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บทคัดย่อ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน 

จำกเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง 65 รำย เก็บข้อมูลโดยกำรสนทนำกลุ่มร่วมกับกำรใช้แบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนำ ตำมกรอบแนวคิดกำรด ำรงชีพอย่ำงยั่งยืนจำกทุน 5 ด้ำน (DFID, 2001) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ทุนกำรเงิน เปลี่ยนแปลง
ในทำงที่ดีขึ้นมำกที่สุด เฉลี่ยรวม 2.48 เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนในกำรเพำะปลูก มีรำยได้เพิ่มขึ้นและสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี 
ด้ำนทุนทรัพยำกร เปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น เฉลี่ยรวม 2.47 ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น ทุนมนุษย์ เปลี่ยนแปลงในทำงที่
ดีขึ้น เฉลี่ยรวม 2.38 เกษตรกรมีกำรปรับใช้ควำมรู้มำพัฒนำกระบวนกำรผลิต ทั้งนี้ ทุนที่ยังไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง ได้แก่  
ทุนกำยภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเข้ำถึงเครื่องมือเกษตรและตลำด เฉลี่ยรวม 2.27 และทุนสังคม ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำง
เครือญำตทิี่เหนียวแน่น กำรรวมกลุ่มและให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เฉลี่ยรวม 2.22 

 

ABSTRACT 
 This research aims to examine the outcomes of the conversion from maize cultivation to integrated farming. 
The sample size was 65 Karen farmers. Collected from semi-structured and structure interview were applied in data 
collation. Data analysis was applied descriptive statistics. The conceptual framework used is sustainable livelihoods to 
describe the interrelationships of five assets that affect agricultural transformation. The results found that, Financial assets 
has changed for the better, average 2.48 Farmers can save on the cost of cultivating integrated farming. Natural assets 
change for the better with average 2.47, Soil is more fertile. Human assets change for the better with average 2.38 , 
Farmers have applied their knowledge to develop production processes. However, the asset that has not seen any 
change is physical assets, the average 2.27 and social assets having an average of 2.22 
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บทน า 

 ในอดีตกำรท ำกำรเกษตรแบบยังชีพถือว่ำมีควำมส ำคัญต่อระบบกำรเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพำะเกษตร

บนพื้นที่สูง ซึ่งในอดีตเกษตรกรปลูกข้ำวไร่หมุนเวียนเพื่อบริโภค และพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกร 

โดยมีแรงผลักดันด้ำนเศรษฐกิจส่งผลให้เกษตรกรหันไปสู่กำรผลิตพืชเชิ งพำณิชย์ และพืชที่มีบทบำทส ำคัญ คือ พืช

เชิงเดี่ยว โดยเฉพำะข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพืชที่เกษตรกรเลือกปลูก เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงน้อยในกำรลงทุน ใช้น ้ำฝน

เป็นหลัก โดยจังหวัดเชียงรำยมีพื้นที่ 388,569 ไร่ เป็นล ำดับที่ 4 ของประเทศไทย รองมำจำกจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด

น่ำน และจังหวัดตำก ซึ่งอ ำเภอที่มีพื้นที่เพำะปลูกมำกที่สุด คือ อ ำเภอแม่สรวย 79 ,226 ไร่ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร, 2562) ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่เพำะปลูกบนพื้นที่สูง จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน เขตป่ำสงวนที่พบเป็น

พื้นที่ปลูกข้ำวโพดมำกที่สุด คือ 62,947.90 ไร่ หรือร้อยละ 38 ของพื้นที่ที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่ำสงวนทั้งหมด 

(ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 2, 2561) โดยลักษณะของกำรเตรียมพื้นที่เพำะปลูกจะมีกำรใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืชพ่น

ท ำลำยและทิ้งเศษเหลือใช้ทำงกำรเกษตรและวัชพืชให้แห้งไว้ในแปลง และท ำกำรเผำเศษซำกพืชโดยน ำมำกองรวมกัน

แล้วเผำเป็นสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำ รวมถึงกำรเผำกองเศษซังและเปลือกข้ำวโพดที่เหลือจำกกำรตั้งจุดให้บริกำรเครื่อง

สีเพื่อรับซื้อผลผลิตของพ่อค้ำบนพื้นที่สูง ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษหมอกควันสะสมปกคลุมทั่วเมืองส่งผลกระทบต่อ

สุขภำพ 

 บ้ำนแม่ยำงมิ้น ต ำบลศรีถ้อย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตป่ำ  ประชำกรเป็นชำติ

พันธุ์ปกำเกอะญอ อำชีพหลักคือกำรเกษตร ส่วนใหญ่มีพื้นที่ท ำกินในเขตป่ำที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำตั้งแต่อดีตจำก

กำรส่งเสริมกำรผลิตของบริษัทเอกชนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในปีแรก และปีต่อไปเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่

เก็บจำกแปลงที่เพำะปลูกในปีก่อนหน้ำ จนกระทั่งกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มประสบปัญหำ ไม่สำมำรถขยำยพันธุ์

จำกเมล็ดพันธุ์เองได้ ดินเริ่มเสื่อมโทรม ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มไม่มีคุณภำพ ก่อให้เกิดต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้น ทั้ง

เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยำฆ่ำแมลงประกอบกับรำคำผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต ่ำส่งผลให้รำยได้จำกกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยง

สัตว์เริ่มลดลงจนถึงกำรเกิดภำวะขำดทุน อีกทั้งป่ำต้นน ้ำถูกท ำลำย เกิดปัญหำขำดแคลนน ้ำ ปัญหำไฟป่ำที่ลุกลำมจำก

กำรเผำก ำจัดเชื้อเพลิงในแปลงเกษตร รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำลดลง ส่งผลกระทบต่อควำมอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้อันเป็นแหล่งอำหำรของชุมชน ประชำชนจึงเริ ่มเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เกษตรกรแกนน ำบำงรำยจึงเริ่มหันมำปลูกล ำไยและกล้วยน ้ำว้ำเนื่องจำกมี

แหล่งตลำดรองรับผลผลิตในพื้นที่  ต้นทุนในกำรผลิตต ่ำ สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีภำยใต้ทรัพยำกรใน และให้ผลผลิต

ตลอดปี จำกกำรทดลองปลูกกันเอง อีกทั้งยังมีหน่วยจัดกำรต้นน ้ำ แม่ยำงมิ้นเข้ำมำส่งเสริมกำรปลูกมะม่วงหิมพำนต์

แซมต้นไม้ในป่ำ เกษตรกรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนระบบกำรเพำะปลูกจำกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสำน  (ดวงใจ, 

2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำรูปแบบและลักษณะกำรปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่บ้ำนแม่ยำงมิ้น 

รวมถึงกำรศึกษำผลลัพธ์จำกกำรปรับตัวจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมำสู่เกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

อื่นๆ ได้น ำไปปรับใช้ในกำรท ำกำรเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 บ้ำนแม่ยำงมิ้นเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติอยู่ในคุณภำพลุ่มน ้ำชั้น 3 สภำพทั่วไปเป็นสัน

เขำ พื้นที่บริเวณด้ำนบนมีควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเล 1,100-1,820 เมตร มีประชำกร 184 ครัวเรือน เป็นชำติพันธุ์ปกำ
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เกอญอ ท ำเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก มีแหล่งน ้ำส ำหรับกำรเกษตรคือแม่น ้ำแม่ยำงมิ้นและอำศัยน ้ำฝน ลักษณะกำรถือ

ครองที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ในอดีต 100 กว่ำปีที่ผ่ำนมำมีระบบพืชหลักในพื้นที่  คือ ปลูกข้ำวเพื่อยังชีพใน

ครัวเรือนในลักษณะของกำรท ำไร่หมุนเวียน มีพื้นที่ส ำหรับกำรผลิตข้ำวเพื่อยังชีพในครัวเรือน 10-15 ไร่ต่อครัวเรือน 

และในปี พ.ศ. 2527 ข้ำวโพดเลี ้ยงสัตว์เริ ่มเข้ำมำในพื ้นที ่ชุมชนบ้ำนแม่ยำงมิ ้น จำกกำรส่งเสริมกำรผลิตของ

บริษัทเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รำบได้เข้ำมำส่งเสริมให้เกษตรกรแกนน ำที่สนใจและริเริ่มเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไป

กับกำรผลิตข้ำวไร่เพื่อยังชีพ กำรเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีแรกยังไม่มีกำรใช้ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ให้ผลผลิตดีมำก 

เน้นกำรใช้แรงงำนในครัวเรือน จึงสำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงดี ทั้งนี้ ในปี  พ.ศ. 2528 รัฐบำลได้มีกำรสนับสนุนโครงกำร

แก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ให้แก่ประชำชนในชุมชน เป็นกำรให้ชำวบ้ำนกู้ยืมเงินจำกรัฐบำล รำยละไม่เกิ น 

3,000 บำท เพื่อลงทุนประกอบอำชีพ แต่ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เป็นค่ำเล่ำเรียนบุตรหลำน 

สร้ำงบ้ำน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงภำระหนีสิ้น และเริ่มมองหำพืชทำงเลือกที่เข้ำมำส่งเสริมให้มีกำรเพำะปลูกใน

ชุมชน คือ “ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์” เพื่อเป็นรำยได้ที่จะน ำไปช ำระหนี้ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีกำรก่อตั้ง

โรงเรียนเวียงผำวิทยำในระดับประถมศึกษำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องหำรำยได้เพื่อส่งบุตรหลำนเล่ำเรียนในสถำนศึกษำ 

จึงมีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตกำรเกษตรจำกข้ำวไร่เพื่อยังชีพเพียงอย่ำ งเดียว เพิ่มกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ

สร้ำงรำยได้ ทั้งนี้ กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ยังขำดกำรส่งเสริมทักษะควำมรู้ด้ำนกำรผลิต ไม่มีควำมมั่นคงด้ำนตลำด 

รำคำผลผลิตไม่แน่นอน โดยในปี พ.ศ. 2535 กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มประสบปัญหำไม่สำมำรถขยำยพันธุ์จำกเมล็ด

พันธุ์ที่ชำวบ้ำนเพำะปลูกไว้ปีก่อนหน้ำได้ อีกทั้งทรัพยำกรดินเริ่มเสื่อมโทรม ธำตุอำหำรลดน้อยลง ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยง

สัตว์เริ่มไม่มีคุณภำพ จึงเกิดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต้นทุนกำรผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยำฆ่ำแมลง ส่งผลให้รำยได้จำกกำร

ผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มลดลงจนถึงกำรเกิดภำวะขำดทุนในบำงปี เกษตรกรบำงรำยจึงเริ่มหันมำปลูก “ล ำไย” ในปี 

พ.ศ. 2540 รูปแบบกำรผลิตเป็นกำรลดพื้นที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกล ำไยแซมประมำณ 2-3 ไร่ และ

เกษตรกรบำงรำยมีกำรปลูกล ำไยแทนพื้นที่กำรเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เริ่มมีกำร

ปลูก “กล้วยน ้ำว้ำ” รูปแบบเป็นกำรปลูกในแนวรั้วและปลูกแซมในแปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีกำรขยำยพื้นที่

เพำะปลูกมำกขึ้น เนื่องจำกไม่มีต้นทุนในกำรผลิต ทรัพยำกรในพื้นที่มีควำมเหมำะสมและให้ผลผลิตตลอดปี อีกทั้งมี

ตลำดรองรับคือมีพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อในชุมชน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2556 รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำหมอก

ควันและไฟป่ำ ซึ่งบ้ำนแม่ยำงมิ้นมีพื้นที่เสี่ยงสูงต่อกำรเผำไหม้ คือ พื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงที่มีกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เมื่อเกิดไฟในแปลงเพำะปลูกมักมีกำรลุกลำมขยำยวงกว้ำงเข้ำสู่พื้นที่ ป่ำ เกษตรกรจึงเริ่มหำพืชชนิดอื่นมำปลูกแทน

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำกขึ้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำน 
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วิธีการวิจัย 
 กำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจำกกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตร
แบบผสมผสำน โดยเน้นศึกษำวิเครำะห์ลักษณะกำรปรับตัวจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจัยทำงลักษณะทำงกำรเกษตร และปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม โดยศึกษำลักษณะกำรปรับตัวและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำร
ปรับตัว โดยใช้แนวคิดทำงด้ำนทรัพย์สินในกำรด ำรงชีพจำกทุน 5 ด้ำน ได้แก่ ทุนกำรเงิน (รำยได้ เงินออม ภำวะหนี้สิน 
ต้นทุนกำรผลิต) ทุนกำยภำพ (โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรขนส่ง เข้ำถึงตลำด) ทุนสังคม (กลุ่ม 
ข้อตกลงทำงด้ำนกำรเกษตร กำรรักษำวัฒนธรรม เครือข่ำย) ทุนมนุษย์ (ทักษะควำมรู้ กำรปรับใช้ควำมรู้ ปรับใช้
เทคโนโลยี  ควำมสำมำรถด้ำนแรงงำน กำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ) และทุนทรัพยำกร 
(ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟื้นฟู ป่ำไม้ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ แหล่งอำหำร ดิน น ้ำ) ตำมกรอบกำรวิเครำะห์
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework: SLF) (DFID, 2001) 
 ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ เกษตรกรในพื้นที่บ้ำนแม่ยำงมิ้น จ ำนวน 65 รำย สุ่มตัวอย่ำงแบบทรำบควำม
น่ำจะเป็นด้วยวิธีกำรสุ่มกระจำยแบบง่ำย โดยก ำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ส ำหรับเครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิจัย คือ กำรสนทนำกลุ่ม แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง และแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ส ำหรับกำรให้
คะแนนส ำหรับระดับควำมคิดเห็นต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตจำกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำ
เกษตรแบบผสมผสำน 3 ระดับ โดยก ำหนดคะแนนที่ 3 หมำยถึง มำกขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น คะแนน 2 
หมำยถึง เท่ำเดิม หรือไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และคะแนน 1 หมำยถึง ลดลง วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเนื้อหำ เชิงคุณภำพ 
(Content Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำต ่ำสุด และ
ค่ำสูงสุด ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

ผลการวิจัย 
 รูปแบบเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูงบ้ำนแม่ยำงมิ้นในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 มีรูปแบบกำรเกษตร คือ 
“เกษตรเชิงเดี่ยว” คิดเป็นร้อยละ 93.8 ที่มีกำรเพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำกที่สุดเพื่อสร้ำงรำยได้ โดยเกษตรกรบ้ำน  
แม่ยำงมิ้นมีพื้นที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น 975 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 15 ไร่ และมีกำรปลูกข้ำวเพื่อยังชีพ มีพื้นที่นำ
ข้ำวทั้งสิ้น 302 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 4.65 ไร่ โดยเริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนจำกเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำเป็น
กำรเกษตรแบบผสมผสำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน น ำร่องโดยเกษตรกรแกนน ำบำงรำยเริ่มท ำก่อน จำกนั้น
เกษตรกรรำยอื่นๆเริ่มเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและเริ่มมีกำรทยอยปรับเปลี่ยนตำมมำ โดยปีที่มีกำรปรับเปลี่ยนมำท ำ
เกษตรแบบผสมผสำนมำกที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 95.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีแปลงเกษตรรำยละ 3 แปลง 
ในพื้นที่เกษตรเฉลี่ยรำยละ 19.79 ไร่ จ ำแนกพื้นที่เพำะปลูก 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 287 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 4.42 ไร่ พื้นที่นำข้ำวจ ำนวนทั้งสิ้น 227 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 3.49 ไร่ และพื้นที่เกษตร
ผสมผสำน จ ำนวนทั้งสิ้น 772 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 11.88 ไร่ ทั้งนี้ รูปแบบกำรเกษตรแบบผสมผสำนในปัจจุบันของบ้ำนแม่
ยำงมิ้น ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน และปลูกพืชผสมผสำนกับกำรเลี ้ยงสัตว์  โดยมีปรับเปลี่ยนจำก
กำรเกษตรเชิงเดี่ยวที่เคยปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำเป็นเกษตรแบบผสมผสำน ในรูปแบบของ กำรเปลี่ยนชนิดพืช คือ 
ด้วยกำรปลูกพืชอื่นแทนพื้นที่แปลงเดิมของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยกำรปลูกแซมในแปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงเป็น
สัดส่วน โดยมีพืชแซม เช่น กล้วยน ้ำว้ำ ล ำไย มะม่วง มันส ำปะหลัง สับปะรด ไผ่ มะม่วงหิมพำนต์ ลิ้นจี่ อะโวคำ เงำะ 
ฟักทอง มะนำว และฝรั่ง ปัจจุบันกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จึงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกกำรปลูกพืชที่หลำกหลำย
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ลดต้นทุนกำรผลิตเมื่อเทียบกับกำรผลิตเชิงเดี่ยวที่มีต้นทุนสูง จึงสำมำรถเพิ่ม
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รำยได้ให้เกษตรกรที่ท ำกำรผลิตแบบผสมผสำน และยังมีกำรเพำะปลูกข้ำวไร่เพื่อยังชีพ ท ำนำเพื่อจ ำหน่ำย ท ำปศุสัตว์
โดยเฉพำะกำรเลี้ยงโคและกระบือตั้งแต่อดีตเพื่อไถนำและปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงเพื่อจ ำหน่ำยในปัจจุบัน รูปแบบเป็นกำร
เลี้ยงในคอกที่ใช้พื้นที่แปลงเกษตรบำงรำยมีกำรเลี้ยงแบบปล่อยเข้ำป่ำ ปัจจุบันเกษตรกรบ้ำนแม่ยำงมิ้นมีโคจ ำนวน
ทั้งสิ้น 62 ตัว และกระบือจ ำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว  
 

ตารางท่ี 1 รูปแบบกำรเกษตรของเกษตรกรบ้ำนแม่ยำงมิ้น       
 Timeline Frequency Percentage 

รูปแบบการเกษตรในอดีต (ปี พ.ศ. 2527 - 2556) 
 วนเกษตร 4 6.2 
 เกษตรเชิงเดี่ยว 61 93.8 
รูปแบบการเกษตรในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557-2564) 

 เกษตรเชิงเดี่ยว 3 4.6 
 เกษตรผสมผสำน 62 95.4 
รูปแบบการเกษตรผสมผสาน   

 กำรปลูกพืชแบบผสมผสำน 49 75.4 
 กำรปลูกพืชผสมผสำนกับกำรเลี้ยงสัตว์ 16 24.6 

  
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ระดับกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตร

แบบผสมผสำน พบว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลำ 29 ปีที่ผ่ำนมำ (ช่วงปี พ.ศ. 2535-2564) ผู้วิจัย

ได้จ ำแนกประเด็นผลลัพธ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ตำมกรอบกำรวิเครำะห์ทุน 5 ด้ำน ของ SLF (DFID, 2001) ได้แก่  

 1) ทุนด้ำนกำรเงิน พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวม 2.48 มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น จำกกำรที่เกษตรกรส่วนใหญ่

สำมำรถลดต้นทุนในกำรเพำะปลูก และมีรำยได้ภำคกำรเกษตรจำกกำรผลิตแบบผสมผสำนมำกขึ้นและสม ่ำเสมอตลอด

ทั้งปี ดังผลกำรศึกษำที่พบว่ำ กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตเป็นเกษตรแบบผสมผสำน ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่ม

มำกขึ้น 3,389.54 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 26 (จำกรำยได้ภำคกำรเกษตรในอดีต 9,609.46 บำทต่อไร่ เพิ่มเป็น 12,999 

บำทต่อไร่ในปัจจุบัน) สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ถึง 1,340.01 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 32 (จำกต้นทุนกำรผลิตของ

ระบบเกษตรในอดีตเฉลี่ย 4,243.69 บำทต่อไร่ และลดลงเหลือเพียง 2,903.68 บำทต่อไร่ในปัจจุบัน) และมีรำยได้สุทธิ

หลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต พบว่ำ เพิ่มมำกขึ้น คือ 4,729.55 บำทต่อไร่ หรือร้อยละ 47 (จำกรำยได้สุทธิของระบบ

เกษตรในอดีตเฉลี่ย 5,365.77 บำทต่อไร่ เพิ่มเป็น 10,095.32 บำทต่อไร่ในปัจจุบัน) แต่ทั้งนี้ในกำรเลือกไม้ยืนต้นส่งผล

ต่อกำรหมุนเวียนเงินทุน เพรำะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตในอีก 2 -3 ปี แต่เมื ่อให้ผลผลิตแล้วจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ใน     

ระยะยำว 

 2) ทุนด้ำนทรัพยำกร พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวม 2.47 มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น จำกข้อมูลตำรำงที่ 1 เห็นว่ำ

รูปแบบกำรเกษตรในปัจจุบันของเกษตรกรบ้ำนแม่ยำงมิ้นมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรเป็นเกษตรแบบผสมผสำน คิด

เป็นร้อยละ 95.4 ส่งผลให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น จำกกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรผลิต เชิงเดี่ยว ลดกำรเผำ

ท ำลำยหน้ำดินเพื่อเตรียมพื้นที่เพำะปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกำรปลูกกล้วยน ้ำว้ำที่สำมำรถเจริญเติบโตไ ด้ใน

สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยไม่มีกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ธรรมชำติจึงได้รับกำรฟื้นฟู เป็นกำร
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สร้ำงควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยในพื้นที่มีข้อจ ำกัดด้ำนแหล่งน ้ำเพื ่อ

กำรเกษตร ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรขุดอ่ำงกักเก็บน ้ำหรือเจำะน ้ำบำดำลในพื้นที่ได้เนื่องจำกบ้ำนแม่ยำงมิ้นตั้งอยู่ในเขต

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ที่ผ่ำนมำเกษตรกรมีกำรจัดหำแหล่งน ้ำเพื่อกำรเกษตรในพื้นที่หัวไร่ปลำยนำในพื้นที่แปลงเกษตร

ตนเอง 

 3) ทุนด้ำนมนุษย์ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวม 2.38 มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี ขึ้น เกษตรกรยังมีกำรปรับใช้ทักษะ

ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อสังคมออนไลน์และโทรทัศน์ กำรถ่ำยทอดจำกผู้น ำท้องถิ่นที่มีกำร

ถ่ำยทอดข้อมูลและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กำรเปิดรับกำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำร

เกี่ยวกับกำรเกษตรจำกหน่วยงำนองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบกำรณ์กำรเพำะปลูกที่มีกำรถ่ำยทอดจำกบรรพบุรุษ 

จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกษตรด้วยตนเอง จำกกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรเพื่อนบ้ำน เพื่อน ำมำพัฒนำกระบวนกำร

ผลิตทำงกำรเกษตร กำรผลิตเพื่อบริโภคที่ปลอดภัยเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยที่ดีขึ้น รวมถึงมีกำรจัดกำรเศษวัสดุเหลือใช้

ทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก กำรท ำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยคอก มำรับสภำพดินในแปลงเกษตร เนื่องจำกรูปแบบ

กำรเกษตรผสมผสำนของเกษตรกรบ้ำนแม่ยำงมิ้นมีกำรปลูกพืชผสมผสำนกับกำรเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 24.6 มูลสัตว์

และเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจึงเพิ่มมำกขึ้นและเกษตรกรมีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรเพื่อลดต้นทุน

และเพิ่มธำตุอำหำรในดิน 

 4) ทุนด้ำนกำยภำพ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวม 2.27 ยังไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง แต่พบว่ำเกษตรกรเริ่มมีกำรเข้ำถึง

เครื่องมือเกษตร โดยเฉพำะรถไถที่เน้นกำรไถกลบเพื่อลดกำรเผำในพื้นที่เกษตรและเครื่องตัดหญ้ำที่น ำมำใช้ในสวนล ำไย

และไม้ผลยืนต้น แต่ยังเป็นกำรปรับใช้ในส่วนน้อยเนื่องจำกมีต้นทุนกำรผลิตสูง กำร เข้ำถึงตลำดรองรับผลผลิตทำง

กำรเกษตร โดยเฉพำะกล้วยน ้ำว้ำ ในอดีต (ปี พ.ศ. 2545) มีแหล่งตลำดรับซื้อจำกภำยนอกที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองที่ห่ำงไกล

หมู่บ้ำนออกไป จ ำนวน 3 แห่ง แต่ในปัจจุบันได้มีกำรขยำยแหล่งตลำดรับซื้อเข้ำมำยังในบริเวณหมู่บ้ำน รวมทั้งสิ้น 5 

แห่ง โดยมีพ่อค้ำคนกลำงที่เป็นคนภำยในชุมชน รวมถึงกำรมียำนพำหนะในกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำมำรถ

เป็นข้อต่อรองด้ำนรำคำของผลผลิตทำงกำรเกษตร  

 5) ทุนด้ำนสังคม พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรวม 2.22 ยังไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เกษตรกรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำ

เกษตรแบบผสมผสำนมำกขึ้น โดยเกษตรกรบ้ำนแม่ยำงมิ้นเริ่มมีกำรเพำะปลูกเกษตรแบบผสมผสำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 

เกษตรกรมีปะสบกำรณ์ผลิตเกษตรแบบผสมผสำนเฉลี่ย 8.6 ปี โดยยังมีควำมต้องกำรเพิ่มควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรแปลงเพำะปลูกที่ถูกหลักวิชำกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน 

สร้ำงแปลงตัวอย่ำงเพื่อให้เกษตรกรได้มีศูนย์เรียนรู้กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน กำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเกษตรแบบ

ผสมผสำนในชุมชน รวมทั้งมีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนจำกกำรรักษำวัฒนธรรมจำกกำรสืบทอดประเพณีควำม

เชื่อที่เชื่อมโยงกิจกรรมทำงกำรเกษตรมำอย่ำงต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน   

ผลลัพธ์ทุน 5 ด้าน 
ระดับความคิดเหน็ 

 S.D. แปรผล 
มากขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

1. ทุนมนุษย ์       

 เกษตรกรมีทักษะควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรเพำะปลูก 

39 
(60.0) 

25 
(38.5) 

1 
(1.5) 

2.58 0.527 มำกขึ้น 

 เกษตรกรมีกำรปรับใช้ควำมรู้ในกำรจัดกำร
ฟำร์มของตนเอง 

42 
(64.6) 

19 
(29.2) 

4 
(6.2) 

2.58 0.610 มำกขึ้น 

 เกษตรกรมีกำรปรับใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร และพัฒนำช่องทำง
กำรตลำด 

7 
(10.8) 

50 
(76.9) 

8 
(12.3) 

1.98 0.484 เท่ำเดิม 

 มีสมำชิกในครัวเรือนหันมำเป็นแรงงำนภำค
กำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 

7 
(10.8) 

51 
(78.5) 

7 
(10.8) 

2.00 0.468 เท่ำเดิม 

 เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์จำกวัชพืชและ
วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก  
น ้ำหมักชีวภำพ 

50 
(76.9) 

14 
(21.5) 

1 
(1.5) 

2.75 0.469 มำกขึ้น 

 เกษตรกรมีกำรใช้ประโยชน์จำกมูลสัตว ์
ที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น ปุ๋ยคอก 

34 
(52.3) 

22 
(33.8) 

9 
(13.8) 

2.38 0.722 มำกขึ้น 

    ค่ำเฉลี่ย 2.38 0.547 มำกขึ้น 

2. ทุนทรัพยากร       

 ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟ้ืนฟู  
มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและมีแหล่ง
อำหำรที่เพียงพอ เช่น มีของป่ำ สัตว์ป่ำ ชนิด
พืช/สมุนไพรในป่ำเพิ่มมำกขึ้น 

42 
(64.6) 

17 
(26.2) 

6 
(9.2) 

2.55 0.662 มำกขึ้น 

 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น 48 
(73.8) 

16 
(24.6) 

1 
(1.5) 

2.72 0.484 มำกขึ้น 

 มีทรัพยำกรน ้ำหรือแหล่งน ้ำทำงกำรเกษตรที่
เพียงพอ 

15 
(23.1) 

44 
(67.7) 

6 
(9.2) 

2.14 0.556 เท่ำเดิม 

    ค่ำเฉลี่ย 2.47 0.567 มำกขึ้น 

3. ทุนการเงิน       

 รำยได้เพิ่มขึ้น 45 
(69.2) 

17 
(26.2) 

3 
(4.6) 

2.65 0.571 มำกขึ้น 

 มีเงินออม 25 
(38.5) 

24 
(36.9) 

16 
(24.6) 

2.14 0.788 เท่ำเดิม 

 หนี้สินลดลง 25 
(38.5) 

31 
(47.7) 

9 
(13.8) 

2.25 0.685 เท่ำเดิม 

 ลดต้นทุนกำรเพำะปลูก 57 
(87.7) 

7 
(10.8) 

1 
(1.5) 

2.86 0.390 มำกขึ้น 

    ค่ำเฉลี่ย 2.48 0.609 มำกขึ้น 
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน (ต่อ)  

ผลลัพธ์ทุน 5 ด้าน 
ระดับความคิดเหน็ 

 S.D. แปรผล 
มากขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

4. ทุนกายภาพ       

 มีกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรพื้นฐำนและ
เพิ่มศักยภำพในกำรผลิตมำกขึ้น 

17 
(26.2) 

44 
(67.7) 

4 
(6.2) 

2.20 0.536 เท่ำเดิม 

 มีเครื่องมือและวัสดุอ ำนวยควำมสะดวก 
ที่ใช้ในกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

33 
(50.8) 

23 
(35.4) 

9 
(13.8) 

2.37 0.720 มำกขึ้น 

 มียำนพำหนะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร 

41 
(63.1) 

18 
(27.7) 

6 
(9.2) 

2.54 0.663 มำกขึ้น 

 เข้ำถึงตลำดที่เป็นอิสระ ไม่มีกำรผูกขำด 36 
(55.4) 

26 
(40.0) 

3 
(4.6) 

2.51 0.590 มำกขึ้น 

 มีน ้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
อย่ำงพอเพียงและถูกสุขลักษณะ 

5 
(7.7) 

37 
(56.9) 

23 
(35.4) 

1.72 0.600 เท่ำเดิม 

     ค่ำเฉลี่ย 2.27 0.622 เท่ำเดิม 

5. ทุนสังคม       

 มีกำรรวมกลุ่มหรือเข้ำร่วมกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องทำงกำรเกษตรในชุมชน 

6 
(9.2) 

48 
(73.8) 

11 
(16.9) 

1.92 0.510 เท่ำเดิม 

 มีกฎระเบียบ กติกำ หรือข้อตกลงทำงด้ำน
กำรเกษตรของชุมชน และเกษตรกรปฏิบัติ
ตำม 

19 
(29.2) 

36 
(55.4) 

10 
(15.4) 

2.14 0.659 เท่ำเดิม 

 แรงงำนเกษตรในครัวเรือนให้ควำมส ำคัญใน
กำรเพำะปลูกแบบผสมผสำน 

39 
(60.0) 

22 
(33.8) 

4 
(6.2) 

2.54 0.614 มำกขึ้น 

 มีกำรรักษำวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อของ
ชนเผ่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูก 

36 
(55.4) 

24 
(36.9) 

5 
(7.7) 

2.48 0.640 มำกขึ้น 

 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือรวมกลุ่มกับชุมชน
ข้ำงเคยีงในกำรช่วยเหลือสนับสนุน 
ด้ำนกระบวนกำรผลติทำงกำรเกษตร  
กำรหำแหล่งตลำด ฯลฯ 

17 
(26.2) 

32 
(49.2) 

16 
(24.6) 

2.02 0.718 เท่ำเดิม 

    ค่ำเฉลี่ย 2.22 0.628 เท่ำเดิม 

 

 
รูปภาพที่ 1 แผนภำพแสดงผลลัพธ์ของทุน 5 ด้ำน 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 กำรประเมิลผลลัพธ์จำกกำรปรับเปลี ่ยนรูปแบบเกษตรของ เกษตรกรบนพื ้นที ่สูงบ้ำนแม่ยำงมิ ้น  พบว่ำ  
มีกำรปรับเปลี่ยนที่ส ำคัญในช่วง 3 ระยะ คือ ระยะแรก (ก่อน 100 ปี) มีระบบกำรเกษตรเพื่อยังชีพในลักษณะของ 
ไร่หมุนเวียน ระยะที่สอง (ปี พ.ศ. 2527-2534) เริ่มปรับเปลี่ยนมำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อสร้ำงรำยได้ จำกค่ำใช้จ่ำยใน
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรศึกษำเล่ำเรียนของบุตรหลำน โดยปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลักร่วมกับกำรปลูกข้ำวเพื่อยังชีพ 
เนื่องจำกมีบริษัทเอกชนเริ่มเข้ำมำส่งเสริมให้เพำะปลูกและรับซื้อผลผลิต อีกทั้งผลผลิตมีคุณภำพดี เนื่องจำกดินมี  
ธำตุอำหำรและทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เกษตรกรเริ่มประสบปัญหำดินเสื่อมโทรม  
มีกำรระบำดของศัตรูพืช เกษตรกรไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ข้ำวโพดได้เอง ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงมีกำร
เผำในแปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีโอกำสลุกลำมเป็นไฟป่ำก่อให้เกิดปัญหำมลพิษหมอกควัน  เกษตรกรจึงเริ่มปลูกพืชอื่น
แทนข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นที่มำของระบบเกษตรแบบผสมผสำนในระยะที่สำม (ปี พ.ศ. 2535-2564) เห็นได้ว่ำปัจจัยทำง
กำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมประเพณีล้วนมีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดระบบนิเวศเกษตร (อำทิตยำ, 
2561) และสอดคล้องกำรผลกำรศึกษำถึงปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรมจำกกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลให้
เกิดกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 เกษตรกรเริ่มมีกำรผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและหำแนวทำงจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกับหน่วยงำนมำกขึ้น (เยำวเรศ, ธเนศ, 2562) รูปแบบเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน โดยเฉพำะล ำไยที่มีตลำดรองรับ และกล้วยน ้ำว้ำซึ่งเป็นพืชที่ขยำยพันธุ์ง่ำย ไม่มีต้นทุน
ในกำรเพำะปลูก และมีตลำดรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ยังมีกำรปลูกไม้ผลยืนต้น พืชเศรษฐกิจ และพืชผักสวนครัว 

ผลลัพธ์ของทุน 5 ด้ำน จำกกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตจำกกำรเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในอดีตมำ
เป็นกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนในปัจจุบัน พบว่ำ เป็นไปในทำงที่ดีขึ้น  โดยเฉพำะทุนด้ำนกำรเงิน เกษตรกรมีรำยได้เพิ่ม
มำกขึ้นจำกกำรปลูกพืชแบบผสมผสำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เกิดอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้ งปี อีกทั้งกำรเลี้ยงโคกระบือ 
ร่วมด้วยเป็นกำรเพิ่มแหล่งเงินหมุนเวียนเมื่อจ ำเป็น (ณรงค์ฤทธิ์ และคณะ, 2562) กำรปลูกไม้ผลยืนต้นแม้จะเป็นกำร
ลงทุนในช่วงปีแรกแต่สำมำรถสร้ำงรำยได้ในระยะยำว  อีกทั้งกำรปลูกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีภำยใต้สภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้เป็นอย่ำงมำก เป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงเกื้อกูล 
ส่งผลให้ทุนด้ำนทรัพยำกรดีขึ้น รวมถึงกำรท ำเกษตรแบบผสมสำนช่วยลดกำรเผำในแปลงเกษตร ลดกำรใช้สำรเคมี  ช่วย
ฟื้นฟูสภำพดินให้ดีขึ้น (อนุสรำ และคณะ, 2562) กำรเปลี่ยนแปลงทุนด้ำนมนุษย์ดีขึ้น เกษตรกรมีกำรน ำเศษวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตรมำใช้ในแปลงเกษตรและสร้ำงรำยได้เสริมในกำรจ ำหน่ำยมูลสัตว์  กำรใช้ทักษะควำมรู้จำกผู้น ำ เพื่อนบ้ำน 
หน่วยงำน และประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรของตนเองที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกรุ่นสู่รุ่น น ำมำพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตเกษตรแบบผสมผสำน รวมถึงกำรเพิ่มควำมมั่นคงทำงอำหำรจำกกำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของ 
ทุนด้ำนกำยภำพและด้ำนสังคมยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เห็นได้จำกควำมเป็นอยูข่องเกษตรและควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ยัง
ไม่เปลี่ยนแปลงจำกอดีต อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรสร้ำงข้อตกลงด้ำนตลำดรองรับผลผลิตให้มีควำมมั่นคง ส่งเสริมทักษะ
ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรและกำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงเพื่อให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ศึกษำเรียนรู้ในกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน 
รวมถึงกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพื่อกำรเกษตรของชุมชน อำจจะน ำไปสู่กำรผลิตเกษตรแบบผสมผสำนให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำรงชีพมำกยิ่งขึ้น 
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