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บทคัดยอ  
 การวิเคราะหประเด็นปญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา ปญหาที่สําคัญ ไดแก  ปญหา
ผลผลิตตํ่า  เกษตรกรขาดความรูในการผลิตพืช  ศัตรูพืช  ปญหาหน้ีสิน  และปจจัยการผลิตราคาแพง  การผลิตมีทั้ง
ผลิตแบบเชิงเด่ียวและแบบผสมผสานแตขาดการวางแผนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทําใหเกษตรกรไดผลผลิตตํ่าและมี
รายไดตํ่า จึงจําเปนตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดรูปแบบการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและเพื่อ
พัฒนาแปลงตนแบบใหเปนศูนยเรียนรูและขยายผลในชุมชนดําเนินการในป 2551-2553  มี 2 กิจกรรม คือ 1) การ
พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพื้นที่ขาวเปนหลัก ดําเนินการที่จังหวัดขอนแกน สกลนคร 
หนองบัวลําภู อุดรธานีและมุกดาหาร เกษตรกรรวมทดสอบ 21 ราย และ 2) การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบ
การปลูกพืชในพื้นที่พืชไรเปนหลัก  ดําเนินการที่จังหวัดขอนแกน และ กาฬสินธุ เกษตรกรรวมทดสอบ 14 ราย  การ
ดําเนินงานจะพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู  โดยวางแผนวิจัยรวมกับเกษตรกรเนนการ
ปรับเปลี่ยนระบบพืชเด่ียวเปนระบบเกษตรผสมผสานโดยนําเทคโนโลยีดานพืชเขาไปพัฒนาและทดสอบ ตลอดจน
พัฒนาการผลิตพืชเดิมของเกษตรกรโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเขาทดสอบ  ผลการดําเนินงาน พบวา 
กิจกรรมที่ 1 มีการผลิต 3 รูปแบบ คือ 1) การผลิตพืชผสมผสาน 2) การผลิตพืชหลังนา และ 3) การผลิตพืชและสัตว
แบบผสมผสาน  มีเกษตรกรตนแบบ 8 ราย และ  กิจกรรมที่ 2 มีการผลิต 2 รูปแบบคือ 1) การผลิตแบบอินทรีย และ 
2) การผลิตแบบผสมผสาน มีเกษตรกรตนแบบ 5 ราย ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่นําเขาไปทดสอบ  
อยางไรก็ตามเกษตรกรที่รวมดําเนินการอีกหลายคนที่อยูในข้ันพัฒนาซึ่งสามารถพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบได  ผล
                                                        
1สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
2ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 47000  
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 
5ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ46120 
6ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี  อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธาน ี41250 
1Office of Agricultural Research and Development  Region 3  Tel.  043-203500-1  Email : oard3@yahoo.com 
2Khon Kaen Field Crop Research Center  Tel. 043-203506   Email : itkkfcrc@hotmail.com 
3Sakon Nakhon  Agricultural Research and Development  Center Tel  042-747150   Email : sknfces@yahoo.com 
4Mukdahan Agricultural Research and Development  Center Tel  042-611439  Email : mookdafces@yahoo.com 
5Kalasin Agricultural Research and Development  Center Tel  043-891338  Email : kalasin_fcrc@hotmail.cm 
6Udon Thani  Agricultural Research and Development  Center Tel  086-4507503  Email : ardc_udn@doa.in.th 
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การขยายผล พบวา กิจกรรมที่ 1 ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ 72 ราย และขยายผลผานการจัดงานวันนัดพบ
เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน  301 ราย  และกิจกกรมที่ 2 ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ 97 ราย และขยายผล
ผานการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 305 ราย 
 
คําสําคัญ: ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ, ระบบเกษตรผสมผสาน 
 
Abstract 
 Identification of agricultural problems found in the upper Northeastern Region were 
low crop yield, farmers’ lacking know how of crop production, pest management, debts and 
high input costs.  Productions could be classified as sole cropping and integrated farming.  
However, lack of good planning and appropriate technology were reasons for farmer to 
obtain low yield and income.  Therefore, it is necessary to develop and adapt production 
system to make farmers earn higher income.  The objectives of this study were to achieve 
appropriate cropping pattern complying to the sufficient economy pattern for the upper 
Northeastern Region, to develop the model farming as the learning center for the 
community and to transfer technologies to the community.  Two activities were conducted 
in  2007-2010 : 1)  Development and test of cropping technology in area of rice based 
systemat Khon Kaen, Nong Bua Lamphu, Sakon Nakhon, Mukdahan and Udon Thani.  
Twenty-one farmers were involved in the test.  2) Development and test of cropping 
technology in area of field crops based systemat Khon Kaen and Kalasin.  Fourteen farmers 
were involved in the test.  The tests were conducted according to the productivity of the 
area and available resource. Work plan was done using farmer participatory system focusing 
on the change from sole cropping to integrate farming system, upgrading of farmer’s 
conventional practice and test of the Department of Agriculture recommended cropping 
technology.  Results showed that in activity 1, there were three cropping patterns namely: 1) 
integrated crop production, 2) cropping following rice and 3) integrated farming production 
of animal and plant.  There were eight model farmers indentified.  In activity 2, there were 
two types of cropping patterns namely: 1) organic cropping and 2) integrated cropping.  Five 
model farmers were identified.  Farmers were satisfied with the introduced activity tests.  
However, some farmers could be upgraded to be model farmers.  For technology transfer 
aspect in activity 1, 72 farmers in the area adopted the technologies and the technology 
transfer through a meeting of 301 farmers was organized in Khon Kaen.  Similarly, in activity 
2, 97 farmers in the area adopted the technologies and the technology transfer through a 
meeting of 305 farmers was organized in Kalasin. 
 
Keywords:sufficiency economy,mixed cropping,cropping system,action research  
 
บทนํา    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี 11 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ เลย อุดรธานี 
หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ  มีพื้นที่การเกษตร 52.76 ลานไร 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548)  พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ไดแก ขาว มีพื้นที่ปลูกรอยละ 58.3 ของพื้นที่
ถือครองทางการเกษตร ปลูกมากที่จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ ชัยภูมิ สกลนคร และอุดรธานี  พืชไรเศรษฐกิจ
สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง มีพื้นที่ปลูกรอยละ 28.2 ปลูกมากที่
จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ เลย และขอนแกน  ไมผลและไมยืนตนที่สําคัญ ไดแก มะมวง  มะขาม ลําไย  และ 
ยางพารา เปนตน พื้นที่ปลูกรอยละ 4.9 ปลูกมากที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และชัยภูมิ  และผักและไม
ดอก มีพื้นที่ปลูกรอยละ  0.42  ปลูกมากที่จังหวัดขอนแกน และชัยภูมิ   ในภาคน้ีเกษตรกรรายยอยมีพื้นที่
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เฉลี่ย 23 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548)  มีครอบครัวยากจน 1.3 ลานครัวเรือน 9.5 แสนครัวเรือน 
เปนหน้ีสิน และอยูในภาคเกษตร 8 แสนครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549)  สวนใหญเปนเกษตรกร
รายยอยที่พึ่งตนเองไมได และชุมชนออนแอ ปญหาน้ีพบในทุกจังหวัด แตมีความรุนแรงแตกตางกันตามสภาพ
ภูมิสังคม ป 2542 คนที่มีรายตํ่ากวา 886 บาทตอเดือน ถือวาเปนคนจนมีถึง 9.9 ลานคน ซึ่งรอยละ 92.6 
อาศัยอยูในชนบท สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ประทีป, 2544)  จากกระแสการพัฒนาที่มุงเนนดาน
เศรษฐกิจเปนหลักทําใหเกิดปญหาทุนสังคม ธรรมชาติ  คน  ทรัพยากร  ตนทุนสูง ผลผลิตตํ่า รายไดนอย ขาด
ความมั่นคงดานอาหาร  ขาดความเอื้ออาทร วัตถุนิยม วัฒนธรรมถูกทําลาย  พึ่งตนเองไมได ขาดการเรียนรู 
และพึ่งพากันเองในชุมชน มีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ ย่ิงพัฒนาย่ิงออนแอเรื่องวิธีคิด เกษตรกรไมเขมเข็ง  
พึ่งพาปจจัยภายนอก ขาดการเช่ือมโยงผลผลิตกับตลาด แตมีจุดแข็ง คือ ขยัน มุงมั่น พรอมที่จะปรับเปลี่ยน 
 พระราชดํารัสดานเศรษฐกิจพอเพียงเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2543 
ความตอนหน่ึงวา “เศรษฐกิจพอเพียง” แปลเปนภาษาอังกฤษวา sufficiency economy หมายความวา 
ประหยัด แตไมใชข้ีเหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไรดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง
แลวทุกคนจะมีความสุขความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่
เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบและการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึง
ความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล  ตัวอยางการนําแนวคิดตาม
พระราชดําริน้ีไปปรับใชในพื้นที่ภาคน้ีที่ประสบผลสําเร็จ ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเนนการเกษตรผสมผสาน  การพัฒนาพื้นที่อาศัยนํ้าฝน จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่ง
เนนหลักเกษตรทฤษฎีใหม (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, 2546)  เสรี (2542) รายงานวาศูนยอิน
แปงเปนกรณีตัวอยางของกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาแบบพอเพียงอยางย่ังยืน การพัฒนาเริ่มดวยการ
สรางปญญา กระบวนการเรียนรูทําใหคนคิดเปน มองเห็นภูมิปญญา คือ ทุนที่เขามีอยูทุนทางสังคม ซึ่งสืบทอด
มาทางประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบคุณคา และการเรียนรูรวมกันในชุมชน รวมถึงมรดกที่เปนสิ่งของ
วัตถุและธรรมชาติ เปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่มองมูลคา ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หันมามองศักยภาพของ
ตนเอง ทําใหมองเห็นทางเลือกใหม พึ่งตนเอง เปนอิสระ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางพอเพียง เรียนรูในการ
บริหารจัดการคนดวยการรวมกลุม ทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ ชวยเหลือเกื้อกูล ทําให
สามารถแกปญหาในชีวิตไดทุกเรื่อง 

ดังน้ันจึงจําเปนตองพัฒนาเกษตรกรในภาคน้ี โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยใชแนวทางเกษตร
ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเหมาะสมกับภูมนิเวศในพื้นที่ ใหเกษตรกรพออยูพอกิน มีความ
มั่นคงทางดานอาหาร ลดความเสี่ยงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบ
การผลิตใหมีความย่ังยืน ครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง  การดําเนินงานจะพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพ
ของพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู  โดยวางแผนวิจัยรวมกับเกษตรกรเนนการปรับเปลี่ยนระบบพืชเด่ียวเปนระบบ
เกษตรผสมผสานโดยนําเทคโนโลยีดานพืชเขาไปพัฒนาและทดสอบ  ตลอดจนพัฒนาการผลิตพืชเดิมของ
เกษตรกรโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเขาทดสอบ 
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วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหไดรูปแบบการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2. เพื่อพัฒนาแปลงตนแบบใหเปนศูนยเรียนรูและขยายผลในชุมชน 
 
วิธีการศึกษา  

ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกร  ใชหลักการวิจัยระบบการทําฟารม (อารันต, 2543) ซึ่งมีข้ันตอน 
ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย  คัดเลือกพื้นที่ตามนิเวศนหลัก ๆ  2 ลักษณะ คือ 1) พื้นที่ขาว
เปนพืชหลัก คัดเลือกพื้นที่จังหวัดขอนแกน สกลนคร หนองบัวลําภู อุดรธานี และมุกดาหาร  และ 2) พื้นที่พืช
ไรเปนหลัก คัดเลือกพื้นที่จังหวัดขอนแกน  และกาฬสินธุ  ซึ่งในแตละกิจกรรมมีการคัดเลือกตําบลที่เปน
ตัวแทน ดังน้ี 

     กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีขาวเปนหลัก 
เลือกพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

ตําบลนาส ีอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู  ตําบลหนองแวงใต อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ ตําบลดงมอน อําเภอเมือง ตําบลเหลาสรางถอ อําเภอคําชะอี และ
ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ และ ตําบลบานคอ อําเภอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี 

     กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีพืชไรเปนหลัก 
เลือกพื้นที่ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลบานหัน  อําเภอโนนศิลา และ

ตําบลหวยแก  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน และตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหพ้ืนท่ี เปนการศึกษาสภาพพื้นที่โดยการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร 
(Agroecosystem  Analysis) (วิริยะ, 2528) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่เปาหมายและศักยภาพใน
การพัฒนาระบบเกษตรกรรม  ผลการวิเคราะหประเด็นปญหา พบวา กิจกรรมที่ 1  พบปญหาการผลิตพืชไม
สอดคลองกับทรัพยากร ศักยภาพพื้นที่ และตลาด ปญหาหน้ีสิน ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตํ่า ขาดเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสม   กิจกรรมที่ 2  พบปญหาโรคใบขาวออย มันสําปะหลังผลผลิตตํ่า ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ตนทุนการผลิตสูง ศัตรูพืช ขาดแคลนแหลงนํ้า หน้ีสิน 

แนวทางการทดสอบเพ่ือแกปญหา  
1)  ปรับ เปลี ่ยนร ูปแบบการผลิตจากพืชเดี ่ยวเปนเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมในไมผล พืชผัก และพืชไร 
และลดตนทุนการผลิตโดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน เชน ผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก สารสกัดสมุนไพร 

2) วางแผนวิจัยทดสอบตามประเด็นดานการเพิ่มผลผลิตหรือลดตนทุนการผลิตหรือ
เพิ่มคุณภาพการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และ
นํามาปรับใชในดานแกปญหาการผลิต เขตกรรม และเทคนิคการผลิต  ดานการลดตนทุนการผลิต 
โดยใชปุยหมัก นํ้าหมัก สารสกัดสมุนไพร  ดานการเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน  
 ขั้นตอนท่ี 3  การวางแผนการวิจัย  เปนการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปญหาที่ไดจากการ
วิเคราะหพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งแตละกิจมีการวางแผนการวิจัย ดังน้ี 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 14 

     กิจกรรมท่ี 1  วางแผนทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนระบบการผลิตพืชผสมผสาน  
ทดสอบการผลิตพืชใหมีความหลากหลาย เชน ลําไย มะนาว ฝรั่ง ชมพู พืชหมุนเวียนอายุสั้นหลังเก็บเกี่ยวขาว 
ไดแก  ถ่ัวลิสง ขาวโพดฝกสด ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ หรือทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อแกปญหาการผลิตในพื้นที่ เชน ลําไย มะเขือเทศ ขาว พืชผัก ซึ่งเกษตรกรแตละรายก็จะเลือกกิจกรรม
แตกตางกันข้ึนกับสภาพพื้นที่และศักยภาพเกษตรกร 

     กิจกรรมท่ี 2  วางแผนทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนระบบพืชเด่ียวเปนระบบเกษตรผสมผสาน โดย
นําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรหรือเทคโนโลยีจากหนวยงานอื่นที่ไดผลดีเขาไปพัฒนาและทดสอบ เชน 
ออย  มันสําปะหลัง  ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝกยาว ขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน เห็ดฟาง พืชผัก และพืชอายุยาว เชน  ไผ 
ไมผล ผักหวานปา โดยเกษตรกรแตละรายจะเลือกชนิดพืชทดสอบแตกตางกันเพื่อพัฒนาการผลิตใหเหมาะสม
กับสภาพแปลงตนเอง 
 ขั้นตอนท่ี 4  การดําเนินการวิจัย  เปนการดําเนินการทดสอบในพื้นที่เกษตรกรที่ไดวางแผนไว โดย
เปนความรวมมือกันระหวางผูดําเนินการวิจัยและเกษตรกรตามข้ันตอนที่วางไว 

ขั้นตอนท่ี 5 การขยายผลการวิจัย   ขยายผลไปสูเกษตรกรขางเคียงและในพื้นที่ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  
 การบันทึกขอมูล  เก็บขอมูลรวมกับเกษตรกร โดยใหเกษตรกรเปนผูบันทึกขอมูล ประกอบกับการ
สังเกตและสัมภาษณของนักวิจัย รวมกับการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อยืนยันผลการทดสอบ  ขอมูลที่เก็บ 
ไดแก ขอมูลดานเกษตรศาสตร เชน การเจริญเติบโต  ผลผลิต ขอมูลดานเศรษฐศาสตร เชน รายได  ตนทุน
การผลิต ผลตอบแทน ขอมูลทางดานสังคม เชน การตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี และความพึงพอใจ 
 
ผลการศึกษา  
กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีขาวเปนหลัก 
 ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู สกลนคร มุกดาหาร และอุดรธานี  มีการผลิต 3 

รูปแบบ ดังน้ี 
1. รูปแบบการผลิตพืชผสมผสาน 
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  เกษตรกรรวมทดสอบ 3 ราย โดยทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 2-3 ชนิด 

(ตารางที่ 1) พบวา เกษตรกรมีรายได 5,455-94,176 บาท ตนทุน 1,760-25,280 บาท  ผลตอบแทน  3,680-
69,451 บาท  คา BCR 2.43-3.76  (ตารางที่ 2) สําหรับเงื่อนไขของพื้นที่ คือ เกษตรกรมีพื้นที่ในการทดสอบ
จํากัด มีพืชในระบบหลายชนิด และขาดแหลงนํ้า นับเปนปญหาใหญในจังหวัดขอนแกน มีเกษตรกรตนแบบ 2 
ราย คือ นายสวิง  คําจาง  เกษตรกรอําเภอบานไผ และ นายตีบ  สิงหดํา  เกษตรกรอําเภอบานแฮด 

พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  เกษตรกรรวมทดสอบ 2 ราย โดย ทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 4 
และ 5 ชนิด ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  พบวา เกษตรกรมีรายได 73,138 และ  56,167 บาท ตนทุน 44,478  
และ 16,467 บาท  ผลตอบแทน  34,285  และ 39,700 บาท  คา BCR 1.64 และ 3.41 ตามลําดับ (ตารางที่ 
2)  ทําใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยที่เหมาะสมในพื้นที่ และชนิดพืชที่ปรับตัวไดดีในพื้นที่ เชน 
มะนาว ชมพู และฝรั่ง  มีเกษตรกรตนแบบ 1 ราย คือ  นายวันท ี กุลเดช  เกษตรกรอําเภอสุวรรณคูหา 

พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  เกษตรกรรวมทดสอบ 2 ราย โดยทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 1 ชนิด 
(ตารางที่ 1) พบวา เกษตรกรมีรายได 3,250  และ 4,320 บาท ตนทุน 1,015 และ  760 บาท  ผลตอบแทน  
2,235 และ 3,560 บาท  คา BCR 3.33 และ 5.68 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  เกษตรกรสามารถแกปญหาโรค
และแมลงในพืชผัก ใชเช้ือราไตรโคเดอรมาปองกันอาการรากเนาโคนเนาในผัก และปรับปรุงบํารุงดินดวยการ
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ใชปูนขาว ปุยหมัก นํ้าหมักในการลดตนทุนการผลิต และลดการใชสารเคมี  ซึ่งเกษตรกรทั้ง 2 ราย  เปน
เกษตรกรตนแบบ 

2. รูปแบบการผลิตพืชหลังนา 
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  เกษตรกรรวมทดสอบ 2 ราย ผลิตในรูปแบบผสมผสาน  โดยทดสอบการผลิต

พืชเพิ่มในระบบ 7 และ 3 ชนิด ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  พบวา เกษตรกรมีรายได 26,995  และ 10,550 บาท 
ตนทุน 10,663  และ 2,680 บาท  ผลตอบแทน  16,332 และ 7,870 บาท  คา BCR 2.53 และ 3.94 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) สําหรับเงื่อนไขของพื้นที่ คือ แหลงนํ้าจํากัดทําใหฤดูแลงผลิตพืชไดไมเต็มประสิทธิภาพ
ของพื้นที่ 

พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  เกษตรกรรวมทดสอบ  2 ราย  โดยทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 3 
และ 3 ชนิด ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  พบวา เกษตรกรมีรายได 107,100 และ 114,265 บาท ตนทุน 13,790 
และ 16,210 บาท  ผลตอบแทน  93,310 และ 98,055 บาท  คา BCR 7.77 และ7.05 ตามลําดับ (ตารางที่ 
2)  ชนิดพืชที่ปรับตัวไดดีในพื้นที่ คือ ถ่ัวลิสงขอนแกน 6 และถ่ัวฝกยาวพิจิตร 2 

พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  เกษตรกรรวมทดสอบ 5 ราย มีรูปแบบการผลิตขาวตามดวยพืชหลังนา และ
พืชผักตาง ๆ อาจมีการเลี้ยงสัตวรวมดวย การทดสอบเนนนําเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศของกรมวิชาการ
เกษตรเขาไปทดสอบและเนนการแกปญหาโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ ซึ่งปลูกหลังการทํานา (ตารางที่ 1)  พบวา 
เกษตรกรมีรายได 32,900-70,283 บาท ตนทุน 8,400-20,160 บาท  ผลตอบแทน  33,600-50,123 บาท  
คา BCR 2.94-6.25 (ตารางที่ 2) ทําใหเกษตรกรไดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศที่เหมาะสมในพื้นที่  มี
เกษตรกรตนแบบ 1 ราย คือ นายคําไสย  พรมศรี 

3. รูปแบบการผลิตพืชและสัตวแบบผสมผสาน 
พ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร  เกษตรกรรวมทดสอบ 5 ราย มีรูปแบบการผลิตขาว และพืชผสมผสานกับ

การเลี้ยงสัตว ในรูปแบบการผลิตมีลักษณะเดนของการสรางรายไดจากสัตว เชน โค กระบือ สุกร ปลา ไก กุง 
หอย  สําหรับพืชที่นําเขาไปทดสอบในระบบ คือ ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CWN 80 (ตารางที่ 1)  พบวา 
เกษตรกรมีรายได 5,900-8,800 บาท ตนทุน 3,730-5,060 บาท  ผลตอบแทน  2,150-3,740 บาท  คา BCR 
1.57-1.96 (ตารางที่ 2)  ซึ่งขาวโพดฝกสดมีการปรับตัวไดดี มีเกษตรกรตนแบบ 2 ราย คือ นายโฮม อุคํา และ
นายมานะ ซอสูงเนิน 
 สําหรับพืชพันธุดีที่นําเขาไปทดสอบในพื้นที่ขาวเปนหลักที่ปรับตัวไดดีและสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
ไดแก  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80  ขาวโพดหวาน  ถ่ัวฝกยาว พันธุพิจิตร 2  
ถ่ัวฝกยาวไรคาง  มะละกอ พันธุขอนแกน 80  มะเขือเทศ  ถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 5  ขอนแกน 6  ไทนาน 9  
ผัก  โดยพืชแตละชนิดจะใชตนทุนและใหผลตอบแทนแตกตางกัน (ตารางที่ 5)  ผลผลิตที่ไดข้ึนอยูกับการดูแล
เอาใจใสของเกษตรกรดวย  ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกชนิดพืชนําไปปรับในพื้นที่ของตัวเองได อยางไรก็ตาม
เงื่อนไขในการผลิตพืชตองมีการใหนํ้าเสริมโดยเฉพาะการปลูกพืชหลังนาจะทําใหไดผลผลิตสูง หากพืชมีการ
ขาดนํ้าก็จะไดผลผลิตตํ่า 
กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีพืชไรเปนหลัก 
 ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ   มีการผลิต 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1. รูปแบบการผลิตพืชอินทรีย  
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เกษตรกรรวมทดสอบ 1 ราย คือ นายเกรียงไกร  ลาแกว เกษตรกรอําเภอ

ชนบท  โดยแบงเปนพื้นที่แหลงนํ้า ไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชอายุสั้น ที่พักอาศัย เนนการพัฒนาการผลิตแบบ
เฉพาะพื้นที่  บริเวณสระ ทําการเลี้ยงปลา ผักสวนครัว ไมผล นอกบริเวณสระ ปลูกตะไคร ผักสวนครัว ไมผล 
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ไผ  พืชที่ทํารายไดไดดี คือ ตะไคร ขา มะกอกฝรั่ง  มะละกอ กลวย ฝรั่ง มะเขือพวง และมีการเพิ่มรายไดโดย
การผลิตพันธุเพื่อจําหนาย เชน มะละกอ ฝรั่ง ไผ เปนตน  การผลิตเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีการผลิตปุยหมัก  นํ้าหมัก ใชเอง  นําเศษพืชโดยเฉพาะเศษตะไครนํามาคลุมดินชวยรักษา
ความช้ืนและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ียังมีการผลิตเช้ือไตรโคเดอรมาใชเอง เพื่อ
แกปญหาโรคเหี่ยวจากเช้ือราในดินทําใหลดตนทุนการผลิต  ในชวงป 2547-2550 มีรายได 132,000 บาทตอป 
ตนทุนการผลิตทางการเกษตร 700 บาทตอป ซึ่งสามารถพึ่งตนเองได  สวนป 2551-2553 มีรายได  135,000  
65,345  และ  104,550 บาท ตามลําดับ  ในชวงการดําเนินงาน 3 ป ไดทดสอบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ชนิดพืช ไดแก  ถ่ัวฝกยาวไรคาง  ลําไย ลิ้นจี่ ผักหวานปา ขาวโพดเทียน หอมแบง และ ไผ (ตารางที่ 3)  แตก็
ไมทําใหรายไดเพิ่มมากนักสวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน ซึ่งพบวา เกษตรกรมีรายได 9,943 บาท ตนทุน 
1,456 บาท  ผลตอบแทน 8,487 บาท คา BCR 6.82 (ตารางที่ 4)  นายเกรียงไกรเปนเกษตรกรตนแบบที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่พืชไรมาเปนเกษตรผสมผสานอินทรีย  ปจจุบันใชเปนแปลงเรียนรู ซึ่งจะมีเกษตรกร เจาหนาที่
ภาครัฐ นักเรียน มาศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง และยังสรางเครือขายเกษตรกรที่สนใจหันมาผลิตพืชแบบ
ผสมผสาน ในพื้นที่มีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน นอกจากน้ันยังเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกรจากอําเภออื่นในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน 

2. รูปแบบการผลิตพืชผสมผสาน  
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน   เกษตรกรรวมทดสอบ 9 ราย เปนเกษตรกรอําเภอโนนศิลา 4 ราย และ

อําเภอเขาสวนกวาง 5 ราย โดยทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 7-15 ชนิด (ตารางที่ 3) พบวา เกษตรกรมี
รายได  9,943-179,385 บาท  ตนทุน 1,456-55,295 บาท  ผลตอบแทน  7,334-124,090 บาท  คา BCR 
1.92-6.82  (ตารางที่ 4)  มีเกษตรกร 1 ราย ที่ขาดทุนคือ นายสุดใจ เน่ืองจากเลือกกิจกรรมไมผลเปนหลักซึ่ง
ไมผลยังไมใหผลผลิตมีรายไดจากพืชอายุสั้นไมมากนัก เกษตรกรแตละรายจะเลือกกิจกรรมที่ตางกันข้ึนอยูกับ
สภาพพื้นที่และแรงงาน ทําใหมีรายไดตางกัน  มีเกษตรกรตนแบบ 2 ราย คือ นางจันทร  แปนอย  เกษตรกร
อําเภอโนนศิลา  และ นายสมศร ีอุปมะ เกษตรกรอําเภอเขาสวนกวาง 

พื้นที่อําเภอเขาสวนกวาง ดินสวนใหญในมีความอุดมสมบูรณตํ่า เกษตรกรสวนใหญประสบผลสําเร็จ
ในการเปลี่ยนพันธุออยเปนพันธุขอนแกน 3 เน่ืองจากพบการเปนโรคใบขาวนอยมาก ออยแตกกอดี ไวตอไดดี 
นํ้าหนักลําดี สวนมันสําปะหลัง พันธุที่นําเขาทดสอบใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุเดิม สวนถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 
6 เปนทางเลือกในการปลูกพืชหลังนา และพืชเสริมที่ใหผลผลิตระยะยาว คือ กลวย และไผ แตทั้งน้ีอยูที่การ
เอาใจใสของเกษตรกร 

พ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ   เกษตรกรรวมทดสอบ 4 ราย โดยทดสอบการผลิตพืชเพิ่มในระบบ 7-9 ชนิด 
(ตารางที่ 3)  พบวา เกษตรกรมีรายได  17,329-41,553 บาท  ตนทุน 5,736-20,780 บาท  ผลตอบแทน  
11,593-20,423 บาท  คา BCR 2.00-3.02 (ตารางที่ 4)  เกษตรกรแตละรายจะเลือกกิจกรรมที่ตางกันข้ึนอยู
กับสภาพพื้นที่และแรงงาน ทําใหมีรายไดตางกัน มีเกษตรกรตนแบบ 2 ราย คือ นางสีสุพัน  อุทรักษ และนาย
สมใจ  สุระพร  เกษตรกรอําเภอกุฉินารายณ 
 สําหรับพืชพันธุดีที่นําเขาไปทดสอบในพื้นที่พืชไรเปนหลัก มีหลายชนิดที่ปลูกไดผลดีและสรางรายได
ใหกับเกษตรกร ไดแก  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ขาวโพดหวาน  ถ่ัวฝกยาว พันธุพิจิตร 2  ถ่ัวฝกยาวไรคาง  ถ่ัว
ลิสง พันธุขอนแกน 5  ขอนแกน 6  ไทนาน 9  มันสําปะหลัง พันธุ ระยอง 9  ระยอง 5  ออยพันธุขอนแกน 3 
ผัก  โดยพืชแตละชนิดจะใชตนทุนและใหผลตอบแทนแตกตางกัน (ตารางที่ 5) ผลผลิตที่ไดข้ึนอยูกับการดูแล
เอาใจใสของเกษตรกรดวย  ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกชนิดพืชนําไปปรับในพื้นที่ของตัวเองได  เงื่อนไขในการ
ผลิตพืชตองมีการใหนํ้าเสริมโดยเฉพาะการปลูกพืชในฤดูแลง 
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ตารางท่ี 1  กิจกรรมที่นําไปทดสอบในแปลงเกษตรกร พื้นที่พืชขาวเปนหลักจังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู  
สกลนคร มุกดาหาร และอุดรธานี ป 2551-53 

เกษตรกร/จังหวัด กิจกรรม 
ขอนแกน  

1. นายสวิง  คําจาง ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 มะละกอ พันธุขอนแกน 80 
2. นายตีบ  สิงหดํา ถั่วฝกยาวไรคาง  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 
3. นายชิด  มูลกัน ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6 
4. นายสมพงษ  คํามีภัคด ี ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6  ขอนแกน 5  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 2  มะเขือเทศ   

ผักหวานปา  ไผ 
5. นายวิชิต  คํานนท ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 2  ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6   

หนองบัวลําภ ู  
6. นายวันที  กุลเดช ลําไย  มะนาว  ฝรั่ง  ชมพู 
7. นายเคน  ชารีกุล ลําไย  ฝรั่ง  ชมพู  ไผ  ถั่วฝกยาวพิจิตร 2 
8. นายบุญหลอง  โยธาวงษ ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6 ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 2 
9. นายวิเชียร  หินชัย ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6 ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 2 

สกลนคร  
10. นายคําไสย พรมศรี มะเขือเทศโรงงาน 
11. นายคําเภา  ขมปญญา มะเขือเทศโรงงาน 
12. นายบุญยก   ทองอินที มะเขือเทศโรงงาน 
13. นายสํานาน รองวัตตะ  มะเขือเทศโรงงาน 
14. นายประพันธ โทสวนจิต  มะเขือเทศโรงงาน 

มุกดาหาร  
15. นายโฮม  อุคํา ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 
16. นายนเรศ  อุคํา ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 
17. นายมานะ  ซอสูงเนิน ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 
18. นายทิพย  สาธุชาต ิ ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 
19. นายลออ  มะลี ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 

อุดรธาน ี  
20. นายสมศักดิ์ สิงหทรายขาว   ผัก 
21. นายประเด็ด ไวยเลิศ   ผัก 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลเศรษฐศาสตรเกษตรกรรวมทดสอบการปรับเปลี่ยนระบบปลูกพืชพื้นที่ปลูกขาวเปนหลัก 
               จังหวัดขอนแกน  หนองบัวลําภู สกลนคร มุกดาหาร และอุดรธานี ป 2551-53 

เกษตรกร/จังหวัด รูปแบบการผลิต ตนทุน รายได ผลตอบแทน BCR 
ขอนแกน      

1. นายสวิง พืชผสมผสาน 25,280 94,176 69,451 3.73 
2. นายตีบ พืชผสมผสาน 3,800 9,220 5,420 2.43 
3. นายชิด พืชผสมผสาน 1,760 5,455 3,680 3.10 
4. นายสมพงษ พืชหลังนา 10,663 26,995 16,332 2.53 
5. นายวิชิต พืชหลังนา 2,680 10,550 7,870 3.94 

หนองบัวลําภ ู      
6. นายวันที พืชผสมผสาน 44,478 73,138 34,285 1.64 
7. นายเคน พืชผสมผสาน 16,467 56,167 39,700 3.41 
8. นายบุญหลอง พืชหลังนา 13,790 107,100 93,310 7.77 
9. นายวิเชียร พืชหลังนา 16,210 114,265 98,055 7.05 

สกลนคร      
10. นายคําไส พืชหลังนา 20,160 70,283 50,123 3.49 
11. นายคําเภา พืชหลังนา 8,900 42,500 33,600 4.78 
12. นายบุญยก พืชหลังนา 8,400 52,500 34,100 6.25 
13. นายสํานาน พืชหลังนา 11,200 32,900 47,800 2.94 
14. นายประพันธุ พืชหลังนา 10,200 58,000 47,800 5.69 

มุกดาหาร      
15. นายโฮม พืชและสัตวแบบผสมผสาน 3,680 7,200 3,520 1.96 
16. นายนเรศ พืชและสัตวแบบผสมผสาน 3,750 5,900 2,150 1.57 
17. นายมานะ พืชและสัตวแบบผสมผสาน 3,730 6,200 2,470 1.66 
18. นายทิพย พืชและสัตวแบบผสมผสาน 4,570 7,500 2,930 1.64 
19. นายลออ พืชและสัตวแบบผสมผสาน 5,060 8,800 3,740 1.74 

อุดรธาน ี      
20. นายสมศักดิ์ พืชผสมผสาน 1,015  3,250  2,235  3.33 
21. นายประเด็ด พืชผสมผสาน 760 4,320 3,560 5.68 
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ตารางท่ี 3  กิจกรรมที่นําไปทดสอบในแปลงเกษตรกร พื้นที่พืชไรเปนหลักจังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ  ป    
2551-53 

เกษตรกร/จังหวัด กิจกรรมทดสอบ 
ขอนแกน  

1. นายเกรียงไกร ลาแกว   ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ถั่วฝกยาว ลําไย ล้ินจ่ี  ผักหวานปา  หอมแบง และ ไผ 
2. นางจันทร  แปนอย ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ถั่วฝกยาว ลําไย ล้ินจ่ี ผักหวานปา  เห็ดฟาง ไผ ผัก 
3. นางโสภา   อินทรนอก ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ขาวโพดหวาน ถั่วฝกยาว ผักหวานปา ลําไย ล้ินจ่ี เห็ดฟาง ไผ ผัก 
4. นางอรัญญา  สียางนอก ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ขาวโพดหวาน ถั่วฝกยาว  ผักหวานปา ลําไย ล้ินจ่ี ผักหวานปา เห็ดฟาง ไผ ผัก 
5. นางราตรี  มนิสสาร ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ขาวโพดหวาน ถั่วฝกยาว ลําไย ล้ินจ่ี ผักหวานปา เห็ดฟาง ไผ ผัก 
6. นายสมบัติ  ฤทธ์ิไทยสงค ออยพันธุขอนแกน 3   มันสําปะหลัง พันธุระยอง 5  ระยอง 9  ถั่วลิสง พันธุไทนาน 9 ขอนแกน 5 

และขอนแกน 6 ขาวโพดหวาน ไผ มะมวง ฝรั่ง  มะนาว มะกรูด นอยหนา แกวมังกร มะละกอ  
7. นายสมศรี  อุปมะ ออยพันธุขอนแกน 3  ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 6  ถั่วฝกยาว ฟกทอง ไผ ผักหวาน 
8. นายสุดใจ  สีอุปลัค ไมผล ผักหวาน ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9  ขาวโพดหวาน  มันเทศ 
9. นายภิรมย  สันธา ออยพันธุขอนแกน 3  มันสําปะหลัง ระยอง 9 พันธุถั่วลิสง ขอนแกน 6  ผักหวานปา ไผ มะมวง  ฝรั่ง 

มะละกอ กลวย นอยหนา กระทอน 
10. นายสรพงษ  มาตรแสง มันสําปะหลังพันธุระยอง 7 ระยอง 9 ออยพันธุขอนแกน 3 ผักหวานปา มะละกอ  กลวย 

กาฬสินธุ  
11. นางสีสุพัน  อุทรักษ ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9  มะเขือเทศ ขาวโพดหวานพันธุ super sweet  มันสําปะหลังพันธุระยอง 9  

ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 มะนาว มะละกอ ไผ 
12. นายสมใจ  สุระพร   ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ชะอม กลวยนํ้าวา มะเขือพวง มะละกอ มะนาว 
13. นายสุริยา  สุระพร ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9  ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1 ขาวโพดหวานพันธุ sugar 75  กลวยนํ้าวา มะพราว ฟก

แฟง มะละกอ 
14. นางบุญลัน  ศรีรัง ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1  ขาวโพดหวานพันธุ super sweet   มันสําปะหลังพันธุ

ระยอง 9   ชะอม  มะนาว  มะละกอ  ไผ  
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ตารางท่ี 4  ขอมูลเศรษฐศาสตรเกษตรกรรวมทดสอบการปรับเปลี่ยนระบบปลูกพืชพื้นที่พืชไรเปนหลักจังหวัด
ขอนแกนและกาฬสินธุ  ป 2551-53 

 
ตารางท่ี 5 พืชพันธุดีที่นําเขาไปทดสอบที่ไดผลดีในระบบการผลิต ป 2551-53 

พืช/พันธุ ผลิตผลิต 
(กก./ไร) 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

รายได 
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร) 

BCR 

ขาวโพดพันธุสุโขทัย 1   235 1,190 3,278 2,088 2.75 
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ CNW 80 295 4,132 5,900 1,768 1.42 
ขาวโพดหวาน 2,119 2,290 9,839 7,549 4.29 
ถั่วฝกยาว พันธุพิจิตร 2 710 3,333 13,649 10,310 4.10 
ถั่วฝกยาวไรคาง 349 1,769 6,941 5,172 3.92 
มะละกอ พันธุขอนแกน 80 3,459 13,831 55,881 42,049 4.04 
มะเขือเทศ 4,876 33,66 121,89 11,501 3.62 
ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 5   430 2,695 6,450 3,755 2.39 
ถั่วลิสง พันธุขอนแกน 6  485 2,813 7,275 4,462 2.59 
ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 280 2,880 7,000 4,120 2.43 
มันสําปะหลัง พันธุ ระยอง 9 4,474 1,747 9,399 7,652 5.38 
มันสําปะหลัง พันธุ ระยอง 5 4,079 1,770 8,400 6,630 4.75 
ออย พันธุขอนแกน 3  12,500 3,520 10,000 6,480 2.84 
 
 
 

เกษตรกร/จังหวัด รูปแบบการผลิต ตนทุน รายได ผลตอบแทน BCR 
ขอนแกน      

1. นายเกรียงไกร พืชอินทรีย 1,456 9,943 8,487 6.82 
2. นางจันทร   พืชผสมผสาน 6,745 32,966 26,221 4.89 
3. นางโสภา   พืชผสมผสาน 2,636 9,970 7,334 3.78 
4. นางอรัญญา พืชผสมผสาน 10,737 62,831 52,344 5.85 
5. นางราตรี   พืชผสมผสาน 10,987 43,785 33,448 3.99 
6. นายสมบัต ิ พืชผสมผสาน 31,940 87,600 55,660 2.74 
7. นายสมศร ี พืชผสมผสาน 55,295 179,385 124,090 3.24 
8. นายสุดใจ พืชผสมผสาน 7,185 3,980 -3,205 0.55 
9. นายภิรมย พืชผสมผสาน 38,463 79,500 41,037 2.07 
10. นายสรพงษ พืชผสมผสาน 17,220 33,000 15,780 1.92 

กาฬสินธุ      
11. นางสีสุพัน พืชผสมผสาน 20,780 41,553 20,423 2.00 
12. นายสมใจ   พืชผสมผสาน 5,736 17,329 11,593 3.02 
13. นายสุริยา พืชผสมผสาน 6,408 19,236 12,828 3.00 
14. นางบุญลัน   พืชผสมผสาน 9,013 20,621 11,608 2.29 
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การขยายผลงานวิจัย 
กิจกรรมท่ี 1  พื้นที่จังหวัดขอนแกน ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ 21 ราย จังหวัดหนองบัวลําภู 23 

ราย จังหวัดสกลนคร 20 ราย และจังหวัดมุกดาหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 72 ราย และ ขยายผลผานการจัดงาน
วันนัดพบเกษตรกร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีผูรวมงาน 301 ราย 
 กิจกรรมท่ี 2  พื้นที่จังหวัดขอนแกน มีเกษตรกรในพื้นที่ไดเขามาเรียนรู จํานวน 65 ราย  พื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ มีเกษตรกรในพื้นที่ไดเขามาเรียนรู 12 ราย  กลุมผูปลูกหนอไมฝรั่งจังหวัดขอนแกน 20 ราย  และ
ขยายผลผานการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  มีผูรวมงาน  
305 ราย 
 
วิจารณและสรุปผล   
 โครงการน้ีดําเนินการโดยปรับรูปแบบการผลิตเปนแบบผสมผสาน และระบบการผลิตพืช ทําใหการ
ผลิตของเกษตรกรมีความหลากหลาย ในปแรกทําใหมีรายไดเพิ่มไมมากนักเน่ืองจากอยูในชวงปรับเปลี่ยน สวน
ในปที่ 2  และ 3 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน ซึ่งเกษตรกรแตละรายจะมีรายไดแตกตางกัน ข้ึนกับปจจัยหลาย
อยาง เชน แรงงาน  นํ้า  ตนทุน ความขยัน เปนตน ผลการดําเนินงานสามารถแกปญหาใหกับเกษตรกรได  ซึ่ง
บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว คือ  ไดรูปแบบการผลิต 5  รูปแบบ ไดมีเกษตรกรตนแบบ  13 ราย  ขยายผลไปยัง
เกษตรกรในพื้นที่ 169 ราย และขยายผลผานการจัดงานวันนัดพบเกษตรกรในพื้นที่ 606 ราย  ซึ่งเกษตรกรมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่นําเขาไปทดสอบ  อยางไรก็ตามเกษตรกรที่รวมดําเนินการอีกหลายคนสามารถ
พัฒนาใหเปนเกษตรกรตนแบบได  การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  สามารถนําผลงานวิจัยไปพัฒนาการผลิต
ของเกษตรกรรายยอยไดโดยเกษตรกรสามารถเลือกรูปแบบการผลิต เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตัวเอง  ไดแก   การผลิตพืชหลังนา เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝกยาว ขาวโพด การแกปญหาการผลิต เชน 
เทคโนโลยีการผลิตลําไย และมะเขือเทศ  ขยายผลในรูปแบบการกระจายพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตร เชน 
ออยพันธุขอนแกน 3  มันสําปะหลังพันธุระยอง 9  ระยอง 7   ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 5 ขอนแกน 6  ไทนาน 9  
ขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 ขาวโพดพันธุ CNW 80  ถ่ัวฝกยาวพันธุพิจิตร 2  มะละกอ พันธุขอนแกน 80   
อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีดําเนินงาน 3 ป ขอมูลการผลิตพืชสวนใหญไดจากพืชอายุสั้น สวนพืชอายุยาว เชน ไม
ผล ยังไมใหผลผลิตแตเกษตรกรมีความพอใจ เน่ืองจากตองการมีอาหารไวบริโภคและขายในระยะยาว ซึ่งควร
มีการเก็บขอมูลเพิ่มเติม   ขอเสนอแนะการวิจัย  การทดสอบในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบขายกวางและ
ซับซอนในการวิเคราะห ดังน้ันการทดสอบครั้งน้ีอาจไมครอบคลุมทั้งหมด แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่รวม
โครงการไดมีโอกาสในการทดสอบพืชและเลือกพืชที่เหมาะสมตามศักยภาพเพื่อพัฒนาการผลิตในพื้นที่ตนเอง 
ซึ่งนับวาเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจพอเพียงไดเชนกัน  สําหรับเกษตรกรที่เปนตนแบบ นาจะ
พัฒนาเพิ่มเติม และใชเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรรายอื่นเพื่อขยายผลเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการ
เกษตรตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ   
ขอขอบคุณนักวิจัยผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนหนวยงานในพื้นที่ ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี ขอบคุณคําแนะนําจากที่
ปรึกษาทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรที่รวมงานทดสอบทุกทานที่มุงมั่นทดสอบจนสํา
ฤทธ์ิผล 
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