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บทคัดยอ
 การเกษตรในภาคอีสานเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเม่ือไมนานมานี ้ จากเกษตรเพื่อยังชีพไปสูเกษตรก่ึงการคา  

การเปลี่ยนแปลงนี้คูขนานกับ การเพิ่มขึ้นของประชากรทำใหมีความตองการที่อยูอาศัยและการขยายตัวของเมืองมากข้ึน สงผล

ใหพื้นท่ีทำการเกษตรลดนอยลงสวนทางกับความตองการดานอาหารท่ีมีเพิ่มมากข้ึน การทำเกษตรแบบประณีตเปนรูปแบบหนึ่ง

ที่ชวยตอบสนองความตองการดานอาหาร โดยมีการเพ่ิมการใชเครื่องจักรกลและ/หรือแรงงานอยางเขมขน ถึงแมจะมีการปฏิบัติ

การเกษตรแบบประณีตมานานในภาคอีสานแตยังถือวาเปนสวนนอย ในพ้ืนที่บานหนองโงง หมู 10 ตำบลบานแฮด อำเภอบานแฮด 

จังหวัดขอนแกน พบวามีการปลูกผักกาดหัวแบบประณีตมาเปนเวลานาน หากเขาใจเง่ือนไขระบบการปลูกในพื้นที่ดังกลาว

สามารถนำไปเปนฐานในการขยายสูพื้นท่ีอื่นในภาคอีสานได วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทำความเขาใจระบบการปลูก

ผักกาดหัวแบบประณีตและระบุปจจัยที่ทำใหปลูกไดอยางตอเนื่อง การสัมภาษณแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางอยางเปนระบบ   

พบวา เกษตรกรของหมูบานหนองโงง หมู 10 มีใชพื้นที่นาเพ่ือปลูกผักกาดหัวในพ้ืนที่ขนาดเล็กเพียง 2.16 ไรตอครัวเรือน 

ทำการปลูก 3 – 4 รอบตอฤดูเพาะปลูก หลังการเก็บเกี่ยวขาว โดยใชแรงงานอยางเขมขนที่มีทักษะและประสบการณในการปลูก

หัวผักกาด และเปนแรงงานที่มีอยูในครัวเรือน การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตของบานหนองโงง หมู 10 สามารถยืนหยัดอยูได

ทามกลางการเปล่ียนแปลง เนื่องจากมีปจจัยที่สำคัญ คือ มีพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะสม โดยพื้นที่สวนใหญเปนดินทรายเหมาะกับ

การปลูกผักกาดหัว มีแหลงน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถใชไดตลอดทั้งป การคมนาคมขนสงท่ีสะดวก มีตลาดรองรับ และที่สำคัญ

มีแรงงานครัวเรือนในชุมชนเพียงพอในขณะท่ีในพื้นที่อื่นๆ ของภาคอีสานมีการเคลื่อนยายแรงงานออก เปนเพราะมีปจจัย  

เกื้อหนุนดังกลาวเสริมกันเปนเงื่อนไข จึงทำใหเกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องยาวนานกวา 40 ป  

คำสำคัญ : การปลูกผักกาดหัว / เกษตรประณีต / แรงงานในครัวเรือน / แรงงานในชุมชน  

ABSTRACT

 Recently agriculture in the Northeast Thailand is rapidly changing from subsistent to semi-commercial and 

commercial purposes. This change parallels with the increasing of population which in turn increases need or housing 

and the expanding of cities. It causes decreasing of agricultural land which opposes to the increasing need for food. 

The intensive agriculture is a type of agriculture that can meet the increasing food demand by mechanization and 

intensive use of labors. Although, the intensive agriculture has long been in Northeast but it has only in small area. In 

Nong-Ngong village M.10, Baan-Had sub-district, Baan-Had District, Khon Kaen Province, the intensive planting of 

Chinese radish has been planted for a long time. Understanding intensive Chinese radish growing system in this area 

can a be useful information base for expanding to other area in Northeast. The purpose of this case study is to 
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understand the intensive planting system of Chinese radish and identify factors associated with continuous planting 

period. Systematic semi-structure interview indicated that the farmers in Nong-Ngong village M.10 have been using 

small area in paddy field to grow Chinese radish, 2.16 rai/household. They plant 3-4 times per planting season, after 

rice harvest they use experience and skilled household labors to grow Chinese raddish. The intensive planting of 

Chinese radish in Nong-Ngong village M.10 can persist among rapid changes surrounding the village because of 

different factors. Suitable physical land, soil in, most of the area is sandy There is year round water resource 

available. Moreover, transportation is convenient, market is easily accessible and supportive. Importantly there are 

sufficient household labors staying within the village in spite of out migration of labor in other areas in the Northeast 

Thailand. Because of these supporting factors aforementioned, the farmers have been continued doing this activity for 

more than 40 years. 

Keywords :  Planting For Chinese Radish / Intensive Agriculture / Household Labor / Village Labor  

บทนำ
 การเกษตรในภาคอีสานมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว เกิดจากนโยบายของประเทศท่ีมุงพัฒนาประเทศ  

ไปสูการเปนทุนนิยม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2552) การเพิ่มข้ึนของ

ประชากร การขยายตัวของเมือง การขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งการเคลื่อนยายแรงงานภาค

การเกษตร สงผลใหพื้นที่ทำการเกษตรมีขนาดลดลงและ

ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ในขณะที่ความตองการ

ดานอาหารมีมากขึ้น จึงทำใหรูปแบบการทำเกษตรเปลี่ยน

จากเพื่อยังชีพเปนกึ่งการคาและการคาเต็มตัว (Boserup. 

1965) ดังน้ันเกษตรกรในภาคอีสานมีการปรับตัวโดยมี  

การทำเกษตรแบบประณีตมากขึ้น ทำใหตองใชปจจัยการผลิต 

เชน แรงงานที่มีทักษะ และทุน ตอหนวยพื้นที่ เพิ่มข้ึน 

(Brookfield. 1972) เนนการจัดการดูแลและเอาใจใส รวมท้ัง

การใชเทคโนโลยีในการผลิต (David. 1995) แตการทำ

เกษตรแบบประณีตเปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกรและ

ทำใหเกิดการจางงานในพื้นท่ีตามมา (Maertens et al., 

2006) อยางไรก็ตามการทำการเกษตรแบบประณีตในพื้นที่

ภาคอีสานยังมีการขยายตัวนอย แตในพื้นที่บานหนองโงง 

หมู 10 ตำบลบานแฮด อำเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน มี

การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตมาเปนเวลานาน การเขาใจ

เงื่อนไขการทำเกษตรแบบประณีตในพื้นที่นี ้ จึงมีความ

สำคัญเพื่อนำไปสูการขยายผลการทำเกษตรแบบประณีตใน

พื้นท่ีตางๆ ตอไป 

วัตถุประสงค  
 1. เพื่อทำความเขาใจระบบการปลูกผักกาดหัว

แบบประณีต 

 2. เพื่อระบุปจจัยท่ีทำใหสามารถปลูกผักกาดหัวได

อยางตอเนื่อง 

วิธีการศึกษา
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Study) โดยแบงการดำเนินการเปน 2 สวน คือ 

การศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ และการศึกษาภาคสนาม โดยมี

รายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี้ 

 1. การลงสำรวจพื้นที่เบื้องตนเพื่อเก็บขอมูลทั้ง

ปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อทำความเขาใจพื้นที่ และเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคำถามวิจัย สรางสมมุติฐาน และสรางแบบ

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

 2. สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางรวมกับการสังเกต

โดยตรง โดยใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured 

Interview)  

 การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางไดสัมภาษณ ผูรูใน

ชุมชน ไดแก ผูใหญบาน ผูอาวุโสและมีความรูเกี่ยวกับชุมชน 

เจาหนาท่ีเกษตรอำเภอ พอคาคนกลาง และเกษตรกรผูปลูก

ผักกาดหัว การสัมภาษณผูรูมีวัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจ

บริบทของชุมชนเกี่ยวกับลักษณะกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ

และสังคม ที่มีผลตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

เกษตรของคนในชุมชนและการตลาด รวมทั้งระบุความสัมพันธ

ของปจจัยและเงื่อนไขในการปลูกผักกาดหัว การสัมภาษณ
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เกษตรกรผูปลูก มีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจระบบการปลูก   
การใชแรงงาน การบริหารจัดการ การใชพื้นที่  

ผลการศึกษาและวิจารณ
 เกษตรกรบานหนองโงง หมู 10 เปนหมูบานหนึ่งใน
ภาคอีสาน ตั้งอยูที่ตำบลบานแฮด อำเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ซึ่งเปนหมูบานขนาดเล็ก จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
90 ครัวเรือน มีพื้นที่ของหมูบาน 390 ไร เปนพื้นที่ทำ  
การเกษตร 240 ไร (แผนพัฒนาชุมชน. 2553) โดยพื้นท่ี
ทำการเกษตรสวนใหญเปนพื้นที่นา เนื่องจากมีลักษณะพ้ืนที่
ลูกคลื่น มีแหลงน้ำที่สำคัญ คือ หวยหนองโงงที่ไหลลอมรอบ
หมูบาน มีบอบาดาลสวนตัวและสระสาธารณะ เกษตรกรสามารถ
ทำเกษตรไดตลอดทั้งป พื้นที่เกษตรสวนใหญมีดินลักษณะ
เปนดินทราย จึงมีความเหมาะสมในการปลูกผักกาดหัวหลัง
การเก็บเกี่ยวขาวเกษตรกรบานหนองโงงมีประสบการณ  
การผักกาดหัวมายาวนานกวา 40 ป ปจจุบันมีเกษตรกร 
จำนวน 85 ครัวเรือนที่ปลูกผักกาดหัว พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 2.16 
ไรตอครัวเรือน เน่ืองจากผักกาดหัวเปนพืชอายุสั้น และ
เกษตรกรนิยมปลูกผักกาดหัวพันธุเบาที่มีอายุ 42 – 45 วัน 
เกษตรกรจึงสามารถปลูกไดถึง 3 – 4 รอบตอฤดูกาลปลูก 

ระบบการปลูกผักกาดหัวแบบประณีต 
 เกษตรกรบานหนองโงงปลูกผักกาดหัวหลังจากฤดู
การผลิตขาวนาป ซึ่งมีวิธีการปลูก ดังนี้  

 การเตรียมดิน 
 เกษตรกรไถเตรียมดิน 3 ครั้ง คือ 1) ไถดะ เพื่อพลิก
หนาดิน 2) ไถแปร เพื่อยอยดินใหเล็กลง และ 3) ไถยกรอง 
ทั้งนี้ การเตรียมดินที่ด ี จะสงผลตอคุณภาพของผักกาดหัว 
เนื่องจากผักกาดหัว แมจะเปนพืชที่ตองการ ดินที่มีความชุมชื้น 
แตหากมีน้ำขังเกิน 1 วันหัวผักกาดจะเนา ดังนั้นการเตรียม
แปลงตองทำใหแปลงระบายน้ำไดดี  

 การปลูก  
 เกษตรกรหยอดเมล็ดในแปลงปลูก 3 – 5 เมล็ดตอ
หลุม ระยะหางระหวางหลุม 10 – 15 เซนติเมตร กลบเมล็ด
เพียงบางๆ เพื่อปองกันแสง หลังจากนั้นลดน้ำใหชุม 
ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอก จึงทำการถอนใหเหลือ 2 – 3 
ตนตอหลุม เพื่อไมใหจำนวนตนหนาแนนเกินไปและเพื่อ
เปนการคัดเลือกตนที่แข็งแรงไว  

 การดูแลรักษา 
 เกษตรกรรดน้ำผักกาดหัวใหชุมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 
ในเวลาเชาและเย็น การใสปุยบำรุงดิน เกษตรกรใสทั้ง  

ปุยคอกและปุยเคมีรวมกัน โดยเฉพาะปุยคอกจะชวยทำให
ดินรวนซุยเหมาะกับพืชประเภทหัว เกษตรกรใสปุยคอกใน
ชวงของการเตรียมแปลงปลูก และใสปุยเคมีเพื่อเรงการเจริญ
เติบโตในชวงหลังจากการกำจัดวัชพืชเม่ือผักกาดหัวมีอาย ุ
15 – 20 วัน การปลูกผักกาดหัวในแตละรอบเกษตรกร  
ไมปลูกซ้ำที่เดิม เนื่องจากหลีกเลี่ยงศัตรูพืชในดิน  

 การเก็บเกี่ยว 
 ผักกาดหัวมีอายุเก็บเกี่ยว 42 – 45 วันหลังการหยอด
เมล็ด ซึ่งเกษตรกรพยายามเก็บเกี่ยวเม่ือถึงอายุเหมาะสม 
เนื่องจากการปลอยใหผักกาดหัวแกเกินอายุทำใหคุณภาพ
ลดลง คือ เนื้อฟาม เหนียว ไมกรอบ รสไมดี และน้ำหนัก  
ลดลงมาก  

 การตลาด 
 เกษตรกรผูปลูกผักกาดหัวบานหนองโงง มีการจำหนาย
ผลผลิต 3 ลักษณะ คือ ขายเหมาแปลง เก็บผลผลิตขายเอง
และขายท้ังสองแบบ โดยมีพอคาคนกลางเปนผูกำหนดราคา 
ซึ่งราคาของผักกาดหัวขึ้นอยูกับราคาของตลาดกลาง พอคา
ที่มารับซื้อมีทั้งพอคาในหมูบานที่ใหสินเช่ือแกเกษตรกรและ
พอคาทั่วไปที่มารับซื้อในหมูบาน ในกรณีที่เกษตรกรรับ  
สินเชื่อมาจากพอคาคนกลาง เกษตรกรตองขายใหแกพอคา
คนกลางที่ปลอยสินเช่ือ นอกจากน้ีเกษตรกรที่ไมไดรับ  
สินเชื่อจากพอคาคนกลางสามารถขายผลผลิตใหแกผูรับซ้ือ
ใดก็ได ในการจำหนายผักกาดหัวมีพอคาเขามารับซื้อ
ผลผลิตมีหลากหลายทั้งพอคาในหมูบาน ตางหมูบาน จาก
จังหวัดขอนแกน จากจังหวัดนครราชสีมา และจากอำเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ทำใหผักกาดหัวสามารถกระจาย
ตัวไดดี อยางไรก็ตาม เกษตรกรในบานหนองโงงมีการ
จัดการผลผลิตในชวงที่ราคาผลผลิตต่ำโดยการรวบรวม
ผลผลิตจากเกษตรภายในหมูแลวนำผลผลิตไปขายที่ตลาดไท
และตลาดสี่มุมเมือง  

 แรงงาน  
 การปลูกผักกาดหัวของเกษตรกรบานหนองโงง สวนใหญ
ใชแรงงานในครัวเรือน ซึ่งมีแรงงานเฉลี่ยครัวเรือนละ 2 คน 
การจัดการแรงงานของเกษตรกรในชวงที่แรงงานในครัวเรือน
ไมเพียงพอเกษตรกรมีการจางแรงงานในชุมชนโดยการแลก
เปลี่ยนแรงงานนอกครัวเรือน คลายๆ กับการลงแขกในสมัยกอน
แตแตกตางกันตรงที่มีคาตอบแทนเปนเงิน แรงงานในชุมชน
มีทั้งทำงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งแรงงาน
นอกภาคเกษตรจะปลูกผักกาดหัวหลังจากเลิกงานประจำ 
เด็กในชุมชนชวยปลูกหลังจากเลิกเรียน บางรายผูปกครอง
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มอบแปลงปลูกผักกาดหัวใหเด็กรับผิดชอบจัดการเปนของ
ตนเอง ในฤดูปลูกผักกาดหัวแรงงานที่ไปทำงานนอกพื้นที่
บางสวนกลับมาทำผักกาดหัวและเมื่อหมดฤดูกาลปลูกผัก
กาดหัวจึงกลับไปทำงานนอกหมูบาน ชวงที่ใชแรงงานมาก
ในการปลูกผักกาดหัว คือ ชวงของการถอนแยกตนออนและ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตองลางทำความสะอาดกอนบรรจุขาย
ใหพอคาคนกลาง มีแรงงานบางสวนที่ไมไดปลูกผักกาดหัว  
จะมารับจางปลูกและเก็บเกี่ยวผักกาดหัว จากการสัมภาษณ
เกษตรกรผูที่ไมไดปลูกผักกาดหัว พบวา เกษตรกรเหลานี้
ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเองและไมสามารถเชาที่ทำกินได 
จึงรับจางปลูกและเก็บเกี่ยวผักกาดหัวภายในชุมชน แรงงาน
ในชุมชนมีการทำเกษตรเกือบตลอดทั้งป ทำใหการปลูกผัก
กาดหัวในบานหนองโงงปลูกไดอยางตอเนื่องเพราะมีแรงงาน
ในครัวเรือนและชุมชน 

ปจจัยสำคัญที่ทำใหสามารถผลิตไดอยางตอเน่ือง 
 ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่  
บานหนองโงง หมู 10 มีแหลงน้ำที่สำคัญ คือ หวยหนองโงง
ที่ไหลลอมรอบหมูบาน และมีบอบาดาลสวนตัวและสระ
สาธารณะ จึงทำใหเกษตรกรของหมูบานสามารถทำเกษตร
ไดตลอดทั้งป อีกทั้ง ลักษณะดิน เปนดินทรายที่เหมาะกัน
การปลูกผักกาดหัว การปลูกผักกาดหัวหลังเก็บเกี่ยวขาว  
เอื้อประโยชนตอการทำนา คือมีปุยคางในดิน ทำใหลดการใช
ปุยในการทำนา ขณะเดียวกันการไถกลบฟางขาวหลัง  
การเก็บเกี่ยวขาวชวยเพ่ิมระดับวัตถุอินทรียในดินสำหรับ
การปลูกผักกาดหัว 
 การคมนาคม พื้นท่ีปลูกผักกาดหัวในบานหนองโงง
มีการคมนาคมที่สะดวก เพราะมีถนนมิตรภาพตัดผานและ  
มีระยะทางที่หางจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพียง 
25 กิโลเมตร ดังนั้นผลผลิตจึงสามรถสงถึงตลาดไดอยาง
รวดเร็ว  
 การตลาด เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลายใน  
การขายผลผลิต ดังนั้นแมในบางปที่ผลผลิตลนตลาด เกษตรกร
ก็ยังสามารถกระจายสินคาไปยังตลาดอื่นๆ ได 
 แรงงาน การปลูกผักกาดหัวของเกษตรกรในหมูบาน 
สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือน และในชุมชนเปนหลัก ซึ่งกอ
ใหเกิดการจางงาน ดังนั้นแรงงานบางสวนยังคงอยูในพื้นที ่ 
ไมออกไปทำงานตางถิ่นแบบถาวร ในการทำเกษตรประณีต
ของเกษตรกรรายยอยในบานหนองโงง แรงงานในครัวเรือน
และในชุมชนจึงเปนปจจัยสำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณที่
คาจางแรงงานสูงในปจจุบัน 

สรุปผล
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรบานหนองโงง
สามารถปลูกผักกาดหัวไดหลายรอบตอฤดูการปลูก 
เนื่องจากการมีแหลงน้ำเสริมที่หลากหลายและเปนหมูบานที่
ตลาดรับทราบวามีการปลูกผักกาดหัวเปนประจำ รวมทั้ง
พื้นที่การผลิตผักกาดหัวในบานหนองโงงมีการคมนาคมที่
สะดวก มีตลาดรองรับผลผลิตและสามารถกระจายผลผลิตไป
ไดในหลายแหลง มีแรงงานในครัวเรือนและในชุมชนเปน
หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตร นอกจากนี้เกษตรกร
บานหนองโงงยังไดรับผลพลอยไดจากการปลูกผักกาดหัวใน
ฤดูทำนา โดยการไถกลบใบของผักกาดหัวเปนการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหกับดิน อีกทั้งปุยที่ใหกับผักกาดหัวบางสวน
ยังคงคางในดิน เมื่อถึงฤดูกาลทำนา เกษตรกรจึงไมไดใช  
ปุยคอกหรือปุยเคมีในนาขาว ทำใหเกษตรกรในบานหนองโงง
สามารถลดทุนตนในการทำนาไดเปนอยางดี ซึ่งเง่ือนไข
ตางๆ เชน พื้นที่ทางกายภาพ ไดแก ลักษณะดินและแหลงน้ำ 
การตลาดในและนอกทองถ่ิน โดยเฉพาะมีแรงงานในครัวเรือน
และชุมชน จึงเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณาการขยาย
การเกษตรแบบประณีตในกรณีบานหนองโงง เง่ือนไขทาง
เกษตรพันธสัญญายังไมใชปจจัยหลัก  
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