
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 

เร่ือง 
 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 

โดย 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
  

กรมวิชาการเกษตร 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

 
เรื่อง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพาราเพื่อลดต้นทุนการผิต 

 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
ยางพาราคือ พืชหลักของจังหวัดสงขลา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา  มีพ้ืนที่ปลูก

1,573,621ไรํ เป็นพ้ืนที่ยางที่ให๎ผลผลิต 1,219,286ไรํ สถาบันวิจัยยาง (2555) ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ปลูกยางพารามากท่ีสุด อันดับ2 ของประเทศไทย แตํมีผลผลิตคํอนข๎างต่ าเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูกยางเดิม ใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่มานานจึงท าให๎ดินเสื่อม ธาตุอาหารลดลง ดินมีธาตุอาหารไมํเพียงพอแกํพืช จึงท าให๎ต๎องเพ่ิม
ปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีในสวนยางพาราและในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาสูง ท าให๎ต๎นทุนของเกษตรกรสูงขึ้น 
เกษตรกรสํวนใหญํจึงมีการใสํปุ๋ยให๎กับต๎นยางต่ ากวําปริมาณที่เหมาะสม และไมํถูกต๎องตามสัดสํวนธาตุอาหาร
ที่ต๎นยางต๎องการ และไมํได๎มีการใสํปุ๋ยตามผลคําวิเคราะห์ดิน เฉพาะแตํละพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให๎เกิ ดประสิทธิภาพ
มากที่สุด จากผลการวิจัยของ  นุชนารถและคณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินพบวํา
สามารถชํวยลดคําใช๎จํายต๎นทุนปุ๋ยเคมีได๎ร๎อยละ 16 ท าให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น  5,932 บาท/ไรํ/ปี  
ดังนั้นแนวทางการลดต๎นทุนการผลิตด๎วยการใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเป็นการขยายผลงานวิจัยน าไปใช๎
ประโยชน์สูํเกษตรกร เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่สํงเสริมให๎มีการใช๎ปุ๋ยสั่งตัด เชํนเดียวกับข๎าวและพืช
อ่ืนๆ    โครงการส ารวจดินและแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเพ่ิมผลผลิตยาง  กรมวิชาการเกษตรจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจดินและวิเคราะห์ดินในสวนยางของเกษตรกรสํวนหนึ่งที่ปลูกยางทั่วประเทศเพ่ือให๎
เกษตรกรมีข๎อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกยางสวนยางของตนเอง และแนะน าการใช๎ปุ๋ยที่เหมาะสมตาม
ผลคําวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตยางของเกษตรกรให๎ได๎เพ่ิมขึ้นอีกร๎อยละ 17   จึงได๎ด าเนินโครงการเปิด
โอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม เรื่องเทคโนโลยีปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารามาใช๎เพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต๎นทุนการผลิตยางพารา  โดยศึกษาความพึงพอใจการถํายทอดเทคโนโลยี ดังกลําว และน าข๎อเสนอแนะ 
ปัญหา เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลในการปรับใช๎งานวิจัยตํอไป 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและทราบปัญหาในการใช๎เทคโนโลยีและปัจจัยที่ผลตํอการ

ยอมรับ/ไมํยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารามาใช๎เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลด
ต๎นทุนการผลิตยางพารา 

๒.๒ เพ่ือให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานโครงการการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนเรื่องเทคโนโลยีปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารามาใช๎เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต๎นทุน
การผลิตยางพารา เพ่ือจะได๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให๎เหมาะสม 
๓.สถานที่ด าเนินการ 

๓.๑ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา 



๓.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  
๔.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
 
๕. คณะผู้ด าเนินงาน 

               ๕.๑  คณะท างานโครงการการมีสํวนรํวมกับประชาชน   
                      เรื่อง การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 

    ๕.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
 
๖.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

๖.๑ ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑-๕ ของระดับชั้นความส าเร็จ (milestone) ซึ่ง
ก าหนดไว๎ในรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนํวยงานระดับ
ส านัก/สถาบัน/กอง กรมวิชาการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยการด าเนินโครงการการมี
สํวนรํวมระหวํางประชาชนกับภาครัฐ มีการปรึกษาหารือรํวมวางแผน / การปฏิบัติการรํวมด าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

๖.๒ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ    
 

 ๗.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  ๗.๑ ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร  
 
 ๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    ๘.๑ เกษตรกรได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารามาใช๎เพื่อเพ่ิม      
          ผลผลิตและลดต๎นทุนการผลิตยางพาราถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
    ๘.๒  ภาครัฐได๎ทราบปัญหา อุปสรรค  และข๎อเสนอแนะ จากเกษตรเพ่ือน าไปปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
๙.  งบประมาณ 

               ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เรื่อง   การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพาราเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
   

 
 
 
 

รายละเอียดการให๎บริการ 

ความพึงพอใจ 
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 (๐) 

๑. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
๑.๑ เจ๎าหน๎าที่มาตรงเวลานัดหมาย ๘๐ ๑๐  ๑๐ - - - 
๑.๒ เจ๎าหน๎าที่มีความโปรํงใสไมํเลือกปฏิบัติ ๖๐ ๓๖ ๑๔ - - - 
๑.๓ เจ๎าหน๎าที่มีความกระตือรือร๎นในการให๎บริการ ๕๕ ๓๙ ๑๑ - - - 
๑.๔ เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ประสบการณ์สามารถตอบ
ค าถาม/ให๎ค าแนะน าได๎อยํางชัดเจน และเข๎าใจงําย 

๘๔ ๑๖ - - - - 

๑.๕ เจ๎าหน๎าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส เป็น
กันเอง 

๕๖ ๒๐ ๒๔ - - - 

๑.๖ เจ๎าหน๎าที่มีการติดตามประเมินผลงานอยําง
สม่ าเสมอ 

๔๐ ๕๒ ๘ - - - 

๑.๗ การชี้แจงของเจ๎าหน๎าที่ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย ๖๔ ๒๕ ๑๑ - - - 
       
๒. ด้านคุณภาพในการด าเนนิงาน 
๒.๑ ความถูกต๎องของข๎อมูล ๗๐ ๒๓ ๗ - - - 
๒.๒ ความรวดเร็วในการด าเนินงาน ๖๕ ๑๘ ๑๗ - - - 
๒.๓ สามารถแก๎ไขปัญหาในการด าเนินงานได๎ ๓๕ ๕๘ ๗ - - - 
๓. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๓.๑ วิธีใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินตรงตามความต๎องการ ๔๓ ๓๐ ๒๗ - - - 
๓.๒ การถํายทอดความรู๎ของวิทยากรเข๎าใจงําย ๕๐ ๓๔ ๑๖ - - - 
๓.๓ ความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ๘๖ ๑๒ ๒ - - - 
๓.๔ ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๗๔ ๑๐ ๑๖ - - - 
๓.๕ สถานที่ในการอบรม สะดวก และเหมาะสม ๘๐ ๑๕ ๕ - - - 
๓.๖ สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ๘๙ ๖ ๕ - - - 
๓.๗ สามารถน าไปใช๎แล๎วสามารถลดต๎นทุนได๎ ๔๐ ๓๑ ๒๙ - - - 

เฉลี่ย ๖๓ ๒๖ ๑๓    



 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร จ านวน 50 ราย   ที่มีตํอความพึงพอใจใน  เรื่องการใสํ
ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต  ของ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมีตัวแทนเกษตรกรจ านวน 50 คน จากพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา 
การลงคะแนนจัดเป็น  5 ระดับ  (5 = พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = พอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  2 = ไมํพอใจ     
1 = ไมํพอใจมาก ) 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

             ข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นหญิงร๎อยละ 54.00 ชาย ร๎อยละ 46.00 สวํนใหญํมีอายุ 41-50  ปี ร๎อย
ละ 40.9  รองลงมา คือ 31- 40 ปี และ 51-60 ปี  ร๎อยละ 22.7  และ  18.2 ตามล าดับ  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรร๎อยละ 100.00  ผู๎เข๎ารํวมโครงการสํวนใหญํมีการศึกษาระดับประถมศึกษาร๎อยละ 59.1 
รองลงมา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี ร๎อยละ 27.3 และ 13.6 ตามล าดับ    

ความพึงพอใจของผู๎รํวมโครงการตํอการด าเนินงาน 

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ แบํงเป็น 3 ด๎านด๎วยกัน คือ  

1.ด๎านการด าเนินงานของเจ๎าหน๎าที่  พบวํา ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความพึงพอใจ ตํอการตรงเวลานัด
หมายของเจ๎าหน๎าที่ อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 80.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 10.00 และพอใจ
น๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 10.00  เจ๎าหน๎าที่มีความโปรํงใสไมํเลือกปฏิบัติ  มีความพึงพอใจอยูํที่ระดับ
พอใจมากร๎อยละ 60.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 36.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 
14.00  เจ๎าหน๎าที่มีกระตือรือร๎นในการให๎บริการ มีความพึงพอใจอยูํที่ระดับพอใจมาก ร๎อยละ 55.00 
รองลงมา ระดับพอใจ ร๎อยละ 39.00  และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 11.00  เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎
ประสบการณ์ สามารถตอบค าถามให๎ค าแนะน าได๎ อยํางชัดเจนและเข๎าใจงําย มีความพึงพอใจอยูํที่ระดับพอใจ
มาก ร๎อยละ 84.00 รองลงมา ระดับพอใจ ร๎อยละ 16.00 เจ๎าหน๎าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย๎ม แจํมใส เป็น
กันเอง  มีความพึงพอใจอยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 56.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 20.00 และพอใจ
น๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 24.00  เจ๎าหน๎าที่มีการติดตามประเมินผลงานอยํางสม่ าเสมอ มีความพึงพอใจ
อยูํที่ระดับพอใจร๎อยละ 52.00 รองลงมาระดับพอใจมาก ร๎อยละ 40.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  
ร๎อยละ 8.00 การชี้แจงของเจ๎าหน๎าที่ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมีความพึงพอใจอยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 64.00 
รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 25.00  และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 11.00 

2.ด๎านคุณภาพในการด าเนินงาน   พบวํา  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความพึงพอใจตํอความถูกต๎องของ
ข๎อมูล  ระดับพอใจมากร๎อยละ 70.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 23.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ   
ร๎อยละ 7.00  มีความพึงพอใจตํอความรวดเร็วในการด าเนินงาน ระดับพอใจมากร๎อยละ 65.00 รองลงมา
ระดับพอใจ ร๎อยละ 18.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ   ร๎อยละ 17.00  มีความพึงพอใจตํอการ
แก๎ปัญหาในการด าเนินงาน  ระดับพอใจร๎อยละ 58.00 รองลงมาระดับพอใจมาก ร๎อยละ 35.00 และพอใจ
น๎อยจนเกือบไมํพอใจ   ร๎อยละ 7.00 



3.ด๎านการถํายทอดเทคโนโลยี พบวํา ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความพึงพอใจ ตํอวิธีการใช๎ป๋ยตามคํา
วิเคราะห์ดินตรงตามความต๎องการ อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 43.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 30.00 
และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 27.00  มีความพึงพอใจ ตํอการถํายทอดความรู๎ของวิทยากร อยูํที่
ระดับพอใจมากร๎อยละ 50.0 รองลงมาระดับพอใจร๎อยละ 34.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 
16.00   มีความพึงพอใจตํอความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 86.00 
รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 12.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 2.00  มีความพึงพอใจตํอ
ระยะเวลาในการอบรม  อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 74.00 รองลงมาระดับพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ     
ร๎อยละ 16.00 และระดับพอใจมากร๎อยละ 10.00  มีความพึงพอใจตํอสถานที่ในการอบรม  อยูํที่ระดับ
พอใจร๎อยละ 80.00 รองลงมาระดับพอใจมาก ร๎อยละ 15.00 และพอใจน๎อยจนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 
5.00  มีความพึงพอใจตํอการน าไปใช๎ประโยชน์ของการอบรม  อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 89.00 
รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 6.00  และ มีความพึงพอใจตํอการสามารถน าไปใช๎แล๎วสามารถลดต๎นทุนได๎
หลังจากฝึกอบรม  อยูํที่ระดับพอใจมากร๎อยละ 40.00 รองลงมาระดับพอใจ ร๎อยละ 31.00  และพอใจน๎อย
จนเกือบไมํพอใจ  ร๎อยละ 29.00   

 

ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร 
1. ข๎อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

     ข๎อเสนอแนะต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่เพ่ิมหัวข๎อการใช๎ปุ๋ยตามคํา วิเคราะห์ในไม๎ผล 
2. ข๎อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา 

ศึกษาและดูงานในแปลงที่ใช๎แล๎วน ามาเป็นตัวอยํางและต๎นแบบส าหรับการเรียนรู๎ตํอไป 
3. ข๎อเสนอแนะเกี่ยวโครงการ 

3.๑. ควรมีการพัฒนาการวิเคราะห์ดินให๎รวดเร็วขึ้น 
3.๒.การพัฒนาเครื่องมือผสมปุ๋ย ให๎เพ่ิมข้ึน และรวดเร็ว 
3.๓.ควรมีตัวอยํางสวนให๎ศึกษาหลายๆแปลง และหลายสภาพดิน 

 
สรุปปัญหาที่พบ 
 ๑. เกษตรกรไมํสะดวกในการหาแมํปุ๋ย 
 ๒.หลังจากผํานหารอบรมต๎องมีการรวมกลุํม ซึ่งบางพ้ืนที่รวมกลุํมคํอนข๎างยาก 
 ๓. หากไมํมีเครื่องผสมปุ๋ยคํอนข๎างยากส าหรับการพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
เรื่อง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพาราเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
เกณฑ์การให๎คะแนน ก าหนดเป็นร๎อยละ (%) แบํงเกณฑ์การให๎คะแนนเป็น ๕  ระดับ จากความพึง
พอใจของเกษตร ที่ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานโครงการ 
 

ระดับ ความพึงพอใจของเกษตรกร 
เรื่อง  การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 

ร๎อยละ ๖๕ ร๎อยละ ๗๐ ร๎อยละ ๗๕ ร๎อยละ ๘๐ ร๎อยละ ๘๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
       จากแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินในยางพาราเพื่อลดต้นทุนการผลิต พบว่า  เกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่    
ร้อยละ89.00   อยู่ในระดับคะแนน 5 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
         
             จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร
ราชการ เรื่อง “การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต” พบวําเกษตรกรมี
ความต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ น าไปศึกษาและดูงานในแปลงที่ใช๎แล๎วน ามาเป็นตัวอยํางและต๎นแบบ
ส าหรับการเรียนรู๎    และควรมีตัวอยํางสวนให๎ศึกษาหลายๆแปลง และหลายสภาพดิน  หนํวยงาน
ควรมีการพัฒนาการวิเคราะห์ดินให๎รวดเร็วขึ้น มีการสํงเสริมการผลิตเครื่องมือผสมปุ๋ย ให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีจ านวนมากเพ่ือให๎เพียงพอกับการใช๎งานของเกษตรกร และเสนอให๎มีการ
อบรมเรื่องการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ในไม๎ผล 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

    1. ภาพการประชุมคณะท างานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

        เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2560  คณะท างานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ การมีสํวนรํวม
ของประชาชน  เรื่อง  “การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต”   น าโดย นายสุนันท์  
ถีราวุฒิ  ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  ประธานคณะท างาน  ได๎จัดประชุมคณะท างาน
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

 
 
 

 

 
 
 
  
 



    
2.ภาพการด าเนนิการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  และคณะท างานรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน  ได๎จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกลุํมเกษตรกรผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสีย ในเรื่องการใช๎ปุ๋ยยางพารา  ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  เรื่อง  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

๑ นายนาม  มํวงสอน ๖๘  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๒ นางวิมล  ยอดปาน ๕๙/๑  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๓ นางส าเนียง  ปลอดสวัสดิ์ ๘๒  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔ นางวันดี  วัฒนการ ๙๐/๓  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๕ นางสาวปานใจ  รักษาราษฎร์ ๖๙/๒  ม.๙  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๖ นางบงกช  ลักษณะ ๙๒/๒  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๗ นายพีระพงศ์  สงไขํ ๑๘/๑  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๘ นายเสนอ  จันแก๎ว ๒๘  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๙ นายสมพร  ชูวาส ๔๕  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 

๑๐ นายอนันต์  ชํวยบ ารุง ๑๐๔  ม.๑  ต.คลองกวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๑๑ นายประสงค์  แก๎วของแก๎ว ๔๑  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๒ นางบุญยืน  แก๎วเกาะสะบ๎า ๖๘  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๓ นางสาวณัฎฐนิชา  ไชยสุริยะ ๒๐๐ ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๔ นางมาลี  พันธ์ทองเพ็ชร ๘๒  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๕ นางสาวศิริพรรณ  พวงแก๎ว ๕๓  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๖ นายยม  แก๎วเกาะสะบ๎า ๘๗  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๗ นางผํองใส  อัครวิบูลย์ ๓๓๕  ม.๓  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๑๘ นายธนกฤต  รัตนกองกิจ ๙๐  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา จ.สงขลา 
๑๙ นางนพภา  สุวรรณโณ ๒๒๐ ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๒๐ นางประดับ  เพ็ชรจ ารัส ๘๔/๑  ม.๘  ต.เกาะสะบ๎า  อ.เทพา  จ.สงขลา 
๒๑ นางจินตนา  มณี ๑๗/๒  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๒ นายข า  สิงห์พรหม ๒๓  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๓ นายเลื่อน  ชุมม่ิง ๑๘/๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๔ นายศุภชัย  จันทร์ทอง ๘/๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๕ นางสาวสมถวิล  หนูคง ๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๖ นางจิรา  มณี ๘/๔  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๗ นางมาลี  รัตนชล ๒/๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๘ นางเนียร  แก๎วเกษตร ๓๕  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๒๙ นายวิล  ทองเต็ม ๒๐  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๐ นายมนู  แก๎วนะ ๑๑/๓  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๑ นางวรรณา  ชุมม่ิง ๒๕/๒  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๒ นางอารี  นวลหนู ๑๑/๘  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๓ นายธรรมศักดิ์  สิงห์พรหม ๓๑/๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยูํ 
๓๔ นายจิรภัทฒ์  ชุมม่ิง ๒๘  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๕ นางสาวภิรมณ์  พรหมมา ๑๗/๑  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๖ นายก าธร  สงเสน ๒/๔  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๗ นางพัชนี  มณีไชย ๔๒/๒  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๘ นายปลอบ  มณี ๑๐/๒  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๓๙ นางพิณทิพย์  พรมจันทร์ ๘/๒  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๔๐ นางนิตยา  ทองไชย ๓๗/๓  ม.๒  ต.ป่าชิง  อ.จะนะ  จ.สงขลา 
๔๑ นายพิชิต ปิตารมย์ ๒  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๒ นางประจวบ  สงตั้ง ๑/๒  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๓ นางศิราณี  มณีโชติ ๔๐ ม.๓  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๔ นายสายัน  ทองศรีนวล ๖  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๕ นายวีรยุทธ  รัตนชล ๔/๒  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๖ นางละม๎าย  แก๎วอํอน ๔๕  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๗ นายวิรัตน์  วิศิลป ์ ๓๑  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๘ นายผอม  แก๎วจุลกาญจน์ ๔/๓  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๔๙ นายณรงค์  ปาลรัตน์ ๓๒  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
๕๐ นายพล  แก๎ววิเชียร ๑๓  ม.๗  ต.คลองทราย  อ.นาทวี  จ.สงขลา 
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ผลจากการวิเคราะห์แนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชนใน
ปีงบประมาณ ๒๕60 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘  กรมวิชาการเกษตร 
 
        จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการ 
เรื่อง “การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินในยางพาราเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต” พบวําเกษตรกรมีความ
ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ น าไปศึกษาและดูงานในแปลงที่ใช๎แล๎วน ามาเป็นตัวอยํางและต๎นแบบส าหรับการ
เรียนรู๎    และควรมีตัวอยํางสวนให๎ศึกษาหลายๆแปลง และสภาพดินที่หลากหลาย  หนํวยงานควรมี
การพัฒนาการวิเคราะห์ดินให๎รวดเร็วขึ้น มีการสํงเสริมการผลิตเครื่องมือผสมปุ๋ย ให๎มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น และมีจ านวนมากเพ่ือให๎เพียงพอกับการใช๎งานของเกษตรกร และเสนอให๎มีการอบรมเรื่อง
การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ในไม๎ผล 
 
             ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา   จะได๎เสนอผู๎บริหารของ สวพ.8 เพ่ือจะได๎
ใช๎เป็นข๎อมูลในการด าเนินการตามภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบของ สวพ.8 คือด๎านการวิจัยและพัฒนา ใน
ปีงบประมาณ 2561 ตํอไป 
 
 
 

…………………………………………….. 
 

 


