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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรผสมผสานและแนวทางการ
ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน ของเกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสานจ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจนเนอชันเบ
บี้บูมเมอร์และเจนเนอเรชันเอ็กซ์ และระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ท าให้การยอมรับการท า
เกษตรผสมผสานอยู่ในระดับต่ า โดยพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 ไร่ จากพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 
6.08 ไร่ โดยปัจจัยทางกายภาพคือจ านวนถือครองที่ดินและเงินทุนมีเพียงพอจะตัดสิน ใจท าเกษตร
ผสมผสาน ปัจจัยทางการผลิตถ้ามีความรู้การผลิตและมีที่ดินของตนเองจะส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตร
ผสมผสาน และปัจจัยทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อแหล่งที่ จ าหน่ายผลผลิตและราคา
ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนจะส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสาน และแนวทางการการส่งเสริม
เกษตรกรให้ท าเกษตรผสมควรอบรมความรู้การผลิต จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมกับ
การวางแผนการผลิตผ่านทางเกษตรอ าเภอเพ่ือช่วยไม่เกิดสินค้าล้นตลาดที่อาจส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ า 
ค าส าคัญ: การส่งเสริมเกษตรผสมผสาน, เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
Abstract 

This research aims to study influent factors of the integrated farming among 
agriculturist in Muang district, Yala province. By in-depth interview 12 mixed agriculturists 
about integrated farming activities and find promotion guideline for agriculturists with 
social factor, physical factor, production factor and market factor. The results showed 
that the most of agriculturists were Baby Boomers and Generation X and their education 
levels were at the element level, affect less acceptance of integrated farming. The 
average area of integrated farming is 2.54 rai from the average land area 6.08 rai. The 
physical factor is the amount of land ownership and capital enough affect them decide 
to do integrated farming. If they have production knowledge and have their own land, 
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will affect to do integrated farming. And marketing factors, selling place and price of 
product is very importance that affect samples decision to integrated farming. Guidelines 
for promoting agriculturists to do integrated farming, learning to production knowledge, 
product selling place and production planning through district agriculture office to avoid 
lowing price. 
Keywords: integrated farming, integrated farming promotion, new theory agriculture 
 
บทน า 

เกษตรผสมผสาน เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีวัตถุประสงค์
หลัก คือ มุ่งแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเรื่องน้ าในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องในน้ าแล้ว เกษตรผสมผสาน ยังจะช่วยในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหารและการมีงานท าของเกษตรกร หากเกษตรกรท าเกษตรผสมผสานแล้ว.จะไม่ขาด
แคลนน้ าในการเพาะปลูก มีข้าว พืชผัก ผลไม้ และอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยงไว้บริโภค .เมื่อมี
เหลือก็สามารถแบ่งปันญาติมิตรหรือจ าหน่ายได้ ซึ่งจะเป็นการด ารงชีพอย่างมั่ นคงและยั่งยืน.(มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ, 2555) 
 เกษตรผสมผสานเป็นการท าเกษตรที่ช่วยในด้านของการกระจายความเสี่ยงโดยการปลูกพืช
หลายๆ ชนิดในพื้นท่ีแปลงเดียว เพ่ือที่ราคาผลผลิตของพืชแต่ละชนิดมีราคาสูงขึ้นลดลงไม่เหมือนกัน การ
ที่ราคาผลผลิตชนิดหนึ่งตกต่ าจะสามารถน าพืชชนิดอ่ืนที่ราคาสูงมาชดเชย ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
บรรเทาปัญหารายได้ไม่เพียงพอจากความผันผวน ของราคาผลผลิต (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), 
(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 
 ในปี 2559 ประเทศไทยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรทั้งสิ้น 6,828,666 ครัวเรือน โดย
การเกษตรทั้งหมดมีพ้ืนที่ทั้งหมดในการท าเกษตรทั้งหมด.116,623,664 ไร่ ซึ่งเป็นการเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียวมากที่สุดคือ 91,129,858 ไร่ รองลงมาเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ 19,789,661 ไร่ และ 
การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพ้ืนที่ 2,943,579 ไร่ จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบว่าการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานครบวงจรในพ้ืนที่แปลงเดียวมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงการ
ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานให้กับประชาชนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงท าเกษตรกรรมแบบเดิม คือ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Mono-agriculture) โดยพืชที่ปลูกมักเป็นพืชที่
เกษตรกรท าการผลิตเป็นพืชที่มีราคาผลผลิตสูงในช่วงหนึ่ง ส่งผลให้ท าให้เกษตรกรปลูกพืชตามๆ กัน ซึ่ง
เป็นผลท าให้ผลผลิตล้นตลาดจนท าให้ราคาผลผลิตตกต่ าในอีกช่วงเวลาเก็บเก่ียว รายได้ของเกษตรกรจึงไม่
แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีการท าเกษตรที่ปลูกพืชที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวยาวนาน เช่น ยางพารา ปาล์ม เป็น
ต้น ถ้าราคาผลผลิตตกต่ าเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวประสบปัญหาขาดทุน
หรือรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน.รายได้ที่ลดลง.อาจไม่เพียงพอส าหรับการซื้ออาหาร
เพ่ือการบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องเป็นวัฏจักรของเกษตรกร ทางออกของปัญหาความขาดแคลนอาหาร
และรายได้ลดลง คือ เกษตรผสมผสานเพราะในช่วงที่ราคาผลผลิตของพืชแต่ละชนิดจะไม่ตกต่ าใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถชดเชยกันได้ แต่ถึงแม้ว่ารายได้ลดลงแล้วนั้นครอบครัวยังมีอาหารเพ่ือการ
บริโภคจากแปลงเกษตรของตนเองได้ (ส านักงานสถิติ, 2561) 
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 จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบว่าเกษตรกรนิยมท าเกษตรเชิงเดี่ยว โดยพืชหลัก คือ ยางพารา 
ซึ่งปัจจุบันราคาตกต่ าอย่าง มาก ท าให้หลาย ๆ ครอบครัวประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจากสถิติการ
ถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดยะลามีทั้งหมด .1,286,000.59 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองจ านวน 
802,621.31 ไร่ทั้งของตนเองและจ านองของผู้อ่ืน.และเป็นที่ดินของผู้อ่ืนที่ท าได้ฟรีจ านวน 483,388.28 
ไร่ และจากข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรของจังหวัดยะลาจ านวน 59,977 ครัวเรือนไปหารด้วยที่ดินท า
ให้ทราบการถือครองที่ดินเฉลี่ยเท่ากับ 21.44 ไร่ต่อครัว เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพ่ือท าเกษตร
ผสมผสานได ้การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรผสมผสานแทนการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว จะได้
สร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลาหันมาท าการเกษตรผสมผสานเพ่ิม
มากขึ้น (ส านักงานสถิติ, 2561) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
2. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
เกษตรผสมผสาน (integrated farming) เป็นเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชหลายชนิดอยุ่ในพ้ืน

ทีเดียวกัน หรือ อาจเป็นการปลูกพืชร่วมกับการท าปศุสัตว์ หรือ ประมงร่วมด้วย ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยพืช
หรือสัตว์ที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน จะช่วยเกื้อกูลกันทางธรรมชาติ เช่น พืชบางชนิดปูองกันศัตรูพืชให้กับพืชอีก
นิด หรือ การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่อาจน ามูลสัตว์ไปท าปุุยให้กับพืช เป็นต้น เป็นการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันของ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องมีการวางแผนรูปแบบและด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสม การวางแผนการ
ผลิตเพ่ือให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งแตกต่งจากแนวคิด แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหมท่ี่เน้นเรื่งอการบริหารจัดการน้ าเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นเกษตรกรมักจะรอฝน เพ่ือที่จะ
เริ่มท าเกษตร แต่บางครั้งและบ่อยครั้งที่เกิดการขาดแคลนน้ าอย่างมากในหลายพ้ืนที่ แม้บางพ้ืนที่จะได้รับ
ชลประทานแต่อย่างไรก็ตามชลประทานไม่สามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่เกษตรกรรมได้ ท าให้เกิดแนวคิดเรื่อง
ของการท าเกษตรใหม่ขึ้น โดยการจัดสรรพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร , .2561), (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), 
(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 

ผสมผสาน คือ การสร้างภาพในจินตนาการอย่างที่ควรเป็นให้เห็นเป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงทางการเกษตรที่มุ่งเน้นการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท า
การเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ า ได้ โดยไม่เดือดร้อนและ 
ยากล าบากนัก (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560),.(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 

ปัญหาวิกฤติที่มักเกิดข้ึนกับการท าเกษตรนอกจากเรื่องน้ า ความเสี่ยงประการแรก คือ ความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วงที่มีผลผลิตออกมาก เกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้รับความเดือดร้อน
จากรายได้ท่ีลดลง ความเสี่ยงด้านปัจจัยการผลิตก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องด้วย มักจะพึงพาปัจจัยการผลิตจาก
ต่างประเทศท่ีส่งผลให้ต้นทุนสูง และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โรคระบาด ศัตรูพืช และภัยธรรมชาติเป็น
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ความเสี่ยงที่เกษตรกรมักประสบอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การผลิตประสบปัญหาขาดทุนทันที หลักการผสมผสาน
เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรรมเพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคงยิ่งขึ้น  จาก
การวางรูปแบบการเกษตรผสมผสาน ดังนี้  (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560, ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555)  

การวางรูปแบบเกษตรผสมผสานเป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ในระดับท่ีประหยัดก่อน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันท านองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย ประการที่สอง 
ข้าวเป็นปัจจัยหลักท่ีทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น ประมาณการว่าครอบครัวหนึ่งท านาประมาณ 5 ไร่ 
จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ ประการ
ที่สาม ต้องมีน้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้
พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางว่า ต้องมี 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ 
ฉะนั้น เมื่อท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ซึ่งเพ่ือให้น้ าเพียงพอถ้ามีที่ดิน 3 ไร่ ที่เป็นพ้ืนที่ของสระน้ าต้องขุดให้มีความลึก 4 เมตร จะสามารถจุน าได้
ประมาณ .19,000.ลูกบาศก์เมตร .ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่ เพียงพอส าหรับฤดูแล้ง ทั้งนี้ต้องดูเรื่องของ
สภาพแวดล้อมเข้ามาพิจารณาด้วย เพราะแต่ละที่สามารถเก็บน้ าได้ไม่เหมือนกัน เช่น พ้ืนที่ดินทราย อาจ
ท าให้การเก็บน้ าไม่ได้เป็นไปตามที่ค านวณไว้ได้ และควรมีวิธีปูองกันไม่ให้น้ าระเหยมากจนเกินไปด้วย แต่
ถ้าพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทานที่มีน้ าเติมได้ตลอดปี อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ประการสี่ การ
จัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ ท าการค านวณตามการถือครองเฉลี่ย 15 ไร่ ถ้าหากมีน้อย
กว่านี้หรือมากกว่านี้ ก็ให้บริหารจัดการพ้ืนที่ตามสูตรเดิมคือ 30:30:3010 ได้เช่นเดียวกัน คือ พ้ืนที่กักเก็บ
น้ า 30 ส่วน พ้ืนที่ไม้ยืนต้นหรือไม้ผล 30 ส่วน พ้ืนที่ปลูกข้าว 30 ส่วน และที่อยู่อาศัย 10 ส่วน อัตราส่วน
เป็นการประมาณเท่านั้นสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ 
เช่นในเขตภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดปี อาจสามารถเปลี่ยนขนาดสระน้ าให้เล็กลง เพ่ือกันพ้ืนที่ส่วนนั้นไปท า
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไป และประการสุดท้าย การด าเนินการตามผสมผสานอาจมีต้นทุนค่อนข้างสูงในเรื่อง
ของการเริ่มต้น ปรับพ้ืนที่จ าเป็นต้องให้ทางภาครัฐ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาช่วยให้ค าแนะน าในช่วง
เริ่มต้น และเนื่องด้วยเกษตรผสมผสานเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสานจะท าให้การดูแลท าได้ยากกว่า
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ แค่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560, ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 

 เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดใน
พ้ืนที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
สมดุลของสภาพแวดล้อม และเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการท าการเกษตร
หลากหลาย กิจกรรมนั่นต้องท าในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันของกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน 
ไร่นา เช่น ดิน น้ า แสงแดด และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 
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รูปแบบการเกษตรผสมผสานช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ท าให้รายได้ครัวเรือนมาจาก
หลายกิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง รวมทั้งลดการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตภายนอก 
เกษตรกรสั่งสมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกษตรกร
จัดสรรพื้นที่ตรงความต้องการในครัวเรือน 

หลักการพ้ืนฐานของระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานมีอยู่อย่างน้อย 2 ประการส าคัญๆ คือ 
1) ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป โดยการท าการเกษตรทั้งสองกิจกรรมนั้น ต้องท า
ในพ้ืนที่และระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นควรประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และ
สามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันได้ 2) การเกื้อกูลประโยชน์
ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น 
เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศ และพลังงาน เช่น การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จาก
มูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืช และให้เศษพืชเป็นอาหารสัตว์ โดยที่กระบวนการใช้ประโยชน์จะเป็นไปทั้ง
โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ผ่านการหมักของจุลินทรีย์เสียก่อนทั้งนี้ ลักษณะการผสมผสานในระบบเกษตร 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการอาศัยหลักการความสัมพันธ์
ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ใน
ระบบการเกษตร ตัวอย่างเช่น การปลูกตาลโตนดในนาข้าว การปลูกพริกไทยร่วมกับมะพร้าว การปลูกพืช
ไร่ผสมกับถ่ัว การปลูกทุเรียนร่วมกับสะตอ การปลูกระก าในสวนยาง เป็นต้น โดยที่ยิ่งมีความหลากหลาย
ของพืชปลูกมากเท่าใด ก็จะสามารถเพ่ิมเสถียรภาพให้กับระบบมากขึ้นเท่านั้น (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 
2560), (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555) 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ หลักการผสมผสานเป็นไปเช่นเดียวกับการผสมผสานระหว่างพืช 
เนื่องจากสัตว์ชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสัตว์อีกชนิดหนึ่งและเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น พืช และ
จุลินทรีย์ ตัวอย่างของระบบการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมูควบคู่กับปลา การเลี้ยงเป็ดหรือ
ไก่ร่วมกับปลา การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่สามารถสร้างระบบที่สมบูรณ์ ได้เหมือนกับการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ, 2555) 

การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับสมดุลของแร่ธาตุ
พลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ มากขึ้น ใกล้เคียงกับระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลาในนา
ข้าว การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว การเลี้ยงหมูและปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชไร่ เป็นต้น(มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2560), (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ, 2555) 

เศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นการประยุกต์น าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางเกษตรกรรมก็เป็นรูปแบบที่สามารถน าทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร จุดมุ่งหมายของศาสตร์คือการ
สร้างทางเลือกในการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรัพยากรทางการเกษตร
หรือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ไม่อาจละเลยได้ในการพิจารณาการใช้อย่างคุ้มค่า คือ เรื่องของที่ดินและน้ า
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เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการสร้างทางเลือกการใช้ดินและน้ าและท าการ
เลือกทางเลือกท่ีเกิดต้นทุนน้อยสุด หรือได้ผลผลิตจ านวนมากที่สุด (บรรลุ พุฒิกร, 2549) 
   การน าหลักการทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้จ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ ์ในการพิจารณาที่มีความรู้พร้อมทั้งสอง
ด้าน คือ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และความรู้ทางการเกษตรมาประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม  เพ่ือ
การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะได้เกิดความสมดุลและเป็นไปตามหลักการอย่างถูกต้อง  โดยใน
ส่วนของการผลิตทางการเกษตร เป็นการน าหลักการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาช่วยในการวิเคราะห์  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอยู่กับผลผลิตที่ได้เป็นอย่างไร  เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้ได้
ก าไรสูงสุดหรือต้นทุนต่ าท่ีสุด (บรรลุ พุฒิกร, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 ปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา สถานภาพ อายุ ส่งผลต่อการเรียนรู้เรื่อง
ตัดสินใจท าเกษตรเนื่องด้วยภูมิหลังส่วนบุคคลและสังคมมีผลต่อระบบการคิดและทัศนคติของบุคคลต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง 
 ปัจจัยทางกายภาพ เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพ้ืนที่เกษตร เช่น พ้ืนที่ลุ่มหรือดอน เป็นต้น 
ส่งผลต่อการเลือกชนิดของพืชหรือสัตว์ในแปลงและการถือครองที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเนื่องด้วยการท าเกษตรผสมผสานมีพืชอายุยาวในแปลง  

ปัจจัยด้านการผลิต เกี่ยวข้องกับ ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนของการผลิตที่ ยุ่งยาก และการท า
เกษตรผสมผสานมีพืชหรือสัตว์หลายชนิดในแปลงที่ต้องอาศัยการดูแลที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 ปัจจัยด้านการตลาด เป็นปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวราคาของผลผลิตที่เป็นแรงจูงใจในการผลิต 
และแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการจ าหน่ายจะส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตร
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 

การท าเกษตรผสมผสาน ปัจจัยด้านการผลิต 

ปัจจัยด้านการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคลและสังคม 

ปัจจัยทางกายภาพ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา 

เพ่ือจัดกลุ่มข้อความของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ท าเกษตรผสมผสาน จ านวน 12 รายด้วยการสุ่ม
แบบเจาะจงจากประชากรของการวิจัยเป็นเกษตรกรผู้ท าเกษตรผสมผสานที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน 
สืบสานเกษตรผสมผสานถวายในหลวง จ านวน 126 ราย โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีลักษณะ
หลากหลาย เพ่ือจะได้วิคเราะห์ได้ครบถ้วนในทุกกลุ่มจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนประชากร 

เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้ท าเกษตรผสมผสาน โดยแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว รายได้เฉลี่ย ลักษณะการถือครองที่ดินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเช่าที่ดินในกรณีที่มีการเช่าที่ดิน และส าหรับส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ในประเด็นการท าเกษตรผสมผสาน
หรือเกษตรผสมผสาน โดยออกแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัย
ทางการตลาด และปัจจัยทางการผลิต ส าหรับปัจจัยทางสังคมให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการ
ได้รับความรู้ทางเกษตรผสมผสานหรือเกษตรผสมผสาน ปัจจัยทางกายภาพให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ถือครองที่ดินมากหรือน้อยและลักษณะการถือครอง และด้านเงินลงทุนส าหรับการท าเกษตรผสมผสาน
หรือเกษตรผสมผสาน ปัจจัยทางการตลาดมุ่งเรื่องของสถานที่จ าหน่ายผลผลิตว่าให้ความส าคัญมากน้อย
เพียงใดรวมถึงราคาผลผลิต และปัจจัยทางการผลิตในเรื่องความรู้ด้านการผลิตและสิ่งที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุน 

 
ผลการวิจัย  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเจนเนอเรชั่นที่คาบเกี่ยวระหว่างเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ 46.85 ปี ระดับรายได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 11,738.46 บาทต่อเดือน มีการถือครองที่ดิน
เฉลี่ยรายละ 6.08 ไร่ต่อคนซึ่งมีสิทธิ์ถือครองเป็นของตนเอง และเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานเฉลี่ย
รายละ 2.54 ไร่ โดยเมื่อท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการท าเกษตรผสมผสานมาจากหลาย
ปัจจัยดังนี้ 
 1. ลักษณะการท าเกษตรของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นการท าเกษตรแบบดั้งเดิม
เชิงเดี่ยว ตามพ่อแม่ในเรื่องของการท าเกษตรเชิงเดี่ยวและท าเกษตรเชิงเดี่ยวตั้งแต่อายุยังน้อย ท าให้มี
ความรู้การท าเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเดียว ปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตร
ผสมผสานเกษตรกรให้ความคิดเห็นว่า ความรู้ต้องมาเป็นอับดับแรก โดยต้องสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรผสมผสานให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนจึงจะกล้าตัดสินใจเปลี่ยนจาก
เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การท าเกษตรผสมผสาน เนื่องด้วยมองว่าการผลิตสินค้าหลายชนิดจ าเป็นต้องใช้ความรู้ที่
ครบถ้วนในภาพรวม เพ่ือให้ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของการท าเกษตรผสมผสาน
จ าเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ช่วยในการให้ความรู้จากปฏิบัติจริง ซึ่งอาจต้องไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่
ที่ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรผสมผสานเพ่ือจะได้เห็นภาพการท าจริง และหลังจากได้เริ่มต้นผ่าน
ไปแล้วการหาความรู้เพ่ิมเติม การพ่ึงพิงเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่สามารถน ามาสร้างเป็นโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้กับตนเองหรือครอบครัวได้โดยง่าย 
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 2. ปัจจัยทางกายภาพต่อการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสาน ก่อนเข้าโครงการปัจจัยทางกายภาพ
ของที่ดินจะมีลักษณะที่พร้อมอยู่ในระดับหนึ่งแล้วส าหรับการท าเกษตรผสมผสาน จ าเป็นต้องปรับพ้ืนที่ให้
เหมาะสมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชยืนต้นเดิม เช่น ยางพาราหรือปาล์ม ต้องค่อย ๆ ลดพ้ืนที่
เกษตรเดิมลงที่ละน้อยเพ่ือสร้างพ้ืนที่เก็บน้ าเพ่ิมเติมหรือการปลูกพืชบางชนิดที่ไม่สามารถปลูกใต้ร่มไม้
ชนิดอื่นได้ เพื่อให้ยังคงสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องและการปรับหน้าดินให้เหมาะกับพืชที่ต้องการปลูก แต่
ปัจจัยทางกายภาพของพ้ืนที่ยะลาค่อนข้างได้เปรียบในการท าเกษตรเนื่องด้วยเป็นพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์
และมีฝนตกชุกตลอดปี ซึ่งเหมาะแก่การท าเกษตรอย่างยิ่งและท่ีดินก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าเกษตร  
 3. ปัจจัยด้านการผลิตต่อการตัดสินใจเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การท าเกษตรผสมผสาน
ลักษณะการถือครองนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญด้านการผลิต การเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจท าได้ง่ายขึ้น ด้วยลักษณะของการท าเกษตรผสมผสานคือ การท าเกษตรที่ประกอบด้วยพืชและ
สัตว์ที่มีระยะเวลาเจริญเติบโต ระยะการเก็บเกี่ยวที่ไม่เท่ากัน ผลผลิตบางชนิดเป็นผลผลิตรายวัน ผลผลิต
บางชนิดเป็นรายเดือนและผลผลิตบางชนิดอาจเป็นรายปีหรือมากกว่านั้น ท าให้ลักษณะการถือครองมีผล
ต่อการตัดสินใจส าคัญมากพอกับปัจจัยด้านความรู้ด้านการผลิตที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันในผลผลิต
รายวัน รายเดือนหรือรายปี ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตเป็นไปเพ่ือการวางแผนให้มีผลผลิตออก
อย่างต่อเนื่อง และการเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพดินฟูาอากาศ 
แมลงศัตรูพืช และปัจจัยอ่ืนที่ไม่สามารถคาดเดาได้อ่ืน ความรู้ในการผลิตและความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดระหว่างการผลิตตั้งแต่เริ่มลงแปลงไปจนถึงหลังเก็บเกี่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมากการถือครอง
ที่ดินจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานเนื่องด้วยต้องพืชอายุยาวนานในการเก็บเกี่ยว 
เช่น ยางพารา ปาล์ม ไม้ผลยืนต้นต่าง ๆ เป็นต้น ต้องการการเช่าที่ดินเลยไม่มีโอกาสท าพืชประเภทนี้ได้ 
จ านวนของการถือครองที่ดินและส าหรับปัจจัยเงินทุนก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะหากมีเงินทุนมาก
เพียงพอก็จะสามารถท าเกษตรผสมผสานได้เห็นผลเร็วขึ้นแต่เกษตรกรบางคนก็สามารถที่จะเริ่มท าไปทีละ
เล็กที่ละน้อยได้เช่นเดียวกัน 
 4. ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญพอ ๆ กับความรู้ด้านการผลิต เพราะการผลิตสินค้า
เกษตรไม่ได้ท าเพียงเพ่ือความสนุกสนาน เกษตรกรมีความคาดหวังว่าสิ่งที่ผลิตเมื่อแบ่งส่วนหนึ่งไปส าหรับ
การบริโภคแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือการน าออกไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สถานที่จัด
จ าหน่ายผลผลิตการเกษตรส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก เพราะเป็นการเสริมความมั่นใจว่ามีสถานที่
ส าหรับจ าหน่ายผลผลิตอย่างแน่นอน โดยเกษตรกรยืนยันว่าหากมีสถานที่ส าหรับจ าหน่ายผลผลิตก็จะท า
การตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานอย่างแน่นอน เพราะทางด้านเกษตรกรเองก็ต้องการรายได้จากการผลิต
เพ่ือมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เมื่อทราบถึงตลาดที่ต้องการแล้วน าไปวางแผนการผลิตร่วมกับความรู้ด้าน
การผลิตให้มีผลผลิตจ าหน่ายได้ตลอดตามความต้องการของตลาด และอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
นอกจากสถานที่จัดจ าหน่ายแล้ว เหตุผลด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ท าการผลิตออกมาส่งผลต่อ
การตัดสินใจของเกษตรกรมิใช่จากความคุ้มทุนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความคุ้มค่าโดยผลผลิตที่ออกมาจะ
สามารถสร้างมูลค่าเพียงพอต่อความพึงพอใจของตนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ารูปแบบ
เกษตรกรรมทีก่ าลังท าอยู่ในปัจจุบัน 
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แนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดยะลา  
แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรผสมสานควรส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสานอย่าง

ต่อเนื่องเพราะจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากต่อการท าเกษตรผสมผสาน จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จะต้องอาศัยความรู้ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เช่น พันธุ์พืช
หรือพันธุ์สัตว์ใหม่ ๆ และการดูแลพืชและสัตว์ที่เปลี่ยนแปลง ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผลทางเกษตรที่ช่วยให้การท าเกษตรผสมผสานได้รับผลผลิตมากขึ้นจากเดิม ผ่าน
การช่วยเหลือของเกษตรอ าเภอหรือเกษตรต าบลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเรียนรู้ ทั้งรูปแบบดั้งเดิม เช่น  
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การมีแปลงสาธิต หรือความรู้รูปแบบใหม่ เช่น รูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
การค้นหาตามเวปไซต์ เป็นต้น เพ่ือสามารถเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกร 
พร้อมทั้งการเพิ่มแรงจูงใจการผลิตสินค้าทางเกษตรในหลาย ๆ ชนิดเวลาเดียวกันจะสามารถลดต้นทุนของ
การผลิตลงได้จากการเอ้ือประโยชน์กันทางธรรมชาติของพืชหรือสัตว์ในแปลงเดียวกันตามแนวความคิด
เกษตรผสมผสาน 

แนวทางการส่งเสริมด้านตลาดให้กับเกษตรกรที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสาน ด้านการตลาดจะให้
ความส าคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสถานที่ส าหรับจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และราคา
ผลผลิตทางการเกษตร ส าหรับสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าทางเกษตรต้องอยู่ในรูปแบบของตลาดกลางหรือ
สหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือตัดช่วงของพ่อค้าคนกลางที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรได้
โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย และราคาผลผลิตจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเกษตรอ าเภอเป็นคน
วางแผนการผลิตให้กบัเกษตรกร เนื่องด้วยจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านราคาในอดีต ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ
เพ่ือช่วยให้วางแผนการผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาด ปูองกันการเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ไม่ใช่
ผลิตแล้วอาศัยโชคว่าจะได้ช่วงราคาดี แต่ต้องมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบ 

แนวทางการให้การสนับสนุนเงินทุนและที่ดินท าเกษตรควรให้อย่างเหมาะสมตามระดับ
ความส าเร็จของเกษตรกรแต่ละราย เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมาก
ที่สุด การให้สนับสนุนตามความส าเร็จของเกษตรกรแต่ละรายเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสามารถที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลทางการเกษตร และยังสามารถท าการประเมินผลการท าเกษตรของเกษตรกร
จากการเข้าร่วมโครงการด้วย เพราะเนื่องด้วยประชากรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้ประสบความเร็จ
ทุกราย เพราะขาดการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน บางรายอาจจะขาดแรงจูงใจ การ
บริหารงบประมาณโครงการจะได้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น มิใช่การกระท าเพียงปีเดียวจบแล้วก็ทิ้งเกษตรกรที่
ท าเกษตรผสมผสานไว้ให้เผชิญกับการท าเกษตรแบบเดิมในปีถัดมา 

    
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างพบว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.85 ปีซึ่งเป็นกลุ่ม
อยู่ในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์ที่อยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสังคมอนาล็อคและดิจิตอล และเป็น
จุดเชื่อมที่ระหว่างการใช้ชีวิตรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อาจท าให้การยอมรับการท าเกษตรแบบผสมผสานซึ่งเป็น
ระบบเกษตรแบบใหม่ได้ยากกว่าคนรุ่นใหม่ และเมื่อท าการวิเคราะห์ด้านการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พ้ืนที่เข้าโครงการประมาณ 2.54 ไร่จากพ้ืนที่เฉลี่ยที่
ถือครองเท่ากับ 6.08 ไร่ ซึ่งเป็นจ านวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ถือครองทั้งหมดโดยเฉลี่ยมีผลสอดคล้องกับ 
วรรณลภ พรหมทอง (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรใน
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เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่าปัจจัยการที่ส่งผลการตัดสินใจการท าเกษตรผสมผสานคือ การศึกษา
โดยการคนที่มีการศึกษาสูงจะยอมรับการท าเกษตรผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญ  
 พ้ืนที่จังหวัดยะลาค่อนข้างได้เปรียบในการท าเกษตรเนื่องด้วยเป็นพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์และมีฝน
ตกชุกตลอดปี ซึ่งเหมาะแก่การท าเกษตรอย่างยิ่งและที่ดินก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าเกษตร การถือครอง
ที่ดินจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานที่ประกอบด้วย พืชอายุยาวนานในการเก็บ
เกี่ยวที่ต้องใช้เวลาการเช่าที่ดินเลยไม่มีโอกาสสามารถปลูกพืชประเภทนี้ได้ จ านวนของการถือครองที่ดิน
และปัจจัยเงินทุนก็เป็นสิ่งส าคัญมีผลสอดคล้องกับการศึกษาของอดิเรก แก้วสุมาลี (2560)  เรื่องการเข้า
เป็นสมาชิกในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและปัจจัยการถือครองที่ดินก็ส่งผลต่อการยอมรับการท า
เกษตรผสมผสานสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญและสอดคล้องกับการศึกษาของชยุต อินทร์พรหม (2561) เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลสนับสนุนจากการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรผสมผสานประยุกต์การท านา 1 ไร่ 
ได้ 1 แสน โดยการบริหารพ้ืนที่ให้เป็นไปตามหลัก 4 ส่วน การท าเกษตรจะไม่มีสูตรตายตัว ต้องอาศัย
อุณหภูมิ แสงแดด และอ่ืน ๆ โดยต้องจัดการปรับสภาพให้เกื้อหนุนกันอย่างสมดุลจึงจะเกิดผลส าเร็จ  
 การผลิตสินค้าเกษตรไม่ได้ท าเพียงเพ่ือความสนุกสนาน เกษตรกรมีความคาดหวังว่าสิ่งผลิตเมื่อ
แบ่งส่วนหนึ่งไปส าหรับการบริโภคแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือการน าออกไปจ าหน่ายเพ่ือสร้ างรายได้ให้กับ
ครอบครัว สถานที่จัดจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก เพราะเป็นการเสริมความ
มั่นใจว่าผลผลิตจะมีที่จ าหน่ายไม่ใช้ผลิตเพ่ือให้นกกากิน โดยเกษตรกรเห็นว่าถ้ามีที่ส าหรับจ าหน่าย
ผลผลิตก็จะท าการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานซึ่งมีผลสอดคล้องกับศึกษาของจารีพร เพชรชิต (2558) 
เรื่องปัจจัยที่ผลต่อการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่าการตัดสินใจท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรให้ความส าคัญกับการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
เพ่ือให้ครอบครัวได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นหลัก รองลงมาเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดย
การท าเกษตรผสมผสานสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้กับตนเองเพ่ิมข้ึนมากกว่าการท าเกษตรเชิงเดี่ยวและ
การท าเกษตรผสมผสานสามารถลดต้นทุนได้และสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐกฤตา ศรีสุยงค์ (2555) 
ได้ท าการศึกษาการท าเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในพ้ืนที่อุดรธานี เกษตรกรให้ความเห็นเกี่ยวกับด้าน
ความรู้ในการท าเกษตรผสมผสานมีส่วนช่วยในการท าเกษตรแบบผสมผสานได้ประสบความส าเร็จง่ายขึ้น 
ความเห็นด้านเศรษฐกิจเกษตรกรมองว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตในเรื่องการซื้อปุ๋ยและปัจจัยส าหรับการ
ปรับปรุงดินลงได้ พร้อมท าให้มีอาหารส าหรับรับประทานในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นโดยไม่ต้องซื้อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ โดยเกษตรกรมีความคาดหวังว่าผลิตผลที่ออกมาเมื่อท าการแบ่งส่วนหนึ่งไป
ส าหรับการบริโภคแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือการน าออกไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สถานที่จัด
จ าหน่ายผลผลิตการเกษตรส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก เพราะเป็นการเสริมความมั่นใจว่าผลผลิตจะมีที่
จ าหน่ายไม่ใช้ผลิตเพ่ือให้นกกากิน โดยเกษตรกรเห็นว่าถ้ามีที่ส าหรับจ าหน่ายผลผลิตก็จะท าการตัดสินใจ
ท าเกษตรผสมผสาน เมื่อทราบถึงตลาดที่ต้องการแล้วน าไปวางแผนการผลิตร่วมกับความรู้ด้านการผลิตให้
มีผลผลิตจ าหน่ายได้ตลอดตามความต้องการของตลาด 
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บทสรุป 
การท าเกษตรผสมผสานมีปัจจัยในการก าหนดที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมใน

ด้านการยอมรับความรู้ใหม่และวิธีการใหม่ของการท าเกษตรที่ได้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ปัจจัยด้านการตลาด
เกี่ยวข้องกับสถานที่ส าหรับจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือให้เกษตรกรได้มั่นใจว่าผลิตผลออกมาแล้วจะสามารถ
จ าหน่ายไดห้มดและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมจะสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ
และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าการท าเกษตรรูปแบบเก่า ปัจจัยด้านการผลิตที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านการผลิตในแปลงเกษตรผสมผสานเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีด้านการผลิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงแหล่งความรู้ของเกษตรกร การเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอให้กับเกษตรกรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยทางกายภาพด้านพ้ืนที่การ
ท าเกษตรมีความพร้อมและเหมาะสมในการท าเกษตรผสมผสานรวมถึงการถือครองที่ดินที่เอ้ือต่อการท า
เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน โดยแนวทางการส่งเสริมก็ต้องส่งเสริมด้านความรู้ให้เพียงพอและหลากหลาย
รูปแบบ สนับสนุนสถานที่จัดจ าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและการติดตาม ดูแลการท าเกษตร
ของเกษตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือได้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือสนับสนุน
ได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกีรติพร จูตะ
วิริยะและพัชรินทร์ ลาภานันท์ (2557) เรื่องเกษตรผสมผสานยุทธศาสตร์การด ารงชีพของเกษตรกรภาค
อีสานภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้สรุปการท าเกษตรได้อย่างจับใจ การใช้ทุนทางสังคมในการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของเกษตรกร รวมทั้งเอ้ือต่อการ
รื้อฟ้ืนทุนธรรมชาติ ทุนการเงินที่หดหายและเสื่อมโทรมไป ตลอดจนมีการฟ้ืนฟูความรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในตัว
เกษตรกรให้ถูกน ามาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด ซึ่งถือเป็นการฟ้ืนฟูทุนมนุษย์อีกด้วย ปฏิบัติการ
เหล่านี้เป็นยุทธวิธีในการด ารงชีพเพ่ือการอยู่รอดเกิดการพ่ึงตนเอง ดังนี้ การสร้างความหลากหลาย
กิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือสร้างความหลากหลายทางชีวภาพแทนการปลูกเชิงเดี่ยวที่ต้องพ่ึงพาภายนอก
และท าให้เกิดความเสือมโทรมทางชีวภาพ การสร้างความหลากหลายคือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ช่วย
เกื้อกูลกันในระบบนิเวศ เป็นการพลิกฟ้ืนผืนดินด้วยทุนทางธรรมชาติที่ไม่เพียงฟ้ืนฟูเพียงธรรมชาติ และ
เป็นเรื่องของเศรษฐกิจของครัวเรือนด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดจากขอบเขต การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดในพ้ืนที่ เดียวกัน เป็นการลดต้นทุนและการเพ่ิม
รายได้ไปพร้อมกัน สาเหตุการประหยัดเกิดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตหนึ่งปัจจัยแต่ละสามารถผลิต
สินค้าได้มากกว่าหนึ่งชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแรงงานที่ใช้ในการดูแลการผลิต การจัดจ าหน่าย และการ
บริหารจัดการต่าง ๆ นอกจากจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วยังเกิดผลพลอยได้ที่มาจากการ
สร้างสมดุลทางธรรมชาติโดยที่เกษตรกรเองไม่ได้ตั้งใจไว้ เนื่องด้วยพืชหลากหลายชนิดในพ้ืนที่เดี่ยวกันจะ
เกื้อกูลกันในธรรมชาติมากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่อาจส่งผลให้ศัตรูพืชเข้าท าลายได้ง่าย แต่การผลิต
เกษตรผสมผสานจะช่วยให้พืชบางชนิดเป็นเกราะปูองกันศัตรูพืชทางธรรมชาติได้ การท าเกษตรผสมผสาน
จะสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนหากทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
เกษตร ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุายจะสามารถพัฒนาเกษตรผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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