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บทคัดยอ 
 

การสรางเสถียรภาพระบบปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เปาหมายเพ่ือใหไดรูปแบบและระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกร ดวยการปรับเปล่ียนระบบการผลิต 
กรณีศึกษาจากเกษตรกร 5 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู อุดรธานี และสกลนคร เกษตรกรรวม
ทดสอบจําแนกไดเปน 2  กลุม คือ เกษตรกรตน แบบ มี 2  ราย นายสวิง  คําจาง และนายประเด็ด  ไวยเลิศ และ
เกษตรกรที่ตองพัฒนา 3  ราย กลุมเกษตรกรตนแบบ มีแผนการผลิตพืชชัดเจน มีความม่ันคง และความสมดุล 
ของกิจกรรม แนวโนมการเปล่ียนแปลงนอย มีความพึงพอใจในกิจกรรมของตน สําหรับกลุมเกษตรกรที่ตองพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมยังมีแนวโนมจะเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เปนเกษตรกรที่สนใจตองการพัฒนาฟารมตนเอง ผล
ประเมินระดับความพอเพียงตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนนระดับดี 3  ราย ระดับปานกลาง 2  ราย 
กรณีศึกษาในเกษตรกรตนแบบ เกษตรกรรับระบบการผลิตพืชหลังนา และเทคโนโลยีการแกปญหาศัตรูพืช สวน
เกษตรกรท่ีตองพัฒนา ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืช เชน เทคโนโลยีการผลิตลําไย มะเขือเทศ มะนาว ทดสอบ
พันธุพืช เชน ขาวโพดสุโขทัย 1  ทดสอบระบบการปลูกพืช เชน ระบบการผลิตถ่ัวลิสงหลังนา ทดสอบเพิ่มพืชใหม
เขาไปในฟารม เชน ไผเล้ียง ล้ินจี่ ลําไย ผักหวานปา มะนาว ฝรั่ง ชมพู มะกอกนํ้า การทดสอบเปนการสนับสนุน
กิจกรรมเสริมใหรูปแบบการผลิตมีความม่ันคง ใหเกษตรกรนําทางเลือกไปทดสอบเอง ใหสอดคลองกับวิถีการยังชีพ
ของครัวเรือน ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได 2  ระดับ คือ เกษตรกรตนแบบปรับเปล่ียนระบบการผลิตนอย เพื่อสราง
เสถียรภาพในฟารม เกษตรกรท่ีตองพัฒนา ปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตมาก เพื่อทดสอบ และคนหารูปแบบ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสรางความสมดุลของฟารม กอนพัฒนาไปสูการผลิตที่มีเสถียรภาพ 
คําสําคัญ : เสถียรภาพการปลูกพชื  เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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คํานํา 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 53 ลานไร มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 25.5 
ลานไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) สวนใหญเกษตรกรทําการปลูกขาวนาปในพื้นที่ลุม สวนพื้นที่ดอน
มีการทําไรมันสําปะหลังและปลูกออยเปนหลัก ผลการสํารวจขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2549 พบวา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีครอบครัวยากจนท้ังส้ิน 1.3 ลานครัวเรือน 9.5 แสนครัวเรือนเปนหนี้สิน และ
อยูในภาคเกษตร 8 แสนครัวเรือน (www.pattanathai.nesdb.go.th) สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ที่พึ่งพา
ตนเองไมได และชุมชนออนแอ ปญหานี้กระจายตัวไปทุกจังหวัด แตมีความรุนแรงแตกตางกันตามสภาพภูมิ
สังคม ป 2542 คนที่มีรายตํ่ากวา 886 บาทตอเดือน ถือวาเปนคนจนมีถึง 9.9 ลานคน ซึ่งรอยละ 92.6 อาศัยอยู
ในชนบท สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ประทีป, 2544) สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม 
(2550) ไดใชเสนความยากจน (Poverty line) วัดสภาวะความยากจนของประชาชน โดยจําแนกตามภาคและ
เขตพื้นที่ พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 1,316 บาทตอคนตอเดือน ในเขตเทศบาล 1,418 บาทตอคนตอ
เดือน นอกเขตเทศบาล 1,295 บาทตอคนตอเดือน ทั้งนี้เสนความยากจน เปนเคร่ืองมือสําหรับใชวัดความ
ยากจน โดยคํานวณจากตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซ่ึงอาหารและสินคาบริการที่จําเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิต มิติความยากจนมิไดจํากัดเพียงรายไดนอยเทานั้น หากยังรวมทั้งการศึกษา การมีงานทํา 
การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ขาดโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคม 
การแกปญหาความยากจนตองการกระบวน การเรียนรูรวมกันที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนจน ผูนําชุมชน รูจัก
ศักยภาพของทองถิ่น และรูทันการเปล่ียนแปลงของสังคม เกษตรกรตองสามารถวางแผนลดปญหาความยากจน
เอง จึงจะสามารถแกปญหาความยากจนได ซึ่งปญหาความยากจนของเกษตรกรในชนบท จะสามารถลดลงไดถา
เกษตรกรหันมาผลิตและทําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการแกปญหาตามพระราชดํารัสดานเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการทําอะไรดวยความอะลุมอลวย
กัน ทําดวยเหตุและผลแลวทุกคนจะมีความสุข ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ และการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปได
ของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ดังนั้นการนําแนวทางการแกปญหาการผลิต 
และลดความยากจนของเกษตรกรที่อาศัยอยูในชนบท ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร การสะทอนความเปนจริงในวิถี
ชีวิตของเกษตรกร คือ ที่มาของรายไดซึ่งสวนใหญจากการผลิตพืช เพราะเกษตรกรไมมีรายไดตอเดือนเปนเงิน
กอน รายไดเกษตรกรมาจากการผลิตพืช ระยะเวลาการรับเงินขึ้นอยูกับชนิดพืช ทั้งพืชอายุส้ัน และพืชอายุยาว จึง
สมควรมุงแกปญหาความยากจนดวยการปรับเปล่ียนระบบการผลิตในระดับฟารมเกษตรกรรายยอย ใหเหมาะสม
กับสภาพแตละพื้นที่ และสภาพสังคมของเกษตรกร 
 การวิจัยระบบการผลิตของเกษตรกรตองวิจัยฟารมทั้งระบบ โดยการศึกษาความสัมพันธระบบการผลิตพืช 
ความสัมพันธระหวางสัตวกับพืช การตัดสินใจในการใชทรัพยากรในระบบการทําฟารมระดับครัวเรือน การเพิ่ม
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หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเกษตรกร จะสงผลกระทบกับกิจกรรมหลัก มีผลตอเสถียรภาพของระบบการยังชีพ
ทั้งหมด ซึ่งอาจทําใหเกษตรกรยากจนลงกวาเดิม จะทําใหเกษตรกรไมยอมรับวิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมที่
นักวิชาการนําเขาไปทดสอบ  )วิริยะ  .มปป  (ด้ังนั้น การพัฒนาทดสอบเพื่อปรับเปล่ียนระบบการลิตใหเหมาะสม
ในแตละพื้นที่ จึงเปนการลดปญหาความยากจนของเกษตรกรประการหนึ่ง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตในพื้นที่ปลูกขาวเปนพืชหลัก เพื่อสรางความมั่นคงของแหลงอาหาร เสถียรภาพระบบการผลิต และเพิ่ม
ทางเลือกในการทําฟารม ใหเกษตรกรสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
รุนแรงในปจจุบันได 
 
การดําเนินงาน 
 ใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (Farming System Research) ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ วิจัย
ระบบการทําฟารม (อารันต, 2532) มีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ 2   การศึกษาพื้นที่เปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ 3   การวางแผนการทดลอง 
 ขั้นตอนที่ 4   การทดสอบ 
 ขั้นตอนที่ 5   การขยายผลงานวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 วิธีการทํางานใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory 
Technology Development) วิเคราะหแปลงทดสอบ ตามตัวช้ีวัด ใชเกณฑวัด 6 x 2 (สํานักงานพัฒนาชุมชน, 
2550) พัฒนาแปลงท่ีมีศักยภาพ มีความพรอม ขยายผลในรูปแปลงตัวอยาง ผานการเรียนรู ศึกษาดูงาน ให
แปลงตนแบบเปนจุดเรียนรู แลวนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับเกษตรกร ส่ิงแวดลอม ทรัพยากร วิถีชีวิตเกษตรกร
ในพื้นที่แตละราย ดําเนินการพัฒนาแปลงทดสอบเกษตรกร ดวยการสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และเกษตรกรมีความสนใจ เปนการเสริมใหรูปแบบการผลิตมีความม่ันคง กิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสังคม เชน การปลูกพืชตระกูลถ่ัวระยะส้ันเสริมรายได ปลูกไมผลอายุส้ัน ไมผลอายุยาว ไมยืน
ตน ลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเดี่ยว หาทางเลือกในการลดตนทุนการผลิตดวยการลดการใชปุยเคมีและ
สารเคมี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณผลิตปุยหมัก น้ําหมัก วัสดุขยายพันธุพืช เพิ่มชองทางและโอกาสในการเรียนรู
ส่ิงใหมดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิตในกลุม และเกษตรกรกลุมอื่น 
 
อุปกรณ  
 วัสดุและอุปกรณที่ใชทดสอบ ไดแก เมล็ดพันธุถ่ัวลิสง เมล็ดพันธุขาวโพดเทียน เมล็ดพันธุถ่ัวฝกยาวไร
คาง พันธุไผเล้ียง ลําไย ล้ินจี่ ผักหวานปา ยอดพันธุมันเทศ เมล็ดพันธุผักตาง ๆ ถังสําหรับใสน้ําหมักพรอมฝา 
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หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเกษตรกร จะสงผลกระทบกับกิจกรรมหลัก มีผลตอเสถียรภาพของระบบการยังชีพ
ทั้งหมด ซึ่งอาจทําใหเกษตรกรยากจนลงกวาเดิม จะทําใหเกษตรกรไมยอมรับวิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมที่
นักวิชาการนําเขาไปทดสอบ  )วิริยะ  .มปป  (ด้ังนั้น การพัฒนาทดสอบเพื่อปรับเปล่ียนระบบการลิตใหเหมาะสม
ในแตละพื้นที่ จึงเปนการลดปญหาความยากจนของเกษตรกรประการหนึ่ง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตในพื้นที่ปลูกขาวเปนพืชหลัก เพื่อสรางความมั่นคงของแหลงอาหาร เสถียรภาพระบบการผลิต และเพิ่ม
ทางเลือกในการทําฟารม ใหเกษตรกรสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วและ
รุนแรงในปจจุบันได 
 
การดําเนินงาน 
 ใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (Farming System Research) ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ วิจัย
ระบบการทําฟารม (อารันต, 2532) มีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ 2   การศึกษาพื้นที่เปาหมาย 
 ขั้นตอนที่ 3   การวางแผนการทดลอง 
 ขั้นตอนที่ 4   การทดสอบ 
 ขั้นตอนที่ 5   การขยายผลงานวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 วิธีการทํางานใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory 
Technology Development) วิเคราะหแปลงทดสอบ ตามตัวช้ีวัด ใชเกณฑวัด 6 x 2 (สํานักงานพัฒนาชุมชน, 
2550) พัฒนาแปลงท่ีมีศักยภาพ มีความพรอม ขยายผลในรูปแปลงตัวอยาง ผานการเรียนรู ศึกษาดูงาน ให
แปลงตนแบบเปนจุดเรียนรู แลวนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับเกษตรกร ส่ิงแวดลอม ทรัพยากร วิถีชีวิตเกษตรกร
ในพื้นที่แตละราย ดําเนินการพัฒนาแปลงทดสอบเกษตรกร ดวยการสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และเกษตรกรมีความสนใจ เปนการเสริมใหรูปแบบการผลิตมีความม่ันคง กิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสังคม เชน การปลูกพืชตระกูลถ่ัวระยะส้ันเสริมรายได ปลูกไมผลอายุส้ัน ไมผลอายุยาว ไมยืน
ตน ลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเดี่ยว หาทางเลือกในการลดตนทุนการผลิตดวยการลดการใชปุยเคมีและ
สารเคมี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณผลิตปุยหมัก น้ําหมัก วัสดุขยายพันธุพืช เพิ่มชองทางและโอกาสในการเรียนรู
ส่ิงใหมดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลการผลิตในกลุม และเกษตรกรกลุมอื่น 
 
อุปกรณ  
 วัสดุและอุปกรณที่ใชทดสอบ ไดแก เมล็ดพันธุถ่ัวลิสง เมล็ดพันธุขาวโพดเทียน เมล็ดพันธุถ่ัวฝกยาวไร
คาง พันธุไผเล้ียง ลําไย ล้ินจี่ ผักหวานปา ยอดพันธุมันเทศ เมล็ดพันธุผักตาง ๆ ถังสําหรับใสน้ําหมักพรอมฝา 
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กากน้ําตาล ยิปซั่ม ปุยเคมี ปูนขาว วัสดุขยายพันธุพืช เชน ขุยมะพราว มีดคัดเตอร ถุงพลาสติก สารเรงราก เชือก
ฟาง กระดาษฟาง ปากาเคมี  
 
วิธีการ 
 ทดสอบโดยปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนระบบพืชและเกษตรผสมผสาน โดย
วิธีทดสอบเปนการใชเทคโนโลยี ดานพันธุ วิธีการปลูก การปองกันกําจัดโรคแมลงตามคําแนะนํา เนนการพัฒนา
และปรับเปล่ียนระบบการผลิต ไมเนนการเปรียบเทียบขอมูลเชิงสถิติ เนนการเปรียบเทียบขอมูลกอนรวมทดสอบ
และหลังรวมทดสอบ ขอมูลวิเคราะหฟารมทั้งระบบ 
 
การบันทึกขอมูล  
 เก็บขอมูลทางดานเกษตรศาสตร เชน การเจริญเติบโต ผลผลิต เก็บขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร 
ตนทุนการผลิต รายได ผลตอบแทน การใชแรงงานในกิจกรรมตาง ๆ อุตุนิยมวิทยา และอื่น ๆ ขอมูลทางดานสังคม 
การยอมรับของเกษตรกร และประเมินความพอเพียงการผลิต ในแตละราย  
 
ระยะเวลาและสถานที่ 
 เร่ิมตน เดือนตุลาคม 2550 ส้ินสุดเดือนกันยายน 2552 

สถานท่ีดําเนินการ ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และตําบลหนองแวงใต อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานพื้นที่เปาหมาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู 

อุดรธานี และสกลนคร คัดเลือกพื้นที่ดําเนินงาน ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ตําบลนาสี อําเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และตําบลหนองแวงใต อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพื้นที่เปาหมาย 
เปนการศึกษาสภาพพื้นที่โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agro-ecosystem analysis) ซึ่ง

เปนการหาความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ ทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหทราบปญหา 
เงื่อนไข และโอกาส ของพื้นที่ ใชสําหรับเปนแนวทางแกไข (วิริยะ, 2528) สําหรับขอมูลพื้นฐานพื้นที่เปาหมาย 
จังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู อุดรธานี และสกลนคร ดังนี้ 
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 1. ขอมูลพื้นฐานตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
  ลักษณะทางกายภาพ มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ลุมสลับดอน ลักษณะเปนคลื่นลอนลาดถึงลูกคล่ืน
ลอนชันเล็กนอย มีบางแหงเปนที่ราบเรียบถึงคอนขางเรียบ มีพื้นที่ปาในเขตปาสงวนประมาณ 4,500 ไร สําหรับ
ป 2546 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 21.54 องศาเซลเซียส โดยในชวงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม เปนชวงที่มีอุณหภูมิสูงสุด และเดือนธันวาคมถึงมกราคม เปนชวงที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด ในป 
2546 มีฝนตกปริมาณ 1,037.2 มิลลิเมตร เฉล่ีย 86.0 มิลลิเมตรตอเดือน ฤดูฝนเร่ิมเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มี
ฝนตกสูงสุดในเดือนกันยายน ปริมาณ 247.0 มิลลิเมตร ความลาดชันพื้นที่ 0-2 เปอรเซ็นต ลักษณะดินของ
ตําบลในเมืองสวนใหญเปนเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย เนื้อดินชั้นลางดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนเหนียว 
มีการระบายน้ําไมดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงปานกลางปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนดาง 
ปานกลาง ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน คือ เนื้อดินชั้นบนคอนขางเปนทรายเมื่อปลูกพืชเส่ียงตอการขาดน้ํา 
  ลักษณะทางชีวภาพ มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง และออยโรงงาน โดยมี
พื้นที่ปลูก 10,156 4,000 และ 3,000 ไร ตามลําดับ นอกจากน้ีก็มีไมผลและพืชผักตาง ๆ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมี
พื้นที่ถือครองทางการเกษตรคอนขางมาก และมีกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย การปลูกพืชสวนใหญ
อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ทําใหการผลิตพืชของเกษตรกรมีความเส่ียงสูง  ขาวเปนพืชหลักของตําบล สวนใหญปลูก
ขาวนาดํา ใชขาวเหนียวพันธุ กข 6 และปลูกขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิ 105 ไวขายดวย การผลิตเร่ิมตกกลาเดือน
มิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม ปกดําระหวางกลางเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวเดือน
พฤศจิกายน พันธุ กข 6 ไดผลผลิต 450-650 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวดอกมะลิ 105 ไดผลผลิต 400-450 กิโลกรัม
ตอไร ปญหาอุปสรรคในการผลิตขาว คือ ฝนทิ้งชวงในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
ตอการปลูกขาว (สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ, 2547) 
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีพื้นที่ประมาณ 38,343 ไร เกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเองรอยละ 
80.7 เชารอยละ 17.3 สําหรับแรงงานในภาคเกษตรจะมีหัวหนาครอบครัวและแมบานเปนแรงงานหลัก สวน
แรงงานวัยหนุมสาวจะนิยมไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและในกรุงเทพฯ มีการอพยพแรงงานตลอดทั้งปเฉล่ีย
หมูบานละ 9 ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน อัตราคาจางแรงงานภาคเกษตรกรรมอัตราวันละ 100-120 บาท นอกภาค
เกษตรกรรมอัตราวันละ 100-150 บาท เกษตรกรมีรายไดตอครัวเรือนนอยกวา 5,000 บาท จํานวน 8 ครัวเรือน 
รายได 5,000-10,000 บาท จํานวน 46 ครัวเรือน รายได 10,000-20,000 บาท จํานวน 167 ครัวเรือน รายได 
20,000-50,000 บาท จํานวน 914 ครัวเรือน และรายไดมากวา 50,000 บาท จํานวน 453 ครัวเรือน การดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรปจจุบันสวนใหญมีการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหมเพิ่มขึ้น และไดเผยแพรไปยังเกษตรกร
รายอื่น ๆ อยางกวางขวาง เกษตรกรบางรายยังมีขอจํากัดในดานเงินทุนที่จะนําไปซื้อปจจัยการผลิตจึงทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ, 2547) 

2. ขอมูลพื้นฐานตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 
  ลักษณะทางกายภาพ ตําบลนาสีพื้นที่สวนใหญเปนลักษณะลูกคล่ืนลอนต้ืน สลับกับแนวเขา
หินปูน พบทางทิศเหนือของตําบล ที่ราบพบทางทิศตะวันออกของตําบลเปนพื้นที่สวนใหญของตําบล 
ประกอบดวยหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 14 ที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่ลอนต้ืนสลับพื้นที่ราบ พบมากในหมูที่ 
4, 9, และ 11 ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิ ฤดูหนาว 15-18 องศาเซลเซียส หนาวที่สุดราวเดือนธันวาคม ฤดูรอน 
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37-42 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนตลอดป 1,500-1,800 มิลลิเมตร ชุดดิน ที่สําคัญจํานวน 7 กลุม ไดแก ชุด
ดินที่ 25 เปนดินรวนปนทรายมีดินเหนียวอยูชั้นลางปะปนลูกรัง มีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเทาออน การระบาย
น้ําคอนขางเลว เหมาะสมกับการทํานา ชุดดินที่ 35 เปนดินรวนปนทราย มีตนกําเนิดจากตะกอนริมน้ํา หรือเกิด
จากการสลายตัวของหินเนื้อหยาบ หนาดินลึกมีการระบายน้ําดี ชุดดินที่ 40 เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลออน 
เหลืองหรือแดง มีหนาดินลึกกวา 1 เมตร ชุดดินที่ 48 เปนดินรวนปนทราย ชั้นลางเปนดินเหนียวปนเศษหินหรือ
กรวด สีน้ําตาล หรือน้ําตาลปนแดง หนาดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณตํ่า ชุดดินที่  49 ชั้นบนเปนดินรวนปนทราย 
ดินชั้นลางเปนดินเหนียวปนลูกรัง และศิลาแลง มีความลาดชัน ไมเหมาะสมกับการปลูกพืช ชุดดินที่ 56 ชั้นบน
เปนดินทราย ชั้นลางเปนเศษหิน พบตามท่ีลาดเชิงเขา เหมาะกับการปลูกพืชไร ชุดดินที่ 62 มีความลาดชัน
มากกวา 35% ประกอบดวยภูเขาและปาธรรมชาติ แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก ลําหวยกง ไหลผานหมูที่ 4, 14, 11, 
9, 10 8 และ1 ใชน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูฝน พื้นที่ทํานาประมาณ 3,642 ไร ใชน้ําเพื่อปลูกพืชฤดูแลงประมาณ 
468 ไร ลําน้ําคะนาน ไหลผาน หมูที่ 6, 5, 3, 2 ใชน้ําทํานาในฤดูฝนประมาณ 2,436 ไร ปลูกพืชฤดูแลงประมาณ 
576 ไร ลําน้ําโมง ไหลผาน ม. 3, 10, 2, 1 อางน้ําหินฮาว มีพื้นที่กักน้ําประมาณ 500 ไร เขตพื้นที่หมูที่ 4, 14 ใช
น้ําเพื่อ การอุปโภคบริโภคและการเกษตรประมาณ 600 ไร บอบาดาล มีประมาณ 170 บอ สวนมากใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค สระนํ้าในไรนา มีประมาณ 1,248 บอ ใชประโยชนในการเล้ียงปลาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
  ลักษณะทางชีวภาพ พื้นที่ทั้งหมด 44,435 ไร พื้นที่ทําการเกษตร 35,199 ไร เปนพื้นที่อาศัยน้ําฝน 
35,199 ไร แบงเปน พื้นที่นา 18,726 ไร พื้นที่ไร 7,425 ไร พื้นที่สวน 7,247  ไร พื้นที่เล้ียงสัตว 1,401 ไร พื้นที่
ประมงเพาะเลี้ยง 400 ไร พื้นที่อยูอาศัย 5,125 ไร พื้นที่ปา 3,020 ไร และพ้ืนที่สาธารณะ 1,091 ไร การปลูกพืช 
ขาวนาป ปลูกพันธุ กข. 6 ขาวดอกมะลิ 105 และอื่น ๆ สวนใหญผลิตเพื่อการบริโภค  พื้นที่ปลูกประมาณ  
18,726 ไร มันสําปะหลังโรงงานปลูกพันธุ ระยอง 5 เกษตรศาสตร 60 หวยบง พื้นที่ปลูกประมาณ  3,420 ไร 
ขาวโพดเล้ียงสัตว ปลูกพันธุลูกผสม พื้นที่ปลูกประมาณ 1,860 ไร ถ่ัวเหลืองฤดูฝนและถ่ัวเหลืองฤดูแลง  ปลูก
พันธุ สจ. 4, 5 เชียงใหม 60 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 800-1,600 ไร เงื่อนไขสําคัญ คือ ปริมาณน้ําในลําหวย 
นอกจากน้ันยังปลูก ถ่ัวเขียว ปอเทือง ออยโรงงาน ซึ่งพื้นที่ปลูกไมแนนอน สําหรับยางพารามีเกษตรกรปลูกและ
เปดกรีดไดแลวประมาณ 57 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 364 กิโลกรัมตอไรตอป พื้นที่ยังไมเปดกรีดประมาณ 3,684 ไร ไม
ผลและยืนตน หรือไมยูคาลิปตัส สวนใหญปลูกตามหัวไรปลายนา การเล้ียงสัตว เกษตรกรนิยมเล้ียงโคพื้นเมืองเพื่อ
ปรับปรุงพันธุโดยใชพอพันธุลูกผสม กระบือ นิยมเล้ียงเพื่อเปนการอนุรักษมากกวาเปนทําเปนอาชีพหลัก สุกร
นิยมเล้ียงในครัวเรือนที่มีโรงสี ไกเปด และปลา นิยมเล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีครัวเรือนทั้งส้ิน 1,852 ครัวเรือน เปนเกษตรกร 1,302 ครัวเรือน มี
ประชากร 8,279 คน เปนชาย 4,150 คน หญิง 4,129 คน มีโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดการประถมศึกษา 4 โรงเรียน 
อยูที่หมูที่ 1, 4, 5 และ 6 มีวัด 7 วัด สํานักสงฆ 7 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 6 แหง ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ดินทํากินเปนเขต สปก. จํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ. ซึ่งมีรายไดตํ่า
กวา 23,000 บาทตอคนตอป 134 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีรถยนตสวนบุคคล 248 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มี
รถจักรยานยนต 1,169 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีรถรับจางโดยสารหรือรถบรรทุกจํานวน 46 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มี
รถไถเดินตาม 682 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีรถไถขนาดใหญ 18 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีโรงสีขาว 29 ครัวเรือน 
ครัวเรือนที่มีเคร่ืองนวดขาว 24 ครัวเรือน ปญหาดานสังคม คือ การเคล่ือนยายแรงงานภาคเกษตรกรรม หนี้สิน 
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อาชีพไมม่ันคง รายไดตํ่า พื้นที่เพาะปลูกอาศัยน้ําฝน  ในบางฤดูเพาะปลูกประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยน้ําทวม ภัยแลง 
หรือทั้งแลงและทวมในปเพาะปลูกเดียวกัน   
 3. ขอมูลพื้นฐานตําบลเชียงเพ็ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  ลักษณะทางกายภาพ ตําบลเชียงเพ็ง สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงทางดานทิศตะวันตก แลวลาดตํ่ามา 
ทางทิศตะวันออกของชุมชน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานา ทํา
ไร มีลําหวยและหนองน้ําหลายแหง และมีคลองชลประทาน มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู คือ 
ในฤดูรอนอากาศจะรอนจัด ฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิระหวาง 25-42 องศาเซลเซียส  
  ลักษณะทางชีวภาพ ประชากรสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเอง และประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
ทํานาเปนหลัก หลังจากเก็บเก่ียวขาวแลวปลูกพืชเศรษฐกิจหลังนา มีแหลงน้ําขนาดใหญ เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศนหนองบึงมอ ซึ่งพื้นที่ประมาณ 400 ไร  
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีประชากรทั้งส้ิน 3,918 คน จํานวนครัวเรือน 1,005 ครัวเรือน มี
รายไดเฉล่ีย 63,448 บาทตอคนตอป ชุมชนเชียงเพ็งเปนชุมชนที่มีความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคง การ
พาณิชยสวนใหญจะเปนการคาปลีกจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคที่จําเปนดานอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก เชน โรงสีขาวขนาดเล็ก รานซอมเคร่ืองยนต โรงงานแปรรูปไม มีแรงงานบางสวนที่ไปทํางานในตางประเทศ 
ซึ่งสรางรายไดเปนอยางดี รายไดประชากรเฉลี่ย 23,000 บาทตอคนตอป 
 4. ขอมูลพื้นฐานตําบลหนองแวงใต อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
  ลักษณะทางกายภาพ โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมสลับกับพื้นที่ดอน พื้นที่รอยละ 80 แหงแลงในฤดู
แลง ในฤดูฝนมีน้ําหลากและน้ําทวมขังเปนบางสวน มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน
โดยเฉล่ีย 1,644 มิลลิเมตร (ป พ.ศ. 2534-2546) ฤดูหนาว มีระยะเวลาต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ ฤดูรอน มีระยะเวลาตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน สวนฤดูฝน มีระยะเวลาต้ังแตเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนมาก และเพียงพอตอการทําการเกษตร ชุดดินในตําบลหนองแวงใต 
ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 3, 17, 22, 25, 35 และ 49 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า 
  ลักษณะทางชีวภาพ พืชที่สําคัญ คือ ขาวนาป ไดแก ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ขาวเจาพันธุขาวดอก
มะลิ 105 กข 15 และขาวพันธุพื้นเมือง มีพื้นที่ปลูกรวม 19,281 ไร พืชไรไดแก ถ่ัวลิสง ขาวโพด มะเขือเทศ
โรงงาน และถ่ัวเขียว มีพื้นที่ปลูกรวม 750 ไร ไมผล ไดแก มะมวง มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว และลําไย มีพื้นที่
ปลูกรวม 872 ไร และพืชผัก ไดแก พริก มะเขือ ถ่ัวฝกยาว และผักอื่นๆ มีพื้นที่ปลูก 320 ไร  
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีพื้นที่ประมาณ 56,250 ไร ประกอบดวย 15 หมูบาน มีประชากร 
8,696 คน ใน 1,470 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญรอยละ 95 มีอาชีพดานการเกษตร (1,394 ครัวเรือน) โดยเกษตรกร
มีที่ดินถือครองเปนของตนเองเฉลีย่ 5-32 ไรตอครัวเรือน โดยเปนเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินไดแก โฉนด นส3.
ก และ สปก4-01 ในทุกหมูบานคิดเปนรอยละ 80 สําหรับแรงงานในภาคเกษตรมีการจางแรงงานในเดือน
เมษายนถึงพฤศจิกายน และจะมีการอพยพแรงงานในเดือนธันวาคม เปนประจําทุกป โดยสวนมากจะไปทํางานที่
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด เกษตรกรมีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนต่ํา (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองแวง ใต, 2547) 
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  ประเด็นปญหาพื้นที่ทดสอบ 
  1. ปญหาศัตรูพืช โรคแมลงรบกวน เชน ขาวเปนโรคไหมคอรวง และหนอนกอ ปญหาโรคเหี่ยวใน
มะเขือเทศ ลําไยเปนโรคพุมไมกวาด มวนลําไย ปญหาเพล้ียในพริกและพืชผักอื่น  
  2. รายจายมากกวารายได โดยเฉพาะรายจายในทางสังคม มีหนี้สินสูงโดยเฉพาะหนี้สินเพื่อการ
บริโภคและหนี้สินทางสังคม 
  3. ปจจัยการผลิตราคาสูงขึ้นทุกป ทั้งปุยเคมี น้ํามัน สารเคมี ในขณะที่ผลผลิตกลับมีความเส่ียง
ดานราคาผลผลิตตํ่า ผันผวนไมแนนอน ผลิตไดแตขายไมเปน 
  4. ผลผลิตตํ่า คุณภาพผลผลิตไมสมํ่าเสมอ ขาดการจัดการการผลิต ไมสามารถดําเนินการจัดการ
พืชตามแผนควบคุมการผลิตพืชแตละชนิดอยางเหมาะสม เชน ตัดแตงก่ิง บังคับดอก ใสปุย ใหน้ํา ปองกันกําจัด
โรคแมลงตามสภาพปญหา 
  5. ขาดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการผลิต มักผลิตตามเพื่อนบานและความเคยชิน ขาด
ความรู ประสบการณ ความสามารถ ทักษะการผลิตพืช ใหประสบความสําเร็จ ผลิตพืชไมสอดคลองกับทรัพยากร 
ศักยภาพพื้นที่ และตลาด 

 
  แนวทางการแกปญหา 
  1. ปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากพืชเดียวเปนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมในไมผล พืชผัก และพืชไร และลดตนทุนการผลิต โดย
ใชทรัพยากรในทองถ่ิน เชน ผลิตปุยหมัก น้ําหมัก สารสกัดสมุนไพร 
  2. วางแผนวิจัยทดสอบของเกษตรกรตามประเด็นดานการเพิ่มผลผลิตหรือลดตนทุนการผลิต
หรือเพิ่มคุณภาพการผลิต เปาหมายดานการเพิ่มผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และ
นํามาปรับใชในดานเขตกรรม และเทคนิคการผลิต เปาหมายดานการลดตนทุนการผลิต โดยใชปุยหมัก น้ําหมัก 
สารสกัดสมุนไพร เปาหมายดานการเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หอผล ตัดแตง
ก่ิง  
  3. วิธีปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย ดวยการสังเกต ทดลอง ทดสอบ พัฒนาความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และทักษะของเกษตรกร รวมกับการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีระดมความคิดและเสวนากลุม บันทึก
ขอมูล วิเคราะห สรุปผล และนําผลทดสอบไปปรับใชในแปลง 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ 
 การวางแผนทดสอบ โดยทดสอบวิธีปรับเปล่ียนพื้นที่นาขาวเปนระบบเกษตรผสมผสาน ดวยการผลิต
พืชยืนตน หรือไมผลอายุยาว เชน มะมวง ขนุน ล้ินจี่ ลําไย มะนาว ยางนา ไมผลอายุปานกลาง เชน ฝร่ัง ชมพู 
นอยหนา มะกอกน้ํา และพืชหมุนเวียนอายุส้ันหลังเก็บเก่ียวขาว พืชผักตาง ๆ เชน ถ่ัวลิสง ขาวโพดฝกสด มันเทศ 
ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ พริก ตนหอม พืชผักตระกูลแตง และผักกินใบ เปรียบเทียบกับรายไดและกิจกรรมกอนรวม
โครงการ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบ 
 ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบสามารถจําแนกเกษตรกรรวมทดสอบไดเปน เกษตรกรตนแบบ และเกษตรกรท่ีตอง
พัฒนา มี 2 และ 3 ราย ตามลําดับ ไดรูปแบบการผลิต 2 รูปแบบ คือ การปรับเปล่ียนพื้นที่นาขาวเปนเกษตร
ผสมผสาน และรูปแบบระบบการผลิตพืชหลังนา  

เกษตรกรตนแบบ เปนเกษตรกรที่มีความม่ันคงของกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมของตน 
เกษตรกรมีแผนชัดเจนในอนาคต มีจุดสมดุลของกิจกรรม และแนวโนมจะเปล่ียนแปลงนอย เชน แผนผังฟารม
ชัดเจน ผลิตตามแผนผังที่วางไว รูปแบบการผลิตที่ชัดเจน มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต วิธีการผลิตเอื้ออาทรตอ
ส่ิงแวดลอม เกษตรกรใชทรัพยากรในทองถ่ินและเนนการผลิตที่พึ่งตนเอง มีการเรียนรูเพิ่มเติม ทดลองดวย
ตนเองปรับตัวเขากับสถานการณที่เปล่ียนแปลง เกษตรกรตนแบบมี 2 ราย ดังนี้ 
 1. นายสวิง  คําจาง เกษตรกรตนแบบจังหวัดขอนแกน เปล่ียนพื้นที่นาเปนเกษตรผสมผสาน โดย
ปรับพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม ดําเนินการครั้งแรกในป 2543 กิจกรรมการผลิตดังนี้ พื้นที่ทั้งหมด 14 ไร 
โดยแบงพื้นที่ใชประโยชน คือ ทํานา 5 ไร สระน้ํา 1.37 ไร ไมผล พืชผัก พืชลมลุก 7.38 ไร ที่อยูอาศัยและคอก
สัตว 0.25 ไร วางแผนการปลูกพืชตามสภาพพื้นที่ ชวงเริ่มตนก็จะลงทุนคอนขางสูง ทําใหเงินคงเหลือนอย ในป
ตอ ๆ มาการลงทุนลดลง ทําใหเงินคงเหลือมากขึ้น (ตารางที่ 1) ที่สําคัญตองขายผลผลิตเอง นางคําผง  คําจาง 
ภรรยาเปนคนนําผลผลิตไปขาย จากการทําเกษตรผสมผสาน ทําใหมีอาหาร มีรายไดทุกวัน มีเงินออมเพิ่มขึ้น มี
สุขภาพดีขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น  
  ระบบการผลิตในฟารม 
  1. นาขาว ปลูกขาวเหนียว กขฺ 6 และขาวจาวขาวดอกมะลิ 105  
  2. ไมผล เร่ิมจากการเตรียมพื้นที่ ปรับสภาพพื้นที่นาเปนสวนปลูกไมผลพืชอายุยาว ไดแก 
มะมวง มะขามเทศ มะพราว ฝร่ัง กลวย ไมผลที่ทํารายไดดี คือ มะขามเทศ ซึ่งมีความเหมาะสมเนื่องจากมีความ
ทนแลง การผลิตพืชตองมีเทคนิค พืชแตละชนิดก็มีเทคนิคที่แตกตางกันออกไป ตองปฏิบัติใหเหมาะสม เชน 
เทคนิคการค้ํากลวยหอม ใหใชไมไผคํ้าโคนกลวยหอมมัดติดกับตนติดโคนเลย อุปกรณเก็บผลผลิตก็ประดิษฐเอง 
สําหรับเก็บมะขามเทศ และมะมวง เพื่อไมใหมะขามเทศหลนสัมผัสดิน เปนการรักษาคุณภาพผลผลิต ทําให
ตลาดเชื่อมั่น 
  3. พืชไร ปลูกบนพื้นที่สูง เชน หญาเล้ียงสัตว 
  4. พืชลมลุก พืชอายุส้ัน พืชผัก และผักสวนครัว ปลูกพื้นที่ตํ่า เพื่อบริโภคเองและสรางรายไดระยะ
ส้ัน 
  5. ที่อยูอาศัยและคอกสัตว โดยยึดหลักปลูกทุกอยางที่กิน และกินทุกอยางที่ปลูก ถาเหลือกินก็
จําหนายเปนรายได การทําการเกษตรผสมผสาน ประกอบดวย ทํานา ไมผล พืชผัก พืชลมลุก  
  6. เล้ียงโค ไกพื้นเมือง เล้ียงปลา เนนการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพใชเอง จากวัสดุใน
ฟารม  
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ตารางที่ 1 รายรับ รายจาย การเปล่ียนนาขาวเปนเกษตรผสมผสาน ป 2543-2550 
ป รายได (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

2543 65,675 55,550 10,125 
2544 114,479 60,210 54,269 
2545 63,657 34,971 28,686 
2546 174,874 111,774 63,100 
2547 163,665 92,293 71,372 
2548 99,469 72,820 26,649 
2549 64,278 43,549 20,279 
2550 65,694 34,840 21,854 

 
 ขอมูลเศรษฐศาสตร กิจกรรมการผลิตของเกษตรกรสามารถสรางรายไดตลอดทั้งป มีพืชกวา 37 ชนิด 
สําหรับกิจกรรมการผลิตพืชเกษตรกรมีตนทุนการผลิต ในป 2551 และ 2552 เทากับ 18,310 18,604 บาท มี
รายได 89,810 82,636 บาท มีรายไดสุทธิ 71,500 และ 64,032 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) นายสวิงลงทุนสวน
ใหญกับการผลิตขาวและมะขามเทศ เพราะขาวเปนพืชอาหารหลักที่เก็บไวบริโภคในครัวเรือน มะขามเทศสราง
รายไดหลัก สวนกิจกรรมอื่นจะลงทุนนอย เนนผลิตเพื่อการบริโภค ที่เหลือจึงขายสรางรายไดหมุนเวียนตลอดทั้งป  
 การทดสอบ เกษตรกรตนแบบเลือกทดสอบการปลูกพืชหลังนา เกษตรกรเลือกปลูกถ่ัวลิสงพันธุไทนาน 
9 และขาวโพดเทียนสุโขทัย 1 เนื่องจากทนแลง เก็บพันธุได ใชน้ํานอย ปลูกในพื้นที่ 2 ไร ถ่ัวลิสงการเจริญเติบโต
ดี และไดวางแผนการเก็บพันธุถ่ัวลิสงไวแลว โดยใหเกษตรกรที่มีพื้นที่ดอนนําไปปลูกตอในฤดูฝน แลวจะนํามา
ปลูกในพื้นที่ตนเองฤดูแลงป 2554 สวนขาวโพดสุโขทัย 1 การเจริญเติบโตไมดีเนื่องจากดินมีปญหาฟอสฟอรัส
ตํ่า ปจจุบันพืชทดสอบอยูในระยะเจริญเติบโต จากการประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน 33  
คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี (ตารางผนวกที่ 2) 
 มิติทางสังคม เกษตรกรตนแบบไดรับเลือกใหเปนแปลงเรียนรูและศึกษาดูงานใหกับเกษตรกรกลุมอื่น ๆ 
และยังเปนวิทยากรมากมาย ซึ่งถือวาเปนแบบอยางที่ดีในการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ถายทอดความรูใหเกษตรกรอ่ืนมากกวา 50 รายตอป นายสวิง เปนเกษตรกรตัวอยางที่รูจักบูรณาการ
การทํางานในแปลงไดอยางลงตัว สามารถเช่ือมโยงและปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน และเม่ือมีหลาย
หนวยงานเขามาดําเนินงานในพื้นที่ ก็จะรับความรูใหมและพัฒนาปรับใชอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหไดรับความรูและ
ความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ และเปนแปลงทดสอบของทุกหนวยงาน โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หลักการของการทําการเกษตร คือ ตองมีความขยันอดทนไมตามกระแสสังคมและคนอื่น วิเคราะห
ศักยภาพของตนเองกอนตัดสินใจเลือกหรือรับเทคโนโลยี ที่สําคัญเม่ือปลูกเปนก็ตองขายเปน และศึกษาตลาดให
ดี จายแลวตองจด รูจักอดและออม งดส่ิงที่ฟุมเฟอย ตองรูจักคําวาเพียงพอ รูวาพอประมาณไมโลภมาก รูจัก
ประยุกตการผลิตในแปลงของตัวเองอยูเสมอ  
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ตารางที่  2  ขอมูลเศรษฐศาสตรกิจกรรมผลิตพืช ของนายสวิง คําจาง 
ตนทุน รายได รายไดสุทธิ กิจกรรม 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 
ขาว (5ไร) 5,510 1,190 990 - 4,520 - 

มะขามเทศ มะมวง มะละกอ 
กลวย ขนุน มะพราวน้ําหอมฝรั่ง 
นอยหนา 

 
8,050 

 
7,210 

 
34,729 

 
25,707 

 
26,679 

 
18,497 

ไผ มะเขือเทศ หอมแบง พริก ขิง
ฟกทอง สะเดา ถ่ัวเขียว
ผักหวานบาน ถ่ัวพุม ละมุด 
ชะพลูมะแวง มะรุม แกวมังกร แค 
มะเขือพวง สมุนไพร แมงลัก ฟก 
ตะไครไมประดับ มะกอก 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
-     1,975 2,335 1,975 2,335 

ถาน - -  100  100 

แมลง 3,200 3,200 6,073 11,230 2,873 8,030 

ปลารา - - 700 120 700 120 

ปลา ไก เปด หมู วัว 1,550 7,004 45,343 43,244 43,793 36,240 
รวม 18,310 18,604 89,810 82,636 71,500 64,032 

 
 2. นายประเด็ด  ไวยเลิศ เกษตรกรตนแบบจังหวัดอุดรธานี เปล่ียนพื้นที่นาเปนเกษตรผสมผสาน 
อายุ 56 ป มีสมาชิกครอบครัว 6 คน มีแรงงานหลัก 2 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 17 ไร เปนพื้นที่ทํานา 8 ไร 
นาบัว จํานวนพื้นที่ 7 ไร ทําสวน 1 ไร บอเล้ียงปลา 1 ไร ลักษณะดินเปนดินเหนียวใชน้ําจากน้ําฝน และน้ําจาก
ระบบชลประทานหวยหลวง ปญหาการผลิต คือ ศัตรูทําลายผลผลิตขาว เพล้ียไฟและยอดไหม ปญหาโรคและ
แมลงในการผลิตพริก ปญหาหอยเชอร่ีทําลายนาบัว และปญหาปลามีบาดแผล 
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ตารางที่ 3 ขอมูลเศรษฐศาสตรกิจกรรมผลิตพืช นายประเด็ด  ไวยเลิศ 
ตนทุน รายได รายไดสุทธิ กิจกรรม 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 
ขาว (8ไร) 16,720 18,000 20,000 30,000 3,280 12,000 

นาบัว (7 ไร) 8,950 9,000 96,000 80,000 87,050 71,000 

มะพราว   1,000 1,200 1,000 1,200 

มะขามเปรี้ยวฝก
ใหญ 

200 

200 

800 

1,200 

600 1,000 

กลวยหอมทอง 200 200 800 1,200 600 1,000 

ขนุน    600 - 600 

มะนาว 200 200 500 500 300 300 

มะมวง   400 300 400 300 

กลวยน้ําวา 200 200 500 500 300 300 

มะดัน   1,600 800 1,600 800 

แตงกวา  200  1,000 - 800 

ถ่ัวฝกยาว 400  1,000  600 - 

ผักกาดกวางตุง 100 50 600 400 500 350 

โหรพา ผักชี  200  1,200 - 1,000 

หอม กระเทียม    1,000 - 1,000 

พริก  200 400 1,300 400 1,100 

มะเขือเทศ 800 300 2,200 1,200 1,400 900 

ขา ตะไคร 120 120 600 900 480 780 

ผักหวานบาน    500 - 500 

ขาวโพด 200 940 1,800 2,000 1,600 1,060 

ไผ 200 200 2,800 2,000 2,600 1,800 

ปลา  1,000 8,000 8,000 8,000 7,000 

รวม 28,290 31,010 139,000 135,800 110,710 104,790 
 

 ขอมูลเศรษฐศาสตร กอนเขาดําเนินการ (2549/2550) เกษตรกรมีรายได 125,000 บาท โดยมีรายได
จากขาว นาบัว พืชผัก และปลา หลังจากดําเนินการไปแลว 2 ป เกษตรกรมีรายไดในป 2551 และ 2552 
139,000 และ 135,800 บาทตอป ตนทุนการผลิต 28,290 และ 31,010 บาทตอป และมีรายไดสุทธิจากกิจกรรม
ทดสอบ 110,710 และ 104,790 บาทตอป ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
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 ระบบการผลิตในฟารม 
 1. ขาว เนื่องจากดินคอนขางเปนกรดจึงดําเนินการทดสอบการหวานปูนขาวในนาขาว เพื่อปรับสภาพ
ดิน เนนการรักษาสุขอนามัยพืชเพื่อใหตนขาวแข็งแรงและสามารถตานทานโรคยอดไหมได ทดสอบใสปูนขาว
และไมใสปูนขาวในพื้นที่แปลงละ 1 ไร พบวาผลผลิตแปลงที่ใสปูนขาว และ ไมใสปูนขาว 360 และ 280 กิโลกรัม
ตอไรตามลําดับ และไมพบปญหายอดไหมทั้งสองปลง จากการทดสอบทําใหเกษตรกรเขาใจและเห็น
ความสําคัญของการปรับสภาพดินใหเหมาะสมกอนการผลิตพืช ป 2551 และ 2552 มีรายได 20,000 และ 
30,000 บาทตอป ตนทุนการผลิต 16,720 และ 18,000 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 3,280 และ 12,000 บาทตอ
ป ตามลําดับ ผลผลิตขาวบางสวนเกษตรกรเก็บไวบริโภคเอง 
 2. นาบัว จํานวนพื้นที่ 7 ไร โดยสามารถเก็บดอกบัวขายไดตลอดทั้งป โดยเนนขายผลผลิตในชุมชน 
และภายนอกชุมชนที่ขนสงไมไกลมากนัก ป 2551 และ 2552 มีรายได 96,000 และ 80,000 บาทตอป ตนทุน
การผลิต 8,950 และ 9,000 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 87,050 และ 71,000 บาทตอป ตามลําดับ 
 3. ไมผล จํานวนพื้นที่ 1 ไร ปลูกไมผลยืนตนเปนพืชหลัก ไดแก มะขามเปรี้ยวยักษ ขนุน กลวยน้ําวา 
กลวยหอมทอง มะมวง กระทอน มะพราว และมะดัน ป 2551 และ 2552 ตนทุนการผลิต 800 และ 800 บาท 
รายได 5,600 และ 6,300 บาท และรายไดสุทธิ 4,800 และ 5,500 บาท ตามลําดับ ไมผลตองใชระยะเวลาในการ
สรางรายได ในระยะยาวเกษตรกรจะใชตนทุนและแรงงานในกิจกรรมไมผลลดลง และคาดวารายไดจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ตามแนวโนมการเก็บขอมูลที่ผานมาแลวสองป 
 4. พืชผัก จํานวนพื้นที่ 1 ไร ซึ่งอยูในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ปลูกไมผล เกษตรกรปลูกพืชผักหมุนเวียน
ตลอดทั้งป ไดแก มะเขือเทศ แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ผักกาดกวางตุง ผักชี หอม กระเทียม พริก หอมแดง ขา ตะไคร 
ผักหวานบาน และผักหวานป 2551 และ 2552 ตนทุนการผลิต 1,820 และ 2,210 บาท รายได 9,400 และ 
11,500 บาท และรายไดสุทธิ 7,580 และ 9,290 บาท ตามลําดับ พืชผักเปนแหลงรายไดหมุนเวียนระหวางวันให
เกษตรกร 
 5. บอเล้ียงปลา จํานวนพื้นที่ 1 ไร เร่ิมเล้ียงในป 2549 พันธุปลาท่ีเล้ียงไดแก ปลานิล ปลาตะเพียร
และปลาธรรมชาติ ซึ่งจะดักปลาขายปละคร้ัง เกษตรกรมีรายไดปละ 7,000-8,000 บาท 
 การทดสอบ การแกปญหาศัตรูพืชในการผลิตของเกษตรกร ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกร 
พบวาในพื้นที่ของเกษตรกร มีแมลงวันทอง ซึ่งทําความเสียหายกับผลผลิตอยางรุนแรง ใน มะมวง กระทอน พริก 
แตงกวา ดังนั้นเพื่อปองกัน และกําจัดแมลงวันทอง จึงแนะนําการทํากับดักลอแมลง โดยประยุกตใชขวดน้ํา
พลาสติกเปนกําดัก ใชสารเมธิลยูจินอล เปนสารลอแมลงวันทองวางกับดักไวรอบๆ แปลงของเกษตรกร ผลการ
ดําเนินการ พบวา ผลผลิตมีความเสียหายจากการทําลายนอยลงมาก ทําใหผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรมีความ
พึงพอใจมาก และกิจกรรมลดตนทุนการผลิต ในกิจกรรมการผลิตพืชผักเกษตรกรไดผลิตน้ําหมัก เพื่อไลแมลง
โดยใชสมุนไพร จากการประเมินตามตัวช้ีวัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน 30 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี 
(ตารางผนวกที่ 2) 

เกษตรกรที่ตองพัฒนา ตองการพัฒนาแปลงตนเอง แตรูปกิจกรรมยังไมชัดเจน มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลง
การผลิตและกิจกรรมไดเสมอ การดําเนินชีวิตยังคนหาความเปนตัวตนที่ชัดเจน ยังหาจุดสมดุลและลงตัวของ
ฟารมตนเอง มี 3 ราย ดังนี้ 
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1. นายสมพงษ  คํามีภัคดี เกษตรกรท่ีตองพัฒนาจังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ทั้งหมด 29 ไร เปนที่นา 
20 ไร พื้นที่สภาพไร 7 ไร สระนํ้า 1.5 ไร ที่อยูอาศัย 0.5 ไร พื้นที่สูง 187 เมตร จากระดับน้ําทะเล กอนรวม
โครงการเกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียว คือ ขาว ขาวไร และมันสําปะหลัง ปญหาการผลิต คือ ดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า อินทรียวัตถุตํ่ากวา 1 เปอรเซ็นต สวนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมก็คอนขางต่ําเชนกัน เนื้อดินเปนดิน
ทราย การอุมน้ําไมดี ขาดแหลงน้ําในการผลิต แมวาจะมีสระนํ้า 2 แหง พื้นที่ประมาณ 1.5 ไร ความจุราว 3,600 
ลูกบาศกเมตร แตในฤดูแลงมักขาดนํ้า เร่ิมงานทดสอบการผลิตพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 เม่ือ ป 2550 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแหลงน้ําในการผลิต แผนการผลิตไม
แนนอน ผลิตพืชเชิงเด่ียว มีความเส่ียงสูงจากปญหาราคาผลผลิตไมแนนอน ปลูกเฉพาะพืชอายุยาว ทําใหขาด
รายไดระยะส้ัน เร่ิมตนแกปญหาดวยการ ปรับระบบการปลูกพืช เลือกชนิดพืชที่สอดคลองกับปริมาณนํ้า ปลูกพืช
ปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มชนิดพืชในระบบการผลิต รวมทั้งปลูกพืชแบบผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช
ในระบบและลดความเส่ียงจากการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว  
 ขอมูลเศรษฐศาสตร กอนเขาดําเนินการ (2549/2550) เกษตรกรมีรายไดทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
การเกษตร 37,500 บาท รายไดในภาคเกษตร 27,000 บาท หลังจากดําเนินการไปแลว 2 ป เกษตรกรมีรายไดใน
ป 2551 และ 2552  45,557 และ 38,865 บาทตอป ตนทุนการผลิต 12,745 และ 10,953 บาทตอป และมีรายได
สุทธิจากกิจกรรมทดสอบ 31,762 และ 33,312 บาทตอป ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4 ) 
 
 ระบบการผลิตในฟารม 
 1. พื้นที่นาขาว ปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน ไดแก  ถ่ัวมะแฮะและปอเทือง ไถเตรียมดิน 1-2 คร้ัง หวาน
เมล็ดพันธุอัตรา 5-7 กิโลกรัมตอไร เม่ือออกดอกไถกลบ แลวเตรียมดินเพื่อปลูกขาวหรือพืชไรตอไป นอกจากน้ียัง
แบงพื้นที่บางสวนเก็บเมล็ดพันธุปุยพืชสดไวใชในฤดูกาลตอไป ผลดีของการปลูกพืชสดกอนขาวทําใหผลผลิต
ขาวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากการสุมวัดผลผลิตขาวพันธุ กข 6 จํานวน 4 จุดตอไร พื้นที่สุม จุดละ 8 ตารางเมตร 
แปลงปลูกถ่ัวมะแฮะผลผลิต 386 กิโลกรัมตอไร สวนแปลงที่ไมปลูกถ่ัวมะแฮะผลผลิต 248 กิโลกรัมตอไร  
 2. ปรับระบบการปลูกพืช ปรับเปล่ียนการผลิตขาวอยางเดียวเปน ปลูกพืชหลังนา ไดแก ถ่ัวลิสง ขาวโพด 
และพืชผัก โดยใชพันธุพืชแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
  2.1 ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 5 เนื่องจากสภาพพื้นที่คอนขางมีขอจํากัดเรื่องน้ํา และความอุดม
สมบูรณของดิน แกปญหาดวยการผลิตถ่ัวลิสงฤดูแลง ใชพันธุที่ตองการน้ํานอย เมล็ดขนาดปานกลาง ทนแลงได
ดี ในป 2551 ปลูกถ่ัวลิสง 1.5 ไร แตประสบปญหาไวรัสยอดไหมทําใหเกษตรกรขาดทุน แตไมหยุดการผลิต ป 
2552 ปลูกถ่ัวลิสง 2 ไร อยูระหวางการเจริญเติบโต  
  2.2 ขาวโพดเทียนสุโขทัย 1 ทดสอบปลูกขาวโพดท่ีอายุเก็บเก่ียวส้ัน 62-70 วัน ที่สําคัญเกษตรกร
สามารถเก็บเมล็ดพันธุได ชวยลดลดตนทุนการผลิต ปลูกพื้นที่ 0.5 ไร ตนทุนการผลิต 1,200 บาท มีรายได 
3,030 บาท รายไดสุทธิ 1,830 บาท เกษตรกรยังเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกตอในป 2552 และกระจายเมล็ดพันธุให
เกษตรกรรายอื่น อีก 2 ราย เพื่อทดลองปลูก 
  2.3 มะเขือเทศพันธุศรีษะเกษ และมะเขือเทศสีดา ปลูกในสภาพพ้ืนที่นาหลังเก็บเก่ียวขาว ในฤดู
ฝนปลูกบนพื้นที่ดอน พื้นที่ปลูก 0.25 ไร ตนทุนการผลิต 583 บาท มีรายได 1,715 บาท รายไดสุทธิ 1,132 บาท  
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ตารางที่  4  ขอมูลเศรษฐศาสตรกิจกรรมผลิตพืช นายสมพงษ  คําภัคดี 
ตนทุน รายได รายไดสุทธิ 

กิจกรรม 
2551 2552 2551 2552 2551 2552 

ขาว (15ไร) 5,500 5,570 12,044 20,000 6,544 14,430 
มันสําปะหลัง (5ไร) 4,770 2,600 26,365 - 21,595 - 
ปอเทือง (1ไร) - 200 - - -200 - 
ถ่ัวมะแฮะ (2ไร) - 250 - - -250 - 
ถ่ัวลิสง 700 1,750 120  -580  
ขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 1,200 - 3,030 - 1,830 - 
ถ่ัวฝกยาวไรคาง  150 - 350  200  
มะเขือเทศ - 583 - 1,715 - 1,132 
ผักกาด ผักคะนา และผักกินใบอ่ืน ๆ 75 - 2,428 - 2,353 - 
เห็ดฟาง 350  620  270  
ถาน - - 600 - - 600 
ไก - - - 150 - 150 
วัว - - - 17,000 - 17,000 

รวม 12,745 10,953 45,557 38,865 31,762 33,312 
 

 3. ปลูกพืชแบบผสมผสาน ปรับสภาพพื้นที่บางสวนเปนไมผลผสมผสาน เชน ไผเล้ียง กลวย มะขาม 
มะมวง ขนุน มะนาว มะกอกน้ํา มะพราว ไมใชสอย เชน สะเดา ยางนา นอกจากน้ียังปลูกพืชผัก เชน ผักหวาน
ปา พริก มะเขือเทศ คะนา กวางตุง ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวฝกยาวไรคาง แมงลัก กระเพรา โหระพา ขา ตะไคร พืชลมลุก 
เชน มันเทศพันธุพิจิตร 2 และพันธุพื้นเมือง ฟกทอง การเจริญเติบโตดีสรางรายไดอยางตอเนื่อง ผักหวานปา
เลือกปลูกพื้นที่รอบบอ การเจริญเติบโตดี นอกจากน้ียังเพาะเห็ดฟาง เล้ียงปลา ไก วัว และเผาถานจากเศษไมใน
แปลงนาไวใชสอยเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน 
  ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน 24 คะแนน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 
(ตารางผนวกที่ 2) 
 2. นายวันที  กุลเดช เกษตรกรที่ตองพัฒนาจังหวัดหนองบัวลําภู อายุ 45  ป มีสมาชิกครอบครัว 8 
คน แรงงาน 3 คน พื้นที่สูง 169 เมตรจากระดับน้ําทะเล มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 62 ไร ที่ นา 10 ไร พื้นที่ไร 
32 ไร สวน 18 ไร สระนํ้า 2 ไร มี วัว 6 ตัว  ไก 40 ตัว หาน 2 ตัว รถแทรกเตอร 1 คัน รถไถเดินตาม 3 คัน เคร่ือง
ตัดหญา 1 เคร่ือง เคร่ืองสูบน้ํา 1 เคร่ือง มีรายไดภาคเกษตร ในป 2551 350,000 บาท รายไดนอกภาคเกษตร 
184,000 บาท รวมมีรายได 534,000 บาท รายจาย 415,750 บาท มีหนี้สิน 118,000 บาท มีเงินออม 10,000 
บาท เฉล่ียเกษตรกรมีรายได 5,563 บาทตอคนตอเดือน ซึ่งสูงกวาเสนความยากจน ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
กอนเขาไปดําเนินการ 2550 พบวา เกษตรกรปลูกพืชขาวเปนหลัก และปรับพื้นที่บางสวนเปนเกษตรผสมผสาน 
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และมีการเลี้ยงสัตว จากการศึกษาประเด็นปญหาของเกษตรกร พบวา การผลิตขาดการวางแผนและขาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีปญหาศัตรูพืชทําลายผลผลิต ผลผลิตตํ่า ปจจัยการผลิตราคาสูง ความไมแนนอนของ
ราคา จึงพัฒนาการผลิตของเกษตรกร โดยนํากิจกรรมใหมเขาไปทดสอบหรือพัฒนากิจกรรมเดิม 
 
ตารางที่ 5 ขอมูลเศรษฐศาสตรกิจกรรมผลิตพืช นายวันที  กุลเดช 

 
 ผลวิเคราะหตัวอยางดิน พบวาความเปนกรดเปนดางของดิน 6.54  อินทรียวัตถุ 2.9219 เปอรเซ็นต คา
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 19.31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และคาโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได 202 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นไดวาดินมีความเปนกรดออนเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุ
คอนขางสูง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูงเชนกัน ดิน
เกษตรกรมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติดี  
 ขอมูลเศรษฐศาสตร กอนเขาดําเนินการ (2549/2550) เกษตรกรมีรายได 350,000 บาท หลังจากดําเนินการ 
ไปแลว 2 ป เกษตรกรมีรายไดในป 2551 และ 2552  379,000 และ 168,690 บาทตอป ตนทุนการผลิต 183,885 
และ 87,420 บาทตอป และมีรายไดสุทธิจากกิจกรรมทดสอบ 195,115 และ 81,270 บาทตอป ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 5) 
 

ตนทุน รายได รายไดสุทธิ กิจกรรม 
2551 2552 2551 2552 2551 2552 

ขาว (24ไร) 29,200 21,000 75,000 60,000 45,800 39,000 

ขาวโพดเล้ียงสัตว (12ไร) 48,360 26,000 50,000 27,000 1,640 1,000 
ลําไย (7.5ไร) 70,000 25,270 250,000 55,690 180,000 30,420 
มะนาว (133 ตน) 18,325 2,000 - - -18,325 -2,000 

ฝร่ัง (120 ตน) 4,000 400 - 1,500 -4,000 1,100 

ชมพู (60 ตน) 6,500 400 - - -6,500 -400 

กระเจ๊ียบเขียว - 200 - 4,000  3,800 

บวบ - 100 - 3,500  3,400 

แตงไทย - 50 - 2,000  1,950 

ผักสวนครัว - - - -   

ปลา - - - -   

เปดและไก 7,500 12,000 4,000 15,000 -3,500 3,000 

รวม 183,885 87,420 379,000 168,690 195,115 81,270 
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 ระบบการผลิตในฟารม 
 1. ลําไย ปลูกพันธุอีดอ พื้นที่ 7.5 ไร  อายุ 5-6 ป ปญหาการผลิต คือ ลําไยติดผลไมสมํ่าเสมอ 
เนื่องจากการจัดการไมเหมาะสม เชน ไมตัดแตงก่ิง ใชปุยเคมีไมเหมาะสม ทั้งสูตร อัตรา และวิธีการใส  ปญหา
ตนทุนการผลิตสูงจากปุยเคมี และใชสารบังคับดอกเกินอัตราแนะนํา  ปญหาโรคแมลงรบกวน ไดแก ราดํา เพล้ีย
หอย เพล้ียไกแจ มวนลําไย หนอนเจาะใบ แมงกินนูน แมงคอมทอง ในระยะแตกใบออน แทงชอดอก ระยะดอก
บาน และชวงเก็บผลผลิต ปญหาตนโคนลมจากภัยธรรมชาติ จึงดําเนินการแกปญหาการผลิตลําไยดวยการตัด
แตงก่ิง การใชสารบังคับดอกตามอัตราแนะนํา การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมกับการใชจุลินทรียละลาย
ฟอสเฟต และปองกันกําจัดโรคแมลงตามคําแนะนํา ผลการดําเนินการป 2551 และ 2552 พบวา ตนทุนการผลิต 
70,000 และ 25,270 บาท รายได  250,000 และ 55,690 บาท รายไดสุทธิ 180,000 และ 30,420 บาทตอไร 
ตามลําดับ 
 2. มะนาว ทดสอบปลูกพันธุแปนพวงและตาฮิติ ปลูกป 2551 จํานวน 133 ตน อยูในระยะ
เจริญเติบโต บางสวนเริ่มใหผลผลิตแลว ยังไมมีรายไดจากผลผลิต ตนทุนการผลิตสะสม 20,325 บาท ได
ดําเนินการทดสอบการบังคับมะนาวใหออกนอกฤดูแตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถ
ควบคุมการใหน้ําได อยางไรก็ตามมะนาวของเกษตรกรการเจริญเติบโตคอนขางดี การดูแลใหออกตามปรกติจะ
สรางรายไดใหเกษตรกรในระยะรอบคร่ึงปไดดีเชนกัน  
 3. ฝรั่ง ทดสอบปลูกฝร่ังพันธุกลมสาล่ีและแปนสีทอง จํานวน 120 ตน ในป 2551 การเจริญเติบโตดี 
ปจจุบันฝรั่งเริ่มใหผลผลิตไดแลว ตนทุนการผลิตรวม 4,400 บาท รายได 1,500 บาท รายไดสุทธิ 1,100 บาท 
ฝร่ังนับเปนไมผลอายุส้ันที่ปรับตัวไดดีในพื้นที่เกษตรกร ดูแลงาย ติดผลดี โรคแมลงรบกวนนอย ใหผลผลิตเร็ว 
ขายงาย มีกลุมผูซื้อในชุมชน ไมตองนําไปขายหรือขนสงไกล คาดวาในระยะยาวจะสามารถคืนทุนและสรางรายได
ใหเกษตรกรทุกรอบสัปดาห 
 4. ชมพู ทดสอบปลูกชมพู 60 ตน พันธุทับทิมจันทร ปลูกพรอมกับฝร่ังในเดือนพฤษภาคม 2551 
ตนทุนการผลิต รวม 6,900 บาท การเจริญเติบโตดี ยังไมใหผลผลิต  

5. พืชผัก เกษตรกรปลูกพืชผัก เชน กระเจี๊ยบเขียว บวบ แตงไทย ผักสวนครัว เชน ถ่ัวฝกยาว กระ
เพรา โหระพา แมงลัก ตนหอม ผักชี โดยปลูกแซมระหวางแถวฝร่ังและชมพู ตนทุนการผลิตรวม 350 บาท มี
รายได 9,500 บาท รายไดสุทธิ 9,150 บาท พืชผักมีความจําเปนในรูปแบบการผลิตพืชตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเนื่องจากสงเสริมความมั่นคงทางอาหาร สรางความหลากหลายในระบบ ลดรายจายครัวเรือน สรางราย
ไดแบบรายวันใหเกษตรกรมีเงินหมุนเวียนในระบบการผลิต 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน 29 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี (ตารางผนวกที่ 2) 
 

 3. นายบุญยก  ทองอินที เกษตรกรท่ีตองพัฒนาจังหวัดสกลนคร ครัวเรือนมีสมาชิก 6 คน แรงงาน
หลัก 4 คน จากการสัมภาษณขอมูลเกษตรกรกอนรวมทดสอบ ป 2550 พบวา มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 31 ไร 
เปนพื้นที่นา 29 ไร พื้นที่สระนํ้า 1 ไร ที่อยูอาศัยและคอกสัตว 1 ไร เล้ียงไก 50 ตัว รถไกเดินตาม 1 คัน เคร่ืองสูบ
น้ํา 1 เคร่ือง โทรศัพท 1 เคร่ือง รถสามลอเครื่อง 1 คัน มีรายไดในภาคเกษตร 25,000 บาท มีหนี้ ธกส.  50,000 
บาท หนี้กองทุนหมูบาน 10,000 บาท มีรายจายในครัวเรือน 41,450 บาท มีรายไดคงเหลือ -31,110 บาท 
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ประเด็นปญหาการผลิต ขาดการวางแผนการผลิตพืช ปญหาโรคเห่ียวในมะเขือเทศ ใชสารเคมีไมถูกตอง ไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลาก มีรายจายมากกวารายได มีหนี้สินมากกวาเงินออม 

 
ตารางที่ 6 ขอมูลเศรษฐศาสตรกิจกรรมผลิตพืช นายบุญยก  ทองอนิที  

ตนทุน รายได รายไดสุทธิ 
กิจกรรม 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 
ขาว (29ไร) 9,500 36,000 35,600 100,100 26,100 64,100 
มะเขือเทศ (3 ไร) 13,500 11,700 30,000 22,500 16,500 10,800 
ตนหอม 100 - 700 200 200 200 
พริก 100 750 - 6,500 600 5,750 
เผือก 100 - 390 - 290 - 
แตงโม - 1,000 - 2,500 - 1,500 
เผือก - 100 200 450 - 350 
กลวย - - - 350 200 350 
ผักกาดดอก - - 700 150 - 150 
ถ่ัวพุมฝกสด 100 100 650 600 600 500 
ถ่ัวฝกยาวไรคาง 100 100 850 550 550 450 
ขาวโพดขาวเหนยีว 200 100 200 600 650 500 
ผักชี - - 150 70 200 70 
ขา - -  50 150 50 
หมูหลุม (2 ตัว) - - - - - - 

รวม 23,700 49,850 69,440 134,620 46,040 84,770 
 

 การทดสอบ ทดสอบการแกปญหาโรคเห่ียวในมะเขือเทศ โดยการใชเชื้อราไตรโคเดอรมารวมกับปุย
หมักและปูนขาวปรับสภาพดินกอนปลูก การใชกําดักกากนํ้าตาลในการปลูกพืชผัก ปลูกพืชหลังนา เชน ถ่ัวลิสง 
ขาวโพดเทียน และถ่ัวพุมฝกสด ผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต เล้ียงหมูหลุมเพื่อเสริม
รายได 
 ขอมูลเศรษฐศาสตร กอนเขาดําเนินการ (2549/2550) เกษตรกรมีรายไดในภาคเกษตร 25,000 บาท 
หลังจากดําเนินการไปแลว 2 ป เกษตรกรมีรายไดในป 2551 และ 2552 39,740 และ 134,620 บาทตอป ตนทุน
การผลิต 14,600 และ 42,150 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 25,140 และ 92,570 บาทตอป ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 6) 
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 ระบบการผลิตในฟารม 
 1. ขาว ปลูกขาวในพื้นที่ 30 ไร ป 2551 และ 2552 มีรายได 69,440 และ 134,620 บาทตอป ตนทุน 
การผลิต 23,700 และ 49,850 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 46,040 และ 84,770 บาทตอป ตามลําดับ ผลผลิต
ขาวบางสวนเกษตรกรเก็บไวบริโภคเอง 
 2. มะเขือเทศ เดิมเกษตรกรปลูกมะเขือเทศหลังจากเก็บผลผลิตขาวแลว แตมีปญหาโรคเหี่ยวเขียว ดําเนนิการ
ทดสอบการผลิตมะเขือเทศ ดวยการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคเหี่ยว รวมกับการใชปุยหมักและน้ําหมัก และ
สารสกัดสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรู พบวาสามารถควบคุมโรคไดดี เกษตรกรยอมรับ และนําไปใชอยาง
กวางขวาง ผลทดสอบพบวา ป 2551 และ 2552 มีรายได 30,000 และ 22,500 บาทตอป ตนทุนการผลิต 
13,500 และ 11,700 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 16,500 และ 10,800 บาทตอป ตามลําดับ 
 3. พืชผัก ปลูกผัก พริก ขาวโพด เผือก กลวย มะมวง แตงโม ผักกาดดอก ขาวโพดเทียน ถ่ัวฝกยาวไรคาง 
ผักชี ขา ถ่ัวพุมฝกสด ป 2551 และ 2552 มีรายได 3,840 และ 12,020 บาทตอป ตนทุนการผลิต 700 และ 
2,150 บาทตอป และมีรายไดสุทธิ 3,440 และ 9,870 บาทตอป ตามลําดับ  
  ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน 22 คะแนน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 
(ตารางผนวกที่ 2) 
 ขั้นตอนที่ 5 การขยายผลงานวิจัย 
 เกษตรกรรวมทดสอบตนแบบ 2 ราย ไดขยายผลในรูปฟารมตัวอยางโดยแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลกับ
เกษตรกรอ่ืน เปนฟารมตนแบบระดับตําบล มีเกษตรกรมาศึกษาดูงานและเรียนรู ปละ 50 ราย สําหรับเกษตรกร
ระดับที่ตองพัฒนาอยูระหวางการพัฒนาแปลง ยังไมไดขยายผลไปสูเกษตรกรอื่น คาดวาในอนาคตจะสามารถ
พัฒนาเปนแปลงตนแบบระดับตําบลได 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 ทดสอบการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในพื้นที่ปลูกขาวเปนพืชหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรณี ศึกษาเกษตรกร 5  ราย จาก จังกวัดขอนแกน หนองบัวลําภู อุดรธานี และสกลนคร จําแนกได 2  กลุม คือ 
เกษตรกรตน 2  ราย และเกษตรกรที่ตองพัฒนา 3 ราย ผลประเมินระดับความพอเพียงตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา 
ไดคะแนนระดับดี 3 ราย ระดับปานกลาง 2 ราย เกษตรกรตนแบบยอมรับระบบการผลิต และเทคโนโลยีนอยกวา
เกษตรกรท่ีตองพัฒนา แตเหตุผลเดียวกันคือ ตองการปรับเปล่ียนระบบการเพื่อสรางเสถียรภาพในฟารม คนหา
ความเหมาะสมสอดคลองของกิจกรรม นําไปสูการสรางความสมดุลของฟารม พัฒนาไปสูเสถียรภาพการผลิต  
 1. เกษตรกรตนแบบ นายสวิง คําจาง และนายประเด็ด  ไวเลิศ เปนเกษตรกรที่วิเคราะหศักยภาพของ
ตนเองกอนตัดสินใจเลือกหรือรับเทคโนโลยี เปนเกษตรกรที่รูจักปรับใชทรัพยากรในทองถ่ิน ในการแกปญหา
ศัตรูพืชในการผลิต มีเหตุผล ในการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะกับสภาพแปลงของตนเอง ที่สําคัญปลูก
เปนขายเปน ศึกษาตลาดใหดี จายแลวตองจด รูจักอดและออม งดส่ิงที่ฟุมเฟอย รูจักคําวาเพียงพอ พอประมาณ
ไมโลภมาก รูจักประยุกตการผลิตในแปลงของตัวเองอยูเสมอ ถายทอดความรูใหเกษตรกรอื่นมากกวา 50 รายตอป 
เปนเกษตรกรตัวอยางที่รูจักบูรณาการการทํางานในแปลงไดอยางลงตัว สามารถเช่ือมโยงและปรับตัวใหเขากับ
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สถานการณปจจุบัน มีหลักการของการทําการเกษตร คือ มีความขยันอดทนไมตามกระแสสังคมและคนอื่น ผล
ประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา เกษตรกรไดคะแนน ในระดับดี  
 2. เกษตรกรที่ตองพัฒนา นายวันที  กุลเดช นายสมพงษ  คํามีภัคดี และนายบุญยก  ทองอินที กอน
รวมทดสอบมีรายไดภาคเกษตร 350,000 27,000 และ 25,000 บาท หลังรวมทดสอบพบวา ป 2551  และ 2552 
มีรายได 379,000 45,557  39,740 และ 168,690 38,865 134,620 บาทตอปตามลําดับ จะเห็นไดวา ป 2551 
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สําหรับในป 2552  แมวา นายวันที รายไดจะลดลงแตตนทุนการผลิตก็ลดลงดวย และ
แนวโนมแหลงรายไดจากไมผลก็นาจะเพิ่มขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตามเกษตรกรมักใหความสนใจกับความมั่นคง
ของระบบพอ ๆ กับรายได สวนเกษตรกรรายอื่นมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ผลประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2 พบวา 
เกษตรกรไดคะแนน ในระดับดีและปานกลาง การปรับเปล่ียนระบบการผลิตในพื้นที่ปลูกขาวเปนพืชหลักของ ทํา
ใหเกษตรกรไดทางเลือกในการจะหยุด หรือดําเนินกิจกรรม ดวยการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ตนเองได
ทดสอบ การตัดตนทุนในสวนที่ไมจําเปน รูจักตัดสินใจเลือกชนิดปุยที่สอดคลองกับผลวิเคราะหดิน ทําใหผลผลิต
พืชดี ลดตนทุนการผลิต แกปญหาการผลิตไดตรงจุด ผลผลิตปลอดภัยเนื่องจากใชเทคโนโลยีการผลิตเหมาะสม 
ทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดท้ังป มีกิจกรรมเสริมรายไดจากการผลิตพืช ทั้งพืชอายุส้ันและพืชอายุยาว ปรับ
โครงสรางของดินใหดีขึ้น ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น มีทางเลือกในการผลิตพืชมากขึ้น ส่ิงแวดลอมในฟารมดีขึ้น มีความ
หลากหลายชนิดพืชมากขึ้น เกษตรกรมีแผนในการพัฒนาการผลิตของตนเองตลอดเวลา มีรายไดตอเนื่อง รอบป 
รอบคร่ึงป รายเดือน รายสัปดาห สรางระบบการผลิตใหมีเสถียรภาพ  

 
เอกสารอางอิง 

 
ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร. 2544. การวางแผนแกจนโดยคนจน:จุดเร่ิมตนของการขจัดความยากจน. 
 เอกสารประกอบการประชุม 3 ปเวทีธุรกิจชุมชน ณ วัดหัวตะพาน ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี 
 จังหวัดชัยนาท. 
วิริยะ  ลิมปนันทน.  2528.  วิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตรตามวิธีการของ Professor Gordon Conwey.  
 เอกสารประกอบการสัมมนาการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตรจังหวัดขอนแกน. วันที่ 18-20 เมษายน 
 2528 ณ หองประชุมภาควิชาพืชศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 25 น.  
วิริยะ  ลิมปนันทน.  มปป.  แนวทางการวิจัยและดําเนินงานโครงการระบบการทําฟารมในเขตอาศัยน้ําฝน 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. โครงการระบบการปลูกพืช เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 17 น. 
สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ.  2547. ขอมูลพื้นฐานตําบลในเมือง. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ. 
สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา.  2547. ขอมูลพื้นฐานตําบลนาสี. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ. 
สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส.  2547.  ขอมูลพื้นฐานตําบลหนองแวงใต. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
 เกษตรและสหกรณ. 
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สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง.  2547.  ขอมูลพื้นฐานตําบลเชียงเพ็ง. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ. 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.  2550. ขอมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. สํานักงาน
 สถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
อารันต  พัฒโนทัย. 2532. แนวคิดและพัฒนาการของงานวิจัยระบบการทําฟารม. เอกสารประกอบการสัมมนา
 หลักสูตร “การประสานงานวิจัยและพัฒนาในระดับไรนา” น 1-30. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2548. การเปล่ียนแปลงการกระจายรายไดและทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร. 
 [ระบบออนไลน] แหลงที่มา www.oae.go.th/  เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2548. 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1 เกษตรกรรวมทดสอบและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
 ขาวเปนหลัก  
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู 
1 นายสวิง  คําจาง 35/4  ม.5 บานนาโพธิ์ ต.ในเมือง  อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
2 นายสมพงษ  คําภัคดี 84  ม. 7 บานหนองลุมพุก ต.ในเมือง  อ.บานไผ จ.ขอนแกน 
3 นายวันที  กุลเดช 89  ม.6  บานดงยาง ต.นาสี  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 
4 นายประเด็ด  ไวยเลิศ 58  ม. 2 บานสรางแปน ต.เชียงเพ็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
5 นายบุญยก  ทองอินที 49  ม. 5 บานโคกกอง ต.หนองแวงใต อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

 
ตารางผนวกที่  2  การประเมินตามตัวชี้วัด 6 x 2  ของเกษตรกรที่รวมดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด สวิง สมพงษ วันที ประเด็ด บุญยก 
1. ดานการลดรายจาย      

1.1  ครัวเรือนทําสวนครัวและเล้ียงสัตว 3 3 3 3 3 
(1)  มีการปลูกผักสวนครัว หรือเล้ียงสัตว 
       เพื่อการบริโภค      
(2)  มีการปลูกผักสวนครัว หรือเล้ียงสัตวเพื่อการ 
       บริโภคและแลกเปล่ียน แบงปน      
(3)  มีการปลูกผักสวนครัว หรือเล้ียงสัตวเพื่อการ 
       บริโภค และแลกเปลี่ยน แบงปน และลดรายจาย      

1.2  ครัวเรือนปลอดอบายมุข  3 1 2 2 2 
(1)  ครัวเรือนลดอบายมุข 1-3 อยาง      
(2)  ครัวเรือนลดอบายมุข 4-6 อยาง      
(3)  ครัวเรือนปลอดอบายมุข      

2.  ดานการเพิ่มรายได      
2.1  ครัวเรือนมีอาชีพเสริม 3 3 3 3 3 

(1)  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริม      
(2)  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริมและเกิด 

   รายได      
(3)  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริมและเกิด 
      รายไดตลอดป      
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ) 
ตัวชี้วัด สวิง สมพงษ วันที ประเด็ด บุญยก 

2.2  ครัวเรือนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  3 2 3 3 3 
(1)  ครัวเรือนใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ      
(2)  ครัวเรือนใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและทําให 
       ลดคาใชจาย      
(3)  ครัวเรือนใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและทําให 
      เกิดรายได      
3. ดานการประหยัด      

3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย  3 2 2 2 1 
   (1) ครัวเรือนมีการออมทรัพย      
   (2) ครัวเรือนมีการออมทรัพยอยางสม่ําเสมอ      
   (3) ครัวเรือนมีการออมทรัพยอยางสม่ําเสมอ และมี
การวางแผนการใชเงินอยางเหมาะสม      
3.2 ชุมชนมีกลุมออมทรัพย 2 1 2 2 1 
   (1) ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย      
   (2) ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยและมีสวนรวม 
         ในกิจกรรมกลุม      
   (3) ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย มีสวนรวมใน 
         กิจกรรมกลุม และการบริหารจัดการ      
4. ดานการเรียนรู      
4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน  3 1 2 2 1 
   (1) ครัวเรือนมีการบันทึกภูมิปญญาทองถ่ิน      

   (2) ครัวเรือนมีการบันทึก และถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน      
   (3) ครัวเรือนมีการบันทึก ถายทอด และใชประโยชน 
         ภูมิปญญาทองถ่ิน      
4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
       ชีวิตประจําวัน  3 2 3 3 1 
       (1) ครัวเรือนรวมกิจกรรมการเรียนรูอยางนอย  
             1 กิจกรรม      
       (2)  ครัวเรือนรวมกิจกรรมการเรียนรู และปฏิบัติใน 
             ชีวิตประจําวัน      
      (3)  ครัวเรือนรวมกิจกรรมการเรียนรู ปฏิบัติใน 
            ชีวิตประจําวัน และถายทอดตอผูอื่นได      
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ) 
ตัวชี้วัด สวิง สมพงษ วันที ประเด็ด บุญยก 

5. ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติ 
     อยางย่ังยืน      
      5.1 ชุมชนใชวัตถุดิบอยางย่ังยืนในการประกอบอาชีพ  2 2 2 2 1 

(1) ครัวเรือนใชวัสดุหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายนอก 
      ชุมชนในการประกอบอาชีพ      
(2) ครัวเรือนใชวัสดุหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน 
      ชุมชนในการประกอบอาชีพ      
(3) ครัวเรือนใชวัสดุหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน 
      ชุมชนในการประกอบอาชีพ และสรางวัสดุหรือ 
      ทรัพยากรทดแทน      

     5.2 ชุมชนปลูกตนไมใหรมร่ืนเปนหมูบานนาอยู 3 3 3 2 1 
(1) ครัวเรือนปลูกตนไมในบริเวณบานหรือหัวไร 
      ปลายนา      
(2) ครัวเรือนปลูกตนไมในบริเวณบานหรือหัวไร 
      ปลายนา และที่สาธารณประโยชน      
(3) ครัวเรือนปลูกตนไมในบริเวณบานหรือหัวไร 
      ปลายนา ที่สาธารณประโยชน และดูแลรักษา      

6.  ดานการเอื้ออารีตอกัน      
     6.1 ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส และ 
           คนประสบปญหา 2 2 2 3 1 

(1) ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส  
      และคนประสบปญหาในครัวเรือน      
(2) ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส 
      และคนประสบปญหาในชุมชน      
(3) ชุมชนมีการดูแลชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาส  
      และคนประสบปญหาในชุมชน และรวม 
      กิจกรรมชวยเหลือตาง ๆ ของชุมชน      
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ) 
ตัวชี้วัด สวิง สมพงษ วันที ประเด็ด บุญยก 

6.2 ชุมชน รูรักสามัคคี 3 2 2 3 3 
   (1) ครัวเรือนรวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน อยางนอย 1 
กิจกรรม      
   (2) ครัวเรือนรวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน 2 กิจกรรม      
   (3) ครัวเรือนรวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน 3 กิจกรรม 
ขึ้นไป      

รวม 33 (A) 24 (B) 29 (A) 30 (A) 22 (B) 
 

หมายเหตุ:  เกณฑการใหคะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2 = ปานกลาง 3 = ดี คะแนนเต็ม 36  
 ระดับ A คะแนนรวม 28-36  ดี  
 ระดับ B คะแนนรวม 19-27 ปานกลาง 
 ระดับ C คะแนนรวมตํ่ากวา 19 ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


