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การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู ้
ต่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรกร
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บทคัดย่อ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม กิจกรรมเกษตรผสมผสาน ได้ด�าเนินการ
ศึกษาระบบเกษตรผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบผลส�าเร็จจากการศึกษาในงานต่างๆ 
ได้แก่ งานศกึษาและพฒันาเกษตรกรรม งานปรบัปรงุบ�ารงุดนิ งานปศสุตัว์ และงานประมง เผยแพร่สูเ่กษตรกรทีม่าศกึษา
และร่วมเรียนรู้กิจกรรม ด�าเนินการในพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน�ากิจกรรมแบบ
ผสมผสานไปใช้ในชีวิตประจ�าวันจนประสบผลส�าเร็จ จากการศึกษาพบว่า พ.ศ.2549 ก่อนเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
มีรายได้เฉลี่ย รายละ 25,000 บาท/ปี หลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พ.ศ.2550-2555 ประสบผลส�าเร็จ  
มรีายได้เพิม่ขึน้ เฉลีย่ 150,000-270,000 บาท/ปี ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถให้ผลผลติทัง้ในด้านมอีาหารเพยีงพอ
ต่อการบรโิภค การมรีายได้อย่างต่อเนือ่ง ลดความเสีย่งจากการด�าเนนิกจิกรรมหลกั และสามารถใช้ทรพัยากรภายในฟาร์ม
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้เกดิความยัง่ยนืในการใช้ชวีติประจ�าวนัและมกีารเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ค�ำส�ำคัญ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ, ระบบเกษตรผสมผสาน

ABSTRACT: Phophan Royal Development Study Centre has study the Intergated Farming System propose to build 
the success knowledges about agricultural development system, soil improvment, live stock and fisheries. All the 
knowledge from these demonstration activities were to transfer the farmers who had participated the training. This 
demontration was managed on the 12 rai  area that include plantations and live stocks. The farmers who has attened 
can apply the knowledge till successful. The survey data indicated that in the year 2006 before the farmers attenting  
the traning activites thier had income about 25,000 baht/year in average, after they was learn the Intergarted  
Farming System their income had more in average 150,000-270,000 baht/year. The yielding from the this farming 
system can be a food enough for consume, resouce for income, reduce the risk of main agricultural activity and all 
natural resources can be used effectively. This make their life to be sustainable and continue for quality of farmer’s life.
Keywords: Puparn royal development and study centre, intergrated farming system
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บทน�ำ

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตถึงปัจจุบันการ

ประกอบอาชพีการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลกูพชืหรอื

เลี้ยงสัตว์มักจะมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ที่มีมูลค่า

สูงในขณะที่การขายผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่

ประสบปัญหาทางด้านรายได้ จากการผลติทีไ่ม่คุม้ทนุ

และได้ก�าไรน้อย ฐานะของเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
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ไม่มั่นคงอยู่ในสภาวะยากจนและมีหนี้สิ้น ด้วยเหตุนี้

ก ารน� าแนวทางพระราชด� า ริพระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ประสบความยากล�าบากดังกล่าวให้

สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวกิฤต โดยเฉพาะความส�าคญั

ในการจัดการดินและน�้าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาด

เล็กให ้เกิดประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนของ

เกษตรกรถือเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

พระราชด�ารใิห้จดัตัง้ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ขึน้

ในวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2525 เพื่อให้มีการ

ศึกษา ทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความ

เหมาะสม ส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏิบัติ

ต่อไป และเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรพืน้ทีท่ีจ่ะ

จดัตัง้เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ บรเิวณบ้านนา

นกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2526 และทรงเสด็จ

พระราชด�าเนินติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานฯ ในระหว่างปี 2526-2537 และได้

พระราชทานกระแสพระราชด�าริ เพื่อให้หน่วยงาน

ราชการต่างๆร่วมปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การด�าเนินงานในพื้นที่ที่มีน�้า

ชลประทานสมบรูณ์ดแีล้วนัน้ จะต้องแสดงให้เกษตรกร

เห็นว่าเมื่อมีน�้าชลประทานสมบูรณ์แล้ว เกษตรกร

สามารถได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เช่น การปลูกพืชเพียง 2ไร่ ก็จะสามารถได้ผลผลิต

เท่ากับการปลูกพืชจ�านวน 10 ไร่ เกษตรกรก็จะเห็น

ประโยชน์และร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ ราษฎรที่มี

ที่ดินอยู่เดิม 20 ไร่ เมื่อมีโครงการชลประทานมาถึง มี

การปรับปรุงพื้นที่ดีแล้วก็จะสามารถแบ่งพื้นที่จ�านวน 

10 ไร่ ให้คนอื่นคนละ 3-4 ไร่ ก็จะท�าให้มีจ�านวน

เกษตรกรมีพื้นที่ท�ากินเพิ่มขึ้นอีก 3-4 ราย โดยตนเอง

อาจจะเกบ็ไว้เพยีง 10 ไร่ แต่สามารถท�าการเพาะปลกู

ได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะได้ผลผลิตเหมือนกับท�าในพื้นที่

ดนิ 50 ไร่ ตามแบบเดมิการท�าเช่นนีก้จ็ะท�าให้เกษตรกร

ได้รับประโยชน์มากขึ้นและกระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น

ด้วย 

จากผลการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริจน

ประสบผลส�าเร็จ สามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรให้

ด�าเนนิงานในพืน้ทีข่องตนเอง สร้างผลผลติ ผลติภณัฑ์ 

รายได้ให้แก่ครบครัวและชุมชน สร้างความเป็นอยู่ให้

เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้ที่ได้ศึกษา

ทดลองภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ซึง่ประสบ

ผลส�าเร็จสู ่เกษตรกรที่สนใจและติดตามพฤติกรรม

ประเมินการท�าเกษตรให้สอดคล้องกับแนวทางพระ

ราชด�าริสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและเหมาะสมต่อ

ความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

วิธีกำรศึกษำ

 การศึกษาในครั้งนี้ด�าเนินการศึกษาและ

ติดตามประเมินผลความส�าเร็จหลังจากเข้าร ่วม

โครงการฝึกอบรม ภายในกิจกรรมศึกษาและพัฒนา

ระบบเกษตรผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

โดยติดตามเกษตรกรจ�านวน 3 ราย คือ นายขวัญใจ 

แก้วหาวงศ์ อายุ 64 ปี นายประมุข นันทแพง อายุ 58 

ปี และนายละมัย พังแสงสุ อายุ 57 ปี โดยเก็บข้อมูล

รายได้ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติภายในพื้นที่ของ

เกษตรกร 

ผลกำรศึกษำ

นายขวญัใจ แก้วหาวงศ์  อาย ุ64  ปี  จบการศกึษา 

ชั้น ป.4 บ้านเลขที่ 72  หมู่ที่ 6 บ้านเหล่านกยูง   ต�าบล

ดงมะไฟ  อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ 

080–0125062 สมาชกิในครวัเรอืน 5 คน  แรงงานภาค

การเกษตร 5 คน  กิจกรรมที่ด�าเนินการเกษตรผสม

ผสาน พืน้ทีด่�าเนนิการ 20 ไร่แบ่งออกเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 1 

ไร่ สระน�้า 1 ไร่ ที่นา 16 ไร่ ปลูกพืชไร่และพืชสวน 2 ไร่ 

ซึง่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ปีพ.ศ.2549  มรีายได้ 25,000 

บาท/ปี หลังจากเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมได้น�า

แนวปฏิบัติในพื้นที่ โดยแบ่งกิจกรรมที่ด�าเนินการใน

พื้นที่ 20 ไร่  (Table 1)
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นายประมุข  นันทแพง อายุ  58  ปี  จบการศึกษา 

ชัน้ ป.4 บ้านเลขที ่28 หมูท่ี ่ 6 บ้านนาเลา  ต�าบลบงึสา 

อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครสมาชิกในครัวเรือน 5 

คน แรงงาน 2 คน กิจกรรมที่ด�าเนินการเกษตรผสม

ผสาน พื้นที่ด�าเนินการ 3 ไร่ 3 งาน ที่อยู่อาศัย 1 งาน 

สระน�า้ 1 งาน ทีน่า 3 ไร่  พืน้ทีป่ลกูพชืสวนและพชืสวน

ครัว1งานไร่ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2549 มี

รายได้ 25,000 บาท/ปี พืน้ที ่โดยแบ่งกจิกรรมทีด่�าเนนิ

การ พื้นที่ด�าเนินการ 3 ไร่ 3 งาน (Table 1)

จํานวน 3 ราย คือ นายขวัญใจ แกวหาวงศ อายุ 64 ป นายประมุข นันทแพง อายุ 58 ป และนายละมัย พังแสงสุ 
อายุ 57 ป โดยเก็บขอมูลรายไดซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติภายในพื้นที่ของเกษตรกร  
 

ผลการศึกษา 
นายขวัญใจ แกวหาวงศ  อายุ 64  ป  จบการศึกษา ชั้น ป.4 บานเลขที่ 72  หมูที่ 6 บานเหลานกยูง   ตําบล

ดงมะไฟ  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เบอรโทรศัพท 080–0125062 สมาชิกในครัวเรือน 5 คน  แรงงานภาค
การเกษตร 5 คน  กิจกรรมท่ีดําเนินการเกษตรผสมผสาน พื้นที่ดําเนินการ 20 ไรแบงออกเปนที่อยูอาศัย 1 ไร สระนํ้า 
1 ไร ที่นา 16 ไร ปลูกพืชไรและพืชสวน 2 ไร ซึ่งกอนเขารวมโครงการ ปพ.ศ.2549  มีรายได 25,000 บาท/ป หลังจาก
เกษตรกรเขารวมการฝกอบรมไดนําแนวปฏิบัติในพื้นที่ โดยแบงกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนที่ 20 ไร  (Table 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 The activity patterns are taken action by Mr.Khuanjai Kaewhawong. 
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นายละมัย พังแสงสุ หมู่ที่ 4 อายุ 57 ปี จบการ

ศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านนาค�า ต�าบลห้วยยาง   

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือน 2 

คน มีพื้นที่ด�าเนินงาน 8 ไร่ มีนา 6 ไร่ ด้านแหล่งน�้า  

พื้นที่ 1 ไร่ ด้านการปลูกพืชพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ ด้านการ

เลี้ยงสัตว์  พื้นที่ 1 งาน ที่อยู่อาศัยพื้นที่ 0.25 งาน ซึ่ง

ก่อนเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2549  มีรายได้   25,000 

บาท/ปี พืน้ที ่โดยแบ่งกจิกรรมทีด่�าเนนิการ พืน้ทีด่�าเนนิ

การ 8 ไร่   (Table 1)
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Table 1 The activities of 3 farmers under training program of learning center  

 
Farmers 

Animals             Fishery Horticulture Agronomy Upland crop 
grown after rice 

Other 
  

Mr.Khuanjai Kaewhawong -1boar                      
-15ducks 
-1 cow 
-100 inbred frogs 
-3,000 tilapias and 
carps  

 -1 lemon tree 
- 1 lime tree 
-3 monkey apple tree 
-20 litchi tree 
-5 longan tree 
-5mango tree 
-100 cultivated banana tree 
-50 banana tree 
-25 grapefruit tree 
-10 sapodilla tree 
-7 marinas plum tree  
-3 tamarind tree 

-Suphanburi 50 
sugarcane of 2 
rai 

-Cucumber 
-Cow-pea 
-Snake gourd, 
gourd, 
dishcloth gourd 

-1 potty of bio 
gas 
-Enzyme lonic 
plasma 
-Mushroom 

Mr.Pramook Nanthapang -1boar                      
-3,000 tilapias and 
carps 
-Stingless bee 

 -15mango tree 
-20 coconut tree 
-15 cultivated banana tree 
 

 -Pepper 
-Cucumber 
-Brinjai 

 
 

Table 1 The activities of 3 farmers under training program of learning center (Cont.)         

Mr. Lamai Pangsangsook -Chicken Puparn 
80 clas  
-Frog 6 reservoir 
 
 

-Number 
of fish 
raising 
20,000 
 

-Rice 6 rice 
-Guava 0.25 rai 
Litchi  
-Mango and Banana 0.25 rai 
-Papaya 0.5 rai 

 -Corn of Sukothai 
0..5 rai 
-Pumokin 0.25 
rai 

-Herbal 0.25 
ngan 
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สรุปและวิจำรณ์ผล

กจิกรรมศกึษาและพฒันาระบบเกษตรผสมผสาน 

ได้ด�าเนนิการศกึษาทีส่ามารถน�ามาจดัสร้างรปูแบบวธิี

การจดัระบบเกษตร อนัได้แก่ ระบบการปลกูข้าว พชืไร่

พืชผัก พืชสวน และการเลี้ยงสัตว์ ที่มีการเผยแพร่สู่

เกษตรกรและผู้ที่สนใจมามาศึกษาดูงาน (ส�านักงาน 

กปร., 2553) ซึ่งระบบเกษตรผสมผสานจะให้ผลผลิต

ในด้านการมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค มีรายได้

อย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากการด�าเนินกิจกรรม

หลัก และมีการใช้ทรัพยากรภายในฟาร์มอย่างมี

ประสทิธภิาพ ท�าให้เกดิความมัน่คงทางด้านอาหาร ดงั

เช่นได้ด�าเนินติดตามและประเมินเกษตรกรที่น�าหลัก

เกษตรผสมผสาน ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองที่

ประสบผลส�าเร็จ โดยมี นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์, นาย

ประมขุ นนัทแพง และนายละมยั พงัแสงส ุซึง่เกษตรกร

ทั้ง 3 ราย มีรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ย 

25,000 บาทต่อปี และหลังเข้าร่วมโครงมีรายได้เฉลี่ย

ต่อปีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 197,700 257,740 และ 253,756 

ตามล�าดบั ซึง่รายได้ได้จากกจิกรรมหลกัของเกษตรเช่น 

เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เป็นต้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความมั่นคงและ

วิถีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้

ระบบเกษตรแบบผสมผสารเป็นรปูแบบหนึง่ของระบบ

เกษตรกรรมทีม่กีารเกือ้กลูประโยชน์ซึง่กนั เป็นระบบที่

น�าไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน และก่อให้เกิดผลดีใน

ด้านต่างๆ ทั้งนี้ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผล

ส�าเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบและด�าเนินการ โดย

ให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การ

ใช ้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ป ัจจัย การผลิตและ

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรูจ้กั

น�าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์

หรอืสนบัสนนุกจิกรรมภายในฟาร์มซึง่มลีกัษณะคล้าย

กับรูปแบบเกษตรกรรมในระดับไร่นาแบบครบวงจร

ส�านักงาน กปร. (2542) กล่าวว่า ผลจากการ

พัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ที่มีการพลิก

ผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลายเป็นผืนดินที่อุดม

ด้วยทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายและพร้อมด้วย

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปณิธานที่ให้ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ เปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี

ชวีติ และเป็นแม่แบบของการพฒันาอสีานอย่างแท้จรงิ 

จากการศึกษา ดูงานของเกษตรกรและผู้ที่สนใจปีละ

หลายพันคน ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของความสามารถในการพึ่งตนเองได้
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