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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนานี้ เพื่อท�าความเข้าใจพื้นที่ชนบทและพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน  
ขั้นตอนท�าความเข้าใจพื้นที่ประกอบด้วย การก�าหนดสมมติฐานกรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ  
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์ครัวเรือนแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสม จัดท�าแผนแนวทางแก้ไขปัญหา และโอกาสในการพัฒนาการ
เกษตรในชนบท โดยการมส่ีวนร่วมของเกษตรกร จดุประสงค์เพือ่ยกระดบัรายได้ในฟาร์มให้สงูขึน้ และลดต้นทนุการผลติลง 
มกีารศกึษาเชงิลกึกจิกรรมการผลติเฉพาะกลุม่ เช่น กรณตีวัอย่างการปลกูมนัเทศในนาหลงัเกบ็เกีย่วข้าว โดยการสมัภาษณ์
กลุ่ม ส�ารวจพื้นที่จริง และเก็บตัวอย่างดินและพืช วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อท�าความเข้าใจพื้นที่ 
ด�าเนินการพัฒนาการผลิตร่วมกับเกษตรกร โดยการเข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มและเข้าถึงพื้นที่ฟาร์มของเกษตรกรรายครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาชนบทนั้นควรจะค�านึงถึงการพัฒนาที่ครอบคลุมการใช้พื้นที่ทั้งหมดของ
หมู่บ้าน และประชาชนมีการแบ่งปันการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน และสร้าง
กลุ่มกิจกรรมการผลิตให้มีความเข้มแข็ง
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ABSTRACT: The objectives of this research for development were to understand rural areas and agriculture  
development at village level. The step included formulation of hypothesis and conceptual framework, collection of 
secondary and primary data. Semi-structured interview was used. The quantitative and qualitative data were analyzed 
mainly base on agroecosystem analysis procedure. The limitation, problem, opportunity and potential for agricultural 
development were determined base on farmer’s participation process which aimed to increase farm income. In depth 
study was conducted on specific agricultural activity such as sweet potato planted after rice; using group interview, 
field survey as well as soil and crop cutting samples. For successful rural development it is suggesting that it should 
be planning to develop technology covering the whole areas of the community and sharing land use among villagers 
in the village as well as developing farmer groups lead to strengthen production management and marketing.
Keywords: research for development, agroecosystem analysis, rural development, rice-sweet potato system 
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บทน�ำ

 การพัฒนาที่เปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศ

เกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม ช่วยลดความยากจนใน

ภาพรวมของประเทศลงได้มาก แต่การกระจายรายได้

กลับสวนทางกัน ความเหลื่อมล�้าในสังคมดูจะยิ่งห่าง

ออกไปมากขึน้ ซึง่จะเหน็ได้จากคนรวยทีส่ดุ 20% แรก

ของประเทศในปี 2519 ได้ส่วนแบ่งรายได้ 49.3% และ

เพิ่มมากขึ้นจนปี 2551 อยู่ที่ 54.9% ขณะที่กลุ่มคนที่

ยากจนทีสุ่ด 20% ในปี 2519 ไดส้่วนแบ่งรายได ้6.1% 

แต่ปี 2551 ส่วนแบ่งรายได้กลับลดลงไปอยู่ที่ 4.4% 

(ทีมเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2557) เฉพาะใน

กลุม่คนยากจนทัง้ประเทศเป็นผูม้อีาชพีเกษตรกรรมถงึ 

53.2% หรอืกว่าครึง่ การจะท�าให้ชนบทยนือยูไ่ด้จงึเป็น

งานส�าคัญ เมื่อประชาชนร้อยละ 40 อยู่ในภาคเกษตร

 การเข ้าใจชนบทได้มีนักวิจัยและนักพัฒนา

รายงานไว้อย่างกว้างขวาง เช่น การวิเคราะห์ชนบท

แบบเร่งด่วน (Rural System Research and Farming 

System Research Project, 1985) การศึกษาชนบท

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (อัศนีย์, 2537) วิธีการ

วเิคราะห์พืน้ที ่(อรรถชยั, 2530) การวเิคราะห์พืน้ทีเ่พือ่

วางแผนพัฒนาการเกษตร (อารันต์, 2535) วิธีการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในชุมชน 

(ผ่องพรรณ และคณะ, 2537) การวิจัยและพัฒนานี้มี

วตัถปุระสงค์เพือ่ ท�าความเข้าใจสภาพพืน้ทีช่นบทและ

พัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วิธีกำรศึกษำ

 1)  การเลอืกพืน้ที ่หมูบ้่านทีเ่ลอืกท�าการวจิยัเพือ่

พัฒนา เป็นหมู่บ้านที่ท�าการเกษตรโดยอาศัยน�้าฝน 

เป็นหลักในเขตภูมินิเวศลุ่มน�้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิด

เศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2)  การก�าหนดสมมตฐิาน ผูว้จิยัได้ก�าหนดกรอบ

แนวคิดที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐาน

ความรู้ของคณะนักวิจัย และประสบการณ์ เกี่ยวกับ

ชนบทไว้อย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันซึ่งน่า

จะมีบทบาทส� าคัญต ่อการพัฒนาการ เกษตร  

(Figure 1) 
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3) การรวบรวมข้อมลู การทําความเข้าใจสภาพพื �นที�รวบรวมข้อมลูมาจาก 2 แหล่ง คอื ข้อมูลทุติยภูมิที�มีการ รวบรวมไว้แล้วใน

แหล่งตา่งๆ และข้อมลูปฐมภมิูจากการสัมภาษณ์ผู้คนในชนบท  โดยการสมัภาษณ์กลุ่มและรายครัวเรือน ซึ�งใช้แบบสัมภาษณ์

ที�มีหวัข้อย่อยและคาํถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 กลุ่มคนผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ นําหมู่ บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ 

หวัหน้ากลุ่มกองทุน ตวัแทนเกษตรกร ผู้สงูอายุ และปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนการสัมภาษณ์รายครัวเรือนโดยการสุ่มครัวเรือนที�มี

พื �นที�ทําการเกษตร จํานวน 20 ครัวเรือน  

 4) การวิเคราะห์ข้อมลู การแปลงข้อมลูให้อยู่ในรูปที�สื�อความหมายได้ดเีพื�อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย จะช่วยส่งผลต่อ

การนําไปสู่การสงัเคราะห์เชื�อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (Conway et 

al. 1985) ตลอดจนวิเคราะห์เชิงคุณภาพนําเสนอในรูปของเปอร์เซ็นต์ หรือค่าเฉลี�ย รวมทั �งวิเคราะห์เชิงคณุภาพโดยอาศัย

ข้อมลูเชิงบรรยายเป็นหลัก 

 5) การศึกษาเชิงลึกเฉพาะกลุ่มอาชีพการเกษตร ผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูเพื�อเชื�อมโยงนําไปสู่การพัฒนาการเกษตร 

ข้อมลูที�รวบรวมได้อาจจะยงัไม่เพียงพอที�จะใช้ประกอบการพฒันา จึงได้มีการศึกษาเจาะลึกเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที�ทํากิจกรรม

เหมือนกัน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มโดยใช้กรอบหัวข้อย่อยที�เกี�ยวข้องเฉพาะกับกิจกรรมที�ดําเนินการประกอบการถาม มีการ

สํารวจพื �นที� และเก็บตวัอย่างดินและพืช เพื�อทําความเข้าใจเชิงลึก 

 6) การดําเนินการพฒันาการเกษตร 

 

Figure 1 Conceptual framework of factors within the rural community in relation to agricultural development 
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 การดําเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันาจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรมากที�สุด เพื�อผสมผสานภูมิปัญญา

ท้องถิ�นกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ โดยนักวิจัยจะเข้าถึงเกษตรกรแต่ละกลุ่มและแต่ละราย เพื�อกําหนดแนวทางแก้ปัญหาที�

เหมาะสมสู่ฟาร์มเกษตรกร บทวจิยันี �จะขอเสนอตวัอย่างการเจาะลึกเฉพาะกรณีกลุ่มการปลูกมนัเทศในนาหลังเก็บเกี�ยวข้าว 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1) วิเคราะห์ข้อมลูทุติยภูม ิ

 กลุ่มชุดดินอยู่ในพื �นที�ได้แก่ กลุ่มชุดดินที�  20 ลักษณะสําคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�า การระบายนํ �าเลวถึง

คอ่นข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง และกลุ่มชุดดินที� 25 ลักษณะสําคัญคือ เป็นกลุ่มชุดดินตื �น ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัถึงเป็นดา่งเล็กน้อย การระบายนํ �าเลวถึงคอ่นข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตํ�า (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Soil group map of Jomsri village 

 

 

Figure 3 Ground water potential of Jomsri village 

 

 3)  การรวบรวมข้อมลู การท�าความเข้าใจสภาพ

พื้นที่รวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ

ที่มีการ รวบรวมไว้แล้วในแหล่งต่างๆ และข้อมูลปฐม

ภมูจิากการสมัภาษณ์ผูค้นในชนบท  โดยการสมัภาษณ์

กลุ่มและรายครัวเรือน ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีหัวข้อ

ย่อยและค�าถามประกอบการสัมภาษณ์

 กลุม่คนผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์กลุม่ ประกอบ

ด้วย ผู้น�าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้ากลุ่ม

อาชีพ หัวหน้ากลุ่มกองทุน ตัวแทนเกษตรกร ผู้สูงอายุ 

และปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนการสัมภาษณ์รายครัวเรือน

โดยการสุ่มครัวเรือนที่มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน 20 

ครัวเรือน 

 4)  การวเิคราะห์ข้อมลู การแปลงข้อมลูให้อยูใ่น

รูปที่สื่อความหมายได้ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 

จะช่วยส่งผลต่อการน�าไปสู่การสังเคราะห์เชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้หลักการ

วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (Conway et al. 1985) 

ตลอดจนวิเคราะห์เชิงคุณภาพน�าเสนอในรูปของ

เปอร์เซ็นต์ หรือค่าเฉลี่ย รวมทั้งวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

โดยอาศัยข้อมูลเชิงบรรยายเป็นหลัก

 5)  การศกึษาเชงิลกึเฉพาะกลุม่อาชพีการเกษตร 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงน�าไปสู่การ

พฒันาการเกษตร ข้อมลูทีร่วบรวมได้อาจจะยงัไม่เพยีง

พอที่จะใช้ประกอบการพัฒนา จึงได้มีการศึกษาเจาะ

ลึกเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ท�ากิจกรรมเหมือนกัน โดย

การสัมภาษณ์กลุ่มโดยใช้กรอบหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะกบักจิกรรมทีด่�าเนนิการประกอบการถาม มกีาร

ส�ารวจพื้นที่ และเก็บตัวอย่างดินและพืช เพื่อท�าความ

เข้าใจเชิงลึก

 6)  การด�าเนินการพัฒนาการเกษตร

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจะใช้

กระบวนการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรมากทีส่ดุ เพือ่ผสม

ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ โดย

นักวิจัยจะเข้าถึงเกษตรกรแต่ละกลุ่มและแต่ละราย 

เพื่อก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมสู ่ฟาร์ม

เกษตรกร บทวิจัยนี้จะขอเสนอตัวอย่างการเจาะลึก

เฉพาะกรณกีลุม่การปลกูมนัเทศในนาหลงัเกบ็เกีย่วข้าว

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1)  วิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

 กลุ ่มชุดดินอยู ่ในพื้นที่ได้แก่ กลุ ่มชุดดินที่ 20 

ลักษณะส�าคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า การ

ระบายน�้าเลวถึงค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็ก

น้อยถึงเป็นด่าง และกลุ่มชุดดินที่ 25 ลักษณะส�าคัญ

คือ เป็นกลุ่มชุดดินตื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น

ด่างเล็กน้อย การระบายน�้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความ

อุดมสมบูรณ์ต�่า (Figure 2)
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พื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของหมู่บ้าน 

จะมีศักยภาพสามารถน�าน�้าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้

มาก (Figure 3) ปัจจุบันชาวบ้านจ�านวนหนึ่งมีการขุด

เจาะบาดาลน�าน�า้มาใช้ประโยชน์ด้านอปุโภค และด้าน

การเกษตรบ้างแล้ว

หมู่บ้านจอมศรี มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 340 

คน จ�านวน 86 ครวัเรอืน พืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 640 ไร่ 

แบ่งเป็นที่อยู ่อาศัย 40 ไร่ และที่นา 598 ไร่พื้นที่

สาธารณะดอนปูต่า 2 ไร่ อาชพีหลกัคอืการท�านา พืน้ที่

ถือครองต�่าสุด 4 ไร่ สูงสุด 70 ไร่ ต่อครัวเรือน อาชีพ

เสริมได้แก่ เลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ และรับจ้างทั่วไป มี

ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงสีข้าวชุมชน 1 โรง วัด 1 

แห่ง รายได้เฉลี่ยของประชากรตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 

2554 ประมาณ 29,121 บาท/คน/ปี มีวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวอีสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่

2)  กำรวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ

 2.1  การสมัภาษณ์กลุม่ หมูบ้่านจอมศรแีบ่งพืน้ที่

ท�าการเกษตรโดยอาศัยน�า้ฝนคิดเป็นร้อยละ 95 และ

พื้นที่ชลประทานร้อยละ 5 ของพื้นที่ท�าการเกษตร

ทั้งหมด แหล่งน�า้ส�าคัญที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

ได้แก่ ห้วยปลาหลด (Figure 3) ฝนส่วนใหญ่จะเริม่ตก

เดอืนพฤษภาคมและจะหยดุตกช่วงปลายเดอืนตลุาคม 

ในรอบ 10 จะเกิดสภาวะฝนแล้ง 4 ปี ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการท�าเกษตรของชาวบ้าน

 การปลกูพชื: ชนดิพชืทีป่ลกูได้แก่ ข้าว จ�านวน 76 

ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 88 อ้อยจ�านวน 4 ครัว

เรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 มันส�าปะหลัง 6 ครัวเรือน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และมันเทศ จ�านวน 20 ครัวเรือน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 23 อ้อยและมันส�าปะหลังจะปลูก

ในนาดอนส่วนมันเทศจะปลูกในนาลุ่มหลังเก็บเกี่ยว

ข้าว (Figure 4)   

ข้าว เกษตรกรจะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า 

คิดเป็นสัดส่วน 40:60 ปลูกข้าวเหนียว เพื่อการบริโภค

และข้าวเจ้าเพื่อขาย วิธีการปลูกร้อยละ 99 ปลูกโดย

วธิกีารหว่าน ปัญหา ส�าคญัในการ ปลกูแบบหว่านแห้ง 

คือวัชพืชโดยเฉพาะในปีที่เกิดภาวะฝนแล้งต้นฤดู

อ้อย เกษตรกรปรบัเปลีย่นจากการปลกูข้าวในนา

ดอนเป็นปลูกอ้อยแทน ทั้งนี้เนื่องจากนาดอนให้

ผลผลิตข้าวต�่า การปลูกอ้อยขายให้ผลตอบแทนด้าน

เศรษฐกิจที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Polthanee and Promkhambut (2014)

 มนัส�าปะหลงั เกษตรกรจะปลกูในนาดอนทดแทน

ข้าวในปีที่ฝนแล้งต้นฤดู ปลูกข้าวแล้วตายหรือได้รับ

ความเสียหายมาก ปัญหาส�าคัญคือ ขาดแคลนท่อน

พันธุ์ที่จะปลูกในช่วงดังกล่าว

4 
 

 การดําเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันาจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรมากที�สุด เพื�อผสมผสานภูมิปัญญา

ท้องถิ�นกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ โดยนักวิจัยจะเข้าถึงเกษตรกรแต่ละกลุ่มและแต่ละราย เพื�อกําหนดแนวทางแก้ปัญหาที�

เหมาะสมสู่ฟาร์มเกษตรกร บทวจิยันี �จะขอเสนอตวัอย่างการเจาะลึกเฉพาะกรณีกลุ่มการปลูกมนัเทศในนาหลังเก็บเกี�ยวข้าว 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1) วิเคราะห์ข้อมลูทุติยภูม ิ

 กลุ่มชุดดินอยู่ในพื �นที�ได้แก่ กลุ่มชุดดินที�  20 ลักษณะสําคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�า การระบายนํ �าเลวถึง

คอ่นข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง และกลุ่มชุดดินที� 25 ลักษณะสําคัญคือ เป็นกลุ่มชุดดินตื �น ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัถึงเป็นดา่งเล็กน้อย การระบายนํ �าเลวถึงคอ่นข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตํ�า (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Soil group map of Jomsri village 

 

 

Figure 3 Ground water potential of Jomsri village 

 



98 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

มันเทศ เกษตรกรจะปลูกมันเทศในนาหลังเก็บ

เกีย่วข้าวในช่วงฤดแูล้ง โดยอาศยัความชืน้ทีม่อียูใ่นดนิ 

โดยไม่ให้น�้าชลประทาน ปัญหาส�าคัญ คือขาดแคลน

พันธุ์ที่จะปลูก เนื่องจากไม่มีพื้นที่ดอนขยายพันธุ์ไว้ใน

ช่วงฤดูฝน

พชืผกั เกษตรกรจะปลกูบรเิวณพืน้ทีส่วนหลงับ้าน 

และรอบขอบบ่อน�้าในไร่นา โดยจะเน้นการบริโภคใน

ครวัเรอืน เป็นหลกัเหลอืขายเป็นรายได้ แต่ยงัมจี�านวน

ครัวเรือนที่ท�าน้อย
6 
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Figure 4 Cropping calendar of the farmers in Jomsri village 

 การเลี �ยงสัตว์: เกษตรกรมีการเลี �ยงโคร้อยละ 8 ของจํานวนครัวเรือนทั �งหมด สุกรและเป็ดร้อยละ 2 จุดประสงค์ของ

การเลี �ยงเพื�อขาย ส่วนไก่มีการเลี �ยงแทบทกุครัวเรือน เพื�อการบริโภค และการขาย การเลี �ยงโคแม้ว่าจะขายได้ราคาดี แต่ปัญหา

สําคญั คอื พื �นที�เลี �ยงมีจํากดั โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงฤดฝูน การเลี �ยงสุกรปัญหาต้นทุนค่าอาหารแพง ส่วนเลี �ยงเป็ดมีความ

เป็นไปได้สูง ขายได้ดมีีพ่อค้ามาซื �อที�หมู่บ้าน แต่ยงัมีจํานวนครัวเรือนเลี �ยงน้อย 

 การเลี �ยงจิ �งหรีดและแมงสะดิ �ง: เกษตรกรมีการเลี �ยงจิ �งหรีดและแมงสะดิ �งเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันมีประมาณ 10 

ครัวเรือน ในอดีตเลี �ยงมากกวา่ 50 ครัวเรือน สาเหตทีุ�ชาวบ้านบางครัวเรือนหยุดเลี �ยง เพราะมีปัญหาด้านการตลาด ขายได้ใน

ราคาตํ�าเมื�อมีการผลิตในปริมาณมาก 

 การประมง: ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี �ยงปลาในบ่อนํ �าในไร่นา เพื�อการบริโภคในครัวเรือน มีชาวบ้านบางครัวเรือนเลี �ยง

เพื�อขายเป็นรายได้ แต่จะมีปัญหาเรื�องขายได้ไม่ด ีเพราะปลาที�เลี �ยงเจริญเตบิโตไม่ได้ขนาดตามที�ตลาดต้องการ 

 ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ-สงัคม: สภาวะแรงงานการเกษตรขาดแคลน มีจํานวนครัวเรือนวยัหนุ่มสาว ออกไปทํางานนอก

หมู่บ้านตลอดปีมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนทั �งหมด และแรงงานที�เหลืออยู่ทํางานในฟาร์ม ออกไปทํางานนอกบ้าน

ไป-กลับ มากกว่า 40% ของจํานวนครัวเรือนทั �งหมด การทําการเกษตรจึงมีการจ้างมากขึ �น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจ้างรถไถ

เตรียมดินปลูกและรถเกี�ยวนวดข้าว งานนอกภาคเกษตรมีหลายอาชีพให้เลือกและมีอัตราค่าจ้างที�สูงกว่าภาคเกษตร ประกอบ

Sugarcane 

Cassava 

Rice 

Rice 

Sweet potato Rice 

Rice Rice 

Vegetables 

 การเลี้ยงสัตว์: เกษตรกรมีการเลี้ยงโคร้อยละ 8 

ของจ�านวนครวัเรอืนทัง้หมด สกุรและเป็ดร้อยละ 2 จดุ

ประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อขาย ส่วนไก่มีการเลี้ยงแทบ

ทุกครัวเรือน เพื่อการบริโภค และการขาย การเลี้ยงโค

แม้ว่าจะขายได้ราคาด ีแต่ปัญหาส�าคญั คอื พืน้ทีเ่ลีย้ง

มีจ�ากดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งฤดฝูน การเลีย้งสกุร

ปัญหาต้นทุนค่าอาหารแพง ส่วนเลี้ยงเป็ดมีความเป็น

ไปได้สูง ขายได้ดีมีพ่อค้ามาซื้อที่หมู ่บ้าน แต่ยังมี

จ�านวนครัวเรือนเลี้ยงน้อย

 การเลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้ง: เกษตรกรมีการ

เลี้ยงจิ้งหรีดและแมงสะดิ้งเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันมี

ประมาณ 10 ครัวเรือน ในอดีตเลี้ยงมากกว่า 50 ครัว

เรือน สาเหตุที่ชาวบ้านบางครัวเรือนหยุดเลี้ยง เพราะ

มีปัญหาด้านการตลาด ขายได้ในราคาต�่าเมื่อมีการ

ผลิตในปริมาณมาก

 การประมง: ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงปลาใน

บ่อน�้าในไร่นา เพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีชาวบ้าน

บางครัวเรือนเลี้ยงเพื่อขายเป็นรายได้ แต่จะมีปัญหา

เรื่องขายได้ไม่ดี เพราะปลาที่เลี้ยงเจริญเติบโตไม่ได้

ขนาดตามที่ตลาดต้องการ

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม: สภาวะแรงงาน

การเกษตรขาดแคลน มีจ�านวนครัวเรือนวัยหนุ่มสาว 

ออกไปท�างานนอกหมูบ้่านตลอดปีมากกว่าร้อยละ 50 

ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด และแรงงานที่เหลืออยู่

ท�างานในฟาร์ม ออกไปท�างานนอกบ้านไป-กลับ 

มากกว่า 40% ของจ�านวนครวัเรอืนทัง้หมด การท�าการ
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เกษตรจงึมกีารจ้างมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การจ้าง

รถไถเตรยีมดนิปลกูและรถเกีย่วนวดข้าว งานนอกภาค

เกษตรมีหลายอาชีพให้เลือกและมีอัตราค่าจ้างที่สูง

กว่าภาคเกษตร ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนทีส่งู

ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จงึท�าให้เกษตรกรไปท�างานนอกภาค

เกษตรมาก จึงต้องหารายได้เสริมเพื่อมาจุนเจือ

ครอบครัว (พิษณุ, 2545) 

 แหล่งเงินทุนท้องถิ่น หมู่บ้านจอมศรีมีกองทุน

ส�าคญัได้แก่ กองทนุแก้ไขปัญหาความยากจน กองทนุ

ออมทรัพย์ และกองทุนเงินล้าน การบริหารจัดการ

กองทนุส่วนใหญ่มคีวามเข้มแขง็ กองทนุเงนิล้านเป็นก

องทุนที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยต�่า เงินทุนหมุนเวียนสูง สร้าง

โอกาสในการเข้าถึงเงินอย่างเท่าเทียมกันทุกครัวเรือน

 โครงการส�าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรใน

หมูบ้่าน ได้แก่ โครงการสนบัสนนุขดุบ่อน�า้ในไร่นาของ

กรมพฒันาทีด่นิ  ปัจจบุนัมจี�านวน 12 ครวัเรอืนทีไ่ด้รบั

ประโยชน์ แต่ยงัมจี�านวนน้อยครวัเรอืนทีท่�าการเกษตร

เตม็ศกัยภาพ และมหีมอดนิประจ�าหมูบ้่านเป็นต้นแบบ

ในการท�าการเกษตร 

 2.2  การสัมภาษณ์ครัวเรือน

 ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ51-70 ปี คดิเป็น

ร้อยละ 28 จากจ�านวนประชากรทั้งหมดรองลงมาคือ 

21-30 ปี (ร้อยละ 27) จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 

4 คน ในรอบปี วัยหนุ ่มสาวมีวันท�างานนอกภาค

การเกษตรเฉลี่ย 253 วัน ซึ่งเป็นจ�านวนวันที่ค่อนข้าง

สูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท�างานภาคการเกษตร

 ในรอบปีที่ผ่านมา 2555/2556 ประชากรมีรายได้

ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 73,354 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง

ได้จากการขายข้าวมากทีส่ดุ 55,234 บาทต่อครวัเรอืน

หรอืคดิเป็นร้อยละ 74  กลุม่เกษตรกรทีม่รีายได้น้อยต�่า

กว่า 30,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44 กลุ่ม

เกษตรกรที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาทต่อ

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11 กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้

ระหว่าง 50,001-100,000 บาทต่อครวัเรอืน คดิเป็นร้อย

ละ 26 และกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ระหว่าง 100,001 

- 500,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19 ของ

จ�านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด

ในรอบปีทีผ่่านมา 2555/2556 ประชากรมรีายจ่าย

ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 45,576 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง

จะเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานเครือ่งจกัรมากทีส่ดุร้อย

ละ 22 ซึ่งชาวบ้านจะมีรายได้สุทธิจากภาคการเกษตร

เฉลีย่ 27,778 บาทต่อครวัเรอืน กลุม่เกษตรกรทีม่ค่ีาใช้

จ่ายต�า่กว่า 30,000 บาทต่อครวัเรอืนคดิเป็นร้อยละ 55 

เกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 30,001-50,000 บาท

ต่อครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 15 กลุม่เกษตรกรทีม่ค่ีาใช้

จ่ายระหว่าง 50,001-100,000 บาทต่อครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 5 และเกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 

100,001 - 500,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

25 ของจ�านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด

จากการศึกษารายได้นอกภาคการเกษตรพบว่า

ชาวบ้านมรีายได้เฉลีย่ 180,516  บาทต่อครวัเรอืนและ

รายจ่าย นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 267,669 บาทต่อ

ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม

มากที่สุด 25 % (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็น

ทรัพย์สิน 28%) สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 87,153 บาทต่อ

ครัวเรือน เมื่อพิจารณารายได้สุทธิรวมทั้งภาคเกษตร

และนอกภาคเกษตร พบว่าประชากรมรีายจ่ายมากกว่า

รายได้ 59,375 บาทต่อครวัเรอืน จงึท�าให้ประชากรร้อย

ละ 85 เป็นหนี้มีค่าเฉลี่ย 205,000 บาทต่อครัวเรือน 

แหล่งกู ้ยืมร้อยละ 70 กู ้ยืมจากกองทุนต่างๆของ

หมู ่บ ้านและร ้อยละ 65 กู ้ยืมจากธนาคารเพื่อ-

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เหลือกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย์ อื่นๆ สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตร

ต่อรายได้นอกภาคการเกษตรคิดเป ็น 29 : 71 

เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือนให้

สูงขึ้นกว่าเดิมจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในสภาวะ

ปัจจบุนัและอนาคต การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอาจ

ท�าให้สัดส่วนรายได้ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก

นัก เพราะปัญหาส�าคัญคือ ขาดแคลนแรงงานในครัว

เรือน และพึ่งพาอาศัยน�้าฝนตามธรรมชาติ แนวทาง

หนึง่ทีจ่ะเพิม่รายได้จากการท�าฟาร์มให้สงูขึน้ชดัเจนคอื 

จะต้องสร้างความหลากหลายของกจิกรรมให้เกดิขึน้ใน

ฟาร์มเพื่อเพื่อให้มีรายได้ รายวัน รายเดือน และรายปี 

ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน แต่จะท�าได้ก็ต่อ



100 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

เมื่อมีบ่อน�้าในไร่นาที่มีน�้าเพียงพอใช้ตลอดปี เป็นต้น 

ปัจจัยการผลิตจะต้องผลิตเองบ้างบางส่วน เพื่อลด

ต้นทุนการผลิต เมื่อมีรายได้ในฟาร์มเกิดขึ้นมาก อาจ

จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้แรงงานอยู่ท�างาน

ในฟาร์มมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานจากครัวเรือน

ไปหารายได้นอกภาคการเกษตรอาจจะลดลง 

3.  แนวทำงพัฒนำกำรเกษตร 

 ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีความมั่นคงด้าน

อาหารมีข้าวเพียงพอส�าหรับการบริโภค รายได้หลัก

ภาคเกษตร มาจากการขายข้าว และมรีายได้เสรมิจาก

กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม

ได้แก่กลุ่มปลูกมันเทศฤดูแล้ง กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด/แมง

สะดิ้ง กลุ่มเลี้ยงโค และกลุ่มเกษตรผสมผสานรอบ

บ่อน�้าในไร่นา จึงได้ท�าการวิเคราะห์ค้นหาปัญหาและ

โอกาส แบบมีส่วนร่วมของประชากร เพื่อหาแนวทาง

ปรบัปรงุกจิกรรมการผลติเดมิทีท่�าอยูใ่ห้ดขีึน้ และเสรมิ

กจิกรรมการผลติใหม่เพือ่เพิม่รายได้หรอืลดต้นทนุการ

ผลิต (Table 1)
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ภาคการเกษตรคดิเป็น 29 : 71 เปอร์เซน็ต์ การเพิ�มรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือนให้สูงขึ �นกว่าเดิมจึงมีความสําคญัอย่างยิ�งใน

สภาวะปัจจบุันและอนาคต การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตอาจทําให้สัดส่วนรายได้ภาคการเกษตรเพิ�มขึ �นได้ไม่มากนัก เพราะ

ปัญหาสําคญัคือ ขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน และพึ�งพาอาศยันํ �าฝนตามธรรมชาติ แนวทางหนึ�งที�จะเพิ�มรายได้จากการทํา

ฟาร์มให้สูงขึ �นชัดเจนคือ จะต้องสร้างความหลากหลายของกิจกรรมให้เกิดขึ �นในฟาร์มเพื�อเพื�อให้มีรายได้ รายวนั รายเดือน 

และรายปี ซึ�งจะอยู่ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน แต่จะทําได้ก็ต่อเมื�อมีบ่อนํ �าในไร่นาที�มีนํ �าเพียงพอใช้ตลอดปี เป็นต้น ปัจจัย

การผลิตจะต้องผลิตเองบ้างบางส่วน เพื�อลดต้นทุนการผลิต เมื�อมีรายได้ในฟาร์มเกิดขึ �นมาก อาจจะเป็นปัจจัยหนึ�งที� เป็น

แรงจูงใจให้แรงงานอยู่ทํางานในฟาร์มมากขึ �น การเคลื�อนย้ายแรงงานจากครัวเรือนไปหารายได้นอกภาคการเกษตรอาจจะ

ลดลง  

3. แนวทางพฒันาการเกษตร  

 ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีความมั�นคงด้านอาหารมีข้าวเพียงพอสําหรับการบริโภค รายได้หลักภาคเกษตร มา

จากการขายข้าว และมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการผลิตอื�นๆ ซึ�งสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มได้แก่กลุ่มปลูกมันเทศฤดูแล้ง กลุ่ม

เลี �ยงจิ �งหรีด/แมงสะดิ �ง กลุ่มเลี �ยงโค และกลุ่มเกษตรผสมผสานรอบบ่อนํ �าในไร่นา จึงได้ทําการวิเคราะห์ค้นหาปัญหาและ

โอกาส แบบมีส่วนร่วมของประชากร เพื�อหาแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการผลิตเดิมที�ทําอยู่ให้ดีขึ �น และเสริมกิจกรรมการผลิต

ใหม่เพื�อเพิ�มรายได้หรือลดต้นทนุการผลิต (Table 1) 

Table 1 Problem, limitation and opportunity of agricultural production activities and possible way of improving and 

development 

Activities Problem, limitation, opportunity Improvement and development 

Existing activities 

-Rice -Drought, weeds -Changing from broadcasting to dribbling 

planting method using agricultural machine 

allowing to do weeding easily 

-Sugarcane -First year cultivation - 

-Cassava - First year cultivation - 

-Sweet potato 

 

- Planting material shortage in dry 

season 

-Increasing planting materials production 

in rainy season 

-Low price of product, limiting market -Processing product to added value 

-Beef cattle -Limiting grazing areas in rainy season -Cultivating grass in rainy season for cut 

and carry 

-Chicken -Diseases outbreak -Vaccination 

-Cricket - Diseases outbreak, low price -Marketing management, processing 

products 

-Integrated farming on farm pond 

base systems 

-Low number of crops and livestock in 

the system 

-Increasing number of  crops and livestock 

in the system 
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New activities 

- Peanut after rice -Rice mono-cropping -Rice – peanut double cropping 

(Ground water irrigation) 

- Cassava after rice -Rice mono-cropping - Rice – cassava double cropping 

(Residual soil moisture) 

 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูที�รวบรวมได้ยังมีหลายประเด็นที�ยังไม่ชัดเจนพอ สําหรับใช้ประกอบการวางแนวทาง

ปรับปรุงระบบการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กิจกรรมการผลิตที�เป็นรายได้เสริม จึงได้เลือกกลุ่มปลูกมันเทศเป็นกรณีแรกใน

การศึกษาเชิงลึก เพราะเป็นกลุ่มที�มีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวนมาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่า เกษตรปลูกมันเทศ 3 พันธ์ุ 

ได้แก่ หัวแดงใจขาวใบมน หัวแดงใจขาวใบแฉก และหวัขาวใจเหลือง ผลผลิตหวัสดส่วนใหญ่ได้ประมาณ 1 ตนัต่อไร่ ปลูกเดือน

ธันวาคมเก็บเกี�ยวเดือนมีนาคม โดยอาศยัความชื �นดินหลังเก็บเกี�ยวข้าวตลอดฤดปูลูก เกษตรกรเตรียมดินโดยการไถพรวน  2

ครั �ง ใช้จอบขุดหลุมลึกประมาณ 10-15 ซม. วางท่อนพันธ์ุลงในหลุมลักษณะไขว้กัน 2 ท่อน ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 

กก./ไร่ พร้อมปลกู ไม่มีการกําจดัวชัพืชและสารเคมีใดๆ ตลอดฤดูปลูก เกษตรกรมีความต้องการจะเพิ�มเนื �อที�ปลูกต่อครัวเรือน

ให้มากขึ �นแต่มีข้อจํากดัเรื�องขาดแคลนพันธ์ุในช่วงปลกูเพราะในหมู่บ้านไม่มีที�ดอนสําหรับขยายพันธ์ุในช่วงฤดฝูน นอกจากนั �น

ยงัพบว่าเทคนิคการผลิตยงัมีความแตกตา่งกับเกษตรกรหมู่บ้านหนองโน อําเภอนํ �าพอง จังหวดัขอนแก่น ที�มีการปลูกมันเทศ

มานานและได้ผลผลิตสงูถึง 2 ตนัต่อไร่ จึงได้นําเกษตรกรหมู่บ้านจอมศรีไปศกึษาดงูานที�บ้านหนองโน เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้เทคนิคการผลิตมนัเทศในนาหลังเก็บเกี�ยวข้าว การจัดการที�แตกต่างกันชัดเจนคือ เกษตรกรหมู่บ้านจอมศรีปลูกมันเทศ

โดยไม่มีการยกแปลงปลกู ในขณะที�เกษตรหมู่บ้านหนองโน มีการเตรียมดินปลูกอย่างดี ไถพรวน 3-4 ครั �ง และยกแปลงปลูก 

จึงน่าจะเป็นปัจจยัสําคญัที�ทําให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งผลผลิตที�ได้ของ 2 หมู่บ้าน  

 เก็บตัวอย่างดินเพื�อศึกษาความชื �นในแปลงปลูกมันเทศของเกษตรกร พบว่ามันเทศจะขาดนํ �าช่วงก่อนเก็บเกี�ยว

ประมาณ 2 สัปดาห์ การขาดนํ �าในช่วงนี �เกษตรกรบอกว่าจะส่งผลดี เพราะจะทําให้หัวมันเทศมีนํ �าน้อย เนื �อแน่น คุณภาพด ี

เป็นที�ต้องการของตลาด นอกจากนั �น ได้มีการสํารวจจัดทําแผนที�การปลูกมันเทศในนาหลังเก็บเกี�ยวข้าวในปัจจุบัน และพื �นที�

นาที�มีศกัยภาพในการขยายพื �นที�ปลกูได้ในช่วงฤดแูล้ง (Figure 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูทีร่วบรวมได้ยงัมหีลาย

ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนพอ ส�าหรับใช้ประกอบการวาง

แนวทางปรับปรุงระบบการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กจิกรรมการผลติทีเ่ป็นรายได้เสรมิ จงึได้เลอืกกลุม่ปลกู

มันเทศเป็นกรณีแรกในการศึกษาเชิงลึก เพราะเป็นก

ลุม่ทีม่เีกษตรกรเข้าร่วมจ�านวนมาก จากการสมัภาษณ์
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กลุม่พบว่า เกษตรปลกูมนัเทศ 3 พนัธุ ์ได้แก่ หวัแดงใจ

ขาวใบมน หัวแดงใจขาวใบแฉก และหัวขาวใจเหลือง 

ผลผลิตหัวสดส่วนใหญ่ได้ประมาณ 1 ตันต่อไร่ ปลูก

เดือนธันวาคมเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม โดยอาศัย

ความชื้นดินหลังเกบ็เกีย่วข้าวตลอดฤดูปลูก เกษตรกร

เตรียมดินโดยการไถพรวน  2ครั้ง ใช้จอบขุดหลุมลึก

ประมาณ 10-15 ซม. วางท่อนพันธุ์ลงในหลุมลักษณะ

ไขว้กัน 2 ท่อน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 กก./

ไร่ พร้อมปลูก ไม่มีการก�าจัดวัชพืชและสารเคมีใดๆ 

ตลอดฤดูปลูก เกษตรกรมีความต้องการจะเพิ่มเนื้อที่

ปลูกต ่อครัวเรือนให ้มากขึ้นแต ่มีข ้อจ�ากัดเรื่อง

ขาดแคลนพนัธุใ์นช่วงปลกูเพราะในหมูบ้่านไม่มทีีด่อน

ส�าหรับขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝน นอกจากนั้นยังพบว่า

เทคนิคการผลิตยังมีความแตกต่างกับเกษตรกร

หมู่บ้านหนองโน อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ที่มี

การปลูกมันเทศมานานและได้ผลผลิตสูงถึง 2 ตันต่อ

ไร่ จึงได้น�าเกษตรกรหมู่บ้านจอมศรีไปศึกษาดูงานที่

บ้านหนองโน เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ทคนคิการ

ผลิตมันเทศในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว การจัดการที่แตก

ต่างกนัชดัเจนคอื เกษตรกรหมูบ้่านจอมศรปีลกูมนัเทศ

โดยไม่มีการยกแปลงปลูก ในขณะที่เกษตรหมู่บ้าน

หนองโน มกีารเตรยีมดนิปลกูอย่างด ีไถพรวน 3-4 ครัง้ 

และยกแปลงปลูก จึงน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

เกิดความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่ได้ของ 2 หมู่บ้าน 

 เก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาความชื้นในแปลงปลูก

มันเทศของเกษตรกร พบว่ามันเทศจะขาดน�้าช่วงก่อน

เก็บเกี่ยวประมาณ 2 สัปดาห์ การขาดน�้าในช่วงนี้

เกษตรกรบอกว่าจะส่งผลด ีเพราะจะท�าให้หวัมนัเทศมี

น�้าน้อย เนื้อแน่น คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

นอกจากนั้น ได้มีการส�ารวจจัดท�าแผนที่การปลูก

มนัเทศในนาหลงัเกบ็เกีย่วข้าวในปัจจบุนั และพืน้ทีน่า

ที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง 

(Figure 4)
10 

 

 

 
Figure 4 Zoning of existing sweet potato planted areas (small plots) and potential planted areas (the big plot) in 

Jomsri village 

 

การปลกูพืชในนาหลังเก็บเกี�ยวข้าวโดยอาศยัความชื �นดนิที�มีอยู่ตลอดฤดปูลกู โดยไม่มีนํ �าชลประทานมีการปฏิบัติกัน

ในบางพื �นที� เช่น กรณีการปลกูถั�วลิสงในหมู่บ้านโคกบ ุอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (อนันต์, 2534) ซึ�งพื �นที�ปลูกดงักล่าวจะมี

ระดบันํ �าใต้ดินตื �นในช่วงฤดแูล้ง (80-120 ซม.) พื �นที�ศกึษานี �มีระดบันํ �าใต้ดินตื �นเช่นเดียวกัน วดัได้ 90-180 ซม. ในช่วงฤดูปลูก  

จากเก็บตวัอย่างพืชวดัการเจริญเตบิโตและผลผลิต (Table 2) สังเกตได้ว่าพันธ์ุหัวแดงใจขาวใบแหลมและหัวขาวใจเหลืองให้

ผลผลิตหวัสดใกล้เคียงกนั และสูงกวา่พันธ์ุหัวแดงใจขาวใบมน ทั �งนี �เนื�องจากพันธ์ุหัวแดงใจขาวใบแหลม และพันธุ์หัวขาวใจ

เหลืองสามารถทนแล้งได้ดกีวา่พันธ์ุหวัแดงใจขาวใบมน ซึ�งจะเห็นได้จากค่าความสัมพันธ์สถานภาพนํ �าในใบ (Relative water 

content) ที�วดัได้ในระยะขาดนํ �า คือ 70%, 68% และ 65% ของทั �ง 3 พนัธ์ุตามลําดบั (ไม่ได้แสดงข้อมลู) 

 การปลูกมันเทศในนาหลงัเก็บเกี�ยวข้าวเกษตรกรจะมีการแบ่งปันพื �นที�ให้คนในหมู่บ้านที�ไม่สามารถปลูกมันเทศในนา

ตนเองได้ เนื�องจากความชื �นไม่พอ ปัจจบุนัเจ้าของพื �นที�ปลกูมนัเทศจึงมีอยู่ 3 ราย ซึ�งมีประชากรในหมู่บ้านเข้าร่วมปลูกไม่น้อย

กว่า 20 ราย พื �นที�ปลูกเฉลี�ย 200 ตารางเมตรต่อครัวเรือน ซึ�งมีรายได้สทุธิเฉลี�ย 3,075 บาท ตอ่ครัวเรือน 

 แนวทางการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการผลิตมันเทศที�สําคัญ คือ การขยายพันธ์ุให้ได้มากขึ �นในช่วงฤดูฝน เพื�อ

เพิ�มขนาดพื �นที�ปลูกตอ่ครัวเรือนให้มากขึ �น และเพิ�มจํานวนครัวเรือนปลูกมันเทศในหมู่บ้านให้มากขึ �น เพราะยังมีพื �นที�นาว่าง

เปล่ามีศกัยภาพที�จะปลูกได้ พร้อมทั �งปรับปรุงเทคนิคการผลิตและมีการแปรรูปเพิ�มมูลค่า เมื�อมีปริมาณผลผลิตเพิ�มมากขึ �น 

เส้นทางการพฒันาขั �นตอ่ไปคอืการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ�งกันและกัน ทั �งด้านการผลิตและการขาย รวมทั �งสนับสนุน

ให้เกษตรกรมีบทบาทเป็น “ผู้ วิจยั” ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตมันเทศในอนาคตอย่างตอ่เนื�องควบคูไ่ปด้วย 
 

 การปลูกพืชในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัย

ความชื้นดินที่มีอยู ่ ตลอดฤดูปลูก  โดยไม ่มีน�้ า

ชลประทานมีการปฏิบัติกันในบางพื้นที่ เช่น กรณีการ

ปลูกถั่วลิสงในหมู่บ้านโคกบุ อ�าเภอปราสาท จังหวัด

สรุนิทร์ (อนนัต์, 2534) ซึง่พืน้ทีป่ลกูดงักล่าวจะมรีะดบั

น�า้ใต้ดนิตืน้ในช่วงฤดแูล้ง (80-120 ซม.) พืน้ทีศ่กึษานี้

มีระดับน�้าใต้ดินตื้นเช่นเดียวกัน วัดได้ 90-180 ซม. ใน

ช่วงฤดูปลูก  จากเก็บตัวอย่างพืชวัดการเจริญเติบโต

และผลผลติ (Table 2) สงัเกตได้ว่าพนัธุห์วัแดงใจขาว

ใบแหลมและหัวขาวใจเหลืองให้ผลผลิตหัวสดใกล้
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เคียงกัน และสูงกว่าพันธุ์หัวแดงใจขาวใบมน ทั้งนี้

เนือ่งจากพนัธุห์วัแดงใจขาวใบแหลม และพนัธุห์วัขาว

ใจเหลอืงสามารถทนแล้งได้ดกีว่าพนัธุห์วัแดงใจขาวใบ

มน ซึ่งจะเห็นได้จากค่าความสัมพันธ์สถานภาพน�้าใน

ใบ (Relative water content) ที่วัดได้ในระยะขาดน�้า 

คือ 70%, 68% และ 65% ของทั้ง 3 พันธุ์ตามล�าดับ 

(ไม่ได้แสดงข้อมูล)

 การปลูกมันเทศในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกร

จะมีการแบ่งปันพื้นที่ให้คนในหมู่บ้านที่ไม่สามารถ

ปลูกมันเทศในนาตนเองได้ เนื่องจากความชื้นไม่พอ 

ปัจจุบันเจ้าของพื้นที่ปลูกมันเทศจึงมีอยู่ 3 ราย ซึ่งมี

ประชากรในหมู่บ้านเข้าร่วมปลูกไม่น้อยกว่า 20 ราย 

พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 200 ตารางเมตรต่อครัวเรือน ซึ่งมีราย

ได้สุทธิเฉลี่ย 3,075 บาท ต่อครัวเรือน

 แนวทางการปรบัปรงุและพฒันากจิกรรมการผลติ

มนัเทศทีส่�าคญั คอื การขยายพนัธุใ์ห้ได้มากขึน้ในช่วง

ฤดูฝน เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ปลูกต่อครัวเรือนให้มากขึ้น 

และเพิม่จ�านวนครวัเรอืนปลกูมนัเทศในหมูบ้่านให้มาก

ขึน้ เพราะยงัมพีืน้ทีน่าว่างเปล่ามศีกัยภาพทีจ่ะปลกูได้ 

พร้อมทัง้ปรบัปรงุเทคนคิการผลติและมกีารแปรรปูเพิม่

มูลค่า เมื่อมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เส้นทางการ

พฒันาขัน้ต่อไปคอืการสร้างกลุม่ให้เข้มแขง็ ช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการผลิตและการขาย รวมทั้ง

สนับสนุนให้เกษตรกรมีบทบาทเป็น “ผู้วิจัย” ในการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพ การผลติมนัเทศในอนาคตอย่าง

ต่อเนื่องควบคู่ไปด้วย 11 
 

Table 2 Growth and tuber yield of sweet potato grown after rice at Jomsri village in 2012-2013 

Cultivar Total dry matter 

(g/m2) 

Root number 

(per m2) 

Fresh tuber 

yield 

(kg/rai) 

Gross income 

(Baht/rai) 

Net income 

(Baht/rai) 

Red skin color tuber (1) 99.4 32 715 17,875 17,495 

Red skin color tuber (2) 88.9 30 1,192 29,800 29,420 

 White skin color tuber 92.3 66 1,193 29,825 29,445 

Note: Average from 3 replications, tuber root price 25 baht/kg, production cost 380 baht/rai (chemical fertilizer)  

 

สรุป 

 การทําความเข้าใจสภาพพื �นที�ชนบทมีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์รายครัวเรือน รวมทั �งมีการสัมภาษณ์เจาะลึกกิจกรรมการผลิตเฉพาะกลุ่ม ตลอดจนการเก็บ

ตวัอย่างดินและพืชในแปลงเกษตรกร ทั �งนี � เพื�อให้ได้ข้อมลูเพียงพอและชัดเจนสําหรับนําไปวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที�สื�อ

ความหมายเข้าใจง่าย และนําไปสู่การสงัเคราะห์เหตุการณ์และให้ความหมายเกี�ยวโยงระหว่างตวัแปร การวิเคราะห์ข้อมลูใช้

หลักการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรเป็นหลัก รวมทั �งการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสมของแต่ละ

ตวัแปร การกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข สร้างโอกาส และพัฒนากิจกรรมการผลิตโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร

ในชมุชน การปฏิบตัิงานที�จะเกิดผลดี นกัวิจยัจะต้องเข้าถึงพื �นที�ของเกษตรกรแตล่ะกลุ่ม และแต่ละราย และร่วมกันคิด ร่วมกัน

ทํา แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื�อง แนวทางการพัฒนาชนบทนั �น ควรจะพิจารณาพื �นที�ทั �งหมดของชุมชน และแบ่งปันการใช้

ประโยชน์ที�เอื �ออาทรตอ่กัน 
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