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กระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานา
เปนอาชีพหลัก พื้นที่บานพรวน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
สําราญ สะรุโณ
.................................................
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค เพื่อศึกษาทํ าความเขา ใจระบบการผลิต กระบวนการในการ
ปรับปรุงการผลิตและปจจัย ที่มีผลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต ที่นําไปสูการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก โดยใชแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable
livelihoods)เปนกรอบความคิดหลัก การศึกษาใชวิธีการเก็บ ขอมูลจากการสั งเกตแบบมีสวนรวมและ
ไม มี ส ว นร ว ม และการสั ม ภาษณ ต ามแบบสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า งและมี โ ครงสร า งจากตั ว อย า ง
เกษตรกรจํานวน 50 ราย
ผลการวิจัยพบวา ดั้งเดิมเกษตรกรใชยุทธวิธีการดํารงชีพ ดวยการผลิตการเกษตรขนาดเล็กและ
หลากหลาย มีกิจกรรมการผลิตการเกษตรเฉลี่ย 5-6 กิจกรรม กระบวนการปรับปรุงการผลิตเกิดขึ้น
โดยมีลํ าดับขั้นตอนคือ ระบบการผลิ ตไดรับผลกระทบ เกษตรกรเลือกยุ ทธวิธี การปรับ ปรุง การ
ปรับปรุงการผลิต ประเมินผลการปรับปรุงการผลิต และดําเนินการผลิตตามระบบใหม โดยปจจัย
ที่ส งผลกระทบต อระบบการผลิตมี ทั้งป จจั ยทางลบและทางบวก ทําใหระบบการผลิตเสียหายหรือ
จําเปนตองปรับปรุงการผลิตเพื่อใหเกิดความเหมาะสม คือ ปจจัยดานบริบทของความออนแอและไม
แนนอน (vulnerability context) ไดแก การเกิดภาวะน้ําทวม ฝนแลง การเกิดโรคระบาดสัตวเลี้ยงหรือ
ศัตรูพืช ความจําเปนตองใชหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนด ลักษณะความเคลื่อนไหวและแนวโนมของ
ราคาและผลผลิต การแพรกระจายของเทคโนโลยี การพัฒนาความเจริญของเมือง ตลอดจนความอุดม
สมบูรณ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ ป จจั ยการเปลี่ยนผานโครงสรา งและกระบวนการ (transforming
structures &processes) ไดแกการดําเนินโครงการสงเสริมการเกษตร การรวมกลุมเกษตรกร ศักยภาพ
ผูนําและการเปลี่ยนผูนําเกษตร และการบังคับกฎหมายสรรพสามิต
นอกจากผลกระทบที่มี ตอ ระบบการผลิ ตแลว ยัง ทําใหต นทุ นหรื อทรัพ ยสิน ในการดํ ารงชีพ
(livelihoods assets)หรือเปนตนทุนที่ใชในการปรับปรุงการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและ
ทางลบ โดยระดับตนทุนเฉลี่ยของเกษตรกรคือ ไดรับการอบรม 3.5 ครั้ง สามารถแกปญหาสําเร็จได
ดวยตนเอง แรงงานเพียงพอ 2.5 คน ไมมีปญหาสุขภาพ มีความเปนผูนํานอย มีจํานวนเงินที่ใชลงทุน
58,596 บาท ใช น้ําชลประทานไดบ างส วน มี ป ญหาน้ํา ท วม ฝนแล ง น้ํา เค็ ม มี ก ารบํ า รุง ดิน ใช
ประโยชนพืช10ชนิดสัตว6 ชนิด คมนาคมดี มีความพรอมในการใชวัสดุ ใชโทรทัศนและหอกระจาย
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ขาวเปนแหลงรับข าวสาร จํ านวนการผลิต 5.5 กิจกรรม การผลิตขนาดเล็ก เขาถึงตลาดสินคา เปน
สมาชิกกลุม มีสวนรวมในกลุมมาก และไดรับการชวยเหลือจากรัฐหลายดาน
วิถีการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรไดเปลี่ยนการผลิตจากแบบยังชีพไปเปนแบบเพื่อการคา
โดยวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตอันดับหนึ่ง เพื่อการเพิ่มรายไดและอันดับสองเพื่อเพิ่มผลผลิต
อาหาร ยุ ทธ วิธี การปรับปรุงการผลิ ตพบว ามี การปรับปรุงเทคโนโลยีก ารผลิ ตทุก กิจ กรรมเกือบทุก
ดานเชนพันธุ วิธีปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว นวดและจําหนาย รวมทั้งมีการเพิ่มลดจํานวนกิจกรรม
การผลิต ดานผลลัพธการปรับปรุงการผลิต พบวาสวนใหญทําใหรายไดและจํานวนผลผลิตอาหาร
เพิ่มขึ้น ความเปนอยูดีขึ้น ความมั่นคงรายไดเพิ่มขึ้น ความสามารถใชหนี้มากขึ้น ขาดเงินใชจายลดลง
การเจ็บปวยลดลง ความขัดแยงลดลง วางงานลดลง ใชสารเคมีลดลง แตความเสีย หายจากศัต รูพืช
และราคาผลผลิตตกต่ําไมลดลง สภาพดิน จํานวนสัตว พืช และปาไมลดลง
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร โดยการวัดความสําเร็จในการปรับปรุงการ
ผลิตจากตัวชี้วัดดานผลลัพธที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน จะใหความนาเชื่อถือมากกวาการวัดจาก
ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคของเกษตรกร เนื่องจากความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงค
การปรับ ปรุ งการผลิตไมแสดงความสัม พันธ กับต นทุน การปรับ ปรุง ทําใหไม สามารถวางแผนการ
จัดการตนทุนเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการปรับปรุง การผลิต ของเกษตรกรได แตก ารใชตัวชี้ วัดจาก
ผลลั พ ธ ที่ นํ า ไปสู ก ารดํ า รงชี พ อย า งยื น สามารถแสดงออกถึ ง ความสั ม พั น ธ ที่ มี ต อ กั น ระหว า ง
ความสําเร็จและตนทุนบางประเภท ดังผลการวิจัยที่พบวาปจ จัยตนทุนที่มีผลต อความสําเร็จของการ
ปรับ ปรุงการผลิ ตการเกษตรที่ นําไปสู ก ารดํา รงชี พ อย า งยั่ ง ยื นของเกษตรกรบ า นพรวน คื อความ
เหมาะสมของดินทําการเกษตร จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล การเปดรับขาวสารการเกษตร ศักยภาพ
ความเป น ผู นํ า จํ า นวนการผลิ ต โค และพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ฤดู แ ล ง ในนาข า ว ต น ทุ น ทั้ ง หมดนี้ มี
ความสัมพันธทางบวกระดับสูงและสามารถอธิบายความผันแปรดานความสําเร็จในการปรับปรุงการ
ผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนไดรอยละ 73 นอกจากนั้นเกษตรกรควรจัดการภาวะ
ผลกระทบที่กอใหเกิดการสนับสนุนตอ การผลิต ไดแกวางแผนการผลิตพืชหรือ สัตว ใหหลีกเลี่ย ง
ปญหาที่จะเกิดจากอุทกภัย ติดตามขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสมัยใหม และขอมูล
การตลาด ควรเขาไปมีสวนรวมกับนักสงเสริมผูนําโครงการตั้ง แตขั้นตอนเริ่มตนเพื่อจะสามารถ
กําหนดกลยุทธในกระบวนการโครงการใหเหมาะสมกับลักษณะของชุมชน สรางนักพัฒนารุนใหมที่
มีค วาม สามารถในการทํา งานพัฒนา พั ฒนาการรวมกลุม ที่ทํ าใหเกิด การเกื้อกูล ตอ การขยายตัวของ
เงิน กองทุ นหมุนเวียน และเปนประโยชนตอการปรั บปรุงการผลิต และชุม ชนควรผลัก ดันใหมีก าร
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหเปนรูปธรรมเนื่องจากเปนการลงทุ นที่ต่ําและ
จะชวยใหไดรับผลประโยชนระยะยาว
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ขาว และชาวนา ถือวามีความสําคัญตอระบบเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน
อยางมาก การขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวไดเพิ่มขึ้นจาก 59.9 ลานไร ในป 2521 เปน 64.4 ลานไรใน
ป 2543 (http:// www.oae.go.th/) ในภาพรวมของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกขาว จะชวยใหประเทศมี
มูลคารายไดเพิ่มขึ้น แตประเด็นสําคัญที่ไมควรมองขามคือสถานภาพของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
ปลูกขาวจํานวนทั้งสิ้น 4.1 ลานครัวเรือนทั่ว ประเทศ ในจํานวนนี้ รอยละ 58 เปนผูปลูกขาวเพียงพืช
เดียว (http://www.nso.go.th) ซึ่ง การพึ่ง พาการผลิ ตพืชเชิง เดี่ยวนั้ นเปน ที่ทราบกัน ดีวาเปนระบบที่
ออนไหวเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากความไมมั่นคงของปจจัยภายนอก
ภาพรวมของครั วเรือนเกษตรในประเทศไทยทั้งเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานาและ
ประกอบอาชีพอื่นยังมีความเปนอยูที่นาเปนหวง เนื่องจากเปนกลุมที่ยากจน และมีรายไดต่ําคิดเปน
ตัวเงินเพียง 4,976 บาท/เดือน ขณะที่มีรายจายถึง 6,816 บาท/เดือน ภาพสะทอนของความยากจน
จึงปรากฏออกมาชัดเจนจากจํานวนหนี้สิน ซึ่งมีแนวโนมจํานวนเกษตรกรที่เปนหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก
รอยละ 42.8 ในป 2536 เปนรอยละ 49.4 ในป 2541 จํานวนเงินที่เปนหนี้เพื่อการเกษตรรวมเพิ่มขึ้น
ในชวงเดียวกัน จาก 93,605 ลานบาท เปน 153,880 ลานบาท หรือเฉลี่ย 40,124 บาท/ครัวเรือน
(http://www.nso.go.th)
การทํานาของเกษตรกรไทย ไมมีความหมายเพีย งแตเปนสาขาอาชีพ อยางหนึ่ งเท านั้น
แตบงบอกถึงวิ ถีชีวิตของชาวชนบทส วนใหญข องประเทศ วัตถุประสงคการทํานานอกจากเพื่อ เป น
อาหารแลว เกษตรกรยังผลิต เพื่ อขายเปนรายไดเลี้ ยงครอบครัว โดยทั่วไปนิเ วศนเ กษตรในเขตที่ มี
การทํานาเปนหลักมักอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุม ทําการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติมากกว า
น้ําชลประทาน การผลิตของเกษตรกรจึงมักขึ้นกับสภาพฝนฟาอากาศตามธรรมชาติ ที่ นับวั นจะมี
ปญหาความแปรปรวนซึ่ง เกิ ดจากความเสื่อ มโทรมของทรั พยากรและทํ าใหเ กิด ภาวะวิก ฤตในการ
ผลิตมีใหเห็นอยู เสมอ โดยเฉพาะปญ หาจากน้ําทวม และฝนทิ้ง ชวงที่ทําใหการทํานาไดรั บความ
เสี ย หาย ส ง ผลต อ รายได เ กษตรกรลดลงจนถึ ง ระดั บ ที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ การครองชี พ และเป น
แรงผลักดันทําใหเกษตรกรไมสามารถรักษาระดับการดํารงชีพแบบเดิมไวได ทางออกของเกษตรกรที่
พยายามดําเนินการอยูคือ การปรับปรุงการผลิตเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของการดํารงชีพ ซึ่งแนวทาง
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การปรับปรุงที่ปรากฏในการผลิตของเกษตรกรคือ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตเดิมใหสูงขึ้น
โดยการนําวิธีการผลิตแบบใหมเพิ่มเขาไปใชในระบบการทําฟารม หรือการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
ระบบการทําฟารมในภาพรวม
อยางไรก็ตามการปรับระบบการผลิตของเกษตรกรใชวาจะมีผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว
ทุกคน ภาพสะท อนของการอพยพยา ยถิ่น การเปลี่ยนอาชีพ ภาวะหนี้สิ น และการสูญ เสี ยที่ดิน ยั ง
ปรากฏออกมาใหเห็นอยูเสมอ ประเด็นคําถามที่นาสนใจคือมีปจจัยอะไรที่เกี่ยวขอ งและทําใหเกิด
ความแตกตางของความสามารถในการปรับปรุง การผลิ ตของเกษตรกรแตล ะราย ซึ่ ง การศึกษา
กระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อนําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก
นี้จ ะช ว ยใหไ ดทราบแนวทางในการแนะนํ าใหเ กษตรกรนําไปปฏิ บั ติเ พื่ อ ใหเ กิ ดผลสํ าเร็จ ในการ
ปรับปรุงการผลิต อันจะชวยใหเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางสงบสุขตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อทําความเขาใจระบบการผลิตของเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาเปนหลัก
2.2 เพื่อศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน ในการปรับปรุ งการผลิ ตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพ
หลัก
2.3 เพื่อศึกษาป จจัยที่มีผลตอ ความสําเร็จ ในการปรับ ปรุง การผลิตที่นํ าไปสูการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
3.1 ได ทราบกระบวนการ และป จจัย ที่มีผ ลในการปรั บปรุงการผลิต ของเกษตรกรที่ทํา นาเปน
อาชีพหลัก
3.2 ได คํา แนะนํ าทางวิ ช าการเกี่ย วกั บ แนวทางการปรั บปรุ ง การผลิ ต เพื่ อ ให เ กษตรกรและ
ผูเกี่ยวของในงานพัฒนาการเกษตรนําไปปรับใชตอไป
3.3 ไดองคความรูใหมเพื่อนําไปปรับใชในการทํางานวิจัยและพัฒนาการเกษตร
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
1. เกษตรกรรายยอย
เกษตรกรรายยอ ย (small farmers) หมายถึง ประชากรชนบทซึ่งมี ทรัพยากรนอย
มาตรฐานการเปนอยูต่ํา ยากจน ไดรับบริ การจากรั ฐไมทั่วถึง ผลิตเพื่อ ยังชีพ ปลูกพืช /ประมง/เลี้ ยง
สัต วเปน อาชีพหลัก ทํ าการเกษตรไมกาวหนา รายไดต่ํ ากวาคา เฉลี่ยประชาชาติ หรือต่ํ ากวาเสน
ยากจน มีพื้นที่นอย ถือครองเปนเจาของกิจการขนาดเล็ก ความอยูรอดขึ้นกับการเกษตร ใชแรงงาน
ครอบครัวเปนฤดูกาล (Dillon and Hardaker,1980 และ FAO,1978)
ตามความหมายขางตนเมื่ อมาพิจ ารณาถึงสภาพเกษตรกรของประเทศไทย อาจกลาว
ไดวานอกจากผูประกอบการธุรกิจเกษตรเอกชนและเจาของสวนหรือเจาของฟารมที่มีขนาดใหญแลว
เกษตรกรในชนบทเกือบทั้งหมดเขาขายเกษตรกรรายยอยตามนิยามที่ใหไว
2. ระบบการดํารงชีพของเกษตรกรรายยอย
การดํารงชีพ (livelihoods) หมายถึง งาน กิจกรรม (activities) ความสามารถ
(capabilities) ทรัพยสิน (assets) ทั้งเปนวัตถุและสวนประกอบในสังคมซึ่งมนุษยทําเพื่อการมีชีวิตอยู
การดํารงชี พ อยางยั่ง ยืน (sustainable livelihoods) หมายถึง การแสดงออกถึง
ศักยภาพในการตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยดํารงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ หรื อ ความมั่นคงของระบบนิเวศน ทรั พยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม ซึ่ง
เปนการใช โอกาสการดํารงชี วิตของคนกลุ ม หนึ่ง โดยไม รุกรานคนอีกกลุ ม หนึ่ง ทั้ง ในปจ จุ บันหรือ
อนาคต หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุ ษยที่จะมี ชีวิตอยูและปรับปรุงคุณภาพชี วิตที่
ปราศจากการสรางความเดือดรอนใหผูอื่น ทั้งในปจจุ บันและอนาคต ระดับความยั่งยืนของวิถี การ
ดํา รงชี พ ใช เ กณฑ พิ จ ารณาคือ ความยืด หยุ น ไดเ มื่ อ เกิ ดผลกระทบ ไม ขึ้ น กับ การสนับ สนุ น จาก
ภายนอก รักษาผลิตภาพของทรัพ ยากรไวไดนานไมทําลายวิถีการดํา รงชีวิตผู อื่น หรือสามารถ
ประนีประนอมรวมกันได กอใหเกิดความยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน สังคม และสถาบัน (http://www.undp.org/sl/)
การดํา รงชีพ เปน ระบบที่แสดงออกถึงความสัมพันธของระบบยอย 2 ระบบ ระหวาง
ระบบสังคมมนุษย กับ ระบบสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถอธิบายตามแนวความคิดดานสังคมเชิงมนุษย
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นิเวศวิทยา (human ecology) กลาววา เปนองคประกอบของ 2 ระบบยอย คือ ระบบนิเวศน
( ecosystem) และ ระบบสังคมมนุษย (human social system) ความสัมพันธของระบบทั้งสอง
ระบบนี้จะเปนระบบยอยกึ่งอิสระ (semi autonomous) ที่มีการกระทําตอกันขององคประกอบตางๆ
ภายในระบบเอง ในขณะเดียวกันระบบทั้งสองนี้จ ะมีความเกี่ยวของและสงผลกระทบต อกั นเมื่ อ
ระบบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อีกระบบจะไดรับผลกระทบไปดวย (สมยศ ทุงหวา,2541) หรืออธิบาย
ไดอีกแนวความคิดหนึ่ง คือ แนวความคิดระบบนิเ วศชุม ชน (community ecosystem) ที่กลาวถึ ง
ความสั ม พั นธ ระหวางมนุษยที่เ ปนชุ ม ชนกับทรัพ ยากร โดยมนุษยใ ชกระบวนการทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม สรางเปนวิถีชีวิต และถายทอดออกมาสูรุนหลั งตอไปอย างเปนระบบ มนุษยมีระบบเชน
ระบบเกษตร มาใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเพื่อการผลิต ขณะเดียวกันระบบการผลิตนี้ได
หลอหลอมเปนวิถีชีวิตใหแกชุมชนดวย จนกลายเปนแบบแผนการปฏิบัติและวัฒนธรรมที่ถายทอดสู
คนรุนหลังตอไปโดยทางการศึกษาเรียนรู (โอภาส ปญญา ,2543)
ความไมเสมอภาคในการพัฒนาของระบบสังคมเกษตรจะเกิดจากประเด็น ตา งๆคือ
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางฟารมจากพื้นที่ตอแรงงาน ความเหมาะสมของระบบการผลิตใน
แตละสภาพทองที่ ความสมบูรณของพื้นที่ การเขาไปมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจกอนหลัง พลัง
การผลิต การเปนเจาของปจจัยการผลิต และ ศักยภาพการพั ฒนาที่ไมเทาเทียมกันระหวางทองถิ่น
ผลจากความสามารถของเกษตรกรที่ไ มเทาเทียมกัน ทํ าใหฟ ารมที่สามารถสะสมทุนไดทํ าใหเกิด
ภาวะวิกฤตและการลมสลายของฟารมที่ไมสามารถสะสมทุนได (สมยศ ทุงหวา ,2541)
โดยสรุปจะเห็นวา ระบบการดํารงชีพ เปนกระบวนการของการนําเอาทรัพ ยากรมา
จัดการภายใตค วามสามารถของมนุษยเพื่ อใหไดมาซึ่ งสิ่ งตา งๆที่จําเปนในการดํา รงชี วิตอยู โดย
กระบวนการที่ นํ า ไปสู ก ารดํ า รงชี พ ของเกษตรกรนั้ น ได แ สดงออกมาในรู ป ของระบบการผลิ ต
การเกษตรที่ประกอบดวย ทรัพยากร และตัวเกษตรกร ที่ทําหนาที่เปนผูจัดการกระบวนการใหออกมา
ในรูปแบบตางๆของวิธีการผลิต

3. ระบบการผลิตของเกษตรกร
3.1 ลัก ษณะการผลิต ในประเทศกําลั ง พั ฒ นาเกษตรกรมั กมี การทําการเกษตรแบบยัง ชี พ
(subsistence farming) ซึ่ง จะมีลั กษณะความซับซอน หลากหลาย และมีความเสี่ยง (complex,
diverse and risk-prone) มีการถือครองพื้นที่ที่ภูมิประเทศหลากหลายและมีคุณสมบัติแตกตางกัน
ในแตละเขต ภายในระบบการผลิ ตจะประกอบดว ยพืช สัตวหลายชนิดผสมกัน การพึ่ ง พาปจ จั ย
ลักษณะเชนนี้
ภายนอกจะหาปจจัยจากปาหรือธรรมชาติหรือภายในฟารม (Chamber,1993)
ไมแ ตกตางจากเกษตรกรรายยอยในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต เกษตรกรจะมีระบบ
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การผลิตที่หลากหลาย เชนยางพารา ขาว ไมผล ปศุสัตว ประมง และทํางานนอกฟารม สําหรับระบบ
การผลิตของเกษตรกรที่ปลูกขาวเปนพื ชหลักในพื้น ที่ภ าคใตตอนล าง เกษตรกรจะมีกิ จกรรมหลาย
อยางในลักษณะไรนาสวนผสม เชน ปลูกขาว ขุดรองสวนปลูกไม ผล พืชผั ก เลี้ยงโค สุ กร ไก เลี้ ยง
ปลา ประมง และทํางานรับจาง (สําราญ สะรุโณ และคณะ ,2543ข)
3.2 ประเภทการผลิต ปจ จุบันระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกรรายยอ ยสามารถจัดแบง
ได 2 กลุม ตามประเภทวัตถุประสงคการผลิต ความสัม พัน ธแ ละลั กษณะการเขาถึง ปจ จัยที่สํ าคั ญ
เชน ตลาด ทุน เทคโนโลยี และความสามารถในการจัดการ คือ กลุมแรก เกษตรกรรายยอยที่ผลิตเชิง
การคา เปนกลุมที่มุงผลิตสินคาประเภทสรางรายได (cash crops) เปนหลัก ผลิตสินคาอาหาร และ
สินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรม เปนกลุมที่มีความสัมพันธกับระบบทุนของภาครัฐ มีแนวโนมใชเทคโนโลยี
สูง แตไมสามารถกําหนดการตลาดได ทําใหเปน กลุมที่ออนไหวไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ
สูง เชน กลุม เกษตรกรปลูกขาว มันสําปะหลั ง ยางพารา สวนผลไม ประมง และพืชผัก กลุมที่ 2
เกษตรกรรายยอยกึ่งยังชีพ เปนกลุมที่ทําการเกษตรโดยมีสัดส วนการผลิตสิ นคา เพื่อบริโภคและ
สินคารายไดใกล เคียงกัน เปนกลุมที่มีขอจํากัดในการผลิตมาก ทุ นนอย พื้นที่จํากัด การคมนาคมไม
สะดวก ใชเ ทคโนโลยีระดับ ต่ํา และมี การคา ในทองถิ่ น ลักษณะการผลิตมีความหลากหลาย ผลิต
สินคาที่เปนการคาหลายอยาง ใชรูปแบบการทําการเกษตรแบบผสมผสมผสาน

4. กระบวนการปรับปรุงการผลิต
การปรับปรุงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความก าวหนา เพื่อพัฒ นา หรือ
แกปญ หาใหการผลิตสามารถดํา เนินตอ ไปได ภายใตค วามเหมาะสมของสถานการณและสภาพ
แวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา เมื่อผนวกกับแนวคิดดานระบบสังคมและการดํารงชีพดังที่กลาว
มาแลวมาอธิบาย จะพบวาการปรับปรุงระบบการผลิตเปนกระบวนการเกิดขึ้นอยางมีปฏิสัมพันธและ
มี ขั้นตอน กล าวคือระบบการผลิ ต เดิม จะไดรับผลกระทบจากสาเหตุ ซึ่ ง อาจมาจากภายในและ
ภายนอกจนทําใหเกิดความไมสมดุล ไมสามารถสนองความตองการหรือวัตถุประสงคของเกษตรกร
ได จึงตอ งดํา เนิน การปรั บปรุง เพื่อ นําไปสูร ะบบใหม ที่เหมาะสมต อไป ดัง นั้นการทํา ความเข าใจ
กระบวนการปรับปรุงการผลิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบการผลิต
การเกษตร ซึ่งมีสาเหตุสําคัญดังนี้
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศ
นโยบายที่สง ผลกระทบทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตการเกษตรในประเทศที่
สําคัญแยกได 2 ชวง คือชวงกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไทยไดทําสนธิสัญญา
เบาวริง กับ ตางประเทศในป 2398 สั ญ ญานี้ทําใหป ระเทศไทยเปดโอกาสใหตางประเทศทําการ
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คาขายอยางเสรีเปนครั้งแรก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2539) ผลของสัญญาฉบับนี้กอใหเกิด
การขยายพื้ น ที่ และปรั บ ปรุ ง การผลิ ต การเกษตรให มี จํ า นวนผลผลิ ต มากขึ้ น ทํ า ให มี เ งิ น ตรา
ตางประเทศไหลเขามาเปนจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงชว งที่ส องคือหลังการดําเนิน นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไทยไดกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป น ระบบทุ น นิ ย ม และระบบเสรี ข องการแข ง ขั น ช ว งการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ คื อ การรั บ
แนวความคิดของประเทศพัฒนาแลวอยางอเมริกาที่ไดพยายามเผยแพรวิธีการพัฒนาประเทศเพื่อชัก
จูงใหเหลาประเทศดอ ยพัฒ นาทั้งหลายไดป ฏิบัติต าม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ใหกาวหนาตามหลั ก
ทฤษฎีวาดวยการเจริญเติบโต (growth theories) ซึ่งกลาววาประเทศที่พัฒนาแลวไดผานขั้นตอน
การเปลี่ย นแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปน อุต สาหกรรม และเป นบทเรีย นใหประเทศดอ ยพั ฒนา
นําไปปรับใชเพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสูความเปนประเทศพัฒนาไดใน
ที่สุด (ศิริจิต ทุงหวา , 2536 และ อาแว มะแส,2543) จากแนวความคิดดังกลาวนี้ทําให รัฐบาลได
กําหนดแนวทางพั ฒนาออกมาเปนแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ซึ่งพบวามี ผลใหภ าค
เกษตรมี การพัฒนาอยางตอเนื่อ งตั้งแตแผนพั ฒนาฉบับที่ 1-8 โดยสรุป คือ มีการพั ฒนาโครงสร าง
พื้นฐาน การขยายการผลิตสินคาเกษตรเชิงเดี่ยว การปฏิวัติเขียว การแกปญหาความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล อมและการระบาดของศัต รูพืช การปรับโครงสรางการผลิต การถ ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร และการพั ฒ นาเกษตรยั่ ง ยื น ตามลํ า ดั บ (ภาควิ ช า
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร,2544)
4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
การปฏิวัติเขียว (green revolution) เปนความพยายามในการเพิ่มผลผลิตตอเนื้อที่ทํา
การเกษตร โดยเน นการใช เทคโนโลยีใหม ที่เ ปนชุด (package technology) เช น พัน ธุ เคมีภัณ ฑ
เครื่องจักรกล และการชลประทาน ผลกระทบจากการปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้นในทางบวกคือ ทําใหเกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตทางการคา เกิดการจางงาน และมีการพัฒนา
วิชาการอยา งรวดเร็ว ในทางลบทําใหเกิดการพึ่งพาระบบตลาดเปนหลัก การผลิ ตมีความกดดันสูง
และเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอมสูง (อาแว มะแส,2543)
4.3 การพัฒนาเกษตรกระแสหลัก
จากการพัฒ นาการเกษตรกระแสหลัก เปน การพัฒนาที่ เน นการผลิต เชิ งเดี่ย ว มีก าร
ลงทุนจํานวนมาก เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใชพ ลังงานมาก แนวทางพัฒนาเกษตรกระแส
หลักนี้ทําใหเกิดปญหาต างๆ เชน การไมส ามารถจัดการเทคโนโลยีใหม ไดอยางมีประสิทธิภ าพ ไม
สามารถจัดการผลผลิตสวนเกินที่เกิดขึ้นมาก คุณภาพสินคาไม ไดม าตรฐาน ไม มีความสั มพัน ธดาน
ราคาในไรนากับราคาในตลาด ปญหาแรงงานสวนเกิน หนี้สิน สุขภาพประชากร การสูญหายของภูมิ
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ปญญา การเกิดชองวางระหวางเกษตรกร ดินเสื่อมโทรม มลพิษ การแพรระบาดของศัตรูพื ช ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย (ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร,2544)
4.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ ดินฟาอากาศ และ
ภัย พิบัติ ทางธรรมชาติ จะทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต เชนกรณี การเกิ ด วาตภัย อุ ทกภั ย
หรือภัยแลง บริเวณพื้ นที่ ลุม น้ําปากพนั ง จัง หวั ดนครศรีธรรมราช ทํ าใหเ กษตรกรไม สามารถทําการ
ผลิตซ้ํา (reproduction) ผลิตภาพของแรงงาน (labour productivity) ต่ํา หรือผลิตไดไมคุมการลงทุน
ในที่สุดจะส งผลใหช าวนาตองทิ้ งพื้ นที่ใหเปนนาราง เคลื่อนยายแรงงาน และเกิดการเปลี่ยนอาชี พ
(สมยศ ทุงหวา,2543) ปจจัยที่เกี่ยวของกับดิน การลดลงของอินทรียวัตถุและปริมาณจุลินทรีจาก
การปลู กพื ชติ ดตอกั นระยะเวลานานโดยเฉพาะใน 2-3 ปแ รก ปริ มาณอิน ทรี ยวั ตถุจะลดลงอยา ง
รวดเร็ว และในดิน ที่มี ระดับ อินทรียวัต ถุต่ํากวา 1% จะมีปญหาการอัดแนนของดิน อยางรุนแรง
(สมศักดิ์ วังใน ,2528 และ ประสาน พรหมสูงวงศ ,2536) การเปลี่ยนแปลงของดินในระยะยาว จะ
ทําใหผลผลิตของพืชลดลง สาเหตุตางๆขางตนนี้ ไดสงผลตอระดับผลลัพธของระบบที่ต่ําลง ทําให
ระบบการผลิ ตไมส ามารถใหผ ลผลิตเพี ยงพอตอ ความตอ งการที่เ พิ่ม ขึ้นได เกษตรกรจึง ตอ งหา
วิธี การปรับปรุงการผลิ ตเพื่อรักษาสมดุล ระหวางผลผลิ ตและความตอ งการที่มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา

5. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการผลิต
สมยศ ทุงหวา (2538 และ2541 ) กลาววา การเลือกวิธีการปรับปรุงการผลิตจะขึ้นกับ
วัตถุประสงคการผลิต ซึ่งอาจมีหลายอยาง ไดแก การลดความเสี่ย ง เกิดรายไดตอหนวยพื้นที่สูงสุ ด
เกิดรายไดตอแรงงานครอบครัวสูงสุด และเกิดกําไรในการลงทุนสูงสุด ดัง กรณีการเลือกปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจ าหนาที่ ในการเผยแพรเ ทคโนโลยีใหม พบวาถาเทคโนโลยีที่แนะนํ ามั กไมตรงกั บ
วัตถุ ประสงค เกษตรกรก็จะไมยอมรับวิธี การนั้นๆมาปรับปรุง การผลิต เช นกรณี การไมย อมรับขาว
ขาวดอกมะลิ 105ของเกษตรกร อําเภอรั ตภู มิ จั ง หวัดสงขลา และการไม เ ปลี่ ยนวิธี การผลิ ตจาก
แบบเดิมของเกษตรกร อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องจากตองการปลูกขาวเพื่อบริโภคไมใชเพื่อ
ขาย แตในกลุมที่ตองการกําไรจากการปลูกขาวเกษตรกรจะพยายามนําเทคนิคใหม เช นพัน ธุและ
วิธีการปลูกแบบทันสมัยมาใช
สําราญ สะรุโณ ( 2543 ก และข) พบวาการเลือกวิธีการปรับระบบการผลิตมีแรงจูงใจ
มาจากความตองการตอบสนองวัตถุ ประสงคเฉพาะของครัวเรือน ซึ่ง วิธี การปรับปรุง การผลิตอยาง
หนึ่งอาจจะสามารถตอบสนองวั ตถุ ประสงคไดหลายอยาง ดังกรณี วิธี การเปลี่ยนสภาพนาเปนรอ ง
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สวนไม ผลในพื้ นที่ เกษตรกรที่ทํานาเป นอาชีพ หลั กเขตลุ มน้ํ าทะเลสาบสงขลาบริเวณที่ ราบจัง หวั ด
พั ท ลุ ง เพราะต อ งการหารายได เ พิ่ ม ทดแทนการปลู ก ข า วที่ ไ ด รั บ ผลเสี ย หายติ ด ต อ กั น หลายป
เกษตรกรพื้นที่ดอนจังหวัดตรังที่ทําสวนยางเปนหลักปรับเปลี่ยนพื้ นที่นาเพราะตองการใชประโยชน
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากพื้ นที่เปนนารางมาระยะเวลานาน และเกษตรกรจั งหวัด
สงขลาปรับเปลี่ยนพื้นที่เพราะตองการเพิ่มรายได และใชประโยชนแรงงานที่วางงานแอบแฝง
เจนจิรา รุ ธิรโก (2537) ศึ กษาเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล อม ในการ
เปลี่ยนแปลงระบบเกษตร อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวา เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงจากการทํา
นาอยางเดียวมาเปนไรนาสวนผสม เกิดจากภัยธรรมชาติทําใหระบบเดิมเสียหาย รายไดไมเพียงพอ
ประกอบกับตองการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา และหนวยงานราชการใหการสนับสนุนเงินทุนและ
ความรู สวนเกษตรกรที่ไม เปลี่ยนระบบเปน เพราะไม มีเงิ นทุน ไม มีแหลงน้ํา ขาดการรวมกลุมใน
หมูบาน และความเชื่อที่ไมใหขุดนาเปนอยางอื่นๆ
ทิพวัลย สีจันทร และคณะ (2533) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวาสาเหตุความแตกตางของระบบการผลิตทางการเกษตรเกิดจาก
การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสั ง คมในพื้ นที่ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดัง กล าวส ง ผลใหเ กิดการ
เปลี่ ย นแปลงด า นเทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการเกษตร เช น การพั ฒ นาการคมนาคมทํ า ให มี ก ารติ ด ต อ กั บ
ภายนอกมากขึ้น มีการซื้อขายผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรจึงมีการผลิตที่หลากหลายเชนกัน
สมยศ ทุงหวา (2539 และ2543) ศึกษาการปรับระบบเกษตรในชุมชนตัวแทนพื้นที่ลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา พบวา การปรับ ปรุง การผลิตในเขตป าสูงของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เกษตรกร
เปลี่ยนอาชีพจากการทําไรแบบแผวถาง ปลูกไมผ ล และหาของปา เปนการปลูกยางพาราและไมผล
เชิงเศรษฐกิจ สวนในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลอนชันบริเวณฝงตะวันตก ระบบเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชผักเพื่อบริโภค ปลูกไมผล ทําไรหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว เปนการปลูกพืชเพื่อการคา ซึ่งการ
ปรั บ ระบบในสองกรณี แรกนี้ มี ป จ จั ย กระตุ น จากผลของการพั ฒ นาเมื อ ง การขยายชุ ม ชน การ
สนับสนุนจากผลการปรับปรุงองคกรของรัฐ และการแพรกระจายเทคโนโลยี เกษตรกรพื้นที่อําเภอ
กระแสสิ นธ จังหวัดสงขลา ปรับระบบเพราะการเกิดภาวะน้ํ าทวมฝนแล ง เปนเหตุใหข าวเสี ยหาย
เกษตรกรตองหาทางออกดวยการหารายไดจากการปลูกพืชอื่น และรับจางแรงงานภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรในพื้ นที่ลุม น้ําปากพนั ง จัง หวัดนครศรีธรรมราช การผลิตขาวมี ไดผลนอยลง เกษตรกรจึ ง
เปลี่ยนเปนการประมง สวนผสม นากุง และรับจาง การปรับระบบทั้งสองกรณีหลังนี้ มีปจจัยกระตุน
จากผลของวิกฤตความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
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ณัฐ วุฒิ พลอยอร าม (2537) สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2538) ชูพินิจ เกษมณี
(2538)และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (2544) กลาวถึง เหตุจูง ใจการปรับปรุง การ
ผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ย วสูรูปแบบเกษตรยั่ง ยืนหรือเกษตรผสมผสานว า การปรับระบบเกษตรกรรม
ของเกษตรกรในภาคตะวันออก ที่มีการปรับลดพื้นที่นาและเพิ่มการผลิตไมผล ประมง หรือ เลี้ยงสัตว
เพราะสาเหตุเนื่องมาจากราคาผลผลิตพืชหลักตกต่ํา ขาดเงินทุน และขาดแรงงาน การปรับตัวของ
เกษตรกรรมพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากเคยปลูกพืชชนิดเดียวที่ทํ าใหขาดทุน มีหนี้สิ น
จึ ง ปรั บ มาทํ า เกษตรแบบผสมผสาน ลดการใช ส ารเคมี ปลู ก พื ช หมุ น เวี ย น การปรั บ ตั ว ของ
เกษตรกรรมพื้ นบานไทยภาคเหนือ เพราะระบบเดิมขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
เชน เดียวกันกับการปรับตัวของเกษตรกรในภาคใตมาทําการเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องจากปญหาการ
เกิดความเสื่ อมโทรมของปา ไม การขาดแคลนน้ํา น้ํ าทวม การชะล างดิน การใช ดิน ไม เ หมาะสม
มลภาวะ และทรัพยากรน้ําลดลง
สําราญ สะรุโณ (2539) พบวาการปรับปรุงระบบเกษตรกรรมมีความสัมพันธกับการตั้ง
ถิ่นฐาน คือชุม ชนตั้งใหม จะประกอบอาชี พตามลักษณะพื้น ฐานเดิม ของเกษตรกรและสื บทอดสูรุ น
ตอ ๆไป ชุมชนที่ตั้ง ขึ้นจากความตอ งการขยายพื้นที่ จะมีแบบแผนการดํา เนินกิจกรรมที่คอ นขาง
แนนอน และมีความสามารถเชิงเศรษฐกิจดีกวาชุมชนที่เกิดขึ้น เพราะการแสวงหาที่ทํา กิน ลักษณะ
การปรับระบบเกษตรกรรม ในชุ มชนขยายพื้นที่จะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มกิจกรรม
การผลิ ต ตามคําแนะนําอย างรวดเร็ว ส วนชุ ม ชนแสวงหาที่ทํากินจะมี การปรับเปลี่ ย นโดยเพิ่ ม
ทางเลือกการผลิตใหมากขึ้น แตยังคงใชวิธีการผลิตแบบเดิมอยู ทั้งนี้ลักษณะจําเพาะและขอจํากัด
ของปจจัยพื้นฐานทางกายภาพจะเปนเงื่อนไขในการปรับตัวของระบบการผลิต
ธันวา จิตตสงวน (2543) กลาวว า แนวทางการปรับระบบเกษตรกรรม ที่ไดรับความ
สนใจในปจจุบันคือแนวทาง การเกษตรแบบยั่งยืน (sustainable agriculture) เปนระบบเกษตรที่มี
ความสั ม พั น ธ แ ละเกื้ อ กู ล กั บ สภาพทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มของแต ล ะภู มิ นิ เ วศ มี ก ารผลิ ต ที่
หลากหลายเพื่ อลดความเสี่ ยงและการพึ่ งพาปจ จัยภายนอก อัน จะนําไปสูการพึ่ ง ตนเองในที่สุ ด
ระบบนี้มีการปฏิบัติในประเทศไทยมานานแลวในแตละทองถิ่น เชน ไรนาสวนผสมในภาคกลาง สวน
สะปะสะเปยะในภาคเหนือ สวนสมรมในภาคใต ลวนมี หลักการเดียวกั นคือ การผลิ ตที่ห ลากหลาย
(diversity) เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (complementary) สรางความมั่นคง (security) แกเกษตรกรและ
ระบบนิเวศ ตรงตามปรัชญาแหง เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) คือเปนการพัฒนาที่
เน น ความมี เ หตุ มี ผ ล มี ค วามพอดี พ อประมาณ และสร า งภู มิ คุ ม กั น ตนเองได ใ นยามเกิ ด วิ ก ฤต
ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาการเกษตรแบบยั่ ง ยื น อยู ที่ ก ารมี รู ป แบบที่ เ หมาะสม และ
กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ แนวทางที่นาสนใจคือผลการพัฒนาใหเกิดรูปแบบยั่งยืนมากวา
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เปาหมายเทคโนโลยีการเกษตร จัดลําดับและเลือกพัฒนาตามจุดออนในระบบเกษตรยั่งยืนในแตละ
กลุ ม สร า งเวที เ รี ย นรู แ ลกเปลี่ ย นระหว า งเกษตรกร ใช ฐ านชุ ม ชน
(community-based
development) แทนระดับไรนา (farm-based development) สรางความสมดุลระหวางระบบการ
ผลิตและเทคโนโลยี ซึ่งเปนอุปทานของการพัฒนา (supply side of development) และความพรอม
ความเขาใจของเกษตรกรจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสัง คมซึ่งเปนอุปสงคของการพัฒ นา (demand
side of development) ความเขมแข็งของกลุมจากการมีสวนรวมของเกษตรกรและรัฐ
สมยศ ทุงหวา (2541 และ2543) กลาววา ผลการปรับปรุงระบบนี้จะสามารถคงอยูได
นานจนกวา จะถึงจุดจํากัดของระบบนั้นๆ จึงจะมีการปรับ ใหม อยางนี้ตอไปเรื่อ ยๆ ซึ่งการปรับปรุง
ระบบนี้ จ ะมี อ งค ป ระกอบคื อ ป จ จั ย การผลิ ต วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ ม
ความสัมพันธระหวา งผลผลิตที่ไดกับความตองการของสังคม ไดแก ความสามารถผลิตซ้ําทดแทน
สิ่ง ที่ใชไ ป ความยั่ง ยืน ผลิตภาพ การแบง งานกันทําระหวางผู ผ ลิ ตและภาคอื่นๆ ความสั ม พั นธ
ครัวเรือนที่สามารถ
ทางการเปนเจ าของปจจัยการผลิตและความสั มพัน ธทางอํานาจในสังคม
ปรับ ตัวไดในปจจุบันเกิดจากความสามารถของครอบครัวในอดีตที่มีโอกาสครอบครองทรัพย สิน ได
มากกวา อยางไรก็ตามแมเ ศรษฐกิจโดยรวมจะพัฒ นาตามระบบทุน นิยมแตการบริหารการผลิ ตใน
สังคมเกษตรชนบทยังมีสวนหนึ่งที่ไมไดแปรผันตามกลไกตลาดเพราะวิถีการผลิตไดผูกการการยังชีพ
จึงพบปรากฏการณที่ชัดเจนวา ชุมชนเกษตรมักไมออนไหวต อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการปรับ ตัวของ
เกษตรกรจึ ง ยั ง คงกลั บ มาเพิ่ ม ความหลากหลายตามแนวเกษตรดั้ ง เดิ ม ก อ นยุ ค ปฏิ วั ติ เ ขีย ว แต
ประยุกตใ หมี ความหลากหลายมากขึ้นสามารถตอบสนองความตอ งการไดทั้ง การบริโคและเพื่ อ
การค าหรือเรียกวา หนึ่งครัวเรือน สองวิถีการผลิต สิ่ง ที่แสดงออกมาเดนชัดอีกปรากฏการณหนึ่งคือ
การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจแบบชุมชนโดยเฉพาะการระดมเงินทุนซึ่งเปนประเด็นที่ขยายตัวและเติบโต
ขึ้นตอไปในวันขางหนา
จากผลการวิจัยที่กลาวมาพอสรุปไดวา การปรั บปรุ งการผลิ ตการเกษตรของเกษตรกร
เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกระบวนการ ที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมของเกษตรกร ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยบางประการจนทําใหระบบไมสามารถใหผลลัพธที่ตอบสนองความตองการได เปนเหตุใหตอง
ปรับปรุงการผลิตใหเหมาะสม โดยวิธีการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรจะปรากฏใน 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่หนึ่งการปรับเทคนิคหรือวิธีการผลิตโดยยังคงระบบเดิม การเปลี่ยนเทคนิคการผลิตจะเปน
การนําเทคนิคหรื อเทคโนโลยีใหมม าใชใ นการผลิ ต ถือเป นความกาวหนา ในกระบวนการผลิต โดย
ส วนใหญ มี เ ปาหมายเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต หรือมู ล คาในกิจ กรรมนั้นๆใหสู ง ขึ้น เทคโนโลยีการผลิ ต ที่
เกษตรกรนํามาใชไ ดจากการเผยแพร ผลการคนควาวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ผลิตภัณ ฑสินคาของ
บริษัท เอกชน และภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นของเกษตรกรเอง ตั วอยา งการปรับ ปรุง ระบบเกษตรกรรม

13

รูปแบบนี้คือ การเปลี่ ยนมาใช พั นธุ ใ หม ใช ปุยเคมี แทนปุยคอก เคมี ภั ณ ฑการเกษตร เครื่องมื อ
เครื่องจัก ร และวิธี การปฏิบั ติดูแลรัก ษา การปรับ ปรุ งการผลิ ตรู ปแบบที่ส องคือ การเปลี่ย นระบบ
การเกษตรจากระบบเดิมเปนระบบใหม การปรับปรุงลักษณะนี้เกิดจากผลประโยชนที่เกษตรกรไดรับ
ในระบบเดิม ไม สามารถตอบสนองความตอ งการของเกษตรกรที่เพิ่ มขึ้นได ซึ่งมี ตัว บง ชี้ สําคัญ 2
ประการกอนการปรับระบบคือ ระบบการเกษตรเดิมเกิดจุดวิกฤต และเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการ
ดํา เนิ นชี วิตของเกษตรกร รู ปแบบการปรับ ระบบจะมี การ เพิ่ม ลด หรือเปลี่ย นกิ จกรรมหรือ อาชีพ
โดยลํ าดั บการปรั บปรุง การผลิ ตทั้ ง สองรู ปแบบนี้เ กิดขึ้ นหลั ง จากที่ ระบบเกษตรได รับผลกระทบ
เกษตรกรจะมีการปรับเทคนิคการผลิตใหเหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้นกอน และหากดําเนินการตาม
วิธีการแลวยังไม สามารถชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของครัวเรือนไดเกษตรกรจึงพิจ ารณาปรับ ระบบ
การผลิตโดยเพิ่มกิจกรรมหรือเปลี่ยนระบบตามเงื่อนไขและโอกาสที่มี

6. แนวความคิดการวิจัย
6.1 แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods)
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวความคิด การดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods) มา
ศึกษากระบวนการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร โดยแนวทางการศึกษาการดํารงชีพอยางยั่งยืนนี้
นําเสนอโดย Department for international development ใน The 1997 UK government white
paper on international development committed แนวคิดนี้ชวยใหเพิ่มความเขาใจในธรรมชาติ
ของความยากจนไดดีขึ้น และมีเปาหมายที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือการทํางานพัฒนาเพื่อลดความ
ยากจนของประชากรโลกใหไดครึ่งหนึ่งจาก 850 ลานคน ภายในป 2015 ภายใตการพัฒนาจาก
หนวยงานนานาชาติหลายหนวยงานเชน Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations
Development Programme (UNDP) และ World Food Programme (WFP) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานหลักที่ใชแนวทางนี้ในการทํางานคือ Department for International Development
(DFID) (http://www.fao.org)
แนวทางการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods approach) มีวัตถุประสงค
ที่จะทําความเขาใจ การทําการเกษตร และระบบการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการสนับสนุนโอกาสในการ
ปรับปรุงเพื่อลดความยากจน การทําความเขาใจการดํารงชีพอยางยั่งยืน อาศัยแนวความคิดหลัก 6
ประการ ดังนี้ (http://www.undp.org/sl)
6.1.1 คนเปนสําคัญ (people-centered) เริ่มจากการวิเคราะหการดํารงชีวิตของเกษตรกร
และวิธีการเปลี่ยน แปลงเมื่อเวลาผานไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย การจัดองคกร ที่เกิดกับ
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คน การถือครอง และมิติของความยากจน และทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมาย เนนความสําคัญของ
อิทธิพ ลดานนโยบายและการจัดการสถาบันที่เกี่ยวกับวาระของความยากจน ทํางานสนับสนุนคน
เพื่ อนํ าไปสู เป าหมายของการดํา รงชีวิ ต ซึ่ งเชื่ อว าความยากจนจะลดลงหากการสนับ สนุ นจาก
ภายนอกทํ า งานสอดคล อ งกั บ แนวทางของวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต สภาพแวดล อ มทางสั ง คม และ
ความสามารถในการปรับใช
6.1.2 องครวม (holistic) ทุกสิ่งทุกอยางมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันไมแยกสวนตาม
ลักษณะภูมิศาสตร และกลุมสังคม สํานึกในอิทธิพลหลากหลายที่มีตอมนุษย คนหาทําความเขาใจ
ความสัมพั นธระหวา งอิทธิพลเหลานี้และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต สํานึกในหนาที่ ที่
หลากหลาย ยอมรับวิถีที่ห ลากหลายของการดํารงชีวิต คน หาเพื่อนํา ไปสูผลลัพธ ที่หลากหลาย
ของการดํารงชีวิต
6.1.3 พลวัต (dynamic) คนหาเพื่อทําความเขาใจและเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะ
สามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก
6.1.4 สรางบนความเขมแข็ง (building on strengths) หลักการสําคัญคือการเริ่มวิเคราะห
ความเขมแข็ง มากกวาความตองการ
6.1.5 เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (macro-micro links) แนวทางการศึกษาการดํารง
ชีพอยางยั่งยืน ตองการที่จะเปนจุดเชื่อมชองวางระหวางระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชนและ
รายบุคคล
6.1.6 ความยั่งยืน (sustainability) เปนการประเมินความยั่งยืนจาก 4 องคประกอบหลักคือ
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน

6.2 กรอบการทํ า งานตามแนวคิ ด การดํ า รงชี พ อย า งยั่ ง ยื น (sustainable
livelihood framework)
การศึกษาการดํารงชี พ อยางยั่ง ยืนเปนการศึกษาความสั ม พั นธ ขององคประกอบ 5
ประการที่จะนําไปสูเปาหมายในการดํารงชีพของเกษตรกรคือ
6.2.1 องคประกอบดานบริบทของความออนแอและไมแนนอน (vulnerability context)
เปนภาวะที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธจากวิถีการดําเนินชีวิต ไดแก
ภาวะที่เกิดผลกระทบอยางทันทีทันใดและรุนแรง (shocks) สงผลเสียหายตอการดํารง
ชีพ โดยเฉพาะในองคประกอบของทรัพ ยสิน เชน ภัย ธรรมชาติ การขาดเงินใชจาย ความขัดแยงใน
สังคม ปญหาสุขภาพมนุษย พืช สัตว
แนวโน ม (trends) ภาวะแนวโน มของการเคลื่อนไหวของปจจัยตางๆ ที่ มีผลกระทบต อ
วิถีการดํารงชีพ เชน แนวโนมประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และเทคโนโลยี
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การเปลี่ ยนแปลงตามฤดู กาล (seasonality) ได แ ก วั ฏ จั ก รตา งๆ เช น วั ฏ จั ก รราคา
ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจางงาน เปนตน
6.2.2 ทรัพยสินในการดํารงชีพ (livelihoods assets)
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนตนทุนที่เกษตรกรนํามาใชใน
กระบวนการดํารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดผลลัพธ มีผลตอโอกาสการเลือกวิถีการ
ดํารงชีพ ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความออนแอ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและ
สถาบัน ไดแก
ตนทุนมนุษย (human capital) หมายถึ ง ทักษะ ความรู ความสามารถดา นแรงงาน
คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการเปนผูนํา และความมีสุขภาพดี
ตนทุ นธรรมชาติ (natural capital) หมายถึง ดิน น้ํา อากาศ ปาไม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ตนทุนการเงิน (financial capital) หมายถึ ง เงินสะสมที่สามารถนํามาใชประโยชนได
และเงินไหลเวียน
ตนทุนกายภาพ (physical capital) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวก และวัสดุที่ใชใน
การผลิต
ตนทุนสัง คม (social capital) หมายถึง กลุม เครือขาย ประชาสั งคม การเปนสมาชิก
ความสัมพันธ หนาที่ในสังคม และภาวะการเปนผูนํา
6.2.3 การเปลี่ย นผ านโครงสร างและกระบวนการ (transforming structures and
processes)
เปนองคป ระกอบที่ มีผ ลกระทบโดยตรงที่ ทําใหเ กิด ความออ นแอในกระบวนการ และ
สงผลตอการเลือกวิถีการดํารงชีพ มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือ
โครงสราง (structures) มี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับเอกชน เชน รัฐบาล
องคกร ประชาสังคม
กระบวนการ (processes) หมายถึ ง สวนขับเคลื่อ นของโครงสราง เช น นโยบาย
กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน และวัฒนธรรม
6.2.4 ยุทธวิธีการดํารงชีพ (livelihoods strategies)
เปนทางเลือก โอกาส ที่เกษตรกรใชเปนกลยุทธในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะมี ลักษณะของ
ความหลากหลาย (diversity) ตามลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่ถือครอง และชวงเวลา เปนลักษณะที่
เคลื่อนไหว (dynamic) กระจายหลายสถานที่ ( straddling ) และเชื่อมโยง (linkage)
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6.2.5 ผลลัพธ (Livelihood outcome)
เปนผลไดที่เกิดจากการเลือกวิถี หรือยุทธวิธีในการดําเนินชีวิตซึ่ง แสดงออกถึงการดํารง
ชีพอยา งยั่ งยืน ไดแก การมีรายไดเพิ่มขึ้น (more income) การเพิ่มการเปนอยู ที่ดีขึ้ น (increased
well-being) การลดความออ นแอ (reduced vulnerability) การเพิ่มความมั่ นคงดานอาหาร
(improved food security) และการเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ (sustainable use
of natural resource based) (ภาพ1)
จากภาพ 1 อธิ บายความสัมพัน ธร ะหวางองคประกอบตางๆในระบบการดํารงชีพ ของ
เกษตรกรไดวา ทรัพยสิน (livelihoods assets) เปนองคประกอบหลักอันดับแรกที่จําเปนในการดํารง
ชีพ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนตนทุนที่เกษตรกรนํามาใชในกระบวนการดํารงชีพ การเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของทรั พย สินจะไดรับอิ ทธิพ ลจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรา งและกระบวนการ (transforming
structures and processes) ซึ่งแสดงออกมาในลั กษณะของบริบทความออนแอ (vulnerability
context) ที่เกิดขึ้น เช น การเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจเปนกระบวนการหนึ่งที่ ทําใหเกิดภาวะ
แนวโนมสินคาตนทุนการผลิตราคาสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรตองใชเงินลงทุนในการผลิตมากขึ้น สงผล
ใหฐานะทางการเงินของเกษตรกรลดต่ําลง และมีผลตอเนื่องไปยังโอกาสการเลือกกลยุทธการดํารง
ชีพ (livelihoods strategies) หรื อการเลื อกวิธีการผลิตใหเ หมาะสมกับผลกระทบที่เ กิดขึ้ น หาก
เกษตรกรมีกลยุทธหรือมีการปรับปรุงการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ระบบก็จะยังคงให
ผลลัพธ (livelihood outcome) ในระดับที่สมดุลกับความตองการ และผลลัพธที่ไดนี้จะสงผลโดยตรง
ตอระดับของทรัพยสินที่เกษตรกรจะนํามาใชเปนตนทุนในการดํารงชีพตอไป
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Transforming
Structures &
Processes

Livelihoods Assets
Vulnerability
Context
-shocks
-trends
-seasonality
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Structures
-levels of government
-private
sector
processes
-laws
-policies
-culture
-institutions

I
N
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O
R
D
E
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A
C
H
I
E
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Livelihood
Outcome
-more income
-increased
well-being
-reduced
Vulnerability
-improved food
security
-sustainable use of NR
based

[Livelihoode assets : H=human capital , N=natural capital, F=financial capital, P=physical capital, S=social capital]
ภาพ1. กรอบการทํางานการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable livelihoods framework)
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7. กรอบแนวความคิดการวิจัย
แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนดังที่ไดกลาวมาแลวเหมาะสมที่จะนํามาใชอธิบาย
องคประกอบในระบบการผลิตของเกษตรกรรายยอยในประเทศไทย การนําแนวความคิดดังกลาวมา
ปรับใชกับการศึกษาการปรับปรุงระบบการผลิตการเกษตร ไดกําหนดกรอบการศึกษาตามกระบวน
การและขั้นตอนการปรับปรุงการผลิต โดยคัดเลือกตัวแปรในองคประกอบของการอธิบายการดํารง
ชีพอยางยั่งยืนมาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นของกระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
(ภาพ2)
จากภาพที่ 2 ความสัมพันธในกระบวนการปรับปรุงการผลิต พิจารณาจากระบบการ
ผลิตของเกษตรกร ซึ่งตามปกติจะมีการปรับปรุงอยูเสมอคือ เกษตรกรจะดํารงการผลิตตามระบบๆ
หนึ่งตอไปจนกวาระบบการผลิตนั้นจะไดรับผลกระทบจากภายนอกจนระบบไมสามารถสนองตอบ
ตอวัตถุประสงคของครัวเรือนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาถึงภาวะจุดจํากัดหรือภาวะวิกฤตของระบบ
การผลิต
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหระบบถึงจุดจํากัดนั้นเกิดจากการเปลี่ยนผานโครงสรางและ
กระบวนการ เชน การเปลี่ยนสถาบัน กลุม นโยบายและวิธีดําเนินงาน ระเบียบปฏิบัติขอบังคับ
วัฒนธรรม และความเชื่อ นอกจากนั้นระบบยังไดรับผลกระทบจากการเกิดความออนแอ เชน ภาวะ
ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใชจาย ความขัดแยงในสังคม การระบาดของโรคแมลงและศัตรูพืช/สัตว
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ประชากร เศรษฐกิจ การตลาด ราคาปจจัยการผลิต หนี้สิน การพัฒนา
เมือง ความเจริญ สิ่งอํานวยความสะดวก ความยั่งยืนของระบบความยั่งยืนของทรัพยากร ดิน น้ํา
ปาไมชุมชน ผลจากอิทธิพลตางๆเหลานี้ทําใหระบบมีผลลัพธลดลงในดาน การตอบสนองเปาหมาย
ครัวเรือน การเพิ่มรายได การลดความออนแอ ความมั่นคงดานอาหาร ความเปนอยู และ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
จากปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรตองทําการปรับปรุงการ
ผลิตเพื่อใหสามารถรักษาความสมดุลระหวางวัตถุประสงคครัวเรือนและความสามารถตอบสนอง
ของระบบการผลิต ขั้นตอนการปรับปรุงประกอบดวยการวางแผนเลือกกลยุทธการผลิตหรือวิธีการ
ปรับปรุง การจัดการทรัพยสิน/ตนทุนเพื่อการผลิต เชนตนทุนมนุษย ตนทุนสังคม ตนทุนการเงิน
ตนทุนธรรมชาติ และตนทุนกายภาพ
จากนั้นจึงดําเนินการผลิตตามแผนที่วางไว ผลจาการ
ปรับปรุง ถาผลลัพธสามารถตอบสนองวัตถุประสงคไดเกษตรกรจะดําเนินการผลิตตามระบบใหมไป
จนกวาระบบจะถึงจุดจํากัดใหม กระบวนการปรับปรุงจึงจะเริ่มใหมอีกครั้งหนึ่ง
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บริบทความออนแอและไม
แนนอน
 ภาวะที่เกิดผลกระทบอยาง
ทันทีทันใดและรุนแรง
ภัยธรรมชาติ
การขาดเงินใชจาย
ปญหาสุขภาพ
การระบาดของศัตรูพืช/สัตว
 ภาวะแนวโนมและ การเปลี่ยน
แปลงตามฤดูกาล
ราคาผลผลิต
ผลผลิต
การใชหนี้
เทคโนโลยี
การพัฒนาเมือง
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ผลลัพธ
การเพิ่มรายได
ความมั่นคงดานอาหาร
ความเปนอยู
การลดความออนแอ
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบการผลิตเดิม
ของเกษตรกร
ภาวะถึงจุดจํากัด

วางแผน
เลือกกลยุทธ
เตรียมการ
ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

การเปลี่ยนผานโครงสรางและ
กระบวนการ
โครงการสงเสริม และวิธีการสงเสริม
กฎหมาย
ผูนําและการเปลี่ยนผูนํา
กลุมในชุมชน
ทรัพยสิน
 ทุนมนุษย
ทักษะ ความรู
แรงงาน
การเปนผูนํา
 ทุนธรรมชาติ
ดิน น้ํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ทุนการเงิน
เงินสะสม เงินไหลเวียน

เกษตรกรดําเนินการผลิต
ตามระบบใหม

 ทุนทางกายภาพ
การขนสง
วัสดุการผลิต
ตลาด
การสื่อสาร
จํานวนการผลิต
 ทุนทางสังคม
กลุม การมีสวนรวม
การอํานวยความสะดวก

ภาพ 2 กรอบแนวความคิดการศึกษากระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืน
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8. สมมติฐาน
8.1 สมมติฐานในเชิงคุณภาพ
8.1.1 การปรับปรุงการผลิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบเดิมถึงภาวะจุดจํากัด
8.1.2 บริบทของความออนแอและการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการจะสงผลกระทบ
ตอระบบการผลิต และเปนสาเหตุที่ทําใหมีการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
8.1.3 กระบวนการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรจะมีการดําเนินอยางมีลําดับขั้นตอนคือ
การวิเคราะหประเมินผลลัพธระบบเดิม การวางแผนเลือกกลยุทธ การจัดการตนทุน
การปฏิบัติในไรนา การวิเคราะหผลลัพธระบบใหม และการเลือกการผลิตตามระบบ
ใหม
8.2 สมมติฐานในเชิงปริมาณ
ทรัพยสินมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร
และ
ทรัพยสินแตละประเภทมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร
ไมเทากัน
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
วิจัยดังนี้

การวิจัยประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีขั้นตอนและวิธีการ

1. การเลือกสถานที่ทําการศึกษา
การวิจัยไดกําหนดพื้นที่แบบเจาะจงคือ บานพรวน หมูที 8 ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่สามารถสังเกตกระบวนการปรับปรุงการผลิตไดอยางชัดเจน ซึ่ง
ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมมาหลายโครงการ และเปนพื้นที่
ที่ผูวิจัยมีสวนรวมในการพัฒนามาเปนระยะเวลานาน

2. ประชากรและการสุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลักในพื้นที่บานพรวน
หมูที่ 8 ตําบล ทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ตามวิธีการ
ศึกษาคือกลุมแรกเปนการศึกษาเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 จํานวน 10 ราย และ
กลุมสองเปนการศึกษาเชิงปริมาณตามวัตถุประสงคขอที่ 3 จํานวน 50 ราย โดยสุมตัวอยางจาก
เกษตรกรทั้งหมด 104 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 48 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด

3. การรวบรวมขอมูล
การศึกษาครอบคลุมกลุมประชากรที่มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักประกอบดวย
การศึกษาระบบเกษตรกรรม กระบวนการปรับปรุงการผลิต และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิต โดยวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และที่ทํา
การหมูบาน พรอมกับการสํารวจ ทําแผนที่กายภาพ จากนั้นนําขอมูลมาสรุป เพื่อใหทราบถึงสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่และเขาใจระบบการผลิตเบื้องตนของเกษตรกร หลังจากนั้นทําการเก็บขอมูลโดยการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การรวมประชุมกลุมเกษตรกร การประชุมของหนวยราชการ รวมกิจกรรม

20

อื่นๆของชุมชน และการสัมภาษณเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ โดยใชระยะเวลาการเก็บขอมูล
ตั้งแตเดือน กันยายน 2544 ถึง กุมภาพันธ 2545 รวมเวลา 6 เดือน

4. การสรางแบบสัมภาษณ
การศึกษาใชแบบสัมภาษณ 2 ฉบับคือ ฉบับที่1 การศึกษาเพื่อทําความเขาใจระบบการ
ผลิตกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก
ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured questionnaire) ฉบับที่2 การศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความสามารถในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลักใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured questionnaire) (ภาคผนวก1)

5. การวิเคราะหคุณภาพของแบบสัมภาษณ
ทําการทดสอบความนาเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวยการ
วิเคราะหขอความ (item analysis) เพื่อทดสอบความสอดคลองภายใน (internal consistency) การ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha ในคําถามที่มีการวัดแบบเจตคติหรือมาตรประมาณคา
(Rating scale) และคํานวณคาสัมประสิทธิ์ Kuder-Richardson ในคําถามที่มีการวัดแบบใหคะแนน
1 หรือ 0 (ภาคผนวก 2)

6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เรื่องการศึกษาระบบการผลิต กระบวนการ
ขั้นตอน
และวิธีการในการปรับปรุงการผลิต
การวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการไปพรอมๆกับ
กระบวนการเก็บขอมูล ตามแนวทางการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพคือ (สุภางค จันทวานิช,2539)
6.1.1 วิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic induction) คือการตีความ สรางขอสรุปขอมูลจาก
ปรากฏการณ ที่มองเห็น
ใชวิธีการนี้ในการเก็บและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น
ในชุมชน คือหลังจากไดรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว จะตั้งขอสรุปเปนสมมติฐานชั่วคราว
(working hypothesis) จากนั้นทําการศึกษารวบรวมขอมูลเพิ่มเติมถึงปรากฏการณดวยคําถามหลัก
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร กับใคร เพราะอะไร มีความหมายวาอยางไร และสรุปออกมาเปน
ขอสรุปที่ตรวจสอบแลว
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6.1.2 วิธีการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (typological analysis) หรือการวิเคราะห
ขั้นตอนของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ใชในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลในการสัมภาษณเพื่อทําความเขาใจและอธิบาย
การเกิดขึ้นเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของกระบวนการ วิธีการคือใชหลักการจําแนกแบบ
ทฤษฎีของ Lofland ซึ่งแบงเปน 6 ประเด็นคือ กิจกรรม การกระทํา ความหมาย ความสัมพันธ
การมีสวนรวมในกิจกรรม สภาพสังคมหรือสถานการณ
6.1.3 วิธีการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) คือนําขอมูลมา
เปรียบเทียบเพื่อหาขอสรุป
ใชในการวิเคราะหขอมูลขั้นสุดทายหลังจากการสังเกต หรือสัมภาษณแลว วิธีการคือ นํา
เหตุการณหลายๆเหตุการณหลังจากที่ไดจําแนกแลวมาทําตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ หาวามี
อะไรที่สัมพันธกัน ซ้ํากัน หรือเกี่ยวของกันในแงใด ซึ่งมีขั้นตอนคือ จําแนกเหตุการณ ประมวลขอมูล
คุณลักษณะเพื่อเปรียบเทียบระหวางเหตุการณวามีอะไรที่เหมือนและตางกัน
สรางขอสรุปแบบ
ความสัมพันธเปนลักษณะกรอบแนวคิด จากนั้นจึงขยายการเปรียบเทียบกับเหตุการณอื่นๆเพื่อหา
เหตุการณที่มีความหมายรวมกัน และเปนกุญแจไขไปสูความเขาใจ ตัดทอนขอมูลใหเหลือเฉพาะ
สวนที่มีความหมายรวมกันเพื่อเจาะลึก และสรางเปนขอสรุป
6.2 ขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิต นํามาวิเคราะหโดยสถิติดังนี้
6.2.1 สถิติพรรณนา วัดการกระจายขอมูล ดวยคารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ดวยคามัชฌิมเลขคณิต
6.2.2 การวิเคราะหสหสัมพันธ ใชวิธีวิเคราะหแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlations) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีการวัดแบบอัตรภาค (interval scale)
หรือ อัตราสวน (ratio scale) กับตัวแปรตามที่มีการวัดแบบแบบอัตรภาค (interval scale) (การวัด
คาตัวแปร ดูภาคผนวก 3)
6.2.3 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ใชวิธีวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม โดยเสนอแบบจําลอง
ดังนี้
Y = b0 + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5
Y = คะแนนความสําเร็จหรือคะแนนผลลัพธการปรับปรุงการผลิต
b0 = คาคงที่
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bi = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
Xi = คะแนนปจจัยตนทุนการปรับปรุงการผลิตมีอยู 5 กลุมคือ
X1 = ตนทุนมนุษย
X2 = ตนทุนการเงิน
X3 = ตนทุนธรรมชาติ
X4 = ตนทุนกายภาพ
X5 = ตนทุนสังคม
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for windows รุนที่10

7. นิยามศัพท
การปรับปรุงการผลิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใน
การผลิตการเกษตรจากวิธีการเดิมเปนวิธีการใหมเพื่อใหมีความกาวหนา หรือ ไดผลดีกวาเดิม
กระบวนการปรับปรุงการผลิต หมายถึงขั้นตอน และวิธีการในการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการผลิตการเกษตร จากระบบหนึ่งสูอีกระบบหนึ่ง
ภาวะถึงจุดจํากัดของระบบการผลิต
หมายถึงสภาวะที่ผลลัพธจากการผลิตของ
ระบบการเกษตรไมสามารถสนองวัตถุประสงคและความตองการของครัวเรือนได
ความพึงพอใจในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต หมายถึงความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตที่วัดจากความพึงพอใจของเกษตรกรในการปรับปรุงการผลิตเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคของครัวเรือนได หรือ ไมได
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน หมายถึง
การปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการเกิดผลลัพธของการมีรายไดเพิ่มขึ้น การเพิ่มผลผลิตอาหาร เพิ่ม
ความเปนอยู ลดความออนแอ และรักษาความยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 4
สถานที่ทําการศึกษา
1. สภาพทั่วไปทางเขตนิเวศน
บานพรวน เปนหมูบานหนึ่งที่ตั้งในเขตนิเวศลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (ภาพ 3) ซึ่งจะ
ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของลุมน้ํา ลักษณะทั่วไปของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 6.129 ลานไร เปนสวนของพื้นที่ดิน 5.475 ลานไร พื้นที่น้ํา 0.654 ลานไร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด สงขลา 12 อําเภอ และนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ลักษณะภูมิประเทศ
แบงเปน 5 สวนคือ พื้นที่ภูเขา พื้นที่ราบลูกคลื่น พื้นที่ราบ พื้นที่ราบชายฝงทะเล และ พื้นที่ผิวน้ํา
ลักษณะภูมิอากาศของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มีน้ําฝนที่ตกลงทะเลสาบมีปริมาณเฉลี่ย 1,5002,000 มิลลิเมตร/ป โดยชวงที่มีฝนตกหนักคือเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ทําใหเกิดภาวะน้ําทวม
โดยสวนของพื้นที่เปาหมายเปนพื้นที่ราบ
จากระดับน้ําในทะเลสาบที่หนุนสูงขึ้น 1-1.5 เมตร
และที่ราบชายฝงทะเลสาบดานตะวันออกเปนพื้นที่เกิดจากตะกอนทับถมของลําน้ําและตะกอนทะเล
ไดรับอิทธิพลของทะเลสาบสงขลาคือระดับน้ําทวม
ซึ่งเกิดมาจากระดับน้ําทะเลจากอาวไทยมี
ระดับสูงหนุนใหน้ําทะเลสาบขึ้นสูง ประกอบกับปริมาณน้ําทาจากน้ําฝนที่ไหลลงมาจากพื้นที่รอบ
ทะเลสาบทําใหน้ําทวมในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม และมีสภาพน้ําเค็มเขาถึงในชวงฤดูแลง
เนื่องจากน้ําในทะเลสาบมีนอย และน้ําทะเลจากอาวไทยหนุนเขามาในบริเวณทะเลสาบตอนตนและ
ตอนกลางทําใหเกิดภาวะน้ําเค็มลุกล้ําเขามาในลําคลองที่ติดตอกับทะเลสาบชวงเดือน เมษายนกรกฎาคม นอกจากนั้นยังพบสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยว เนื่องจากอิทธิพลของวัตถุตนกําเนิดดิน การ
ทับถมของวัชพืช และสภาพน้ําแชขังในบริเวณพื้นที่ติดทะเลสาบ
การจัดเขตการปกครอง บานพรวนตั้งอยูในเขต ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ตามประวัติที่ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตรพบวาเมืองสทิงพระเปนสถานีขนถายสินคา
ระหวางอินเดียกับรัฐตางๆชวงพุทธศตวรรษที่11 (ป พ.ศ.1100 -1200) มีชวงการเจริญสูงสุดระหวาง
ป พ.ศ. 1400 -1800 ดังปรากฏการสรางกําแพงเมืองพระนอนวัดจะทิ้งพระในปพ.ศ.1482 อําเภอ
สทิงพระ แบงเขตการปกครองออกเปน 11 ตําบล 79 หมูบาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 ไร สวน
ตําบลทาหินตั้งอยูหางจากอําเภอสทิงพระไปทางทิศใตประมาณ 13 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเปนที่
ราบติดทะเลสาบสงขลา แบงเขตการปกครองเปน 9 หมูบาน เกษตรกร 701 ครัวเรือน มีพื้นที่รวม
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10,625 ไร พื้นที่ทําการเกษตร ประกอบดวย ที่นา ไมผลไมยืนตน พืชผัก และรองสวน 7,358 , 108 ,
10 และ 200 ไร ตามลําดับ การประกอบอาชีพ รอยละ 80 ทํานา รองลงมาไดแกเลี้ยงสัตว
ตาลโตนด ประมง เลี้ยงปลา ขุดรองสวน และรับจาง รอยละ 65 ,52 ,30,10 และ10 ตามลําดับ

อ. สทิงพระ

นาขาว
สถานที่ศึกษา
ไมยืนตน
อ.สิงหนคร
ทะเลสาบ

ที่มา : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2537
ภาพ 3 ภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5 พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

2. สภาพทั่วไปของพื้นที่บานพรวน
2.1 ประวัติหมูบาน มีคําเลาขานถึงประวัติการตั้งชื่อหมูบานวา มีทานขุนทานหนึ่งลักพาเมีย
เจาเมืองพัทลุง ชื่อนางมิไร พามาอยูที่บริเวณริมคลอง ภายหลังตั้งชื่อสถานที่ที่นางมิไรมาพักอยูวา
บานมิไร (ม.7) ตอมาทหารเจาเมืองพัทลุงสืบรูขาว จึงไดมาทําการจับตัวใสพรวน ซึ่งเปนที่มาของ
ชื่อบานพรวน (ม.8) ที่ทหารลากตัวผูถูกจองจําจนพรวนขาด จากนั้นจึงพาไปประหารชีวิตที่บาน
ปลายหาร (ม.9) นับอายุตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาประมาณ 600 ปมาแลว
2.2 ที่ตั้ง พื้นที่บานพรวน ตั้งอยูแนวถนนสายสายเลียบทะเลสาบ อาณาเขตพื้นที่ติดตอกับหมูที่
7 ,9 และตําบลคูขุด (ภาพ 4) โดยแยกจากอําเภอสทิงพระไปทิศตะวันตกเฉียงใตเปนระยะทาง 8.7
กิโลเมตร และอยูหางจากอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 59 กิโลเมตร
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ตําบลคูขุด

ตําบลบอดาน
ม. 9

บานพรวน
ทะ
เล
สาบ

ม8
ม. 7
ม. 6
ม. 5
ม. 4
ม. 2

N

ตําบลบอแดง
ม. 3
ม.1

อําเภอสิงหนคร

ภาพ 4 ขอบเขตการปกครองของ ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมอยูติดทะเลสาบสงขลา ดานทิศตะวันตกของ
แนวถนนเลียบทะเลสาบ ลักษณะพื้นที่เปนที่ลุมลาดต่ําลงสูทะเลสาบมีน้ําทวมขังในฤดูฝน ดินเปน
ดินเหนียว เหนียวปนทราย และดินพรุ เปนบริเวณที่ทํานาไดผลต่ําเพราะปญหาดินเค็มและเปรี้ยว
พื้นที่ดานตะวันออกของแนวถนนเลียบทะเลสาบ ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบมีแนวลาดต่ําลงสูตอนกลาง
และจะเกิดน้ําทวมขังในฤดูฝน ดินเปนดินเหนียว เปนพื้นที่ที่ทํานาไดผลผลิตสูง (ภาพ 5)
2.4 แหลงน้ํา การเกษตรอาศัยน้ําฝนเปนหลัก สวนแหลงน้ํามีลําคลองธรรมชาติคือคลองพรวน
ซึ่งเปนแนวกั้นเขตแดนระหวางตําบลทาหิน และตําบลคูขุด แนวลําน้ําจะไหลจากบริเวณที่ราบดาน
ตะวันออกของพื้นที่ลงสูทะเลสาบสงขลา แตเดิมเปนคลองน้ําจืดที่มีสัตวน้ํา และปาลําพูอุดมสมบูรณ
เปนที่อาศัยของสัตวปาและนกหลายชนิด หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากน้ําเค็มลุกล้ําเขามาในลํา
คลองทําใหจํานวนปลาลดลง ประกอบกับมีการขุดลอกคลองและกอสรางประตูระบายน้ําปองกัน
น้ําเค็มและกักเก็บน้ําจืด ทําใหสภาพปาไมรอบแนวลําคลองถูกทําลาย ระหวางคลองพรวนกับพื้นที่
ทํานาจะมีการขุดเหมืองฝายเพื่อเก็บกักน้ําไวใชปลูกพืช 1 สาย มีความกวางประมาณ 8 เมตร ลึก
2-3 เมตร ยาว ตลอดแนวเหนือใตสามารนําน้ํามาใชในการปลูกพืชได
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สภาพพื้นที่

ทะเลสาบ

ดิน
สาหราย

สัตว

ปลา

โอกาส

ที่ลุม

ถนน

พรุ เหนียวปนทราย

พืช

ปญหา

พรุ

ทุงหญา

นา
รองสวน
ตาลโตนด
โค สุกร ปลา

ที่ราบ คลอง(ขุด) ที่ราบ
เหนียว

นา
รองสวน
ตาลโตนด
ไก เปด โค สุกร ปลา

ดินพรุ ดินเปรี้ยว/เค็ม
น้ําทวม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โค
พืชผัก

เหนียว
นา
รองสวน
ตาลโตนด

น้ําทวม/ขาดน้ํา
ขาว

รองสวน ตาลโตนด

ภาพ 5 ภาพตัดขวาง แนวตะวันออก – ตะวันตก ของพื้นที่บานพรวน หมูที่ 8 ตําบลทาหิน อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
2.5 ดิน ประกอบดวยดินหนวยแผนที่ดินที่ 3 และ10 โดย หนวยแผนที่ดินที่ 3 เปนกลุมดินที่มี
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว พบบริเวณดานตะวันออกของถนนระยะเขตจากถนนประมาณ 1.5 กม.
ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม เหมาะในการทํานา เปนดินลึกมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว โดย
ปกติดินกลุมนี้จะมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติในระดับปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5 – 6.5 หนวยแผนที่ดินที่10 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดํา
หรือเทาแก ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของ
สารจาโรไซดภายในระดับความลึก 100 เซนติเมตร พบบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเลเปนดินลึก
ระบายน้ําเลวความอุดมสมบูรณต่ํา มีปญหาน้ําทวม ดินเค็มและดินเปรี้ยว และทํานาไดผลผลิตต่ํา
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2.6 การใชประโยชนที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่ 1,372 ไร จํานวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 13 ไร การใช
ประโยชนพื้นที่แบงเปน 4 ลักษณะคือ
พื้นที่นา 988 ไร เฉลี่ย 9.5 ไร/ราย กระจายตัวหนาแนนบริเวณดานตะวันออกของถนน
เปนนาที่ปลูกขาวไดคอนขางดี
สวนนาบริเวณดานตะวันตกของแนวถนนเปนนาที่ผลผลิตต่ํา
เนื่องจากปญหาของดินและน้ําทวม
พื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ พืชสําคัญคือ ตาลโตนด มีการปลูกบนคันนาคอนขางหนาแนน
สวนพืชอื่น ๆ ไดแกการปลูกไมผลบนรองสวน พืชผัก และไมยืนตนบริเวณบาน
ที่ตั้งบาน กระจายอยูทั่วไปเปนกลุม 3 กลุม คือบริเวณ วัด บริเวณเลียบคลอง และ
แนวถนนสายเลียบทะเลสาบ
พื้นที่พรุและทุงหญาเลี้ยงสัตว เปนบริเวณที่ลุมอยูติดทะเลสาบพื้นที่จะมีน้ําขังในฤดูฝน
ใชเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว (ภาพ 6)

ถนนเลียบทะเลสาบ
คลองพรวน
ทะ
เล
นา
สาบ พรุ
สง
ทุง
ขลา หญา
หนวยดินที่10

N

นา
ถนน
หนวยดินที่3
วัด
นา

นา
คลองสงน้ํา

แปลงรองสวน
ที่อาศัย
ภาพ 6 แผนที่การใชที่ดินพื้นที่บานพรวน หมูที่ 8 ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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2.7 ประชากร จํานวนครัวเรือนทั้งหมด จํานวน 104 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 5.2
คน
เปนสมาชิกที่เปนแรงงานทําการเกษตร 2-3 คน/ครัวเรือน สถานภาพทางการศึกษาพบวา สวนใหญ
จบชั้นประถมศึกษา และอานเขียนหนังสือได
2.8 อาชีพ ประชากรมีอาชีพหลักคือการทํานา รองลงมาคือเลี้ยงสัตว ตาลโตนด ปลูกพืชบนรอง
สวน ประมง และรับจาง
2.9 รายได แหลงรายไดสวนใหญมาจากตาลโตนด การเลี้ยงสัตว การทํานา และ รองสวน
จํานวนรายไดเฉลี่ย 48,161 บาท/ครัวเรือน/ป (ตาราง 1)
ตาราง 1 รายไดสุทธิเกษตรกร หมูที่ 8 ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (บาท)
กิจกรรม
ป 2542
ขาว
9910
โค
2845
สุกร
8452
ไก
872
ประมง
828
รับจาง
7221
ตาลโตนด
13067
รองสวน
4966
รวม
48161
ที่มา : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ,2543
2.10 ปญหาเกษตรกร ดานกายภาพเกษตรกรมีปญหาสภาพดินไมเหมาะสมตอการเกษตร
โดยเฉพาะ ในกลุมเกษตรกรที่มีนาบริเวณดานตะวันตกของถนนติดทะเลสาบ ปญหาน้ําไมเพียงพอ
ตอการปลูกพืชในฤดูแลง และน้ําทวมในฤดูฝน
ดานการผลิตมีปญหาทางเลือกการผลิตนอย
เนื่องจากมีพื้นที่นอยและสภาพไมเหมาะสมจึงทํากิจกรรมไดจํากัดสงผลใหรายไดต่ํา ดานปญหาการ
ผลิตพืช พบวาขาวมีปญหาหนู ปู และแมลงทําลาย ขาวกลายพันธุ การใชปุยไมถูกตอง ถั่วเขียว
มีปญหาผลผลิตต่ํา เพราะน้ําทวม/แลง พืชบนรองสวนมีปญหาโรคแมลง ผลผลิตต่ํา เพราะขาด
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การดูแลรักษา ตาลโตนดมีปญหาราคาตกต่ํา และการเลี้ยงสัตวมีปญหาขาดแคลนแหลงอาหาร
ราคาต่ําและพันธุไมดี

บทที่ 5

ผลของการวิจัยและอภิปราย
การศึกษากระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํา
นาเปนอาชีพหลัก พื้นที่บานพรวน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จะนําเสนอ
ผลการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ระบบการผลิต กระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตร วิธีการปรับปรุง
การผลิตการเกษตร และ ปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงการผลิตการเกษตร ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ระบบการผลิตการเกษตร
ระบบการผลิตของเกษตรกรประกอบดวยกิจกรรมตางๆคือ ปลูกขาว ตาลโตนด ปลูก
ไมผลบนรองสวน พืชผัก พืชฤดูแลงหลังขาว เลี้ยงสุกร โค ไกพื้นเมือง เปด และปลา โดยแตละ
กิจกรรมมีวิธีการดําเนินงานดังนี้
1.1 การปลูกขาว
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวปละหนึ่งครั้งใชวิธีการปลูกแบบนาหวานน้ําตม การปลูก
จะมีการเตรียมดินโดยการไถ 2-3 ครั้ง ในชวงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พันธุขาวที่เกษตรกรใชปลูก
สวนใหญเปนพันธุชัยนาท1 เฉี้ยงพัทลุง ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี และพันธุพันธุอื่นๆอีกเล็กนอย แหลง
เมล็ดพันธุซื้อมาจากหนวยงานราชการ และเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกเอง การใชปุยนิยมใส 2 ครั้ง คือ
ชวงขาวแตกกอจะใชปุยสูตร 16-20-0 หรือ ปุยยูเรีย อัตรา 20 – 25 กิโลกรัม/ไร และในชวงกอนขาว
ตั้งทอง จะใชปุยสูตร16-20-0 หรือ ปุยยูเรีย อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร เปนที่นาสังเกตวาการใสปุย
ของเกษตรกรแตกตางจากคําแนะนําทางวิชาการ ที่แนะนําใหใสปุยสูตร 16-20-0 ในชวงแรก และใส
ปุยยูเรียในชวงที่สอง โดยเกษตรกรใหเหตุผลวาการใสปุยยูเรียชวงแรกทําใหขาวแตกกอเร็ว การดูแล
รักษาอื่นๆมีนอยเพราะการจัดการน้ําอาศัยน้ําฝน ไมนิยมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว สวนปญหา
สําคัญที่สุดในการปลูกขาวคือหนู ซึ่งเกษตรกรบางรายใชวิธีวางยาเบื่อ บางรายอาศัยความเชื่อใน
การพูดขอรองไมใหหนูมาทําลาย นอกจากนั้นมีพบปญหาโรคระบาด การทําลายของหนอนกอ และ
แมลงสิง การเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะจางเครื่องเกี่ยวนวด โดยเสียคาจางประมาณ 400 บาท/ไร หรือ

30

เกี่ยวนวดดวยตนเอง ผลผลิตประมาณ 35-100 ถัง/ไร ขึ้นกับพันธุขาวและสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย
การตลาดพบวาเกษตรกรขายขาวใหกับพอคาที่มาซื้อถึงที่นาหรือเก็บไวขายในยุงฉาง
ราคาขาย
ขึ้นกับพันธุขาว ความตองการของเกษตรกรตองการปรับปรุง ดานการกําจัดศัตรู การเพิ่มผลผลิต
การใชปุย และเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
1.2 การทําตาลโตนด
เกษตรกรปนตาลประมาณ 15 ตน/วัน/คน ไดน้ําผึ้งประมาณ 20 ลิตร การทํางานจะใช
แรงงาน 2 คน คือผูชายทําหนาที่ปนตาลผูหญิงทําหนาที่เคี่ยวน้ําตาล การปนตาลใชเวลาชวง
ประมาณ 7.00-11.00 น. และชวง 15.00 -18.00 น. ผลผลิตน้ําตาลชวงเชาจะเคี่ยวเปนน้ําผึ้งสด
ราคาถังละ 400-600 บาท หรือแปรรูปเปนน้ําตาลแวน ชวงเวลาเคี่ยวประมาณ 10.00 -16.00 น.
น้ําตาลชวงเย็นจะตมใหสุกและเก็บไวผสมกับน้ําตาลในเชาวันรุงขึ้น
จากชวงเวลาที่ตองทํางาน
ตลอดวันทําใหเกษตรกรที่ทําอาชีพตาลโตนดมีเวลาวางนอย
การเคี่ยวน้ําตาลตองลงทุนซื้อไม
ยางพารามาทําฟน
ผลผลิตน้ําตาลสดบางสวนจะนํามาทําน้ําสมไวบริโภคในครัวเรือนหรือขาย
ผลผลิตอื่นๆที่ไดจากตาลโตนดคือทําจากใบตาล ขายลูกตาลสด ลูกตาลแหง และขายไมตาล
1.3 การปลูกไมผลบนรองสวน
พื้นที่ขุดรองสวนประมาณ 2 ไร/ราย ขนาดรองสวนกวาง 6-10 เมตร คูน้ํา 3-5 เมตร ลึก
2 เมตร ไมผลที่นิยมปลูกคือ กระทอน มะมวง มะพราวน้ําหอม รูปแบบการปลูกใชระยะปลูก 6 - 8
เมตร แหลงพันธุไมผลมาจากหนวยงานของรัฐ การดูแลรักษาไมผลของเกษตรกรมีการใชปุยสูตร
15-15-15 ปละ 2-3 ครั้ง การปลูกพืชแซมระหวางแถวไมผลนิยมปลูก กลวย ออย มะละกอ และ
พืชผัก ปญหาที่พบคือน้ําทวมขัง แมลง หนู ขาดการตัดแตง และใชปุยนอย
1.4 การปลูกพืชผัก
ชนิดผักที่ปลูก ไดแก ถั่วฝกยาว คะนา แตงกวา มะเขือ ผักกาดเขียวกวางตุง ชวงเวลา
ปลูกสวนใหญพบวาเกษตรกรจะปลูกในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม มีการใชปุยคอกและ
ปุยเคมี เฉลี่ย 2 ครั้ง คือ ในชวงหลังจากการปลูก 7 – 10 วัน และครั้งที่ 2 จะใสในชวงกอนผักจะเก็บ
ผลผลิต 10 – 15 วัน สูตรปุยที่ใชคือ 15-15-15 และ ยูเรีย อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ศัตรูพืชพบโรคราก
เนา หนอน เพลี้ย วัชพืช ความตองการของเกษตรกรคือเงินลงทุน และความรู
1.5 การปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเขียวหลังขาววิธีการปลูกสวนใหญจะมีการหวานลงไปในพื้นที่
ภายหลังจากที่มีการไถแลว การปลูกใชอัตราเมล็ดพันธุเฉลี่ย 5 กิโลกรัม/ไร แหลงพันธุทั้งหมดไดมา
จากหนวยราชการ ชวงเวลาปลูกเดือน มีนาคม – พฤษภาคม การใสปุยใช สูตร 15-15-15 หรือ 16-
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20-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร ปญหาที่พบคือ ฝนแลง น้ําทวม โรคแมลง เก็บผลผลิตในชวงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรตองการเปลี่ยนเปนปลูก
พืชชนิดอื่น ๆ เชน ขาวโพดหวาน และมันเทศ
1.6. การเลี้ยงสุกร
นิยมเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อขายลูกมากกวาการเลี้ยงสุกรขุน การจัดหาแมพันธุเกษตรกร
ใชวิธีการคัดเลือกจากลูกสุกรที่มีลักษณะดีหรือซื้อมาจากแหลงอื่น
ขณะเดียวกันจะมีเกษตรกรที่
เลี้ยงพอพันธุเพื่อรับจางผสมพันธุในพื้นที่ดวย
การเตรียมคอกเลี้ยงสุกรนิยมสรางคอกแบบงายๆ
หลังคามุงใบตาลคอกจะอยูติดที่อาศัยหรือเลี้ยงใตถุนบานโดยบริเวณคอกจะถมดินใหสูงเพื่อปองกัน
ปญหาน้ําทวม การใหอาหารสุกรมีทั้งอาหารสําเร็จรูป ผสมรําขาว เศษอาหาร หรือสาหรายทะเล บาง
รายที่อยูติดทะเลสาบจะปลอยสุกรใหไปหากินหัวแหวในบริเวณทุงหญา การดูแลรักษาโรค มีการฉีด
ยาปองกันโรคและฉีดเสริมธาตุเหล็กเมื่อสุกรแรกคลอด
1.7 การเลี้ยงโค
นิยมเลี้ยงโคพื้นเมือง สถานที่ปลอยโคเลี้ยงในฤดูแลงคือบริเวณทุงหญาสาธารณะติด
ทะเลสาบหรือพื้นที่นาที่ไมไดปลูกพืชฤดูแลง สวนฤดูฝนเกษตรกรจะตัดหญาใหกิน บางรายใหกินลูก
ตาลสดเปนครั้งคราว
1.8 การเลี้ยงเปด
นิยมเลี้ยงเปดเนื้อมากกวาเปดไข พันธุเปดเนื้อที่เลี้ยงในชวงหลังไดเปลี่ยนพันธุจากเปด
ชวาเปนเปดบาบารี่ การเตรียมคอกนิยมใชตาขายอวนกั้นบริเวณใกลบาน บางรายเลี้ยงในพื้นที่รอง
สวน การเลี้ยงใชขาวเปลือก รําขาวผสมสาหราย หรืออาหารสําเร็จรูป และมีการใหยาปฏิชีวนะบาง
ตามความจําเปน ปจจุบันตลาดจําหนายเปดดีมากทั้งขายลูกเปดและขายเปนเปดเนื้อ
1.9 การเลี้ยงไกพื้นเมือง
สวนใหญไมคอยใหความสนใจมากนักมีการใหกินขาวเปลือกบางเปนครั้งคราว ยกเวน
ไกชนที่มีการเลี้ยงดูคอนขางดี
1.10 การเลี้ยงปลา
เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ในบอปลาขนาดเล็กหรือในคูรองสวน พันธุปลาสวนใหญ
ไดรับสนับสนุนจากรัฐ การเลี้ยงใหอาหารสําเร็จรูปและเศษพืช ผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือนและขาย
ในหมูบาน
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2. กระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
จากกรอบแนวความคิดกระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อนําไปสูการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืน (sustainable livelihoods) ไดอาศัยกรอบการอธิบายกระบวนการปรับปรุงการผลิต 2 ประการ
คือ กรอบบริบทความออนแอและความไมแนนอน (vulnerability context) ใชอธิบายในแงผลกระทบ
ที่ทําใหระบบถึงภาวะจุดจํากัด และกรอบการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ (transforming
structures & processes) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของภาครัฐและชุมชน สวนนี้ใชอธิบาย
ในแงปจจัยสนับสนุนที่นําไปสูการปรับปรุงการผลิตเพื่อใหระบบสามารถดํารงการผลิตตอไปได ดังนี้

2.1 บริบทความออนแอและความไมแนนอน (vulnerability Context)
2.1.1 ภาวะที่สงผลกระทบอยางทันทีทันใดและรุนแรง (shocks)
1) ภัยธรรมชาติที่ทําความเสียหายตอการเกษตร (natural shocks) พบวามีเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นคือการเกิดอุทกภัยในป พ.ศ. 2527,2531-32 และ2543 ชวงที่ทําความเสียหาย
รุนแรงที่สุดคือป พ.ศ.2531 เปนผลใหขาวและสัตวเลี้ยงเสียหายจํานวนมาก
บริเวณที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาน้ําทวมมากคือบริเวณพื้นที่ฝงตะวันตกของถนนเลียบทะเลสาบ ครอบคลุมพื้น
ที่ตั้งบานเรือนและพื้นที่การเกษตรเกือบประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ ความเขาใจของเกษตรกร
เกี่ยวกับปญหาน้ําทวม เกษตรกรเชื่อวาเปนปญหาธรรมชาติที่เกิดขึ้นหมุนเวียนมาตามระยะเวลาใน
แตละรอบชวงปซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากพื้นที่อยูติดทะเลสาบ ผลจากความเสียหายของการเกิด
อุทกภัยในแตละปในอดีตทําใหเกษตรกรมีการปรับปรุงการผลิตในลักษณะของการเลือกพันธุพืชปลูก
และการปรับสถานที่เลี้ยงสัตว กลาวคือดั้งเดิมมีการเลือกใชพันธุขาวขึ้นน้ํา หรือพันธุพื้นเมืองตนสูง
ในพื้นที่นาดานติดทะเลสาบ สิ่งที่สังเกตไดอีกอยางหนึ่งในดานการเลือกปลูกพืชเพื่อใหเหมาะสมกับ
การเกิดปญหาน้ําทวมคือตั้งแตอดีตเปนตนมาเกษตรกรไมนิยมปลูกไมผลไมยืนตนเพราะมักไดรับ
ความเสียหายจากน้ําทวม จนกระทั่งมีโครงการปรับสภาพนาเปนรองสวนจึงไดมีความสนใจดานไม
ผลขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง และปจจุบันเกษตรกรที่มีพื้นที่เสี่ยงตอภัยน้ําทวมหลายรายที่เห็นวาการทํา
นาไมไดผลผลิตดีก็จะปรับพื้นที่นาเปนรองสวนไมผล ซึ่งทําใหสามารถใชประโยชนพื้นที่ไดมากกวา
และลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยน้ําทวมได ดานการเลือกพันธุไมผลปลูกในพื้นที่เสี่ยงตอภัยน้ํา
ทวมพบวาเกษตรกรนิยมปลูกมะพราวน้ําหอมมากกวาไมผลชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นน้ําทวมระหวางป
ยังมีผลตอการตัดสินใจปลูกพืชในฤดูแลง ในดานการปรับสถานที่เลี้ยงสุกรจะเห็นการถมดินสราง
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คอกใหสูงประมาณ 1 เมตร จากระดับพื้นดินเดิมหรือบางรายสรางโรงเรือนแบบยกพื้นสูงหรือนําสุกร
มาเลี้ยงบนบานเมื่อถึงฤดูน้ําทวม
นอกจากการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรเองแลวหลังเกิดน้ําทวมแตละครั้งเกษตรกร
จะไดรับการแจกจายปจจัยการผลิตจากรัฐบาล เชนพันธุขาว พันธุสัตวปก ปุยเคมี หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่ง
สงผลกระทบทางออมตอการปรับปรุงการผลิต กลาวคือพันธุพืชหรือพันธุสัตวสวนใหญที่ไดรับการ
แจกจายมักเปนขาวพันธุดีที่กําลังสงเสริมทําใหเกษตรกรไดทดลองปลูกขาวพันธุใหม ถาไดผลดีก็จะ
ทําการขยายการผลิตในปตอๆไป นอกจากนั้นยังพบวาการเกิดภาวะน้ําทวมนาขาวทําใหเกษตรกร
คนพบพันธุขาวที่เหมาะสมกับปญหาพื้นที่ดังกรณี ขาวพันธุชัยนาท1 ที่เกษตรกรหวานพรอมกัน
กับขาวพันธุอื่นๆ และเมื่อประสบภัยน้ําทวมในระยะตนกลาพบวาขาวพันธุอื่นเสียหายแตขาวพันธุ
ชัยนาท1 ยังสามารถเจริญเติบโตไดดี ประกอบกับลักษณะเดนดานการใหผลผลิตสูงในสภาพปกติ
และราคาขายดีจึงทําใหเปนพันธุขาวที่เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกมากที่สุดในปจจุบัน
ปญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ ไดแกภัยแลง ซึ่งเดิมเคยสรางปญหาอยางมากใหกับเกษตรกร
ทั้งดานน้ําเพื่อการบริโภคที่เกษตรกรตองไปหาน้ําจากสระเก็บน้ําหรือแหลงน้ําในพื้นที่เกาะ สวนน้ํา
เพื่อการทําการเกษตรก็ขาดแคลนมากจนเกษตรกรไมสามารถปลูกพืชอื่นไดนอกจากขาวและ
ตาลโตนด ปจจุบันการขาดน้ําพบวาสงผลตอการปรับปรุงการผลิตในกรณีการเกิดฝนตกผิดฤดูกาล ที่
เกษตรกรจะเปลี่ยนแผนการผลิตเชน เปลี่ยนวิธีปลูกขาวจากหวานแหงเปนหวานน้ําตมหรือปกดําเมื่อ
พบวามีฝนตกมากเกินไป หรือเปลี่ยนจากพันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวเปนขาวอายุสั้นเมื่อพบวา
ฝนตกนอยหรือชากวาฤดูกาลปกติ
2) การขาดเงินใชจายอยางทันทีทันใด (economic shocks) พบปรากฏการณนี้นอย
เชนกรณีตองใชเงินในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยอยางกะทันหันหรือความจําเปนตองหาเงิน
เพื่อการศึกษาบุตรอยางทันทีทันใด กรณีเหลานี้เกษตรกรจะแกปญหาเฉพาะหนาดวยการกูเงิน ซึ่ง
เดิมสรางปญหาตอความเปนอยูมากเพราะตองเสียดอกเบี้ยแพงจากเงินกูเอกชน
แตปจจุบันมี
เงินกองทุนในหมูบานใหกูยืมดอกเบี้ยถูก จึงไมสรางความเดือดรอนใหมากนัก ภาวะการขาดเงินใช
จายอยางทันทีทันใดจึงไมคอยสงผลตอการปรับปรุงการผลิต
3) การระบาดอยางรุนแรงของศัตรูพืชและสัตว (crop/livestock health shocks) พบ
การเกิดโรคระบาดสุกรเมื่อประมาณปพ.ศ. 2537 ทําใหสุกรตายจํานวนมาก สาเหตุที่สรางความ
เสียหายจํานวนมากเนื่องจากเกษตรกรไมมีการฉีดยาปองกันรักษามาเปนระยะเวลานาน เมื่อไดรับ
เชื้อจึงมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว หลังจากการเกิดโรคระบาดแลว เกษตรกรจะฉีดยาปองกันโรค
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ทําใหปญหาโรคระบาดลดลง นอกจากนั้นพบการระบาดของหนูทําลายผลผลิตขาวในปพ.ศ.2540
เกษตรกรใชยาปราบหนูอยางเดียวไมมีการปรับปรุงวิธีการผลิตอื่นๆแตอยางใด
2.1.2 ภาวะแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (trends and seasonality)
1) การวางแผนการใชหนี้ (dept refund plan) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเปนสถาบันเงินกูที่เกษตรกรสวนใหญกูเงินมาหมุนเวียนใชจายในการผลิตการเกษตรและ
นอกการผลิตการเกษตรซึ่งตองสงเงินคืนตามกําหนดระยะเวลา การปรับปรุงการผลิตที่มีแรงผลักดัน
มาจากแผนการใชหนี้พบวามีการเพิ่มจํานวนการผลิต เชนเลี้ยงสุกรเพิ่ม เนื่องจากใหรายไดระยะสั้น
และสามารถเพิ่มปริมาณไดงายกวาการผลิตขาวที่มีปญหาพื้นที่จํากัด แตพบบางกรณีที่เพิ่มพื้นที่
ปลูกขาวโดยเชานาผูอื่น
2) แนวโนมการแพรกระจายเทคโนโลยี (technological trends ) การติดตามขาวสาร
ความรูใหม ทําใหเกษตรกรสนใจที่จะทดลองปลูกขาวพันธุใหม ซึ่งพบกรณีการทดลองปลูกขาว
ปทุมธานี1
ที่เกษตรกรไดขาวสารจากโทรทัศนและคิดวานาจะเหมาะสมกับพื้นที่จึงไดติดตอขอ
สนับสนุนพันธุจากเจาหนาที่รัฐเปนอันดับแรก
ถาไมไดเกษตรกรจะหาซื้อเองในหมูบานใกลเคียง
และจากการทดลองปลูกของเกษตรกรเองพบวาเกษตรกรในหมูบานจะใหความสนใจติดตามผล
ขณะเดียวกันเกษตรกรผูทดลองจะเผยแพรผลการทดลองสูเกษตรกรรายอื่นๆ ทําใหขาวปทุมธานี1
เปนขาวที่เกษตรกรจะขยายพื้นที่ปลูกในปตอๆไป
การปรับปรุงการผลิตจากการแพรกระจาย
เทคโนโลยีลักษณะนี้พบเชนเดียวกับกรณีการขยายการเลี้ยงเปดบาบารี่ การเลี้ยงปลา และการปรับ
สภาพนาเปนรองสวนไมผล
ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่เขามาสูระบบการผลิตของเกษตรกรโดยการ
แนะนําของเจาหนาที่รัฐ และแพรกระจายสูเกษตรกรรายอื่นๆจากการบอกเลาของเกษตรกรที่ทดลอง
ทําสําเร็จ สวนกรณีการนําเครื่องเกี่ยวนวดขาวอัตโนมัติมาใช พบวามีเหตุผลสนับสนุนรวมกับเหตุผล
อื่นที่ทําใหเกษตรกรเลือกพันธุขาวปลูกแตกตางกันคือ เกษตรกรนิยมปลูกขาวชัยนาท1 มากกวาพันธุ
เฉี้ยงพัทลุง เพราะใหผลผลิตสูงกวาและเสียคาจางเก็บเกี่ยวต่ํากวา 50 บาท/ไร นอกจากนั้นเครื่อง
เกี่ยวนวดขาวอัตโนมัติยังมีผลทําใหเกษตรกรมีเวลาวางมากขึ้น แตการใชเครื่องเกี่ยวนวดไมทําใหมี
ผลตอการเพิ่มพื้นที่ปลูกเนื่องจากมีพื้นที่จํากัด
3) การคาดการณดานแนวโนมราคาผลผลิตและผลผลิต (prices and production
trends) การปรับปรุงการผลิตตามการคาดการณราคาขาวที่แตกตางกันของขาวแตละพันธุ มีผลตอ
การเลือกใชพันธุ และการปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งพบวาเกษตรกรจะมีการประเมินเปรียบเทียบราคา
ขาวเปลือกของแตละพันธุกอนถึงฤดูปลูก ถาพบวาราคาแตกตางกันมากก็จะเลือกปลูกพันธุที่ราคา
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สูงมากกวาพันธุที่ราคาต่ํา เชนชวงปที่ขาวเฉี้ยงพัทลุงราคาสูงกวา พันธุชัยนาท1 เกวียนละประมาณ
500 บาท เกษตรกรวางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวเฉี้ยงพัทลุงมากกวาขาวชัยนาท1 เชนเดียวกับป
พ.ศ. 2544 ที่พบวาขาวปทุมธานี1 ราคา 6,000 บาท/เกวียน ขาวเฉี้ยงพัทลุงราคา 3,700 บาท/เกวียน
และขาวชัยนาท1ราคา 3,600 บาท/เกวียน เกษตรกรไดวางแผนไววาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวปทุมธานี1
ใหมากขึ้นในป พ.ศ.2545
สวนการคาดการณดานราคาในชวงระหวางฤดูปลูกยังมีผลตอการ
ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาดวย
กลาวคือถาพบวาปนี้ราคาผลผลิตขาวจะดีเกษตรกรจะมีการดูแล
รักษาเพิ่มขึ้นมีการใสปุยมากขึ้นเพื่อใหไดผลิตผลิตสูงขึ้น นอกจากนั้นพบวาการคาดการณราคาขาว
ยังมีผลตอการตัดสินการผลิตกิจกรรมอื่น เชน ถาพบวาราคาขาวจะไมดีแตราคาไขเปดจะแพง
เกษตรกรจะวางแผนการเพิ่มการเลี้ยงเปดโดยใชขาว เปลือกเปนอาหาร
สวนการคาดการณ
เกี่ยวกับโอกาสที่จะไดผลผลิตสูงพบวามีผลตอการเลือกใชพันธุขาวซึ่งจะเปนผลจาการประเมิน
ผลผลิตหลังจากที่ไดทดลองเปรียบเทียบปลูกขาวแตละพันธุแลว
4)
การคาดการณดานแนวโนมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม (resource trends) เกษตรกรแตละรายมีจิตสํานึกตอ
สถานการณความเสื่อมโทรมหรือการสูญหายของพืชพรรณที่เคยมีในทองถิ่น แตยังขาดการรวมกลุม
กันเพื่อดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังที่เห็นไดชัดเจนกรณีการสูญหายของปาลําพูบริเวณคลอง
พรวน และปาปรงบริเวณริมทะเลสาบ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเห็นวาเมื่อกอนที่ปาเหลานี้สมบูรณจะมี
ปลาธรรมชาติชุกชุม แตหลังจากที่สภาพปาถูกทําลายจากการขุดลอกคลองและไฟไหม ก็ยังไมมีการ
จัดการฟนฟูใดๆที่เกิดขึ้นจากชุมชน แมมีหนวยงานภายนอกไดจัดกิจกรรมการปลูกปาขึ้นใหมแตก็
ไมไดรับความสนใจเทาที่ควรจากเกษตรกรในการรวมปลูกปาและชวยกันดูแลรักษา
ทั้งนี้สังเกต
พบวาเกษตรกรรูสึกวาไมไดเปนเจาของปาชุมชน ถาไปปลูกปาหรือไมโตเร็วไวชาวบานอื่นๆก็จะมา
ตัดไปใชสอยหมด
ดานกรณีการคํานึงถึงการสูญหายของขาวพันธุพื้นเมืองที่ถูกทดแทนดวยขาวพันธุใหมที่
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมากกวาขาวพื้นเมือง
แมเกษตรกรยังรูสึก
ประทับใจในคุณลักษณะดีของขาวพื้นเมืองเชน ขาวนางหมุย เปนขาวเมล็ดสั้น คุณภาพการหุงตม
หอม น้ําขาวเขมขนเหมือนน้ํานม ขาวกลีบเมฆ กาบดํา นางฝาย เปนขาวขึ้นน้ํา เจริญเติบโตไดดีใน
พื้นที่น้ําทวม การตระหนักถึงการสูญหายของขาวพื้นเมืองพบวาไมไดมีผลทําใหมีการฟนฟูการปลูก
ขาวพันธุเหลานั้นขึ้นมาทั้งนี้เกิดจากความไมเหมาะของพื้นที่ดังที่กลาวมาแลว ประกอบกับปจจุบัน
เกษตรกรตองการปลูกขาวเพื่อขายเปนรายได
ซึ่งขาวพันธุดั้งเดิมไมเหมาะสมที่จะปลูกเพื่อการ
จําหนายไดแลวเนื่องจากโรงสีไมรับซื้อ
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นอกจากนั้นยังพบวาเกษตรกรมีการคํานึงถึงคุณภาพดินที่เสื่อมลงแตไมไดมีการใสปุย
หมักหรือปลูกพืชเปนปุยพืชสดบํารุงดินมากนัก เพราะไมตองการลงทุนเพิ่มและเห็นวาวิธีการปฏิบัติ
ยุงยาก แตมีกรณีของการปลูกถั่วเขียวที่เกษตรกรพบวาชวยใหขาวไดผลผลิตดีขึ้น ดานผลตอการเลี้ยง
สัตวพบวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณของสาหรายทะเล มีผลตอการนํามาลดตนทุนเลี้ยงสุกร ปริมาณ
เพรียงในทะเลมีผลตอการนํามาลดตนทุนเลี้ยงเปด และความสมบูรณของทุงหญาธรรมชาติสงผลตอ
การตัดสินใจเลี้ยงโค
5) ความเจริญของทองถิ่นและเมือง การพัฒนาการคมนาคม และความเจริญของ
เมืองใหญ พบวา ทําใหเกษตรกรสามารถเดินทางไปติดตอทองถิ่นอื่นอยางสะดวกไดทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและนํามาปรับใชในทองถิ่นไดมาก ความเจริญของทองถิ่นชวยใหพอคา
เขามาหาซื้อสินคาถึงหมูบาน ทําใหเกิดแรงจูงในในการเพิ่มการผลิตใหหลากหลายและมากขึ้น ซึ่ง
เห็นไดชัดเจนกรณีพอคามาติดตอซื้อลูกสุกรหรือซื้อกลวยที่ปลูกบนรองสวน

2.2

การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ

(transforming

structures&

processes)
2.2.1 โครงการสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการในชุมชน
ประมาณปพ.ศ. 2524 โครงการปลูกถั่วเขียวในนาชวงฤดูแลง ไดเขามาดําเนินการใน
ชุมชน โดยเจาหนาที่รัฐแจกพันธุถั่วเขียวใหเกษตรกรรายละ 3-5 กิโลกรัม เพื่อปลูกเสริมรายไดและ
บํารุงดินในชวงฤดูแลง โครงการนี้ไดรับความสนใจจากเกษตรกรนําไปปลูกเปนจํานวนมาก ผลการ
ดําเนินโครงการพบวาการปลูกถั่วเขียวในนาฤดูแลงขัดแยงกับการเลี้ยงโคแบบปลอยฝูง
ซึ่งเปน
กิจกรรมเดิมที่เกษตรกรทําอยูและเปนกิจกรรมที่ใหรายไดมากกวา
จึงทําใหการปลูกถั่วเขียวไม
เหมาะสมที่จะดําเนินการในปตอไป ประกอบกับเกษตรกรพบวาถั่วเขียวเปนพืชที่ออนไหวตอความ
เสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฝนฟาอากาศจึงทําใหความคาดหวังที่จะเพิ่มรายไดไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โครงการนี้จึงไมไดรับการปฏิบัติตอเนื่อง และเกษตรกรสวนใหญ
ยังเลือกการใชพื้นที่นาฤดูแลงเพื่อการเลี้ยงโคแบบปลอยฝูงตอไป
ป พ.ศ. 2531 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยเจาหนาที่รัฐไดนําขาวพันธุ
ใหม เชน กข7 กข9 กข13 มาแจกใหเกษตรกรปลูก เพื่อชดเชยผลผลิตขาวที่ไดรับความเสียหายจาก
น้ําทวม ผลการดําเนินโครงการพบวา ขาวพันธุใหมไดผลผลิตสูงกวาขาวพื้นเมือง เปนผลใหเกิดการ
ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นในปตอๆมา และถือเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนพันธุขาวอยางตอเนื่องตาม
โครงการสงเสริมอื่นๆ นอกจากพันธุขาวแลวยังพบวาเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชวงเวลาปลูก และวิธี
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ปลูกจากเดิมที่เคยปลูกขาวพื้นเมืองแบบหวานแหงชวงเดือนกรกฎาคมเปนการปลูกแบบหวานน้ําตม
เดือนกันยายน-ตุลาคม สวนผลกระทบดานอื่นๆที่ตามมาคือเกิดการระบาดของศัตรูขาวชนิดใหมเชน
แมลงสิง และหนอนกอ
ป พ.ศ. 2535 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุลูกผสม เกิดจากเจาหนาที่รัฐไดนํา
แมพันธุโคเนื้อจํานวน 35 ตัว มาแจกใหเกษตรกรนําไปเลี้ยง โดยมีเงื่อนไขโครงการคือเมื่อไดลูกให
หมุนเวียนแมพันธุใหรายอื่นนําไปเลี้ยงตอไป ผลการดําเนินโครงการไดทําใหเกิดการพัฒนาสายพันธุ
โคพื้นเมือง แตไมมากนักเนื่องจากการหมุนเวียนแมพันธุทําไดประมาณ 2-3 รุน แมโคไดถูกขายไป
หมดเพราะเกษตรกรเห็นวาเปนโคที่เลี้ยงยาก ประกอบกับไมมีการตั้งกรรมการควบคุม และเจาหนาที่
ไมไดติดตามโครงการ
ป พ.ศ. 2539 โครงการปรับสภาพนาเปนรองสวนไมผล เปนโครงการที่รัฐตองการให
เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตเพิ่มขึ้นจากอาชีพเดิมที่ทํานาเปนหลัก โดยสนับสนุนการแปรเปลี่ยน
สภาพนาเปนรองสวนใหฟรี ผลของการดําเนินโครงการพบวาทําใหเกษตรกรปรับระบบการผลิตใหมี
กิจกรรมใหมเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ การปลูกไมผล กลวย ออย พืชผัก และเลี้ยงปลา สวนผลกระทบดาน
อื่นๆจากการจัดทําโครงการพบวาทําใหลดปญหาการวางงาน เกษตรกรมีความรูการเกษตรเพิ่มขึ้น
จากการฝกอบรม ดูงาน การแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนอื่นๆและการรวมลุมเกษตรกร ในทางลบ
พบวาทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน กรณีมีเกษตรกรบางรายขุดรองสวนในพื้นที่ลุม
ต่ําและมีการทําแนวคันดินดักจับปลาธรรมชาติทําใหเกิดการกั้นขวางการระบายน้ําเปนผลใหการ
ปลูกขาวของเกษตรกรรายอื่นไดรับความเสียหาย แตเกษตรกรก็ยังสามารถประนีประนอมและยัง
ดําเนินกิจกรรมการปรับสภาพนาเปนรองสวนเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ.2540-2541 เพราะเปนกิจกรรมที่ทํา
ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ป พ.ศ. 2540 โครงการสงเสริมการปลูกพืชผัก เปนโครงการที่สนับสนุนโดยองคกร
เอกชนใหการสนับสนุนพันธุพืช อุปกรณ และรับซื้อผลผลิตตามเงื่อนไขที่ตกลงไวกับเกษตรกร
โครงการนี้ทําไดจํากัดกับเกษตรกรเพียงบางรายเนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม
เกษตรกรไมมี
ประสบการณในการปลูกผัก ทําใหผลผลิตไมไดตรงตามที่โครงการตั้งเปาหมายไว
ป พ.ศ. 2542 โครงการหมูบานวิชาการเกษตร เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องจาก
โครงการปรับสภาพนาเปนรองสวนไมผล โดยรัฐเขามาดําเนินการพัฒนาการปลูกพืชใหเหมาะสม
ตามหลักวิชาการขั้นตอนการดําเนินโครงการประกอบดวยการทํางานแบบมีสวนรวมระหวาง
เจาหนาที่กับเกษตรกร (farmers participatory) ดานการสํารวจพื้นที่ วิเคราะหปญหาการผลิต วาง
แผนการผลิต ทําแปลงปรับปรุงการปลูกพืช การรวมกลุมเกษตรกร และการตั้งกองทุนหมุนเวียน
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การดําเนินโครงการไดทําใหเกิดการปรับปรุงการผลิตพืชหลายชนิดตามสภาพปญหาของพืชนั้นๆ
เชน การปรับปรุงพันธุ และวิธีการดูแลรักษาขาว การปรับปรุงวิธีการปลูกถั่วเขียวและขาวโพดหวาน
ในนา การปรับปรุงการปลูกพืชบนรองสวน การแปรรูปกลวย การอบรม ดูงาน การจัดตั้งกลุม
เกษตรกร ผลการดําเนินโครงการนอกจากทําใหเกษตรกรมีการปรับปรุงการผลิตตามที่เกษตรกรรวม
วางแผนแลวยังทําใหชุมชนไดเกิดการตื่นตัวและรวมกลุมกันทํางานเนื่องจากจําเปนตองประสานงาน
กับหนวยงานภาครัฐ และบางกิจกรรมชุมชน ตองเตรียมตัวตอนรับบุคคลสําคัญระดับรัฐบาล เชน
องคมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี หัวหนาสวนราชการ ที่เขามาติดตามโครงการ
ป พ.ศ. 2543 โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องมาจาก
โครงการหมูบานวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะการดําเนินโครงการสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการโครงการมากขึ้นคือชุมชนตองเปนผูเสนอแผนงานการปรับปรุงการผลิตและจัดทํา
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงิน 100,000 บาท/ป จากหนวยงานรัฐที่เขามา
สนับสนุน เมื่อไดรับการชวยเหลืองบประมาณแลวชุมชนจะตองเรียกเก็บเงินที่รัฐชวยเหลือคืนจาก
เกษตรกรและตั้งเปนกองทุนหมุนเวียน การดําเนินโครงการไดรับความสนใจจากเกษตรกรมากเพราะ
เกษตรกรสามารถกําหนดและเลือกกิจกรรมการปรับปรุงการผลิตตามที่ตนเองตองการได ซึ่งกิจกรรม
ที่เกษตรกรจัดทําพบวาเปนกิจกรรมดานการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงเปดบาบารี่ การ
เลี้ยงแมพันธุสุกรลูกผสม 2 สายเลือด และการเลี้ยงไกพื้นเมือง ผลของโครงการทําใหเพิ่มรายไดแลว
เกษตรกรไดเรียนรูการดําเนินงานกลุมมากขึ้น ไดมีการดูงานดานการบริหารกลุมออมทรัพย และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมในหมูบานอื่นๆ ที่ทําโครงการลักษณะเดียวกัน
ป พ.ศ. 2544 โครงการที่เพิ่งเริ่มตนดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเชนโครงการฟนฟู
อาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้
เปนโครงการที่รัฐเขามาสนับสนุนปจจัยการผลิตและอบรม
ความรูดานการปลูกขาวอินทรี และการปลูกขาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โครงการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ที่ใหชุมชนบริหารเงิน 1,000,000 บาท/หมูบาน ทั้งสองโครงการนี้เปนการใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร ในเบื้องตนพบวาเกษตรกรมีความสนใจเนื่อง
ชวยใหไดรับการชวยเหลือฟรี และไดเกิดแหลงเงินกูเพื่อการใชจายเพิ่มขึ้น
โดยสรุปในสวนของโครงการสงเสริมที่เขามาสูชุมชนพอที่จะแบงไดเปน 2 กลุมตาม
วัตถุประสงค และลักษณะวิธีการโครงการ คือกลุมแรกเปนโครงการชวยเหลือตามนโยบายเฉพาะกิจ
ระยะสั้นที่ไมมีกระบวนการโครงการ เชน โครงการปลูกถั่วเขียว โครงการแจกพันธุขาวอันเนื่องมาจาก
การประสบอุทกภัย โครงการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดี โครงการเหลานี้เกิดขึ้นในชวงแรกของการพัฒนา จน
กระทั้งถึงป พ.ศ. 2535 ลักษณะเปนการสงเสริมแบบใหเปลา ไมเนนการใหความรูดานการปรับปรุง
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วิธีปฏิบัติ
ผลที่เกิดขึ้นตอการปรับปรุงการผลิตการเกษตรในสวนของโครงการสงเสริมการเกษตร
กลุมนี้ที่สําคัญคือเกษตรกรไดรับการเปลี่ยนพันธุขาว ซึ่งผลกระทบจาการเปลี่ยนพันธุทําใหเกษตรกร
พยายามปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาใหเหมาะสมแมไมไดรับการติดตามแนะนําโดยตรง
จากเจาหนาที่ แตเกษตรกรจะหาความรูจากเพื่อนบานผสมผสานกับการนําประสบการณเดิมที่เคย
ใชกับการปลูกขาวพื้นเมืองมาปรับใช ความสนใจในการหาวิธีการปรับปรุงการผลิตที่เหมาะสมใน
ขาวซึ่งเปนพืชหลักของเกษตรกร แตกตางจากการตอบสนองตอการปลูกถั่วเขียวที่เกษตรกรสวนใหญ
ไมยอมปรับปรุงการผลิตใหเหมาะสมเพื่อดําเนินการผลิตถั่วเขียวเนื่องจากขัดแยงกับกิจกรรมการ
เลี้ยงโค สวนการตอบสนองตอการเลี้ยงโคเนื้อพันธุดี เกษตรกรปรับปรุงสายพันธุเพียงระยะสั้นๆ
เทานั้น เนื่องจากพันธุใหมไมเหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงโคแบบปลอยฝูงตามที่เกษตรกรเคยปฏิบัติอยู
โครงการสงเสริมการเกษตรกลุมที่สอง ชวงป พ.ศ. 2539-ปจจุบัน ไดแกโครงการปรับ
สภาพนาเปนรองสวนไมผล โครงการหมูบานวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน และ
โครงการปลูกผัก โดยเฉพาะ 3 โครงการแรกมีลักษณะการดําเนินโครงการที่ใหความสําคัญตอความ
ตองการและการมีสวนรวมของเกษตรกรในแตละขั้นตอนของกระบวนการโครงการประกอบกับเปน
โครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ครอบคลุมดานการพัฒนาชุมชนและสังคมที่นอกเหนือจาก
การเกษตร เชน การรวมกลุมเพื่อจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน การดําเนินกลยุทธที่ทําใหคนในชุมชนรูสึก
ถึงความภาคภูมิใจ มีชื่อเสียง และการติดตามงานอยางตอเนื่อง สงผลตอความรูสึกของเกษตรกร
ดานความรับผิดชอบของรัฐที่คอยติดตามแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชวิธีการ
ปรับปรุงการผลิตแบบใหมซึ่งไมมีในโครงการกลุมแรก ผลจากการดําเนินโครงการกลุมนี้ไดทําใหเกิด
การปรับปรุงการผลิตจากการนําเทคโนโลยีใหมๆที่ราชการแนะนําผสมผสานกับการผลิตแบบเดิม
และนําไปสูการผลิตแบบใหมที่สามารถสนองความตองการและวัตถุประสงคตามที่เกษตรกรวางไว
เชน การใชขาวพันธุชัยนาท1 เฉี้ยงพัทลุง ขาวปทุมธานี1 การปรับวิธีการดูแลรักษาการผลิตขาว
การใชแมพันธุสุกร 2 สายเลือด แทนแมสุกรพื้นเมือง การปรับสภาพนาเปนรองสวนเพื่อใหมีการผลิต
ไมผล และพืชผัก การเลี้ยงเปดบาบารี่ การเลี้ยงปลา และการปลูกผัก เพิ่มเติมจากกิจกรรมดั้งเดิมที่
ทํานา ตาลโตนด เลี้ยงสัตว และประมง
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชน
1) การเปลี่ยนผูนําทองถิ่น การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูนําทางดานการปกครองเชน
กํานัน ผูใหญบาน มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบการสืบทอดจากพอสูลูกลดลงเปนแบบสนับสนุนกันใน
หมูเครือญาติบวกกับลักษณะของความเกรงใจและการนิยมผูนําที่มีอํานาจอิทธิพล ผูนําทางการ
ปกครองมีบทบาทในการชวยเหลือ และประสานงานในกิจการที่เกี่ยวของทางกฎหมายระหวางรัฐกับ
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ประชาชน แตไมคอยมีบทบาททางดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการเกษตร จึงมีผลตอการ
ปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรคอนขางนอย
พบบางในกรณีการประสานงานดานการของความ
ชวยเหลือดานวัสดุ พันธุพืช เปนครั้งคราวตามเหตุการณฉุกเฉิน เชนการเกิดอุทกภัย
ผูนําที่มีบทบาทในการชวยใหเกิดการปรับปรุงการผลิตจะเปนผูนําที่เปน
เกษตรกรอาสา
หรือไดรับการมอบหมายจากกลุม ซึ่งอาจะมีหลายคนที่เกษตรกรเห็นวามีความเสียสละตอสวนรวม
และในจํานวนนี้มักจะเปนคนในครอบครัวหรือเครือญาติกับผูนําทางการปกครองรวมดวย
การ
เปลี่ยนตัวผูนําดานเกษตรจะเกิดขึ้นไมบอยนัก พบบางในกรณีผูนําขอถอนตัวหรือลาออกเมื่อเกิด
ความขัดแยงอยางรุนแรงจนไมสามารถหาขอยุติได เหตุการณทํานองนี้ไดสงผลใหการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมการเกษตรชะงักไประยะหนึ่ง แตจะมีเกษตรกรอาสาหรือการมอบหมายคนอื่นมา
ทํางานแทนตอไป
ขอสังเกตจากการศึกษาสภาพชุมชนและผูนําในพื้นที่บานพรวนประการแรกพบวาเปน
หมูบานที่มีผูนําที่มีคุณสมบัติโดดเดนดานการพัฒนานอย เกษตรกรไมนิยมการออกไปประสานงาน
กับหนวยงานนอกพื้นที่ ซึ่งภูมิหลังนาจะเกิดจากลักษณะทางสังคมที่เปนชุมชนดั้งเดิม มีการเปนอยู
แบบพอมีพอกิน ไมชอบเสี่ยงและคอนขางจํากัด เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรของที่ตั้งพื้นที่มี
ทะเลลอมรอบทั้งสองดาน ทําใหถูกจํากัดพื้นที่และกิจกรรมการผลิต การขยายตัวของประชากรในรุน
หลังๆจึงนิยมการยายไปตั้งถิ่นฐานในที่อื่นๆ ซึ่งเปนผลใหชุมชนขาดแคลนประชากรคนหนุมสาวที่มี
การศึกษาสูงมาชวยทํางานพัฒนาและผลจากการขาดผูนําที่มีความชํานาญดานการพัฒนานี้ได
แสดงใหเห็นถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา เชน กรณีการไมสามารถไกลเกลี่ย
ประนีประนอมเมื่อเกิดการขัดแยงในที่ประชุม
จนทําใหตองเลิกการประชุมโดยหาขอสรุปและยุติ
ไมไดและทําใหกรรมการบริหารกลุมเกษตรที่มาจากการเลือกตั้งลาออกจากตําแหนง นอกจากนั้นยัง
พบปญหาการไมไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการที่ชุมชนขอสนับสนุนจากรัฐเนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนผูนําและผูนําใหมไมสามารถประสานงานตอเนื่องได การไมกลาแสดงความเห็นที่แตกตางใน
การประชุมเปนตน
ขอสังเกตประการที่สองพบวาความสําเร็จของการดําเนินโครงการสงเสริม
การเกษตรอาศัยความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดระหวางผูนํากับเจาหนาที่ เห็นไดจากการเกิดขึ้นของ
โครงการสงเสริมในในระยะแรกของการพัฒนาคือกอนปพ.ศ. 2539 มีโครงการสงเสริมการเกษตรเขา
มาในหมูบานนอย
สาเหตุสวนหนึ่งนาจะเกิดจากปญหาการประสานงานระหวางผูนําชุมชนกับ
หนวยงานรัฐ ซึ่งเห็นไดจากการมีทัศนคติที่ไมดีระหวางผูนําเกษตรกรกับเจาหนาที่ที่เขามาดําเนินงาน
สวนโครงการสงเสริมในชวงหลังที่เกิดขึ้นมากมาจากลูกหลานเกษตรกรที่ยายไปตั้งถิ่นฐานในที่อื่นนํา
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โครงการเขามา และจากลักษณะที่มีการติดตอสัมพันธแบบเครือญาติระหวางผูนําโครงการสงเสริม
กับผูนําเกษตรกรจึงทําใหโครงการสงเสริมการเกษตรในชวงหลังดําเนินไปไดคอนขางดี
2) การจัดตั้งกลุม กลุมแรกที่เกษตรกรรูจักคือกลุมสัจจะ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30ป
มาแลวตั้งขึ้นในหมูบานใกลเคียงและไมไดรับความสนใจจากสมาชิกในหมูบานเนื่องจากอยูไกลพื้นที่
กลุมที่เริ่มตั้งในชุมชนมีอยูหลายกลุมตามลักษณะของหนวยงานรัฐที่เขามาดําเนินโครงการซึ่งสวน
ใหญเปนการรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตามงานที่เจาหนาที่รับผิดชอบระยะสั้นๆ กลุมที่ถือวา
เกษตรกรเริ่มมีบทบาทในการจัดการคือกลุมออมทรัพยการผลิตเมื่อปพ.ศ. 2536 วัตถุประสงคเพื่อให
สมาชิกกูยืมเงินใชสอยตามความจําเปน กลุมนี้ดําเนินการอยูในกลุมเล็กๆและสงผลตอการปรับปรุง
การผลิตนอยเพราะการกูสวนใหญนําไปใชจายประจําวันหรือใชหนี้
การตั้งกลุมเกษตรกรที่มีผลกระทบชัดเจนตอการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรคือการ
จัดตั้งกลุมในโครงการสงเสริมที่เขามาชวงปพ.ศ. 2539 เปนตนมา ไดแกกลุมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับสภาพนาเปนรองสวนหรือกลุมไรนาสวนผสมในปพ.ศ.2539
กลุมโครงการหมูบานวิชาการ
เกษตรปพ.ศ. 2542 และ กลุมโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนปพ.ศ. 2543 ซึ่งทั้งสามกลุมนี้ไดรวมกัน
เปนกลุมออมทรัพยบานพรวนในปพ.ศ. 2544 โดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยบานพรวน เกิดจากผล
ของความรวมมือที่จะพัฒนาการประกอบอาชีพ และการรวมกลุมเพื่อใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน
โดยลําดับที่มา ดังนี้
ป พ.ศ. 2539 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ไดดําเนินโครงการปรับสภาพนา
เปนรองสวนไมผลใหกับเกษตรกร 11 ราย โดยสนับสนุนงบประมาณและฝกอบรมความรู ผลการ
ดําเนินงานที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นในปแรก
ไดทําใหเกษตรกรรายอื่นสนใจขอรวมจัดทํา
โครงการเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2540 และ 2541 รวม 48 ราย พรอมกันนี้โครงการไดกําหนดใหเกษตรกร
รวมกลุมกันเพื่อใหเกิดการประสานที่ดีระหวางราชการกับเกษตรกร และเกษตรกรดวยกันเองทั้งใน
พื้นที่บานพรวนและในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ทําโครงการลักษณะเดียวกัน ผลจากการรวมกลุมไดทําให
เกิดแนวคิดวาเกษตรกรควรมีสวนรวมการลงทุนกับรัฐในการจัดทําโครงการไมใชรับการชวยเหลือ
แบบใหเปลาอยางเดียว และควรมีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะใหมีเงินหมุนเวียนสําหรับการลงทุน
ตอไปในอนาคต จากการประชุมหารือตกลงกันภายในกลุมเกษตรกรไดทําใหเกิดการเก็บเงินจาก
สมาชิกตามมูลคาการชวยเหลือที่ราชการไดนํามาให เปนจํานวนเงินเริ่มตน ประมาณ 5,400 บาท
โดยเงินสวนนี้ไดใหสมาชิกหมุนเวียนกูยืมพรอมคิดดอกเบี้ยแตไมมีการปนผลตอบแทนคืนสมาชิก
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ป พ.ศ. 2542-2543 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ภายใตความรวมมือของ
หนวยงานภาคเกษตรตางๆในพื้นที่
ไดจัดทําโครงการหมูบานวิชาการเกษตรและโครงการพัฒนา
เกษตรยั่งยืนตามลําดับ
ทั้งสองโครงการยังคงหลักการใหเกษตรกรไดระดมทุนเขากองทุนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนที่ใหเกษตรกรสามารถจัดทําแผนงานโครงการของบประมาณ
จากรัฐในวงเงิน 100,000 บาท/หมูบานและโครงการกําหนดใหสมาชิกที่รับการชวยเหลืองบประมาณ
ตองสงเงินผอนชําระตั้งเปนกองทุนหมุนเวียน หากเกษตรกรรายอื่นสนใจที่จะปรับปรุงการผลิตใน
กิจกรรมใดก็สามารถสมัครเปนสมาชิกกลุมนั้นๆ และกูยืมเงินที่สมาชิกเกาผอนชําระเขากองทุน
จากการรวมกลุมเกษตรกรตั้งแตปพ.ศ. 2539-2544 ทําใหเกิดกลุมและกองทุนขึ้นหลาย
กลุมแยกตามกิจกรรมที่ดําเนินการคือกลุมไรนาสวนผสม กลุมเลี้ยงเปด กลุมเลี้ยงสุกร กลุมเลี้ยงไก
ซึ่งแตละกลุมจะมีกรรมการที่สมาชิกเลือกขึ้นมาเพื่อบริหารกองทุนนั้นๆ
โดยรวมมีเงินหมุนเวียน
ประมาณ 200,000-300,000 บาท แตเนื่องจากสมาชิกแตละกลุม/กองทุนเปนบุคคลกลุมเดียวกัน
และมีกรรมการบริหารหลายชุดทําใหเกิดความไมสะดวกในการจัดการ จึงเกิดแนวคิดการรวมเงิน
กองทุนทั้งหมดเขาดวยกันและเลือกกรรมการบริหารชุดเดียว ประกอบกับจุดมุงหมายที่ตองการให
กองทุนเติบโตตามตัวอยางที่ไดดูงานในหมูบานอื่นๆไดทําใหเกิดการเห็นชอบของสมาชิกที่จะเปลี่ยน
กลุมและกองทุนยอยทั้งหมดเปนกลุมออมทรัพย พรอมกับใหเปดการรับสมัครสมาชิกทั่วไป ตาม
ระเบียบการบริหารจัดการที่สมาชิกกําหนดขึ้น ซึ่งมีผูสมัครเขากลุมเริ่มตนประมาณ 105 คน และเปด
ใหกูเงินโดยไมจํากัดวัตถุประสงค
ผลการรวมกลุมของเกษตรกรตั้งแตเริ่มเปนตนถึงปจจุบัน พบวา เหตุผลสําคัญที่ทําให
การรวมกลุมมีผลตอการปรับปรุงการผลิตมีอยู 2 ประการคือ ประการแรกเงื่อนไขการดําเนินโครงการ
ที่กําหนดใหเกษตรกรเสนอโครงการปรับปรุงการผลิตเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ โดย
ใหเกษตรกรจัดหาวัสดุอุปกรณเอง และผอนชําระเงินเขากองทุนตามจํานวนเงินที่ไดรับการชวยเหลือ
ประการที่สอง ลักษณะการรวมกลุมเกษตรกรที่เกิดขึ้นเองตามวัตถุประสงครวมกันเพื่อการปรับปรุง
การผลิตและรูปแบบการบริหารกองทุนที่กําหนดใหสมาชิกที่สนใจในการปรับปรุงการผลิตในกิจกรรม
ที่แตละกลุมดําเนินการอยูสามารถกูยืมเงินไปลงทุนไดนั้น ไดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กันดานการปรับปรุงการผลิตจากการพบปะพูดคุยกันประจําทุกเดือนในวันกําหนดสงชําระเงิน หรือ
วันที่สวนราชการติดตามความกาวหนาของโครงการ และขณะเดียวกันสมาชิกในหมูบานยังเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูกับสมาชิกในหมูบานอื่นๆตามที่สวนราชการไดจัดประชุมสมาชิกที่ทําโครงการ
ลักษณะเดียวกันดวย
ปรากฏการณที่สนับสนุนใหเห็นวาวัตถุประสงครวมกันของสมาชิกในการ
เริ่มตนการจัดตั้งกลุมมีความสําคัญตอการปรับปรุงการผลิตคือ กรณีเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากที่
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สมาชิกรวมกลุม/กองทุนอาชีพเปนกลุมออมทรัพยแลวพบวาวัตถุประสงคของการใชเงินจากการกูยืม
ไดเปลี่ยนไปโดยที่ประชุมไดกําหนดวาไมจําเปน ตองแสดงเหตุผลของการกูยืมไปเพื่อการปรับปรุง
การประกอบอาชีพเหมือนอยางที่เคยปฏิบัติในกลุมอาชีพ ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวน
สมาชิกและเงินสวนกลางมากขึ้นเกษตรกรสนใจและใหความสําคัญตอการไดโอกาสการใชประโยชน
จากการยืมเงินสวนรวมมาใชสอยมากกวาการคํานึงถึงการปรับปรุงการผลิตที่อาจเกิดขึ้นหรือไมก็ได
จากการใชเงินกองทุน ซึ่งเหตุผลสนับสนุนกรณีนี้สังเกตไดจากพฤติกรรมการพบปะพูดคุยที่เปลี่ยนไป
ในวันสงชําระหรือกูเงินที่เกษตรกรพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนอยกวาการรวมกลุม
แบบเดิม
3) ระเบียบ กฎหมาย กฎหมายที่มีผลกับการผลิตโดยตรงในพื้นที่คือการตรวจจับสุรา
พื้นบาน ซึ่งมีผลกระทบกับการผลิตตาลโตนดเนื่องจากมีการใชน้ําผึ้งโตนดตมสุราทั้งเกษตรกรที่ผลิต
ตาลโตนดเองและเกษตรกรรายอื่นที่ไมผลิตตาลโตนด การเขมงวดตรวจจับการตมสุราสงผลโดยตรง
กับราคาน้ําผึ้ง
ซึ่งพบวาในปที่มีการตรวจจับเขมงวดราคาน้ําผึ้งจะถูกกวาปที่ไมมีการตรวจจับ
เขมงวดถึงถังละ 100-300 บาท การเขมงวดการตรวจจับจึงมีผลตอระดับรายไดของผูผลิตตาล และ
วิธีการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรบางรายที่อาจนําน้ําผึ้งมากลั่นสุราขายแทนการขายน้ําผึ้งสดหาก
พบวาไมมีการเขมงวดตรวจจับ แตไมมีผลกับการเพิ่มลดจํานวนการผลิตเนื่องจากผูผลิตตาลมักเปน
การทํากันเฉพาะบุคคลและเปนกิจกรรมที่สรางรายไดดีอยางหนึ่ง

2.3 การประเมินผลการปรับปรุงการผลิต
รูปแบบการเกษตรที่เกษตรกรคาดหวังพบวาเปนรูปแบบที่นําไปสูการผลิตแบบ
ผสมผสานเชิงการคา คือเพิ่มการทํานาเพื่อใหไดขาวไวขายเปนรายไดมากขึ้น การปรับปรุงการปลูก
พืชบนรองสวนใหไดผลผลิตสูงขึ้น การขยายการเลี้ยงสุกร เปด ซึ่งตลาดยังตองการสูง การขยายการ
เลี้ยงโคเนื่องจากทุงหญาสาธารณะยังมีมาก การใชวัสดุทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต และการผลิตตาลโตนดที่เปนพืชดังเดิม
ความสําเร็จของการทําการเกษตรในปจจุบัน
เกษตรกรคิดวายังมีประสิทธิภาพต่ําซึ่งวัดจากผลผลิตที่ไดยังนอย และมีปญหาราคาตกต่ํา เปนผลให
รายไดนอย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงการผลิตใหมีรายไดเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ขึ้นกับโอกาสการ
ไดรับการสนับสนุน การไดเรียนรูการผลิตใหม และการเอื้ออํานวยของตลาดสินคาเกษตร
โดยสรุปจากการศึกษากระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตรตามกรอบแนวความคิด
การดํารงชีพอยางยั่งยืน ของเกษตรกรบานพรวน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จะเห็น
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ไดวา กระบวนการปรับปรุงการผลิตเกิดขึ้นคอนขางซับซอนแตมีขั้นตอนคือ เกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตอระบบการผลิต ระบบไดรับผลกระทบหรือเกิดภาวะจุดจํากัด เกษตรกรประเมินผลกระทบ
เลือกยุทธวิธีการปรับปรุง และปรับปรุงการผลิต ทั้งนี้ชวงเวลาและขั้นตอนการเกิดเหตุการณตางๆ
อาจเกิดเฉพาะเหตุการณหรือเกิดหลายๆเหตุการณพรอมกัน เชน การเกิดขึ้นของโครงการสงเสริม
การเกษตรจะเกี่ยวของกับการเกิดกระบวนการกลุมและผูนํา และพบวาระบบการผลิตในกิจกรรม
หนึ่งๆจะไดรับผลกระทบจากหลายๆเหตุการณ หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งจะสงผลกระทบตอ
หลายๆกิจกรรมการผลิต ซึ่งเห็นชัดเจนกรณีผลกระทบกับระบบการผลิตขาวซึ่งเปนอาชีพหลักของ
เกษตรกรมักจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆมากกวากิจกรรมการผลิตอื่น (ตาราง 2)
ตาราง 2 ชวงเวลาการเกิดเหตุการณ ผลกระทบ และยุทธวิธีการปรับปรุงการผลิต
ชวงเวลา บริบท
การเปลี่ยนผาน
ผลกระทบ/
ยุทธวิธี
ความ
โครงสราง
ภาวะจุดจํากัด
การปรับปรุงการผลิต
ออนแอ
2524
โครงการสงเสริม
เพิ่มรายได บํารุงดิน
ไมนิยมปลูกถั่วเขียว
การปลูกถั่วเขียว
แตทําใหไมมีทุงหญา
เลี้ยงโค
น้ําทวม
โครงการแจกพันธุ ขาวและพืชอื่นเสียหาย เปลี่ยนพันธุขาว
2527
ขาวเพื่อชวยเหลือ สัตวเลี้ยงเสียหาย
ไมปลูกไมผล
2531-32 ฝนแลง
2543
อุทกภัย
ปรับสถานที่เลี้ยงสัตว
2535
โครงการสงเสริม
โคลูกผสมโตเร็ว
เลี้ยงโคลูกผสมนอย
โคเนื้อพันธุดี
โคพันธุดีเลี้ยงยาก
กวาโคพื้นเมือง
2537
โรคสุกร
สุกรตาย
ฉีดยาปองกันโรคสุกร
2543
หนูนา
ขาวเสียหาย
ใชสารเคมีในนาขาว
ระบาด
โครงการปรับ
ไดความรู
เพิ่มจํานวนการปรับ
25392541
สภาพนา
รัฐชวยเหลือการลงทุน สภาพนาเปนรองสวนไมผล
เปนรองสวนไมผล เพิ่มกิจกรรมการผลิต
รายไดเพิ่ม มีงานทํา
2539การตั้งกลุมอาชีพ/ ไดรวมคิดรวมทํา
เพิ่มเลี้ยงเปด สุกร ไมผล
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2544
2540

กองทุนหมุนเวียน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมออมทรัพย
เลือกผูนาํ มีเงินใหกูยืม
โครงการสงเสริม รายไดเพิม่
การปลูกผัก

มีทุนกูยืมใชสอย
เพิ่มการปลูกผัก

ตาราง 2 ชวงเวลาการเกิดเหตุการณ ผลกระทบ และยุทธวิธีการปรับปรุงการผลิต(ตอ)
ชวงเวลา บริบท
การเปลี่ยนผาน ผลกระทบ/
ยุทธวิธี
ความ
โครงสราง
ภาวะจุดจํากัด
การปรับปรุงการผลิต
ออนแอ
โครงการหมูบาน ไดความรู
เปลี่ยนพันธุขาว
25422544
วิชาการเกษตร/
รัฐชวยเหลือการลงทุน ปรับวิธีการดูแลรักษาขาว
โครงการพัฒนา
รายไดเพิ่ม
ไมผล พืชฤดูแลง
เกษตรยั่งยืน
เปลี่ยนพันธุเปด
เปลี่ยนแมพันธุสุกร
2543
ภาวะผูนํา
อาศัยผูนําเกษตร และ เพิ่มกิจกรรมการผลิต
การเปลี่ยนผูนํา
เจาหนาที่ มีการเรียนรู ภายใตการประสานงาน
จากกระบวนการกลุม ของผูนําและเจาหนาที่
วางแผน
ตองหารายไดเพิ่ม
เพิ่มการเลี้ยงสุกร
ใชหนี้
เชานาเพิ่ม
การแพร
ไดความรูเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนพันธุขาว
กระจาย
วิธีปฏิบัติ
เพิ่มการขุดรองสวน
เทคโนโลยี
เลี้ยงเปด ปลา
ใชเครื่องเกี่ยวนวดอัตโนมัติ
แนวโนม
ไดขอมูลตัดสินใจเลือกวิธี เปลี่ยนพันธุขาว
ราคา/
ปฏิบัติ
เพิ่มการดูแลรักษา
ผลผลิตขาว
เพิ่มการเลี้ยงเปด
ความอุดม
ไดทางเลือกการตัดสินใจ เพิ่ม/ลดตนทุนการเลี้ยง
สมบูรณของ
เลือกวิธีการผลิตและ
สัตว
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ทรัพยากร
ธรรมชาติ
การพัฒนา
เมือง

อนุรักษ

การใสปุยคอก/ปูนขาว
ในนา
ความสะดวกในการติดตอ ปรับวิธีการผลิต ผลิต
แลกเปลี่ยน
สินคาที่ตลาดตองการ
กฎหมายตรวจ ขอมูลตัดสินใจทางเลือก
ขายน้ําผึ้งสด หรือตม
จับการตมสุรา วิธีการผลิต
สุราพื้นบาน
อนึ่งตามแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนไดเชื่อมโยงความเกี่ยวของระหวางผลกระทบกับ
ตนทุนหรือทรัพยสินกลาวคือ เมื่อเกิดเหตุการณผลกระทบตางๆ ไมวาจากสวนใดจะสงผลใหสถานะ
หรือระดับตนทุนการดํารงชีพเปลี่ยนไปและจะมีผลตอการปรับยุทธวิธีการดํารงชีพ ซึ่งในแงการศึกษา
กระบวนการปรับปรุงการผลิตจะพบวาปจจัยผลกระทบแตละดานจะสงผลตอตนทุนตางประเภทกัน
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมีสองลักษณะคือสงผลใหเกิดความเสียหายหรือระดับลดลง
เชนกรณีภัย
ธรรมชาติทําใหกิจกรรมการผลิตเสียหาย หรือสงผลใหเกิดการเพิ่มระดับตนทุน เชนการแพรกระจาย
เทคโนโลยีทําใหความรูเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปจจัยผลกระทบอยางใดอยางหนึ่งจะสงผลกระทบตอ
ตนทุนหลายๆดานพรอมกัน ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับปจจัยผลกระทบใหเอื้อประโยชนตอการเพิ่ม
ตนทุนก็จะชวยใหเกษตรกรเพิ่มความสามารถในการปรับปรุงการผลิตไดดีขึ้น (ภาพ 7)
กระบวนการปรับปรุงการผลิตจากระบบเดิมสูระบบการผลิตใหม จะเห็นวาเกษตรกรจะ
เลือกยุทธวิธีการปรับระบบใหเหมาะสมกับลักษณะการเกิดเหตุการณผลกระทบที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบการผลิต โดยผลกระทบไดสงผลทั้งทางลบและทางบวก เชนการไดรับ
ผลกระทบที่มาจากการเกิดน้ําทวม/ฝนแลงและศัตรูพืช/สัตวระบาดทําใหการผลิตไดรับความเสียหาย
อยางทันทีทันใด ความจําเปนที่ตองผลิตเพื่อหาเงินใชหนี้ตามระยะเวลา แนวโนมการเคลื่อนไหว
ของผลผลิตและราคา และสถานกาณความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรตองเพิ่ม
ปริมาณหรือเลือกวิธีการผลิตใหเหมาะสมเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด
ดานการจัดทําโครงการ
สงเสริมการเกษตรที่เขามาสูพื้นที่ การแพรกระจายเทคโนโลยีใหม ความเจริญของการพัฒนาทองถิ่น
จะเปนปจจัยสนับสนุน ชวยเหลือ และกระตุนใหเกิดการปรับปรุงการผลิต ภายใตการขับเคลื่อนและ
การเอื้ออํานวยของลักษณะผูนําเกษตรกร ผูนําโครงการสงเสริม การรวมกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย
ในชุมชน และเงื่อนไขการตรวจจับสุรา (ภาพ 8)
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ความออนแอ/การ
เปลี่ยนผานโครงสราง
น้ําทวม ฝนแลง โรค
ศัตรูระบาด

ตนทุนที่ไดรับผลกระทบ

ความจําเปนตองใชหนี้
ความเคลื่อนไหวและ
แนวโนมของราคาและ
ผลผลิต
การแพรกระจายของ
เทคโนโลยี
พัฒนาความเจริญของ
เมือง

เงินทุน แรงงาน กิจกรรม
กิจกรรม วัสดุ ตลาด
อํานวยความสะดวก

ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการสงเสริม
การเกษตร
กลุม ผูนําชุมชน การ
เปลี่ยนผูนําบทบาท
เจาหนาที่สงเสริม

ดิน น้ํา พืชสัตว กิจกรรม
คมนาคม วัสดุ

ความรู วัสดุ สื่อสาร กิจกรรม การ
มีสวนรวมการอํานวยความสะดวก
ความรู แรงงาน เงินทุน คมนาคม
วัสดุ ตลาด การอํานวยความ
สะดวก การสื่อสาร
ดิน น้ํา พืชสัตว กิจกรรม
เงินทุน ความรู การอํานวยความ
สะดวก วัสดุการผลิต สื่อสาร กลุม
ผูนํา การมีสวนรวม
เงินทุน การมีสวนรวม ความรู วัสดุ
สื่อสารกิจกรรม ตลาด การมีสวน
รวม การอํานวยความสะดวก

ยุทธวิธีปรับปรุง
การผลิต
เปลี่ยนพันธุ วิธีปลูก
ใชสารเคมีในนาขาว
ปรับที่เลี้ยงสุกร ฉีดยา สุกร
เพิ่มกิจกรรมสุกร ขาว
เพิ่มการดูแลรักษา
เลือกพันธุขาว
เลือกพันธุ เครื่องจักรกล
ปรับวิธีการดูแลรักษา

ปรับวิธีการดูแล
เพิ่มเลี้ยงสัตว
ปรับวิธีดูแลรักษา เพิ่มการ
ผลิตรองสวน ปลาเปด พันธุ
สุกร ผัก พืชฤดูแลง
ปรับการดูแลรักษา
เพิ่มการผลิต
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การบังคับกฎหมาย
สรรพสามิต

กิจกรรม การอํานวยความสะดวก

ภาพ 7 ปจจัยผลกระทบที่มีตอตนทุนและยุทธวิธีการปรับปรุงการผลิต

เปลี่ยนวิธีการแปรรูป
ผลผลิตตาล
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ยุทธวิธีการผลิต(เดิม) ขาว ตาลโตนด โคพื้นเมือง สุกรพื้นเมือง ไกพื้นเมือง
ปจจัยผลกระทบ
น้ําทวม ฝนแลง
โรคศัตรูระบาด

จุดจํากัด/ผลกระทบ
ระบบการผลิตเสียหาย
อยางทันทีทันได

ยุทธวิธีปรับปรุง
เปลี่ยนพันธุ/วิธีปลูกขาว
ใชสารเคมีในนาขาว
ปรับที่เลี้ยง และฉีดยาสุกร

ความจําเปนตองใชหนี้
ตามเวลาที่กําหนด

ตองหารายไดเพิ่ม

เพิ่มการผลิตโดยเลี้ยงสุกร
เพิ่ม เชานาเพิ่ม

ความเคลื่อนไหว/แนวโนม
ราคาและผลผลิตขาว
การแพรกระจายของ
เทคโนโลยีใหม
ความเจริญของเมือง

ไดขอมูลตัดสินใจ

เพิ่มการดูแลรักษาและ
เลือกพันธุขาว
เปลี่ยนพันธุพืช
ใชเครื่องจักรกล
ปรับวิธีการผลิต
เพิ่มการผลิต

ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการสงเสริมการเกษตร
กลุม/ศักยภาพผูนําชุมชน/
การเปลี่ยนผูนํา/บทบาท
เจาหนาที่สงเสริม
การบังคับกฎหมาย
สรรพสามิต(สุรา)

ไดขอมูลใหมเพื่อ
ปรับปรุงระบบเดิม
ไดแลกเปลี่ยนรับขอมูล
ความสะดวกในการติดตอ
ซื้อขาย
เลือกวิธีใชประโยชน
และอนุรักษ

ลดตนทุน/เพิ่มเลี้ยงสุกร
เปด โค บํารุงดิน

ไดการชวยเหลือ สนับสนุน
เงินทุน ความรู
การมีสวนรวม
ไดการชวยเหลือเงินทุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การหามทําการผลิตสุรา

ปรับวิธีดูแลรักษา
เพิ่มกิจกรรมการผลิต
ปรับวิธีการผลิต
เพิ่มการผลิต
เพิ่มแหลงทุน
เปลี่ยนวิธีแปรรูปผลผลิตตาล

ยุทธวิธีการผลิต(ใหม) ขาว ตาลโตนด พืชผัก รองสวนไมผล พืชฤดูแลง โคพื้นเมือง
ลูกผสม แมสุกรพันธุดี ไกพื้นเมือง เปดบาบารี่ เลี้ยงปลา
ภาพ 8 ขั้นตอนการปรับปรุงการผลิต จากยุทธวิธีการผลิตเดิมสูยุทธวิธีการผลิตใหม
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3. วิธีการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
3.1 ขอมูลครัวเรือนและการประกอบอาชีพ
ผูใหขอมูลรอยละ 74 เปนเพศหญิงอายุเฉลี่ย 55 ป มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.2 คน
การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวนอาชีพเฉลี่ย 2.4 อาชีพ โดยอาชีพที่นอกเหนือจาก
อาชีพเกษตรซึ่งทํากันทุกครัวเรือนแลว เกษตรกรรอยละ 36 ประกอบอาชีพรับจาง รองลงมาไดแก
ประมง คาขาย รับราชการ และ ทํางานบริษัทเอกชน ตามลําดับ (ตาราง3)
ดานอาชีพเกษตร เกษตรกรมีกิจกรรมเฉลี่ย 5.5 กิจกรรม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ
เรียงลําดับจํานวนเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมจากมากไปหานอยคือ ทํานา เลี้ยงไกพื้นเมือง สุกร การ
ปรับสภาพนาเปนรองสวนไมผล เลี้ยงโค ตาลโตนด เลี้ยงเปด ปลา ปลูกพืชผัก และปลูกพืชฤดูแลงใน
นาขาว โดยการทํานาเปนกิจกรรมหลักที่ทํากันทุกครัวเรือน และถือเปนกิจกรรมดั้งเดิมคือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนาน เชนเดียวกับตาลโตนด สุกร โค และไกพื้นเมือง สวนกิจกรรมใหมคือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในหมูบานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาคือ การปรับสภาพนาเปนรองสวนไมผล เลี้ยงปลา พืชผัก
และปลูกพืชฤดูแลงในนาหลังเก็บเกี่ยวขาว (ตาราง 4)
ตาราง 3 ประเภทอาชีพ
ประเภทอาชีพ
เกษตร
ประมง
รับจาง
คาขาย
ราชการ
เอกชน

ทํา
(รอยละ)
100.0
32.0
36.0
20.0
18.0
16.0

ไมทํา
(รอยละ)
0
68.0
64.0
80.0
82.0
84.0
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ตาราง 4 ประเภทกิจกรรมการเกษตร
ประเภทกิจกรรม
ทํา (รอยละ)
เปนกิจกรรมดั้งเดิม
เปนกิจกรรมใหม
ทํานา
100.0
0
0
62.0
รองสวน
0
พืชผัก
28.0
0
พืชหลังขาว
22.0
50.0
ตาล
6.0
50.0
โค
10.0
58.0
สุกร
18.0
10.0
เปด
24.0
62.0
ไก
24.0
0
ปลา
30.0

ไมทํา
(รอยละ)
0
38.0
72.0
78.0
44.0
40.0
24.0
66.0
14.0
70.0

3.2 วิธีการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
3.2.1 การปรับปรุงการผลิตขาว
1) รายการปรับปรุงการผลิต
ในขั้นตอนการผลิตขาว 9 ขั้นตอน เกษตรกรเกือบทั้งหมด คือรอยละ 82-100 จะมี การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมดิน วิธีปลูก พันธุ การใชปุย การ
ปองกันกําจัดศัตรู เก็บเกี่ยว นวด และจําหนาย ยกเวนการใหน้ํา ที่มีการปรับปรุงเพียงรอยละ 52 ดาน
การเพิ่มลดพื้นที่ปลูก พบวารอยละ 44 มีการเพิ่มพื้นที่ และลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่นๆ (ตาราง 5)
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งใน การปรับปรุงการผลิตพบวารอยละ 68 เพื่อเพิ่มรายได และ
รอยละ 32 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร วัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 65.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร และ
รอยละ 32.7 เพื่อเพิ่มรายได นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต
และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอมเปนวัตถุประสงคอันดับสามและสี่ที่มีเกษตรกรคํานึงถึง
เพียงเล็กนอย (ตาราง 6)
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ตาราง 5 รายการปรับปรุงการผลิตขาว
รายการ
วิธีปลูก
การเตรียมดิน
พันธุ
ใชปุย
ใหน้ํา
ปองกันกําจัดศัตรู
เก็บการเก็บเกี่ยว
นวด
จําหนาย
เพิ่มจํานวนพื้นที่
ลดจํานวนพื้นที่

ปรับปรุง
(รอยละ)
88.0
98.0
98.0
96.0
52.0
82.0
100.0
100.0
96.0
44.0
44.0

ตาราง 6 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตขาว
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสง
อันดับ1
ค
(รอยละ)
อันดับ2
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
32.7
68.0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
65.3
32.0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
2.0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
สภาพแวดลอม

ไมปรับปรุง
(รอยละ)
12.0
2.0
2.0
4.0
48.0
18.0
0
0
4.0
56.0
56.0

วัตถุประสง
ค
อันดับ3
(รอยละ)
0
5.9
94.1
0

วัตถุประสง
ค
อันดับ4
(รอยละ)
0
0
0
100

3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
การวัดความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตวัดจากความพึงพอใจ 5 ระดับ คือมากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดนั้นพบวาเกษตรกรที่มีความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต ระดับ
มากถึงมากที่สุดแยกตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือดานการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มผลผลิต
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อาหาร ลดความเสี่ยงในการผลิต และ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอมรอยละ 72 , 71.4 , 5.9
และ 60 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงแตละดานเทากับ 4.0
,4.1,2.7 และ3.1 ตามลําดับ (ตาราง7)
ตาราง 7 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปรับปรุงการผลิตขาว
วัตถุประสงค
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
36
36
22
6
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
36.7
34.7
28.6
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
5.9
58.8
29.4
5.9
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
10
50
0
20
20
สภาพแวดลอม
3.2.2 การปรับปรุงการผลิตพืชบนรองสวน
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การใชปุย พัน ธุ การเตรียมดิน และวิธีปลูก เปน ขั้นตอนที่เกษตรกรสว นใหญ คือร อยละ
63.3-86.7 ทําการปรับปรุง รองลงมาคือ การใหน้ํา การปองกั นกําจั ดศัตรู รอยละ 46.7-50 การเก็บ
เกี่ยว จําหนาย เพิ่ม ลดพื้นที่ปลูก พบวามีเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 3.3-33.3(ตาราง 8)
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรั บปรุง การผลิต พบวารอยละ90มีวั ตถุประสงค เพื่ อเพิ่ม
รายได วัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 85.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร สวนวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เสี่ยงในการผลิต และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอมเปนวัตถุประสงคอันดับสามและอันดับสี่ที่
มีเกษตรกรคํานึงถึงเพียงเล็กนอย (ตาราง 9)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุ งการผลิตเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มผลผลิตอาหาร ลดความเสี่ย ง
ในการผลิต และเพื่ อเพิ่ม ความยั่ง ยืนของสภาพแวดล อม มี จํา นวนรอยละ 78.6 , 59.2 , 33.3 และ
18.2 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรั บปรุง แตล ะดา นเทากับ 3.9
,3.8,2.9 และ2.9 ตามลําดับ (ตาราง 10 )
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ตาราง 8 รายการปรับปรุงการผลิตพืชบนรองสวน
รายการ
ปรับปรุง
(รอยละ)
วิธีปลูก
63.3
การเตรียมดิน
73.3
พันธุ
80.0
ใชปุย
86.7
ใหน้ํา
50.0
ปองกันกําจัดศัตรู
46.7
การเก็บเกี่ยว
10.0
จําหนาย
33.3
เพิ่มจํานวน
23.3
ลดจํานวน
3.3

ไมปรับปรุง
(รอยละ)
36.7
26.7
20.0
13.3
50.0
53.3
90.0
66.7
76.7
96.7

ตาราง9 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตพืชบนรองสวน
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
90.0
7.4
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
6.7
85.2
5.9
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
3.3
7.4
88.2
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
0
100
สภาพแวดลอม
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ตาราง10 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตพืชบนรองสวน
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
35.7
42.9
7.1
3.6
10.7
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
22.2
37.0
37.0
2.0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
33.3
38.9
16.7
5.6
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
18.2
0
18.2
18.2
36.4
สภาพแวดลอม
3.2.3 การปรับปรุงการผลิตพืชผัก
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การเลือกพันธุพืช การใชปุย และ การใหน้ํา เปนรายการหลักที่เกษตรกรสวนใหญคือ
รอยละ 75-91.7 ทําการปรับปรุงการผลิต รองลงมาคือ การจําหนาย การปองกันกําจัดศัตรู การเตรียม
ดิน และวิธีปลูก คือรอยละ 41.7-58.3 ดานการเพิ่ม ลดพื้นที่ปลูก พบวามีเกษตรกรเพิ่มพื้นที่ รอยละ
50 และลดพื้นที่ รอยละ 33.3 (ตาราง 11)
ตาราง 11 รายการปรับปรุงการผลิตพืชผัก
รายการ
วิธีปลูก
การเตรียมดิน
พันธุ
ใชปุย
ใหน้ํา
ปองกันกําจัดศัตรู
การเก็บเกี่ยว
จําหนาย
เพิ่มจํานวน
ลดจํานวน

ปรับปรุง
(รอยละ)
41.7
50.0
75.0
91.7
83.3
50.0
16.7
58.3
50.0
33.3

ไมปรับปรุง
(รอยละ)
58.3
50.0
25.0
8.3
16.7
50.0
83.3
41.7
50.0
66.7
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2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตพบวารอยละ75เพื่อเพิ่มรายได อันดับสอง
รอยละ 81.8 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร สวนวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิตและเพื่อเพิ่ม
ความยั่งยืนของสภาพแวดลอมมีเกษตรกรคํานึงถึงเพียงเล็กนอย (ตาราง 12)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุ งการผลิตเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มผลผลิตอาหาร ลดความเสี่ย ง
ในการผลิต และ เพื่อเพิ่ มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม มีจํ านวนรอยละ 90.9 , 50.0 , 11.1 และ
40.0 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรั บปรุง แตล ะดา นเทากับ 4.3
,3.7,2.8 และ3.4 ตามลําดับ (ตาราง 13)
ตาราง 12 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตพืชผัก
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
75.0
18.2
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
25.0
81.8
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
0
100
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
0
100
สภาพแวดลอม
ตาราง13 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปรับปรุงการผลิตพืชผัก
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
9.1
เพื่อเพิ่มรายได
36.4
54.5
0
0
25
25
41.7
8.3
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
0
0
11.1
55.6
33.3
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
40
0
20
20
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
สภาพแวดลอม
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3.2.4 การปรับปรุงการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาว
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การเลือกพันธุพืช การเตรียมดิน และการใชปุยเปนรายการหลักที่เกษตรกรสวนใหญ คือ
รอยละ 66.7-88.9 ทําการปรับปรุงการผลิตรองลงมาคือวิธีปลูก การจําหนาย ใหน้ํา และการปองกัน
กําจัดศัตรู รอยละ 22.2-55.6 ดานการเพิ่มลดพื้นที่ปลูก พบวามีเกษตรกรเพิ่มพื้นที่ รอยละ 55.6 และ
ลดพื้นที่ รอยละ 22.2 (ตาราง 14)
ตาราง 14 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาว
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีปลูก
55.6
44.4
การเตรียมดิน
77.8
22.2
พันธุ
88.9
11.1
ใชปุย
66.7
33.3
ใหน้ํา
22.2
77.8
ปองกันกําจัดศัตรู
22.2
77.8
การเก็บเกี่ยว
0
100.0
จําหนาย
33.3
66.7
เพิ่มจํานวน
55.6
44.4
ลดจํานวน
22.2
77.8
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตพบวารอยละ 77.8 เพื่อเพิ่มรายได และ
รอยละ 22.2 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม อันดับสองรอยละ 50 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
รองลงมาคือเพื่อการลดความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม (ตาราง15)
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ตาราง15 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาว
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
77.8
25.0
0
0
33.3
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
0
50.0
0
40.0
50.0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
12.5
0
60.0
16.7
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
22.2
12.5
สภาพแวดลอม
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว คื อ เพื่ อ เพิ่ ม รายได เพิ่ ม ผลผลิ ต อาหาร และ เพื่ อ เพิ่ ม ความยั่ ง ยื น ของ
สภาพแวดลอม มีจํานวนรอยละ 77.7 , 66.7 และ 83.3 ตามลํา ดับ ส วนการลดความเสี่ยงในการผลิ ต
พบวามีค วามสํา เร็จสู งสุดเพียงระดั บปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจในความสําเร็ จการ
ปรับปรุงแตละดานเทากับ 4.2 ,3.7,4.0 และ2.6 ตามลําดับ (ตาราง 16)
ตาราง16
ขาว

ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตพืชฤดูแลงในนา
วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม

มากที่สุด
(รอยละ)
44.4
0
0
33.3

มาก
(รอยละ)
33.3
66.7
0
50.0

ปานกลาง
(รอยละ)
22.2
33.3
71.4
0

นอย
(รอยละ)
0
0
14.3
16.7

นอยที่สุด
(รอยละ)
0
0
14.3
0
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3.2.5 การปรับปรุงการผลิตตาลโตนด
1) รายการปรับปรุงการผลิต
ตาลโตนดมีการปรับปรุงการผลิตคอนขางนอยเนื่องจากเปนพืชที่ไดรับการวิจัยและพัฒ นา
นอยทําใหเทคโนโลยีที่ถายทอดสูเกษตรกรมี นอย การปรับปรุงการผลิ ตสวนใหญจึ งมี เฉพาะดานการ
จําหนายและการแปรรูป คือรอยละ 75.0 และ 66.7 ดานการเพิ่ม ลดจํานวนการผลิต พบวามีเกษตรกร
เพิ่มจํานวน รอยละ 58.3 และลดจํานวน รอยละ 12.5 (ตาราง 17)
ตาราง 17 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตตาลโตนด
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีปลูก
16.7
83.3
การเตรียมดิน
0
100.0
พันธุ
4.2
95.8
ใชปุย
0
100.0
ใหน้ํา
0
100.0
ปองกันกําจัดศัตรู
0
100.0
การเก็บเกี่ยว
12.5
87.5
แปรรูป
66.7
33.3
จําหนาย
75.0
25.0
เพิ่มจํานวน
58.3
41.7
ลดจํานวน
12.5
87.5
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วั ต ถุ ป ระสงค อั น ดั บ หนึ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต พบว า ร อ ยละ 91.7 เพื่ อ เพิ่ ม รายได
วัตถุประสงค อันดับสอง รอยละ 63.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร และ รอยละ 31.6 เพื่อการลดความเสี่ยง
ในการผลิต (ตาราง 18)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่มีความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตระดับมากถึงมากที่สุดแยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มผลผลิตอาหาร ลดความเสี่ยง
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ในการผลิต มีจํานวนรอยละ 87.5 , 53.0 และ 53.9 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ความสําเร็จการปรับปรุงแตละดานเทากับ 4.4 ,3.4, และ 3.7 ตามลําดับ (ตาราง 19)
ตาราง 18 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตตาลโตนด
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
91.7
5.3
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
8.3
63.2
36.4
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
31.6
63.6
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
0
100
สภาพแวดลอม
ตาราง19 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตตาลโตนด
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
54.2
33.3
8.3
4.2
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
5.9
47.1
29.4
17.6
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
23.1
30.8
38.5
7.7
0
เพื่อเพิ่มความ
100
0
0
0
0
ยั่งยืนของสภาพแวดลอม

3.2.6 การปรับปรุงการผลิตโค
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การเลี้ยงสัตวมีรายการในการปรับปรุงรวม 7 รายการ คือ วิธีเลี้ยง สถานที่เลี้ยง พันธุ การ
ใหอาหาร ใหน้ํา การปองกันกําจัดศัตรู และการจําหนาย ซึ่งการปรับปรุงการเลี้ยงโค พบวา การ
ปรับปรุงการผลิตดานสถานที่ เปนรายการที่มีการปรับปรุงการผลิตมากที่สุดคือรอยละ 61.5 สวนดาน
อื่นๆ มีการปรับปรุงไมเกิน รอยละ 40 ดานการเพิ่ม ลดจํานวนการเลี้ยง พบวามีเกษตรกรเพิ่มการเลี้ยง
รอยละ 26.9 และลดการเลี้ยง รอยละ 65.4 (ตาราง 20)
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ตาราง 20 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตโค
รายการ
ปรับปรุง
(รอยละ)
วิธีเลี้ยง
34.6
สถานที่
61.5
พันธุ
23.1
อาหาร
38.5
ใหน้ํา
30.8
ปองกันกําจัดศัตรู
11.5
จําหนาย
26.9
เพิ่มจํานวน
65.4
ลดจํานวน
23.1

ไมปรับปรุง
(รอยละ)
65.4
38.5
76.9
61.5
69.2
88.5
73.1
34.6
76.9

2) วัตถุประสงค การปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรทั้งหมดคือ เพื่อเพิ่มรายได
สวนวัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 75 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต และรอยละ 25 เพื่อเพิ่มความ
ยั่งยืนของสภาพแวดลอม (ตาราง 21)
ตาราง 21 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตโค
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
0
16.7
เพื่อเพิ่มรายได
100
0
0
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
0
0
75.0
50.0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
100
33.3
0
25.0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม
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3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได ลดความเสี่ยงในการผลิต และ เพื่อ
เพิ่ มความยั่ง ยืนของสภาพแวดลอม มี จํา นวนรอยละ 92.3 , 60.0 และ 42.9ตามลําดับ โดยคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงแตละดานเทากับ 4.7 ,3.5 และ 3.6 ตามลําดับ (ตาราง
22)
ตาราง 22 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตโค
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
(รอยละ)
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
11.5
3.8
3.8
เพื่อเพิ่มรายได
80.8
0
0
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
6.7
53.3
20.0
20.0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
14.3
28.6
57.1
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม

นอยที่สุด
(รอยละ)
0
0
0
0

3.2.7 การปรับปรุงการผลิตสุกร
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การใหอาหาร เปนรายการที่มีเกษตรกรปรับปรุงสูงสุดคือ รอยละ 97.2 รองลงมาคือ พันธุ
วิธีเลี้ยง และสถานที่เลี้ยง รอยละ 61.1-77.8 การปองกันกําจัดศัตรู และการจําหนาย มี การปรับปรุง
การผลิต รอยละ 44.4-58.3 ดานการเพิ่ม ลดจํานวนการเลี้ยง พบวามีเกษตรกรเพิ่มการเลี้ยง รอยละ
55.6 และลดการเลี้ยง รอยละ 27.8 (ตาราง 23)
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งใน การปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร รอยละ 97.2 คือเพื่อเพิ่ม
รายได สวนวัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 81.8 เพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต และเพื่อเพิ่มความ
ยั่งยืนของสภาพแวดลอมมีเกษตรกรคํานึงถึงเพียงเล็กนอย (ตาราง 24)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได ลดความเสี่ยงในการผลิต มีจํานวน
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รอยละ 86.1 และ 52.4 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ ยความพึง พอใจในความสําเร็จการปรั บปรุ งแตละ
ดานเทากับ 4.4 และ 3.4 ตามลําดับ (ตาราง 25)
ตาราง 23 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตสุกร
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีเลี้ยง
66.7
33.3
สถานที่
61.1
38.9
พันธุ
77.8
22.2
อาหาร
97.2
2.8
ใหน้ํา
55.6
44.4
ปองกันกําจัดศัตรู
44.4
55.6
จําหนาย
58.3
41.7
เพิ่มจํานวน
55.6
44.4
ลดจํานวน
27.8
72.2
ตาราง 24 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตสุกร
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
100
9.0
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
0
0
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
81.8
50.0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
9.1
50.0
100
สภาพแวดลอม
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ตาราง 25 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตสุกร
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
(รอยละ) (รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
61.1
25.0
11.1
2.8
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
0
0
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
9.5
42.9
28.6
19.0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
14.3
28.6
4.9
14.3
สภาพแวดลอม

นอยที่สุด
(รอยละ)
0
0
0
0

3.2.8 การปรับปรุงการผลิตเปด
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การเลี้ยงเปดมีการปรับปรุงการผลิตในหลายขั้นตอน ไดแก สถานที่เลี้ยง พันธุ การให
อาหาร วิธีเลี้ยง และการจําหนาย มีเกษตรกรปรับปรุง รอยละ 60.0-86.7 สวน การใหน้ํา และปองกัน
กําจัดศัตรู มีการปรับปรุงการผลิตนอย รอยละ 33.3-40.0 ดานการเพิ่ม ลดจํานวนการเลี้ยง พบวามี
เกษตรกรเพิ่มการเลี้ยง รอยละ 66.7 และลดการเลี้ยง รอยละ 26.7 (ตาราง 26)
ตาราง 26 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตเปด
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีเลี้ยง
66.7
33.3
สถานที่
86.7
13.3
พันธุ
86.7
13.3
อาหาร
80.0
20.0
ใหน้ํา
40.0
60.0
ปองกันกําจัดศัตรู
33.3
66.7
จําหนาย
60.0
40.0
เพิ่มจํานวน
66.7
33.3
ลดจํานวน
26.7
73.3
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2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร รอยละ 73.3 คือเพื่อเพิ่ม
รายได รองลงมาคือการ เพิ่มผลผลิตอาหาร รอยละ 26.7 สวนวัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 57.1
เพื่อ เพิ่มผลผลิตอาหาร และ รอยละ 28.6 เพื่อเพิ่มรายได ดานเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต และ
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอมมีเกษตรกรคํานึงถึงเพียงเล็กนอย (ตาราง 27)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับ ปรุงการผลิตเพื่ อเพิ่มรายได และ เพิ่มผลผลิตอาหาร มีจํานวน
รอยละ 73.3 และ 53.9 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงแตละ
ดานเทากับ 4.1 และ 3.3 ตามลําดับ (ตาราง 28)
ตาราง 27 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตเปด
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
73.3
28.6
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
26.7
57.1
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
14.3
80.0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
20.0
100
สภาพแวดลอม
ตาราง 28 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตเปด
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
6.7
เพื่อเพิ่มรายได
60.0
13.3
6.7
13.3
7.7
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
15.4
38.5
15.4
23.1
0
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
33.3
66.7
0
0
100
0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม
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3.2.9 การปรับปรุงการผลิตไกพื้นเมือง
1) รายการปรับปรุงการผลิต
การเลี้ยงไกพื้นเมืองมีเกษตรกรปรับปรุงการผลิตสูงสุดเพียง รอยละ 60.0 ในดานการ
จําหนาย สวนสถานที่เลี้ยง วิธีเลี้ยง พันธุ การใหอาหาร การใหน้ํา และการปองกันกําจัดโรค มี
เกษตรกรปรับปรุง รอยละ 40.0-53.3 ดานการเพิ่ม ลดจํานวนการเลี้ยง พบวามีเกษตรกรเพิ่มการเลี้ยง
รอยละ 53.3 และลดการเลี้ยง รอยละ 6.7 (ตาราง 29)
ตาราง 29 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตไกพื้นเมือง
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีเลี้ยง
23.3
76.7
สถานที่
40.0
60.0
พันธุ
50.0
50.0
อาหาร
53.3
46.7
ใหน้ํา
43.3
56.7
ปองกันกําจัดศัตรู
46.7
53.3
จําหนาย
60.0
40.0
เพิ่มจํานวน
53.3
46.7
ลดจํานวน
6.7
93.3
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งใน การปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร รอยละ 63.3 คือเพื่อเพิ่ม
รายได รองลงมาคือการ เพิ่มผลผลิตอาหาร รอยละ 36.7 สวนวัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 51.7
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร รอยละ 37.9 เพื่อ เพิ่มรายได และ รอยละ 10.3 เพื่อการลดความเสี่ยงในการ
ผลิต (ตาราง 30)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่ มี ค วามสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด แยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้ง ไว คื อ ดานการปรั บปรุง การผลิ ตเพื่อ เพิ่ มรายได เพิ่ม ผลผลิ ตอาหาร และ การลด
ความเสี่ย งมีจํานวนรอยละ 60.0 , 50.0 และ 25.0 ตามลําดั บ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ความสําเร็จการปรับปรุงแตละดานเทากับ 3.8,3.5 และ 2.9 ตามลําดับ(ตาราง 31)
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ตาราง 30 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตไกพื้นเมือง
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
63.3
37.9
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
36.7
51.7
28.6
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
10.3
71.4
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
0
0
สภาพแวดลอม
ตาราง 31 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตไกพื้นเมือง
วัตถุประสงค
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
0
เพื่อเพิ่มรายได
30.0
30.0
26.7
13.3
7.1
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
25.0
25.0
35.7
7.1
0
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
25.0
37.5
37.5
0
0
0
0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม
3.2.10 การปรับปรุงการผลิตปลา
1) รายการปรับปรุงการผลิต
พันธุ การใหอาหาร สถานที่เลี้ยง และ วิธีเลี้ยง มีเกษตรกรปรับปรุงการผลิต รอยละ
60.0-86.7 ในดาน การใหน้ํา การปองกันกําจัดโรค และ การจําหนาย มีเกษตรกรปรับปรุง รอยละ
13.3- 40.0 สวนการเพิ่ม ลดจํานวนการเลี้ยง พบวามีเกษตรกรเพิ่มการเลี้ยง รอยละ 40.0 และลดการ
เลี้ยง รอยละ 13.3 (ตาราง 32)
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร รอยละ 66.7 คือเพื่อเพิ่ม
รายได รองลงมาคือการ เพิ่มผลผลิตอาหาร รอยละ 33.3 สวนวัตถุประสงคอันดับสอง รอยละ 66.7
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร รอยละ 25.0 เพื่อเพิ่มรายได นอกจากนั้นเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิตบาง
เล็กนอย (ตาราง 33)
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3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรที่มีความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตระดับมากถึงมากที่สุดแยกตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ ดานการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และ เพิ่มผลผลิตอาหาร มีจํานวน
รอยละ 92.9 และ 64.3 ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงแตละ
ดานเทากับ 4.2 และ 3.9 ตามลําดับ (ตาราง 34)
ตาราง 32 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการผลิตปลา
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
วิธีเลี้ยง
60.0
40.0
สถานที่
66.7
33.3
พันธุ
86.7
13.3
อาหาร
86.7
13.3
ใหน้ํา
13.3
86.7
ปองกันกําจัดศัตรู
13.3
86.7
จําหนาย
40.0
60.0
เพิ่มจํานวน
40.0
60.0
ลดจํานวน
13.3
86.7
ตาราง 33 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตปลา
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ4
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
66.7
25.0
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
33.3
66.7
16.7
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
0
8.3
83.3
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
0
0
สภาพแวดลอม
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ตาราง 34 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิตปลา
วัตถุประสงค
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
0
0
เพื่อเพิ่มรายได
42.9
50.0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
42.9
21.4
21.4
14.3
0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
14.3
42.9
42.9
0
0
0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

นอยที่สุด
(รอยละ)
7.1
0
0
0

3.2.11การปรับปรุงการทํางานนอกเกษตร
1) รายการปรับปรุงการผลิต
เกษตรกร รอยละ 66.7 ไดลดการทํางานนอกเกษตรลงเพื่อไปทําการเกษตร และ รอยละ
55.6 เคยลดการทําการเกษตรเพื่อไปทํากิจกรรมนอกเกษตร (ตาราง 35)
2) วัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต
วัตถุประสงคอันดับหนึ่งในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรรอยละ 88.9 คือเพื่อเพิ่ม
รายได และรอยละ 11.1 เพิ่มผลผลิตอาหาร สวนวัตถุประสงคอันดับสอง เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได และเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต รอยละ 33.3 เทากัน (ตาราง 36)
3) ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงค
เกษตรกรทั้งหมดมีความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตระดับมากถึงมากที่สุด ดานการ
เพิ่ม รายได และ เพิ่มผลผลิตอาหาร สวนดานการลดความเสี่ยงในการผลิต มีจํานวนรอยละ 50.0 ที่
สําเร็จในระดับมากถึงมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงแตละดาน
เทากับ 4.8 ,4.7 และ 3.8 ตามลําดับ (ตาราง 37)
ตาราง 35 รายการปรับปรุงการผลิตและจํานวนรอยละผูปรับปรุงการทํางานนอกเกษตร
รายการ
ปรับปรุง
ไมปรับปรุง
(รอยละ)
(รอยละ)
ลดจํานวนกิจกรรมเกษตรไปทํานอกเกษตร
55.6
44.4
ลดจํานวนกิจกรรมนอกเกษตรไปทําเกษตร
66.7
33.3
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ตาราง36 อันดับวัตถุประสงคการปรับปรุงการทํางานนอกเกษตร
วัตถุประสงค
ประเภทวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
อันดับ2
อันดับ1
(รอยละ)
(รอยละ)
เพื่อเพิ่มรายได
88.9
33.3
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
11.1
33.3
เพื่อลดความเสี่ยงการผลิต
0
33.3
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
0
0
สภาพแวดลอม

วัตถุประสงค
อันดับ3
(รอยละ)
0
0
100
0

วัตถุประสงค
อันดับ4
(รอยละ)
0
0
0
0

ตาราง37 ระดับความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปรับปรุงงานนอกเกษตร
วัตถุประสงค
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
0
0
0
เพื่อเพิ่มรายได
75.0
25.0
0
0
0
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
66.7
33.3
0
0
50.0
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
25.0
25.0
0
0
0
0
0
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของ
สภาพแวดลอม

3.2.12 ความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตรวม
การประเมิ น คะแนนความพึ ง พอใจในความสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ในแต ล ะ
กิจกรรมการผลิตการเกษตร 10 กิจกรรม และนอกเกษตร 1 กิ จกรรม คํ านวณหาคาชวงคะแนนจาก
คะแนนสูงสุด(5)-คะแนนต่ําสุด(1)/จํานวนชวง(5) = 0.80 ซึ่งกําหนดคาการประเมินความพึงพอใจคือ
1.0-1.80 พอใจนอยที่สุด 1.81-2.61 พอใจนอย 2.62-3.42 พอใจปานกลาง 3.43-4.23 พอใจมาก
4.24-5.0 พอใจมากที่สุด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในความสํ าเร็จในการปรับ ปรุง
การผลิตรวมระดับมาก โดยกิจกรรมที่ความพึง พอใจระดับมากที่สุดคือกิจกรรมนอกเกษตร รองลงมา
คือระดับมากไดแก การเลี้ยงโค สุกร ตาลโตนด ปลา ขาว เปด ไก พืชฤดูแลงในนาขาว และผัก ระดับ
ปานกลาง คือรองสวนไมผลซึ่งต่ําสุด (ตาราง 38)
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ตาราง 38 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตจําแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
การปรับปรุงการผลิตขาว
3.87
มาก
การปรับปรุงการผลิตรองสวน
3.33
ปานกลาง
การปรับปรุงการผลิตผัก
3.50
มาก
3.58
มาก
การปรับปรุงการผลิตพืชไร
3.93
มาก
การปรับปรุงการผลิตตาลโตนด
4.11
มาก
การปรับปรุงการผลิตโค
การปรับปรุงการผลิตสุกร
4.05
มาก
3.65
มาก
การปรับปรุงการผลิตเปด
3.59
มาก
การปรับปรุงการผลิตไก
3.91
มาก
การปรับปรุงการผลิตปลา
4.50
มากที่สุด
การปรับปรุงการผลิตนอกเกษตร
3.83
มาก
การปรับปรุงการผลิตรวม
ดานความพึงพอใจในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตแยกตามวัตถุประสงคการ
ปรับปรุง พบวาดานการเพิ่มรายได และการเพิ่มผลผลิตอาหาร มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา
คือ การลดความเสี่ยงในการผลิต และ เพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม ซึ่งความพึงพอใจระดับปาน
กลาง (ตาราง 39)
ตาราง39 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตจําแนกตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
เพื่อเพิ่มรายได
4.15
มาก
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
3.77
มาก
3.09
ปานกลาง
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
3.06
ปานกลาง
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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4. ตนทุนการปรับปรุงการผลิต
ปจจัยที่ใชในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรศึกษาจากการปจจัยดานทรัพยสิน
(assets)ซึ่งถือเปนตนทุน (capital) ที่นํามาใชในการปรับปรุงการผลิตเพื่อใหไดผลลัพธ (outcome) ที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน โดยตนทุนการปรับปรุงพิจารณาจากตนทุน 5 กลุม คือ ตนทุนมนุษย
(human capital) ไดแก ทักษะ ความรู แรงงาน การเปนผูนํา ตนทุนธรรมชาติ (natural capital)
ไดแก สภาพดิน น้ํา ความหลากหลายของพืชและสัตว ตนทุนการเงิน (financial capital) ไดแก
เงินสะสม เงินไหลเวียน ตนทุนกายภาพ (physical capital) ไดแก การขนสง ความสามารถในการ
จัดหาเครื่องมือวัสดุที่ใชในการผลิต การเปดรับขาวสาร จํานวนการผลิต การเขาถึงการตลาดสินคา
ตนทุนสังคม (social capital) ไดแก กลุม และการเปนสมาชิก การมีสวนรวมของชุมชนและเจาหนาที่
และการไดรับการอํานวยความสะดวกจากเจาหนาที่ ดังนี้

4.1 ตนทุนมนุษย
4.1.1ทักษะ ความรู
เกณฑที่ใชประเมินทักษะความรูประกอบดวย ประสบการณในการเขารับการฝกอบรม ดูงาน
และความสามารถในการแกไขปญหาการเกษตร ซึ่งพบวาเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการรับ
ฝกอบรม ดูงาน อยางนอยหนึ่งครั้ง โดยจํานวนครั้งที่รับการอมรมสูงสุด 15 ครั้ง จํานวนครั้งเฉลี่ย 3.5
ครั้ง ดานการแกไขปญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นดวยตนเองพบวาเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่งที่แกไขปญหา
ดวยตนเองหรือมีการปรึกษาเพื่อนบานบาง (ตาราง 40) สวนความสําเร็จในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
พบวาสวนใหญ แกไขปญหาไดสําเร็จเปนสวนมากถึงสําเร็จทุกครั้ง (ตาราง 41)
ตาราง 40 วิธีการแกไขปญหาการเกษตรของเกษตรกร
รายการ
แกไขไดดวยการรับการชวยเหลือจากผูอื่นเปนสวนใหญ
แกไขดวยตัวเองพอๆกันกับการไดรับการชวยเหลือจากผูอื่น
แกไขไดดวยตัวเองมากวาการใหผูอื่นชวยเหลือ
แกไขไดดวยตัวเองทุกครั้ง
รวม

รอยละ
4.0
42.0
18.0
36.0
100.0
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ตาราง 41 ความสําเร็จในการแกไขปญหาการเกษตรของเกษตรกร
รายการ
สําเร็จนอยครั้ง
สําเร็จและไมสําเร็จพอๆกัน
สําเร็จเปนสวนมาก
สําเร็จทุกครั้ง
รวม

รอยละ
4.0
32.0
46.0
18.0
100.0

4.1.2 คุณภาพแรงงานทําการเกษตร
เกษตรกรมีแรงงานทําการเกษตรเฉลี่ย 2.5 คน เปนแรงงานครัวเรือน 2.1 คนและเปน
แรงงานนอกครัวเรือน 0.4 คน ปญหาสุขภาพที่ถึงขั้นเปนอุปสรรคตอการทํางาน พบวาสวนใหญมี
ปญหานอยครั้งถึงไมมีปญหาเลย (ตาราง42) ดานความสามารถหาแรงงานไดเพียงพอเมื่อตองการใช
แรงงานในการผลิตพบวาสวนใหญหาแรงงานไดเพียงพอตามที่ตองการสวนใหญหรือทุกครั้ง (ตาราง
43)
ตาราง 42 ปญหาเจ็บปวยถึงขั้นเปนอุปสรรคตอการทํางาน
รายการ
มีปญหาบอยครั้ง
มีปญหานอยครั้ง
ไมเคยมีปญหา
รวม

รอยละ
16.0
38.0
46.0
100.0

ตาราง 43 ความสามารถหาแรงงานไดเพียงพอ
รายการ
ไมเพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
เพียงพอตามที่ตองการนอยครั้ง
เพียงพอตามที่ตองการและไมเพียงพอจํานวนพอๆกัน
เพียงพอตามที่ตองการเปนสวนใหญ
เพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
รวม

รอยละ
4.0
12.0
16.0
46.0
22.0
100.0
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4.1.3 ศักยภาพการเปนผูนํา
เกณฑที่ใชประเมินมีหลายดานทั้งการวัดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การแสดงออกใน
ที่ประชุม และความสามารถระดับสูงในการเปนกรรมการหรือเปนวิทยากร ซึ่งปรากฏดังนี้คือ ศักยภาพ
การเปนผูนําในการติดตอสัมพันธกับเพื่อนบานพบวามีจํานวนเกษตรกรมากกวาครึ่งที่แสดงความเปน
ผูนําในการเคยชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน และเคยชวย
แกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน ดานการแสดงออกในที่ประชุมพบ วามีจํานวนนอยที่
แสดงออกในความเปนผูนําดานการเคยเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม เกษตรกรสวนใหญ
ไมกลาที่จะแสดงความเห็นแตกตางกับผูอื่น หรือกรณีเกิดการถกเถียงในที่ประชุมมักไมมีผูใดทําการ
ไกลเกลี่ยเพื่อใหไดขอยุติ จากการสังเกตพบวาเมื่อเกิดความเห็นที่แตกตางอยางรุนแรงเกษตรกรจะลุก
ขึ้นแยกยายกันกลับบาน สวนความเปนผูนําในฐานะการเปนตัวแทนกลุม พบวาสวนนอยที่เคยอาสา
เปนตัวแทน ยอมรับการเสนอชื่อเปนตัวแทน เปนผูประสานงานกับรัฐ หรือเปนวิทยากรบรรยายสรุป
(ตาราง 44)
ตาราง 44 การแสดงออกถึงความเปนผูนําของเกษตรกร
รายการ
ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม
ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน
ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน
เสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม
มีความเห็นแตกตางกับเสียงสวนใหญในการประชุม
มีการถกเถียงและหาขอสรุปไมไดระหวางการประชุม*
ยอมรับการเสนอชื่อใหเปนตัวแทนหรือกรรมการ
อาสาเปนตัวแทนหรือกรรมการ
เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับหนวยงาน
เปนวิทยากรหรือผูบรรยายสรุป
* คําถามเชิงนิเสธ

ไมเคยทํา
(รอยละ)

เคยทํา
(รอยละ)

36.0
32.0
52.0
54.0
90.0
6.0
64.0
64.0
60.0
84.0

64.0
68.0
48.0
46.0
10.0
94.0
36.0
36.0
40.0
16.0
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4.2 ตนทุนธรรมชาติ
ตนทุนธรรมชาติ วัดจาก 3 กลุมตัวแปรคือสภาพความอุดมสมบูรณของดิน สภาพน้ําใชใน
การเกษตร และความหลากหลายของพืชและสัตวที่นํามาใชประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 สภาพความอุดมสมบูรณของดิน
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินทําการเกษตรวัดจากการปฏิบัติในการปรับปรุง
บํารุงดิน ไดแกการใสปุยคอก ใสปูนขาว ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาขาว และไมเผาซังขาว ซึ่ง
การปฏิบัติตามวิธีที่กลาวมาแลวจะชวยใหเกิดการปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ ทางเคมี และเพิ่ม
ธาตุอาหารแกดิน จะเปนผลใหพืชที่ปลูกมีแนวโนมในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจะประเมิน
จากสภาพดินที่มีปญหาในการเพาะปลูก เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ ซึ่งพบในบางบริเวณของพื้นที่
จากการศึกษาพบวามีเกษตรกรมากพอสมควรที่มีการคํานึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของดินโดย
มีการใชปุยคอก และปูนขาวในการปลูกพืช แตยังมีการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาขาวนอย และ
พบวาเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งยังมีการเผาซังขาวอยู ดานปญหาสภาพดินทําการเกษตรพบวามีนอย
(ตาราง 45)
ตาราง 45 การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงบํารุงดินและสภาพดินทําการเกษตร
รายการ
ไมเคยทํา/ไมมี
(รอยละ)
ใสปุยคอก
ใสปูนขาว
ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาขาว
เผาซังขาว*
ปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ*
* คําถามเชิงนิเสธ

28.0
24.0
64.0
56.0
76.0

เคยทํา/มี
(รอยละ)
72.0
76.0
36.0
44.0
24.0

4.2.2 สภาพน้ําใชในการเกษตร
ประเมินจากความพอเพียงของน้ําที่ใชปลูกพืชและปญหาที่เกิดจากน้ํา ซึ่งพบวา เกษตรกร
สวนใหญมีแหลงน้ําใชจากสระน้ํา บอน้ําหรือเหมืองชลประทานนอกเหนือจากน้ําฝน แหลงน้ําตางๆนี้
ชวยใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชไดมากขึ้น สวนปญหาน้ําทําการเกษตรพบวา สวนใหญยังพบปญหา
น้ําทวมในฤดูฝนและน้ําไมพอปลูกพืชในหนาแลง และบางสวนยังพบปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มในชวง
ฤดูแลงที่เขามาสูเหมืองสงน้ําซึ่งติดตอกับคลองพรวนและทะเลสาบสงขลา (ตาราง 46)
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ตาราง 46 สภาพน้ํา และปญหาน้ําทําการเกษตร
รายการ
ใชน้ําชลประทานสูไรนา
ใชน้ําจากสระ บอเก็บน้ํา
การรุกตัวของน้ําเค็ม*
น้ําทวมไรนาในฤดูฝน*
ขาดแคลนน้ําปลูกพืชบางฤดูกาล*
* คําถามเชิงนิเสธ

ไมมี
(รอยละ)
66.0
46.0
56.0
12.0
26.0

มี
(รอยละ)
34.0
54.0
44.0
88.0
74.0

4.2.3 ความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว
การประเมินความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว วัดจากจํานวนพืชและสัตวที่นํามาใช
ประโยชนทั้งทางดานการเปนรายไดและเปนอาหาร ทั้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงและหาเอาในธรรมชาติ ซึ่ง
พบวา เกษตรกรใชประโยชนจากพืชเฉลี่ย 10 ชนิด สัตว 6 ชนิด เปนพืชอาหาร 7 ชนิด พืชรายได 3
ชนิด เปนพืชปลูก 6 ชนิด พืชธรรมชาติ 4 ชนิด เชน ขาว ตาลโตนด ไมผลชนิดตางๆ กลวย พืชผักสวน
ครัว พืชผักในธรรมชาติตามหัวไรปลายนา สวนสัตวที่เปนอาหาร 3 ชนิด สัตวที่เปนรายได 3 ชนิด
เปนสัตวที่เลี้ยง 4 ชนิด สัตวในธรรมชาติ 2 ชนิด เชน โค สุกร ไก เปด และปลา (ตาราง 47)
ตาราง 47 จํานวนชนิดพืชและสัตวที่เกษตรกรใชประโยชนดานอาหารและเปนรายได
รายการ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน คาต่ําสุด
มาตรฐาน
ชนิดพืชที่ปลูกเปนอาหาร
3.90
1.84
1.00
ชนิดสัตวที่เลี้ยงเปนอาหาร
1.60
.97
0.00
ชนิดพืชที่มีในธรรมชาติที่เปนอาหาร
2.96
1.65
0.00
ชนิดสัตวที่มีในธรรมชาติที่เปนอาหาร
1.36
1.45
0.00
ชนิดพืชที่ปลูกเปนรายได
2.28
1.37
1.00
ชนิดสัตวที่เลี้ยงเปนรายได
2.34
1.25
0.00
ชนิดพืชที่มีในธรรมชาติที่เปนรายได
.64
1.06
0.00
ชนิดสัตวที่มีในธรรมชาติที่เปนรายได
.72
1.11
0.00

คาสูงสุด
9.00
5.00
8.00
5.00
6.00
5.00
3.00
4.00
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4.3 ทุนทางการเงิน
การประเมิ นตน ทุน ทางการเงิ นวั ดจากจํ านวนเงิ นที่ ส ามารถนํ ามาใช ใ นการลงทุ นทํ า
การเกษตร 2 แหลง คือเงินสะสมที่นํามาลงทุนได กับเงินหมุนเวียนในรอบป ซึ่ง พบวาเกษตรกรมีเงินที่
ใชในการลงทุนไดเฉลี่ย 58,596 บาท/ครัวเรือน/ป โดยเปนเงินสะสม รอยละ 4 หรือ 2,466 บาท เปนเงิน
หมุนเวียน รอยละ 96 หรือ 56,130 บาท ในจํานวนเงินหมุนเวียนนี้มาจากเงินรายไดการผลิต รอยละ
37 หรือ 20,600 บาท เปนเงินกู รอยละ 59 หรือ 32,830 บาท และเงินชวยเหลือในรูปวัสดุการเกษตร
จากรัฐ รอยละ 4 หรือ 2,700 บาท ทั้ง นี้พบวาแหลงเงินกูที่สําคัญคือ รอยละ 81 มาจาก ธกส. หรือ
สหกรณการเกษตร และรอยละ 17 มาจากกองทุนในชุมชน (ตาราง 48)
ตาราง 48 แหลงที่มาและจํานวนเงินที่สามารถนํามาใชลงทุนในการทําการเกษตร
รายการ
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด
เงินสะสม
2,466.00
4,180.60
0.00
เงินรายไดจากการผลิต
20,600.00
21,459.98
0.00
เงินกูรวม
32,830.00
32,835.02
0.00
เงินกูสถาบันการเงิน 26,640.00
30,219.44
0.00
เงินกูกองทุนชุมชน 5,440.00
7,031.01
0.00
เงินกูเอกชน
750.00
1,985.28
0.00
เงินชวยเหลือ
2,700.40
4,766.25
0.00

คาสูงสุด
15,000.00
80,000.00
160,000.00
150,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00

4.4 ตนทุนกายภาพ
ตนทุนกายภาพจําแนกการวัดเปน 5 กลุม คือ การคมนาคมขนสงสูไรนา ทรัพยสิน
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร การเขาถึงขอมูลขาวสารการเกษตร การเขาถึงตลาด
สินคาเกษตร และจํานวนการผลิต
4.4.1 การคมนาคมขนสงสูไรนา
การคมนาคมขนส งสู ไร นาประเมิน จากเสน ทางหรือ ถนนว าสามารถใชพ าหนะใดในการ
เดินทางใดบาง เชน รถยนต รถเข็น จักยานยนต หรือการเดิ นเทาอยา งเดีย ว และสภาพถนนสามารถ
ใช ไดทุกฤดูกาลหรือไม จากการศึก ษาโดยสํารวจและขอ มูล สัมภาษณพบว าเกษตรกรสวนใหญ มี
ลักษณะการคมนาคมดีถึงดีมากมีความสะดวกในการขนสงสินคาหรือวัสดุการเกษตร (ตาราง 49)
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ตาราง 49 การคมนาคมขนสงสูไรนา
ลักษณะการคมนาคม
ใชไดเฉพาะการเดินเทาไดบางฤดูกาล
ใชไดเฉพาะการเดินเทาไดทุกฤดูกาล
ใชรถจักรยานยนตไดบางฤดูกาล
ใชรถจักรยานยนตไดทุกฤดูกาล
ใชรถเข็นไดบางฤดูกาล
ใชรถเข็นไดทุกฤดูกาล
ใชรถยนตไดบางฤดูกาล
ใชรถยนตไดทุกฤดูกาล
รวม

รอยละ
0.0
6.0
6.0
16.0
0.0
12.0
8.0
52.0
100.0

4.4.2 ทรัพยสิน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร
การประเมินทรัพยสิน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร พิจารณาจากกิจกรรม
การปลูกพืชเปนสําคัญเนื่องจากเกษตรกรทํานาเปนอาชีพหลัก โดยศึกษาถึงความสามารถในการจัดหา
ใหไดมาตรงกับชวงเวลาที่ตองการใชตามแผนการผลิตของเกษตร ซึ่งพบวาเครื่องมือที่จําเปนพื้นฐาน
อันดับแรกที่ใชปลูกพืชไดแก พันธุพืช และรถไถเตรียมดิน เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีความพรอมสูงในการ
ใชเครื่องมือกลาวคือ เปนเจาของ หรือสามารถหาไดสวนใหญหรือทุกครั้งเมื่อตองการใช ดาน ปุยคอก
ปุยเคมี เครื่องสูบน้ํา เกษตรกรสวนใหญมีความพรอมสูงเชนเดียวกัน ดานเครื่องมือเก็บเกี่ยวและนวด
มีเกษตรกรครึ่งหนึ่งที่มีความพรอมในการใชเครื่องมือเก็บเกี่ยวแตสวนใหญมีความพรอมในการใช
เครื่องนวด ดานวัสดุ อุปกรณอื่นไดแก สารเคมี เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งมีการใชสารเคมี และสวน
ใหญมีความพรอมในการใชสารเคมี เชนเดียวกับถังฉีดพนที่ใชนอยและเกษตรกรมีความพรอมในการ
ใชเครื่องมือนอย ดานพันธุสัตวเกษตรกรสวนใหญมีความพรอมในการใชงาน แตไมมีความพรอมใน
การจัดหาพันธุปลา (ตาราง 50)
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ตาราง 50 ประเภทวัสดุ เครื่องมือ ที่ใชเครื่องมือและความสามารถในการจัดหา
รายการ
เปน
กรณีไมเปนเจาของ
เจาของ
ความสามารถในการจัดหาใหไดมาตรงเวลาตามที่ตองการ
(รอยละ) ไมตรงเวลา บางครั้ง
พอๆกัน
สวนใหญ ทุกครั้ง
พันธุพืช
ปุยคอก
ปุยเคมี
สารเคมี
รถไถ
เครื่องสูบน้ํา
ถังพนสารเคมี
เครื่องเก็บเกี่ยว
เครื่องนวด
พันธุสัตว
พันธุปลา

74.0
62.0
6.0
2.0
46.0
60.0
6.0
0.0
30.0
46.0
2.0

(รอยละ)
0.0
0.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
2.0
2.0
2.0
0.0

(รอยละ)
6.0
4.0
10.0
12.0
4.0
4.0
12.0
14.0
10.0
8.0
16.0

(รอยละ)
0.0
6.0
4.0
6.0
8.0
2.0
8.0
10.0
6.0
4.0
2.0

(รอยละ)
8.0
10.0
34.0
12.0
18.0
8.0
6.0
18.0
12.0
12.0
4.0

(รอยละ)
12.0
2.0
40.0
22.0
20.0
8.0
8.0
34.0
30.0
18.0
6.0

4.4.3 การเขาถึงขอมูลขาวสารการเกษตร
การเขาถึงขอมูลขาวสารการเกษตรทางสื่อสารมวลชนและสื่อสารระหวางบุคคลเปนการ
บงบอกถึงความสนใจและโอกาสที่เกษตรกรจะไดรับความรูดานการเกษตรแผนใหม และทราบความ
เคลื่อนไหวของการดําเนินกิจกรรมการเกษตรในชุมชนมาปรับใชในการปรับปรุงการผลิต โดยเลือกสื่อที่
สําคัญในหมวดสื่อสารมวลชนไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และ เอกสารวิชาการ สื่อสารระหวาง
บุคคลไดแกโทรศัพท หอกระจายขาวในหมูบาน เจาหนาที่ และเกษตรกรที่เปนตัวแทนในหมูบาน ซึ่ง
พบวาการรับขาวสารทางสื่อมวลชน โทรทัศนเปนสื่อที่เกษตรกรสวนใหญไดรับความรูบอยที่สุด คือ
ไดรับขาวสารทุกๆสัปดาห สวนสื่อประเภทอื่นมีจํานวนนอยที่ไดรับขาวสารทุกสัปดาห ดานสื่อสาร
ระหวางบุคคล
พบวามีเพียงหอกระจายขาวเทานั้นที่เกษตรกรบางสวนไดรับขาวสารทุกๆสัปดาห
โดยภาพรวมจึงเห็นวา ดานความรูการเกษตรโทรทัศนเปนสื่อที่เกษตรกรมีความถี่ในการรับความรูใหม
มากที่สุด สวนการรับทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเกษตรในชุมชน จะอาศัยหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน (ตาราง 51)
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ตาราง 51 การเปดรับขอมูลขาวสารการเกษตรของเกษตรกร
รายการ
คะแนน
ความถี่การรับขาวสาร
เฉลี่ย
สัปดาหละ
ทุกวัน
สัปดาห ละ
3-4 ครั้ง
1 ครั้ง
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
วิทยุ
1.38
0.0
14.0
10.0
โทรทัศน
2.5
16.0
40.0
22.0
หนังสือพิมพ
1.1
0.0
2.0
2.0
เอกสารวิชาการ
1.1
0.0
0.0
8.0
โทรศัพท
1.1
0.0
4.0
2.0
หอกระจายขาว
1.7
0.0
30.0
14.0
เจาหนาที่
1.1
0.0
0.0
8.0
ตัวแทนเกษตรกร
1.1
0.0
6.0
2.0

มากกวา1
สัปดาห/ครั้ง
(รอยละ)
76.0
22.0
96.0
92.0
94.0
56.0
92.0
92.0

4.4.4 กิจกรรมและจํานวนการผลิต
กิจกรรมและจํานวนการผลิตในแตละกิจกรรมจะแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการไดรับ
ผลผลิตและผลลัพธที่ทําใหครัวเรือนเกษตรกรดํารงชีวิตอยูได จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการผลิต
พืชและสัตวหลากหลายแบบไรนาสวนผสม ซึ่งถือวาเปนระบบที่มีแนวโนมที่จะทําใหเกษตรกรสามารถ
ลดความเสี่ยงในการผลิตไดดี และมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ขอมูลจะเห็นวาเกษตรกรมีการผลิตขนาดเล็กคือมีพื้นที่ปลูกพืชรวม 11.4 ไร/ครัวเรือน พื้นที่สวนใหญ
เปนที่ทํานา และมีพืชอื่นๆ เชนพืชฤดูแลงในนาเชน ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว พืชบนรองสวน เชน
มะพราวน้ําหอม กระทอน มะมวง กลวย ออยคั้นน้ํา พืชผัก ทั้งนี้มีการผลิตตาลโตนดเฉลี่ย 13 ตน/
ครัวเรือน ดานการผลิตสัตว มีการเลี้ยงโคพื้นเมืองเฉลี่ย 2 ตัว สุกร 4 ตัว ไก 18 ตัว เปด 10 ตัว และปลา
546 ตัว/ครัวเรือน (ตาราง 52)
4.4.5 การเขาถึงตลาดสินคาเกษตร
การประเมินการเขาถึงตลาดสินคาเกษตรที่ทําการผลิตเปนการประเมินความสามารถใน
เชิงการวางแผนการผลิตสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและความสามารถของเกษตรกร
ในการหาตลาดสําหรับขายสินคา ซึ่งพบวาเกษตรกรสวนใหญมีความสามารถในการเขาถึงตลาดสินคา
ที่ตนเองผลิต กลาวคือมีปญหานอยหรือไมมีปญหาการตลาด (ตาราง 53)
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ตาราง 52 จํานวนการผลิตการเกษตรตอครัวเรือน
รายการ
หนวย
คาเฉลี่ย
ทํานา
พืชฤดูแลงในนา
รองสวน
พืชผัก
ตาลโตนด
โค
สุกร
ไก
เปด
ปลา

ไร
ไร
ไร
ไร
ตน
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

8.96
.37
1.55
.11
12.96
2.38
3.82
17.76
9.74
546.00

ตาราง 53 การเขาถึงตลาดสินคาที่ทําการผลิต
รายการ
มีปญหาทุกชนิด
มีปญหาเปนสวนมาก
มีปญหาเปนสวนนอย
ไมเคยมีปญหาการตลาด
รวม

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.92
.87
2.08
.29
14.55
3.21
6.54
18.34
22.68
1,603.47

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

2.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20.00
4.00
12.00
1.00
50.00
14.00
40.00
100.00
100.00
10,000.00

รอยละ
4.0
14.0
28.0
54.0
100.0

4.5 ทุนทางสังคม
ตนทุนทางสังคมประเมินจาก 4 ดานคือ การรวมเปนสมาชิกกลุม การเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมหรือการประชุมของชุมชน การเขารวมในกิจกรรมของเจาหนาที่/สวนราชการ ตัวแปร 3
ดานนี้ประเมินถึงความรวมมือ ความสนใจ และความรูสึกนึกคิดที่เกษตรกรมีตอสวนรวม สวนการ
ไดรับการอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐเปนการประเมินโอกาสที่จะไดรับการ
สนับสนุนชวย เหลือจากรัฐ ซึ่งนับวามีสวนสําคัญในการปรับปรุงการผลิต
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4.5.1 การเปนสมาชิกกลุม
กลุมเกษตรกรในหมูบานประกอบดวย กลุมไรนาสวนผสม กลุมเลี้ยงไก กลุมเลี้ยงเปด
กลุมเลี้ยงสุกร และกลุมออมทรัพย ซึ่งเกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมอยางนอยหนึ่งกลุม
โดยเปนสมาชิกกลุมสูงสุด 9 กลุม จํานวนกลุมเฉลี่ย 3 กลุมตอราย ดานการเปนกรรมการกลุมพบวามี
จํานวนนอยที่เปนกรรมการบริหารกลุม
4.5.2 การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมของเจาหนาที่
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการประชุมของชุมชนและเจาหนาที่ชวยใหเกษตรกร
ไดมีการแลกเปลี่ยนขาวสารความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งพบวาเกษตรกรใหความรวมมือกับกิจกรรมของ
ชุมชนคอนขางดี คือเกษตรกรสวนใหญจะเขารวมการประชุมหรือรวมทํากิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุกครั้ง
หรือ เขารวมเปนสวนใหญ สวนการเขาไปดําเนินกิจกรรมตางๆของเจาหนาที่รัฐ มีสวนชวยใหเกิดการ
รวมมือที่ดีระหวางเกษตรกรและรัฐ โดยรูปแบบการติดตออาจเปนการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการ
ของรัฐ การขอความรวมมือ หรือเปนกระบวนการในการจัดทําโครงการแบบมีสวนรวม การเขารวม
ของเกษตรกรในกิจกรรมที่เจาหนาที่รัฐจัดขึ้นพบวาอยูในระดับคอนขางดี แตมีนอยกวากิจกรรมที่ชุมชน
จัดขึ้นเองเล็กนอย (ตาราง 54)
ตาราง 54 การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและเจาหนาที่
รายการ
กิจกรรมของชุมชน
(รอยละ)
ไมเคยเขารวม
0.0
สวนใหญไมไดเขารวม
0.0
เขารวมกับไมเขารวมพอๆกัน
4.00
เขารวมเปนสวนใหญ
38.0
เขารวมทุกครั้ง
58.0
รวม
100.0

กิจกรรมของเจาหนาที่
(รอยละ)
6.0
4.0
4.0
40.0
46.0
100.0

4.5.3 การไดรับการอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ
โดยรวมพบวาเกษตรกรสวนใหญไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐดานการ
ใหความรู อบรม ดูงาน รวมวางแผนการผลิต และชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต แตดานการรวม
ปฏิบัติดูแลรักษา และ การชวยเหลือดานการตลาด มีนอย (ตาราง 55)
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ตาราง 55 การอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ
รายการ
ไมเคย
(รอยละ)
การใหความรู
4.0
การอบรม ดูงาน
12.0
การรวมวางแผนการผลิต
18.0
การชวยจัดหาวัสดุอุปกรณ
20.0
การรวมปฏิบัติดูแลรักษา
60.0
การชวยเหลือดานการตลาด
78.0

เคย
(รอยละ)
96.0
88.0
82.0
80.0
40.0
22.0

4.6 ตนทุนรวม
เนื่องจากรายการตนทุนแตละประเภทประกอบดวยรายการตนทุนยอยที่มีการวัดทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมของระดับตนทุนจึงกําหนดการวัดคาตนทุน
ออกมาในเชิงคุณภาพ 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง และนอย โดยคํานวณคาการแจกแจงความถี่แบบจัด
กลุม (grouped data) ซึ่งจะไดคาอันตรภาคชั้น(คาพิสัย/จํานวนชั้น) ของขอมูลแตละชุด เพื่อจัดระดับ
การวัดเปน 3 กลุมดังกลาว ผลปรากฏวาตนทุนทั้งหมด 24 รายการ มีตนทุนที่อยูในระดับมาก 4
รายการ ไดแก การมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐ การไดรับชวยเหลืออํานวยความสะดวกจากรัฐ
การเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต และการคมนาคมขนสงสูไรนา ระดับปานกลาง 9 รายการ ไดแก พื้นที่ทํา
นา จํานวนการผลิตปลา แรงงานทําการเกษตร ศักยภาพความเปนผูนํา ความเหมาะสมของดินทํา
การเกษตร ความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร ความหลากหลายของพืชและสัตว ความสามารถใน
การจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต และการเปดรับขาวสารการเกษตร ระดับนอย 11 รายการ ไดแก
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนการผลิตสุกร พื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตตาลโตนด
จํานวนการผลิตเปด จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง พื้นที่ปลูกผัก จํานวนการผลิตโค ประสบการณและ
การใชความรูในการแกปญหา จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุน และการเปนสมาชิกกลุม (ตาราง 56)
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ตาราง 56 การจัดระดับกลุมของรายการตนทุน
รายการ
เฉลี่ย
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
จํานวนการผลิตสุกร
พื้นที่รองสวนไมผล
จํานวนการผลิตตาลโตนด
จํานวนการผลิตเปด
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
พื้นที่ปลูกผัก
จํานวนการผลิตโค
จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุน
ประสบการณและความรูการแกปญหา
การเปนสมาชิกกลุม
จํานวนการผลิตปลา
พื้นที่ทํานา
แรงงานทําการเกษตร
ศักยภาพความเปนผูนํา
ความเหมาะสมของดินทําการเกษตร
ความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร
ความหลากหลายของพืชและสัตว
การจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต
การเปดรับขาวสารการเกษตร
การมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐ
การไดรับชวยเหลือจากรัฐ
การเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต
การคมนาคมขนสงสูไรนา

สูงสุด

ต่ําสุด

อันตร
ภาคชั้น
.37
4
0
1.33
3.82
40
0
13.33
1.35
6
0
2.00
12.96
50
0
16.67
9.74
100
0
33.33
17.76
100
0
33.33
.11
1
0
.33
2.38
14
0
4.67
59792 205900 2380 67840.00
11.18
23
6
5.67
3.48
14
0
4.67
546
1000
0
333.33
8.96
20
2
6.00
8.54
13
4
3.00
4.58
10
1
3.00
3.16
5
0
1.67
1.82
4
0
1.33
15.8
37
4
11.00
39.46
58
10
16.00
11.08
17
8
3.00
8.7
10
5
1.67
4.08
6
0
2.00
3.32
4
1
1.00
6.08
8
2
2.00

ระดับ
กลุม
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
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4.7 ผลลัพธ
การประเมินผลลัพธจาการปรับปรุงการผลิตตามแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนไดใช
เกณฑในการประเมิน 5 ดานคือ ดานเพิ่มรายได การเพิ่มความมั่นคงผลผลิตอาหาร การเพิ่มความ
เปนอยูที่ดี การลดความออนแอ และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.7.1 การเพิ่มรายได
การประเมินรายไดจากผลการปรับปรุงการผลิตรวม 10 กิจกรรม พบวากิจกรรมที่
เกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงการผลิตใหมีรายไดเพิ่มขึ้นคือขาว ปลา รองลงมาคือ สุกร ไก ผัก
ไมผล ตาลโตนด โค และ เปด สวนพืชฤดูแลงในนาขาวเปนกิจกรรมที่เกษตรกรไมถึงครึ่งหนึ่งที่สามารถ
ปรับปรุงใหมีรายไดเพิ่มขึ้น (ตาราง 57)
4.7.2 ความมั่นคงของจํานวนผลผลิตอาหาร
กิจกรรมที่เกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงใหผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น คือขาว รองลงมา
คือผลไม ไก ผัก เปด และปลา ตามลําดับ (ตาราง 58)
4.7.3 การเพิ่มความเปนอยูที่ดีขัน
ดานการเพิ่มความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยประเมินจากสภาพที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในบาน พบวาเกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงความเปนอยูไดดีขึ้น (ตาราง 59)
ตาราง 57 ระดับรายไดหลังจากการปรับปรุงการผลิต
รายการ
คะแนนเฉลี่ย
ลดลง
(รอยละ)
ขาว
2.68
10.0
ไมผล
2.45
13.8
ผัก
2.41
17.6
พืชฤดูแลง
2.06
33.3
ตาล
2.23
33.3
โค
2.33
23.3
สุกร
2.44
16.7
เปด
2.27
27.3
ไก
2.54
4.8
ปลา
2.47
23.5

เทาเดิม
(รอยละ)
12.0
27.6
23.5
26.7
10.0
20.0
22.2
18.2
35.7
5.9

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
78.0
58.6
58.9
40.0
56.7
56.7
61.1
54.5
59.5
70.6
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ตาราง 58 ระดับความมั่นคงของจํานวนผลผลิตอาหารหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ คะแนนเฉลี่ย
ลดลง
เทาเดิม
(รอยละ)
(รอยละ)
ขาว
2.84
4.0
8.0
ผัก
2.55
3.7
37.0
2.19
ปลา
30.8
19.2
2.55
ไก
5.0
35.0
เปด
2.23
29.4
17.6
2.51
ผลไม
13.0
21.7
ตาราง 59 ระดับความเปนอยูหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ
คะแนน
ลดลง
เฉลี่ย
(รอยละ)
สภาพที่อยูอาศัย
2.72
0.0
0.0
สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน
2.9

เทาเดิม
(รอยละ)
28.0
10.0

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
88.0
59.3
50.0
60.0
52.9
65.2

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
72.0
90.0

4.7.4 การลดความออนแอและความไมแนนอน
การลดผลกระทบจากภาวะความออนแอและความไมแนนอนที่เกิดขึ้น 3 กลุม 9 รายการ
คือ กลุมที่มีผลกระทบตอการเงิน ไดแกระดับความมั่นคงของรายได ความสามารถในการใชหนี้เงินกู
ปญหาจากการขาดเงินใชจาย กลุมที่มีผลตอการผลิต ไดแก ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตว ระบาด ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา
และ กลุมที่มีผลตอการทํางานและครอบครัว ไดแก ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถ
ทําเกษตรได ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน และปญหาการวางงาน ซึ่งพบวา
ดานการเงินเกษตรกรสวนใหญมีความมั่นคงในรายไดเพิ่มขึ้น สามารถใชหนี้เงินกูไดเพิ่มขึ้น และ
ประมาณครึ่งหนึ่งที่ปญหาการขาดเงินใชจายลดลง
ดานการผลิตเกษตรกรสวนใหญยังไมประสบ
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตคือเกษตรกรไมถึงครึ่งหนึ่งที่ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัย
สวนดานเกี่ยวกับการทํางานพบวา
ธรรมชาติ ศัตรูพืช/สัตวระบาด และราคาผลผลิตตกต่ําลดลง
สวนใหญสามารถปรับปรุงใหมีความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถทําเกษตรไดลดลง
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชนลดลง และ ปญหาการวางงานลดลง (ตาราง 60)
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ตาราง 60 การลดความออนแอ และความไมแนนอนหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ
คะแนน ลดลง เทาเดิม เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ระดับความมั่นคงของรายได
2.50
12.0
26.0
62.0
ความสามารถในการใชหนี้เงินกู
2.56
16.0
12.0
72.0
0.7
ปญหาจากการขาดเงินใชจาย *
58.0
16.0
26.0
ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ*
0.9
46.0
14.0
40.0
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตว ระบาด*
1.0
44.0
10.0
46.0
0.9
ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา*
42.0
24.0
34.0
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยฯ*
0.8
42.0
38.0
20.0
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน*
0.4
64.0
30.0
6.0
ปญหาการวางงาน*
0.4
74.0
14.0
12.0
* คําถามเชิงนิเสธ
4.7.5 การเพิ่มความยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ประเมินจากสภาพความอุดมสมบูรณของดิน การลดการใชสารเคมี ความหลากหลาย
ของสัตวที่เปนศัตรูของศัตรูพืชในธรรมชาติ พื้นที่ปา สัตวปา และสัตวน้ําในธรรมชาติ ซึ่งพบวาการ
ปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรสวนใหญไมเกิดผลดีตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ คือสัตวที่
ควบคุมศัตรูพืชในธรรมชาติ พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน จํานวนสัตวปาที่เคยมีในธรรมชาติ และ
จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีในธรรมชาติ ลดลง (ตาราง 61)
ตาราง 61 ระดับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติหลังการปรับปรุงการผลิต
ลดลง
เทาเดิม
รายการ
คะแนน
ความอุดมสมบูรณของดิน
การใชสารเคมี*
สัตวที่ควบคุมศัตรูพืชในธรรมชาติ
พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน
จํานวนสัตวปาที่เคยมีในธรรมชาติ
จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีในธรรมชาติ
* คําถามเชิงนิเสธ

เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย

(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

2.06
1.20
1.34
1.24
1.18
1.08

38.0
58.0
74.0
78.0
84.0
94.0

18.0
6.0
18.0
20.0
14.0
4.0

44.0
36.0
8.0
2.0
2.0
2.0
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5. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอความความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธ (pearson's Correlations) ระหวางตัวแปรอิสระคือตนทุน
หรือทรัพยสินในการปรับปรุงการผลิต จํานวน 5 กลุม คือ ตนทุนมนุษย ตนทุนธรรมชาติ ตนทุนการเงิน
ตนทุนกายภาพ และตนทุนสังคม กับตัวแปรตาม คือความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
เนื่องจากตัวแปรในกลุมตนทุนการปรับปรุงการผลิตทั้ง 5 กลุม มีตัวแปรยอยรวม 82 ตัว การอธิบาย
กลุมตัวแปรที่เปนกลุมใหญเกินไปจะไมสามารถทําความเขาใจเหตุผลและอธิบายความสัมพันธในเชิง
การนําไปใชประโยชนได การวิเคราะหขอมูลจึงจําแนกกลุมตัวแปรใหมใหเหมาะสม โดยจําแนกกลุม
ตามตัวแปรยอยในแตละตนทุนการปรับปรุง เปน 24 ตัวแปร ดังนี้
ตนทุนมนุษย ประกอบดวย คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา (3
ตัวแปร) คะแนนแรงงานทําการเกษตร (3 ตัวแปร) คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา (10 ตัวแปร)
ตนทุนธรรมชาติ ประกอบดวย คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร (5 ตัวแปร)
คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร (5 ตัวแปร) คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว (8
ตัวแปร
ตนทุนการเงิน จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุนทั้งหมด (6 ตัวแปร)
ตนทุนกายภาพ ประกอบดวย คะแนนการคมนาคมขนสงสูไรนา (1 ตัวแปร) คะแนน
ความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต (11 ตัวแปร) คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร
(8 ตัวแปร) คะแนนการเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต (1 ตัวแปร) จํานวนพื้นที่ทํานา จํานวนพื้นที่ปลูกพืช
ฤดูแลงในนาขาว จํานวนการผลิตสุกร จํานวนการผลิตปลา จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวน
การผลิตตาลโตนด จํานวนการผลิตเปด จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง พื้นที่ปลูกผัก และ จํานวนการ
ผลิตโค
ตนทุนสังคม ประกอบดวย คะแนนการเปนสมาชิกกลุม (2 ตัวแปร) คะแนนการการมี
สวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐ (2 ตัวแปร) และคะแนนการไดรับการชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกจากรัฐ (7 ตัวแปร)
โดยใชเกณฑการวัดคาความสัมพันธคือ คาความสัมพันธ .01-.09 หมายถึงความสัมพันธ
แทบไมมี .10-.29 ความสัม พัน ธ ต่ํา .30-.49 ความสั มพั นธ ปานกลาง .50-67 ความสั มพั นธ มาก
พอสมควร และ .70 ขึ้นไปมีคาความสัมพันธสูง (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ,2531)
ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้
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5.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในความสําเร็จของการปรับปรุงการ
ผลิตการเกษตร
เปนการวิเคราะหระหวางตัวแปรอิสระคือตนทุนการปรับปรุงการผลิตกับตามแปรตามคือ
ความพึงพอใจในผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่เกษตรกรตั้งไว จาการทดสอบคาสถิติพบวามีตัว
แปรอิสระเพียง 1 ตัว คือคะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิตที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงการผลิต (คาสัมประสิทธิสหสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หรือ .01) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.388) กลาวคือเกษตรกรที่มี
ความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิตมากทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจในความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรมาก (ตาราง 62)

5.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
เปนการวิเคราะหระหวางตัวแปรอิสระคือตนทุนการปรับปรุงการผลิตกับตัวแปรตามคือ
ผลลัพธจาการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนรวม 5 ดาน ไดแกการเพิ่มรายได การ
เพิ่มผลผลิตอาหาร การเพิ่มความเปนอยู การลดความออนแอ และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
จาการทดสอบคาสถิติพบวาจากตัวแปรทั้งหมดมีตัวแปรอิสระ 9 ตัว ที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
การปรับปรุงการผลิตดังนี้ (ตาราง62)
5.2.1 จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.429)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาวมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.2 จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร (r=.525)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่รองสวนมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมากขึ้นตาม
5.2.3 จํานวนการผลิตเปด มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.470) กลาวคือเกษตรกร
ที่มีจํานวนการผลิตเปดมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสู
การดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.4 คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา
(r=.284) กลาวคือเกษตรกรที่มีประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา มากทําใหเกษตรกรมี
ความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
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5.2.5 คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
(r=.462) กลาวคือเกษตรกรที่มีดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.6 คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
(r=.307) กลาวคือเกษตรกรที่มีน้ําที่เหมาะสมในการทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.7 คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร
(r=.553) กลาวคือเกษตรกรที่มีชนิดพืชและสัตวหลากหลายมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.8 จํานวนเงินลงทุนทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.337)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนเงินลงทุนทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุง
การผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก
5.2.9 คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.310)
กลาวคือเกษตรกรที่มีการเปดรับขาวสารการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุง
การผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนมาก

5.3 ปจ จัย ผลลัพธ ที่มี ความสัม พัน ธกับ ความสํา เร็จของการปรับปรุ งการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูผลลัพธเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืน
จาการทดสอบคาสถิติพบวาตัวแปรผลลัพธ2ตัวที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนคือ (ตาราง 63)
5.3.1 คะแนนผลลัพธรายได มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.396) กลาวคือถาหาก
เกษตรกรสามารถปรับปรุงการผลิตการเกษตรใหมีการเพิ่มรายไดมากขึ้นจะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนมากขึ้นดวย
5.3.2 คะแนนผลลัพธอาหาร มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา (r=.283) กลาวคือเกษตรกร
ที่สามารถปรับปรุงการผลิตการเกษตรใหมีการเพิ่มผลผลิตอาหารไดมาก ยิ่งจะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนมากขึ้นดวย

90

ตาราง 62 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร และ
ความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
รายการ
ความพึงพอใจ
การดํารงชีพอยางยั่งยืน
Correlation Sig. (2- Correlation Sig. (2Coefficient(r) tailed) Coefficient(r) tailed)
พื้นที่ทํานา
.065
.165
.653
.253
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
-.008
.429
.954
.002**
.319
จํานวนการผลิตสุกร
.007
.144
.961
.063
จํานวนการผลิตปลา
-.013
.265
.929
.000**
พื้นที่รองสวนไมผล
-.029
.525
.842
.585
จํานวนการผลิตตาลโตนด
-.070
.079
.631
.001**
จํานวนการผลิตเปด
.015
.470
.917
.302
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
.156
.149
.280
.337
พื้นที่ปลูกผัก
-.052
.139
.720
.114
จํานวนการผลิตโค
.011
.226
.939
.046*
คะแนนประสบการณและการใชความรูฯ
-.206
.284
.152
.643
คะแนนแรงงานทําการเกษตร
-.033
-.067
.818
.051
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา
-.098
.277
.500
.001**
คะแนนความเหมาะสมของดิน
.151
.462
.296
.030*
คะแนนความเหมาะสมของน้ํา
-.156
.307
.278
.000**
คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว
.042
.553
.774
.017*
จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุน
.166
.337
.250
.150
คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุ
.388
.207
.005**
.589
.029*
คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร
.078
.310
.521
.637
คะแนนการเปนสมาชิกกลุม
-.068
.093
.452
.546
คะแนนการมีสวนรวมกับชุมชนและรัฐ
.087
.109
.120
.482
คะแนนการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
-.102
.223
.304
.575
คะแนนการคมนาคมขนสงสูไรนา
.081
-.148
.145
.289
คะแนนการเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต
-.153
.209
** Correlation is significant at the .01 level * Correlation is significant at the .05 level .
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ตาราง63 ความสัมพันธระหวางผลลัพธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสู
การดํารงชีพอยางยั่งยืน
Correlation
Sig. (2-tailed)
รายการ
Coefficient
คะแนนผลลัพธการเพิ่มรายได
.396
.004**
.046*
คะแนนผลลัพธการเพิ่มผลผลิตอาหาร
.283
.058
คะแนนผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
.270
.278
คะแนนการลดความออนแอ
.156
.206
คะแนนผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
.182
** Correlation is significant at the .01 level * Correlation is significant at the .05 level

5.4ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มรายได
เปนการวิเคราะหระหวางตัวแปรอิสระคือตนทุนการปรับปรุงการผลิตกับตัวแปรตามคือ
ผลลัพธแตละดาน ซึ่งตามแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนไดใชเกณฑในการวัดความยั่งยืนของ
การดํารงชีพจากผลลัพธ 5 ดานรวมกัน เมื่อพิจารณาผลลัพธแตละดานจะเห็นวาทุกดานมีความสําคัญ
ตอการดํารงชีพแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลวัตถุประสงคในการปรับปรุง การผลิตของเกษตรกร
จะเห็นว าเกษตรกรให ความสํา คัญกับการเพิ่ มรายไดม ากเปนอันดับหนึ่ง การเพิ่ มผลผลิ ตอาหารเปน
อั น ดั บ สองการลดความเสี่ ย งหรื อ ลดความอ อ นแอเป น ดั บ สามส ว นการเพิ่ ม ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมี นอยมาก ดังนั้ นการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่ มผลลัพธ แตละดานจะเปน
ประโยชน ต อ การนํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง การผลิ ต เพื่ อ ให บ รรลุ ค วามสํ า เร็ จ ในผลลั พ ธ แ ต ล ะด า นของ
เกษตรกร
จาการทดสอบคาสถิติพบวาจากตัวแปรทั้งหมด มีตัวแปร 8 ตัว ที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จหรือผลลัพธไดแก (ตาราง64)
5.4.1 จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร
(r=.508) กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาวมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก
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5.4.2 จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร (r=.537)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่รองสวนมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมากขึ้นตาม
5.4.3 จํานวนการผลิตเปด มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.487) กลาวคือเกษตรกร
ที่มีจํานวนการผลิตเปดมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสู
การเพิ่มรายไดมาก
5.4.4 คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา มีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลาง (r=.302) กลาวคือเกษตรกรที่มีประสบการณและการใชความรูในการแกปญหามากทําให
เกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก
5.4.5 คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
(r=.449) กลาวคือเกษตรกรที่มีดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก
5.4.6 คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา (r=.285)
กลาวคือเกษตรกรที่มีน้ําที่เหมาะสมในการทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก
5.4.7 คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร
(r=.586) กลาวคือเกษตรกรที่มีชนิดพืชและสัตวหลากหลายมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก
5.4.8 จํานวนเงินลงทุนทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.356)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนเงินลงทุนทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุง
การผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายไดมาก

5.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มผลผลิตอาหาร
จาการทดสอบคาสถิติพบวาจากตัวแปรทั้งหมดมีตัวแปร 10 ตัวที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จหรือผลลัพธการเพิ่มผลผลิตอาหารไดแก (ตาราง64)
5.5.1 จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.373)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาวมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
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5.5.2 จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร (r=.535)
กลาวคือเกษตรกรที่มีจํานวนพื้นที่รองสวนมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมากขึ้นตาม
5.5.3 จํานวนการผลิตเปด มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.401) กลาวคือเกษตรกร
ที่มีจํานวนการผลิตเปดมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสู
การเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.4 จํานวนการผลิตไก มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.318) กลาวคือเกษตรกร
ที่มีจํานวนการผลิตเปดมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสู
การเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.5 คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา มีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลาง (r=.320) กลาวคือเกษตรกรที่มีประสบการณและการใชความรูในการแกปญหามากทําให
เกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.6 คะแนนศักยภาพการเปนผูนํา มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.325) กลาวคือ
เกษตรกรที่มีความเปนผูนํามากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.7 คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
(r=.454) กลาวคือเกษตรกรที่มีดินที่เหมาะสมในการทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.8 คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว มีความสัมพันธทางบวกระดับมากพอสมควร
(r=.579) กลาวคือเกษตรกรที่มีชนิดพืชและสัตวหลากหลายมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.9 จํานวนเงินลงทุนทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.358) กลาว
คือเกษตรกรที่มีจํานวนเงินลงทุนทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการ
ผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
5.5.10 คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต มีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลาง (r=.309) กลาวคือเกษตรกรที่มีความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต มากทําให
เกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหารมาก
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ตาราง 64 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการเพิ่มรายได และการ
เพิ่มผลผลิตอาหาร
รายการ
การเพิ่มรายได
การเพิ่มผลผลิตอาหาร
Correlation
Sig.
Coefficient (2-tailed)

Correlation
Coefficient

Sig.
(2-tailed)

พื้นที่ทํานา
.212
.074
.139
.610
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
.508
.373
.000**
.008**
จํานวนการผลิตสุกร
.246
.085
.571
.082
จํานวนการผลิตปลา
.252
.078
.100
.236
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
.537
.000**
.000**
.535
.335
.391
จํานวนการผลิตตาลโตนด
.139
.124
.000**
.004**
จํานวนการผลิตเปด
.487
.401
.523
.024*
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
.093
.318
.277
.386
พื้นที่ปลูกผัก
.125
.157
.439
.050
จํานวนการผลิตโค
.279
.112
.023*
.033*
คะแนนประสบการณและการใชความรู
.302
.320
.939
.524
คะแนนแรงงานทําการเกษตร
-.011
-.092
.927
.021*
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา
-.013
.325
.001**
.001**
คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร
.449
.454
.045*
.050
คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร
.285
.279
.000**
.000**
คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว
.586
.579
.011*
.011*
จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุน
.356
.358
.140
.029*
คะแนนการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต
.211
.309
.104
.069
คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร
.259
.233
.285
.366
คะแนนการเปนสมาชิกกลุม
.131
.154
.508
.573
คะแนนการมีสวนรวมกับชุมชนและรัฐ
.082
.096
.138
.217
คะแนนการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
.178
.213
.063
.354
คะแนนการคมนาคมขนสงสูไรนา
134
.265
.691
.150
คะแนนการเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต
-.207
-.058
** Correlation is significant at the .01 level .* Correlation is significant at the .05 level
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5.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
จาการทดสอบคาสถิติพบวาจากตัวแปรทั้งหมดมีตัวแปร 2 ตัว ที่มีความสัมพันธกับความ
สําเร็จหรือผลลัพธการเพิ่มความเปนอยูไดแก คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร ที่มี
ความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.311) และคะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ
การผลิต มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา (r=.297) กลาวคือเกษตรกรที่มีดินที่เหมาะสมในการทํา
การเกษตร และความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิตมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของ
การปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มความเปนอยูมาก (ตาราง65)

5.7 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการลดความออนแอ
จาการทดสอบคาสถิติพบวา จากตัวแปรทั้งหมดมีตัวแปร 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จหรือผลลัพธการลดความออนแอไดแก คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลาง (r=.345) กลาวคือเกษตรกรที่มีความสามารถในการเปนผูนํามากจะทําให
เกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการลดความออนแอไดมาก
(ตาราง 65)

5.8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
จาการทดสอบคาสถิติพบวาจากตัวแปรทั้งหมด มีตัวแปร 2 ตัว ที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จหรือผลลัพธไดแก (ตาราง 65)
5.8.1 คะแนนแรงงานทําการเกษตร มีความสัมพันธทางลบระดับต่ํา (r=-.281) กลาวคือ
เกษตรกรที่มีแรงงานทําการเกษตรมากทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินอย
5.8.2 คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต มีความสัมพันธทางลบระดับ
ปานกลาง (r=-.452) กลาวคือเกษตรกรที่มีความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิตมากทําให
เกษตรกรมีความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาตินอย
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ตาราง 65 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการเพิ่มความเปนอยู
การลดความออนแอ และความยั่งยืนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
รายการ
ความเปนอยู
ลดความออนแอ
ความยั่งยืน
Correlation
Sig.
Coefficient (2-tailed)

พื้นที่ทํานา
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
จํานวนการผลิตสุกร
จํานวนการผลิตปลา
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
จํานวนการผลิตตาลโตนด
จํานวนการผลิตเปด
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
พื้นที่ปลูกผัก
จํานวนการผลิตโค
คะแนนประสบการณฯ
คะแนนแรงงานทําการเกษตร
คะแนนศักยภาพผูนําฯ
คะแนนความเหมาะสมของดิน
คะแนนความเหมาะสมของน้ํา
คะแนนความหลากหลายฯ
จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุน
คะแนนการจัดหาวัสดุฯ
คะแนนการเปดรับขาวสารฯ
คะแนนการเปนสมาชิกกลุม
คะแนนการมีสวนรวมฯ
คะแนนการไดรับชวยเหลือฯ
คะแนนการคมนาคมขนสงฯ
คะแนนการเขาถึงตลาดสินคา

.158
.056
-.120
.148
.026
.036
.101
-.127
.010
.132
-.013
.065
.215
.311
.144
-.014
-.011
.297
.143
.072
.253
.016
-.007
-.034

.274
.698
.407
.306
.859
.805
.487
.379
.945
.360
.930
.656
.133
.028*
.320
.923
.938
.036*
.321
.619
.076
.910
.962
.814

Correlation
Coefficient

.111
.097
-.246
-.043
-.112
.003
.001
-.060
-.167
-.029
-.020
.206
.345
-.057
.139
-.018
.041
.040
-.141
-.005
.019
.057
040
.030

Sig.
(2-tailed)

.443
.505
.085
.764
.437
.983
.992
.679
.245
.839
.888
.152
.014*
.695
.335
.900
.777
.784
.330
.975
.895
.694
.781
.836

Correlation
Coefficient

Sig.
(2-tailed)

-.138
-.150
.237
.003
.053
-.212
.026
-.039
.128
.034
-.056
-.281
-.027
-.149
-.134
-.059
-.083
-.452
.236
-.224
-.145
.044
.013
-.059

.339
.298
.098
.985
.712
.139
.856
.789
.374
.814
.697
.048*
.853
.301
.354
.685
.568
.001**
.099
.118
.313
.762
.926
.685

** Correlation is significant at the .01 level * Correlation is significant at the .05 level
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6. การวิเคราะหปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเปนการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) ระหวางตัวแปรอิสระคือ
ตนทุนหรือทรัพยสินในการปรับปรุงการผลิต จํานวน 5 กลุม 24 ตัวแปรในกลุมตนทุน กับตัวแปรตาม
คือความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร โดยกอนการวิเคราะหถดถอยพหุ ไดทดสอบความ
เปนอิสระตอกันของตัวแปรอิสระเพื่อจะไดทราบและแกไขปญหากรณีการเกิดปฏิกิริยาระหวางตัวแปร
อิสระดวยกันที่จะมีผลตอความแมนตรงในการทํานาย ผลการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระแตละตัวไมมี
คูใดที่มีคาความสัมพันธสูงเกิน .75 (สมยศ ทุงหวา,2539) จึงทําการวิเคราะหการถดถอยตอไป ผล
ปรากฏดังนี้

6.1 ปจ จัยตนทุนที่มี ผลตอ ความสํา เร็ จของการปรับ ปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
จากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัว มีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความ
สําเร็จในการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนคอนขางสูง (R=.857, R2=.734) โดย
คะแนนความเหมาะสมของดินสามารถอธิบายความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารง
ชีพอยางยั่งยืนไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ 46.5 (R2=.465) และเมื่อนําจํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา จํานวนการผลิตโค และพื้นที่
ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาวเขามาพิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้นคือ รอยละ 53.4 ,60.6
,65.3 ,70.6 และ 73.4 ตามลําดับ อยางไรก็ตามตัวแปรที่มิอิทธิพลมากที่สุดคือ จํานวนพื้นที่รองสวน
ไมผล (beta=.468) รองลงมาคือ คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร
จํานวนการผลิตโค คะแนนความเหมาะสมของดิน และ พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลง ตามลําดับ (ตาราง 66)

6.2 ปจจัยผลลัพธที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
จากการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว มีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความ
สําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนสูงมาก (R=.999 , R2=.998)
โดยคะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มรายไดสามารถอธิบายความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ78.3
(R2=.783) และเมื่อนําคะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการลดความออนแอ คะแนน
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร คะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการ
ผลิตเพื่อการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ เขามาพิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้น
คือ รอยละ 92.4 , 97.1 และ 99.8 ตามลําดับ ตัวแปรทุกที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ คะแนนความสําเร็จ
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ในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มรายได (beta=.514) คะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต
เพื่อการลดความออนแอ คะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร และ
คะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ตามลําดับ
(ตาราง 67)
ตาราง 66 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยสรุปปจจัยตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จของ
การปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
R R2 R2change
B
Beta
T
sig T
ตัวแปร
คะแนนความเหมาะสมของดิน .682 .465 .150
7.013E-02 .249 2.777 .008
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
.731 .534 .069
9.200E-02 .468 5.451 .000
คะแนนการเปดรับขาวสาร
.778 .606 .072
3.995E-02 .306 3.468 .001
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา .808 .653 .047
4.075E-02 .348 3.976 .000
จํานวนการผลิตโค
.840 .706 .053
2.324E-02 .266 2.978 .005
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว .857 .734 .028
7.512E-02 .235 2.694 .010
constant
.773
F
18.740
ตาราง 67 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยสรุป ปจจัยผลลัพธที่มีผลตอความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
R R2 R2change
B
Beta
T
sigT
ตัวแปร
คะแนนการเพิ่มรายได
.885 .783 .779
.980 .514 49.878 .000
คะแนนการลดความออนแอ
.961 .924 .920
1.001 .339 43.848 .000
คะแนนการเพิ่มผลผลิตอาหาร
.985 .971 .969
1.004 .337 33.809 .000
คะแนนการเพิ่มความยั่งยืนฯ
.999 .998 .998
.936 .178 24.202 .000
constant
6.073
F

5428.619
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6.3 ปจ จัย ตนทุ นที่มีผลตอความสําเร็ จของการปรับ ปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มรายได
จากการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว มีความสัมพันธคอนขางสูงและมี
อิทธิพลมากพอสมควรกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได (R=.800,
R2=.640) โดยจํานวนพื้นที่รองสวนไมผลสามารถอธิบายความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการ
เพิ่มรายไดไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ 45.4 (R2=..454) และเมื่อนําพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
จํานวนการผลิตสุกร และจํานวนการผลิตตาลโตนดเขามาพิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้น
คือ รอยละ 53.5, 59.7 และ64.0 ตามลําดับ ตัวแปรที่มิอิทธิพลมากที่สุดคือ จํานวนพื้นที่รองสวนไม
ผล (beta=.439) พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนการผลิตสุกร และจํานวนการผลิตตาลโตนด
ตามลําดับ (ตาราง 68)
ตาราง 68 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ แบบขั้นตอนโดยสรุปปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มรายได
ตัวแปร
R
R2
R2change
B
Beta T sigT
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
.674 .454 .119
.212
.439 4.418 .000
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว .732 .535 .082
.296
.376 3.555 .001
จํานวนการผลิตสุกร
.773 .597 .062
2.881E-02 .274 2.925 .005
จํานวนการผลิตตาลโตนด
.800 .640 .043
9.932E-03 .209 2.260 .029
constant
.399
F
15.292

6.4 ปจจัยตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร
จากการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัว มีความสัมพันธคอนขางสูงและมี
อิทธิพลมากพอสมควรกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร
(R=.805,R2=.647) โดยคะแนนความหลากหลายของพืชและสัตวสามารถอธิบายความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหารไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ 33.1 (R2=.331)
และเมื่อนําจํานวนพื้นที่รองสวนไมผล คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา คะแนนความเหมาะสมของดิน
ทําการเกษตร และจํานวนการผลิตไกพื้นเมืองเขามาพิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้นคือ รอย
ละ 45.2 ,54.8 ,60.3 และ64.7 ตามลําดับ อยางไรก็ตามตัวแปรที่มิอิทธิพลมากที่สุดคือจํานวนพื้นที่
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รองสวนไมผล (beta=.351) คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว คะแนนความเหมาะสมของดิน
ทําการเกษตร คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา และ จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง ตามลําดับ (ตาราง 69)
ตาราง 69 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ แบบขั้นตอนโดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูผลลัพธเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร
R
R2 R2change
B
Beta T sigT
ตัวแปร
คะแนนความหลากหลายฯ
.576 .331
.331 3.782E-02 .350 3.538 .001
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
.673 .452
.121
.170
.351 3.446 .001
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา .740 .548
.095 6.751E-02 .234 2.435 .019
คะแนนความเหมาะสมของดิน .776 .603
.055
.169
.244 2.531 .015
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
.805 .647
.044 8.409E-03 .221 2.325 .025
constant
-.274
F
15.779

6.5 ปจ จัยตนทุนที่มี ผลตอ ความสํา เร็ จของการปรับ ปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
จากการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มความเปนอยูคอนขางนอย (R=.354,R2=.126) โดยคะแนนความ
เหมาะสมของดินทําการเกษตรสามารถอธิบายความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการ
เพิ่มความเปนอยูไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ 12.6 (R2=.126) ซึ่งนอยมาก แสดงวายังมีตัวแปรอื่นๆ
อีกมากที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม (ตาราง 70)
ตาราง 70 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ แบบขั้นตอนโดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
R R2 R2change B Beta T sig T
ตัวแปร
คะแนนความเหมาะสมของดิน
.354 .126 .126
.113 .354 2.599 .012
constant
2.443
F
6.755
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6.6 ปจจัยตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการลดความออนแอ
จากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว มีความสัมพันธมากพอสมควรแตมี
อิทธิพลคอนขางต่ํากับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการลดความออนแอ
(R=.547, R2=.299) โดยคะแนนศักยภาพความเปนผูนํา สามารถอธิบายความสําเร็จในการปรับปรุง
การผลิตการเกษตรเพื่อการลดความออนแอไดอยางมีนัยสําคัญรอยละ 13.7 (R2=.137) และเมื่อนํา
จํานวนการผลิตสุกร และพื้นที่ทํานา เขามาพิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้นคือ รอยละ21.9
และ 29.9 ซึ่งยังนอยมาก แสดงวามีตัวแปรอื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม (ตาราง 71)
ตาราง 71 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยสรุปปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูผลลัพธการลดความออนแอ
R
R2 R2change
B
Beta
T sigT
ตัวแปร
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา
จํานวนการผลิตสุกร
พื้นที่ทํานา
constant
F

.370 .137
.468 .219
.547 .299

.137
.082
.080

5.978E-02 .438 3.460 .001
-1.988E-02 -.399 -2.958 .005
2.548E-02 .304 2.269 .028
1.474
6.406

6.7 ปจ จัยตนทุนที่มี ผลตอ ความสํา เร็ จของการปรับ ปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
จากการวิเคราะหพบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว มีความสัมพันธมากพอสมควรแตมี
อิทธิพลคอนขางต่ํากับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (R=.579,R2=.335) โดยคะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต
สามารถอธิบายความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติได
อยางมีนัยสําคัญรอยละ 20.7 และเมื่อนํา จํานวนการผลิตสุกร และจํานวนพื้นที่รองสวนไมผล เขามา
พิจารณาดวย จะสามารถอธิบายไดเพิ่มขึ้นคือ รอยละ 27.4 และ 33.5 ซึ่งยังนอยอยู แสดงวามีตัวแปร
อื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม (ตาราง72)
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ตาราง 72 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
R
R2
R2change
B
Beta
T
ตัวแปร
คะแนนความสามารถในการ .455 .207
.207
-1.768E-02 -.524 -4.136
จัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต
จํานวนการผลิตสุกร
.523 .274
.067
1.640E-02 .279 2.286
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล .579 .335
.062
7.013E-02 .259 2.041
constant
2.045
F
7.565

7. อภิปรายผล

จากผลการวิจั ยกระบวนการปรั บปรุงการผลิตเพื่อนําไปสู การดํา รงชีพอยางยั่ง ยืนของ
เกษตรกรที่ทํานาเปน อาชี พหลักบานพรวน ตําบลทาหิน อํา เภอสทิง พระ จั งหวัดสงขลา จะเห็นวา
ดั้งเดิม เกษตรกรใชยุทธ วิธีการดํารงชีพ ดวยการผลิตการเกษตรขนาดเล็กและหลากหลาย สอดคลอ ง
กับที่ Chamber (1993) กลาวถึงระบบการผลิตในประเทศกําลังพัฒนา
วิถีการปรับปรุงการผลิ ตของเกษตรกรไดเปลี่ยนจากการผลิ ตแบบการเกษตรแบบยังชี พ
ไปเปน แบบเพื่ อการคา ยุ ทธ วิธี การปรับปรุง การผลิตพบวามี การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิ ตทุก
กิจกรรมเกือบทุกดานเชนพันธุ วิธี ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว นวด จําหนาย รวมทั้ งมีการเพิ่มลด
จํานวนกิจกรรมการผลิต ซึ่งการใชยุทธวิธีดังกลาวนี้จะตอบสนองความตองการเพิ่มรายได และเพิ่ม
จํานวนผลผลิตอาหารของครัวเรือน
กระบวนการปรับปรุงการผลิตเกิดขึ้นโดยมีลําดับขั้นตอนเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวคือ
ระบบการผลิตไดรับผลกระทบ เกษตรกรเลือกยุทธวิธีการปรับปรุง การปรับปรุงการผลิต ประเมินผล
การปรับ ปรุง การผลิต และดําเนินการผลิ ตตามระบบใหม โดยปจจัยที่ส งผลกระทบตอระบบการ
ผลิตจําแนกได 2 กลุมตามแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน คือปจจัยดานบริบทของความออนแอและไม
แนนอน ไดแก การเกิดภาวะน้ําทวม ฝนแล ง การเกิดโรคระบาดสัตวเลี้ยงหรือศัตรูพื ช สง ผลใหระบบ
การผลิตเสียหายอยางทัน ทีทันได เกษตรกรตองทําการฟน ฟู ปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสมกั บลักษณะ
ความเสี ยหายที่เ กิดขึ้ น ด านความจํ าเปน ตอ งใช หนี้ ตามระยะเวลาที่กํ าหนดสง ผลกระทบให มีก าร
ขยายการผลิ ตจํ า นวนมากขึ้ น ลั ก ษณะความเคลื่ อ นไหวและแนวโนม ของราคาและผลผลิ ตส ง
ผลกระทบใหมีการเลือกใชพันธุและดูแลรักษาที่เขมขนขึ้น การแพรกระจายของเทคโนโลยีดานพันธุ

sigT
.000
.027
.047
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ปุย เครื่ องจักรกล ทํ าให เขามาทดแทนวิ ธีการเดิ ม การพั ฒนาความเจริญ ของเมื องทําให มีความ
สะดวกในการติดตอ แลกเปลี่ ยนข าวสาร และเพิ่ ม ตลาดสิ นค า ตลอดจนความอุ ดมสมบู รณ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีผลตอการตัดสินใจเพิ่มลดการผลิตในบางกิจกรรมในฟารม ปจจัยกลุมที่สองคือ
การเปลี่ยนผ านโครงสรางและกระบวนการ ไดแกการดําเนินโครงการส งเสริมการเกษตรที่มี การ
ชวยเหลือด านการลงทุ น และนําวิธี การปฏิ บัติ ใหมๆเขาสูชุม ชน ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพั นธุ
วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา มีการผลิตกิจกรรมใหมๆ เกิดการรวมกลุมเกษตรกร การทํางานแบบมีสวนรวม
และการเสริ มสรา งภาวะผูนํ าให เกษตรกร นอกจากนั้ นพบวา ศัก ยภาพผู นํา ชุมชน การเปลี่ย นผู นํา
เกษตร และบทบาทเจาหนาที่สงเสริม สง ผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาการผลิตและการทํางานใน
กลุมเกษตรกรตลอดจนการขอรับการชว ยเหลื อจากภาครั ฐ และการบังคับกฎหมายสรรพสามิ ตส ง
ผลกระทบตอวิธีการแปรรูป การจําหนายผลผลิตและรายไดเกษตรกร
ผลการศึกษาดานผลกระทบตอระบบการผลิตจะพบวาสวนใหญมีความสอดคลองกั บที่
นักวิจัยหลายทานไดศึกษาไวเชน เจนจิรา รุธิรโก (2537) ที่กลาวถึงสาเหตุการปรับปรุงการผลิตที่เกิด
จากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การสนับสนุนเงินทุนและความรู จากหนวยงานราชการ ทิพวัลย สี
จันทร และคณะ (2533) กลาวถึงผลกระทบจากการพัฒนาการคมนาคมทําใหมีการติดตอกับภายนอก
มากขึ้น สมยศ ทุงหวา (2539 และ2543) กลาวถึงผลกระทบจากการเกิดภาวะน้ําทวมฝนแลง ผล
ของการพัฒนาเมือง การขยายชุมชน การสนับสนุนจากรัฐ และการแพรกระจายเทคโนโลยี ณัฐวุฒิ
พลอยอร าม (2537) สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2538) ชูพินิจ เกษมณี (2538) และภาควิ ช า
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (2544) กลาวถึงราคาผลผลิตพืชหลักตกต่ํา การขาดแคลนน้ํา น้ํา
ทวม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร แตปจจัยผลกระทบที่ยังไมมีการกลาวถึงมากนักคือ ดาน
ผลกระทบจากการวางแผนใชห นี้ การคาดการณ ระหวางฤดู กาล ดา นโอกาสการเพิ่มผลผลิตและ
รายได ผลที่เกิดจากกระบวนการกลุม ผูนําการพั ฒนาทั้งเกษตรกรในชุม ชนและเจา หนาที่ และการ
บังคับตามกฎหมาย
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเห็นวาระบบการผลิตไดรับผลกระทบที่เกิดจากองคประกอบทั้ง
ภายในและภายนอกระบบการผลิต สวนหนึ่งเปนผลกระทบที่ทําใหเกิดภาวะจุดจํากัดตามสมมุติฐาน
และสวนหนึ่งเปนผลกระทบในลักษณะของการเลือกใชโอกาสและพัฒ นาการที่ถูกนําเขามา การเลือก
ยุทธวิธีการปรับปรุง และการปรับปรุง การผลิตเปนวิธีก ารที่เ กษตรกรปฏิ บัติเพื่ อปรับระบบการผลิตให
เหมาะสมกับผลกระทบที่ เกิดขึ้ น ซึ่งสอดคล องตามเหตุผ ลในแนวคิด มานุษยนิเวศวิทยา ที่ กลาวถึง
ระบบนิเ วศน และ ระบบสัง คมมนุษย ทั้ ง สองระบบนี้ จะมี การกระทําตอกั นขององคประกอบตา งๆ
ภายในระบบเอง ในขณะเดียวกันระบบทั้งสองนี้จะมีความเกี่ยวขอ งและสงผลกระทบตอกันเมื่อระบบ
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หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อีกระบบจะไดรับผลกระทบไปดวย และเมื่อระบบไดรับการเปลี่ยนแปลงระบบ
จะปรับตัวเพื่อใหรักษาความสมดุลไวไดตอไป (สมยศ ทุงหวา,2541)
กระบวนการปรับปรุงการผลิตโดยสรุปจากกรอบความสัมพันธของปจจัยตางๆ พบวาเมื่อ
มีเหตุการณจากความออนแอและการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการสงผลกระทบตอระบบการ
ผลิ ต จะทําใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ทางบวกและทางลบ และการที่จ ะรัก ษาวิถีก ารดํารงชี พ ให
เหมาะสมกับภาวะผลกระทบทําใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการผลิตการเกษตรจากระบบการ
ผลิตเดิมเปนระบบการผลิตใหมที่สามารถใหผลลัพธตามที่เกษตรกรคาดหวัง (ภาพ9)
การวัดความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตจากตัวชี้วัดดานผลลัพธที่นําไปสูการดํารงชีพ
อยางยั่งยืน ไดแก การมีรายไดเพิ่มขึ้น ความมั่นคงดานอาหาร การเพิ่มการเปนอยูที่ดีขึ้น การลดความ
ออนแอ ความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ จะใหความนาเชื่อถื อมากกวาการวัดจากความพึง
พอใจตามวัตถุ ประสงคข องเกษตรกร เนื่องจากความพึงพอใจในความสําเร็จตามวัตถุ ประสงคก าร
ปรั บปรุง การผลิ ต แสดงความสั ม พั นธ กับ ตัว แปรต นทุ นการปรั บปรุ ง น อย ทํ าใหข าดเหตุผ ลในการ
วางแผนจัดการต นทุนเพื่อเพิ่ มความสามารถในการปรับปรุงการผลิ ตของเกษตรกร แตการใชตัวชี้ วัด
จากผลลั พ ธ ที่ นํา ไปสู การดํ า รงชี พ อยา งยื น สามารถแสดงออกถึ ง ความสั ม พั น ธ ที่ มี ต อ กั น ระหว า ง
ความสําเร็จและตน ทุนบางประเภท ขณะเดียวกันก็สามารถพยากรณ ไดวาควรปรับ ปรุง สภาพตนทุ น
ดา นใดบา งที่จ ะทําใหเกษตรกรมี ความสํ าเร็จ ในการปรั บปรุงการผลิตที่ นําไปสู การดํารงชีพ ที่ยั่งยืน
เพิ่ ม ขึ้ น ดัง เช น ผลการวิ จั ย ที่พ บว า การปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่นํ า ไปสู ก ารดํ า รงชี พ อย า งอยา งยื น ของ
เกษตรกรบ านพรวน ตํ าบลทาหิ น อํ าเภอสทิ งพระ จังหวัดสงขลา ควรมีการปรับปรุ งดานต างๆรวมกัน
คือ การเพิ่มความเหมาะสมของดินทําการเกษตร การเปดรับขาวสารการเกษตร ศักยภาพความเปน
ผูนํา จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตโค และจํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
กรอบการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนพืชหลักจะพบวาการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของตน ทุนการดํา รงชี พทั้ง 5 ด าน คื อตน ทุนมนุษย ตน ทุนธรรมชาติ ตนทุนการเงิ น ตน ทุน
กายภาพ และ ตนทุนสังคม เกิดจากผลกระทบจากการดําเนินการในสวนของภาครัฐและชุ มชนทั้งที่
เปนสวนของการนําโครงการเขามาพัฒนาพื้นที่ การบัง คับตามกฎหมาย และการขับเคลื่อนตามกลไก
ในชุมชนเอง นอกจากนั้นยังไดรับผลกระทบจากบริ บทความออ นแอและไมแ นนอนทั้ง ที่เ กิดจากภั ย
ธรรมชาติ ความจําเปน ของครั วเรือน และสถานการณการเปลี่ ยนแปลงของปจจัยตา งๆที่เกี่ยวของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 3 องคประกอบดังกลาวนี้ทําใหเ กษตรกรตองปรับยุทธวิ ธีใ นการดํารงชีพ โดย
ปรับปรุง การผลิ ตใหเหมาะสมเพื่อให ระบบการผลิตสามารถเกิดผลลั พธ ที่เ หมาะกับการดํารงชีพ ของ
เกษตรกร (ภาพ 10)
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8. ผลการทดสอบสมมติฐาน

8.1 สมมติฐานที่ 1 การปรับปรุงการผลิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบเดิมถึงภาวะจุดจํากัด
พบว า การปรั บ ปรุ ง การผลิ ต เกิ ด จากระบบการผลิ ต ได รั บ ผลกระทบ โดยประเภท
ผลกระทบแบงได 3 ดาน คือดานการทําใหการผลิตเสียหาย(จุดจํากัด) ดา นการเลือกใชโอกาสเพื่อให
ไดรับประโยชนสูงสุด และดานแรงผลักดันหรือสนับสนุนจากพัฒนาการที่กาวหนา ขอสมมติฐานที่ตั้งไว
วา การปรับปรุง การผลิ ตจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อระบบเดิม ถึง ภาวะจุ ดจํ ากัด จึงเปน หนึ่งในสามสาเหตุข องการ
ปรับปรุงการผลิต
8.2 สมมติฐานที่ 2 บริบทของความออนแอ และการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการจะ
สงผลกระทบตอระบบการผลิต และเปนสาเหตุที่ทําใหมีการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
พบวา บริบทของความออนแอ และการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการจะสงผล
กระทบต อระบบการผลิ ต และเปน สาเหตุที่ทําใหมีการปรับปรุง การผลิ ตการเกษตร เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
8.3 สมมติฐานที่ 3 กระบวนการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรจะมีการดําเนินอยางมีลําดับ
ขั้นตอนคือ การวิเคราะหประเมินผลลัพธระบบเดิม การวางแผนเลือกกลยุทธ การจัดการตนทุน การ
ปฏิบัติในไรนา การวิเคราะหผลลัพธระบบใหม และการเลือกการผลิตตามระบบใหม
พบวา กระบวนการปรับปรุง การผลิตของเกษตรกรจะมีก ารดําเนิ นอยางมี ลําดับขั้นตอน
ตามสมมติฐ านที่ตั้ งไว คือ การวิเ คราะห ประเมิน ผลลัพธ ระบบเดิ ม การวางแผนเลื อกกลยุ ทธ การ
จัดการต นทุน การปฏิ บัติ ในไร นา การวิ เคราะห ผลลัพ ธร ะบบใหม และการเลือกการผลิ ตตามระบบ
ใหม
8.4 สมมติฐานที่ 4 ทรัพยสินมีความสัม พันธกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร
ทรัพยสินแตละประเภทมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรไมเทากัน
พบวา ทรัพยสินมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกร
และทรัพยสินบางประเภทมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ภาวะผลกระทบจากความออนแอ/การเปลี่ยนผานโครงสรางฯ
น้ําทวม/ ฝนแลง โรคศัตรูระบาด ความจําเปนตองหาเงินใชหนี้
ความเคลื่อนไหว/แนวโนมราคาและผลผลิตขาว การแพรกระจาย
เทคโนโลยีใหม การพัฒนาเมือง ความอุดมสมบูรณของทุงหญา/
ทะเลสาบ กระบวนการโครงการสงเสริมการเกษตร กระบวนการ
กลุม ลักษณะผูนําชุมชน/ เจาหนาที่สงเสริม การบังคับกฎหมาย
สรรพสามิต
ตนทุน
อบรม 3.5 ครั้ง สามารถแกปญหาสําเร็จไดดวยตนเอง แรงงาน
เพียงพอ 2.5 คน ไมมีปญหาสุขภาพ มีความเปนผูนํานอย เงิน
ลงทุน 58596 บาท เปนเงินหมุนเวียนจากเงินกู ใชน้ําฝนมี
ปญหาน้ําทวม ฝนแลง น้ําเค็ม มีการบํารุงดิน ใชประโยชนพืช
10ชนิดสัตว6 ชนิด คมนาคมดี มีความพรอมในการใชวัสดุ ใช
โทรทัศนและหอกระจายขาวเปนแหลงรับขาวสาร จํานวนการ
ผลิต 5.5 กิจกรรม การผลิตขนาดเล็ก เขาถึงตลาดสินคา เปน
สมาชิกกลุม มีสวนรวมในกลุมมาก ไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
หลายดาน

ระบบการผลิต(เดิม) ขาว ตาลโตนด โคพื้นเมือง สุกรพื้นเมือง ไก
จุดจํากัดและลักษณะผลกระทบตอระบบการผลิต
เกิดความเสียหายตอการผลิต การเลือกใชโอกาสเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากภาวะแนวโนม/
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของปจจัยตางๆ และเกิดแรงผลักดัน/สนับสนุนจากพัฒนาการ
ที่กาวหนา
ยุทธวิธีปรับปรุง
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรทุกกิจกรรมในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต การเพิ่ม/ลดปริมาณการผลิต
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มรายไดเปนอันดับหนึ่ง เพิ่มผลผลิตอาหารเปนอันดับสอง
สวนเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิตและเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติมีนอย

ผลลัพธ

รายได/ ผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น ความเปนอยูดขี ึ้น ความมั่นคงรายไดเพิ่มขึ้น ความสามารถใชหนี้มาก
ขึ้น ขาดเงินใชจายลดลง การเจ็บปวยลดลง ความขัดแยงลดลง วางงานลดลง ใชสารเคมีลดลง
ยังมีความเสียหายจากศัตรูพืช/ ราคาตกต่ํา/ภัยธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลง

ยุทธวิธีการผลิต(ใหม) ขาวเพื่อการคา ตาลโตนด พืชผัก รองสวน พืชฤดูแลง โคพื้นเมืองลูกผสม สุกรพันธุดี ไกพื้นเมือง เปดบาบารี่ ปลา
ภาพ 9 กระบวนการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนพืชหลัก บานพรวน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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ภาวะผลกระทบจาก
ความออนแอ
น้ําทวม/ ฝนแลง
โรคศัตรูระบาด
 จําเปนตองหา
เงินใชหนี้
 ความเคลื่อน
ไหว /แนวโนม
ราคาและผลผลิต
ขาว
การแพรกระจาย
เทคโนโลยีใหม
การพัฒนาเมือง
ความอุดม
สมบูรณของทุง
หญา/ทะเลสาบ

ตนทุน
เงินลงทุน 58596 บาท
 แรงงานทําการเกษตร 2.5 คน
 การผลิต 6 กิจกรรม ทํานา 9 ไร พืชฤดูแลง .4
ไร รองสวน 1.5 ไร พืชผัก .1 ไร ตาลโตนด 13 ตน โค
2 ตัว สุกร 4 ตัว ไก 18 ตัว เปด 10 ตัว ปลา 546 ตัว

มีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐมาก
ไดรับชวยเหลือจากรัฐมาก
 เขาถึงตลาดสินคาที่ผลิตมาก
การคมนาคมขนสงสูไรนาดี
ศักยภาพความเปนผูนําปานกลาง
ดิน/น้ําทําการเกษตรเหมาะสมปานกลาง
 ชนิดพืชและสัตวหลากหลายปานกลาง
ความสามารถในการจัดหาวัสดุฯปานกลาง
การเปดรับขาวสารการเกษตรปานกลาง
ทักษะความรูการเกษตรนอย
 เปนสมาชิกกลุมนอย

ภาวะผลกระทบจาก
การเปลี่ยนผาน
โครงสราง
และกระบวนการ
กระบวนการโครงการ
สงเสริมการเกษตร
กระบวนการกลุม
 ลักษณะผูนําชุมชน/
เจาหนาที่สงเสริม
 การบังคับกฎหมาย
สรรพสามิต

ยุทธวิธีปรับปรุง
ปรับปรุงการผลิตเพื่อ
 ลดความเสียหายจาก
ผลกระทบ
 เลือกใชโอกาสเพื่อให
ไดรับประโยชนสูงสุด
จากภาวะแนวโนม/
การเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล
 ปรับปรุงการผลิตตาม
แรงผลักดัน/สนับสนุน
จากพัฒนาการที่
กาวหนา
 ปรับปรุงเทคโนโลยีการ
ผลิตเกือบทุกขั้นตอนใน
ทุกกิจกรรม การเพิ่ม/ลด
ปริมาณการผลิต













ผลลัพธ
รายไดเพิ่มขึ้น
ผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น
ความเปนอยูดีขึ้น
ความมั่นคงรายได
เพิ่มขึ้น
สามารถใชหนี้มากขึ้น
ขาดเงินใชจายลดลง
การเจ็บปวยลดลง
ความขัดแยงลดลง
วางงานลดลง
ใชสารเคมีลดลง
ยังมีความเสียหายจาก
ศัตรูพืช/ ราคาตกต่ํา/ภัย
ธรรมชาติ

 ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง

ภาพ 10 รูปแบบการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนพืชหลัก บานพรวน ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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บทที6่
สรุป และขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคและวิธีการศึกษา
จากปญหาการมีรายไดต่ําในครัวเรือนเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาที่มักเกิด
ภาวะวิกฤตในการผลิตจนทําใหกระทบตอรายไดและการดํารงชีพของเกษตรกร ทางออกของเกษตรกร
คือการพยายามปรับปรุงการผลิตใหเหมาะสม
การศึกษากระบวนการปรับปรุงการผลิตเพื่อนําไปสู
การดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนพืชหลัก
จะชวยใหไดทราบแนวทางการชวยเหลือ
เกษตรกรใหสามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหเหมาะสมในสถานการณที่เกิดขึ้นโดยการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาทําความเขาใจระบบการผลิต กระบวนการในการปรับปรุงการผลิต และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํา
นาเปนอาชีพหลัก การศึกษาใชกรอบแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน ซึ่งเปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆในกระบวนการปรับปรุงการผลิต ไดแก องคประกอบดานบริบท
ของความออนแอและความไมแนนอน การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ ทรัพยสิน ยุทธวิธี
และผลลัพธ ซึ่งมีขั้นตอนคือการรวมรวมขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจ ทําแผนที่กายภาพ การเก็บขอมูล
โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม การรวมประชุมกลุมเกษตรกร และการสัมภาษณ
เกษตรกรตามแบบสัมภาษณ 2 ฉบับคือ ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ศึกษาเพื่อทําความเขาใจ
ระบบการผลิตกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพ
หลัก และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปรับปรุงการ
ผลิตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก การวิเคราะหขอมูลใชการสถิติพรรณนา และ สถิติอนุมาน
ไดแกการสรุปตีความ การวัดการกระจายขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวิเคราะห
ความสัมพันธแบบ Pearson’s Correlations และวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression) สถานที่ทําการศึกษาไดเลือกพื้นที่บานพรวน หมูที่8 ตําบลทาหิน อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา โดยสุมตัวอยางเกษตรกรแบงเปน 2 กลุม คือกลุมแรกเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ
จํานวน 10 ราย และกลุมสองเปนการศึกษาเชิงปริมาณ จํานวน 50 ราย หรือคิดเปนรอยละ 48 ของ
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด ระยะเวลาการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน กันยายน 2544 ถึง กุมภาพันธ 2545
รวมเวลา 6 เดือน
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2. สรุปผลการวิจัย
2.1 ระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกร
ผูใหขอมูลรอยละ 74 เปนเพศหญิงอายุเฉลี่ย 55 ป มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.2 คน
การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวนอาชีพเฉลี่ย 2.4 อาชีพ โดยอาชีพหลักคือทําเกษตร
อาชีพรองคือ รับจาง ประมง คาขาย รับราชการ และ ทํางานบริษัทเอกชน ดานอาชีพเกษตรมีกิจกรรม
เฉลี่ย 5.5 กิจกรรม ประกอบดวย การปลูกขาว การปรับสภาพนาเปนรองสวนไมผล ตาลโตนด ปลูก
พืชผัก ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว เลี้ยงโค สุกร ไกพื้นเมือง เปด และปลา
การปลูกขาว เกษตรกรส วนใหญ ปลู กข าวปล ะหนึ่ ง ครั้ง โดยใช วิ ธี ก ารปลู กแบบนา
หวานน้ําตม ในชวงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ใชพันธุชัยนาท1 เฉี้ยงพัทลุง ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี การ
ใชปุยนิยมใส 2 ครั้ง การจัดการน้ําอาศัยน้ําฝน ไมนิยมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว สวนปญหาสําคัญ
ที่สุดในการปลูกขาวคือหนู การเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะจางเครื่องเกี่ยวนวด หรือเกี่ยวนวดดวยตนเอง
ผลผลิตขาวอยูในชวง 35-100 ถัง/ไร การตลาดมักขายขาวใหกับพอคาที่มาซื้อถึงที่นาหรือเก็บไวขายใน
ยุงฉาง ความตองการของเกษตรกรคือตองการปรับปรุงดานการกําจัดศัตรู การเพิ่มผลผลิต การใชปุย
และการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ
ตาลโตนด เกษตรกรปนตาลประมาณ 15 ตน/วัน/คน การปนตาลใชเวลาชวงประมาณ
7.00 -11.00 น. และชวง 15.00 -18.00 น. ผลผลิตน้ําตาลชวงเชาจะเคี่ยวเปนน้ําผึ้งสด ราคาถังละ
400-600 บาท หรือแปรรูปเปนน้ําตาลแวน ชวงเวลาเคี่ยวประมาณ 10.00 -16.00 น. น้ําตาลชวงเย็น
นําไปตมใหสุกและเก็บไวผสมกับน้ําตาลในเชาวันรุง ขึ้น ผลผลิตน้ําตาลสดบางสวนจะนํามาทําน้ําสม
ไวบริโ ภคในครัว เรือนหรือขาย ผลผลิตอื่ นๆที่ไดจากตาลโตนดคื อ ทํ าจากใบตาล ขายลูกตาลสด ลูก
ตาลแหง และขายไมตาล
ไมผลบนรองสวน พื้นที่ขุดรองสวนประมาณ 2 ไร/ราย ปลูกไมผลประมาณ 80 ตน เชน
กระทอน มะมวง มะพราวน้ําหอม การดูแลรักษามีการใชปุย ปละ 2-3 ครั้ง การปลูกพืชแซมระหวาง
แถวไมผลนิยมปลูกกลวย ออย มะละกอ และพืชผัก ปญหาที่พบคือน้ําทวมขัง แมลง หนู ขาดการตัด
แตง และใชปุยนอย
พืชผัก ชนิดผั กที่ปลูก ไดแ ก ถั่วฝกยาว คะนา แตงกวา มะเขือ ผักกาดเขียวกวางตุง
ชวงเวลาปลูกสวนใหญ พบวาเกษตรกรปลูกในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ใชมีการใชปุยคอก
และปุยเคมี เฉลี่ย 2 ครั้ง ศัตรูพืชที่พบคือ โรค แมลง ความตองการของเกษตรกรคือ ตองการเงินลงทุน
และความรูเปนสําคัญ
พืชฤดูแลงในนาข าว นิย มปลู กถั่วเขียวหลังขา ว วิธีการปลูกสวนใหญ ใชก ารหวาน
ลงไปในพื้น ที่ภายหลังจากที่มีการไถแล ว ชวงเวลาปลูกเดือ น มีนาคม – พฤษภาคม การใสปุยใช
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อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร ปญหาที่พบคือ ฝนแลง น้ําทวม โรคแมลง เกษตรกรตองการเปลี่ยนเปนปลูกพืช
ชนิดอื่น ๆ เชน ขาวโพดหวาน และมันเทศ
การเลี้ยงโค นิย มเลี้ยงโคพื้นเมือง การเลี้ยงในช วงฤดูก าลปลูกขาวใชวิธีผูกลามใน
พื้นที่ทุงหญา สวนชวงนอกฤดูกาลปลูกขาวนิยมปลอยฝูงบริเวณทุงหญาสาธารณะติดทะเลสาบ หรือ
ในพื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยว
การเลี้ยงสุกร นิยมเลี้ยงสุ กรแมพันธุเพื่อ ขายลูก การจัดหาแมพันธุ เกษตรกรใชวิธีการ
คัดเลือกจากลูกสุกรที่มีลักษณะดีมาเลี้ยง ขณะเดียวกันมีเกษตรกรที่เลี้ยงพอพันธุเพื่อรับจางผสมพันธุ
ในพื้นที่ดวย การเตรียมคอกเลี้ยงสุกร นิยมสรางคอกแบบงายๆ การใหอาหารสุกรมีทั้งอาหารสําเร็จรูป
ผสมรําขาว เศษอาหาร หรือสาหรายทะเล บางรายที่อยูติทะเลสาบมักจะปลอยสุกรใหไปหากินหัวแหว
ในบริเวณทุงหญา การดูแลรักษาโรค มีการฉีดยาปองกันโรคและฉีดเสริมธาตุเหล็กเมื่อสุกรแรกคลอด
การเลี้ยงเปด นิยมเลี้ ยงเปดเนื้อพั นธุ บาบารี่ การเตรียมคอกนิยมใช ตาขายอวนกั้ น
บริ เวณใกลบา น การเลี้ยงใชขาวเปลือก รํ าขาวผสมสาหราย หรืออาหารสําเร็จรูป และมี การใหยา
ปฏิชีวนะบางตามความจําเปน ปจจุบันตลาดจําหนายเปดดีมากทั้งขายลูกเปดและขายเปนเปดเนื้อ
การเลี้ยงไกพื้นเมือง สวนใหญไมคอยใหความสนใจมากนั กมีการใหกินขาวเปลือก
บางเปนครั้งคราว ยกเวนไกชนที่มีการดูแลคอนขางดี
การเลี้ยงปลา มีการเลี้ ยงปลานิล และปลาตะเพี ยน ในบอปลาขนาดเล็กหรือในคูรอง
สวน พันธุปลาสวนใหญไดรั บสนับสนุนจากรัฐ การเลี้ยงใหอาหารสําเร็จรูปและเศษพืช ผลผลิตไว
บริโภคในครัวเรือนและขายในหมูบานเปนสําคัญ

2.2 กระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตร

กระบวนการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต เกิ ด ขึ้ น โดยมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนคื อ ระบบการผลิ ต ได รั บ
ผลกระทบ เกษตรกรเลือกยุทธวิธีการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงการผลิต ประเมินผลการปรับปรุง
การผลิต และดําเนินการผลิตตามระบบใหม โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบการผลิตจําแนกได
2 กลุม คือปจจัยดานบริบทของความออนแอและไมแนนอน เปนภาวะผลกระทบที่เกิดขึ้นและสงผลให
ระบบการผลิตเสียหายหรือจําเปนตองปรับปรุงการผลิตเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และการเปลี่ยนผาน
โครงสรา ง และกระบวนการ เปน ปจ จั ย สนั บสนุน และเปน กลไกการขั บเคลื่ อนในขั้น ตอนของการ
ปรับปรุงการผลิ ต ทํา ใหเกษตรกรต องปรับ เปลี่ยนยุท ธวิธีหรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตการเกษตรจาก
ระบบการผลิ ตเดิม เปนระบบการผลิ ตใหม ที่ส ามารถใหผ ลลั พ ธ ตามที่เ กษตรกรตองการ ซึ่ ง แตล ะ
องคประกอบมีเหตุการณที่เกิดขึ้นดังนี้
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2.2.1 บริบทความออนแอและความไมแนนอน
1) ภาวะที่สงผลกระทบอยางทันทีทันใดและรุนแรง
ภัยธรรมชาติที่ทําความเสี ยหายตอ การเกษตร ไดแกเหตุการณอุทกภัย ที่ทําใหขาว
และสั ตว เ ลี้ ยงเสี ย หายจํ า นวนมาก ส ง ผลทํา ใหเ กษตรกรมี การเลื อกใช พั นธุ ข าวขึ้นน้ํ า หรือ พั น ธุ
พื้นเมืองตนสูงในพื้นที่นาดานติดทะเลสาบ การไมนิยมปลูกไมผลไมยืนตน การปรับพื้นที่นาเปนรอง
สวนไมผล การเลือกพันธุไมผลปลูกในพื้นที่เสี่ยงตอภัยน้ํา ทวม การไมนิยมปลูกพืชในฤดูแลง การ
ไดรับการแจกจายปจจัยการผลิตจากรัฐบาล เชนพันธุขาวพั นธุดี พันธุสัตวปก ปุยเคมี การคนพบพันธุ
ขาวที่เหมาะสมกับปญหาพื้น ที่ และการปรับสถานที่เ ลี้ยงสุกรใหสู งจากระดับพื้นดินเดิ ม สวนภั ย
แลงที่เกิดขึ้นทําใหเกษตรกรเปลี่ยนวิธีปลูกขาวใหเหมาะสมกับสภาพฝนตก หรือเปลี่ยนจากพันธุขาวที่
มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวเปนขาวอายุสั้นเมื่อพบวาฝนตกนอยหรือชากวาฤดูกาลปกติ
การระบาดอยางรุนแรงของศั ตรูพืชและสัตว การเกิดโรคระบาดสุกร ทําใหเกษตรกร
มีการฉีดยาปองกันโรค การระบาดทําลายผลผลิตขาวของหนู ทําใหเกษตรกรใชสารเคมีกําจัด
2) ภาวะแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
การวางแผนการใชหนี้ ทําใหมีการเพิ่มจํานวนการผลิตสุกร เนื่องจากใหรายไดระยะสั้น
และสามารถเพิ่มปริมาณไดงายกวาการผลิตขาวที่มีปญหาพื้นที่จํากัดและ ตองเชานาผูอื่น
แนวโน ม การแพร ก ระจายเทคโนโลยี การติ ด ตามข า วสารความรู ใ หม ทํ า ให
เกษตรกรทดลองปลูกขาวพัน ธุใ หม ขยายการเลี้ ยงเปดบาบารี่ เลี้ยงปลา การปรับสภาพนาเปนรอง
สวนไมผล และการนําเครื่องเกี่ยวนวดขาวอัตโนมัติมาใช
การคาดการณดานแนวโนมราคาผลผลิตและผลผลิต ทําใหเกษตรกรเลือกปลูกขาว
พันธุที่ราคาสูงมากกวาพันธุที่ราคาต่ํา การคาดการณดานราคาในชวงระหวางฤดูปลูกมีผลตอการเพิ่ม
การดูแลรักษา การใสปุยมากขึ้น เพื่อใหไดผ ลิตผลิตสูงขึ้ น การคาดการณราคาขาวมีผลตอการตัดสิ น
การผลิตกิจกรรมอื่น เชนถาพบวาราคาขาวจะไมดีแตราคาไขเปดจะแพงเกษตรกรจะวางแผนการเพิ่ม
การเลี้ยงเปดโดยใชขาว เปลือกเปนอาหาร
การคาดการณ ด า นแนวโน ม ความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรแตละรายมีจิตสํานึกตอสถานการณความเสื่อมโทรมหรือการสูญหาย
ของพืชพรรณที่เคยมีในทองถิ่น แตยั งขาดการรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการอยางเปนรูปธรรม การสู ญ
หายของปาลําพูบริเวณคลองพรวน และปาปรงบริเวณริมทะเลสาบ เกษตรกรรูสึกวาไมไดเปน เจาของ
ปา ชุมชน การสูญหายของขาวพันธุ พื้นเมืองที่ถูกทดแทนดวยขาวพันธุใหมที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมากว าขาวพื้นเมือง แมเกษตรกรยังรูสึกประทับใจในคุณลักษณะดี
ของขาวพื้นเมือง แตตองการปลูกขาวเพื่อขายเปนรายได ซึ่งขาวพันธุดั้ง เดิมไมเหมาะสมที่จะปลูกเพื่อ
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การจําหนายไดแลวเนื่องจากโรงสีไมรับซื้อ การคํานึงถึงคุณภาพดินที่เสื่อมลงแตไมไดมีการใสปุยหมัก
หรือปลูกพืชเปนปุยพืชสดบํารุงดินมากนัก เพราะไมตองการลงทุนเพิ่มและเห็นวาวิธีการปฏิบัติยุงยาก
การเพิ่มขึ้นของปริมาณสาหรายทะเล มีผลตอการนํามาลดตนทุนเลี้ยงสุกร ปริมาณเพรียงในทะเลมีผล
ตอการนํามาลดตนทุนเลี้ยงเปด และความสมบูรณของทุงหญาธรรมชาติสงผลตอการตัดสินใจเลี้ยงโค
ความเจริญของทองถิ่นและเมือง ไดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางกัน และ
นําความรูม าปรับใช ในทองถิ่นไดม าก ความเจริญ ของทองถิ่นช วยใหพ อค าเขามาหาซื้ อสิ นคาถึง
หมูบาน ทําใหเกิดแรงจูงในในการเพิ่มการผลิตใหหลากหลายและมากขึ้น
2.2.2 การเปลี่ยนผานโครงสราง และกระบวนการ เปนปจจัยสนับสนุนและเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนในขั้นตอนของการปรับปรุงการผลิต โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1) โครงการสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการในชุมชน
โครงการชวยเหลือตาม
นโยบายเฉพาะกิจระยะสั้นที่ไมมีกระบวนการโครงการ มีลักษณะเปนการสงเสริมแบบใหวัสดุ ไมเนน
การใหความรูดานการปรับปรุงวิธีปฏิบัติแ ละไมติดตามตอเนื่อง มีผลตอการปรับปรุงการผลิตขาวเมื่ อ
เกษตรกรไดรับข าวพัน ธุใหม ทํ าใหตอ งพยายามปรับปรุ งวิ ธีการปฏิ บัติใ นการดูแลรั กษาใหเหมาะสม
แตมี ผ ลระยะสั้ นๆ กับกิ จ กรรมเสริม อื่นๆ เพราะไม เ หมาะสมกับวิ ธี การที่เ คยปฏิ บัติและขัดแยง กับ
กิจ กรรมเดิม โครงการส ง เสริม การเกษตรที่มี ส วนช วยใหเ กษตรกรปรับ ปรุง การผลิ ต ไดม ากคื อ
โครงการที่ใ หความสํ าคัญ ตอความตองการและการมี ส วนรวมของเกษตรกรในแตล ะขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เปนโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ครอบคลุมดานการพัฒนาชุมชนและ
สังคมที่นอกเหนือจากการเกษตร เชน การรวมกลุมเพื่อจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน การดําเนินกลยุทธที่ทํา
ใหคนในชุมชนรูสึกถึงความภาคภูมิใจ มีชื่อเสียง และการติดตามงานอยางตอเนื่อง สงผลตอความรูสึก
ของเกษตรกรดานความรับผิดชอบของรัฐที่คอยติดตามแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใชวิธีการปรับปรุงการผลิ ตแบบใหม ผลจากการดําเนินโครงการกลุม นี้ไ ดทําใหเ กิดการปรับปรุง การ
ผลิตจากการนําเทคโนโลยีใหมๆที่ราชการแนะนําผสมผสานกับการผลิตแบบเดิมและนําไปสูการผลิต
แบบใหมที่สามารถสนองความตองการและวัตถุประสงคตามที่เกษตรกรวางไว
2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชน
การเปลี่ยนผูนําทองถิ่น ผูนําทางดานการปกครองเชนกํานัน ผูใหญบาน มีบทบาทบาง
ในกรณีการประสานงานดานการของความชว ยเหลือดานวัสดุ พันธุ พืช เปนครั้ งคราวตามเหตุการณ
ฉุกเฉิ น เช นการเกิดอุทกภัย ผูนําที่มี บทบาทในการชว ยใหเ กิดการปรับปรุง การผลิตจะเปนผู นําที่
เปนเกษตรกรอาสา หรือไดรับการมอบหมายจากกลุม การเปลี่ยนตัวผูนําดานเกษตรจะเกิดขึ้นไมบอย
นัก เช นกรณี ผูนํ าขอถอนตัว หรือ ลาออกเมื่ อเกิด ความขัด แย งอย างรุน แรงจนไมสามารถหาขอ ยุติ ได
เหตุการณทํานองนี้ไ ดส งผลใหการดําเนิ นงานโครงการส งเสริม การเกษตรชะงัก ไประยะหนึ่ง แตจะมี
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เกษตรกรอาสา หรือการมอบหมายคนอื่นมาทํางานแทนตอไป อยางไรก็ตามชุ ม ชนมี ผู นําที่มี
คุณสมบัติโดดเดนดานการพัฒนานอย มักทําใหเกิดปญหาในกระบวนการพัฒนา เชนการไมสามารถ
ไกลเกลี่ยประนี ประนอมเมื่ อเกิด การขัด แยงในที่ประชุม การลาออกจากตําแหนง ของกรรมการกลุ ม
การไม ไดรั บอนุ มัติง บประมาณโครงการที่ชุมชนขอสนับสนุนจากรัฐ นอกจากผูนําชุ มชนแลวผูนํา
โครงการสงเสริมหรือเจาหนาที่และความสัมพันธระหวางกันมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงการ
ผลิตของเกษตรกร
การจัดตั้งกลุม
การรวมกลุ ม ที่ เ กิ ด ผลดี ต อ การปรั บ ปรุ ง การผลิ ต เป น การ
รวมกลุมเพื่อใหเกิดการประสานที่ดีระหวางราชการกับเกษตรกรและเกษตรกรดวยกันเอง การรวมเพื่อ
จัดตั้งเงินกองทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขของโครงการสงเสริม การรวมกลุมเกษตรกรที่เกิดขึ้นเองตาม
วัตถุประสงครวมกันเพื่อการปรับปรุงการผลิตและใชประโยชนจากกองทุนหมุนเวียน และรูปแบบการ
บริหารกองทุนที่กําหนดใหสมาชิกที่สนใจในการปรับปรุงการผลิตในกิจกรรมที่แตละกลุมดําเนินการอยู
สามารถกู ยืมเงิน ไปลงทุน ไดนั้ นไดทํ าใหเ กิดการแลกเปลี่ ยนเรีย นรูร ะหว างกัน แตก ารรวมกลุม ที่มี
จํานวนคนมากขึ้นและไม มีก ารกําหนดวัตถุป ระสงคของการใชเ งิน จากการกูยืม เพื่ อการปรั บปรุงการ
ผลิตทําใหเกษตรกรสนใจการไดโอกาสการใชประโยชนจากการยืมเงินสวนรวมมาใชสอยมากกวาการ
คํานึงถึงการปรับปรุงการผลิตที่อาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดจากการใชเงินกองทุน
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับอาชีพจะมีผลโดยตรงตอระดับรายไดและการเลือกวิธี
ปฏิ บัติ เชน การตรวจจั บสุราเถื่อน มีผลกระทบกับราคาน้ําผึ้ง ระดับรายไดของผู ผลิ ตตาลโตนด และ
วิธีการแปรรูปผลผลิต
2.2.3 การประเมินผลการปรับปรุงการผลิต
รูปแบบการเกษตรที่เกษตรกรคาดหวัง เปนรูปแบบที่ นําไปสูการผลิตแบบผสมผสานเชิ ง
การค า คือ การทํานาเพิ่มขึ้ นเพื่อใหไ ดข าวไวขายเปน รายไดมากขึ้น การปรั บปรุงการปลูก พืช บนรอ ง
สวนใหไ ดผ ลผลิต สูง ขึ้น การขยายการเลี้ยงสุ กร เปด ซึ่ง ตลาดยัง ตองการสู ง การขยายการเลี้ ยงโค
เนื่องจากทุงหญาสาธารณะยังมีมาก การใชวัสดุทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพื่อลดตนทุนการผลิต และ
การผลิตตาลโตนดที่เปนพืชดังเดิม
ความสําเร็จ ของการทําการเกษตรในปจจุบันเกษตรกรคิด
วายังมีประสิทธิภาพต่ําซึ่งวัดจากผลผลิตที่ไดยังนอย และมีปญหาราคาตกต่ํา เปนผลใหรายไดนอย จึง
จํ าเปนตองมี การปรับปรุง การผลิ ตใหมี รายไดเ พิ่ ม ขึ้นตอไปเรื่อยๆ ทั้ง นี้ขึ้นกับโอกาสการไดรับการ
สนับสนุน การไดเรียนรูการผลิตใหม และการเอื้ออํานวยของตลาดสินคาเกษตร
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2.3 วิธีการปรับปรุงการผลิต
2.3.1 การปรับปรุงการผลิตขาว
เกษตรกรสวนใหญจะมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใน
การปลูกขาวเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมดิน วิธีปลูก พันธุ การใชปุย การปองกันกําจัดศัตรู เก็บ
เกี่ยว นวด และจําหนาย วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายได รองลงมาคือ
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต
ระดับมากถึงมากที่สุด
2.3.2 การปรับปรุงการผลิตพืชบนรองสวน
การใชปุย พันธุ การเตรียมดิน และวิธี
ปลูก เปนขั้นตอนที่เกษตรกรสวนใหญทําการปรับปรุงการผลิต วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการ
ผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับ
มากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่ง
ที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
2.3.3 การปรับปรุงการผลิตพืชผัก การเลือกพันธุพืช การใชปุย และ การใหน้ํา เปน
รายการหลักที่เกษตรกรสวนใหญ ทําการปรับปรุงการผลิต วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการ
ผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับ
มากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่ง
ที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
2.3.4 การปรับปรุงการผลิตพืชฤดูแลงในนาขาว การเลือกพันธุพืช การเตรียมดิน และการ
ใชปุย เปนรายการหลักที่เกษตรกรสวนใหญทําการปรับปรุงการผลิต วัตถุประสงคสําคัญในการ
ปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อ
เพิ่มรายได และ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
2.3.5 การปรับปรุงการผลิตตาลโตนด มีการปรับปรุงการผลิตคอนขางนอยเฉพาะดานการ
จําหนายและการแปรรูป วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อ
เพิ่มผลผลิตอาหาร เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมาก
ที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
2.3.6 การปรับปรุงการผลิตโค
สถานที่เลี้ยง และการลดการเลี้ยง เปนรายการที่มีการ
ปรับปรุงการผลิตมากที่สุด วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือ
เพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต
เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดใน
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

115

2.3.7 การปรับปรุงการผลิตสุกร
การใหอาหารเปนรายการที่มีเกษตรกรปรับปรุง
สูงสุด รองลงมาคือ พันธุ วิธีเลี้ยง สถานที่เลี้ยง และเพิ่มการเลี้ยง วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุง
การผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อการลดความเสี่ยงในการผลิต เกษตรกรสวนใหญมีความ
พึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกร
ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อ
การลดความเสี่ยงในการผลิต
2.3.8 การปรับปรุงการผลิตเปด รายการที่เกษตรกรสวนใหญทําการปรับปรุงคือสถานที่
เลี้ยง พันธุ การใหอาหาร วิธีเลี้ยง การจําหนาย และการเพิ่มการเลี้ยง วัตถุประสงคสําคัญในการ
ปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร เกษตรกรสวนใหญมีความ
พึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกร
ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตอาหาร
2.3.9 การปรับปรุงการผลิตไกพื้นเมือง มีการปรับปรุงเฉพาะดานการจําหนาย และการเพิ่ม
การเลี้ยง วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อการลดความ
เสี่ยงในการผลิต เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จใน
การปรับปรุงการผลิต
2.3.10 การปรับปรุงการผลิตปลา รายการที่สวนใหญปรับปรุงคือพันธุ การใหอาหาร สถานที่
เลี้ยง และ วิธีเลี้ยง วัตถุประสงคสําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายไดรองลงมาคือเพื่อการ
เพิ่มผลผลิตอาหาร เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได และเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งที่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมาก
ที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
2.3.11 การปรับปรุงการทํางานนอกเกษตร
ประมาณครึ่งหนึ่งที่ลดการทํางานนอก
เกษตรลงเพื่อไปทําการเกษตรหรือเคยลดการทําการเกษตรเพื่อไปทํากิจกรรมนอกเกษตร วัตถุประสงค
สําคัญในการปรับปรุงการผลิตคือเพื่อเพิ่มรายได และมีเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากถึงมากที่สุดในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได
2.3.12 การปรับปรุงการผลิตรวม
ในกิจกรรมการผลิตการเกษตร 10 กิจกรรม และ
นอกเกษตร 1 กิจกรรม พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตแตละ
ดานความพึงพอใจตามวัตถุประสงคการปรับปรุงพบวาพอใจมากที่สุด
กิจกรรมอยูในระดับมาก
ดานการเพิ่มรายได รองลงมาคือการเพิ่มผลผลิตอาหาร การลดความเสี่ยงในการผลิต และเพิ่มความ
ยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.4 ปจจัยที่ใชในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
2.4.1 ตนทุนมนุษย
ทักษะ ความรู เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการรับฝกอบรม ดูงานเฉลี่ย 3.5 ครั้ง
ดานการแกไขปญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นพบวาเกษตรกรกรมีการปรึกษาเพื่อนบานมากกวาการแกไข
ปญหาดวยตนเองตามลําพัง สวนความสําเร็จในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นพบวาประมาณครึ่งหนึ่งที่
แกไขไดสําเร็จเปนสวนมากหรือสําเร็จทุกครั้ง
แรงงานทําการเกษตร เฉลี่ย 2.5 คน สามารถหาหาแรงงานไดเพียงพอตามที่ตองการ
ทุกครั้งหรือเปนสวนใหญ และสวนใหญไมเคยมีปญหาหรือมีปญหานอยครั้งดานปญหาสุขภาพที่ถึง
ขั้นเปนอุปสรรคตอการทํางาน
ศักยภาพการเปนผูนํา ในการติดตอสัมพันธกับเพื่อนบานพบวามีจํานวนเกษตรกร
ประมาณครึ่งหนึ่งที่ เคยชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน เคย
ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน ดานการแสดงออกในที่ประชุมพบ วามีจํานวนนอย
ที่แสดงออกในความเปนผูนํา เกษตรกรสวนใหญไมกลาที่จะแสดงความเห็นแตกตางกับผูอื่น หรือกรณี
เกิดการถกเถียงในที่ประชุมมักไมมีผูใดทําการไกลเกลี่ยเพื่อใหไดขอยุติ สวนความเปนผูนําในฐานะ
การเปนตัวแทนกลุมหรือวิทยากรพบวามีจํานวนไมถึงครึ่ง
2.4.2 ตนทุนธรรมชาติ
สภาพความอุดมสมบูรณของดิน เกษตรกรมากพอสมควรที่มีการคํานึงถึงการรักษา
ความอุดมสมบูรณของดินโดยมีการใชปุยคอก และปูนขาวในการปลูกพืช แตยังมีการปลูกพืชตระกูล
ถั่วหมุนเวียนในนาขาวนอย และพบวาเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งยังมีการเผาซังขาวอยู ดานปญหา
สภาพดินทําการเกษตรพบวามีนอย
สภาพน้ําใชในการเกษตร
เกษตรกรสวนใหญไดใชน้ําที่เก็บกักจากสระน้ําบอ
น้ําหรือน้ําจากเหมืองชลประทาน สวนปญหาน้ําทําการเกษตรพบวา สวนใหญยังพบปญหาน้ําทวมใน
ฤดูฝนและน้ําไมพอปลูกพืชในหนาแลง และบางสวนยังพบปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มในชวงฤดูแลงที่
เขามาสูเหมืองสงน้ํา
ความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว เกษตรกรใชประโยชนจากพืชเฉลี่ย 10 ชนิด
สัตว 6 ชนิด เปนพืชอาหาร 7 ชนิด พืชรายได 3 ชนิด เปนพืชปลูก 6 ชนิด พืชธรรมชาติ 4 ชนิด สัตวที่
เปนอาหาร 3 ชนิด สัตวที่เปนรายได 3 ชนิด เปนสัตวที่เลี้ยง 4 ชนิด สัตวในธรรมชาติ 2 ชนิด
2.4.3 ตนทุนการเงิน เกษตรกรมีเงินที่ใชในการลงทุนเฉลี่ย 58,596 บาท/ครัวเรือน/ป สวน
ใหญเปนเงินหมุนเวียนที่มาจากเงินกูและเงินรายไดการผลิต
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2.4.4 ตนทุนกายภาพ
การคมนาคมขนสงสูไรนา
เกษตรกรสวนใหญมีลักษณะการคมนาคมดีถึงดี
มากมีความสะดวกในการขนสงสินคาหรือวัสดุการเกษตร
ทรัพยสิน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร มีความพรอมสูงในการใช
พันธุพืช รถไถเตรียมดิน ปุยคอก ปุยเคมี เครื่องนวด เครื่องสูบน้ํา และมีความพรอมปานกลางในการ
ใชพันธุสัตว เครื่องมือเก็บเกี่ยว สารเคมี ถังฉีดพน และพันธุปลา
การเขาถึงขอมูลขาวสารการเกษตร
ดานความรูการเกษตรโทรทัศนเปนสื่อที่
เกษตรกรมีความถี่ในการรับความรูใหมมากที่สุด
สวนการรับทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
การเกษตรในชุมชน จะอาศัยหอกระจายขาวประจําหมูบาน
กิจกรรมและจํานวนการผลิต เกษตรกรมีระบบการผลิตแบบไรนาสวนผสม มีพื้นที่
ปลูกพืชรวม 11.4 ไร/ครัวเรือน เปนที่ทํานา 9.0 ไร และมีพืชอื่นๆ เชนพืชฤดูแลงในนา พืชบนรองสวน
พืชผัก 0.4, 1.6 และ 0.1 ไร ตามลําดับ ตาลโตนดเฉลี่ย 13 ตน/ครัวเรือน เลี้ยงโคพื้นเมือง 2 ตัว สุกร 4
ตัว ไก 18 ตัว เปด 10 ตัว และปลา 546 ตัว/ครัวเรือน
การเขาถึงตลาดสินคาเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีความสามารถในการเขาถึงตลาด
สินคาที่ตนเองผลิต
2.4.5 ตนทุนทางสังคม
การเปนสมาชิกกลุม เฉลี่ย 3 กลุมตอราย กลุมเกษตรกรในหมูบานประกอบดวย
กลุมไรนาสวนผสม กลุมเลี้ยงไก กลุมเลี้ยงเปด กลุมเลี้ยงสุกรและกลุมออมทรัพย
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมของเจาหนาที่ เกษตรกรให
ความรวมมือกับกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมที่เจาหนาที่รัฐคอนขางดี คือจะเขารวมการประชุมหรือ
รวมทํากิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุกหรือ เขารวมเปนสวนใหญ
การไดรับการอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ เกษตรกร
สวนใหญไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐดานการใหความรู อบรม ดูงาน รวมวางแผน
การผลิต และชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต แตดานการรวมปฏิบัติดูแลรักษา และการชวยเหลือ
ดานการตลาดยังมีนอย
2.4.6 ผลลัพธการปรับปรุงการผลิต
ขาว และปลาเปน กิจ กรรมที่ เ กษตรกรส ว นใหญ ส ามารถ
ดานการเพิ่มรายได
ปรับปรุงใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สวนกิจกรรมอื่นๆเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งที่สามารถปรับปรุงการผลิต ให
มีรายไดเพิ่มขึ้น
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ดานความมั่นคงของจํานวนผลผลิตอาหาร ขาว เปนกิจกรรมที่เกษตรกรสวนใหญ
สามารถปรับปรุงใหมีผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น สวนกิจกรรมอื่นๆ เกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่งที่สามารถ
ปรับปรุงใหผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น
ดานการเพิ่มความเปนอยู เกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงความเปนอยูไดดีขึ้น
ดานการลดความออนแอและความไมแนนอน
เกษตรกรมากพอสมควรที่
สามารถปรับปรุงการผลิตใหมีความมั่นคงในรายไดเพิ่มขึ้น สามารถใชหนี้เงินกูไดเพิ่มขึ้น ปญหาการ
วางงานลดลง ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชนลดลง และประมาณครึ่งหนึ่งที่
มีความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติลดลง มีความ
ปญหาการขาดเงินใชจายลดลง
เสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตวระบาดลดลง มีความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ําลดลง และมี
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถทําเกษตรไดลดลง
ดานการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สวนใหญ แล วการปรับปรุง การ
ผลิตมีผลทําใหความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติลดลง

2.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในความสําเร็จของการปรับปรุง
การผลิตการเกษตร
คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิตมีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลางกับความพึงพอใจในความสําเร็จการปรับปรุงการผลิต

2.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตเปด
คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร
คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว จํานวนเงิน
ลงทุนทําการเกษตร และคะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับระดับต่ํา
ถึงระดับมากพอสมควร กับ ความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืน

2.7 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืน
คะแนนผลลัพธรายได และ คะแนนผลลัพธอาหาร มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ําถึง
ระดับปานกลาง กับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืน
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2.8ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มรายได
จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตเปด
คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร
คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว และจํานวนเงิน
ลงทุนทําการเกษตร มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ําถึงระดับมากพอสมควร กับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มรายได

2.9 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มผลผลิตอาหาร
จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตเปด
จํานวนการผลิตไก คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา คะแนนศักยภาพการเปน
ผูนํา คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว จํานวน
เงินลงทุนทําการเกษตร และคะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการผลิต มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลางถึงระดับมากพอสมควรกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการเพิ่มผลผลิตอาหาร

2.10 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร และคะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุ
เครื่องมือการผลิต มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ําถึงระดับปานกลาง กับความสําเร็จของการปรับปรุง
การผลิตการเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มความเปนอยู

2.11 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูผลลัพธการลดความออนแอ
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง กับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการลดความออนแอ

2.12 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
คะแนนแรงงานทําการเกษตร และ คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือการ
ผลิต มีความสัมพันธทางลบระดับต่ํา ถึงระดับปานกลาง กับความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรที่นําไปสูการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
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2.13 ปจจัยตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิ ตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล คะแนนการ
เปดรับขาวสารการเกษตร คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา จํานวนการผลิตโค และพื้นที่ปลูกพืชฤดู
แลงในนาขาว ทั้งหมดมีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
ที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนคอนขางสูง (R=.857,R2=.734)

2.14 ปจจัยผลลัพธที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
ความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มรายได คะแนนความสําเร็จในการ
ปรับปรุงการผลิตเพื่อการลดความออนแอ คะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตอาหารคะแนนความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่มความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนสูงมาก (R=.999,R2=.998)

2.15 ปจจัยตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จของการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มรายได
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนการผลิตสุกร และ
จํานวนการผลิตตาลโตนดมีความสัมพันธคอนขางสูงและมีอิทธิพลมากพอสมควรกับความสําเร็จใน
การปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได (R=.800,R2=.640)

2.16 ปจ จัย ตนทุนที่มีผลตอความสําเร็จ ของการปรับปรุง การผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร
คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล คะแนนศักยภาพ
ความเปนผูนํา คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร และจํานวนการผลิตไกพื้นเมืองมี
ความสัมพันธคอนขางสูงและมีอิทธิพลมากพอสมควรกับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต
การเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตอาหาร (R=.805,R2=.647)

2.17 ปจ จัยต นทุนที่ มีผ ลตอความสํ าเร็จของการปรับ ปรุ งการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความเปนอยู
คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตวมีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับความสําเร็จใน
การปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มความเปนอยูคอนขางนอย (R=.354,R2=.126) แสดงวายังมีตัว
แปรอื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม
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2.18 ปจ จัยต นทุนที่ มีผ ลตอความสํ าเร็จของการปรับ ปรุ งการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการลดความออนแอ
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา จํานวนการผลิตสุกร และพื้นที่ทํานามีความสัมพันธมาก
พอสมควรแตมีอิทธิพ ลคอนขางต่ํากับความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรเพื่อการลดความ
ออนแอ (R=.547,R2=.299) แสดงวามีตัวแปรอื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม

2.19 ปจ จัยต นทุนที่ มีผ ลตอความสํ าเร็จของการปรับ ปรุ งการผลิตการเกษตรที่
นําไปสูผลลัพธการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ จํานวนการผลิตสุกร และจํานวนพื้นที่
รองสวนไมผล มีความสัมพันธมากพอสมควรแตมีอิทธิพลคอนขางต่ํากับความสําเร็จในการปรับ ปรุง
การผลิตการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได (R=.579,R2=.335) แสดงวามีตัวแปรอื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรตาม

3. ขอเสนอแนะ
3.1 คําแนะนําเกษตรกรในการปรับปรุงการผลิตที่ไดจากผลการศึกษา
3.1.1 ระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกร มีจํานวนกิจกรรมการผลิตการเกษตรมาก
พอสมควรอยูแลว การปรับปรุงควรเนนดานการเพิ่มผลิตภาพในแตละกิจกรรมใหสูงขึ้น และควรมีการ
ใชวัสดุทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพื่อลดตนทุนการผลิต
3.1.2 เกษตรกรควรวางแผนการผลิตพื ชหรือสัตวใหหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดจากอุทกภัย
เชน กิจกรรมการผลิตที่ใหผลตอบแทนในชวงเวลาสั้นๆกอนฤดูน้ําหลาก
3.1.3 เกษตรกรควรติดตามข อมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสมัยใหม และ
ขอมูลการตลาด ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงการผลิตที่เนนการเพิ่มผลิตภาพ
3.1.4 ชุมชนควรผลักดันใหมีการการฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหเปน
รูปธรรม เนื่องจากเปนการลงทุนที่ต่ํา และจะชวยใหไดรับผลประโยชนระยะยาว
3.1.5 ชุมชนจะตองสรางนักพัฒนารุนใหมที่มีความสามารถในการทํางานพัฒนาโดยเฉพาะ
การเสริ ม สร า งความสามารถด า นการดํ า เนิ น การประชุ ม การจั ด ทํ า และนํ า เสนอโครงการ การ
ประสานงานกับราชการและชุมชนอื่น ขณะเดียวกันชุมชนเองควรไดรับการพัฒนาดานการทํางานแบบ
มีสวนรวมใหมากขึ้น
3.1.6 เนื่องจากโครงการสงเสริมการเกษตรที่เขามาดําเนินการในชุมชน มีความสําคัญยิ่งตอ
การปรับ ปรุง การผลิ ตการเกษตร เกษตรกรจึงควรเข าไปมีสวนรวมกับนั กสงเสริมผู นําโครงการตั้ง แต
ขั้นตอนเริ่มตน เพื่อจะสามารถกําหนดกลยุทธในกระบวนการโครงการใหเหมาะสมกับลักษณะของ
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ชุ ม ชน เช น ด า นการเกษตร ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม การรวมกลุ ม เพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น
หมุนเวียน ดานความรับผิดชอบของรัฐที่คอยติดตามแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เปนตน
3.1.7 ชุมชนจะตองพัฒนาการรวมกลุมที่ทําใหเกิดการเกื้อกูลตอการขยายตัวของเงินกองทุน
หมุนเวียน และเปนประโยชนตอการปรับ ปรุง การผลิ ต ซึ่งอาจใช รูปแบบการกําหนดเงื่อนไขการกูยื ม
เงินตามกลุมการสงเสริมอาชีพ โดยใหเงินกูในรูปวัสดุการเกษตรแทนการใหเงินสด
3.1.8 การปรับปรุงการผลิตควรพิจารณาวัตถุประสงคในการปรับปรุงการผลิตเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตอาหาร การลดความเสี่ยงในการผลิต และการเพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ใหมาก
ขึ้น เพื่อเสริมกับการเพิ่มรายไดที่เกษตรกรสวนใหญทําไดคอนขางดีอยูแลว
3.1.9 เพื่อใหสามารถการปรับปรุงการผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน
เกษตรกรจะตองมีการปรับปรุงการผลิตใหมีการเพิ่มรายได และเพิ่มผลผลิตอาหาร โดยการผลิตเพื่อให
มีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรเพิ่มจํานวนพื้นที่รองสวนไมผล พื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนการ
ผลิตสุกร และจํานวนการผลิตตาลโตนด และการผลิตใหมีผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรเพิ่ม
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง เพิ่มความหลากหลายของพืชและสัตว เพิ่ม
ศักยภาพความเปนผูนํา เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินทําการเกษตร และเพื่อใหสามารถปรับปรุง
การผลิตการเกษตรที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน เกษตรกรควรเพิ่มจํานวนพื้นที่รองสวนไมผล พื้นที่
ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว จํานวนการผลิตโค เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินทําการเกษตร เพิ่มการ
เปดรับขาวสารการเกษตร และพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา

3.2 ขอสังเกตจาการศึกษา
การศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต โดยใช ก รอบแนวคิ ด การดํ า รงชี พ อย า งยั่ ง ยื น พบว า
สามารถอธิบายกระบวนการปรับปรุง การผลิ ตการเกษตรไดดีพอสมควร จุดเดนของเครื่ องมือคือการ
จําแนกตัว แปรการอธิบายป จจั ยที่เ กี่ยวของกับระบบการผลิ ตไดคอนขางชัดเจน ทั้งสวนที่เปนปจจั ย
ผลกระทบตอ ระบบการผลิ ตทั้ ง ทางตรงและทางออม ป จ จั ย ที่นํ ามาใช ใ นการปรับปรุง และป จ จั ย
สนับสนุนในกระบวนการปรับปรุ ง การผลิ ต ตลอดจนการอธิ บายผลลั พ ธที่ครอบคลุ ม จุ ดเดนอีก
ประการหนึ่งคือคําตอบที่ไดจากการใชสถิติวิเคราะหหาความสัมพันธ ออกมาสวนใหญคอนขางมีเหตุมี
ผลในการอธิบายและมีความเปนไปไดในการนํามาใชแนะนําเกษตรกร
สิ่งที่นาสนใจที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือการนําองคประกอบของผลลัพธมาใชเปนตัวชี้วัด
ในการประเมิน ผลการวิจั ยและพัฒ นา ทั้งในแง การผสมผสานกับการวิจั ยเชิง ทดลองเพื่ อการปรั บใช
เทคโนโลยี หรื อการประเมิ น ผลโครงการ ซึ่ ง ลั ก ษณะตั วชี้ วั ด ใกล เ คี ย งกับ แนวคิด เกษตรยั่ ง ยื น แต
ครอบคลุมประเด็นตางๆไดมากกวาเนื่องจากคํานึง ถึงองครวมในการดํารงชีพทั้งหมดทั้ง ในเกษตรและ
นอกเกษตร
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อย า งไรก็ ต ามกรอบแนวความคิ ด การดํ า รงชี พ อย า งยั่ ง ยื น เป น กรอบความคิ ด ที่ ใ ช
ประโยชน ไดกวางในการศึก ษาเพื่ อการพัฒ นาทั้ง ในระดับมหภาค และจุ ลภาค การศึกษาตองอาศัย
การมีสวนรวมของนักวิจัยสหสาขาวิชา (interdisciplinary) และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ (stakeholders) จึง
จะทําความเขาใจตัวแปรตางๆไดลึกซึ้ง และครอบคลุม
ขอเสนอแนะในการศึก ษาครั้งตอไป การศึกษาตามกรอบแนวความคิดการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืนสามารถศึกษาไดหลายองคประกอบ โดยผูวิจัยอาจหยิบยกองคประกอบในการทํางานที่ตนสนใจ
มาเปนประเด็นคําถามในการศึกษารายละเอียด เชน การศึกษาความสัม พันธระหวางการเปลี่ยนผาน
โครงสร างกับ การเกิดบริบทความออ นแอ การศึก ษาเจาะลึกองคป ระกอบใดองค ประกอบหนึ่ งตาม
กรอบการทํางาน เปนตน
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ภาคผนวก 1
แบบสัมภาษณฉบับที่ 1
ระบบการผลิตและกระบวนการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก
ชื่อผูใหสัมภาษณ....................
ที่อยู.........................
วันที่สัมภาษณ.....................
ตอนที1่ คําถามเกี่ยวกับระบบการผลิตของฟารม
1. ปจจุบันทานมีกิจกรรมการผลิตอะไรบาง
2. วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของการผลิตในแตละกิจกรรมคืออะไร
3. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการผลิตในแตละกิจกรรมเปนอยางไร
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงการผลิตการเกษตรของฟารม
ขอใหอธิ บายวา รายการตา งๆตามหัวข อขางลางนี้ เกี่ยวของ กับ การผลิตการเกษตร
ของทานอยางไร
1. เหตุการณที่เกี่ยวของจาก การเปลี่ยนแปลงในสวนของภาครัฐ และ ชุมชน
1.1 โครงการสงเสริมการเกษตรที่เขามาสูชุมชน มีอะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สง ผลตอการ
ผลิ ตการเกษตรของทานอย างไร และทา นมีวิธีก ารในการปรั บปรุง การผลิ ตของ
ทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
1.2 การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมในชุ มชุ น เช น การเปลี่ยนผูนํ า การตั้งกลุม กิจกรรม มี
อะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และทานมี
วิธี ก ารในการปรั บปรุ ง การผลิ ต ของท านใหเ หมาะสมกั บเหตุก ารณ ที่เ กิด ขึ้น นี้
อยางไร
1.3 ระเบียบ หรือ กฎหมาย ที่นําเขามาบังคับปฏิบัติ มีอะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอ
การผลิตการเกษตรของทานอยางไร และทานมีวิธีการในการปรับปรุงการผลิตของ
ทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
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2. เหตุ ก ารณ ที่ เ กี่ ย วข อ งจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งทั น ที ทั น ใดและส ง
ผลกระทบรุนแรง
2.1 ภั ยธรรมชาติ ที่ทํ า ความเสีย หายต อ การเกษตร เคยมี อ ะไรบาง เกิดขึ้ นเมื่ อใด
สง ผลตอ การผลิตการเกษตรของทานอย างไร และทา นมีวิธีการในการปรั บปรุงการ
ผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
2.2 เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การขาดเงิ น ใช จ า ยอย า งทั น ที ทั น ได เคยมี อ ะไรบ า ง
เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และท านมีวิธีก ารในการ
ปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
2.3 การเจ็บปวยหนัก เคยมีหรือไม เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทาน
อยางไร และทานมีวิธีการในการปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นนี้อยางไร
2.4 การระบาดอยางรุนแรงของศัตรูพืช/สัตว เคยมีหรือไม มีอะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด
สง ผลตอ การผลิตการเกษตรของทานอย างไร และทา นมีวิธีการในการปรั บปรุงการ
ผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
2.5 ความขัดแยงในครอบครัวและชุมชนอยางรุนแรง เคยมีหรือไม อะไรบาง เกิดขึ้น
เมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และทานมีวิธีการในการปรับปรุง
การผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3. เหตุการณที่เกี่ยวของจาก การวางแผนหรือการคาดการณลวงหนาของเกษตรกร
3.1 การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของ จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว เคยมี ห รื อ ไม
เกิดขึ้น เมื่ อใด ส ง ผลต อการผลิ ต การเกษตรของทา นอยา งไร และทานมี วิธี ก ารในการ
ปรับปรุง
การผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.2 การเพิ่มขึ้ นหรือ ลดลง ของระดั บรายได เคยมีหรื อไม เกิดขึ้ นเมื่ อใด สงผลตอ
การผลิ ตการเกษตรของทานอยางไร และทานมีวิ ธีก ารในการปรับปรุงการผลิ ตของ
ทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.3 หากรู ว า ต อ งใช ห นี้ เ งิ น กู ล ว งหน า เช น ส ง เงิ น กู ธกส. ท า นเคยมี ก ารปรั บ
แผนการผลิตหรือไม มีอะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทาน
อยางไร และทานมีวิธีการในการปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
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3.4 เมื่ อมี การแนะนํา ส งเสริมวิ ธีก ารเกษตรแบบใหมจ ากที่ทานเคยปฏิบั ติ ทาน
เคยมี การปรั บแผนการผลิ ตหรือไม มีอะไรบา ง เกิดขึ้นเมื่อใด ส งผลตอการผลิ ต
การเกษตรของทานอย างไร และทานมีวิธีการในการปรั บปรุงการผลิตของทานให
เหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.5 การคาดการณ กอ นทํ าการผลิตเกี่ยวกับ ราคาผลผลิตลวงหนา เคยมีหรือไม
อะไรบา ง เกิด ขึ้น เมื่ อใด สงผลต อการผลิ ตการเกษตรของท านอย างไร และทา นมี
วิธีการในการปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.6 การคาดการณกอนทําการผลิตเกี่ยวกับ ผลผลิตที่จ ะไดลวงหนา เคยมีหรือไม
อะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด และสงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และทานมี
วิธีการในการปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.7 การคาดการณกอนทําการผลิตเกี่ยวกั บความเสื่อ มโทรมของสภาพแวดลอ ม
เชน การเสื่อมสภาพของดิน การสูญเสียพืชพื้นเมือง ปาไม เคยมีหรือไม อะไรบาง
เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และทานมีวิธีการในการ
ปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
3.8 การคาดการณกอนทําการผลิตเกี่ยวกับ ความเจริญที่จะเขามาถึงหมูบาน เคย
มีหรือไม อะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตรของทานอยางไร และ
ทานมี วิธีการในการปรับปรุง การผลิตของท านใหเหมาะสมกั บเหตุการณ ที่เ กิดขึ้นนี้
อยางไร
3.9 การคาดการณกอ นทําการผลิ ตเกี่ย วกับ โอกาสที่คนในครัวเรือนจะออกไป
ทํางานรับ จาง เคยมี หรือไม อะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด สงผลตอการผลิตการเกษตร
ของทานอยางไร และทานมี วิธีการในการปรับปรุงการผลิตของทานใหเหมาะสมกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร
ตอนที่3 การประเมินผลการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
1. ทา นคิ ดว ารู ปแบบหรือ วิธี การทํ า การเกษตรที่ป ระสบความสํ าเร็ จ ควรมี ลั กษณะ
อยางไร เพราะอะไรจึงคิดเชนนั้น
2. รูป แบบหรือ วิธี ทํา การเกษตรที่ท านทํา อยู ปจ จุบั นนี้ ท านคิด วา มีค วามสํ าเร็จ ตามที่
ทานคิดไวหรือไม เพราะอะไร
3. ในอนาคตทานคิด วาจะทําการเปลี่ยนแปลงหรือปรั บปรุงวิธีการทําการเกษตรอีก
เมื่อไร เพราะอะไร
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แบบสัมภาษณฉบับที่ 2
การปรับปรุงการผลิตเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนของเกษตรกรที่ทํานาเปนอาชีพหลัก
ตอนที่ 1
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ............................
2. อายุ......................ป
3. ที่อยู. ........................................
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.........................คน
5. การงานและอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนในปจจุบัน(ตอบไดหลายขอ)

เกษตร

ประมง

รับจางทั่วไป

คาขายเบ็ดเตล็ด

กิจการสวนตัว

รับราชการ

งานบริษัทเอกชน

เลี้ยงดูเด็กออน
ตอนที่2 ระบบการผลิตและการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
1, กิจกรรมการผลิตการเกษตรของทานในปจจุบันมีอะไรบาง (เรียงลําดับเลขที่กอนหลังตามชวงเวลาที่
เริ่มกิจกรรม)

ทํานา

รองสวนไมผล

พืชผัก

พืชหลังขาว

ตาลโตนด

โค

สุกร

เปด

ไก

เลี้ยงปลา
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2. ทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงการผลิตในแตละกิจกรรมตอไปนี้อยางไรบาง
2.1 การทํานา

ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํานาในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการปลูก
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมดิน
เคย
ไมเคย
3. พันธุพืช
เคย
ไมเคย
4. การใชปุย
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู
เคย
ไมเคย
7. การเก็บเกี่ยว
เคย
ไมเคย
8. การนวด
เคย
ไมเคย
9. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนการทํานาอยางไรบาง
1. เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2. ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมีวัตถุป ระสงค ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับ ปรุง การทํา นาอยางไร (เรีย งลํ าดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอย 1 นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.2 รองสวนไมผล
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการปลูก
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมดิน
เคย
ไมเคย
3. พันธุพืช
เคย
ไมเคย
4. การใชปุย
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู
เคย
ไมเคย
7. การเก็บเกี่ยว
เคย
ไมเคย
8. การนวด
เคย
ไมเคย
9. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
1 เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2 ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

5
4
3
2
1
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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2.3 พืชผัก
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการปลูก
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมดิน
เคย
ไมเคย
3. พันธุพืช
เคย
ไมเคย
4. การใชปุย
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู
เคย
ไมเคย
7. การเก็บเกี่ยว
เคย
ไมเคย
8. การนวด
เคย
ไมเคย
9. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
1 เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2 ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

5
มากที่สุด

4
มาก

3
2
1
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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2.4 พืชหลังขาว
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํานาในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการปลูก
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมดิน
เคย
ไมเคย
3. พันธุพืช
เคย
ไมเคย
4. การใชปุย
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู
เคย
ไมเคย
7. การเก็บเกี่ยว
เคย
ไมเคย
8. การนวด
เคย
ไมเคย
9. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนการทํานาอยางไรบาง
1. เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2. ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมีวัตถุป ระสงค ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับ ปรุง การทํา นาอยางไร (เรีย งลํ าดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.5 ตาลโตนด
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทํานาในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการปลูก
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมดิน
เคย
ไมเคย
3. พันธุพืช
เคย
ไมเคย
4. การใชปุย
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู
เคย
ไมเคย
7. การเก็บเกี่ยว
เคย
ไมเคย
8. การแปรรูป
เคย
ไมเคย
9. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนการทํานาอยางไรบาง
1. เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2. ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมีวัตถุป ระสงค ในการเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับ ปรุง การทํา นาอยางไร (เรีย งลํ าดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.6 โค
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการเลี้ยง
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมสถานที่
เคย
ไมเคย
3. พันธุ
เคย
ไมเคย
4. การใหอาหาร
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู เคย
ไมเคย
7. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
เพิ่มจํานวน
เคย
ไมเคย
ลดจํานวนไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.7 สุกร
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการเลี้ยง
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมสถานที่
เคย
ไมเคย
3. พันธุ
เคย
ไมเคย
4. การใหอาหาร
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู เคย
ไมเคย
7. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
เพิ่มจํานวน
เคย
ไมเคย
ลดจํานวนไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.8 เปด
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการเลี้ยง
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมสถานที่
เคย
ไมเคย
3. พันธุ
เคย
ไมเคย
4. การใหอาหาร
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู เคย
ไมเคย
7. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
เพิ่มจํานวน
เคย
ไมเคย
ลดจํานวนไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
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2.9 ไก
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการเลี้ยง
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมสถานที่
เคย
ไมเคย
3. พันธุ
เคย
ไมเคย
4. การใหอาหาร
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู เคย
ไมเคย
7. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
เพิ่มจํานวน
เคย
ไมเคย
ลดจํานวนไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
5
4
3
2
1
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

140

2.10 เลี้ยงปลา
ครัวเรือนของทานเคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการผลิตในกิจกรรมใดบาง
1. วิธีการเลี้ยง
เคย
ไมเคย
2. วิธีเตรียมสถานที่
เคย
ไมเคย
3. พันธุ
เคย
ไมเคย
4. การใหอาหาร
เคย
ไมเคย
5. การใหน้ํา
เคย
ไมเคย
6. การปองกันกําจัดศัตรู เคย
ไมเคย
7. การจําหนาย
เคย
ไมเคย
ครัวเรือนของทานเคยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตอยางไรบาง
1 เพิ่มพื้นที่ปลูก
เคย
ไมเคย
2 ลดพื้นที่ไปทํากิจกรรมอื่น
เคย
ไมเคย
ระบุ.......
ทา นมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต อย า งไร (เรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

5
มากที่สุด

4
3
มาก ปานกลาง

2
นอย

1
นอยที่สุด
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2.11 . การปรับกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมนอกเกษตร
ทานเคยมีการลดกิจกรรมการเกษตรเพื่อไปทํากิจกรรมนอกเกษตรหรือไม

ไมเคย

เคย ระบุ..........................................................................................
ทานเคยมีการลดกิจกรรมนอกเกษตรเพื่อไปทํากิจกรรมการเกษตร

ไมเคย

เคย ระบุ..........................................................................................
วัตถุประสงคในการปรับลดของทานคืออะไร(เรียงลําดับความสําคัญ)

เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
 เพื่อเพิ่มรายได
 เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม


จากการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ผ า นมา ท า นคิ ด ว า สามารถปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ได สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ทานตั้งไวเพียงไร
รายการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
เพื่อเพิ่มรายได
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม

5
มากที่สุด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
นอย

1
นอยที่สุด
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ตอนที่ 2 ตนทุนที่ใชในการปรับปรุงการผลิต
2.1 ตนทุนมนุษย
12. ทักษะและความรูในการทําเกษตร
ตั้งแตเริ่มทํ าการเกษตรมา ทานมี ประสบการณใ นการเข ารับการฝก อบรม ดูงาน ดา น
การเกษตรอยางไรบาง
ไมเคย
จํานวน................ครั้ง
เมื่อเกิดปญหาทางการเกษตร ทานสามารถแกไขปญหาดวยตนเองหรือไม อยางไร
5 แกไขไดดวยตัวเองทุกครั้ง
4 แกไขไดดวยตัวเองมากวาการใหผูอื่นชวยเหลือ
3 แกไขดวยตัวเองพอๆกันกับการไดรับการชวยเหลือจากผูอื่น
2 แกไขไดดวยการรับการชวยเหลือจากผูอื่นเปนสวนใหญ
1 แกไขไดดวยการชวยเหลือจากผูอื่นทุกครั้ง
ทานคิดวาทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดสําเร็จมากนอยเพียงไร
5 สําเร็จทุกครั้ง
4 สําเร็จเปนสวนมาก
3 สําเร็จและไมสําเร็จพอๆกัน
2 สําเร็จนอยครั้ง
1 ไมเคยสําเร็จเลย
13. แรงงานในการทําเกษตร
จํานวนแรงงานที่ใชในการเกษตร
รวม
………………..คน
จํานวนแรงงานครัวเรือน……………….คน
จํานวนแรงงานนอกครัวเรือน..…………คน
เมื่อตองการทําการเกษตรตามแผนที่วางไวทานสามารถหาแรงงานไดเพียงพอหรือไม
5 เพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
4 เพียงพอตามที่ตองการเปนสวนใหญ
3 เพียงพอตามที่ตองการและไมเพียงพอจํานวนพอๆกัน
2 เพียงพอตามที่ตองการนอยครั้ง
1 ไมเพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
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ทานเคยมีปญหาเจ็บปวยถึงขั้นเปนอุปสรรคตอการทํางานเกษตรบางหรือไม เพียงไร
3ไมเคยมีปญหา
2มีปญหานอยครั้ง
1มีปญหาบอยครั้ง
3. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องตางๆตอไปนี้หรือไม
1เคย
0 ไมเคย อาสาเปนตัวแทนหรือกรรมการ
1เคย
0 ไมเคย ยอมรับการเสนอชื่อใหเปนตัวแทนหรือกรรมการ
1เคย
0 ไมเคย เสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม
1เคย
0 ไมเคย มีความเห็นแตกตางกับเสียงสวนใหญในการประชุม
1เคย
0 ไมเคย มีการถกเถียงและหาขอสรุปไมไดระหวางการประชุม
1เคย
0 ไมเคย เปนวิทยากรหรือผูบรรยายสรุป
1เคย
0 ไมเคย ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน
1เคย
0 ไมเคย ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม
1เคย
0 ไมเคย เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับหนวยงาน
1เคย
0 ไมเคย ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน
2.2 ตนทุนธรรมชาติ
1. สภาพความอุดมสมบูรณของดินทําการเกษตร
1 ทํา
0 ไมทํา ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาขาว
0 ทํา
1 ไมทํา เผาซังขาว
1ทํา
0ไมทํา ใสปุยคอก ปุยหมัก
1ทํา
0 ไมทํา ใสปูนขาว
0 มี
1ไมมี
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ
2. สภาพน้ําทําการเกษตร
1 มี
0 ไมมี
น้ําชลประทานสูไรนา
1 มี
0 ไมมี
น้ําจากสระ บอเก็บน้ํา
0 มี
1 ไมมี
การรุกตัวของน้ําเค็ม
0 มี
1 ไมมี
น้ําทวมไรนาในฤดูฝน
0 มี
1 ไมมี
ขาดแคลนน้ําปลูกพืชบางฤดูกาล
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3. สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ชนิดพืชที่ปลูกเปนอาหาร…………..ชนิด(ระบุ……………………………..……………)
ชนิดสัตวที่เลี้ยงเปนอาหาร………….ชนิด(ระบุ……………………………..……………)
ชนิดพืชที่มีในธรรมชาติที่เปนอาหาร……ชนิด(ระบุ………………………………………)
ชนิดสัตวที่มีในธรรมชาติที่เปนอาหาร……ชนิด(ระบุ…………………………….………)
ชนิดพืชที่ปลูกเปนรายได…………..ชนิด(ระบุ……………………………..….…………)
ชนิดสัตวที่เลี้ยงเปนรายได…………..ชนิด(ระบุ……………………………..……………)
ชนิดพืชที่มีในธรรมชาติที่เปนรายได……ชนิด(ระบุ……………………………………)
ชนิดสัตวที่มีในธรรมชาติที่เปนอาหาร……ชนิด(ระบุ………………………….…………)
2.3 ตนทุนการเงิน
1. แหลงเงินที่ใชในการลงทุนในการทําการเกษตร
เงินสะสม
จํานวน……………….
เงินหมุนเวียนในรอบป
เงินรายไดจากการผลิต
จํานวน..........................
เงินกู
เงินกูสถาบันการเงิน
จํานวน……………….
เงินกูกองทุนชุมชน
จํานวน……………….
เงินกูเอกชน
จํานวน……………….
รวม...................................
เงินชวยเหลือ
จํานวน......................
จาก.......................................................................
2.4 ตนทุนกายภาพ
1. การคมนาคมขนสงสูไรนา
พาหนะที่สามารถเดินทางสูไรนา
สภาพถนนสูไรนา
2ใชไดทุกฤดูกาล
1ใชไดบางฤดูกาล
1 ใชไดเฉพาะการเดินเทา
2 ใชรถจักรยานยนตได
3 ใชรถเข็นได
4 ใชรถยนตได
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2.วัสดุที่ใชในการผลิตการเกษตร
เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร
รายการ
เจาของ กรณีไมเปนเจาของ การไดมาใหทันตรงตามเวลาที่ตองการใช
6
5ทุกครั้ง 4สวนใหญ 3พอๆกัน 2บางครั้ง 1 ไมเคยตรงเวลา
รถไถเตรียมดิน
เครื่องสูบน้ํา
เครื่องพนสารเคมี
เครื่องเกี่ยว
เครื่องนวด
วัสดุการเกษตรที่ใช ในการผลิตการเกษตร
รายการ
เจาของ กรณีไมเปนเจาของ การไดมาใหทันตรงตามเวลาที่ตองการใช
6
5
4
3
2
1
ทุกครั้ง สวนใหญ พอๆกัน บางครั้ง ไมเคยตรงเวลา
พันธุพืช
พันธุสัตว
พันธุปลา
ปุยคอก
ปุยอินทรี
สารป อ งกั น กํ า จั ด
ศัตรูพืช/สัตว
3. การสื่อสาร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางสื่อสารมวลชน
รายการ
ความถี่การเปดรับขาวสาร
ทุกวัน
สัปดาห ละ 3-4 วัน สัปดาหละ 1 วัน
มากกว า 1สั ป ดาห /
2
4
3
ครั้ง 1
วิทยุ
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
เอกสารวิชาการ
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การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางสื่อระหวางบุคคล
รายการ
ความถี่การเปดรับขาวสาร
ทุกวัน สัปดาห ละ 3-4 วัน สัปดาหละ 1 วัน มากกวา1สัปดาห/ครั้ง
4
3
2
1
โทรศัพท
หอกระจายขาว
เจาหนาที่
ตัวแทนกลุม
4. การเขาถึงตลาดสินคาเกษตรที่ทําการผลิต
4 ไมเคยมีปญหาการตลาด
3 มีปญหาเปนสวนนอย
2 มีปญหาเปนสวนมาก
1 มีปญหาทุกชนิด
5. จํานวนการผลิต
ทํานา……….............ไร
รองสวนไมผล………ไร
พืชผัก……ไร
ตาลโตนด……………ตน
โค…………ตัว
พืชไรหลังขาว……… ไร
เปด………………..…ตัว
ประมง ……ไร
สุกร……………….…ตัว
ไก.............................. ตัว
อื่นๆ………………
เลี้ยงปลา………….…ตัว
2.5 ตนทุนสังคม
1. กลุม การเปนสมาชิกกลุม และบทบาทหนาที่ในกลุม
กลุม
สถานภาพการเปนสมาชิก
0ไมเปนสมาชิก
1 เปนสมาชิก 2 เปนกรรมการ
กลุมไรนาสวนผสม
กลุมเลี้ยงหมู
กลุมเลี้ยงเปด
กลุมเลี้ยงไก
กลุมแมบาน
กลุมทํานา
กลุมอื่นๆ.......
กลุมอื่นๆ........

147

2. การมีสวนรวมในชุมชนและกิจกรรมของเจาหนาที่
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม หรือการประชุมของชุมชน
5 เขารวมทุกครั้ง
4 เขารวมเขารวมสวนใหญ
3 เขารวมกับไมเขารวมพอๆกัน
2 สวนใหญไมไดเขารวม
1 ไมเคยเขารวม
การเขารวมในกิจกรรมของเจาหนาที/่ สวนราชการ
5 เขารวมทุกครั้ง
4 เขารวมเขารวมสวนใหญ
3 เขารวมกับไมเขารวมพอๆกัน
2 สวนใหญไมไดเขารวม
1 ไมเคยเขารวม
14. การได รั บ การช ว ยเหลื อ หรื อ การอํ า นวยความสะดวกจากเจ า หน า ที่ รั ฐ ในการ
จัดการการผลิต
เคย
ไมเคย การใหความรู
ไมเคย การอบรม ดูงาน
เคย
ไมเคย การรวมวางแผน
เคย
ไมเคย การชวยจัดหาวัสดุอุปกรณ
เคย
ไมเคย การรวมปฏิบัติดูแลรักษา
เคย
ไมเคย การชวยเหลือดานการตลาด
เคย
ไมเคย อื่นๆ
เคย
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ตอนที่3 ผลลัพธจากการปรับปรุง
หลังจากที่ทานไดปรับปรุงการผลิตแลว ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอผลไดที่เกิดขึ้นกับทานในรายการ
ตอไปนี้
1. หลังจากปรับปรุงการเกษตรแลวรายไดของทานมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
แหลงรายได
เปรียบเทียบกับกอนปรับปรุง
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง
ทํานา
รองสวนไมผล
พืชผัก
พืชไรหลังขาว
ตาลโตนด
โค
สุกร
เปด
ไก
เลี้ยงปลา
2. หลั ง จากปรั บปรุง การเกษตรแล ว ความพอเพี ยงของจํ า นวนผลผลิ ต อาหารที่ใ ช บ ริโ ภคใน
ครัวเรือนของทานมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
รายการ
เปรียบเทียบกับกอนปรับปรุง
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง
ขาว
พืชผัก
ปลา
ไก
เปด
ผลไม
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3. หลังจากปรับปรุงการเกษตรแลว ความเปนอยูของทานมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
รายการ
เปรียบเทียบกับกอนปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
เทาเดิม ลดลง
สภาพที่อยูอาศัย
สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน
4. หลังจากปรับ ปรุงการเกษตรแลว ท านมีความคิดเห็ นอยางไรตอภาวะผลกระทบที่เ คยเกิดขึ้นกับ
ทานในรายการตอไปนี้
ภาวะผลกระทบ
เปรียบเทียบกับกอนปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากเดิม เทาเดิม ลดลง
ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ปญหาจากการขาดเงินใชจาย
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถทํา
เกษตรได
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตว ระบาด
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน
ระดับความมั่นคงของรายได
ความสามารถในการใชหนี้เงินกู
ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา
ปญหาการวางงาน
5.หลั ง จากปรั บ ปรุ ง การเกษตรแล ว ท า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรต อ ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รายการ
เปรียบเทียบกับกอนปรับปรุง
เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง
ความอุดมสมบูรณของดิน
สัตวที่ควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ
การใชสารเคมี
พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน
จํานวนสัตวปาที่เคยมีในธรรมชาติ
จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีในธรรมชาติ
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ภาคผนวก 2

การวิเคราะหคุณภาพของแบบสัมภาษณ
การวัดความเชื่อมั่น (reliability) ในคําถามแบบเจตคติโดยวิธีการทดสอบครั้งเดียว โดยใช
สูตรของ Kuder and Richardson สําหรับคําถามที่ตอบแบบใหคะแนน 0 หรือ 1 หรือคํานวณ
Cronbach ‘s alpha สําหรับคําถามที่ตอบแบบใหคะแนนเปนมาตรเรียงอันดับ (ordinal) วัดคาความ
เชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คือ 0-.2 ไมมี .2-.4 ต่ํา .4-.6 กลาง .6-.8 คอนขางสูง .8-1 สูง
(ปญจพล บุญชู,2544) และวิเคราะหขอความ (item analysis) เพื่อทดสอบความสอดคลองภายใน
(internal consistency) ผลปรากฏดังนี้
1. ศักยภาพการเปนผูนํา ประกอบดวย
1)อาสาเปนตัวแทนหรือกรรมการ2)ยอมรับการเสนอชื่อใหเปนตัวแทนหรือกรรมการ
3)เสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม 4)มีความเห็นแตกตางกับเสียงสวนใหญในการประชุม
5) เปนวิทยากรหรือผูบรรยายสรุป 6)ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน 7)ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํา
กิจกรรม 8)เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับหนวยงาน 9)ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวาง
สมาชิกในชุมชน 10)มีการถกเถียงและหาขอสรุปไมไดระหวางการประชุม
1

อาสา 1.0000
ยอมรับ .8264**
เสนอ .3946**
ความเห็น .3056*
วิทยากร .1273
ชวยแก .0679
ชักนํา .2153
ประสาน .4082**
แกปญหา .1134
ถกเถียง -.1614

2

3

4

5

1.0000
.5618**
.3056*
.2409
.1572
.2153
.5784**
.0300
-.1614

1.0000
.3612*
. 3634**
.3751**
.2742
.5570**
.0771
-.2737

1.0000
.2182
-.0572
.2500
.0000
-.0534
-.7579**

1.0000
.1824
.2137
.3118*
.1267
.1103

6

7

10
ความสัมพันธระหวางขอ
ความกับตัวชี้วัด
.5213
.6363
.6187
.1920
.3877
1.0000
.4091
.5574** 1.0000
.4093
.2100 .1871 1.0000
.5415
.2300 .1368 .1144 1.0000
.1724
.1878 -.1895 .0344 .0742 1.0000
-.1784

Alpha = .7289
Standardized item alpha = .6853
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง

8

9
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2. วัสดุที่ใชในการผลิตการเกษตร ประกอบดวย
1)รถไถเตรียมดิน 2)เครื่องสูบน้ํา 3)เครื่องพนสารเคมี 4)เครื่องเกี่ยว 5)เครื่องนวด
6) พันธุพืช 7)พันธุสัตว 8)พันธุปลา 9)ปุยคอก 10)ปุยเคมี 11)สารปองกันกําจัดศัตรูพืช/สัตว
1

รถไถ 1.0000
สูบน้ํา .4092**
พนสาร .2727
เกี่ยว .1945
นวด .5186**
พืช .1086
สัตว .1698
ปลา .1271
คอก .4469**
ปุย .4363**
สารเคมี . 2855*

2

3

1.0000
.3446*
-.0155
.3323*
.3426*
.0778
.2604*
.5821**
.4071**
.0583

1.0000
.3519*
.3062*
.0885
.0178
.1080
.0598
.2155
.0599

4

1.0000
.4717*
.0683
.1691
.1372
.1221
.3112*
.2809*

5

6

7

8

9

10

11

ความสัมพันธ
ระหวางขอความกับตัวชี้วัด
.5550
.4946
.3196
.3669
1.0000
.5703
.1728 1.0000
.3801
.1254 .4997** 1.0000
.2844
.2524 .1632 .1686 1.0000
.2957
.3868** .3019* .2299* .1981 1.0000
.5633
.3684** .2708 .1486 .0850 .5613** 1.0000
.5528
.2027 .0727 .1485 .1375 .2347 .1952 1.000 .2875

Alpha = .7639 Standardized item alpha = .7739
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง
3. การสื่อสาร ประกอบดวย
1)วิทยุ 2)โทรทัศน 3)หนังสือพิมพ 4)เอกสารวิชาการ 5)โทรศัพท 6)หอกระจายขาว
7)เจาหนาที่ 8)ตัวแทนกลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
ความสัมพันธระหวา
ขอความกับตัวชี้วัด

วิทยุ
1.0000
โทรทัศน .2079
หนังสือ
.0771
เอกสาร
-.0534
โทรศัพท -.0608
-.1583
หอ
เจาหนาที่ -.0534
ตัวแทน
-.0375

1.0000
.0320 1.0000
-.1467 .4179** 1.0000
.1689 .2656 .4649**
.0559 .1288 .0033
.0734 .4179** .1848
.1421 -.0552 -.0842

1.0000
.2343 1.0000
.4649** .3346* 1.0000
-.0693 .4042** -.0842

Alpha = .3836
Standardized item alpha = .5145
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha ต่ํา

.0098
.1961
.2536
.0709
.3269
.2121
.3301
1.0000 .1957
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4. การไดรับการชวยเหลือหรือการอํานวยความสะดวกจากเจาหนาที่รัฐ ประกอบดวย
1)การใหความรู 2)การอบรม ดูงาน 3)การรวมวางแผน 4)การชวยจัดหาวัสดุอุปกรณ
5)การรวมปฏิบัติดูแลรักษา 6)การชวยเหลือดาน
1
2
3
4
5
6
ความสัมพันธระหวาง
ขอความกับตัวชี้วัด

ความรู
1.0000
.2387 1.0000
ดูงาน
วางแผน .4357** .3076* 1.0000
.4082 .1231 .5466 1.0000
หาวัสดุ
.1667 .0503 .2763 .2041 1.0000
ดูแล
การตลาด .1084 -.2496 .1232 .1448 .5519** 1.0000
Alpha = .6225
Standardized item alpha = .6406
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง
5. ผลลัพธจากการปรับปรุงดานรายได ประกอบดวย
1)ทํานา 2)รองสวนไมผล 3)พืชผัก 4)พืชไรหลังขาว 5)ตาลโตนด 6)โค 7)สุกร 8)เปด9)ไก
10)เลี้ยงปลา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

.4302
.1070
.5406
.4397
.4442
.2707

10

ความสัมพันธ
ระหวาขอความ
กับตัวชี้วัด

นา
ไมผล
ผัก
หลังขาว
ตาล
โค
สุกร
เปด
ไก
ปลา

1.0000
.2755
.0763
-.1242
.1214
.1294
.2419
-.1376
.3189*
.0559

1.0000
.5716**
.2663*
.2708*
.1082
.1736
.3685**
.0852
.4451**

1.0000
.4737**
.2114
-.0323
.2450
.2425
-.0277
.4565**

1.0000
.3314*
.2346*
.2550*
.3953**
.2052
.6804*

1.0000
-.0454 1.0000
.1825 .1487 1.0000
.0469 .2648* .3859**
-.0641 .3029* .4005**
.2880** .3692** .3051*

Alpha = .7552
Standardized item alpha = .7526
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง

.1891
.5069
.4457
.5817
.2512
.2755
.4496
1.0000
.4471
.1951 1.0000
.3408
.3709** .4283** 1.000 .7137
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6. ผลลัพธจากการปรับปรุงดานความพอเพียงของจํานวนผลผลิตอาหาร ประกอบดวย
1)ขาว 2)พืชผัก 3)ปลา 4)ไก
5)เปด 6)ผลไม
1

2

3

4

5

6

ความสัมพันธระหวา
ขอความกับตัวชี้วัด

ขาว
1.0000
.2914* 1.0000
ผัก
.1407 .2636 1.0000
ปลา
.2001 .1461 .3128* 1.0000
ไก
-.0705 .2102 .3050* .2886* 1.0000
เปด
ผลไม .0090 .2433 .4329** -.0559 .3778**
Alpha = .6188
Standardized item alpha = .6094
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง

1.0000

.1825
.3535
.5224
.2602
.4271
.3697

7. ผลลัพธจากการปรับปรุงดานความเปนอยู ประกอบดวย
2)สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน
1)สภาพที่อยูอาศัย
1
2
ความสัมพันธระหวาขอความกับตัวชี้วัด
ที่อยู
1.0000
.3860
สะดวก
.3860** 1.0000 .3860
หมายเหตุ ตัวแปรมีจํานวนนอยจึงไมวิเคราะหคา alpha
8. ผลลัพธจากการปรับปรุง ดานการลดความออนแอ ประกอบดวย
1)ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 2)ปญหาจากการขาดเงินใชจาย
3)ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถทําเกษตรได 4)ความเสียหายของผลผลิตจาก
ศัตรูพืช/สัตว ระบาด 5)ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน 6)ระดับความมั่นคงของ
รายได 7)ความสามารถในการใชหนี้เงินกู 8)ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา9)ปญหาการวางงาน
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1
มั่นคง
ใชหนี้
ธรรม
ขาดเงิน
ปวย
ระบาด
ขัดแยง
ราคา
วางงาน

1.0000
.6833**
.2316
.3992**
.3968**
.2561
-.0237
.1646
.3936**

2

3

4

5

1.0000
.2676
.4963**
.4162**
.3239*
-.0106
.1763
.2559

1.0000
.2526
.4671**
.5027**
.1168
.2928*
-.1210

1.0000
.2612
.1061
.1050
.4217**
.3404*

1.0000
.5082**
.2466
.1865
.0069

6

7

8

1.0000
.4399** 1.0000
.3906** .1788 1.0000
.0495 .1452 .0174 1.000

9

ความสัมพันธ
ระหวาง ขอความ
กับตัวชี้วัด
.5300
.5599
.4439
.4970
.5448
.5540
.2571
.3989
.1998

Alpha = .7629
Standardized item alpha = .7593
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง
9. ผลลัพธจากการปรับปรุงดานภาวะผลกระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบดวย
1)ความอุดมสมบูรณของดิน 2)สัตวที่ควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ 3)การใชสารเคมี
4) พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน 5)จํานวนสัตวปาที่เคยมีในธรรมชาติ 6)จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีใน
ธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวาขอความ
1
2
3
4
5
6
กับตัวชี้วัด

อุดม
1.0000
.2135 1.0000
คุมศัตรู
.3417* .4049** 1.0000
ปา
สัตวปา .2279 .3679** .8656** 1.0000
.6342** .7234** 1.0000
สัตวน้ํา -.0158 .0613
.0988 -.1181 1.0000
สารเคมี .5237** -.0253 .1060
Alpha = .6298
Standardized item alpha = .7141
คาความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธิ์ alpha คอนขางสูง

.5009
.2559
.6162
.5690
.2337
.2672
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ภาคผนวก 3

ประเภทตัวแปร และการวัดคาตัวแปร
ประเภทตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ คือตนทุนหรือทรัพยสินในการปรับปรุงการผลิต จํานวน 5 ดาน มีตัวแปรยอยรวม
82ตัว จําแนกกลุม เปน 24 ตัวแปร คือ
กลุมตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบอัตรภาค (interval scale) ไดแก
คะแนนประสบการณและการใชความรูในการแกปญหา คะแนนแรงงานทําการเกษตร
คะแนนศักยภาพความเปนผูนํา
คะแนนความเหมาะสมของดินทําการเกษตร
คะแนนความเหมาะสมของน้ําทําการเกษตร
คะแนนความหลากหลายของพืชและสัตว
คะแนนการคมนาคมขนสงสูไรนา
คะแนนความสามารถในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ
คะแนนการเปดรับขาวสารการเกษตร
คะแนนการเขาถึงตลาดสินคาที่ผลิต
คะแนนการเปนสมาชิกกลุม
คะแนนการการมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐ
คะแนนการไดรับการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากรัฐ
กลุมตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบอัตราสวน( ratio scale) ไดแก
จํานวนเงินที่นํามาใชลงทุนทั้งหมด จํานวนพื้นที่ทํานา
จํานวนการผลิตสุกร
จํานวนการผลิตปลา
จํานวนพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลงในนาขาว
จํานวนการผลิตตาลโตนด จํานวนการผลิตเปด
จํานวนพื้นที่รองสวนไมผล
พื้นที่ปลูกผัก
จํานวนการผลิตโค
จํานวนการผลิตไกพื้นเมือง
2. ตัวแปรตาม คือความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตรมีระดับการวัดแบบอัตรภาค
(interval scale) ไดแก คะแนนผลลัพธการปรับปรุงการผลิตที่นําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืนรวม 5
ดาน ไดแกการเพิ่มรายได การเพิ่มผลผลิตอาหาร การเพิ่มความเปนอยู การลดความออนแอ และ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
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การใหคะแนนตัวแปร
1. ความพึงพอใจในความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
มากที่สุด
คะแนน 5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
ชวงคะแนนของคําตอบ 1-5
2. ทักษะและความรูในการทําเกษตร
ความสามารถแกไขปญหาดวยตนเองเมื่อเกิดปญหาทางการเกษตร
แกไขไดดวยตัวเองทุกครั้ง
แกไขไดดวยตัวเองมากวาการใหผูอื่นชวยเหลือ
แกไขดวยตัวเองพอๆกันกับการไดรับการชวยเหลือจาก
แกไขไดดวยการรับการชวยเหลือจากผูอื่นเปนสวนใหญ
แกไขไดดวยการชวยเหลือจากผูอื่นทุกครั้ง
ชวงคะแนนของคําตอบ
1-5
ความสําเร็จในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
สําเร็จทุกครั้ง
สําเร็จเปนสวนมาก
สําเร็จและไมสําเร็จพอๆกัน
สําเร็จนอยครั้ง
ไมเคยสําเร็จเลย
ชวงคะแนนของคําตอบ1-5
3. แรงงานในการทําเกษตร
เมื่อตองการทําการเกษตรตามแผนที่วางไวทานสามารถหาแรงงานไดเพียงพอหรือไม
เพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
เพียงพอตามที่ตองการเปนสวนใหญ
เพียงพอตามที่ตองการและไมเพียงพอจํานวนพอๆกัน

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
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เพียงพอตามที่ตองการนอยครั้ง
ไมเพียงพอตามที่ตองการทุกครั้ง
ชวงคะแนนของคําตอบ 1-5
ทานเคยมีปญหาเจ็บปวยถึงขั้นเปนอุปสรรคตอการทํางานเกษตรบางหรือไม เพียงไร
ไมเคยมีปญหา
มีปญหานอยครั้ง
มีปญหาบอยครั้ง
ชวงคะแนนของคําตอบ 1-3
4. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องตางๆตอไปนี้หรือไม
อาสาเปนตัวแทนหรือกรรมการ
เคย
1
ไมเคย
ยอมรับการเสนอชื่อใหเปนตัวแทนหรือกรรมการ
เคย
1
ไมเคย
เสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม
เคย
1
ไมเคย
มีความเห็นแตกตางกับเสียงสวนใหญในการประชุม
1
ไมเคย
เคย
มีการถกเถียงและหาขอสรุปไมไดระหวางการประชุม
เคย
0
ไมเคย
เปนวิทยากรหรือผูบรรยายสรุป
เคย
1
ไมเคย
ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน
เคย
1
ไมเคย
ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม
เคย
1
ไมเคย
เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับหนวยงาน
เคย
1
ไมเคย
ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน
เคย
1
ไมเคย

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2
1

3
2
1
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ชวงคะแนนของคําตอบ 0-10
5. สภาพความอุดมสมบูรณของดินทําการเกษตร
ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาขาว
ทํา
1
ไมทํา
เผาซังขาว
0
ไมทํา
ทํา
ใสปุยคอก ปุยหมัก
ทํา
1
ไมทํา
ใสปูนขาว
1
ไมทํา
ทํา
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ
0
ไมมี
มี
ชวงคะแนนของคําตอบ 0-5
6. สภาพน้ําทําการเกษตร
น้ําชลประทานสูไรนา
มี
1
ไมมี
น้ําจากสระ บอเก็บน้ํา
มี
1
ไมมี
การรุกตัวของน้ําเค็ม
มี
0
ไมมี
น้ําทวมไรนาในฤดูฝน
0
ไมมี
มี
ขาดแคลนน้ําปลูกพืชบางฤดูกาล
มี
0
ไมมี
ชวงคะแนนของคําตอบ 0-5

0
1
0
0
1

0
0
1
1
1
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7. ตนทุนกายภาพ
การคมนาคมขนสงสูไรนา
ใชไดเฉพาะการเดินเทาไดบางฤดูกาล
ใชไดเฉพาะการเดินเทาไดทุกฤดูกาล
ใชรถจักรยานยนตไดบางฤดูกาล
ใชรถจักรยานยนตไดทุกฤดูกาล
ใชรถเข็นไดบางฤดูกาล
ใชรถเข็นไดทุกฤดูกาล
ใชรถยนตไดบางฤดูกาล
ใชรถยนตไดทุกฤดูกาล
ชวงคะแนนของคําตอบ 1-8

1
2
3
4
5
6
7
8

8. วัสดุที่ใชในการผลิตการเกษตร
เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร และวัสดุการเกษตรที่ใช ในการผลิตการเกษตร
เจาของ
กรณีไมเปนเจาของ การไดมาใหทันตรงตามเวลาที่ตองการใช
ทุกครั้ง
สวนใหญ
พอๆกัน
บางครั้ง
ไมเคยตรงเวลา
ชวงคะแนนของคําตอบ 11 ขอรวม 11-66
9. การสื่อสาร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางสื่อสารมวลชน และทางสื่อระหวางบุคคล
ทุกวัน
สัปดาห ละ 3-4 วัน
สัปดาหละ 1 วัน
มากกวา1สัปดาห/ครั้ง
ชวงคะแนนของคําตอบ 8 ขอ รวม 8-32

6
5
4
3
2
1

4
3
2
1
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10. การเขาถึงตลาดสินคาเกษตรที่ทําการผลิต
ไมเคยมีปญหาการตลาด
มีปญหาเปนสวนนอย
มีปญหาเปนสวนมาก
มีปญหาทุกชนิด
ชวงคะแนนของคําตอบ 1-4

4
3
2
1

11. กลุม การเปนสมาชิกกลุม และบทบาทหนาที่ในกลุม
เปนสมาชิก
เปนกรรมการ
ไมเปนสมาชิก
ชวงคะแนนของคําตอบ 6 ขอ รวม0-12

1
2
0

12. การมีสวนรวมในชุมชนและกิจกรรมของเจาหนาที่
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม หรือการประชุมของชุมชน และการเขารวมในกิจกรรม
ของเจาหนาที/่ สวนราชการ
5
เขารวมทุกครั้ง
เขารวมเขารวมสวนใหญ
4
เขารวมกับไมเขารวมพอๆกัน
3
สวนใหญไมไดเขารวม
2
ไมเคยเขารวม
1
ชวงคะแนนของคําตอบ 2 ขอ รวม 1-10
13. การไดรับการชวยเหลือหรือการอํานวยความสะดวกจากเจาหนาที่
0
เคย
1
ไมเคย
ชวงคะแนนของคําตอบ 6 ขอ รวม0-6
14. หลังจากปรับปรุงการเกษตรแลวมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
1)ดานรายได
เทาเดิม 2
ลดลง
เพิ่มขึ้น 3

1
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ชวงคะแนนของคําตอบ 10 ขอ รวม 10-30
2)ความพอเพียงของผลผลิตอาหาร
เทาเดิม 2
ลดลง 1
เพิ่มขึ้น 3
ชวงคะแนนของคําตอบ 6 ขอ รวม 6-18
3)ดานความเปนอยู
เพิ่มขึ้น 3
เทาเดิม 2
ลดลง 1
ชวงคะแนนของคําตอบ 2 ขอ รวม 2-6
4)ดานผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นกับทานในรายการตอไปนี้
ระดับความมั่นคงของรายได
เพิ่มขึ้น 3
เทาเดิม 2
ลดลง 1
ความสามารถในการใชหนี้เงินกู
เทาเดิม 2
ลดลง 1
เพิ่มขึ้น 3
ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 1
เทาเดิม 2
ลดลง 3
ปญหาจากการขาดเงินใชจาย
เทาเดิม 2
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 1
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยจนไมสามารถทําเกษตรได
เทาเดิม 2
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 1
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตว ระบาด
เทาเดิม 2
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 1
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน
เพิ่มขึ้น 1
เทาเดิม 2
ลดลง 3
ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา และปญหาการวางงาน
เทาเดิม 2
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 1
ชวงคะแนนของคําตอบ 9 ขอ รวม 9-27
5)ดานความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณของดิน
เพิ่มขึ้น 3
เทาเดิม 2
ลดลง 1
พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน

162

เพิ่มขึ้น 3
เทาเดิม 2
ลดลง
จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีใน ธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 3
เทาเดิม 2
ลดลง
สัตวที่ควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ
เทาเดิม 2
ลดลง
เพิ่มขึ้น 3
การใชสารเคมี
เทาเดิม 2
ลดลง
เพิ่มขึ้น 1
ชวงคะแนนของคําตอบ 5 ขอ รวม 1-15

1
1
1
3
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