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บทคัดยอ 
 

 การทดสอบรูปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเปนพืชหลัก
จังหวัดมหาสารคาม ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกษตรกรตนแบบ
ที่มีระบบการผลิตเปนไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับภูมิสังคม รวมทั้งวิจัยและพัฒนาหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการผลิตพืชในแตละสภาพพื้นที่ อยางนอย 1 รูปแบบ เพื่อจะเปนแบบอยางที่เกษตรกรสามารถนาํ 
ไปปรับใช อันจะนําไปสูการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งจากผลการดําเนินงาน
ทําใหไดเกษตรกรตนแบบที่เขารวมโครงการ 1 ราย คือนางสมจิตร  รัตนรองใต ซึ่งเปนเกษตรกร ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง 
จ.มหาสารคาม ไดมีการใชแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนโดยการวิจัย
และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่อยูภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคามไดทําการจัดฝกอบรม 4 หลักสูตร ใหกับเกษตรกร ไดแก เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพ และการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยใชหลักคิด
ตามแนวทางการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรไดมีการเรียนรูและไดปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากข้ึน และมีการทําน้ําหมักชีวภาพโดยใชวัตถุดิบเศษเหลือจากทํา
ขนมขายในกลุมแมบาน เพื่อนําไปใชในการแชและหมักทอนพันธุมันสําปะหลังกอนนําไปปลูก ซึ่งศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรมหาสารคามไดเขาไปทําการทดสอบเบือ้งตน พบวา มันสําปะหลังที่แชและหมักทอนพันธุกอน
นําไปปลูกงอกไดเร็วกวาไมแชน้ําและแชน้ําเปลาประมาณ 14-20 วัน และในชวง 2-3 เดือนแรก มันสําปะหลังจะ
เจริญเติบโตไดดีกวาทอนพันธุที่ไมแชน้ําและมีการแชน้ําเปลา จนเปนที่สนใจของเกษตรกรขางเคียง จึงไดมีการ
จัดการสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชแชทอนพันธุมันสําปะหลังสําหรับเตรียมปลูกมันสําปะหลังโดยรายการ 
สยามทูเดย ทางชอง 5 ไดเขามาถายทํารายการรวมดวย นอกจากนี้นาง สมจิตร รัตนรองใต ยังไดรวมกลุมจัดทํา 
 

1  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
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1  Mahasarakam Agricultural Reseach and Development Center, Office of Agricultural Research and  Development   
Region 4 

ขนมที่ไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกลายเปนเกษตรกรที่มีหัวใจพอเพียง ในการทําการเกษตร
โดยผลิตพืชไรเปนหลัก ทําใหรูจักใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีเหตุมีผลภายใตเงื่อนไขการใชความรู และ
คุณธรรมควบคูกันไป โดยมีการใชแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนโดย 
อาศัยแนวคิดปรัชญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตกับองคความรูและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทํา
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีสุขภาพจิตที่ดี  
คําสําคัญ : ระบบการปลูกพืช  เศรษฐกิจพอเพียง  มันสําปะหลัง 
 

Abstract 
 

The testing of cropping pattern in cassava-based system according to Sufficiency Economy 
Philosophy in Mahasarakam province was conducted during October 2007 to September 2009. The 
objectives of this study were to generate the original farmer model who adopted the Sufficient 
Economy Theory for farming practices, which is well suitable to physical-social factors and 
investigate and develop an appropriate plant production technology in each environment to use as a 
model for other farmers, which will lead to a sustainable agriculture development and self 
sufficientcy. Mrs. Somjit Rat-Rong-Tai , a farmer  from Tumbon Na Pho, Kud Rang district, 
Mahasarakam province, was selected to join the program. Mrs. Somjit has adapted the Sufficient 
Economy Theory for her farming practies by researching and testing the new technology for crop 
production. Mahasarakam Agricultural Research and Development Center has provided 4 training 
courses  for the farmer, consisting of cassava yield improvement technology, wisdom of Sufficiency 
Economy Philosophy, compost and bio- fert i l izer production, and household accounting 
management. It was found that farmer’s knowledge has been improved. The farmer adjusted 
cassava planting area related to farm conditions and produced bio-extract fertilizer from waste 
residues of  snack making. The bio-extract fertilizer was used as a soaking solution for the stake 
before planting.  The primary experiment of Mahasarakam Agricultural Research and Development 
Center showed that the stake, saoked and fermented with bio-extract fertilizer, germinated faster 
than untreated stake and water soaking stake about 14-20 days. And during 2-3 months growth 
stage, cassava growth was better than cassava from untreated stake and water soaking stake. This 
technique was strongly interested by neighboring farmers. Therefore, the demonstration for bio-
extract fertilizer for soaking stake has been arranged and it was filmed and broadcasted by Siam 
Today Show, channel 5. Nowadays, Mrs. Somjit Rat-Rong-Tai has become a self- sufficient farmer, 
who mainly grows field crops. The farmer has a knowledge for appropriate technology management,  
reasonableness  and use  both knowledge and moral . The farmer has adapted the Theory of Self 
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Sufficiency for her practices and applied  the principle of Self Sufficiency Philosophy with the 
knowledge and technology provided by Departemtn of Agriculture. This improved farmer’s incomes 
as well as farmer’s emotional conditions. 
Key Words : cropping system, sufficiency economy, cassava  

บทนํา 
 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (sufficientcy economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤตการณ
เศรษฐกิจ เปนแนวทางการปฏิบัติใหรอดพนจากวิกฤติ สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ ของประชาชนทุกหมูเหลา รูปแบบระบบการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีการปลูก
พืชไรเปนพืชหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางประยุกตแนวทางหนึ่งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน และถึงแมวาจะมีการอัญเชิญ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
แตในการปฏิบัติงานจริงยังเนนการพัฒนาการเกษตรเชิงเด่ียว เพราะงายตอการปฏิบัติ ใหผลตอบแทนสูง แตเปน
แนวทางการพัฒนาการเกษตรที่มีความเส่ียง เนื่องจากวิธีการปฏิบัติเนนการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกเปนหลัก 
มีการลงทุนสูงและตองลงทุนอยางตอเนื่อง ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ขาดความหลากหลายของอาหารที่
ผลิตไดในฟารมและชุมชน ทําใหไมเกิดความม่ันคงดานอาหาร นอกจากนั้นยังนําไปสูความเสื่อมโทรมของสภาพ 
แวดลอมในระบบนิเวศเกษตร (สําราญ, 2552) จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานวา รอบ 10 ปที่ผาน
มา ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ปจจุบันมีกวา 5.77 ลานครัวเรือนในขณะท่ีเนื้อที่ถือ
ครองทําการเกษตรลดลงรอยละ 5.3 พรอมกับหนี้สินของครัวเรือนเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 97.3 โดยพบวาหนี้สิน
ของครัวเรือนยากจนสวนใหญมาจากการกูยืมเพื่อใชในการทําการเกษตรและใชจายเพื่อการบริโภคและอุปโภคใน
ครัวเรือน ซึ่งมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช เปนแนวทางแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดนํากรอบเศรษฐกิจพอเพียงมาแปลงสูการปฏิบัติ โดย
ยังคงให คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคี การพัฒนา เพราะฉะนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงมิใชมองเพียงบทบาทภาครัฐเทานั้น แตมองถึงภาคี การ พัฒนาตางๆ ซึ่งไดรวมกันสรุป
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 วา “สังคมมีความสุข อยางย่ังยืน ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําสู
การปฏิบัติ” 

ในดานการผลิตพืชกรมวิชาการเกษตรมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการผลิตพืชในแตละสภาพพื้นที่นั้น การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่อยูภายใตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงกับแตละกลุมเปาหมาย จะเปนแบบอยางที่เกษตรกรสามารถนําไปปรับใชอันจะนําไปสูการพัฒนาการ
เกษตรอยางย่ังยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได 
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วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อทดสอบ และคัดเลือกรูปแบบระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีความเหมาะสมกับแตละภูมิสังคม 
 2. เพื่อคนหาเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแปลงศูนยเรียนรู
ตนแบบดานการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกเกษตรกรในแตละภูมิสังคม 
 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถ
ของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ ไดโดย
ไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ - เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการ
ดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และท่ีสําคัญไมหลงใหล
ไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับส่ิงใด - หากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึด 
เสนทางสายกลาง ในการดํารงชีวิต (นิรนาม, 2541) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแตครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดํา เนินไปในทาง สายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผล รวมถึงความจํา เปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ จะตองอาศัยความรูความรอบคอบและความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํา 
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํา นึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดํา เนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และ
ความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (วิทยา และคณะ, 2543) 
  Benefit Cost Ratio  (BCR) คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน 
  สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน (benefit-cost ratio: b/c ratio) 
  =  รายได/ตนทุนการผลิต  
   =  ผลรวมรายไดที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน (pv) / ตนทุนที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน (pc) 
   ควรมากกวา 1 จึงมีการลงทุน 
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 กรอบแนวคิดในงานวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 ตามแนวพระราชดําริ ต้ังอยูบนพื้นฐานของกลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ  
 ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียง เล้ียงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย  
 ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังดาน สวัสดิการ 
การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ  
 ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสานความ
รวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ 
และขาวสารขอมูล  
 นัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีองคประกอบหลักอยู 3 ประการ ไดแก  
 ประการแรก เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลให
เพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเม่ือเหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อ
การคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณเชนนี้
เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอตลาด แทนท่ีวาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนด
เกษตรกรดังเชนที่เปนอยูในขณะน้ี และหลักใหญสําคัญย่ิง คือ การลดคาใชจาย โดยการสรางส่ิงอุปโภคบริโภค
ที่ดินของตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ  
 ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้ กลุมชาวบาน
หรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตร
แบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เม่ือองคกร
ชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่กวางขวางมากข้ึนแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็
จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เม่ือเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ 
กับสภาวการณดานการกระจายรายไดที่ดีขึ้น  
 ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร และ
ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิด 
ขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนในมิติอื่น ๆ ดวย ไดแก การสรางความม่ันคง
ใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
 กลาวโดยสรุป คือ แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มีสาระสําคัญดังกลาวขางตนนั้น นาจะ
นํามาใชเปนแบบอยางของการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไป แมวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจจะ
เปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได แตผลกระทบตาง ๆ จะไมรุนแรงมากนักถาหากทุกภาคสวนของสังคมมีการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลัก ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมท้ังมี
ความเอ้ืออาทรตอคนอื่น ๆ ในสังคมเปนประการสําคัญ ถึงแมวาขอคิดทั้งหมดจะมุงเนนไปสูกลุมเกษตรกร หรือผู
มีที่ดินทั้งหลาย แตก็ไมไดหมายความวาทุกคนจะตองกลับไปสูภาคเกษตรหมด ซึ่งเปนไปไมไดในสภาพความเปนจริง
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สําหรับคนอยูนอกภาคการเกษตรนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็จะตองถูกนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต เพราะ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา เปนแนวปฏิบัติตน ไมวาจะอยูในกิจกรรมอาชีพใด ก็ตองยึดวิถีชีวิตไทย อยูแต พอดี 
อยาฟุมเฟอยอยางไรประโยชน อยายึดวัตถุเปนที่ต้ัง ยึดเสนทางสายกลาง อยูกินตามฐานะ ใชสติปญญาในการ
ดํารงชีวิต จําเริญเติบโตอยางคอยเปนคอยไป อยาใชหลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งต้ังอยูบนความเส่ียง กูเงินมา
ลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความลมละลายในที่สุด ต้ังอยูบนหลักของ “รู รัก สามัคคี” ใชสติ 
ปญญาปกปองตนเองไมใหหลงกระแสโลกาภิวัฒน โดยไมรูถึงเหตุและผลตามสภาพแวดลอมของไทย ใหรูจัก
แยกแยะ ส่ิงดี ส่ิงเลว ส่ิงที่เปนประโยชน ตามสภาพความเปนจริงของบานเมืองของเราเปนที่ต้ัง ใหมี 
 ความรัก ความเมตตา ที่จะชวยเหลือสังคมใหรอดพนจากภัยพิบัติ และรวมพลังกันดวยความสามัคคี
เปนหมูเหลา ขจัดขอขัดแยงไปสูความประนีประนอม รักษาผลประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง เศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การดํารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม คือ หวนกลับมาใชวิถีชีวิตไทย จะทําใหชาติบานเมืองและตัวเราหลุดพน
จากความทุกข และมีความสุขในที่สุด  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

 ดําเนินการในฟารมเกษตรกร ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 
ถึงกันยายน 2552 โดยแบงการดําเนินงานเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่เปาหมาย คัดเลือกไดที่ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลังกันมาก 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพื้นที่ ประกอบดวยการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม
เศรษฐกิจ ทําใหทราบวา ตําบลนาโพธิ์เกษตรกรสวนใหญ ทํานา ทําไร (ออย และมันสําปะหลัง) และเล้ียงสัตว  
(วัว เปด ไก และหมูปา) จากนั้นดําเนินการการจัดเวทีเสวนาเพื่อใหไดปญหาในเชิงระบบที่สําคัญ และพบวา 
เกษตรกรสวนใหญ ยังขาดการวางแผนที่ดีในการจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งยังขาด
เทคโนโลยีที่ดีในการจัดการพืชตางๆ ในระบบฟารม 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ สืบเนื่องจากการจัดเวทีเสวนา จึงไดประเด็นปญหาของเกษตรกร
ที่สําคัญๆ จึงไดหาแนวทางเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการโดยการจัดอบรมเกษตรกรที่
รวมโครงการวิจัย และเกษตรกรเครือขาย จํานวน 4 เร่ือง ไดแก 1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เทคโนโลยี
การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 3) การทําน้ําหมักชีวภาพ 4) การจัดทําบัญชีครัวเรือน และจัดใหมีการไปศึกษาดู
งานที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อ.กันทรวิชัย  อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษาแนวทาง
ดําเนินงาน และแลกเปล่ียนแนวคิด องคความรู ภูมิปญญาตางๆท่ีมีอยูเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนําไปปรับใช
ในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม    
 ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการทดสอบ คณะผูดําเนินงานทดสอบไดดําเนินการการทดสอบตามแผนที่ไดกําหนด ไว 
โดยใหเกษตรกรนําความรูที่ไดจากการอบรม และศึกษาดูงาน มาลองประยุกตและปรับใช ตามประเด็นปญหาของ
เกษตรกรในแตละราย ซึ่งพบวา มีเกษตรกรหลายรายเริ่มมีการปรับเปล่ียน และมีการนําเทคโนโลยีที่ไดจากการ
อบรม และจากการไปศึกษาดูงาน ดังกลาว ลองเขามาทําการทดสอบในพื้นที่ โดยการเพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมการเกษตรใหมีความเหมาะสม พรอมทั้งยังรูจักวิเคราะหพื้นที่ และมีการปรับเปล่ียนจัดการกิจกรรม
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ตางๆใหเหมาะสมกับแรงงานและเวลาดวย เชน การนําวัสดุเศษเหลือมาทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชในการปลูกพืช 
และลดตนทุนในการผลิตในระบบการปลูกพืชดังกลาว เปนกิจกรรมการเก้ือกูลกันในระบบ ซึ่งทางคณะผูดําเนินงาน 
ก็จะไดนําผลท่ีไดจากการปรับเปล่ียนดังกลาวมาวิเคราะห และอธิบายในเชิงผลิตภาพ (ผลผลิต) เสถียรภาพ 
(คาใชจายและรายได) ของระบบการปลูกพืชดังกลาว ซึ่งจะนําไปสูความสมดุล ม่ันคงและย่ังยืนของเกษตรกร 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไป   
 ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล ในขณะนี้เกษตรกรไดมีการพัฒนาตัวเองจนเปนที่พอใจ และสงผลทําให
เกษตรกรรายอื่นใหความสนใจเขามาติดตอสอบถามขอมูลการจัดการ หรือเทคนิคการเพิ่มผลผลิต เชน การทํา
น้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชในการแชและหมักทอนพันธุมันสําปะหลังกอนนําไปปลูก นอกจากนี้นางสมจิตร  รัตนรองใต 
ใชแรงงานในครอบครัวทํากิจกรรม ลดรายจาย เสริมรายได โดยเปนสมาชิกกลุมแมบานขนมไทย ที่มีการใชวัตถุดิบใน
ฟารมมาทําขนมขายในยามวางเวนจากการทํากิจกรรมในฟารมอีกดวย จนทําใหนางสมจิตรไดรับคัดเลือกเปน
ตัวแทนของเกษตรกรในระดับจังหวัดของสํานักงานปฏิรูปการเกษตร เขามาถายทํารายการโทรทัศน รายการ
สยามทูเดย เพื่อถายทอดความรู และแนวทางตางๆ เชน การทําน้ําหมักชีวภาพ และการแปรรูปผลผลิตผลทาง
การเกษตร เปนตน ซึ่งเปนองคความรูที่เกิดจากการพัฒนาตนเองของเกษตรกร โดยมีหนวยงานราชการภาครัฐ
เขาไปสนับสนุน ซึ่งจากที่กลาวมาแลวขางตนทําใหเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจ และเริ่มหันมาทดลองใชและขยาย
ไปยังเกษตรกรรายอื่นเพิ่มมากขึ้น และในปจจุบันยังไดมีการถายทอดวิธีการ และองคความรูตางๆ ในการประกอบ 
อาชีพไปยังกลุมแมบานอื่นดวย 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ป 2551 ไดดําเนินการไดทดสอบและพัฒนารูปแบบระบบระบบการผลิตพืชในฟารมที่มีมันสําปะหลัง
เปนพืชรวม โดยทําการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานวิจัยพรอมทั้งคัดเลือกเกษตรกร จํานวน 5 ราย 5 รูปแบบ ใน  
ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประกอบดวย รูปแบบที่ 1) นายวัลลพ สีสมบัติ ใชปุยคอกรวมกับปุยเคมีเพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณและลดตนทุนการใชปุยเคมี มีพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร เปนที่อยูอาศัยและ
เรือนเพาะชํา ใชพื้นที่ 1 ไร พื้นที่สระนํ้า 2 ไร ใชเล้ียงปลาและใชอุปโภคตาง ๆ ปลูกขาวไร  7 ไร (เดิมเปนพื้นที่
ปลูกออย) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 4 ไร (พันธุระยอง 7) เก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะหจากนั้นจะปรับปรุง
บํารุงดินโดยใสปุยคอกประมาณ 1,750 กก./ไร เพื่อลดการใชปุยเคมีลงและจะปลูกมันสําปะหลังในฤดูตอไป 
พื้นที่นา 5 ไร และพ้ืนที่ปลูกไมผล ปลูกมะนาว 3 ไร (มีรายไดจากการขายมะนาวเฉล่ียวันละประมาณ 600 
บาท) รูปแบบที่ 2 นางสมจิตร  รัตนรองใต โดยลดพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังท่ีไมเหมาะสมและปรับเปล่ียนพืชอื่น
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชในการเกษตร รวมท้ังการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 133 ไร แบงเปนที่อยูอาศัย 1 ไร พื้นที่สระนํ้า 10 ไร ใชเล้ียงปลาและใชอุปโภคตางๆ  
ปลูกขาวไรพื้นที่ 20 ไร ออยตอ1 จํานวน 42 ไร และ จัดเตรียมแปลงอีก 10 ไร เพื่อใชปลูกออย พื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง 36  ไร แบงเปน 3 แปลง  แปลงที่ 1 ปลูกมันสําปะหลังพันธุระยอง 7 และ 9 พื้นที่ 12 ไร  แปลงที่ 2 มี
พื้นที่ 18 ไร เม่ือเก็บเก่ียวมันสําปะหลังแลว ปลูกมันสําปะหลังตออีก แปลงที่ 3 มีพื้นที่ 6 ไร ปลูกพันธุ
เกษตรศาสตร 50 เมื่อเก็บเก่ียวแลวปลูกใหมจะใชพันธุระยอง 9 ปลูกแทนพันธุเดิม 5 ไรและแบงพื้นที่อีก 1 ไร 
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ปลูกออยค้ันน้ําพันธุสุพรรณบุรี 50 พื้นที่ปลูกไมผล  ปลูกมะมวง 10 ไร  ตัดแตงก่ิงและปรับปรุงบํารุงดินโดยใช
ปุยคอกหรือปุยหมักและพื้นที่นา 4 ไร รูปแบบที่ 3 นางฉวีวรรณ  วรรณศรี ทําแปลงปลูกมันสําปะหลังสําหรับ
เปนแปลงขยายพันธุเพื่อลดการขาดแคลนทอนพันธุดี มีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร เปนที่อยูอาศัยและพื้นที่สระนํ้า 1 
ไร ปลูกมันสําปะหลัง โดยใชพันธุระยอง 9 และแบงพื้นที่ จํานวน 1 ไรปลูกออยค้ันน้ําพันธุสุพรรณบุรี 50 (เดิม
เปนพื้นที่ปลูกออย 11 ไร) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 1 ไร ใชเปนแปลงขยายพันธุ พันธุระยอง 9 พื้นที่ปลูกไมผล 
ปลูกมะพราว 6 ไร จัดทําแปลงปลูกหญาเปนพืชแซมในสวนมะพราวเพื่อใชเล้ียงวัวจํานวน 8 ตัว และใชมูลวัว
ใสแปลงนา เพื่อบํารุงดิน และพื้นที่นา 4 ไร รูปแบบที่ 4 นายทองศิลป  เคาแคน เปล่ียนพันธุมันสําปะหลังจาก
พันธุเดิมเปนพันธุระยอง 9 มีพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร เปนที่อยูอาศัยและพื้นที่สระนํ้า 1ไร พื้นที่ปลูกออย 15 ไร พื้นที่
ปลูกมันสําปะหลัง 3 ไร เดิมใชพันธุเกษตรศาสตร 50 และเปล่ียนเปนพันธุระยอง 9 และพ้ืนที่นาขาว 14 ไร  
รูปแบบที่ 5 นายอัมรินทร  มะชะรา ใชปุยพืชสดรวมกับปุยเคมีเพื่อปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณและ
ลดตนทุนการใชปุยเคมีลง มีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร เปนที่อยูอาศัย 1 ไร พื้นที่สระนํ้า 1 ไร ใชเล้ียงปลา  

 พื้นที่ปลูกออย 7 ไร เปนออยตอ 1 ปลูกมันสําปะหลัง 5 ไร เม่ือมันสําปะหลังมีอายุ 30 วัน ปลูกถ่ัวพรา
แซมในระหวางแถว และเก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะหกอนที่จะไถกลบถ่ัวพรา พื้นที่ปลูกไมผล ปลูกมะนาว 
และกลวยพื้นที่ 16 ไร จะตัดแตงก่ิงและบํารุงดินโดยใชปุยคอกหรือปุยหมักที่ไดจากมูลวัวและมูลสุกร และมีพื้นที่
นา 10 ไร ปรับปรุงดินโดยใชปุยคอก  
 ป 2552 ไดคัดเลือกเกษตรกร 1 ราย จาก 5 ราย เพื่อรวมดําเนินงานเปนรายบุคคล คือ นางสมจิตร  รัตนรองใต 
ที่อยู 153  ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม พิกัดแปลง X 0278027 Y1779077 ระดับน้ําทะเล 192 เมตร มี
พื้นทางการเกษตรทั้งหมด 133 ไร ประกอบไปดวย บอน้ํา 10 ไร ที่อยูอาศัย 1 ไร ไมผล 20 ไร พืชผัก 1 ไร และพืช
ไร 101 ไร ซึ่งพืชที่ปลูกในพื้นท่ีมีดังนี้ เชน มันสําปะหลัง ออย ขาวไร ขาวนาป มะมวง มะขามปอม กลวย และ
อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ไดปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
  โดยไดความรูจากการอบรม ถายทอดความรูในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังจากกรมวิชา 
การเกษตร และองคความรูอื่นๆจากหนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งศึกษา ทดลองดวยตัวเอง โดยใชภูมิปญญา
ชาวบาน เชน การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย การทําน้ําหมักชีวภาพท่ีไดมาจากวัสดุเศษเหลือของเกษตรกร
และการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรมีผลิตและรายไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เชน มันสําปะหลัง 
กอนเขารวมโครงการไดผลผลิตเฉล่ียอยูที่ประมาณ 1.8 ตันตอไร รายไดอยูที่ 2,177 บาทตอไร และหลังเขารวม
โครงการไดผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 6.25 ตันตอไร รายไดอยูที่ 6,330 บาทตอไร คิดเปนอัตราสวนผลตอบแทนตอ 
การลงทุนรวม (Benefit Cost Ratio: BCR) กอนเขารวมโครงการฯ เทากับ 1.58 และหลังเขารวมโครงการ 3.53 
ทําใหผลผลิต รายได และ BCR เพิ่มขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 347, 191 และ 123 ตามลําดับ 
 2. ไดเตรียมพื้นที่ที่มีสภาพเปนที่ลุมสําหรับที่จะปลูกออยเพื่อจําหนาย 
 3. ไดมีการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อแชและหมักทอนพันธุมันสําปะหลังกอนนําไปปลูก  
  โดยมีวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ  ดังตอไปนี้ 
  สวนประกอบ 
  1) มะละกอ กลวย ฟกทอง อยางละ 3 กิโลกรัม สับใหเปนทอนๆ 
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  2) น้ํา EM 1 ลิตร 
  3) กากน้ําตาล 1 ลิตร 
  วิธีทํา  
  นําสวนผสมทั้งหมดที่เตรียมไวมาหมักรวมกันปดฝาใหสนิททิ้งไว 15 วัน แลวนําน้ํามาผสมอีก 12 
ลิตร ปดฝาใหสนิททิ้งไวอีก 3 เดือน ก็นําไปใชได 
  วิธีใช 
  1) น้ํา 20 ลิตร ผสมน้ําหมัก 20 ชอนแกง 
  2) แชทอนพันธุประมาณ 15 นาที 
  3) นําทอนพันธุใสในกระสอบ เก็บไวในที่รม แลวนําน้ําหมักที่เหลือจากการแชทอนพันธุมารด
ทอนพันธุที่อยูในกระสอบทุกวันในตอนเย็น ประมาณ 3 วัน แลวจึงนําไปปลูก 
 จากผลการการรวบรวมและวิเคราะหน้ําหมักชีวภาพในประเทศไทย จํานวน 177 ตัวอยาง ในโครงการ 
วิจัยที่ 1 โครงการวิจัยพัฒนานํ้าหมักชีวภาพ ของ สมพร และคณะ (มทป.) ในตัวอยางที่ 1 006 45 ของ นายบุญชวย  
เรือนสอน บานเลขท่ี 211 หมูที่ 6 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา ซึ่งเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรย่ังยืน มีลักษณะ
พื้นที่เปนที่ดอน ดินทรายรวน ความอุดมสมบูรณปานกลางใชน้ําจากสระเก็บน้ํา ปริมาณพอเพียง ปลูกกระเทียม 
พื้นที่ 1 ไรพริก มะเขือ ผักกาด พื้นที่ 1 ไรหอมแดง พื้นที่ 1 ไร มีวิธีการหมักและใชประโยชน ประกอบดวย กลวย 
1 กก. ฟกทอง 1 กก. มะละกอ 1 กก. กากน้ําตาล 20 ซีซี EM 10 ซีซี/น้ํา 5 ลิตร หมักในถังพลาสติก เปดทุกวัน
เชาหรือเย็น หมัก 7 วัน กอนนําไปใช จากน้ันเก็บในขวดพลาสติก หลังใชงาน เก็บในที่เย็นอากาศผานสบาย 
นําไปใชกับ กระเทียม หอมแดง พืชผักตาง ๆ ระยะหลังปลูก 15 วัน อัตรา 20 ซีซี/น้ํา 5 ลิตร 4 คร้ัง/เดือน ราดโคน
ตนและฉีดพนทางใบ เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากผลการวิเคราะหคุณภาพ ทางดานคุณสมบัติและธาตุ
อาหารพืช พบวา คุณสมบัติทั่วไปมีความเปนกรดดาง (pH) 3.9 การนําไฟฟา 0.52 เดซิซีเมนตอเมตร อินทรีย
คารบอน 0.7 % อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 8 แตไมพบกรดฮิวมิก สวนปริมาณธาตุอาหาร พบ ไนโตรเจน 
(T-N) 0.09 % ฟอสฟอรัส (T-P2O5) 0.02% โพแทสเซียม (W-K2O) 0.15% แคลเซียม 0.068% แมกนีเซียม 
0.01% เหล็ก 22 ppm แมงกานีส 6 ppm ทองแดง 3 ppm สังกะสี 10 ppm โบรอน 5 ppm แตไมพบ กํามะถัน
และคลอรีน  
  ดานสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช พบสารดังนี้ 
  กรดอินโดลอะซิติก (IAA)   1.07 มิลลิกรัม/ลิตร 

 กรดจิบเบอเรลลิก (GA3)    11.03 มิลลิกรัม/ลิตร 
 ซีอะทิน (Zeatin)    นอยมาก 

  ไคเนทิน (Kinetin)    นอยมาก  
 จากผลการวิเคราะหสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช โดยหองปฏิบัติการของสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบวา ในน้ําหมักชีวภาพสูตรขางตนมีกรดจิบเบอเรลลิก (GA3) มากที่สุด 
ซึ่งปนฮอรโมนพืชที่มีสมบัติในการกระตุนการเจริญของเซลลบริเวณขอทําใหตนไมสูง กระตุนการงอกของเมล็ด
และตา  
 ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ของน้ําหมักชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติควบคุมแมลง พบสารตางๆ ดังนี้ 
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  Total Alcohol     6.12 mg/l 
  Total Benzene diol    5.04 mg/l 

  Total acid ethyl ester    1.28 mg/l 
  Total monosubstitued phenol   0.00 mg/l 
  Total Disubstitued phenol (dimethoxy)  4.90 mg/l 

ผลการวิเคราะหทางดานโรคพืช 
 1. น้ําหมักชีวภาพตัวอยางนี้ยับย้ังการเจริญและพัฒนาสวนขยายพันธุ ของเชื้อรา Phytophthora 
palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของพืชเศรษฐกิจ ที่อัตราการใช 60 ซีซี/น้ํา 5 ลิตร 
 2. น้ําหมักชีวภาพตัวอยางนี้ไมสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพืชเศรษฐกิจ 
 3. ไมพบการปนเปอนของเช้ือราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในน้ําหมักชีวภาพตัวอยางนี้ 
 
ผลวิเคราะหทางดานจุลินทรีย 
 พบแบคทีเรีย จํานวน 5.1 x 105 เซลล/มล. จํานวน 7 สายพันธุ ไมพบแอคติโนมัยซีสพบแบคทีเรียผลิต
กรดแลคติก จํานวน 1.1 x 105 เซลล/มล. พบยีสต จํานวน 1.2 x 105 เซลล/มล. จํานวน 3 สายพันธุ ไมพบราเสนสาย 
 1. มีการเก็บเก่ียวผลผลิตมันสําปะหลังและสลับปรับเปล่ียนหมุนเวียนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังขาวไร 
และออย  นฤดีนาถ  (2545) รายงานวา การปลูกพืชหมุนเวียนเปนการปลูกพืช 2 ชนิดหรือมากกวา 2 ชนิดใน
พื้นที่เดียวกันสามารถทาํใหไดผลผลิตมากกวาการปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกัน เนื่องจากพืชแตละชนิดที่นํามาปลูก
ตองการธาตุอาหารที่แตกตางกัน ชวยลดความเสียหายจากโรคและแมลงเพราะวาแมลงที่กินพืชชนิดเดิมตองใช
เวลาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกิน และเชื้อโรคจะตองใชเวลาในการปรับตัวกับพืชอาศัยชนิดใหม นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมวัชพืชได ดวยเหตุที่วาวัชพืชที่ขึ้นในแตละพืชจะแตกตางกัน วัชพืชที่ขึ้นรบกวนในพืชชนิดหนึ่ง
อาจไมใชวัชพืชที่ขึ้นแขงขันกับพืชที่ปลูกตาม ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินได ถามีการจัดลําดับพืชที่
ปลูกกอนหลังไดเหมาะสม อยางไรก็ตามการจัดการ เชน การไถพรวน การใสปุย การใชสารเคมีตางๆ และการ
เลือกพืชก็สําคัญเชนกันตองมีความเหมาะสมและถูกตองจึงจะสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชได สอดคลองกับ นฤดี
นาถ (2545) อางถึง อภิพรรณ (2528) กลาววาวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหพอเพียง
กับความตองการของประชากรในปจจุบัน สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดย
การขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งวิธีหลังนี้เปนการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มผลผลิต แตวิธีดังกลาวทําไดคอนขางยาก เนื่องจากเกษตรกรมีขอจํากัดในเร่ืองของ
เงินทุน การปลูกพืชหมุนเวียนจึงเปนวิธีหนึ่งที่ทําไดงายและสะดวกเกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติได โดยสามารถ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และมีผลทําใหการควบคุม การจัดการเก่ียวกับวัชพืชโรคและแมลงไดงายจึงทําให
ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้นได 
มีการปลูกขาวไรในพื้นที่ และจัดเตรียมพื้นที่ปลูกขาวนาป  
 2. เกษตรกรใชเวลาวางเวนจากการทําการเกษตร สามารถทําอาชีพเสริมรวมกลุมเกษตรกรแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการปลูกกลวย และมะมวงในพื้นที่เปนวัตถุดิบในการทําขนมแปรรูป (กลวยฉาบ) เพื่อแปรรูป
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เปนผลลิตจําหนาย สรางรายไดใหกับเกษตรในกลุมไดประมาณปละ 60,000 ถึง 70,000 บาท สงผลทําให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนรวม (Benefit Cost Ratio: BCR) ในการผลิต
พืชไรกอนและหลัง เขาโครงการเปน 1.73 และ 2.14 ทําใหมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 23.70 ทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากการนําปรัชญาของการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
รูปแบบระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปลูกพืชไรเปนพืชหลักใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ต้ังแตป 2551-2552 ทําใหไดเกษตรกรตนแบบตามแนวทางในการปฏิบัติในการผลิต
พืชที่มีพืชไรเปนพืชหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 รูปแบบ คือ นางสมจิตร  รัตนรองใต ซึ่งเปนหนึ่งเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ ซึ่งจากการเขารวมโครงการ ทําใหเกษตรกรรูจักใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีเหตุมีผลภายใต
เงื่อนไขการใชความรู และคุณธรรมควบคูกันไป ซึ่งนางสมจิตร  รัตนรองใต ไดมีการใชแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตน สรุปไดภายใตคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดดังตอไปนี้ 
  คุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
  1) ความพอประมาณ  
   นางสมจิตร รูจักวิเคราะหตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณเนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่มาก
แตมีแรงงานในครัวเรือนนอยทําใหมีปญหาอยางมากในดานเงินทุนและการจัดการดูแลพืชหลายชนิดในพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญ ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยลดพ้ืนที่ปลูก และจัดแบงชวงเวลาในการปลูกพืชในพ้ืนที่ ใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับแรงงานและเงินทุนที่มีอยู รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากร
และสภาพแวดลอมของตนเอง ทําใหเกิดประโยชนและสามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือผูอื่นได 
  2) ความมีเหตุผล 
   นางสมจิตร รูจักวิเคราะหพื้นที่ และแบงเวลาในการจัดการพืช โดยใชหลักของความมีเหตุมีผล
โดยการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกพืชใหมีความเหมาะสมระหวางชนิดพืชกับพื้นที่ และการใชปจจัยการผลิตอยางถูกตอง
และมีคุณภาพ รูจักทดลองและทดสอบในการพัฒนาระบบการผลิต สงผลทําใหไดผลผลิตและรายไดสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
เปนอยางมาก คิดเปนรอยละ 240 และ 23.70 ตามลําดับ ทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง 
   นางสมจิตร รูจักปลูกพืชหลายชนิดสับเปล่ียนหมุนเวียนในพ้ืนที่ และใชความรูในการจัดการฟารม
ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยวิธีดังกลาวสามารถ
เพิ่มความอุดมสมบรูณของดิน และ มีผลทําใหการควบคุม การจัดการเกี่ยวกับวัชพืชโรคและแมลงไดงาย รวมทั้ง
การผลิตพืชซึ่งผลผลิตจากพืชหนึ่งสามารถชดเชยผลผลิตใหกับอีกพืชหนึ่งที่เกิดความเสียหายที่จากโรคและแมลง
หรือส่ิงที่ไมคาดคิดได จึงทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการสามารถพึ่งตนเองได  
  เงื่อนไข 2 ประการ คือ  
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  1) เงื่อนไขความรู  
   นางสมจิตร  รัตนรองใต รูจักนําความรูที่ไดจากการ อบรม ศึกษาดูงาน เสวนาแลกเปล่ียน
ความความคิดเห็นซึ่งกันและกันมาประยุกตใชกับวิถีชีวิตของตัวเอง เชน การนําความรูในการทําน้ําหมักชีวภาพ
โดยใชเศษเหลือจากผลผลิตที่เหลือใชจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน กลวย ฟกทอง มะละกอ มาเปน
วัตถุดิบในการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชในการผลิตมันสําปะหลัง เปนตน ซึ่งเปนการใชทรัพยากรภายในฟารมมา
ใชเก้ือกูลกันในระบบ 
  2) เงื่อนไขคุณธรรม 
   นางสมจิตร  รัตนรองใต มีความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทนในการประกอบอาชีพ มีการชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน รูรักสามัคคี เชน มีการหมุนเวียนแรงงานกันภายในกลุมของเกษตรกรในการทําไร ทํานาและดูแล
รักษาในชวงที่ตองมีการกําจัดวัชพืช รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูไปใหกับเกษตรกรรายอื่นหรือชุมชนอื่นที่ให
ความสนใจศึกษา เรียนรู อยางเอื้อเฟอและเต็มใจ 
 จากผลการเขารวมโครงกาพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการปรับเปล่ียนขางตนจะเห็นไดวาเกษตรกร คือ นางสมจิตร  รัตนรองใต รูจักวิเคราะหตนเอง และ
วิเคราะหพื้นที่ของตนเองโดยใชเทคโนโลยีและความรูทางการเกษตรเพื่อจัดการฟารมไดอยางเหมาะสมย่ิงขึ้น 
เพื่อลดแรงงาน ลดตนทุน ลดรายจาย บนพื้นฐานของการใชทรัพยากรอยางเกื้อกูลกันภายในฟารม รวมทั้งรูจัก
ประยุกต และพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางสอดคลอง โดยการสรางกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
สรางรายไดเสริมในยามวาง ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น สงผลทําใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิต และความเปนอยูดีขึ้น นําไปสู การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมที่อาจมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  

  1.1 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพที่ไดขอมูลยังไมสมบูรณ ดังนั้น ควรทําการศึกษา
คนควาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลครบสมบูรณและเปนตัวอยางแกชุมชนอื่นตอไป  
  1.2 ควรปรับแนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใหเขากับปริบทของชุมชน  
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคนควา  
  2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของหมูบาน 
หนวยงาน และองคกรในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ  
  2.2 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติอยางยั่งยืนเพื่อ
แกไขปญหาเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรสามารถนาํงานวิจัยนี้ โดยภูมิปญญาทองถิ่น มาพัฒนาประยุกตใชและกับ
งานวิจัย และเทคโนโลยีการผลิตพืช ของกรมวิชาการเกษตร หรือองคความรูอื่นๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
นําไปสรางเปนเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชไรเปนพืชหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาที่
สมดุลและย่ังยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
ซึ่งจะเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรที่สนใจนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได โดย
พึ่งพาตนเอง และพัฒนาเปนอาชีพตอไปได 
 

คําขอบคุณ 
 
 ในการดําเนินงานทดสอบครั้งนี้ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ทุกทานที่ชวยกันปฏิบัติหนาที่และใหความรวมมือ จนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบคุณวิทยากรจากสถานีพัฒนา
ที่ดินมหาสารคาม ขอบคุณวิทยากรจากศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ขอบคุณวิทยากรจากสํานักงานตรวจบัญชีและ
สหกรณ และขอขอบพระคุณนักวิจัยอาวุโสทุกทานที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการดําเนินงานทดสอบและพัฒนา
ในครั้งนี้ 
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สมพร  อิศรานุรักษ, สุนันทา  ชมพูนิช, ภาวนา  ลิกขนานนท, รัตนาภรณ พรหมศรัทธา, สุปรานี  ม่ันหมาย, 
 ประเสริฐ  สุดใหม, ปรีดา  ตนะกุล, อมรา  หาญจวณิช, วิทยา  ธนานุสนธิ์, นิตยา  กันหลง, รังษี  
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 สมบัติ  ตงเตา, สาล่ี  ชินสถิต และ บรรเทา จันทรพุม. ม.ป.ป. ผลวิเคราะหน้ําหมักชีวภาพใน 
 ประเทศไทย จํานวน 177 ตัวอยาง สํารวจรวบรวมโดยนักวิชาการ สวพ. 1-8 กรมวิชาการเกษตร. 
 การรวบรวมและวิเคราะหน้ําหมักชีวภาพในประเทศไทย.กรมวิชาการเกษตร. น 23 
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ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานกิจกรรมภายในฟารมของนางสมจิตร รัตนรองใต กอนเขารวมและหลังเขารวม
 โครงการพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
 จังหวัดมหาสารคาม 

กิจกรรม 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

พืชในระบบ 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 
รายได 

(บาท/ไร) 
ตนทุน 

(บาท/ไร) 
รายไดสุทธิ 
(บาท/ไร) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

 
รายได 

(บาท/ไร) 
ตนทุน 

(บาท/ไร) 
 รายไดสุทธิ 
(บาท/ไร) 

มันสําปะหลัง 1,800 3,546 1,379 2,177 6,250  8,125 1,795 6,330 

ออย 
(ออยปลูกและออยตอ 1) 6,470 6,297 4,444 1,853 12,000  8,560 4,811 3,749 

ขาวไร 350 2,450 1,224 1,226 660  4,620 1,224 3,396 

ไมผลอื่นๆ  
 

มีรายไดในกลุมสมาชิกปละประมาณ 60,000-70,000 บาทตอป 
พืชสมุนไพรและสัตวเลี้ยงในฟารม  เชน ไก ปลา ใชบริโภคในครัวเรือน 

อัตราสวนผลตอบแทนตอ
การลงทุนรวมBenefit 

Cost Ratio (BCR) 
 1.17 1.72 
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ภาพที่  1  ไดอะแกรมแสดงการเกื้อกูลกันของทรัพยากรภายในฟารม 

 

 
 

  
ภาพที่  2  ผลของการแชทอนพันธุดวยน้ําหมักชีวภาพของเกษตรกร 

น้ําหมักชีวภาพ 

เล้ียงสัตว (ไก, ปลา) 

การเกื้อกลูกันของทรัพยากรภายในฟารม 

ไมผล (มะมวงแกว, มะขามปอม 

รายไดออย 
สระน้ํา 

กลวย 

มันสําปะหลัง 

 กลุมแปรรูปกลวยฉาบ 

 ตัดใบและหัวปลีขาย 

อาหารและขาย 

ขาวนาป และขาวไร 

คาวัสดุ
การเกษตร

เหลือเก็บออม

รายจาย
ครัวเรือน
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ภาพที่  3  ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุมแมบานขนมไทย ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


