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บทคัดยอ
เกษตรกรบนพื้นที่ลาดชันภาคเหนือตอนบน ปลูกขาวโพดเปนเวลานาน เกิดปญหาผลผลิตขาวโพด
ลดลง การชะลางพังทลายและเกิดความเสื่อมโทรม จึงไดมีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช ไดจําแนกกลุม
ระบบเกษตรที่มีอยูเดิมได 3 กลุมคือ กลุมที่มียางพาราเปนพืชหลัก ระบบพืชไรอื่น ๆ ในทีดอนและระบบการ
ปลูก พืชในนาที่มีถัวเหลืองหรือพืชผักตามหลัง ขาวนาป และการเลี้ยงสัตว เพื่อเปนอาหารและรายไดใน
ครัวเรือน ปจจัยควรปรับปรุงระบบเกษตรผสมผสานไดแกดานการตลาดและราคา ความรู ทุนและแหลงน้ํา
เกษตรกรเลือกรูปแบบระบบเกษตรทีมียางพาราเปนพืชหลักและมีขาวเปนพืชอาหารโดยรวมกับพืชไรและถั่ว
เหลืองหลังนา เปนระบบมีรายไดที่ยั่งยืนและระยะยาว แตมีปญหาผลผลิตต่ํา ขาดความรูและทักษะการกรีด
ยางพารา การพัฒ นาระบบเกษตรผสมผสานใหเ กษตรกรมีทัก ษะสูง ขึ้นและมีความรู ทําใหเ กษตรกรมี
ประสิทธิภาพในการกรีดยางพารา และยอมรับ ไดเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราโดยปลูกทดแทนพื้นที่ขาวโพดใน
พื้นที่ลาดชันและเพิ่มผูปลูกรายใหม เฉลี่ย 8 – 12 เปอรเซ็นตตอป จึงเปนแนวทางการลดพื้นที่ปลูกขาวโพด
ในพื้นที่ลาดชัน ปลูกถั่วเหลืองหลังนาชวยเพิ่มรายไดและมีความมั่นคง แตเกษตรกรยังตองการปรับปรุงการ
ผลิตใหมั่นคง โดยการเพิ่มผลผลิตแลวพึ่งตัวเองใหไดตอไป
คําสําคัญ: ระบบเกษตรผสมผสาน, พื้นที่ลาดชัน,ระบบการผลิตขาวโพด
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Abstract
Farmers in the northern most reaches of the North of Thailand have been growing
maize for many years. Now the yields are falling. Soil erosion and deterioration of the land.
The point has now been reached where there are changes to the system of cropping
practices. It is possible to classify the farming systems practiced into 3 principle groupings:
farms where rubber is the principle plant, field crops on the hills and thirdly, the paddy field
after rice such as soybean or vegetables together with livestock enterprises for family
consumption or profit. The factors are affect improvement such as marketing, prices, know
how, capital and water supply. The system which farmer has choose, rubber as the main
crop, paddy rice as food together with other field crops, and soybean following paddy
harvest. The income is sustainable and long time. But there remain problems of low yields,
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ignorance regarding rubber planting and a lack of rubber tapping skills. To develop system.
As a result, the farmers have improved their tapping and management abilities and efficient
harvest latex where they have adopted the farming system. The resulted is increase areas
planted in rubber on the slopes, both as substitute to maize and through additional farmers,
who have started growing rubber, increase averaging 8-12% per year. This has become a
pathway for reducing maize area and increase income by soybean after rice, although it is
evident that farmers still must improve production to become secure.
Keywords: Integrated farming system, sloping area, maize production system
บทนํา
เกษตรกรในภาคเหนือมีการขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดบนที่ลาดชัน มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ.
2551 เนื่องจากราคาขาวโพดที่สูงขึ้น ซึ่งจังหวัดนานมีพื้นการเกษตรประมาณ 7 แสนไรหรือรอยละ 10 ซึ่งในป
พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 310,367 ไรหรือ รอยละ 45 ของพื้นที่การเกษตร และเพิ่มเปน 4
แสนไรในป 2550 โดยสวนใหญเปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งจากผลการสํารวจป พ.ศ. 2550 ในอําเภอ
เวียงสา นานอย สันติสุข และ ปว ของจังหวัดนานพบวามีพื้นที่ปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้น และเกษตรกรไดผลผลิต
ตอพื้นที่สูงขึ้นในอําเภอสันติสุขเฉลี่ย 1,085 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ในป พ.ศ. 2549 ไดผลผลิตเพียง 250
กิโลกรัมตอไร สําหรับอําเภอปวไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 150 กิโลกรัมตอไร แตอําเภอนานอยไดผลผลิตลดลง 31
กิโลกรัมตอไร เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ปลูกขาวโพดเปนเวลานานและมีความลาดชันมาก สงผลใหเกิดการพังทลาย
และชะลางธาตุอาหารไปจากหนาดิน ทําใหเกษตรกรตองลงทุนสูงขึ้นและไมคุมทุน จึงเปนเหตุใหเกษตรกรใน
อําเภอนานอย ใหความสนใจทางเลือกการเกษตรที่สรางรายไดใหม เชน การปลูกยางพารา ปลูกไมโตเร็วเชน
ตะกูยักษ เปนตน
จากผลการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดในที่ลาดชันของจังหวัดนาน
(สาวิตรและพิชัย, 2551) ระบุชัดเจนวา เกษตรกรในอําเภอเวียงสา นานอย สันติสุข และปว สนใจทางเลือก
ใหมในการทําระบบเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งระบบเกษตรผสมผสานที่มียางพาราเปนพืชรวมระบบ
จากผลการประชุมรวมกับกลุมเกษตรกรในพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน และอําเภอปง จังหวัด
พะเยา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สรุปไดวา เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดในที่ลาดชัน มีการทําเกษตรผสมผสาน
อยูแลว ในรูปแบบที่มีพื้นที่ปลูกขาวเพื่อบริโภค และมีรายไดจาการปลูกพืชหลังนาเชน ถั่วเหลือง และพืชผัก
ในสภาพพื้นที่ไรมีการปลูกพืชไร เชนขาวโพด มะขามหวาน ยางพารา ไมไผ ถั่วเหลือง และฟกทอง รวมกับการ
เลี้ยงสัตว สวนในสภาพพื้นที่สูงชันจะปลูกเปนไมผลตางๆ และยางพารา แตกลุมเกษตรกรยังไมมั่นใจการทํา
เกษตรผสมผสานใหพัฒ นาจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได ขาดความรูเ ทคโนโลยีก ารผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน เชน การทํายางแผนรมควัน การเปดกรีดหนายาง การเลี้ยงไกรวมกับมะขามหวาน การปลูกพืชผสม
หลายชนิด การขยายพื้นที่ปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจ ที่ชวยเสริมรายไดจากการทําสวนยางพาราในระยะเริ่มตน
และชวงการกรีดยาง รวมทั้งการพัฒนาระบบการตลาด
อยางไรก็ตามการทําการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน จําเปนตองกําหนดรูปแบบของกิจกรรมในระบบที่ตอง
เกื้อกูลกันและกัน ลด/ปองกันการชะลางพังทลาย เหมาะสมวิถีปฏิบัติของเกษตรกร และสอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ปลูก รวมทั้งหลักเกณฑการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะสนับสนุน/ปฏิเสธการคัดเลือกกิจกรรมการผลิต ใน
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ดานตนทุนการผลิต ราคาและตลาด ความยากงายของการผลิต เปนตน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการยอมรับของกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ในรูปแบบระบบเกษตรผสมผสาน จึงจําเปนตองใชวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytical
Hierachy Process) เพื่อชวยตัดสินใจคัดเลือกรูปแบบระบบเกษตรผสมผสานที่จะสรางความมั่นใจยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้ จะใชเวทีการประชุมกลุมเกษตรกรในพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน และ
อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อรวมกันคัดเลือกรูปแบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ลาดชันที่ปลูกขาวโพด เพื่อเปน
ตนแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากระบบเกษตรดังกลาว ที่ทําใหกลุมเกษตรกรมั่นใจไดวาเปนระบบ
เกษตรผสมผสานที่สามารถทําไดและมีความเปนไปไดในการหาเลี้ยงครอบครัว โดยจะใหเกษตรกรมีสวนรวม
ในการคัดเลือกระบบที่จะทดสอบโดยใชวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytical Hierachy Process) และ
รวมพัฒนาประสิทธิภาพระบบที่ทดสอบ ในขณะเดียวกันจะสํารวจขอมูลพื้นฐานเงื่อนไขของปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบเกษตรผสมผสานที่ไดทั้งดานสภาพพื้นที่ อากาศ วิถีปฏิบัติและการยอมรับ
ของเกษตรกร ขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเกษตร ซึ่งคาดวา
นาจะเปนฐานขอมูลพัฒนาโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (expert system) เพื่อ ขยายผลไปสูพื้นที่อื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงค
1. สํารวจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิมในพื้นที่ปลูก
ขาวโพดในที่ลาดชันโดยเกษตรกรในพื้นที่มีสวนรวม ของอําเภอนานอย จังหวัดนานและอําเภอปง จังหวัด
พะเยา
2. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิมในพื้นที่ปลูกขาวโพดพื้นที่
ลาดชัน เพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่ไดเปนระบบโปรแกรมผูเชี่ยวชาญ (expert system) ในการกําหนดรูปแบบ
ระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
วิธีการศึกษา
สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ขอมูลความตองการปจจัยพื้นฐานในการผลิตพืช/
สัตว/ประมง และขอ มูลดานเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของชนิดพืช/สัตว/
ประมงที่เหมาะสม สรุปและการปรับแกไขขอมูล รวมทั้งการวิเคราะหพื้นที่รวมกับเกษตรกรและนักวิชาการ
โดยอาศัยหลัก Agro-ecosystem analysis เพื่อกําหนดพื้นที่ตามเงื่อนไขของพื้นที่ ไดแก ความลาดชันของ
พื้นที่ ระบบการปลูกพืช สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร เปนตน นํามาใชกําหนดระบบเกษตรผสมไมยืนตน
เศรษฐกิจในแตละพื้นที่ การวิเคราะหปญหาการผลิตดวยหลักการ SWOTและใชวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
(Analytical Hierachy Process)เพื่อการวิเคราะหการยอมรับของเกษตรกรและ ประชุมเสวนาระดมความ
คิดเห็นของเครือขายในพื้นที่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการเกษตรผสมผสาน และการยอมรับรูปแบบ
ระบบเกษตรที่ไดดําเนินการ และการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นของเกษตรกร จะมาพัฒนาเปนโปรแกรม
ผูเชี่ยวชาญ (expert system) เพื่อกําหนดทางเลือกรูปแบบระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมตามเงื่อนไข
สภาพพื้นที่ อากาศ การจัดการ สังคมและเศรษฐกิจ
ผลการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศ สวนใหญประกอบดวยภูเขาสูงชัน ปาไม และลําหวย ประมาณ 85 % ความลาด
ชัน 0- 70 องศา และมีพื้นที่มีลักษณะเปนลอนลาด มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 13 % มีการแบงเขตการ
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และ ต.น้ําตก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,408.1 ตารางกิโลเมตร
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ภาพที่ 1. ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศอําเภอนานอย
สภาพพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ของอําเภอนานอย จะมีสภาพเปนที่สูงมีความลาดชันมาก พื้นที่ราบเพียง
เล็กนอยบริเวณตอนกลางของอําเภอ เปนพื้นที่ทางการเกษตรใชสําหรับการปลูกขาวเปนหลัก สวนบริเวณที่
ลาดชันจะเปนพื้นที่ปาไม และปลูกพืชไร
การแบงเขตระบบนิเวศเกษตร(Agro-ecological system)
การวิเคราะหระบบการผลิตพืช โดยอาศัยหลักการทางนิเวศวิทยาและการผลิตพืช เปนแนวคิดในการ
จัดการพื้นที่สําหรับการวางแผนการใชที่ดิน จากการสํารวจพื้นที่และรูปแบบระบบการเกษตรในเขตอําเภอนา
นอยและอําเภอนาหมื่น โดยการใชขอมูลเชิงพื้นที่ สภาพแวดลอม ระบบการปลูกพืช และลักษณะการใชที่ดิน
สามารถแบงพื้นที่ ตามแนวคิดระบบการเกษตรเปนระบบนิเวศเกษตร(FAO, 1996) ออกไดเปน 4 โซนยอยได
ดังนี้
1. โซนนาที่มีระบบชลประทาน สภาพพื้นที่เปนที่คอนขางราบ ระบบพืชเปนขาวเปนพืชหลัก และมี
พืชตระกูลถั่วหรือ พืชผัก ตามหลังขาว มีการใชที่ดินอยางหนาแนน และมีระบบน้ําชลประทานหลังการเก็บ
เกี่ยวขาว

ภาพที่ 2. ระบบพืชหลังนาในเขตที่นาลุมอาศัยชลประทาน
2.โซนนาอาศัยน้ําฝน สภาพพื้นที่คอนขาราบ มีการปลูกขาวในฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยวขาวจะปลอยพื้นที่
วางเปลา พื้นที่นาจะสลับกับพื้นที่ปาไม ปญหาที่พบสวนใหญขาดน้ํา ผลผลิตต่ํา
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3 โซนที่ดอนอาศัยน้ําฝน เปนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไรเปนหลัก และพืชไมยืนตน เชน มะขามหวาน
ยางพารา พืชไรที่ปลูกเปนขาวโพดเปนหลัก นอกจากนั้นเปนพืชตระกูลถั่วที่ปลูกในชวงฤดูฝน สภาพพื้นที่มี
ความลาดชัน สวนใหญ ไมเกิน 10 %

ภาพที่ 3. พืชตระกูลถั่วตาง ๆ ที่เกษตรกรปลูกในสภาพที่ดอนอาศัยน้ําฝน

ภาพที่ 4 การปลูกมะขามหวานในพื้นที่ดอนอาศัยน้ําฝน
4 โซนทีสูง เปนเขตที่มีพื้นที่อยูระดับสูงจากระดับน้ําทะเล พื้นที่สวนใหญเปนปาไม มีความลาดชัน
คอนขางมาก มากกวา 10 % มีชนิดลูกไดนอย เปนปาไม และยางพารา

ภาพที่ 5. ระบบการปลูกยางพาราในพื้นทีสูง
จึงเห็นไดวาปญหาการเกษตรสําหรับพื้นที่ลาดชันของอําเภอนานอยและอําเภอนาหมื่น พอสรุปไดดังนี้
1.
ลัก ษณะพื้นที่ โดยปกติพื้นที่สวนใหญมีส ภาพเปนที่ลาดชัน พื้นที่ไมร าบเรียบ ทําใหเ ปน
ขอจํากัดของการเลือกพืชปลูก และพื้นที่สวนใหญจะเปนภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบเพียงเล็กนอย อําเภอนานอย มี
พื้นที่ลุมราบเรียบประมาณ 10 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ทําใหมีพื้นที่ปลูกขาวนอย สวนอําเภอนาหมื่นยิ่งมีพื้นที่
ราบนอยมาก เพียง 6 เปอรเซ็นตของพื้นที่ จึงมีปญหาการปลูกขาวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน มีขาวไมพอ
กิน จึงตองหารายไดอื่น เพื่อซื้อขาวกิน
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2.
ความลาดชันของพื้นที่ ดวยความที่เปนพื้นที่ที่เปนภูเขามากกวา 70 เปอรเซ็นต จึงทําให
พื้นที่สวนใหญมีความลาดชันคอนขางมาก เฉลี่ยมากกวา 20 เปอรเซ็นต ทําใหเปนขอจํากัดอยางมากในการ
เลือกพืชปลูก ประกอบกับมีความสูงจากน้ําทะเลมาก เฉลี่ยมากกวา 200 เมตร พืชที่ปลูกจึงเปนพืชตองการ
สภาพอากาศคอนขางเย็นจึงจะสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตได
3.
ลักษณะดินและความอุดมสมบรูณ โดยที่ดินสวนใหญเปนดินที่ลาดชัน จึงทําใหมีความอุดม
สมบรูณไมแนนอน อันเกิดจากการใชที่ดินไมถูกวิธี จากพื้นที่ปาไม มีความอุดมสมบรูณสูง ถูกนํามาใชปลูก
ขาวโพดทีมีการใชดิน ดูดธาตุอาหารมาก โดยเฉพาะไนโตรเจน และเมื่อมีการไถพรวนจะทําใหโครงสรางดินถูก
ทําลายและการสูญเสียธาตุอาหารไดงายโดยการละลายไปกับน้ําฝน ที่ชะลางในพื้นที่ลาดชัน
4.
การชะลางพังทลาย เนื่องจากดินในพื้นที่ลาดชันเปนดินรวนปนทราย ทําใหโครงสรางดิน
เกาะตัวไมแนน ประกอบกับการขาดน้ําในชวงฤดูแลง ทําใหดินมีโครงสรางหลวมและมีความลาดชันจึงเกิดการ
พังทลายไดงายและเกิดการสูญเสียธาตุอาหารไป ทําใหดินมีความอุดมสมบรูณต่ําอยางรวดเร็ว
5.
การใชที่ดินไมถูกวิธี ดวยการที่เกษตรกรมีความจํากัดในการเลือกพืช ซึ่งขาวโพดเปนพืชปลูก
งาย ดูแลนอย และการทนแลงพอสมควร แตเปนพืชที่ตองการธาตุอาหารสูง สําหรับการเจริญเติบโต จึงทําให
ตองมีการจัดการที่ดินมาก ทั้งการไถพรวน การปรับปรุงดิน การใชปุย ทําใหเรงการเสื่อมของดินในที่ลาดชัน
เร็ว นอกจากนั้นพื้นที่เปนสภาพลาดชันมาก มีชั้นผิวหนาตื้น การใชทีดินไมถูกวิธีไดแกการไถพรวนสําหรับพืช
ไร จึงเปนสาเหตุการเกิดพังทลายสูง การชะลางมาก การสูญเสียธาตุอาหารเร็ว จึงทําใหดินเสื่อมเร็ว
ผลการวิเคราะหขอจํากัดของเกษตรกร
1. รายไดคอนขางต่ําและไมแนนอน อันเนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ทําในที่ลาดชันคอนขาง
จํากัดในดานพื้นที่ทําการปลูก จะเปนพื้นที่ที่หางไกลและมีความอุดมสมบรูณนอย โดยเฉพาะจากพืชไรที่เปน
ขาวโพดเปนหลัก ที่จะตองมีการจัดการปจจัยการผลิตมากทั้งเรื่องปุย การเตรียมพื้นที่ และวัสดุการปลูก
2. แรงงานในครัวเรือนนอย โดยเฉลี่ยมีประมาณ 2 คนตอครัวเรือน และการจางแรงงานมีนอย
สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือนทําการเกษตร จึงทําใหทํากิจกรรมคอนขางใชเ วลานาน เชนการเก็บเกี่ยว
ขาวโพด จะเวลาการเก็บเกี่ยวเปนเวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน โดยเริ่มเก็บตั้งแตเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ จึงทําใหเกษตรกรไมสามารถทํากิจกรรมไดมาก รวมทั้งเกษตรกรมีพื้นที่ทําการเกษตรหลายแปลง
และมีระยะทางอยูไกลจากที่พัก จึงไมสามารถจัดการไดรวดเร็ว
3. การรวมกลุม ของเกษตรกร มีนอ ย เนื่องจากที่เ กษตรกรสวนมากทําการเกษตรเปนการปลูก
ขาวโพดเปนหลัก ทําใหเกษตรกรจะทําการเกษตรแบบตัวใครตัวมัน จะพึ่งพาวัสดุการปลูกจากเอกชนทําให
ไมไดมีการรวมทํากิจกรรมรวมกัน ไมมีการรวมกลุมเพื่อชวยลดตนทุนการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากที่ลาดชัน มี
ปญหาดินเสื่อม จึงตองใชปุยคอนขางมากและมีการจัดซื้อจากเอกชนทําใหมีราคาแพง และมีแนวโนมแพงขึ้น
นอกจากนั้นเกษตรกรนิยมใชปุยเคมีทําใหมีคาใชจายสูงจากราคาปุยแพง
4. แหลงอาหารนอย เนื่องจากสภาพพื้นที่มีจํากัดและไมเหมาะสมสําหรับการปลูก ขาว จึงทําให
เกษตรกรมีขาวไมพอกิน อีกทั้งแหลงอาหารคอนขางนอย ดวยเกษตรกรนําพื้นที่ปลูกพืชไรเ พื่อเปนรายได
มากกวาการปลูกพืชอาหาร รวมถึงการทําเกษตรมีหลายพื้นที่จึงทําใหเกษตรกรมีเวลาไมมาก ประกอบกับมี
แรงงานคอนขางนอย จึงไมเพียงพอตอการทําเกษตรหลายกิจกรรม ดานการปศุสัตวก็มีคอนขางนอย ทําใหขาด
แคลนแหลงอาหารสําหรับครัวเรือน จะเห็นไดวาแตละครัวเรือนมีคาใชจายเกี่ยวกับอาหารคอนขางมาก เฉลี่ย
ถึง 60 เปอรเซ็นตของคาใชจายในครัวเรือน ดังนั้นการเสริมกิจกรรมดานอาหารนาจะเปนชองทางลดคาใชจาย
คอนขางมาก และยังเปนการจัดการที่ยั่งยืน ดวยอาหารเปนปจจัยหลักของการดํารงชีพ และเปนทางเลือกการ
จัดการที่ยั่งยืนตอระบบเกษตรผสมผสานที่ชวยใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดี
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5. ความรูดานวิชาการทําการเกษตร เนื่อ งดวยเกษตรกรมีการทําแบบการเลียนแบบ จึง พบวา
ความรูความเขาใจมีเพียงเล็กนอย เมื่อเกิดปญหาจึงไมสามารถปญหาไดดี แมแตขาวโพดที่เกษตรกรมีการปลูก
มาเปนเวลานาน ยังพบปญหาการปลูกเกือบทุกป โดยเฉพาะเกี่ยวกับพันธุ การจัดการปุย เปนการจัดการโดย
รานคาหรือเอกชนเทานั้น
6. ขนาดพื้นที่และการถือครองที่ดิน เกษตรกรสวนมากมีพื้นที่ถือ ครองคอนขางนอย โดยเฉพาะ
พื้นที่ราบที่สําหรับปลูกขาว เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 1-2 ไร ตอครัวเรือน ซึ่งมีขนาดนอยสําหรับการปลูกขาว
สําหรับครัวเรือนบริโภค จึงเปนปญหาการขาดแคลนขาวในบางหมูบาน สวนพื้นที่ลาดชันหรือที่สูง เปนพื้นที่ปา
ไม เกษตรกรมีการบุกรุกและใชในการปลูกขาวโพดหรือพืชไรอื่น ๆ มีขนาดคอนขางมาก เกษตรกรมีขนาดถือ
ครองเฉลี่ย 10-15 ไรตอครัวเรือน จึงเปนปจจัยหนึ่งสําหรับเกษตรกรเลือกตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมการ
ปลูกพืช สําหรับลักษณะการถือครองที่ดิน เนื่องดวยพื้นที่สวนใหญเปนเขตปาไม เกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิทาง
กฎหมาย หรือเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
7. การขาดกิจกรรมเสริมรายไดจากการทําการเกษตร จะพบวาเกษตรกรมีแรงงานนอยและมักจะมี
กิจกรรมหลักจากการปลูกขาวโพดหรือพืชไรเปนหลัก จึงทําใหเกษตรกรจะมีรายไดจากการปลูกพืชหลัก เปน
รายปเทานั้น จึงทําใหการมีรายไดคอนขางต่ํา อันมีผลใหเกษตรกรไมมีความยั่งยืนในการทําการเกษตรสําหรับ
พื้นที่ลาด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิมในพื้นที่นานอย
จากการศึกษาและติดตาม รวบรวมขอมูลระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิมของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการวิจัย และจัดประชุมเพื่อประเมินขอดี ขอเสีย และปญหาการทําระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิม
โดยหลักการ SWOT analysis พบวามีปญหาการจัดการระบบการผลิตที่เกษตรกรทําอยูเดิม โดยการวิเคราะห
ปญหารวมกับเกษตรกรที่รวมโครงการ มีขอสรุปดังนี้
ปจจัยดานน้ําที่มีผลตอการเลือกพื้นที่สําหรับการปลูกพืชทั้งพืชไรและขาวโดยที่มีลักษณะการกําหนด
ลักษณะที่เกี่ยวกับน้ํา แหลงน้ํา เกษตรกรทํานาคํานึงถึงน้ําเปนหลัก การไดมาของแหลงน้ํา
ปจจัยการตลาด ปริมาณความตองการของตลาด เกษตรกรมีความตองการตลาดขนาดใหญที่สามารถ
รับซื้อผลผลิตไดปริมาณมาก และราคาสูง – เรื่องตลาดเปนสิ่งที่เกษตรกรตองการมาก เนื่องจากเกษตรกรมี
การปลูกพืชไดผลผลิตมีปริมาณมากในเวลาใกลเคียงกัน และราคา เกษตรกรคาดหวังใหมีราคาสูง ที่ทําให
เกษตรกรขายไดมาก และชวยเพิ่มรายไดจากการขายผลผลิต
ปจจัยดานความรูของเกษตรกร เกษตรกรสวนมากเปนถายทอดความรูมาจากพอแมหรือในเครือ
ญาติ เกิดจากการปฏิบัติกันมานานและถายทอดกัน การดูงานของเกษตรกรหรือการลอกเลียนแบบจากเพื่อน
บานที่ไดปฏิบัติมากอน การฝกอบรม หรือการถายทอดวิชาการจากหนวยงานของรัฐมีเพียงเล็กนอย
การปฏิบัติจริง แตละครอบครัวมีแรงงานที่ใชปฏิบัติงานในการเกษตร เฉลี่ย 2-3 คน ตอครัวเรือน จึง
ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก หรือการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางครัวเรือน ใชกับกิจกรรมที่ตองการแรงงาน
มาก เชนการปลูก การปกดํา หรือการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เกษตรกรมีทุนในการเกษตรนอย จึงไมนิยมการจาง
แรงงาน จะเก็บทุนสําหรับการจักหาปุยหรือสารเคมี
ผลการวิเคราะหทางเลือกระบบที่เกษตรกรยอมรับในพื้นที่ลาดชันของอําเภอนานอยและนาหมื่น
โดยอาศัยหลักการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น (AHP) ในพื้นที่นานอยไดผลสรุปดังนี้ ทางเลือก 1 ที่ระบบ
พืชที่มียางพารา มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุดไดเฉลี่ย 0.473 รองลงมาจะตองมีระบบการปลูกพืชไรหรือมีการ
ปลูกขาวโพด เพื่อใหมีรายไดชวยเสริม (0.266) และมีระบบขาวที่เปนเขตชลประทานและระบบขาวอาศัย
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น้ําฝน (0.174 และ 0.075 ตามลําดับ) ซึ่งเปนแนวทางการกําหนดนโยบายของหนวยราชการของรัฐและ
องคการบริหารสวนตําบล
สําหรับปจจัยการตัดสินใจแตละกิจกรรม ขึ้นกับระบบการตลาด และราคาของผลผลิตเปนปจจัยหลัก
มีคา 0.4730ซึ่งมีคาสูง สุด ทําใหเกษตรกรตัดสินเลือกทํากิจกรรม ดานความรูก ารจัดการผลิตพืช 0.266
เปนปจจัยรองลงมา ที่จะกําหนดใหเกษตรกรมีความตองการความรูดานการผลิตตาง ๆ ซึ่งเปนชองทางของ
การชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือองคการบริหารสวนตําบลที่จะจัดนโยบายสนับสนุน เพิ่มความรู ทักษะ
การผลิตใหกับกลุมชุมชน ดานทุน 0.174 เปนปจจัยที่เกษตรอาจจะมองถึงแหลงเงินทุน และนาจะเชื่อไดวา
เกษตรสามารถหาแหลงเงินทุนไดเอง หรืออาจมีแหลงเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณที่จะสามารถ
ชวยเหลือไดเ ปนอยางดี นอกจากนั้นการพิจารณาถึง ความชวยเหลือจากองคก ารบริห ารสวนตําบลที่จะมา
สนับสนุนใหเกษตรกร และปจจัยดานแหลงน้ํา เพียง 0.075 เกษตรกรสวนใหญอาจมีแหลงน้ํา ทีสามารถ
จัดหาไดคอนขางงาย หรือพื้นที่สวนใหญอาศัยน้ําฝน ที่ทําใหเกษตรอาจเขาใจสภาพพื้นที่ไดดี ซึ่งเกษตรมักจะ
เลือกพื้นที่ทํากิจกรรมแตกตางกัน
ตารางที่ 1. คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑและการเลือกของระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อทดแทนขาวโพด
ในพื้นที่ลาดชั้น ตามเกณฑการตัดสินใจของเกษตรกรในอําเภอนานอยและนาหมื่น การวิเคราะหเชิง
ลําดับขั้น (AHP) ในพื้นที่นานอยและนาหมื่น
ทางเลือกที่ผูกําหนดใช
1
2
3
4
1. ตลาด+ราคา
0.473
0.483
0.268
0.174
0.075
2. ความรู
0.266
0.475
0.238
0.173
0.077
3. ทุน
0.174
0.482
0.307
0.149
0.062
4. น้ํา
0.075
0.407
0.267
0.209
0.093
0.473
0.266
0.174
0.075
หมายเหตุ ทางเลือกที่กําหนดใชได1. ระบบที่มียางพารา 2. ระบบที่มีขาวโพด/พืชไร 3. ระบบที่มีขาวเขตชลประทาน 4. ระบบ
ที่มีขาวอาศัยน้ําฝน Wt = น้ําหนักความสําคัญของเกณฑทํา (faction weight)
Wt

ผลการตัดสินใจของเกษตรกร
พบวาเกษตรกรตองการปลูกยางพารา เปนพืชหลัก รวมกับการมีระบบปลูกขาวโพดเสริมในชวงของ
การเตรียมการปลูกยางพาราหรือชวงยางพารายังไมไดกรีด เพื่อรักษารายไดใหกับครัวเรือน หรือพืชไรอื่น เชน
ถั่วเหลืองหลังนา ทั้งนี้การปลูกขาวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน ยังจําเปนตองมีอยู การปลูกขาวจะตองมี
ระบบชลประทาน เพื่อใหไดผลผลิตมากพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน
การปลูกยางพาราเปนพืชหลัก เกษตรกรมีความตองการสูง ใหการยอมรับถึงความเหมาะสมและความ
ยั่งยืนของระบบเกษตรในพื้นที่ลาดชัน ทั้งเปนพืชที่สรางรายไดระยะยาวและมีความมั่นคง ยังเปนการปลูกปา
ใหกับชุมชน ซึ่งเปนการสรางความสมดุลทางธรรมชาติเพิ่มอีกดวย นอกจากนี้ปายางพารายังชวยอนุรักษดิน
ไมใหเกิดการพังทลายจากการเปดพื้นที่ลาดชัน ทีม่ ีการปลูกขาวโพด เกษตรกรมีการจัดเตรียมพื้นที่ โดย
พยายามเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวโพดมาปลูกยางพาราแทน
ในดานพืชไร โดยเฉพาะขาวโพดที่เกษตรกรยังมีความตองการอยู ยังเปนแหลงรายไดในระยะแรกใน
ขณะที่ยางพารายังไมไดกรีด เกษตรกรมีประสบการณสูง ประกอบกับราคาของขาวโพดยังคอนขางสูง และการ
ชวยเหลือจากรัฐบาลที่มีการประกันราคา รวมถึงพื้นที่ปลูกที่มีอยูเดิมคอนขางมาก เฉลี่ย 20 – 30 ไรตอ
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ครัวเรือน แนวทางการดําเนินดานการจัดการขาวโพดที่จะตองปรับปรุงการผลิต โดยการลดตนทุน การเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการดานการตลาด และการลดพื้นที่การปลูกหรือการควบคุมการขยายพื้นที่ไปทําลายปาไม
ตอไป
ระบบขาวที่เปนแหลงอาหารสําหรับครัวเรือน โดยปลูกขาวเหนียวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน พันธุ
ทีตองการเปนพันธุ กข.6 แตดวยพื้นที่ราบคอนขางนอย เพียง10 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด จึงจําเปนตอง
หาทางเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น หรือการจัดการเพิ่มปริมาณการผลิต
ปจจัยการผลิตทีเปนตัวกําหนดระบบการผลิต
จากการประเมินของเกษตรกรพบวามี 4 ปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญของการตัดสินใจการกําหนด
ระบบเกษตรผสมผสานสําหรับเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน มีดังนี้
1.
ปจจัยดานการตลาดและราคา ปริมาณความตองการของตลาด ขนาดของตลาดที่
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของตลาด เชนตลาดในเขตชุมชน จะมีขนาดเล็ก ทําใหรับซื้อ
ผลผลิตไดนอย และราคา เปนสิ่งที่เกษตรกรพิจารณาคอนขางมาก ที่จะเปนตัวตัดสินใจผลิตหรือทํากิจกรรม
นั้น จากผลของการปลูกขาวโพด ที่พบวาราคาลดลงและราคาไมแนนอนในแตละป จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกร
เริ่มไมมั่นใจกับการเลือกปลูกขาวโพด และการลงทุนสูงขึ้นเนื่องจากราคาปุยเคมีและสารเคมีสูงขึ้นทุกป
2.
ความรู เปนปจจัยที่มีผลจากการลงทุนมีความสําคัญรองลงมา การไมรกู ารจัดการที่ดี จึงทํา
ใหมีการลงทุนสูง เนื่องจากการปฏิบัติไมถูกตอง
3. เงินทุน เปนปจจัยที่รองลงมา ซึ่งมีความคิดวาแหลงเงินทุนสําหรับเกษตรกรอาจไมใชปญหา
หลักที่ไมสามารถหาได เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณ จึงสามารถกูเงินไดไมใชปญหาการ
ลงทุน
4. แหลงน้ํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับการทําการเกษตร แตเกษตรกรใหความสําคัญรองมาเปน
อันดับ 4 อาจเปนเพราะวาพื้นที่ในเขตอําเภอนานอย เปนพื้นที่อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ทําใหการมีน้ําเปนผลจาก
การมีฝนตกในแตละป ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาการตกของฝน จะเปนตัวกําหนดการทํากิจกรรมของ
เกษตรกร
ผลการพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานที่มียางพาราเปนพืชหลัก
การเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา หลังการฝกอบรมไดมีการติดตามการปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่
อําเภอนานอยและนาหมื่น พบวา ในเขตอําเภอนานอยมีการจัดการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นและเกษตรกรขยาย
พื้นที่มากขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 9,464 ไร โดยเพิ่มจากที่ปลูกในป 2552 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 11,169 ไร
และป 2553/54 มีพื้นที่รวมประมาณ 20,633.2 ไร มีเกษตรกรจํานวน 1,847 ราย (ตารางที่ 2) เกษตรกรสวน
ใหญ ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ หรือเขตปาไม พื้นที่เดิมเปนพื้นที่ปลูกขาวโพด จึงเห็นไดวา
แนวโนมการปลูกยางพาราที่เพิ่มขึ้นจะไปทดแทนการปลูกขาวโพดในแตละปในพื้นที่ลาดชันหรือประมาณ 8.6
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2. จํานวนหมูบานและเกษตรกรผูปลูกยางพาราในป 2553/54
จํานวน
หมูบาน

จํานวนเกษตรกร
(ราย)

พื้นที่ปลูกมี
เอกสารสิทธิ(ไร)

เปดกรีดแลว(ไร)

พื้นที่ปลูกไมมี่
เอกสารสิทธิ(ไร)

เปด
กรีด
แลว(ไร)

ที่

ชื่อตําบล

1

น้ําตก

7

227

1,178

30.00

2,054.50

12.00

2

สถาน

11

329

394

0.00

1,720.50

0.00

3

เชียงของ

5

16

61

0.00

32.00

0.00

4

นานอย

7

97

513

0.00

120.00

0.00

5

บัวใหญ

7

332

72

0.00

3,998.20

154.25

6

สันทะ

9

623

590

112.25

8,102.00

1,817.50

7

ศรีษะเกษ

13

223

819
3,626

31.75

979.00

174.00

17,006.20

25.00
2,008.75

1847
รวม
59
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอนานอย 2554

ตารางที่ 3. พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นในป 2553/54 ของอําเภอนานอย
ตําบล
ศรีษะเกษ
สถาน
นานอย
บัวใหญ
สันทะ
น้ําตก
เชียงของ
รวม

พื้นที่ปลูกป 2552/53(ไร)
1597
1118
279
2127
3618
2344
86
11169

พื้นที่ปลูกป 2553/54(ไร)
1,798.00
2114.5
633
4070.2
8692
3232.5
93
20,633.20

พื้นที่เพิ่มขึ้น(ไร)
201.00
996.50
354.00
1,943.20
5,074.00
888.50
7.00
9,464.20

การเพิ่มพื้นที่ระบบถั่วเหลืองหลังนาและรายได ผลจากการปรับปรุงระบบการผลิตขาวในพื้นที่ราบ
ที่ไดจัดระบบปลูกถั่วเหลืองหลังนา ทําใหเกษตรกรในพื้นที่วิจัยไดมีการจัดการปลูกถั่วเหลืองหลังขาวในพื้นที่
อําเภอนานอยเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น 783 ไร ในปการเพาะปลูก 2553/54 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4. พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองหลังนาของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอนานอย ป2553/54
ตําบล
ศรีสะเกษ
สถาน
นานอย
บัวใหญ
สันทะ
น้ําตก
เชียงของ
รวม

พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองป 2552/53
ฝน
แลง
228
1283
210
573
325
1347
0
228
0
350
0
0
320
574
1083
4355

พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองป 2553/54
ฝน
แลง
228
1310
210
631
325
1650
0
515
0
150
0
0
320
982
1083
5138

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอนานอย
สรุปผลและวิจารณ
ผลการสํารวจเชิงพื้นที่และสอบถามขอมูลการจัดการในระบบการเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิมในพื้นที่
เปาหมาย เพื่อใชเปนฐานขอมูลการพัฒนาระบบโปรแกรมผูเชี่ยวชาญตอไปนั้น สรุปไดวาสภาพพื้นที่สวนใหญ
ของเกษตรกรมีความลาดชันมากกวา 10 เปอรเซ็นต ทําใหมีรูปแบบการเกษตรทีแ่ ตกตางกัน เกษตรกรมีพื้นที่
ทําการเกษตรเฉลี่ย 30 ไร ที่แบงเปนแปลงยอย 2-3 แปลงตอครัวเรือน โดยมีพื้นที่นาเฉลี่ย 1-6 ไรตอครัวเรือน
พื้นทีสูงและลาดชัน เกษตรกรใชปลูกยางพารา พื้นที่ไรที่มีความลาดชันปานกลางใชปลูกขาวโพดไร เกษตรกรมี
หลักการจัดแบงแปลงเพื่อหารายไดหลัก และแปลงสําหรับเปนแหลงอาหาร และเสริมรายได โดยพื้นที่สวน
ใหญอาศัยน้ําฝน ยกเวนแปลงนามีน้ําชลประทานเสริม สวนใหญใชพันธุ กข.6 เปนขาวเหนียว ปลูกเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน พื้นที่ปลูกขาวโพดและยางพาราสวนใหญอยูไกลจากบานพัก และไมมีสิทธิถือครอง เพราะเปน
พื้นที่ปาไมและเขตปฏิรูปเพื่อการเกษตร รายไดสวนใหญมาจากการปลูกพืชยางพาราและขาวโพดประมาณ 70
เปอรเซ็นต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบเกษตรผสมผสานที่มีอยูเดิม ไดแก การตลาดและราคา เรื่องน้ํา ความรู
และการปฏิบัติจริงของเกษตรกร โดยปจจัยดานการตลาดเปนปจจัยที่เกษตรกรใหความสําคัญมากเปนอันดับ
แรก ดวยลักษณะเกษตรกรมีตนทุนนอยและยากจน ดังนั้นมุมมองการตลาดของเกษตรกร จึงเปนการไดรับรู
ปริมาณผลผลิตที่ตองการรับซื้อและราคาเพื่อเกษตรกรสามารถใชเปรียบเทียบและตัดสินในปลูกพืชในระบบ
การไดรับรูราคาตลาดลวงหนาเปนเกษตรกรตองการ ปจจัยดานความรูเปนอันดับรองลงมา และปจจัยดานน้ํา
เปนปจจัยสําคัญอันดับที่สาม เนื่องเพราะพื้นที่เกือบทั้งหมดเปนพื้นที่อาศัยน้ําฝน
เกษตรกรสวนใหญยอมรับระบบเกษตรผสมผสานโดยมียางพาราเปนพืชหลัก อยางไรก็ตามยังคงปลูก
ขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งตองปลูกขาวโพดและถั่วเหลืองหลังนาเพื่อเปนรายไดเสริมการปลูกยางพารา
โดยเฉพาะในชวงแรกที่ยังไมไดกรีดยาง
ปญหาการผลิตในระบบเกษตรผสมผสานที่มียางพาราเปนพืชหลักนั้น พบวา ขาดความรูในการปลูก
และกรีดยางพารา ที่เกษตรกรสวนมากยังมีการจัดการปลูกและกรีดยางที่ไมถูกหลักวิชาการ ทําใหเกิดความ
เสียหายกับตนยางและไดผลผลิตน้ํายางต่ํา โครงการจึงไดจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรูและ
ทักษะการปลูกยางพาราและประสบการณในการกรีดยางพารา ภายหลังผานการฝกอบรมแลว ไดมีการติดตาม
ประเมินผลพบวา เกษตรกรมีการปลูกยางพาราที่ถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นประมาณ 1100 ราย มีการขยายพื้นที่
ปลูกเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 14,000 ไร โดยการปลูกทดแทนขาวโพดในพื้นที่ลาดชัน คิดเปนรอยละ 8 และ 12
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ในเขตอํา เภอนานอ ยและนาหมื่น ตามลํ าดับ เมื่อ เทีย บกับ พื้ นที่ป ลูก ยางพาราในป 2552 ดัง นั้ นหาก
สถานการณราคายางสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนนี้ คาดวาเกษตรกรในพื้นที่จ ะเปลี่ยนพื้นที่ป ลูกขาวโพดเปน
ยางพาราเพิ่มขึ้นอีกมาก และใหการยอมรับระบบการปลูกยางพาราเปนพืชหลักทั้งสองอําเภอเปาหมาย ที่จะ
เปนแหลงรายไดในระยะยาวไดอยางยั่งยืน ในพื้นที่นามีการพัฒนาเพิ่มการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ทําใหมีรายได
เพิ่ม 1000 บาทตอไร และมีพื้นที่เ พิ่ม ขึ้น 783 ไร จากป2552 จึง เปนการเสริม กิจ กรรมที่จ ะสง เสริม ให
เกษตรกรมีรายไดและมั่นคง
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