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บทคัดยอ 

  

การวิจัยระบบการทําฟารม  เปนแนวทางการวิจัยในไรนาที่ เหมาะสม เพราะมีปรัชญา 

เปาหมาย และขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีเครื่องมือในการวิเคราะหปญหา และมีการเชื่อมโยงของ

หนวยงานที่เก่ียวของไดอยางเหมาะสม กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยการทําฟารม(ในอดีต) ไดใช

หลักการของวิจัยระบบการทําฟารม เปนแนวทางการวิจัยระบบการปลูกพืชและระบบเกษตรแบบ

ผสมผสานในไรนาเกษตรกร โดยระบบการปลูกพืชไดเริ่มดําเนินการที่อําเภอแมใจและอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ทําการวิจัยตามประเด็นปญหาที่ไดจากการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร ที่อําเภอดอกคําใต

เปนพ้ืนที่อับฝน มีปญหาเรื่องการปลูกขาวและเรื่องแรงงาน จึงไดนําเทคโนโลยีการทําขาวนาหยอดดวย

เครื่องหยอดแบบลอจิกไปทดสอบ พบวา สามารถแกปญหาได  ตอมาไดมีการทดสอบการปลูกถ่ัวเขียว

กอนการปลูกขาว ปรากฏวาไดผลดี โดยเริ่มจากป  2528 มีพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวจํานวน  60  ไร  จนถึงป  

2533  มีพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวเพิ่มขึ้นถึง  8,600 ไร  สวนอําเภอแมใจปริมาณน้ําฝนดี มีการปลูกขาวเพียง

ครั้งเดียว เกษตรกรตองการเพิ่มการปลูกพืช ไดทําการทดสอบระบบการปลูกพืช 3 ระบบ ปรากฏวา

เกษตรกรตองการระบบถั่วเขียว-ขาว  โดยในป  2526  มีพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวกอนขาว  6 ไร  และไดเพ่ิม

พ้ืนที่ปลูกเปน  375  ไร  ในป  2529  หลังจากนั้น พ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวไดลดลงจนไมมีผูปลูก เนื่องจาก

เกษตรกรไปทํากิจกรรมอื่นที่มีรายไดดีกวาการปลูกถ่ัวเขียว สวนระบบเกษตรผสมผสาน ไดทําการ

ทดสอบการเลี้ยงปลาในนาขาวที่เขตปฏิรูปทิ่ดินเพ่ือการเกษตรจังหวัดพิจิตร เปนเวลา 6 ป มีความ

เปนไปไดทางวิชาการ แตไมสามารถขยายผลงานวิจัยได เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง ประสบการณ

จากการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม ชี้ใหเห็นชัดเจนวา องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งระบบสนับสนุนตาง ๆ มีสวนสําคัญเปนอยางย่ิงตอการยอมรับและการแพรกระจาย

ของเทคโนโลยี และในการดําเนินงานที่ผานมา ในหลายกรณีที่การดําเนินงานไมไดเปนไปตามหลักการที่

แทจริงของการวิจัยระบบการทําฟารม ดวยเหตุผลหลายประการ ทําใหกรณีเหลานั้นไมประสบผลสําเร็จ 

ในปจจุบัน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ของกรมวิชาการเกษตร ยังยึดถือหลักการของ

การวิจัยระบบการทําฟารม เปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในไรนาเกษตรกร แตยังมีปญหาในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรรุนใหมยังขาดความรูและประสบการณในเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารม และ

ความรวมมือของนักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ไมสามารถทําไดเหมือนกอน จําเปนตองปรับปรุงขีด

ความสามารถของบุคลากรของสํานักฯ โดยการฝกอบรมโดยเฉพาะในเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารม 
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1.  คํานํา 

งานวิจัยในไรนาเกษตรกรเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของงานวิจัย กอนที่จะนําผลงานวิจัย

ที่ไดผลดีแลวจากสถานีทดลอง ไปสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชในระบบการผลิต  สาเหตุที่ตองมีงานวิจัย

ในไรนาเกษตรกร ก็เนื่องมาจากงานวิจัยสวนใหญเมื่อนําไปสงเสริมแลว ไมคอยเปนที่ยอมรับของ

เกษตรกร อาจจะเนื่องมาจากเทคโนโลยีไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของเกษตรกร หรือไมตรงกับ

ความตองการของเกษตรกร หรืออาจเปนเพราะระบบการถายทอดเทคโนโลยีไมถูกตอง อยางไรก็ตาม 

ยังมีเทคโนโลยีการผลิตบางอยางท่ีเกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก เชน พันธุพืช  เครื่องจักรกล

การเกษตรขนาดเล็กท่ีออกมาใหม เกษตรกรใหความสนใจและแสวงหาเองโดยไมตองมีการสงเสริม 

 หากดูแนวการถายทอดเทคโนโลยีแตเดิม จะเห็นไดวา เม่ือนักวิจัยคนควาไดผลงานวิจัยแตละ

สวนหรือแตละองคประกอบ (component technology) จากศูนยวิจัย/สถานีทดลอง ก็จะนําผลงานของ

แตละสาขามาเขียนรวมกันเปนคําแนะนํา แลวนักสงเสริมก็นําเอาคําแนะนําเหลานั้น ไปสงเสริมให

เกษตรกรใช โดยไมไดศึกษาเงื่อนไขความเหมาะสมของเทคโนโลยี หรือในบางครั้งคําแนะนําที่นักวิจัย

เขียนขึ้น ก็ไมไดบอกเงื่อนไขความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับสภาพแวดลอม เนื่องจากการผลิต

เทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีมีสภาพท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การผลิตเทคโนโลยีสวนใหญดําเนินการ

ในสถานีทดลอง มีความพรอมทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สวนสภาพการใช

เทคโนโลยีคือแปลงผลิตของเกษตรกร มิไดมีความพรอมในดานตาง ๆ เหลานั้นเหมือนในสถานี  ความ

แตกตางดังกลาว เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรไมคอยยอมรับเทคโนโลยีที่นักวิจัยผลิตขึ้น 

 แนวทางการวิจัยที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรยอมรับไปใช ก็คือ

แนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม (Farming system research) หรืองานวิจัยในไรนาเกษตรกร 

กลาวคือ มีการนําเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลววาไดผลดีจากสถานีทดลอง ไปทดสอบความเหมาะสมในไร

นาเกษตรกร ตามสภาพความเปนจริงของเกษตรกร งานวิจัยในไรนาเกษตรกรไดมีการพัฒนามาเปน

ลําดับ ในระยะแรกก็คลายกับการยายงานวิจัยจากสถานีทดลองลงไปอยูในไรนาเกษตรกร โดยที่นักวิจัย

ก็ยังคงเปนผูดําเนินการ (researcher managed) ผลที่ไดก็คือไดรูความเหมาะสมของเทคโนโลยีเฉพาะ

กับสภาพทางกายภาพและชีวภาพของไรนาเกษตรกร ตอมาไดมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือให

เกษตรกรจะเปนผูดําเนินการทดลอง (farmer managed) เจาหนาท่ีเปนเพียงใหคําแนะนํา โดยหวังวาจะ

สามารถทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีทางดานเศรษฐกิจและสังคมได แตในการปฏิบัติจริงก็ยัง

มีปญหาอีกหลายดาน  จึงไดมีนักวิจัยหาทางแกไขปรับปรุงวิธีการมาเปนลําดับ จนกระทั่งกลายมาเปน

แนวทางการวิจัยแบบหนึ่ง ซึ่งมีปรัชญาและวิธีการเฉพาะของตัวเอง โดยมีเปาหมายเพื่อหาเทคโนโลยีให

เหมาะสมกับสภาพที่แทจริงของเกษตรกร ซึ่งเรียกวา การวิจัยระบบการทําฟารม (อารันต, 2527)   

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยการทําฟารม(ในอดีต) ไดใชหลักการของงานวิจัยแบบนี้ 

เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยระบบการปลูกพืช และระบบเกษตรแบบผสมผสานในไรนาเกษตรกร 

ซึ่งมีทั้งท่ีประสบผลสําเร็จ และท่ีไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะ

นําเสนอประสบการณในการดําเนินงานดังกลาว โดยจะนําเสนอผลงานที่ไดทําในอดีตบางสวน วิเคราะห

ความเหมาะสมของวิธีการ ชี้ถึงปญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแกไข ในการใชแนวทางการวิจัย

ระบบการทําฟารมของหนวยงานที่ดําเนินการในปจจุบัน 
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2.  การนําการวิจัยระบบการทําฟารมมาใชในกรมวิชาการเกษตร 

ในอดีต การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในประเทศไทยมีผูสนใจทํานอยมาก จะมีงานวิจัย

เฉพาะพืชเดี่ยวเปนสวนมาก โดยเฉพาะงานวิจัยทางดาน ขาว พืชไร และพืชสวน ที่ดําเนินการตาม

ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตาง ๆ  Krishnamoorthy (2520) ไดรายงานวา งานวิจัยเรื่องระบบการปลูก

พืชในประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตป 2513 ในระยะเริ่มแรกเปนการกําหนดขอบเขตและทิศทางในการ

ดําเนินงาน ซึ่งในขณะนั้นมีความจําเปนตองใชนักวิชาการเฉพาะสาขาวิชา ชวยติดตามและพิจารณาความ

เหมาะสมในเรื่องงานวิจัยระบบการปลูกพืช  หลังจากไดทําการเก็บขอมูลเปนเวลา 9 ป พบวา ใน

งานวิจัยระบบการปลูกพืช ตองพิจารณาในเรื่องระบบ รูปแบบ และองคกร นอกจากนี้ยังตองมีความ

รวมมือและประสานงานภายในองคกรและระหวางองคกร เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ  สิ่งที่

สําคัญก็คือ ตองไดผลงานวิจัยที่สามารถถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได อันจะนําไปสูการ

พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตพืชตอไป 

 การที่มีนักวิจัยใหความสนใจเรื่องระบบการปลูกพืชมากขึ้น  ก็เนื่องมาจากการเพิ่มของ

ประชากรทําใหตองการอาหารเพ่ิมมากขึ้น  การเพ่ิมผลผลิตเทาท่ีผานมาเปนการขยายพื้นที่การปลูก

มากกวาการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ แตในระยะหลังการเพิ่มผลผลิตวิธีนี้เปนไปไดยาก เนื่องจาก

พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชไดถูกบุกเบิกนํามาใชในการผลิตพืชเดี่ยว ๆ  จนเกือบหมดแลว  แนว

ทางการเพิ่มผลผลิตจึงตองหันมาใชวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดิน โดยการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่เคยปลูก

พืชเพียงครั้งเดียว ใหไดมากกวาหนึ่งพืชในรอบ 1 ป หรือหากิจกรรมการเลี้ยงสัตวเขาเพ่ิมในระบบการ

ทําฟารม ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของเกษตรกร อันจะเปนการเพ่ิมผลผลิตและรายไดให

เกษตรกร อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในเรื่องการระบาดของศัตรูพืช และความแปรปรวนของราคาผลิตผล  

 ตอมาไดมีการพัฒนาวิธีวิจัยในไรนาเกษตรกร โดยใชคํารวมวา การวิจัยและพัฒนาระบบการ

ทําฟารม (Farming System Research and Development) สวนรายละเอียดและขั้นตอนปลีกยอยอาจจะ

แตกตางกันบางตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) 

มีวิธีการวิจัยระบบการปลูกพืชในไรนาเกษตรกร ใชสําหรับวิจัยและพัฒนาเรื่องระบบการปลูกพืช 

ในขณะที่สถาบันวิจัยการปรับปรุงขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ใชแนวทางการวิจัยระบบ

การทําฟารม ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องขาวโพดและขาวสาลี  เม่ือป 2525 กรมวิชาการเกษตรมีการ

ปรับโครงสรางใหม และไดจัดตั้งสถาบันวิจัยการทําฟารมขึ้น เพ่ือทํางานวิจัยระบบการปลูกพืชและระบบ

เกษตรผสมผสานในไรนาเกษตรกร โดยใชแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม ซึ่งเปนแนวทางการวิจัย

ในไรนาเกษตรกร ตอมาไดมีการปรับโครงสรางกรมวิชาการเกษตรอีกครั้งหนึ่งเม่ือป 2535 ได

ปรับเปลี่ยนสถาบันวิจัยการทําฟารมที่อยูสวนกลาง ไปเปนสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  8  เขต 

กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งก็ยังคงใชหลักการของงานวิจัยระบบการทําฟารม เปน

แนวทางในการวิจัยในไรนาเกษตรกร และการเผยแพรผลงานใหแกเกษตรกร 

3.  ผลงานวจิัยและพัฒนาระบบการทําฟารมในอดีต 

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยการทําฟารมในอดีต ไดใชแนวทางการวิจัยระบบการทํา

ฟารมในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับเกษตรกรในทองถ่ิน มีการดําเนินงานหลายโครงการ ทั้ง
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โครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการที่ใชงบประมาณของรัฐบาลไทย ในที่นี้จะ

เสนอผลการดําเนินงานบางสวน เพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญซึ่งเปนบทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินงานที่

ผานมา 

3.1  โครงการเกษตรในเขตใชนํ้าฝน 

 โครงการเกษตรในเขตใชน้ําฝน เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับโครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) แบง

ออกเปน 2 ระยะ  ระยะที่ 1  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2523 สิ้นสุดโครงการฯวันที่ 1 มกราคม 2527 

เปนเวลา 4 ป ชื่อโครงการเกษตรในเขตใชน้ําฝน (Rainfed Crop Production Research and 

Development) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน และการ

รักษาเสถียรภาพของการผลิตพืช  ระยะที่ 2  เริ่มตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธุ 2527 สิ้นสุดโครงการฯ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2529 เปนเวลา 3 ป ไดเปลี่ยนเปาหมายในการวิจัยโดยมีสัตวเขามาอยูในระบบการ

วิจัยดวย จึงมีรูปแบบการวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมแบบผสมผสาน (Integrated Rainfed 

Farming Research and Development)  การดําเนินงานใชแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารม 

(Farming Systems Research)  โดยเลือกพ้ืนที่ดําเนินการตามเขตนิเวศเกษตร รวม 6 แหง คือ 

ภาคเหนือ 2 แหง ไดแก จังหวัดพะเยา และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แหง ไดแก จังหวัด

สุรินทร และมหาสารคาม และภาคใต 2 แหง ไดแกจังหวัด นครศรีธรรมราช และพัทลุง  

เพ่ือเปนตัวอยางของการดําเนินงาน ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงบทเรียนที่ไดรับ จะกลาวเฉพาะงานวิจัยที่

จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการดําเนินงานที่อําเภอดอกคําใต และ อําเภอแมใจ 

3.1.1 การศึกษาพื้นที่และการวางแผนงานวจิัย 

 อําเภอดอกคําใต มีการเกษตรเปนแบบอาศัยน้ําฝน เกษตรกรปลูกขาวเปนพืชหลัก มี

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 944 มม./ป (ป 2510-2524)  การตกของฝน เปนแบบ 2 ชวง (Bi-modal)  ฝน

ชวงแรกจะนอยกวาฝนชวงที่สอง มีฝนแปรปรวน โดยทั่วไปฝนจะทิ้งชวงประมาณเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม ตนกลาขาวที่นําไปปกดํามักจะมีอายุมากประมาณ 2 เดือน มีผลใหผลผลิตขาวต่ํา หรือใน

บางปฝนนอยมากตนกลาขาวตาย เกษตรกรไมสามารถทํานาได มีผลงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องการทํานา

หยอด ที่บงชี้วา สามารถแกปญหาใหเกษตรกรได จึงไดมีการวางแผนทําการทดสอบการปลูกขาวนา

หยอดที่อําเภอดอกคําใตตั้งแต ป 2524  นอกจากนี้การศึกษาการตกของฝนยังบงชี้วา แมฝนชวงแรกจะ

มีปริมาณนอย แตก็พอเพียงสําหรับการปลูกพืชไรอายุสั้นกอนการทํานาได ถ่ัวเขียวเปนพืชหนึ่งที่มีอายุ

สั้นและทนแลง จึงไดนําถ่ัวเขียวมาทดสอบปลูกกอนขาวในระบบ ถ่ัวเขียว-ขาว โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต

ป 2528 

 อําเภอแมใจ  เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรแบบอาศัยน้ําฝน เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวเปนพืช

หลัก  มีลักษณะพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกของอําเภอเปนภูเขา ไมเหมาะกับการปลูก

พืช แตบริเวณที่ลาดเชิงเขาเหมาะแกการปลูกพืชไร สวนบริเวณตอนกลางเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํา

นา  การตกของฝนเปนแบบ 2 ชวง ชวงแรกฝนจะนอยกวาชวงที่สอง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1362 มม./

ป (ป 2510-2524) เกษตรกรปลูกขาวเพียงครั้งเดียวในรอบป ไมมีปญหาเรื่องการทํานา แตตองการ
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ปลูกพืชมากวา 1ครั้ง จากการศึกษาปริมาณน้ําฝนพบวา โอกาสเพ่ิมศักยภาพในการใชทรัพยากรยังมี

ความเปนไปได กลาวคือ ในชวงแรกของฝน สามารถปลูกพืชไรอายุสั้นได สวนชวงหลังของฝนซึ่งมี

ปริมาณฝนมากกวาชวงแรก ก็จะปลูกขาวนาปไดตามปกติ จึงไดทําการทดสอบระบบการปลูกพืช 3 

ระบบ ไดแก 1) ขาวโพดฝกสด-ขาว   2) หอมแดง-ขาว และ  3)  ถ่ัวเขียว-ขาว โดยเริ่มดําเนินการ

ตั้งแตป 2524 

3.1.2 สรุปผลการทดลอง 

 อําเภอดอกคําใต  ป 2524-2528  ดําเนินการปลูกขาวโดยใชเทคโนโลยีการทําขาวนา

หยอด ไดผลผลิตเฉลี่ย 637 กก./ไร ในขณะที่แปลงของเกษตรกรปลูกขาวนาดําไดผลผลิตเฉลี่ย 546 

กก./ไร  (ไพโรจน และ คณะ, 2529) การท่ีผลผลิตของขาวนาหยอดสูงกวาการปลูกขาวนาดํา อาจ

เนื่องมาจากการปลูกขาวนาหยอดไมจําเปนตองใชกลาขาว เม่ือฝนทิ้งชวงไมมีน้ําในนาสําหรับใชปกดํา

ขาว จําเปนตองใชกลาอายุมากปกดํา  ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลผลิตขาวนาดําต่ํา 

 ป 2529-2531  ทดสอบการปลูกถ่ัวเขียวกอนการปลูกขาวเปนเวลา 3 ป  โดยการใส และ

ไมใสปุยถ่ัวเขียว ไดผลผลิตถ่ัวเขียวเฉลี่ย 156 และ152 กก./ไร ตามลําดับ การท่ีผลผลิตถ่ัวเขียวไม

แตกตางกันอาจเนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินคอนขางดี ถ่ัวเขียวจึงไมตอบสนองตอการใสปุย 

 อําเภอแมใจ  ดําเนินการทดลองระบบการปลูกพืช 3 ระบบ ไดแก 1) ขาวโพดฝกสด-ขาว 

2) หอมแดง-ขาว และ 3) ถ่ัวเขียว-ขาว เริ่มจากเกษตรกร 6 ราย ไดผลผลิตขาวโพดฝกสดเฉลี่ย 

5,134 ฝก/ไร  หอมแดงเฉลี่ย 685 กก./ไร  และถ่ัวเขียวเฉลี่ย 129 กก./ไร  ในขณะที่ขาวที่ปลูก

ตามหลังพืชทั้ง 3 ไดผลผลิตเฉลี่ย 543 กก.ไร (นิชัย และคณะ, 2533)   จากผลการทดลอง พบวา พืช

ที่ปลูกกอนขาวทั้ง 3 ระบบ มีความเปนไปไดทางเกษตรศาสตร แตเม่ือเกษตรกรปลูกขาวโพดฝกสด 

และหอมแดงเปนจํานวนมาก มีปญหาเรื่องตลาด เนื่องจากผลผลิตของพืชเปนของสด มีเงื่อนไขในเรื่อง

เวลาจําหนาย ถาพนกําหนดแลวทําใหผลผลิตเสียหาย สวนถั่วเขียวไมมีปญหาดังกลาว เกษตรกรจึง

ดําเนินการปลูกตอไป 

3.1.3  การขยายผลงานวิจัย 

 จากผลการทดสอบการปลูกขาวนาหยอดที่อําเภอดอกคําใตในป 2524/2525 มีพ้ืนที่

ดําเนินการ 6 ไร ไดผลผลิตขาว 620 กก./ไร ในขณะที่ผลผลิตขาวนาดําได 554 กก./ไร จึงทําให

เกษตรกรใหความสนใจการปลูกขาวนาหยอดมากขึ้น โดยในป 2525/2526 ไดขยายพ้ืนที่ปลูกเปน 

1,965 ไร และในป 2528/2529 มีพ้ืนที่ปลูก 6 อําเภอของจังหวัดพะเยารวม  7,975 ไร (ไพโรจน 

และคณะ, 2529) 

 สําหรับการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาว ก็เปนไปในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เมื่อป 2528 

เกษตรกรที่รวมโครงการฯมีพ้ืนที่ปลูกเพียง 60 ไร ตอมาในป 2529 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเปน 789 ไร 

จนถึงป 2533 มีพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวถึง 8,600 ไร (นิชัย และรัศมี, 2534) จากการขยายพื้นที่

ปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวอยางรวดเร็ว จึงเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งวา เทคโนโลยีการปลูกถ่ัวเขียวมีความเปนไป

ได และเหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร  สวนที่อําเภอแมใจ ไดทดสอบการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวตั้งแต

ป 2526  พ้ืนที่ 6 ไร  ตอมาในป 2529  พ้ืนที่ปลูกขยายสูงสุดเปน 375 ไร  หลังจากนั้นพ้ืนที่ปลูกถ่ัว
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เขียวกอนขาวเริ่มลดลง และในป 2532 เหลือพ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวเพียง 120 ไร การที่เกษตรกร

ใหความสนใจในการปลูกถ่ัวเขียวนอยลง เนื่องจากเกษตรกรไปปลูกขิงในสภาพไร ซึ่งมีรายไดที่ดีกวา

การปลูกถ่ัวเขียว แมวาการปลูกขิงจะตองลงทุนมากกวาการปลูกถ่ัวเขียวมาก แตเกษตรกรที่เลือก

กิจกรรมการปลูกขิง เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงเปนแรงจูงใจ 

3.1.4   การวิเคราะหความสําเร็จ 

 การที่เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวาตองมี

กระบวนการผลิตและจําหนายที่เหมาะสม ซึ่งก็เปนความจริง เนื่องจากมีกลุมเกษตรกรขนาดเล็ก 7 คน

ในหมูบาน เปนผูดําเนินกิจกรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญดังนี้ 

 1)  เปนผูผลิต  มี 2 กิจกรรม คือ เปนผูปลูกถ่ัวเขียวกอนขาว เชนเดียวกับเกษตรกรทั่วไป 

เพ่ือจําหนายผลผลิตถ่ัวเขียวใหกับพอคา สวนอีกกิจกรรมหนึ่งเปนการปลูกถ่ัวเขียวในสภาพไรปลายฤดู

ฝน เพ่ือใชเปนเมล็ดพันธุของตนเองและจําหนายใหกับเกษตรกรทั่วไป 

 2) เปนผูสี เกษตรกรกลุมนี้มีเงินทุนจึงซื้อเครื่องสีถ่ัวเขียว ไวสําหรับรับจางสีถ่ัวเขียวของ

เกษตรกรผูปลูกถ่ัวเขียวทั่วไป รวมทั้งสีถ่ัวเขียวของกลุมตนเอง 

 3)  เปนผูรับซื้อ  เนื่องจากเกษตรกรกลุมนี้มีเครื่องสีเปนของกลุมเอง จึงเปนผูรับจางสีถ่ัว

เขียวใหกับเกษตรกรทั่วไป และเปนผูรับซื้อผลผลิตถ่ัวเขียวของเกษตรกรที่ตองการจําหนาย 

 4) เปนผูจําหนาย จําหนายถ่ัวเขียวที่ซื้อจากเกษตรกรทั่วไป ใหกับพอคาคนกลาง  และ

จําหนายเมล็ดพันธุ  ซึ่งไดผลิตไวตั้งแตปลายฤดูฝน 

 จากกิจกรรมของกลุมเกษตรกรดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ระบบการผลิตเมล็ดพันธุและการตลาด

ในระดับหมูบาน มีความจําเปนอยางยิ่ง คงจะไดยินอยูเสมอวา ถาจะสงเสริมการผลิตพืชสักชนิดหนึ่ง  มี

คําถามเสมอวา จะเอาเมล็ดพันธุที่ไหน? ความงอกเปนอยางไร? เม่ือไดผลผลิตแลวจะไปจําหนายที่

ไหน? จากคําถามเหลานี้ กลุมเกษตรกรเปนผูดําเนินการเกือบทั้งหมด ตั้งแตระบบการผลิต จนถึงระบบ

การจําหนาย ในระบบการผลิตนั้น มีพอคาเขามาเก่ียวของเล็กนอย เฉพาะในเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

และปุย ซึ่งอยูนอกเหนือความสามารถของเกษตรกรที่จะทําได สวนเรื่องการจําหนาย กลุมเกษตรกรเปน

ผูดําเนินการเอง แมวาในระบบแบบนี้จะดูเหมือนวากลุมเกษตรกรเปนพอคาเสียเอง แตก็ยังมีความ

จําเปน และนาจะเปนรูปแบบที่นําไปขยายผลในทองท่ีอ่ืน เพราะเกษตรกรมีความสะดวกในการซื้อปจจัย

การผลิตและจําหนายผลผลิต  และเกษตรกรมีความไววางใจกลุมเกษตรกรที่อยูในหมูบานเดียวกัน 

มากกวาพอคาในตลาด ขอเพียงใหเกษตรกรกลุมนี้มีความยุติธรรมตอไป ก็จะทําใหสังคมของเกษตรกร

ดีขึ้น 

3.1.5 สถานภาพของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 การทําขาวนาหยอดที่ อําเภอดอกคําใตในระยะตอมา ไดลดจํานวนลงเปนอยางมาก  

เนื่องจากกรมชลประทานไดมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีตําบลบานถํ้า กรมพัฒนาที่ดินไดมีการขุดสระขนาด

เล็กบริเวณแปลงนาของเกษตรกร สามารถใชเปนน้ําเสริมเมื่อฝนทิ้งชวงได เกษตรกรจึงไมมีปญหาเรื่อง

การตกกลาในการทําขาวนาดํา  ปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งของการทําขาวนาหยอด คือ วัชพืช เกษตรกร

ไมสามารถควบคุมวัชพืชได สวนนาดํา การเตรียมดินเปนการกําจัดวัชพืชไปดวย จากเหตุผล 2 ประการ 



ประสบการณในการพัฒนาระบบการปลูกพืชและระบบเกษตรแบบผสมผสาน 157 

 

คือ เกษตรกรมีน้ําเพียงพอในระยะฝนทิ้งชวง และปญหาเรื่องการกําจัดวัชพืช เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาทํา

นาดําเหมือนเดิม 

 สวนการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาว ในปจจุบันพ้ืนที่ไดลดนอยลง  โดยที่ตําบลสันโคง อําเภอดอก

คําใต มีพ้ืนที่ปลูกในป 2541, 2542 และ 2543 จํานวน 1,560,  1,352  และ 698 ไร ตามลําดับ 

      สาเหตุที่พ้ืนที่ปลูกถ่ัวเขียวลดลง เนื่องจาก 

1) เมล็ดพันธุถ่ัวเขียวมีราคาสูง เกษตรกรเก็บพันธุเอง เปอรเซ็นตความงอกต่ํา ทําใหได  

ผลผลิตลดลง 

2)  คาจางแรงงานในการเก็บเก่ียวสูง ไมคุมทุน 

3)  ถาปลูกในพ้ืนที่ซ้ํากันหลายป ทําใหขาวที่ปลูกตามเฝอใบ หักลม ผลผลิตขาวต่ํา 

4)  มีพืชแขงขัน เชน กระเทียม มีรายไดสูงกวาการปลูกถ่ัวเขียว 

5) สภาวะทางธรรมชาติ ฝนแปรปรวน ผิดฤดู ในบางปตนฤดูฝนมีปริมาณฝนมาก เม่ือ

หวานถ่ัวเขียวไปแลว  น้ําทวมทําใหถ่ัวเขียวตาย 

     สวนเกษตรกรที่ยังคงปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวใหเหตุผลดังนี้ 

1)  ชวยปรับปรุงบํารุงดิน 

2)  เปนการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชน  มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

3)  มีพ้ืนที่เหมาะสําหรับปลูกถ่ัวเขียว 

4)  มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอในการปลูกและเก็บเก่ียวถั่วเขียว 

3.2 โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว 

 จากการเพิ่มของประชากรและความตองการอาหาร  แตการผลิตพืชประสบปญหาจากสภาพ

ดินฟาอากาศแปรปรวน  ผลผลิตมีราคาต่ําลง ในขณะที่ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น การผลิตพืชเพียง

อยางเดียวจึงมีความเสี่ยงคอนขางสูง ภาคเหนือตอนลางเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวเพียงอยางเดียว จึง

นาจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถเขากันไดกับการปลูกขาว  การเลี้ยงปลาในนาขาว เปนเทคโนโลยีอยาง

หนึ่งท่ีเกษตรกรสามารถปฏิบัติได มีงานวิจัยการเลี้ยงปลาในนาขาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน

จํานวนมาก ที่ไดพิสูจนแลววา มีความเปนไปได และทดลองในไรนาเกษตรกรจนประสบความสําเร็จใน

ระดับหนึ่ง จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ภาคเหนือตอนลางมีสภาพแวดลอมไมแตกตางจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากนัก ดังนั้น การเลี้ยงปลาในนาขาว จึงนาจะมีความเปนไปไดในภาคเหนือ

ตอนลาง อีกประการหนึ่ง ปลาจัดวาเปนแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญ เกษตรกรสามารถผลิตสําหรับ

บริโภคในครัวเรือนได และมีตนทุนการผลิตไมสูง เม่ือเทียบกับโปรตีนที่มาจากแหลงอ่ืน จึงทําการ

ทดลองเพื่อศึกษาความเปนไปไดของเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในนาขาว อันจะนําไปสูการใชทรัพยากรที่มี

อยูอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการปลูกขาวเพียงอยางเดียว  และใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน

ระบบการผลิตของเกษตรกร 

3.2.1  วิธีดําเนินการ 

 ใชแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม โดยเลือกพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรจังหวัด

พิจิตร และอีก 2 แหง ที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ ซึ่งท้ัง 2 จังหวัดเปนพ้ืนที่มีการดําเนินงานของ
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โครงการกระจายการผลิตในระดับไรนา พ้ืนที่ทั้ง 3 แหงไดใชวิธีการดําเนินการเชนเดียวกัน ในที่นี้จะขอ

กลาวเฉพาะพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดพิจิตร  

 พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรจังหวัดพิจิตร  เปนพ้ืนที่ราบลุมทําการเกษตรแบบอาศัย

น้ําฝน เกษตรกรปลูกขาวเพียงอยางเดียว มีความเสี่ยงในเรื่องโรคและแมลง และราคาผลผลิตไม

แนนอน เกษตรกรตองการเพิ่มกิจกรรมการเกษตรอื่นเพ่ือลดความเสี่ยง การนํากิจกรรมเขาเสริม

กิจกรรมเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู จะตองเปนกิจกรรมที่ไมขัดกับกิจกรรมเดิม ไมยุงยาก มีการลงทุนไม

มากนัก เกษตรกรสามารถปฏิบัติได การเลี้ยงปลาในนาขาว เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเกษตรกรนาจะปฏิบัติได 

กลาวคือเกษตรกรปลูกขาวอยูแลว เพียงแตแปรเปลี่ยนพ้ืนที่นาบางสวน ก็สามารถเลี้ยงปลาในนาขาวได 

โดยไมกระทบกับกิจกรรมเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู จึงไดมีการวางแผนการทดสอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือการเกษตรจังหวัดพิจิตร ตั้งแต 2534-2539 เปนเวลา 6 ป ในแตละปมีเกษตรกรรวมดําเนินการ 

9,  11,  8, 13, 12 และ13 ราย   ตามลําดับ 

3.2.2   วิธีปฏบัิติ   

 การเลือกแปลงนาและการเตรียมแปลง ใชกระทงนาที่มีพ้ืนที่สมํ่าเสมอ ไมเปนนาดอนหรือ

นาลุมจนเกินไป มุมคันนาขุดเปนบออนุบาลขนาดยาว  10-15 เมตร กวาง 5-10  เมตร ลึก 1.25-

1.50 เมตร ขุดคูรอบแปลงนาหรืออยางนอย 2 ดาน ใหเชื่อมตอกับบออนุบาลขนาดของรอง กวาง  1-

1.50 เมตร ลึก 1 เมตร แลวนําดินที่ขุดจากรองไปเสริมคันนาใหสูงและใหญขึ้นใชสําหรับปลูกไมผลและ

พืชผัก   พันธุปลา ใชพันธุปลากินพืช ไดแก ปลาตะเพียนขาว ปลาไน และปลานิล ขนาดปลาที่ปลอย

เขานา 3-5 เซนติเมตร จํานวน 880-1,000 ตัว/ไร  พันธุขาว ใชพันธุขาวตานทานตอศัตรูขาว เชน  

พันธุสุพรรณบุรี 90  ชัยนาท 1 ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 20 กิโลกรัม/ไร  หวานรองพ้ืนกอนปกดํา

ขาว และปุยสูตร  20-0-0   จํานวน 13.5 กิโลกรัม/ไร  หวานเมื่อขาวกําเนิดชอดอก  โครงการฯเปน

ผูใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตที่ใชในการทดสอบ ไดแก พันธุปลา พันธุขาว  ปุยเคมี การขุดบอ

อนุบาล และรองน้ําในแปลงนา สวนแรงงานในการปฏิบัติงานทั้งหมด เกษตรกรเปนผูรับผิดชอบ 

3.2.3  ผลการทดลอง 

 ผลการดําเนินการเปนเวลา 6 ป (2534-39) สรุปไดวา การเลี้ยงปลาในนาขาว จะเสียพ้ืนที่

ในการทําบออนุบาล และการทํารองน้ําขางคันนาประมาณรอยละ 9.6 และเหลือพ้ืนที่ปลูกขาวรอยละ 

90.4  ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย  636 กิโลกรัม/ไร และไดผลผลิตปลาเฉลี่ย 28.6 กิโลกรัม/ไร มีรายไดสุทธิ 

1,109 บาท/ไร สวนแปลงของเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียวไดผลผลิตขาว  611 กิโลกรัม/ไร รายได

สุทธิ 858 บาท/ไร  (มรกต และคณะ, 2539) 

 ผลการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาขาว แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดทางดานวิชาการ

เกษตรและทางดานเศรษฐศาสตร แตเม่ือจบโครงการฯแลว ไมมีการขยายผล เนื่องจากมีขอจํากัดหลาย

ประการ อยางไรก็ตาม เม่ือฤดูนาป 2543 ไดมีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีการ

เลี้ยงปลาในนาขาว จากเกษตรกรที่รวมดําเนินการบางราย มีขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 
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ขอดี 

1) ไดผลผลิตขาวและปลา ผลผลิตปลาไวบริโภคภายในครัวเรือน ถาเหลือก็จําหนาย 

นอกจากนี้เกษตรกรยังไดเทคโนโลยีใหมๆ ในการทํานา เชน พันธุขาว การใสปุยที่

ถูกตอง ฯลฯ ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตขาวสูงกวาที่เคยปฏิบัติ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดิน เกษตรกรยังทํานาตามปกติ เพียงแตเลือกแปลงนาที่

เหมาะสมมาปรับเปลี่ยนพื้นที่บางสวนเพื่อการเลี้ยงปลา เปนการเพิ่มกิจกรรม และลด

ความเสี่ยง 

3) วิธีการไมยุงยาก ใชเวลาในการดูแลรักษาไมมาก ไมขัดกับกิจกรรมหลัก ปลาไมทําลาย

ตนขาว 

4) ไดประโยชนจากการปรับปรุงคันนา คันนาใหญขึ้นก็สามารถใชคันนาในการปลูกไม

ผลไมยืนตนและพืชผักไวสําหรับบริโภคและจําหนายได 

ขอจํากัด 

1) การลงทุน ระยะเริ่มแรกของการเลี้ยงปลาในนาขาว เกษตรกรตองลงทุนสูง เก่ียวกับ

การขุดบออนุบาลและรองน้ําในแปลงนา 

2)  แหลงพันธุปลา เกษตรกรหาซื้อพันธุปลาคอนขางยาก ตองไปซื้อท่ีสถานีประมง ซึ่งอยู

หางไกล และเมื่อไปแลวก็ไมแนวาจะไดปลาตามขนาดที่ตองการ ตองเสียเวลา และ

คาใชจายในการเดินทาง 

3)  ปญหาเรื่องศัตรูพืช เนื่องจากในป 2541-2542 ไดมีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหอย

เชอรี่ระบาดมาก เกษตรกรตองใชสารเคมีเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูขาว มีผลทําใหปลา

ตาย 

4) ปญหาทางดานสังคม มีการลักขโมยปลาจากแปลงทดสอบ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

เกษตรกรหมดกําลังใจไมอยากเลี้ยงปลาในนาขาวตอไป 

3.2.4  สถานภาพของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 การขยายผลของเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในนาขาว หลังจากจบโครงการฯแลว เทคโนโลยี

การเลี้ยงปลาในนาขาวไมสามารถขยายผลสูเกษตรกรอื่นได ดวยขอจํากัดดังไดกลาวขางตน แต

เกษตรกรบางรายก็ยังคงดําเนินการอยู โดยเปลี่ยนพันธุปลาจากเดิมที่โครงการฯเปนผูเตรียมให เปน

พันธุปลาที่เกษตรกรสามารถหาซื้อไดงาย เชน ปลาสวาย ปลาดุก ซึ่งมีผูนําไปจําหนายถึงพ้ืนที่ แม

เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในนาขาวจะไมสามารถขยายผลออกไปได แตเกษตรกรที่รวมโครงการฯก็

สามารถใชบออนุบาลเปนบอดักปลาธรรมชาติไวบริโภคในครัวเรือนไดโดยไมตองลงทุน เม่ือเริ่ม

โครงการเลี้ยงปลาในนาขาวไดมีการปรับปรุงคันนาใหใหญขึ้น สําหรับปลูกไมผลบนคันนา ตอมาอีก 2-

3 ป ไมผลใหผลผลิต เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไวบริโภคและจําหนายได ซึ่งเกษตรกรบางรายกลาว

วา รายไดจากไมผลและพืชผัก มากกวารายไดจากการเลี้ยงปลา สวนน้ําในคูน้ําสามารถใชสําหรับรดไม

ผลในฤดูแลงได 
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4. ประสบการณในการใชแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม 

 การวิจัยระบบการทําฟารม แมวาจะเปนแนวทางการวิจัยในไรนาที่ไดรับการยอมรับวา

เหมาะสม โดยมีการอธิบายลักษณะของงานวิจัย วิธีการ ขั้นตอนตาง ๆ พรอมกับเครื่องมือในการทํา

ความเขาใจกับพ้ืนที่เปาหมาย ตลอดจนการเชื่อมโยงของหนวยงานที่เก่ียวของกับงานวิจัย ไดอยาง

เหมาะสมและลงตัว  แตในการปฏิบัติจริง   บางขั้นตอนก็สามารถปฏิบัติไดผลดี แตบางขั้นตอนก็ไม

สามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคได เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  กรมวิชาการเกษตร โดย

สถาบันวิจัยการทําฟารมในอดีต และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ในปจจุบัน ไดใชแนว

ทางการวิจัยระบบการทําฟารมในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือแกปญหาใหกับเกษตรกรในทองถ่ิน มีการ

ดําเนินงานหลายโครงการ ทั้งโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการที่ใช

งบประมาณของรัฐบาลไทย การดําเนินงานวิจัยที่ผานมา มีทั้งโครงการที่ประสบความสําเร็จและไม

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  จากประสบการณของการดําเนินงานที่ผานมา  มี

ขอสังเกตการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการวิจัยระบบการทําฟารม ดังนี้ 

4.1 การเลือกพ้ืนที่  

ในการทํางานวิจัยในไรนาเกษตรกร จําเปนตองมีพ้ืนที่เปาหมาย  การเลือกพ้ืนที่จะตองตรงกับ

วัตถุประสงค เชน ตองการทํางานวิจัยเรื่องระบบการปลูกพืชที่มีพ้ืนที่ขาวเปนพืชหลัก จะตองเลือกพ้ืนที่

ปลูกขาวที่เปนตัวแทนของพื้นที่บริเวณนั้น โดยหวังวาเมื่อไดเทคโนโลยีแลว จะสามารถขยายผลไปใน

พ้ืนที่ใกลเคียงได บางโครงการไดเลือกพ้ืนที่ เปาหมายครอบคลุมพ้ืนที่กวางมากเกินไป เชน 

โครงการวิจัยการเกษตรเขตใชน้ําฝน ไดเลือกพ้ืนที่ตามเขตนิเวศเกษตร (Agroecological zones) 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึ่งเปนพ้ืนที่กวางเกินศักยภาพใน

การทํางาน เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องบุคลากร จึงทํางานไดเฉพาะจุดเทานั้น เชน ที่อําเภอดอกคําใต

และอําเภอแมใจ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการผลิตได  สวนในพื้นที่อ่ืนของโครงการฯ ไม

สามารถจัดการไดทั่วถึง โครงการอื่นๆ ก็เปนไปไดทํานองเดียวกัน                                                              

การเลือกพ้ืนที่ที่สําคัญอีกแบบหนึ่ง ก็คือการเลือกพ้ืนที่ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เชน 

การเกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช รัฐจําเปนตองใหการชวยเหลือแกเกษตรกรผูไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้น การเลือกพ้ืนที่จึงตองเปนไปตามพื้นที่ที่รัฐไดกําหนดไว เปนการเพ่ิมพ้ืนที่

ดําเนินงาน แตมีบุคลากรจํากัด ทําใหการดูแลงานวิจัยไมทั่วถึง ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงานไมสําเร็จตาม

เปาหมาย 

4.2 การศึกษาสภาพพื้นที่  

ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินงานตอจากที่ไดเลือกพ้ืนที่เปาหมายแลว เปนขั้นตอนที่สําคัญและเปน

หัวใจของการวางแผนงานวิจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับวานักวิจัยเขาใจปญหา 

เงื่อนไข และโอกาส ที่แทจริงของเกษตรกรมากนอยเพียงไร การทําความเขาใจกับพื้นที่เพ่ือนําไปสูการ

วางแผนงานวิจัย จําเปนตองทํางานรวมกันหลายฝาย และทํางานเปนทีม ตองใชขอมูลทุติยภูมิและปฐม

ภูมิ นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ จากประสบการณที่ผานมา  พบวา โครงการ
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ใดที่มีการวิเคราะหปญหาไดชัดเจน ก็จะทําการวิจัยจนไดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถ

นําไปใชได ตัวอยางเชน โครงการเกษตรเขตใชน้ําฝน แมในชวงนั้นวิทยาการดานการวิจัยและพัฒนา

ระบบการทําฟารมของประเทศไทยยังไมเปนที่แพรหลาย และการวิเคราะหพ้ืนที่เปาหมายยังเปนไป

อยางไมมีรูปแบบที่เดนชัดเหมือนในปจจุบัน ซึ่งมีเครื่องมือทางวิชาการหลายอยางชวยใหดําเนินการได

รวดเร็วและแมนยํา แตการที่โครงการนี้เปนโครงการรวมมือระหวางหลายหนวยงาน โดยเฉพาะ

นักวิชาการและนักสงเสริมไดทํางานรวมกันอยางใกลชิด การเขาไปเรียนรูสภาพและเงื่อนไขของระบบ

นิเวศเกษตรของพื้นที่เปาหมาย เปนไปอยางมีสวนรวมที่แทจริง และเปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไป 

เกษตรกรเปนผูเสนอประเด็นปญหาและความตองการใหคณะทํางานทราบ เชน ที่อําเภอดอกคําใต มี

ปญหาเรื่องการปลูกขาว เนื่องจากเปนพ้ืนที่อับฝน และแรงงานไมเพียงพอ สวนที่อําเภอแมใจไมมี

ปญหาเรื่องการปลูกขาว ปริมาณและการกระจายตัวของฝนดี ตองการเพิ่มความเขมขนของการปลูกพืช

ใหมากชนิดขึ้น ซึ่งปญหาเหลานี้เปนขอมูลที่ทําใหวางแผนวิจัยไดอยางถูกตอง  

สวนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของโครงการเกษตรเขตใชน้ําฝน และของโครงการอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ

นอย มีสาเหตุดังนี้ 

1) ทีมงานไมเปนแบบสหสาขาวิชา ไมมีประสบการณในการวิเคราะหประเด็นปญหา จึงไมได

ปญหาที่แทจริง ประเด็นปญหาที่จะนําไปสูการวางแผนงานวิจัยเปนเรื่องสําคัญ ถาผิดประเด็น แม

งานวิจัยจะไดผลดี แตเกษตรกรก็ไมยอมรับ เพราะไมไดแกปญหาใหเกษตรกร 

2)  มีเวลาจํากัด เนื่องจากปริมาณงานมาก มีนักวิชาการนอย มีเวลาวิเคราะหพ้ืนที่จํากัด 

ดังนั้น การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และการเขาไปศึกษาสภาพความเปนจริงของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 

จึงทําแบบเรงดวน  ทําใหไดปญหาที่ไมถูกตองตามความเปนจริง 

3) มีโครงการมาก ครอบคลุมหลายพื้นที่ จุดประสงคของแตละโครงการแตกตางกัน ไม

สามารถวิเคราะหปญหาอยางละเอียดไดทุกโครงการ 

4.3 การวางแผนงานวิจัย   

เปนขั้นตอนที่ดําเนินการตอจากการทําความเขาใจในพ้ืนที่ กลาวคือ เม่ือไดปญหา เงื่อนไข 

และโอกาสแลว ก็จะนําปญหาเหลานี้ไปวางแผนงานวิจัย โดยใชทีมงานจากหลายสาขาวิชา และให

เกษตรกรมีสวนรวมในการเลือกเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหา ดังนั้น การวางแผนงานวิจัยจึงเปนเรื่องสําคัญ   

เพราะถาเลือกเทคโนโลยีที่ไปทดสอบไมเหมาะสมกับสภาพของเกษตรกรแลว แมการทดสอบจะไดผล 

เกษตรกรก็ไมยอมรับ ตัวอยางเชน ที่อําเภอดอกคําใต มีปญหาเรื่องการปลูกขาว เนื่องจากอยูในเขตอับ

ฝนและขาดแรงงาน จึงไดนําเทคโนโลยีการทําขาวนาหยอดเขาไปแกปญหา แตการทําขาวนาหยอดที่

ประสบความสําเร็จจากพื้นที่อ่ืน ใชไมกระทุงแลวหยอด ซึ่งจะใชแรงงานคอนขางมาก ประมาณ 4 คนตอ

ไรตอวัน ซึ่งไมเหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงไดปรึกษากับทีมงานของกองเกษตรวิศวกรรม และมีการเสนอ

เครื่องหยอดแบบลอจิก ซึ่งสามารถปลูกขาวนาหยอดไดวันละ 3-5 ไร โดยใชแรงงานเพียง 2-3 คน ทํา

ใหเกษตรกรยอมรับไปปฏิบัติ เนื่องแกปญหาแรงงานได 

บางโครงการนักวิชาการไดปญหามาแลว ดําเนินการวางแผนเอง โดยเกษตรกรไมไดมีสวนรวม 

สวนใหญมักจะไมสําเร็จ เพราะในการวิเคราะหปญหา บางปญหาไมปรากฏออกมาชัดเจน โดยเฉพาะ



นิชัย  ไทพาณิชย 162 

 

ปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาเรื่องขโมยปลาในโครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ถึงแมจะวิจัยจนได

เทคโนโลยีที่เปนไปไดทางวิชาการกับพ้ืนที่นั้น แตเกษตรกรก็ไมยอมรับ 

การวางแผนงานวิจัย ไมไดวางแผนงานวิจัยตามสภาพปญหาของเกษตรกร แตกลับนําเอา

กิจกรรมใหมเขาไปทดลอง ซึ่งอาจจะไปกระทบกับกิจกรรมอื่นที่เกษตรปฏิบัติอยู 

ปญหาของเกษตรกรเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง แตเม่ือเวลาผานไป ปญหาจะลดลง แตมีปญหา

เกิดใหมเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับแผนงานวิจัยจึงมีความจําเปนตามสถานการณ 

การเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ อาจจะไดเกษตรกรไมเหมาะสม จึงขาดความรวมมือใน

การดําเนินงาน เกษตรกรเพียงหวังอยากจะไดปจจัยการผลิตจากโครงการเทานั้น 

การวางแผนงานวิจัยใหไดผลดี และประสบความสําเร็จ จะตองมีสวนรวมในการวางแผนหลาย

ฝาย  ประกอบดวยนักวิชาการจากหลายสาขาวิชา ซึ่งเปนผูรูทางทฤษฎี นักสงเสริม ซึ่งมีความรูทางดาน

สภาพแวดลอมและการถายทอดเทคโนโลยี และเกษตรกร ซึ่งเปนผูมีความชํานาญทางดานปฏิบัติ และรู

ซึ้งถึงสภาพแวดลอมของตน  ตัวอยางเห็นไดจากการปลูกขาวนาหยอด และการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาว ที่

อําเภอดอกคําใต 

4.4 การทดสอบ  

เปนการดําเนินการในไรนาของเกษตรกร โดยเกษตรกรเปนผูปฏิบัติทุกขั้นตอน สวน

นักวิชาการเปนผูใหคําแนะนํา  วิธีปฏิบัติที่ใชกันโดยทั่วไป คือ โครงการเปนผูสนับสนุนปจจัยการผลิต

ทุกอยาง ไดแก  พันธุพืช  ปุย  สารเคมี  ฯลฯ  เกษตรกรเปนผูลงแรงปฏิบัติทุกอยาง ตั้งแตการเตรียม

ดินปลูก จนถึงการเก็บเก่ียว ผลผลิตหลังเก็บเก่ียวและบันทึกขอมูลแลว ยกใหเปนของเกษตรกรทั้งหมด 

ในระหวางการทดสอบ นักวิชาการจะเก็บขอมูล แลวทําการวิเคราะหขอมูลสําหรับปรับปรุงการ

ดําเนินงานในปตอไป และเม่ือโครงการสิ้นสุด ไดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก็ใชเปนขอมูลในการแนะนําใน

พ้ืนที่อ่ืนที่อยูในเขตนิเวศเดียวกันตอไป 

  จากการทดสอบที่ผานมา มีทั้งโครงการที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ ดวย

เหตผุลตาง ๆ ดังนี้ 

 1) เกษตรกร ความสําเร็จในการทดลองเทคโนโลยี ขึ้นอยูกับเกษตรกรผูรวมโครงการเปน

อยางมาก มีบอยครั้งพบวา ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน เทคโนโลยีที่นําไปทดสอบเหมือนกัน เกษตรกรรวม

โครงการที่มีความสนใจและเอาใจใส จะไดผลผลิตดีกวาเกษตรกรซึ่งใหความสนใจนอย  

 2) เทคโนโลยี ตัวเทคโนโลยีที่นําเขาไปทดสอบในไรนาเกษตรกร โดยเกษตรกรเปน

ผูดําเนินการเอง ถาเทคโนโลยีเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของ

เกษตรกรแลว เกษตรกรจะใหความสนใจ ตัวอยางเชน การทําขาวนาหยอดที่อําเภอดอกคําใต เปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เกษตรกรจึงใหความสนใจ สวนการปลูกถ่ัวเขียวกอนการปลูกขาว

ท่ีอําเภอแมใจ ในระยะแรกเกษตรกรใหความสนใจดี แตตอมามีกิจกรรมอื่นที่มีรายไดดีกวา เกษตรกร

จึงใหความสนใจนอยลง หรือการเลี้ยงปลาในนาขาว เปนเทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดในพ้ืนที่การทํานา 

แตตองการจัดการในบางเรื่อง เชน  แหลงการซื้อลูกปลาและอ่ืน ๆ 

 3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต  ในการทํางานวิจัยในไรนาเกษตรกร จําเปนตองสนับสนุน

ปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรในระยะแรก มิฉะนั้นจะหาเกษตรกรเขารวมดําเนินงานวิจัยไดยาก เพราะ



ประสบการณในการพัฒนาระบบการปลูกพืชและระบบเกษตรแบบผสมผสาน 163 

 

เกษตรกรจะตองทําตามแผนการทดลองที่วางไว แมนักวิจัยคิดวาเปนเทคโนโลยีไมยุงยาก แตเกษตรกร

จะรูสึกยุงยากในสิ่งท่ีตองปฏิบัติตามแบบแผน  การสนับสนุนปจจัยการผลิต ตองใหกับเกษตรกรที่

ตองการทดสอบเทคโนโลยีจริง ๆ จึงจะไดผล แตเกษตรกรบางรายตองการเพียงปจจัยการผลิตเทานั้น 

โดยใหความสนใจกับงานวิจัยนอยมาก ผลที่ไดจึงไมเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งสังเกตไดจากการไป

เยี่ยมแปลงทดลอง หรือการเปรียบเทียบผลผลิตกับแปลงทดลองที่อยูขางเคียง 

4.5 การประเมินผลกอนการผลิต  

แบงออกเปน  2  ขั้นตอน 

4.5.1  การทดสอบตางพ้ืนที่ เปนการนําผลการทดลองที่ไดผลดีจากพ้ืนที่วิจัย ไปทดสอบใน

พื้นที่อ่ืนที่มีสภาพคลายคลึงกัน  ในการปฏิบัติจริงมีการดําเนินงานในขั้นตอนนี้คอนขางนอย เนื่องจาก

ระยะเวลาของโครงการวิจัยคอนขางสั้น ประมาณ 3 ป งานวิจัยจึงทําไดเพียงแคทดสอบความเหมาะสม

ของเทคโนโลยีกับพ้ืนที่แลวก็จบโครงการ โดยไมไดดําเนินการจนถึงขั้นตอนทดสอบตางพ้ืนที่ แตมีบาง

โครงการที่ไดทํางานวิจัยตอเนื่อง โดยการนํางานวิจัยที่ไดผลดีจากพื้นที่วิจัยไปทดสอบตางพ้ืนที่ 

ตัวอยางเชน การนําเทคโนโลยีการปลูกถ่ัวเขียวกอนการปลูกขาวที่ไดผลแลวที่อําเภอแมใจ ไปทดสอบ

ตางพ้ืนที่ที่อําเภอดอกคําใต ปรากฏวาไดผลผลิตถ่ัวเขียวเปนที่นาพอใจ พ้ืนที่ทั้งสองแหงอยูไมหางไกล

กันมาก และอยูในเขตนิเวศเกษตรเดียวกัน และยังไดนําเทคโนโลยีถ่ัวเขียว-ขาวไปทดสอบตางพ้ืนที่ที่

จังหวัดลําปางและจังหวัดพัทลุง แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากฝนแปรปรวน ทําใหไดผลผลิตต่ํา  

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อีกที่ไดทําการทดสอบตางพ้ืนที่ ไดแก การปลูกถ่ัวเหลืองหลังขาวที่

ไดผลดีจากการที่วิจัยที่จังหวัดพิจิตร แลวนําไปทดสอบตางพ้ืนที่ที่จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด

อุตรดิตถ ปรากฏวาไดผลดีเชนเดียวกัน 

4.5.2 การขยายการผลิตขั้นทดลอง เปนขั้นเตรียมการผลิตกอนการผลิตแปลงใหญ โดย

เตรียมความพรอมทางดานองคกร ปจจัยการผลิต การตลาด แหลงเงินทุน และอ่ืน ๆ โครงการเกษตร

เขตใชน้ําฝนไดดําเนินการขยายการผลิตขั้นทดลองของเทคโนโลยีถ่ัวเขียว-ขาว ที่อําเภอดอกคําใต โดยมี

หลายหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมี สถาบันวิจัยการทําฟารม(ในอดีต) กรมวิชาการเกษตร เปนผู

ประสานงาน ดําเนินงานรวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธกส.) และกองเกษตรวิศวกรรม  จากการประชุมรวมกัน ไดสรุปเปนแนวทางการดําเนินงานไวดังนี้ 

 1) การจัดตั้งกลุมเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริมเปนผูจดทะเบียนผูปลูกพืชถ่ัวเขียว-ขาว ไว

สําหรับเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป 

2) การจัดหาเมล็ดพันธุ กรมสงเสริมการเกษตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเมล็ดพันธุ  

เนื่องจากมีศูนยขยายพันธุพืชกระจายอยูทั่วประเทศ 

 3) กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบเรื่องจัดหาเครื่องหยอดเมล็ด พันธุพืช 

 4) ธนาคารเพ่ือการเกษตรกรและสหกรณการเกษตร รับผิดชอบในเรื่องสินเชื่อทางการเกษตร 

สําหรับเกษตรกรที่ปลูกถ่ัวเขียวกอนการปลูกขาว 

 เนื่องจากการปลอยสินเชื่อทางการเกษตรของธกส. มีระเบียบในทางปฏิบัติหลายขั้นตอน แตที่

สําคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือ ธกส. จะตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของเทคโนโลยีถ่ัวเขียว-ขาว  วามี

ผลตอบแทนมากนอยเพียงไร  ในขณะนั้นใกลฤดูกาลปลูกถ่ัวเขียวแลว ก็ยังไมมีขอมูลเก่ียวกับเรื่อง    
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ผลตอบแทนของ ถ่ัวเขียว-ขาว ดังนั้น ธกส. จึงไมสามารถอนุมัติสินเชื่อใหได ในปตอมาเปนปที่สิ้นสุด

โครงการ จึงไมไดดําเนินการตอ อยางไรก็ตาม เกษตรกรก็คงยังดําเนินการปลูกถ่ัวเขียวกอนขาวตอไป

ตามกําลังท่ีตนมีอยู 

4.6 การผลิตแปลงใหญ     

เปนขั้นตอนที่ผลิตเปนการคา ของเทคโนโลยีไดผานการดําเนินงานที่ไดผลมาแลว จากขั้นตอน

การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง และมีความเชื่อม่ันวา การผลิตแปลงใหญนาจะประสบความสําเร็จ 

บทบาทสําคัญในขั้นตอนนี้เปนขององคกรเอกชน เจาหนาท่ีสงเสริมและนักวิชาการเปนเพียงผูใหการ

สนับสนุน ตัวอยางท่ีองคกรเอกชนที่ไดทําสําเร็จแลวไดแก การปลูกถ่ัวเขียวกอนการปลูกขาว ดําเนินการ

โดยกลุมเกษตรกรที่อําเภอดอกคําใต 

5. การวิจัยระบบการทําฟารมของกรมวิชาการเกษตรในอนาคต 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตตาง ๆ ซึ่งไดเปลี่ยนสถานะมาจากสถาบันวิจัยระบบการทํา

ฟารมในอดีต มีภาระกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของ

พ้ืนที่และของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ  ในการปฏิบัติภาระกิจดังกลาวที่ผานมา  ไดใชแนวทางของ

งานวิจัยระบบการทําฟารมเปนหลักในการดําเนินงาน  แมในอนาคต แนวทางนี้ก็ยังเปนแนวทางที่

เหมาะสมกับภาระกิจของหนวยงาน  เนื่องจากการวิจัยระบบการทําฟารม มีขั้นตอนที่เหมาะสมกับสภาพ

การวิจัยในไรนาเกษตรกร  กลาวคือ  รูชัดเจนวาจะไปพัฒนาอะไร  ตัวอยาง เชน ตองการจะพัฒนาเรื่อง

การเพ่ิมผลผลิตขาว ก็ไปเลือกพ้ืนท่ี ๆ มีการปลูกขาวมาก  เม่ือไดพ้ืนที่เเลวก็ทําการศึกษาสภาพพื้นที่ 

เพ่ือใหเขาใจสภาพทางกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ เเละสังคม ในพ้ืนที่นั้นวา มีปญหา เงื่อนไข เเละ

โอกาสในระบบการผลิตอยางไร  ในกระบวนการเขาไปศึกษา ก็มีเครื่องมือหลายอยาง เชน การวิเคราะห

ระบบนิเวศเกษตร การประเมินสภาวะชนบทเเบบเรงดวน  หรือเครื่องมืออ่ืนๆ อีกหลายอยางใหนักวิจัย

เลือกใชได  และส่ิงที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือ   นักวิจัยจากหลายสาขาวิชา ไดเขาไปรวมกันศึกษาสภาพ

ความเปนจริงของเกษตรกร  เปนการเพิ่มความรูเเละทักษะใหกับผูวิจัย อันจะนําไปสูการวางแผนงานที่

ถูกตอง สามารถแกปญหาเเละเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกรตามสภาพเงื่อนไขของเกษตรกรที่เปนอยูได 

 แตในสถานการณปจจุบันของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตตาง ๆ  การนําวิธีการของ

การวิจัยระบบการทําฟารมมาใช ยังมีปญหาในการปฏิบัติอีกหลายประการ ที่สําคัญไดแก 

1) ความรูความสามารถของบุคลากร ความรูเเละประสบการณของบุคลาการในหนวยงาน 

เปนเรื่องสําคัญในการพัฒนางาน เนื่องจากแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารม ไดนํามาใชอยางเต็ม

รูปแบบเมื่อประมาณ ป 2525  พรอมกับการตั้งสถาบันวิจัยการทําฟารม ในขณะนั้นการวิจัยระบบการ

ทําฟารมยังเปนของใหม  เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยการทําฟารมสวนใหญมาจากงานวิจัยเฉพาะดานพืช 

จึงมีความรูเรื่องแนวทางการวิจัยระบบการทําฟารมนี้นอยมาก การเพ่ิมพูนความรูในเรื่องนี้โดยการ

ฝกอบรมเจาหนาที่ของสถาบันวิจัยการทําฟารมเมื่อป 2528 โดยคณาจารยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนวิทยากร ซึ่งในขณะนั้นไดเนนการวิเคราะหพ้ืนท่ีเปาหมายเปนเรื่องหลัก 

โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร และการประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวน ซึ่งเปน

กระบวนการที่นักวิจัยจากหลายสาขาวิชาทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารตาง ๆ และขอมูลปฐม
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ภูมิโดยการเขาไปเรียนรูสภาพความเปนจริงของเกษตรกร ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคม เพ่ือใหทราบปญหา เงื่อนไข และโอกาสของเกษตรกร ซึ่งจะไดนําปญหาเหลานั้นไปสูการการ

วางแผนงานวิจัยและเพ่ิมทางเลือกใหเกษตรกรตอไป  การฝกอบรมครั้งนั้นทําใหเจาหนาท่ีของ

สถาบันวิจัยการทําฟารมมีความรูเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารม  สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานวิจัยใน

ไรนาเกษตรกรได     

2) ความรวมมือของนักวิชาการ  การวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร เปนการทําความเขาใจกับ

พ้ืนที่ของเกษตรกร จําเปนตองใชนักวิชาการจากหลายสาขาวิชา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรไมมี

นักวิชาการบางสาขาวิชา โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงสรางของหนวยงานไม

เอ้ืออํานวยใหมีนักวิชาการทางดานนี้  ในอดีตที่ผานมา การขอความรวมมือนักวิชาการจากสาขาวิชา

ตางๆเขารวมวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร เปนที่สนใจของหลายหนวยงาน จึงไดรับการตอบรับดวยดี  

แตในปจจุบัน หนวยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยทางการเกษตร  ใหความสําคัญกับการวิเคราะห

ปญหาตาง ๆ  เพ่ือนําไปสูการวางแผนงานอยางถูกตองของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ  ดังนั้น 

นักวิชาการจึงติดภารกิจในการทํางานของตนเอง ยากที่จะนํานักวิชาการจากหนวยงานอื่น มารวมในการ

วิเคราะหระบบนิเวศเกษตรได   จึงทําใหงานวิเคราะหปญหาไดผลออกมาไมสมบูรณเทาที่ควร 

3) โครงสรางของหนวยงาน  เนื่องจากสถาบันวิจัยการทําฟารมไดปรับโครงสรางใหม และได

เปลี่ยนเปนสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1–8  กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆของประเทศ ตั้งแต

ป พ.ศ. 2535  จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 10 ป  เจาหนาท่ีของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่มี

ความรูในเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารม ก็ไดยายไปอยูแผนกอ่ืน หนวยงานอื่นบาง และขาราชการที่

บรรจุใหมหรือยายโอนเขามาปฏิบัติงาน ยังไมมีความรูและประสบการณในเรื่องงานวิจัยระบบการทํา

ฟารม จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหงานวิจัยระบบการทําฟารมดอยลงไป 

แนวทางแกไขที่เปนไปได ในสภาวะปจจุบันที่บุคลากรในแตละหนวยงานไดลดนอยลง ยากที่

จะออกไปรวมกันทํางานเปนคณะใหญเหมือนที่ผานมา ก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรภายใน

หนวยงานใหรอบรูหลายดาน  โดยจัดใหมีการฝกอบรมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ผูที่เคยผานการฝกอบรมเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารมมาแลว ควรมีการเพ่ิมเติมความรู

ใหมๆ  โดยเฉพาะเครื่องมือใหมๆและเทคนิคตางๆ  ในการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

(2) ผูที่เขารับราชการใหม หรือผูที่ยายโอนมาจากหนวยงานอ่ืน โดยเฉพาะฝายวิจัยระบบ

เกษตรกรรมและฝายพัฒนาการผลิตพืช ของสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ควรไดรับการ

ฝกอบรมเรื่องการวิจัยระบบการทําฟารม เพ่ือใหเขาใจแนวคิดและแนวทางในการวิจัยในระดับไรนา เพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

(3) ตองฝกอบรมทางดานเศรษฐศาสตรและสังคม เพ่ือจะไดจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห

ขอมูลไดถูกตอง นําไปสูการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง  เชน วิทยาการดานผลิตพืช ผลิตสัตว เพ่ือเปนการเพิ่มพูน

ความรูความสามารถ ในการเก็บขอมูลเบ้ืองตนในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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