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เรื่องยอ 

 

 การปลูกมันสําปะหลังติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการใสปุยเคมี ทําใหดินขาดความอุดม

สมบูรณ  และธาตุอาหารสูญเสียไปกับการชะลางพังทลายของดินในที่ลาดชัน  ในขณะที่มันสําปะหลังใช

ธาตุอาหารนอยกวาพืชอ่ืน  แตสูญเสียหนาดินไปกับการชะลางพังทลายของดินสูงกวาพืชอ่ืน เนื่องจาก

การเจริญเติบโตของมันสําปะหลังชาในชวงแรก  งานวิจัยในอดีตแสดงใหเห็นวา การใสปุย การเตรียม

ดินนอยครั้ง (minimum tillage)  การยกรองขวาง  การคลุมดิน (mulchiy)  การปลูกพืชแซม  และการ

ปลูกพืชแถบ  ชวยลดการชะลางพังทลายของดินลงได  อยางไรก็ตาม เกษตรกรยอมรับวิธีการเหลานี้

นอยมาก  เพราะเกษตรกรไมเขาใจเรื่องการสูญเสียดินจากการชะลางพังทลายของดินอยางถองแท 

นอกจากนั้น การแนะนําวิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน บางครั้งไมเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  

หรือเพ่ิมการลงทุน เสียเวลา หรือเปลาประโยชน 

 งานวิจัยที่เกษตรกรมีสวนรวม (FPR) เปนวิธีการที่เกษตรกรสามารถตัดสินใจโดยตรง และ

พัฒนาวิธีการที่เหมาะสม ไมเพียงแตในการลดการชะลางพังทลายของดิน  แตยังมีสวนเพิ่มผลผลิตและ

รายไดอีกดวย  เกษตรกรเลือกวิธีการตาง ๆ ที่เขาพิจารณาแลววามีประโยชนที่สุดและเหมาะสม โดย

เกษตรกรจะทําการทดสอบวิธีการในพ้ืนที่ดวยตนเอง  โดยรวมมอืกับนักวิชาการและนักสงเสริม  จากผล

ของการทดสอบ เกษตรกรจะตัดสินใจเองวาควรจะทดสอบตอ  และพัฒนาวิธีการที่จําเปน หรือยอมรับ

วิธีการที่ดีที่สุดนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน 

ผลของโครงการนํารองชี้ใหเห็นวา เกษตรกรพรอมที่จะยอมรับเทคโนโลยี  เชน  การปลูกพืช

แถบดวยหญาหรือพืชตระกูลถ่ัว  ซึ่งชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินได  สําหรับวิธีการที่เกษตรกร

มีสวนรวม เปนวิธีการที่มีประโยชน  เพราะเกษตรกรนําวิธีการที่ดีไปขยายผล  และถายทอดใหเกษตรกร

ชุมชนหมูบานรอบ ๆ พ้ืนที่โครงการนํารอง  วิธีการที่ใช จะปรับไปตามสภาพแวดลอม  การท่ีเกษตรกร

ตัดสินใจดวยตนเองโดยตรง มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยี การวางรากฐานเปนสิ่งสําคัญใน

การวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
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1. คํานํา 

 ประเทศไทยปลูกมันสําปะหลังประมาณ 7.10  ลานไร  ในป พ.ศ. 2542  ไดผลผลิตหัวสด

ประมาณ  18.75  ลานตัน  แปรรูปเปนผลิตภัณฑสงออกปริมาณ 5.32 ลานตัน  มูลคา 23,000  ลาน

บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542) มันสําปะหลังสวนมากปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคตะวันออก  ในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ลักษณะพ้ืนที่เปนลอนคลื่น  เกษตรกรผูปลูกสวน

ใหญยากจน  จึงมีการใสปุยเคมีในอัตราต่ํา  ทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณและใหผลผลิตต่ํา  

ถึงแมวาจะใชพันธุดีที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงก็ตาม  นอกจากนี้ ธาตุอาหารยังสูญเสียไปกับการ

ชะลางพังทลายของดิน  (ปยะ,  2537)  ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแสดงใหเห็นวา  

การปลูกมันสําปะหลังบนที่ลาดชัน จะมีการสูญเสียจากการชะลางพังทลายของดินในรอบ 1 ป สูงกวา

การปลูกขาวโพด ขาวฟาง  ถ่ัวลิสง  ถ่ัวเขียว  ออย  และสับปะรด (สมยศ, 2535) 

 เกษตรกรสามารถลดการชะลางพังทลายของดินไดดวยวิธีเขตกรรมที่เหมาะสม  เชน  การปลูก

พืชแซม  การปลูกระยะชิด  การใสปุยอยางเพียงพอ  การเตรียมดินนอยครั้ง  และการปลูกพืชแถบดวย

หญาแฝก  ตะไคร  หญารูซี่  เปนตน  (Tongglum et al., 1996; Vongkasem et al., 1996)  อยางไรก็

ตาม มีเกษตรกรจํานวนนอยที่เอาใจใสและคิดถึงความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน หรือ

เกษตรกรทั่วไปไมรูวาจะปฏิบัติอยางไรในการปองกันชะลางพังทลายของดิน การแนะนําใหใชการยกรอง

ขวาง  หรือปลูกเปนแถบดวยหญาแฝก เกษตรกรมักไมยอมรับ เพราะมีความรูสึกวาเปนการเพิ่มตนทุน

การผลิต  การที่จะใหเกษตรกรยอมรับวิธีการปฏิบัติ เกษตรกรตองมีสวนในการพิจารณาความเหมาะสม 

ตองไดทดลองปฏิบัติ และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดดวยตัวเอง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2538, 2539) 

ศูนยวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ ( Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropical  :  

CIAT) กรมสงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ไดใชวิธีการ “การทดสอบและสงเสริมแบบ

เกษตรกรมีสวนรวม” (Farmer Participatory Research and Extension) ซึ่งเปนวิธีหนึ่งท่ีเกษตรกรมี

สวนเกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยี การวินิจฉัยปญหา รวมถึงการทดลองในพื้นที่ของตัวเอง 

การปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และการกระจายผลลัพธไปสูเพ่ือนบานขางเคียง ใน

การดําเนินการแบบมีสวนรวม เกษตรกร นักวิจัย และนักสงเสริม จะใชความรูและประสบการณของแต

ละคน พิจารณาปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน ปญหาหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางแกไขปญหาไดหลายทาง 

เกษตรกรอาจเลือกแนวทางใดเพื่อทดสอบในแปลงของตนเองก็ได  โดยปกตินักวิจัยและนักสงเสริมจะ

ชวยเกษตรกรจัดวางแผนการทดลอง แตเกษตรกรจะเปนคนเลือกวิธีการและการจัดการในพื้นที่ของตน  

และในระหวางการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรจะสังเกตถึงผลของวิธีการตาง ๆ และพูดคุยระหวาง

เกษตรกรดวยกัน หรือระหวางนักวิจัยและนักสงเสริมวา แตละวิธีการมีขอไดเปรียบเสียเปรียบอยางไร 

เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียว นักวิจัยและนักสงเสริมจะชวยเกษตรกรเก็บเก่ียวและวัดผลผลิต และบันทึกขอมูล

อ่ืน ๆ ที่จําเปน เชน เปอรเซ็นตแปง  น้ําหนักดินที่สูญหาย แลวนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอใหเกษตรกรดู 

วิพากวิจารณแลวตัดสินใจวาวิธีการใดดีที่สุด อาจมีการทดลองตอหรือขยายผลเปนแปลงใหญ การท่ี

เกษตรกรไดเห็นผลจากสิ่งท่ีตนเองเปนผูตัดสินใจ จะชวยใหพวกเขากระจายความรูไปสูเกษตรกรรายอื่น

โดยอัตโนมัติ  บทความนี้จะนําเสนอประสบการณในการดําเนินงานตามแนวทางที่กลาวขางตน 
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2. วัตถุประสงค 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาระบบการจัดการพืชและดิน ในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังให

ยั่งยืน ผานทางการพัฒนาและรวมมือระหวางหนวยงาน และใชความรวมมือของเกษตรกรในการ

ทดสอบ การเลือก และการปรับใชวิธีการจัดการพืชและดิน ซึ่งจะทําใหรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และ

สามารถรักษาความอุดมสมบูรณของดินและปองกันการชะลางพังทลายของดินได 

3. สถานที่ 

 สถานที่ที่คัดเลือก ไดแกพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังบนที่ลาดเอียง หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงความ

สนใจของเกษตรกร และเจาหนาท่ีในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังใชขอมูลอ่ืนๆที่ไดจากการประเมินสภาวะชนบท

แบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal - RRA) ประกอบในการพิจารณา สถานที่ที่คัดเลือกไดแบงเปน 

2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 

 ป  2537  -  2541 

1) ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

2) ตําบลวังสมบูรณ  ก่ิงอําเภอวังสมบูรณ  จังหวัดสระแกว 

ป  2540  -  2541 

1) ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง  อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ 

2) ตําบลทุงพระยา  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระยะที่ 2 

 ป  2542 

1) ตําบลบานเกา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2) ตําบลบึงปรือ  ก่ิงอําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

3) ตําบลภูปอ  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

4) ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ 

5) ตําบลแกงดินสอ  อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ผูปฏิบัติงานโครงการฯ ประกอบดวย นักวิจัยและนักสงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะมีการ 

อบรม และวางแผนการดําเนินงานรวมกัน ไดแก 

1) กลุมพืชไร  กองสงเสริมพืชไรนา  กรมสงเสริมการเกษตร 

2) ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  สถาบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการเกษตร 

3) กองอนุรักษดินและน้ํา  กรมพัฒนาที่ดิน 

4) สถานวีิจัยเขาหินซอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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5) ศูนยลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 

    (ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) 

6) ศูนยวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ  (CIAT) 

5. การดําเนนิงาน 

 5.1 การเตรียมเจาหนาที่โครงการฯ 

  ศูนยวิจัยเกษตรเขตรอนนานาชาติ (CIAT) ไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาท่ี

โครงการฯจากหนวยงานที่เก่ียวของ เนื้อหาการอบรมประกอบดวยวิธีการทํางานวิจัยโดยเกษตรกรมีสวน

รวม (Farmer Participatory Research, FPR) วิธีการหาขอมูลและการประเมินสภาวะชนบทแบบ

เรงดวน (Rapid Rural Appraisals, RRA) ตลอดจนการประเมินผลโครงการ  การอบรมมีทั้งภาค

บรรยายและภาคปฏบัิติในพื้นที่ เพ่ือเตรียมความพรอมแกเจาหนาที่ที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 

5.2 การคัดเลอืกพื้นที่ดําเนินการ 

ดําเนินการโดยใชหลักเกณฑ คือ เปนพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังเปนพืชหลักท้ังในปจจุบันและ

อนาคต เนนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันและมีปญหาเรื่องการชะลางพังทลายของดิน  จังหวัดที่เขารวม

ดําเนินการนํารองในปแรก  (2537)  ไดแกจังหวัดสระแกว  และจังหวัดนครราชสีมา  หลังจากนั้นจึง

คัดเลือกอีก  2  จังหวัดตอมา  คือ  จังหวัดกาฬสินธุ  และฉะเชิงเทราซึ่งรวมดําเนินการในป 2540  มี

การสํารวจสภาพพื้นฐานทางเกษตร  เศรษฐกิจ  และสังคม ของหมูบานที่ไดรับการคัดเลือก โดยวิธี   

RRA เพ่ือใชเปนขอมูลพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ และเปนขอมูลพ้ืนฐานของจุดดําเนินการนั้น ๆ 

5.3 การทาํแปลงทดสอบแบบเกษตรกรมีสวนรวม (FPR Trial) 

เม่ือมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ และตัดสินใจที่จะทําแปลงทดลองในพื้นที่ของ

ตัวเอง เจาหนาท่ีโครงการฯจะพาเกษตรกรไปดูแปลงสาธิตที่จัดทําขึ้น โดยมีวิธีการที่รักษาความอุดม

สมบูรณของดินและลดการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความคิดและไดเห็นวิธีการที่มี

ความเปนไปไดในการแกไขปญหาของเขา  โดยปกติแลวแปลงสาธิตจะจัดทําโดยนักวิจัย  ในแปลงนี้จะมี

วิธีการหลาย ๆ วิธี ที่แสดงใหเห็นวาสามารถรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และลดการชะลางพังทลาย

ของดินได แปลงสาธิตจะวางอยูตามแนวระดับ ในพ้ืนที่ลาดเอียงที่สมํ่าเสมอ และทํารองดักตะกอนดินที่

ปูดวยพลาสติก (รูปที่ 1) เพราะจะทําใหเกษตรกรสามารถประเมินประสิทธิภาพในการปองกันการชะ

ลางพังทลายของดินได  หลังจากนั้นเกษตรกรจะใหคะแนนวาวิธีการใดดีบาง  (ตารางที่ 1 และ 2) แลว

จัดลําดับและเลือกวิธีการที่จะนําไปทดลองในแปลงของเกษตรกรเอง  การเลือกวิธีการทดลองเพื่อทําใน

พ้ืนที่ของตัวเอง เกษตรกรมักจะเลือกวิธีที่ใหผลตอบแทนดี แตเกษตรกรก็จะเลือกวิธีการทีมี

ประสิทธิภาพในการลดการชะลางของดินดวย เชน ปลูกถ่ัวลิสงเปนพืชแซม และปลูกแฝกเพื่อควบคุม

การชะลางของดินดวย นอกจากนี้ เกษตรกรอาจจะเลือกวิธีการที่ไมมีในแปลงสาธิตที่นักวิจัยจัดทําขึ้น 

แตเกษตรกรคิดวานาจะมีประโยชน เขารวมทดสอบในแปลงของตนเองดวยก็ได 
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�รองระบายนํ้ า

�ดานบน
�รองระบายนํ้ า

แนวลาดเอยีง

�พลาสติกปูรองรองน้ํ า 0.4 x 0.4 x 15 ม.� �ดานขาง

0.4 ม.

วิธีการท่ี 1

ขอบแปลง

วิธีการท่ี3วิธีการท่ี 2

10 ม.

15 ม.

ขอบแปลง 1/ 

แปลง

�ยกรอง

�พลาสติกปูรองนํ้ า

พลาสติก 2/

0.4 ม.

 

1/
 ขอบแปลงกั้นดวยโลหะ (สังกะสี) ไมหรือรองดิน ปองกันน้ําเขาแปลง 

2/
 แผนพลาสติกเจาะรูเล็กๆ ปูรองรองน้ําเพ่ือใหน้ําระบายออกแตดักตะกอนดิน และเก็บชั่งเดือนละครั้ง      

 

ภาพท่ี 1 แผนผังการทํารองน้ําเพ่ือวัดตะกอนดินที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน

ในแตละวิธีการ 

 

หลังจากที่เกษตรกรตัดสินใจที่จะทําการทดลองแลว  นักวิจัยและนักสงเสริมจะรวมกันวางแผน

และผังการทดลอง ตลอดจนจัดหาวัสดุที่ใชในการทดลองใหกับเกษตรกร ในระหวางฤดูการปลูก นักวิจัย

และนักสงเสริมจะออกเย่ียมเยียนเกษตรกร พูดคุยถึงปญหาและผลของวิธีการตาง ๆ  ประมาณ  1–2 

ครั้ง เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว ก็จะรวมกันดูผลการทดลองและประสิทธิภาพของแตละวิธีการ จะมีการเก็บ

ตัวเลขผลผลิต  ดินที่สูญเสีย  และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชน ไวใชอภิปรายถึงผลดีผลเสียของแตละ

วิธีการ ซึ่งการพิจารณาสวนใหญเกษตรกรจะใชขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนที่ไดรับ แตก็จะใชขอมูลอ่ืน ๆ 

ประกอบดวย เชน อากาศ การใชแรงงาน  และเงินที่จะใชในการลงทุน 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตมันสําปะหลังและพืชแซม น้ําหนักดินแหงท่ีสูญเสียเนื่องจากดินถูกชะลาง และการให

คะแนนของวิธีการตางๆ จากแปลงสาธิตท่ี อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ป 2537-2538  

 

 

                วิธีการ 

ผลผลิต 

(ตัน/เฮกตาร) 

น้ําหนักดิน 

ท่ีสูญเสีย 

การใหคะแนน 

ของเกษตรกร 

 มันสําปะหลัง พืชแซม (ตัน/เฮกตาร) เสิงสาง วังน้ําเย็น 

1. วิธีปลูกปกติ  
1/

10.87  69.4   

2. ปลูกระยะชิด 16.48  39.2 6  

3. ไมใสปุย  - 
2/

  - 
2/

  

4. ใสปุยขี้ไก 750 กก./เฮกตาร 8.97  26.3   

5. ใสปุยเคมีอัตราต่ํา 8.73  25.5 5 5 

6. เตรียมดินโดยใชเครื่องขุดหัวมัน 12.89  18.6 6  

7. ลดการไถพรวน(ผาน 3) ไมยกรอง 14.91  30.7 4 5 

8. ไถพรวนปกติขึ้นลงตามแนวลาดชัน 11.56  108.4  1 

9. ไถพรวนปกติขวางแนวลาดชัน -  -   

10. คลุมดินดวย Cratolaric juneca 7.52  33   

11. คลุมดินดวย Canavalia emiformis 8.64  19.3   

12. ปลูกแฝกตามแนวระดับ  - 
2/

  - 
2/

1 1 

13. ปลูกหญาชางตามแนวระดับ 4.55  50   

14. ปลูกหญารูชี่ตามแนวระดับ 10.97  4 3 3 

15. ปลูกตะไครตามแนวระดับ -
  2/

  - 
2/

 2 

16. ปลูกหญา Laucaena leucocephala 3.79  4.6   

17. ปลูกหญา Flemigio 12.64  18   

18. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 14.33 0.36 25.7 5 4 

19. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวเขียว 8.52 0.15 27.3   

20. ปลูกพืชแซมดวยขาวโพดหวาน 14.28  3.47 
3/

28.3 2 5 

1/
  วิธีปลูกปกติ หมายถึง การเตรียมดินดวยผาน 3 และผาน 7 ระยะปลูก 1 x 1 เมตร ไมยกรอง และ

ใสปุย สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร 

2/
 ไมมีขอมูลเนื่องจากน้ําทวมในแปลงที่อยูต่ํา 

3/
 ผลผลิตฝกสด 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตมันสําปะหลัง  น้ําหนักดินสูญเสียในแปลงทดสอบ และคะแนนจากเกษตรกร ท่ีตําบล

หวยบง จังหวัดนครราชสีมา  ในป  2538-2539 

 

           วิธีการ ผลผลิตมัน 

(ตัน/ 

น้ําหนักดิน 

ท่ีสูญเสีย 

การใหคะแนน 

ของเกษตรกร 

 เฮกตาร) (ตัน/เฮกตาร) เสิงสาง วังน้ําเย็น 

1. วิธีของเกษตรกรปกติ  
2/

18.33 18.00 15 9 

2. ไมใสปุย 19.48 28.46 0 0 

3. ใสปุยอัตราต่ํา (15-15-15 25  กก./ไร) 15.54 27.06 2 4 

4. ปุยขี้ไก 19.26 21.59 28 9 

5. ปุยเคมี  15-15-15  20 กก./ไร + ปุยคอก 23.44 18.66 30 15 

6. ปุยเคมี   15-15-15  25 กก./ไร + ปุยหมัก 20.94 13.47 23 6 

7.  ยกรองขึ้นลงตามแนวลาดชัน 17.15 24.57 3 0 

8. ยกรองขวางแนวลาดชัน 20.61 18.79 24 5 

9. ปลูกระยะชิด 19.82 33.59 11 7 

10. ปลูกถ่ัวลิสงเปนพืชแซม 8.73
3/

30.81  19
1/

0
1/

  

11. ปลูกถ่ัวเหลืองเปนพืชแซม 17.11 25.14 14 0 

12. ปลูกงาเปนพืชแซม 11.72 20.02 1 0 

13. ปลูกฟกทองเปนพืชแซม 19.62 26.93 21 10 

14. ปลูกขาวโพดหวานเปนพืชแซม 22.17 18.92 32 4 

15. ปลูกแฝกตามแนวระดับ 20.32 23.90 11 24 

16. ปลูกออยตามแนวระดับ 19.50 34.07 16 0 

17. ปลูกตระไครตามแนวระดับ 18.33 26.48 15 20 

18. ปลูกหญา   ตะไครหอม  ตามแนวระดับ 14.32
4/

16.81 8 8 

19. ปลูกหญารูซี่ตามแนวระดับ 10.82 19.14 3 11 

20. ปลูกหญา   King  ตามแนวระดับ 5.62
4/

16.43 0 0 

21. ปลูกหมอนตามแนวระดับ 11.04
4/

14.76 7 0 

22. ปลูกหญา   Crotalaria   คลุมดิน 15.61 15.66 1 2 

23. ปลูกหญา   Canavalia   คลุมดิน 17.65 11.99 1 2 

24. ปลูกถ่ัวพุม  คลุมดิน 13.95 14.61 0 0 
1/

  จํานวนเกษตรกรที่พิจารณาวาวิธีการนั้น  ๆ ด ี
2/

  การเตรียมดินดวยผาน 3  และพรวนดินดวยผาน 7 ไมยกรองระยะปลูก 0.8  X 1.2  เมตร และใสปุยสูตร  

15-15-15 อัตรา  50 กก./ไร 
3/

 ผลผลิตต่ําเนื่องจากมีการแขงขันกับถั่วลิสงท่ีเปนพืชแซม    
4/ 

 ผลผลิตต่ําเนื่องจากพืชที่ปลูกในแถวบังแสง 
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5.3.1 การประชุมช้ีแจง   

หลังจากการคัดเลือกหมูบานดําเนินการแลว จะจัดการประชุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังใน

หมูบานดังกลาว  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค  หลักการโครงการฯ  และแนวทางในการดําเนินงาน กระตุนให

เกษตรกรไดเห็นความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรใชในการ

ตัดสินใจเขารวมโครงการฯ 

5.3.2 การอบรมเกษตรกร   

หลังจากการประชุมชี้แจง มีเกษตรกรกลุมหนึ่ง ท่ีมีความสนใจในปญหาเรื่องการชะลาง

พังทลายของดิน  และสนใจที่จะเขารวมโครงการฯ  โครงการฯจะทําการอบรมเกษตรกรกลุมดังกลาว 

โดยจะใหความรูและแนวคิดเรื่องการปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง  

ชี้แจงรูปแบบการจัดทําแปลงทดสอบ  รวมทั้งแนวทางในการจัดทําแปลงทดสอบโดยเกษตรกรมี

สวนรวม  ซึ่งจะมีรูปแบบของโครงการที่รวมดําเนินการกับเกษตรกร  จากนั้น จะพาเกษตรกรไปชม

แปลงสาธิตวิธีการทางเขตกรรมตาง ๆ ของมันสําปะหลัง  ท่ีชวยลดการชะลางพังทลายของดิน จากนั้น

จะขอใหเกษตรกรใหคะแนนวิธีการตาง ๆ ในแปลงสาธิตแตละวิธีการ และคัดเลือกวิธีการท่ีตนเองชอบ

และสามารถปฏิบัติไดในพ้ืนที่ของตนเอง 4 – 5 วิธีการ  นําไปจัดทําแปลงทดสอบในพื้นที่ของตนเอง

ภายในหมูบานตอไป 

5.4 การจัดทาํแปลงขนาดใหญ 

หลังจากการทําแปลงทดสอบ 1-2 ปแลว  หากเกษตรกรสามารถคัดเลือกวิธีการปลูกมัน

สําปะหลังท่ีเหมาะสม  ก็สนับสนุนใหเกษตรกรขยายเปนแปลงสาธิตขนาด 1–2 ไร  ทดลองปฏิบัติใน

พ้ืนท่ีของตนเอง 

5.5 การขยายผลในระดับหมูบาน 

หลังจากการจัดทําแปลงขนาดใหญแลว  สนับสนุนใหมีการขยายผลโดยจัดทําในพ้ืนท่ีปลูกมัน

สําปะหลังท้ังแปลง  เชน  การปลูกหญาแฝกขวางแนวลาดชัน  หรือการปลูกพืชแซมตาง ๆ  

 รูปแบบในการดําเนินของโครงการฯ ท่ีดําเนินการกับเกษตรกรสามารถเขียนเปนรูปแบบการ

ทํางานโดยสรุปตามแผนผังขางลาง (ภาพท่ี 2) 

6. ผลการดาํเนินงานและวิจารณ 

6.1 การเลือกวธีิการทดสอบของเกษตรกร 

จากการพาเกษตรกรนํารองจากอําเภอเสิงสาง และอําเภอวังน้ําเย็น  ไปดูแปลงสาธิตที่ไดจัดทํา

ไวท่ีปลวกแดง จังหวัดระยอง ในป 2537/38  และใหเกษตรกรใหคะแนนแตละวิธีการและมีการวิจารณ

กัน ผลของการใหคะแนนแสดงในตารางที่ 3 จะเห็นวา โดยทั่วไปเกษตรกรจะคัดเลือกวิธีการท่ีใหผล

ผลิตของมันสําปะหลังสูง พืชแซมมีผลผลิตและรายไดสูง  แลวจึงพิจารณาถึงการปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน  นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางคน ท่ีเม่ือไปเห็นวิธีการที่ทําในแปลงสาธิตก็คิดปรับปรุง
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วิธีการของตัวเองขึ้นมา  เชน  การปลูกออยเปนแถวขวางแทนที่จะใชหญาชางซึ่งเกษตรกรเห็นวามี

ลักษณะคลาย ๆ กัน  แตออยสามารถนําไปขายในทองตลาดได เปนการเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง 

 

กระจายไปยังคนอื่นๆ

� �ปญหากลับสูนักวิจัย

� �การวิเคราะหปญหากบัเกษตรกร

เกษตรกรประเมินและเลือกวิธี

�การที่คิดวาเหมาะสมที่สุด

เกษตรกรทดสอบวิธีการที่คิด

�วาเหมาะสมในแปลงของตัวเอง

เกษตรกรเลือกวิธี

�การท่ีคิดวาดีท่ีสุด

นักวิจัยแสดงสิ่งท่ี

ทํ  าในแปลงสาธิต

�การรวมมือและ

การตัดสินใจ

ของเกษตรกร

เกษตรกรทดสอบอีก

และยืนยันการคัดเลือก

�ปรับปรุงวิธีการใหมและ

ขยายผลในแปลงของตนเอง

 

ภาพที่ 2  รูปแบบในการดําเนินของโครงการฯ 

 

 

ตารางท่ี 3  การเลือกวิธีการของเกษตรกรจากแปลงสาธิตของศูนยวิจัยพืชไรระยอง 

 

        วิธีการ ลําดับการใหคะแนนของเกษตรกร 

 อ. เสิงสาง อ. วังน้ําเย็น 

1. ปลูกระยะปกติ   

2. ปลูกระยะชิด 6  

3. ไมใสปุย   

4.  ใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา     25  กก./ไร   5 5 

5. ใสปุยมูลไก อัตรา 250 กก.      ตอไร   

6. ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15    อัตรา 25 กก./ไร  

     และใสปุยมูลไก อัตรา 250 กก./ไร 

  

7. ไมมีการเตรียมดินปลูกโดยใชจอบขุดหลุม   
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8. ไมมีการเตรียมดินแตเก็บเก่ียวดวยเครื่องขุดและ

ปลูกมันสําปะหลัง ตามโดยไมตองไถ 

6  

9. ปลูกโดยการเตรียมดิน 1 ครั้ง โดยใชผาน 3 4 5 

ตารางท่ี 3  การเลือกวิธีการของเกษตรกรจากแปลงสาธิตของศูนยวิจัยพืชไรระยอง (ตอ) 

 

วิธีการ ลําดับการใหคะแนนของเกษตรกร 

 อ. เสิงสาง อ. วังน้ําเย็น 

10. ปลูกโดยยกรองตามแนวลาดชันของพ้ืนที่   

11. ปลูกโดยยกรองขวางแนวลาดชันของพ้ืนที่  1 

12. คลุมดินดวยหญาแหง   

13. ปลูกปอเทืองเปนพืชคลุม   

14. ปลูกถ่ัวพราเปนพืชคลุม   

15. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 1 1 

16. ปลูกพืชแถบดวยหญาชาง   

17. ปลูกพืชแถบดวยหญาลูซี่ 3 3 

18. ปลูกพืชแถบดวยตะไคร  2 

19. ปลูกพืชแถบดวยกระถิน   

20. ปลูกพืชแถบดวย Flemingia  congesta   

21. ปลูกถ่ัวลิสงเปนพืชแซม 5 4 

22. ปลูกถ่ัวเขียวเปนพืชแซม   

23. ปลูกขาวโพดหวานเปนพืชแซม 2 5 

24. ปลูกแตงโมเปนพืชแซม   

 

 

6.2 ผลการทดสอบในแปลงเกษตรกร 

 จากการดําเนินงานในจังหวัดนํารองคือ  จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดสระแกว  ตั้งแตป 

2537 ถึง2541  ผลสรุปไดดังนี้ 

1) จังหวัดนครราชสีมา  ผลการทดสอบจากแปลงทดสอบใน 2 ปแรก ปรากฏวา ในปแรก

เกษตรกรไดคัดเลือกวิธีการตาง ๆ ไว 7 วิธีการ  เม่ือไดผลการทดสอบในปแรกแลว เกษตรกรได

คัดเลือกวิธีการทดสอบในปตอมา  เพ่ือยืนยันผลไวเพียง 5 วิธีการ  และจึงคัดเลือกเหลือเพียง 2 วิธีการ  

ท่ีเกษตรกรคอนขางม่ันใจวาเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีในหมูบานของตนเอง  ซึ่งมีขนาดแปลง

ละ 1 ไร  เปนแปลงสาธิตนํารอง  คือวิธีการปลูกแฝกขวางแนวลาดชันของพ้ืนที่  และการปลูกแฝกสลับ

แถวดวยออยเคี้ยวขวางแนวลาดชันของพื้นท่ี  และปลูกฟกทองแซมในแถวมันสําปะหลัง จากนั้น

เกษตรกรจึงคัดเลือกเหลือเพียงวิธีการเดียวเพ่ือขยายผลในระดับชุมชน คือ วิธีการปลูกแฝกขวางแนว
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ลาดชันของพ้ืนท่ีท่ีอยากปลูกแฝกเปนพืชแถบประมาณ 2,000 ไร ขณะนี้ไดปลูกไปแลวประมาณ 400 

ไร  รายละเอียดตามตารางที่ 4 และ 5  

ตารางที่ 4 วิธีการท่ีเกษตรกรคัดเลือกเพ่ือใชทดสอบในแปลงของตนป 2537/38 – 2540/41  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

ป ชนิดของแปลง วิธีการที่เกษตรกรคัดเลือก 

2537/38 แปลงทดสอบ 1. ไถตามแนวลาดชัน 

  2. ไถขวางแนวลาดชัน 

  3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

  4. ปลูกพืชแถบดวยออยเค้ียว 

  5. ปลูกพืชแถบดวยหมอน 

  6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 

  7. ปลูกพืชแซมดวยขาวโพดหวาน 

2538/39 แปลงทดสอบ 1. ไถตามแนวลาดชัน 

  2. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

  3. ปลูกพืชแถบดวยออยเค้ียว 

  4. ปลูกพืชแซมดวยขาวโพดหวาน 

  5. ปลูกพืชแซมดวยฟกทอง 

2539/40 แปลงสาธิตนํารอง 1. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

  2. ปลูกพืชแถบดวยออยเค้ียวสลับกับแถวแฝก 

    และปลูกแซมดวยฟกทอง 

2540/41 แปลงขยายผล 1. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

 

ตารางที่ 5  ผลของแปลงทดสอบวิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ป  

2537/38 และ ป 2538/39  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ป 2537/38 

วิธีการ ปริมาณตะกอน 

ดิน (กก./ไร) 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน./ไร) 

กําไรสุทธิ 

(บาท/ไร) 

1. ไถตามแนวลาดชัน 3,968 4.8 3,480 

2.  ไถขวางแนวลาดชัน 1,568 5.4 5,715 

3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 1,360 5.6 4,284 

4. ปลูกพืชแถบดวยออยเค้ียว 1, 888 5.2 5,554 

5. ปลูกพืชแถบดวยหมอน 2,576 6.4 5,244 

6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 2,128 4.6 4,910 
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7. ปลูกพืชแซมดวยขาวโพดหวาน 2,016 4.0 4,440 

8. ปลูกพืชแซมดวยฟกทอง - - - 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

 

 ป 2538/39 

วิธีการ ปริมาณตะกอน 

ดิน (กก./ไร) 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน/ไร) 

กําไรสุทธิ 

(บาท/ไร) 

1. ไถตามแนวลาดชัน 677 3.97 1,288 

2.  ไถขวางแนวลาดชัน - - - 

3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 615 3.87 998 

4. ปลูกพืชแถบดวยออยเค้ียว 898 3.95 1,764 

5. ปลูกพืชแถบดวยหมอน - - - 

6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 1,124 - - 

7. ปลูกพืชแซมดวยขาวโพดหวาน 688 3.65 942 

8. ปลูกพืชแซมดวยฟกทอง - 3.88 1,492 

 

2) จังหวัดสระแกว ผลการทดสอบจากแปลงทดสอบใน 2 ปแรก ปรากฏวา ในปแรก

เกษตรกรไดคัดเลือกวิธีการตางๆ ไว 8 วิธีการ เม่ือไดผลการทดสอบในปแรกแลว เกษตรกรจึงได

คัดเลือกวีธีการทดสอบในปตอมาเพ่ือยืนยันผลไวเพียง 5 วิธีการ และจึงคัดเลือกเหลือเพียงวิธีการเดียว 

ทําเปนแปลงขนาด 1 ไร เพ่ือเปนแปลงสาธิตนํารอง คือวิธีการปลูกพืชแถบดวยหญาแฝกขวางแนวลาด

ชัน และขณะนี้ไดขยายผลในระดับชุมชนไปประมาณ 300 ไร  รายละเอียดตามตารางที่ 6 และ 7  

 

ตารางที่ 6  วิธีการท่ีเกษตรกรคัดเลือกเพ่ือใชทดสอบในแปลงของตน ป 2537/38 – 2540/41  

จังหวัดสระแกว 

 

ป ชนิดของแปลง วิธีการที่เกษตรกรคัดเลือก 

2537/38 แปลงทดสอบ 1. ไถตามแนวลาดชัน 

(วิธีของเกษตรกร) 

  2. ไถขวางแนวลาดชัน 

  3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

  4. ปลูกพืชแถบดวยหญาลูซี่ 

  5. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 

   6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวเขียว 

  7. ปลูกพืชแซมดวยฟกเขียว 

  8. ใชหญาแหงคลุมแปลงปลูก 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 

ป ชนิดของแปลง วิธีการที่เกษตรกรคัดเลือก 

2538/39 แปลงทดสอบ 1. ไถตามแนวลาดชัน 

  2. ปลูกขวางแนวลาดชัน 

  3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

  4. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวเขียว 

  5. ใชหญาแหงคลุมแปลงปลูก 

2539/40 แปลงสาธิตนํารอง 1. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

2540/41 แปลงขยายผล 1. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 

 

ตารางที่ 7  ผลของแปลงทดสอบวิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ป  

2537/38 – ป 2538/39  จังหวัดสระแกว 

 

ป 2537/38 

          วิธีการ 

ปริมาณตะกอน 

ดิน (กก./ไร) 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน./ไร) 

กําไรสุทธิ 

(บาท/ไร) 

1. ไถตามแนวลาดชัน 2,899 4.6 3,790 

2.  ไถขวางแนวลาดชัน 1,315 4.3 3,404 

3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 2,338 3.7 2,739 

4. ปลูกพืชแถบดวยหญาลูซี่ 724 5.0 4,848 

5. ปลูกพืชแถบดวยฟกเขียว 1,968 4.2 3,371 

6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง 2,376 2.6 3,468 

7. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวเขียว 4,195 4.1 4,940 

8. ใชหญาแหงคลุมแปลงปลูก 875 5.4 4,732 

ป 2538/39 

        วิธีการ 

ปริมาณตะกอน 

ดิน (กก./ไร) 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน/ไร) 

กําไรสุทธิ 

(บาท/ไร) 

1. ไถตามแนวลาดชัน 1,646 4.72 1,536 

2.  ไถขวางแนวลาดชัน 4,523 4.41 1,307 

3. ปลูกพืชแถบดวยหญาแฝก 1,626 3.86 798 

4. ปลูกพืชแถบดวยหญาลูซี่ - - - 

5. ปลูกพืชแถบดวยฟกเขียว - - - 

6. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวลิสง - - - 

7. ปลูกพืชแซมดวยถ่ัวเขียว 2,485 2.70 745.6 

8. ใชหญาแหงคลุมแปลงปลูก 4,662 4.58 1,334 
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สวนการดําเนินงานในจังหวัดใหม คือ จังหวัดกาฬสินธุ และฉะเชิงเทรา ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ 

อยูในระหวางการจัดทําแปลงทดสอบปท่ี 2 ในขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระหวางการจัดทําแปลง

ทดสอบปแรก 

6.3 การขยายผลในระดับหมูบาน 

 หลังจากดําเนินงานมาแลว 4 ป  ในปท่ี 5 (พ.ศ. 2541/42) เกษตรกรยอมรับวิธีการ และ

เร่ิมขยายผลในระดับหมูบานนํารองท่ีหมูบานโนนสมบูรณ  ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอเสิงสาง  จังหวัด

นครราชสีมา ทางโครงการฯไดพาเกษตรกรหมูบานซับพงโพด ซึ่งอยูติดกัน มาดูงานแปลงทดสอบ  เม่ือ

กลับไปแลวเกษตรกรตกลงไมทําแปลงทดสอบ  แตดําเนินการแปลงขยายผลโดยใชวิธีการปลูกแถบหญา

แฝกขวางแนวลาดเอียงตอเนื่องในพ้ืนที่ของเกษตรกรจํานวน 50 ราย  ในพ้ืนที่ 563 ไร  เปนระยะยาว

ถึง 12 กิโลเมตร  ไดรับการสนับสนุนหญาแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินประมาณ  120,000 ตน  ในชวง

ระยะที่ 2 ป 2542/43  เกษตรกรเขารวมขยายผลอีก 11 ราย  ในพ้ืนท่ี 115 ไร  เปนระยะยาว 5 

กิโลเมตร  รวมเกษตรกรทั้งหมด 61 ราย  ปลูกแนวแถบหญาแฝกยาว 17 กิโลเมตร  และไดรวมตัวกัน

จัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรอนุรักษดินและสิ่งแวดลอม 

 สําหรับหมูบานนํารองอีกแหงหนึ่ง คือบานโพนทอง  ตําบลวังสมบูรณ  ก่ิงอําเภอวังสมบูรณ  

จังหวัดสระแกว  ในป 2541/42  เกษตรกรยอมรับขยายผลปลูกแนวแถบหญาแฝกในพ้ืนที่ 300 ไร  

ไดระยะยาว 10 กิโลเมตร  และในป 2542/43  เกษตรกรเขารวมการทําแปลงขยายผลเพิ่มในพื้นท่ี 

400 ไร  ไดระยะทางยาว 10 กิโลเมตร  รวมเกษตรกรทั้งหมด  22  ราย  ปลูกแนวแถบหญาแฝกยาว  

20  กิโลเมตร  ซึ่งในหมูบานนี้ เกษตรกรปลูกเฉพาะในพ้ืนท่ีของเกษตรกรแตละรายไมปลูกแถบหญา

แฝกตอเนื่องกัน 

 นอกจากนี้ ในป 2542/43  ไดเพ่ิมจุดดําเนินการอีก  5 จุด  คือ  อําเภอดานขุนทด  ก่ิง

อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ  และอําเภอนาดี  จังหวัด

ปราจีนบุรี  ปรากฏวาเกษตรกรทั้งหมดตองการที่จะทําแปลงขยายผล  โดยใชวิธีการปลูกแถบหญาแฝก

ขวางแนวลาดเอียงของพ้ืนที่ในพ้ืนที่ของตนเอง  มีเกษตรกรทั้งหมด  157 ราย  พ้ืนที่ปลูก  1,136 ไร  

คิดเปนแนวแถวแฝกยาวประมาณ 30.1 กิโลเมตร  รวมตั้งแตเริ่มโครงการฯทุกแหงจนถึงป 2542/43  

มีเกษตรกรรวมโครงการฯ 240 ราย  พ้ืนท่ีปลูก 2,796 ไร  ไดแนวแถวหญาแฝกยาวรวมกัน  67.1  

กิโลเมตร  (ตารางท่ี 8) 

7. ขอเสนอแนะ 

 การดําเนินการใหเกษตรกรยอมรับเรื่องการอนุรักษดินเปนเรื่องท่ียากลําบาก  ตองจัดหา

สิ่งจูงใจใหอยางเพียงพอ และหากลดสิ่งจูงใจลง เกษตรกรอาจกลับไปทําการเกษตรแบบเดิม  การ

อนุรักษดินสวนใหญตองใชทุนและเวลาในการดําเนินการ ฉะนั้น การสงเสริมการอนุรักษดินใหประสบ

ผลสําเร็จ จําเปนตองพิจารณาสิ่งเหลานี้ดวย 

 1. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีไดจากวิธีการอนุรักษดิน แตอาจไมเพียงพอ ระยะเวลาตองสั้น 



การใชวิธีการแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในการพฒันา 
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2. การใหปจจัยการผลิตบางอยางเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ เปนสิ่งจําเปน เชน  จัดหากลาหญาแฝก  

เจาหนาท่ีชวยจัดแนวระดับในการปลูกแฝก  หรือการหาผูเชี่ยวชาญการทําหัตกรรมจากหญาแฝกเปนตน 

ตารางที่ 8  จํานวนเกษตรกรที่รวมโครงการแปลงทดสอบ และแปลงขยายผล ในพ้ืนที่นํารองตาง ๆ ใน

ป  2542/43 

 

การทดสอบ FPR ในไรของเกษตรกร 

(จํานวนเกษตรกร) 

การขยายผล 

ปลูกแถวหญาแฝก 

 

 

           สถานที่ ปองกัน 

ชะลางฯ 

พันธุ ปุย พืชแซม เกษตรกร 

(ราย) 

ระยะทาง  

(กม.) 

บานเกาซับพงโพด  เสิงสาง 

   นครราชสีมา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

61 

 

17.0 

บึงปรือ  ดานขุนทด  นครราชสีมา 2 5 - - 23 4.0 

เทพารักษ  นครราชสีมา - 5 - 4 13 3.6 

วังสมบูรณ  สระแกว - - - - 22 20.0 

โนนสวัสดิ์ สหัสขันธ  กาฬสินธุ - - - - 21 4.0 

โนนน้ําเกลี้ยง สหัสขันธ  กาฬสินธุ - - - - 42 1.7 

โนนสวรรค หนองกุงศรี  กาฬสินธุ - - - - 19 3.3 

คําศรี   หนองกุงศรี   กาฬสินธุ - - - - 25 7.0 

ทุงพระยา สนามชัยเขต  

   ฉะเชิงเทรา 

 

6 

 

5 

 

5 

 

- 

 

6 

 

2.0 

แกงดินสอ   นาดี   ปราจีนบุรี - 5 6 - 8 4.5 

        รวม 8 20 11 4 240 67.1 

 

3. เกษตรกรจะตองตระหนักถึงผลเสียของการเกิดการชะลางพังทลายของดินเสียกอน แลวจึง

สอบใหเขารูจักหรือตระหนักถึงการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

 4. ตองใหอิสระแกเกษตรกรในการเลือกวิธีการทดลอง 

 5. การคํานวณผลผลิตจะตองถูกตอง และการคํานวณจะตองคิดพ้ืนที่ท้ังหมดที่ปลูกพืช  เชน  

วิธีการปลูกแฝกเปนพืชแถบในมันสําปะหลัง จําเปนตองคํานวณผลผลิตท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีแฝกดวย 

 6. ใหเจาหนาท่ีทองถ่ินและกลุมเกษตรกรหรือผูนําเกษตรกรเปนสวนหนึ่งของโครงการฯ คณะ

บุคคลเหลานี้ จะชวยเรานัดแนะเกษตรกรใหมาประชุมกัน ชวยในการจัดทําแปลงทดลอง และอ่ืน ๆ 

8. สรุป 

 ในอดีตงานวิจัยการใชพ้ืนที่อยางยั่งยืน เนนการแกปญหาทางชีวกายภาพ  ซึ่งยังคงมีปญหาอีก

มากท่ีจะตองแกไขและพัฒนาใหเปนระบบการเกษตรอยางย่ังยืน  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีนอยมาก

ท่ีทําใหเกิดความยั่งยืน  เกษตรกรไมเพียงแตคํานึงถึงผลผลิตท่ีเกิดจากพื้นท่ีและแหลงน้ําเทานั้น  แต

คํานึงถึงเศรษฐกิจและการยอมรับในสังคมเกษตรดวย การวิจัยแบบที่ใหเกษตรกรมีสวนรวมตั้งแต
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เริ่มตน  มีการปฏิบัติงานรวมกันอยางใกลชิด มีสวนชวยใหนักวิชาการเขาใจเกษตรกร และเกษตรกรเอง

ก็เขาใจถึงผลเสียของการชะลางพังทลายของดิน และเขาใจวิธีการดําเนินงาน การที่เกษตรกรเปนผู

ตัดสินใจในการเลือกเทคโนโลยีท่ีจะทดสอบ และมีสวนรวมในการประเมินผล  สงผลใหเกิดการยอมรับ

วิธีการปฏิบัติใหม ๆ ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง  รวมทั้งปรับวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงคท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกรที่เขา

มามีสวนรวมพัฒนาเทคโนโลยีเหลานั้น เปนการวางรากฐานการปฏิบัติและการยอมรับ รวมทั้งการ

สงเสริมขยายผลโดยเกษตรกรเอง  ชวยใหเกิดประโยชนแกท้ังตนเองและทองถ่ินโดยรวม  
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