเชิงระบบ ขอเสียของการ

แบงแยกหนวยงานที่ดําเนินงานวิจัยระบบเกษตรออกมาตางหาก เปนบทเรียนราคาแพงที่ควรจะตอง

จดจํา แทที่จริงแลว แนวคิดเชิงระบบ (systems perspective) และแนวทางการดําเนินงานเชิงระบบ 

(system approach) ตางหากที่เปนสิ่งที่ตองการสําหรับการวิจัยและพัฒนาการเกษตร และตองการ

สําหรับทุกคนและทุกหนวยงาน  การท่ีจะผนวกแนวคิดและแนวทางเชิงระบบเขาไปเปนสวนหนึ่งของ

ระบบงานปกติของทุกคนและทุกหนวยงาน เปนงานที่ยากลําบาก แตก็จําเปนและทาทาย   

ศักยภาพของแนวทางเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนาการเกษตรมีมหาศาล แตการที่จะ

สามารถนําแนวทางเชิงระบบไปใชใหเปนประโยชนและสัมฤทธิ์ผล ปจจัยสําคัญที่สุดคือขีดความสามารถ

ของบุคคลกรในการดําเนินงานตามแนวทางนี้  การพัฒนาบุคคลกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่องจึงเปนสิ่งท่ี

จําเปน  เนื่องจากบุคลากรที่จะตองพัฒนามีเปนจํานวนมากและหลายระดับ  การวางระบบงานที่จะใหมี

ขบวนการของการฝกอบรมผนวกอยูในระบบ และมีผูที่จะทําหนาท่ีเปนวิทยากร กระจายกันอยูในระบบ

อยางทั่วถึง เปนสิ่งท่ีจําเปน สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจะตองกําหนดเปนนโยบายระดับสูง และจะตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องระยะยาว    
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