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บทคัดย่อ
ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิ ต พื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
จังหวัดตรั ง มี วตั ถุประสงค์เ พื่ อให้ไ ด้ตน้ แบบระบบการผลิ ตพื ชที่ เหมาะสมภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจังตรัง ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นและมีรายได้ต่อหน่ วยพื้นที่เพิ่มขึ้ นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 และเป็ นที่ยอมรับของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ โดยดาเนิ นการทดลองในแปลงเกษตรกรที่ตาบลเกาะ
สุ กร อาเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ดาเนิ นการระหว่างเดื อนตุ ลาคม 2556 ถึง เดื อนกันยายน 2558 ไม่มีการ
วางแผนทดลอง ผลการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงในจังหวัดตรัง พบว่า คัดเลือกรู ปแบบระบบการผลิตพืชได้ 3 ระบบ ใช้ในการพัฒนาเป็ นแปลงต้นแบบ
ได้แก่ ระบบเกษตรพืชเชิ งเดี่ ยว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว์ และระบบเกษตรพืชปศุสัตว์และประมง ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ระบบ ในปี 2557 เกษตรกรจานวน 5
รายที่เข้าร่ วมโครงการมีรายได้สุทธิ อยู่ที่ระหว่าง 11,004 – 30,033 บาทต่อปี และในปี 2558 มีรายได้สุทธิ อยู่ที่
ระหว่าง 68,911–132,688 บาทต่อปี เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาดาเนิ นการ
ให้คาปรึ กษาและแนะนาเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับมาก มีความพึงพอใจที่มีต่อการเป็ นอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความพึ งพอใจที่ มีต่อการทาการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีผลิ ตพื ชหรื อกิ จกรรมเพิ่ มเติ มอยู่ในระดับมาก
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึนและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่ วง คื อ ความพอประมาณ
ความมีเหตุ และการมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ซึ่ งประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ความรู ้ คุณธรรม ในการประกอบอาชี พ
และใช้ในชีวิตประจาวัน
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คานา
จังหวัดตรังตั้งอยูท่ างภาคใต้ มีพ้ืนที่ท้ งั หมด ๔,๙๑๗.๕๑๙ ตารางกิโลเมตร หรื อ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร่
มีพ้ืนที่ทาการเกษตรทั้งหมด 1, 659,188 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เนิ นสู ง ๆ ต่า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่
เล็ก กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป ทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดทอดยาวจากตอนเหนื อจดตอนใต้ ลักษณะดินส่ วน
ใหญ่เป็ นดิ นร่ วนปนทราย สภาพป่ าเป็ นป่ าดิ บชื้ น มีป่าชายเลนที่ อุดมสมบูรณ์ และพื้นที่ เป็ นเกาะจานวน ๔๖
เกาะ จังหวัดตรังอยูใ่ นเขตภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน จึงมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี มีฝนตกชุก โดยอยู่
ภายใต้อิทธิ พลของลมมรสุ มที่พดั ผ่าน ๒ ชนิ ด คือลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยง
ใต้ จังหวัดตรัง มี ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่ตน้ เดือน พฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่ ม
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน (สานักงานจังหวัดตรัง , 2559) ระบบเกษตรใน พื้นที่จงั หวัดตรัง
ประกอบด้วยระบบเกษตร 4 แบบ คื อ 1. ระบบเกษตรพืชเดี่ ยว เกษตรกรมีพ้ืนที่ ถือครอง 8.5-185 ไร่ และมี
รายได้ 13,000-1,362,000 บาท/ปี จานวน 74 ครัวเรื อน (74%) 2. ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว์ มีพ้ืนที่ถือครอง
7.5-125 ไร่ และมีรายได้ 86,000-1,596,000 บาท/ปี จานวน 19 ครัวเรื อน (19%) 3. ระบบเกษตรพืชและประมง
มีพ้ืนที่ถือครอง 4-107 ไร่ มีรายได้ 145,000-2,419,000 บาท/ปี จานวน 3 ครัวเรื อน (3%) 4. พืชปศุสัตว์และ
ประมงมีพ้ืนที่ถือครอง 17.5 - 76 ไร่ และมีรายได้ 133,000-2,850,000 บาท/ปี จานวน 4 ครัวเรื อน (4%) สภาพ
พื้นที่ เกษตรกรรมส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาของเกษตรกรในพื้นที่
พบว่า เกษตรกรนิ ยมปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ทาให้เกษตรกรมักประสบปั ญหา
รายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาท้องตลาด (กลอยใจ และคณะ, 2558) ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะ
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ คื อ ที่ ดอนประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน พืชร่ วมระบบ
ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ข้าว ในพื้นที่ลุ่มประกอบด้วยพืชหลัก คือ ข้าว หรื อพืชผัก พืชร่ วมระบบ ได้แก่ ข้าว
พืชผัก หรื อพืชไร่ มักพบปั ญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตพื ช โดยสรุ ปจะเห็นว่าภาพรวมที่ เกิ ดขึ้ นได้สะท้อน
ปั ญ หาของเกษตรกรรายย่ อ ยจนท าให้ เ กิ ด ความยากจน เป็ นหนี้ ทรั พ ยากรการผลิ ต ทั้ง ที่ ดิ น แรงงาน
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรมและลดน้อยลง ไม่สามารถพึ่งพาการเกษตรได้ดงั เช่นในอดีต และแนวโน้มสถานการณ์
ในอนาคตอาจชักนาไปสู่ ความรุ นแรงของปั ญหาเพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ การผลิตพืชเชิ งเดี่ ยว ทาให้เกษตรกรต้อง
พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกมากขึ้น เช่น สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ปุ๋ ย ฯลฯ ส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ประกอบ
กับวิกฤติ เศรษฐกิ จ ทาให้เกษตรกรบางรายหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อบริ โภค และจาหน่ ายในลักษณะของ
เศรษฐกิ จพอเพียง การสารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงศัตรู พืชในระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งในพื้ นที่ จังหวัด ตรั ง จึ งเป็ นงานส าคัญที่ จาเป็ นต้องศึ กษาเพื่ อการเฝ้ า ระวัง และ
พยากรณ์การระบาดของศัตรู พืชในพื้นที่จงั หวัดตรังต่อไป
จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญหาแต่
ละพื้ นที่ แตกต่างกันไป ขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดพืช และทรัพยากรที่ มีอยู่ ที่ จะช่ วยสนับสนุ นกระบวนการผลิต ปั ญหา
สาคัญที่ พบ ได้แก่ เกษตรกรนิ ยมปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว และพืชแบบผสมผสานที่ ยงั มีการจัดการไม่ถูกต้อง ทาให้
เกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ต่า ขาดความมัน่ คงในอาชี พเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชี วิตไม่ดีและก่อให้เกิ ดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ ดา้ นอนุ รักษ์ดินและน้ า
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จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดตรัง ทาให้ระบบการผลิตไม่มีความยัง่ ยืน ทั้งด้านผลผลิต
คุณภาพ และรายได้ เกษตรกรยังคงมี การพึ่งพาปั จจัยภายนอกอยู่มาก โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรู พืช ขาดความรู ้การจัดการผลิตพืชตามระบบเกษตรที่เหมาะสม และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เป็ นเหตุ
ให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง รายได้ต่ า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรมและสุ ขภาพเกษตรกรอ่อนแอ
ดังนั้น จึ งนาผลสรุ ปของการส ารวจและวิ เคราะห์ระบบการผลิ ต พื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงในจังหวัดตรัง มาทาการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมในจังหวัดตรัง โดยยึด
หลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นความสาคัญ
ในการจัดการทรัพยากรระดับไร่ นาในลักษณะที่ จะมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่ งจะมีความสอดคล้องกับ
วิธีการที่สาคัญของพระองค์อีกประการหนึ่งคือ การประหยัด ทรงเน้นความจาเป็ นที่จะลดค่าใช้จ่ายในการทามา
หากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็ นปัจจัยสาคัญ เพื่อสร้างความมัน่ คงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทาให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง
ยัง่ ยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่ มดาเนิ นการ พันธุ์พืช เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว พันธุ์ไม้ผล
มะนาว มะกรู ด บัญชีรายรับ-รายจ่าย ปุ๋ ยเคมี 13-13-21 46-0-0 และ 16-20-0 และกับดักกาวเหนียว
วิธีการ
1) คัดเลือกรู ปแบบต้นแบบที่จะทาการทดสอบและพัฒนาจากสรุ ปผลของการสารวจและวิเคราะห์
ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงในจังหวัดตรัง และรู ปแบบที่ คดั เลือก ได้แก่
ระบบเกษตรพืชเดี่ ยว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว์ ระบบเกษตรพืชปศุสัตว์และประมงซึ่ งเป็ นรู ปแบบการทา
เกษตรแบบพอเพียง
2) คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ จานวน 5 ราย
3) สัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานทางการเกษตรก่อนเริ่ มดาเนิ นการ ได้แก่ พื้นที่ ถือครอง กิ จกรรมดาเนิ น
อาชีพหลัก ข้อมูลทางด้านการเกษตร พืชหลักพืชรอง
4) ดาเนินการทดสอบและพัฒนาต้นแบบที่คดั เลือกโดยวิเคราะห์ความต้องการ การใช้ประโยชน์และ
เพิ่มชนิดพืช เพิ่มการใช้ประโยชน์ จัดระบบการปลูกให้เหมาะสมในการปลูกพืชผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กัน ภายใต้ 2 เงื่อนไขมีความรู ้ : รอบรู ้ รอบคอบ
และคุณธรรม: ซื่ อสัตย์ อดทน ในการดาเนินการพัฒนา
5) การบันทึกข้อมูล
- รายรับ-รายจ่ายของครัวเรื อนต่อปี
- กิจกรรมก่อนเริ่ มโครงการ
- กิจกรรมที่พฒั นาเพิ่มเติม ชนิดพืช
- ผลผลิตและรายได้ รายได้สุทธิ (บาท/ครัวเรื อน/ปี ) ของพืชที่ผลิตในรอบปี
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- ประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพิจารณาถึง ระบบครัวเรื อนในด้านการตัดสิ นใจปลูกพืช การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ สภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่ ที่เกิดขึ้นหลังจากพัฒนาของแต่ละครัวเรื อน ความยัง่ ยืน
(สิ่ งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ) เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาวิจารณ์ เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการทดลองและวิจารณ์
ดาเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง จานวน 5 ราย ในตาบลเกาะสุ กร อาเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง ผลการสัมภาษณ์ก่อนการดาเนิ นงานข้อมูลพื้นฐาน พบว่า เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูห้ ญิงจานวน 4
ราย คิ ดเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์ และเพศชายจานวน 1 ราย คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ อายุอยู่ระหว่าง 41-59 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 จานวน 4 ราย คิดเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์ และมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ราย คิด
เป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางผนวกที่ 1) อาชี พหลักของเกษตรกร ได้แก่ ประมง สวนยางพารา รับเหมาก่อสร้าง
และรับจ้างในภาคเกษตร อาชีพรองได้แก่ ทานา และค้าขาย ในขณะที่การทานาเกษตรกรส่ วนใหญ่เก็บข้าวไว้
บริ โภคภายในครัวเรื อนเหลือจากการบริ โภคจึ งนาไปจาหน่ าย รายได้จากอาชี พหลักของเกษตร 55,000 144,000 บาท/ปี รายได้จากอาชี พรอง 0 - 30,000 บาท/ปี (ตารางผนวกที่ 2) ลักษณะพื้นที่ของตาบลเกาะสุ กร
อาเภอปะเหลี ย น จังหวัด ตรั ง สภาพพื้ น ที่ เ กษตรกรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ นที่ ร าบลุ่ ม พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม เป็ นที่ นา 100
เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ราบสู งเป็ นพื้นที่สวนยางพารา อาศัยน้ าฝนเป็ นหลักในการทาการเกษตร ลักษณะดินส่ วนใหญ่
เป็ นดิ นทราย ดาเนิ นการสัมภาษณ์ เกษตรกรก่ อนดาเนิ นการทดลองจานวน 5 ราย เสร็ จสิ้ น ประชุ มชี้ แจง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กาหนดให้เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมีคุณสมบัติ คื อ ประกอบอาชี พทานา ให้เกษตรกร
วิเคราะห์คดั เลือกพืชปลูก เพื่อส่ งเสริ มให้ปลูกพืชหลังนาและปลูกพืชผสมผสานรอบ ๆ บ้าน เพื่อให้ปลูกผัก
และผลไม้ไว้รับประทานเหลือจากการบริ โภคในครัวเรื อนจึ งนาไปจาหน่ ายเป็ นรายได้ในครอบครั ว และให้
จัดทาบัญชี ครัวเรื อน จากการที่ให้เกษตรกรวิ เคราะห์ และพิจารณาเลือกปลูกพืชชนิ ดใด พบว่า เกษตรกรเลือก
ปลูกแตงโมหลังจากการทานาจานวน 4 ราย เนื่ องมาจากมี ประสบการณ์ ในการปลูกแตงโมมาก่ อน และ
เกษตรกรเลื อกปลูกข้าวโพดหวานจานวน 1 ราย เนื่ องมาจากมี คนปลูกแตงโมมากอาจทาให้ราคาถูกปลูก
ข้าวโพดหวานมีแนวโน้มที่จะขายได้ราคาสู งกว่า เกษตรกรทุกรายได้นาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงต้องการความเล็ก ความค่อยเป็ นค่อยไป ความสามัคคี มิตรภาพ
สันติภาพ การรักษาสมดุลกับธรรมชาติ แต่ความทันสมัยที่มีรากฐานจากการเอาชนะธรรมชาติ เน้นการเติบโต
ในระดับภาค ความรวดเร็ ว การแข่งขัน ซึ่ งยากต่อการรั กษาความเป็ นธรรมในสังคมเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ น
ปรัชญาที่ ได้มีการอธิ บายว่าต้องมีความพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล มีภูมิคุม้ กัน ภายใต้เงื่ อนไขของการมี
คุณธรรม และการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2549) เกษตรกร
เลือกปลูกพืชผักบริ เวณที่อยู่อาศัย ได้แก่ กวางตุง้ แตงกวา ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้ ฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกาด
เขี ยว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะนาว มะกรู ด พริ กขี้ หนู ถัว่ ฝั กยาว ผลไม้เกษตรกรเลือกปลูกได้แก่ ขนุ น
ชมพู่ ฝรั่ง ละมุด มะละกอ มะพร้าวน้ าหอม มะม่วง เริ่ มปลูกแตงโมและข้าวโพดหวานในเดื อนมกราคม
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม-เมษายน หลังจากนั้นช่วงกลางเดือนเมษายนบริ เวณทุ่งนาไม่
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สามารถปลูกอะไรได้อีก เป็ นช่ วงเวลาที่สามารถให้ปล่อยโค กระบื อ ในทุ่งนาได้ ในขณะที่ พืชผักแนะนาให้
ปลูกทั้งปี สรุ ปจากการให้เกษตรกรวิเคราะห์กิจกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาหรื อทาเสริ มจากที่ทาอยูก่ ่อน
1. ปลูกผัก เพราะปลูกไว้บริ โภคในครัวเรื อนประหยัดรายจ่าย เหลือนาไปจาหน่ายเป็ นรายได้
2. ปลูกไม้ผล เพราะปลูกไว้บริ โภคในครัวเรื อนประหยัดรายจ่าย เหลือนาไปจาหน่ายเป็ นรายได้
3. ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ แตงโม ข้าวโพดหวาน เพื่อเป็ นรายได้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 กิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนา
ปลูกพืชหลังนา
เกษตรกร
พื้นที่
ชนิดพืช
(ไร่ )
1. นางติ๋ม ดิเส็ม
0.75 แตงโม

2. นางเจียม มีลือ

2

พืชผัก

ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว
ฮ่องเต้ แตงกวา ขมิ้น
มะกรู ด มะนาว
แตงโม
ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้
ผักกาดขาว ขมิ้น มะกรู ด
ตะไคร้ มะนาว
ข้าวโพดหวาน ชะอม คะน้า ผักบุง้ กวางตุง้
แตงกวา มะเขือเปราะ ขมิน้

3. นางประนอม สมจริ ง

0.25

4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ

0.50

แตงโม

5. นายสมปอง ใจสมุทร

4

แตงโม

พริ กขี้หนู มะเขือเปราะ
แตงกวา ผักบุง้ ขมิ้น
มะนาว
กวางตุง้ แตงกวา ผักบุง้
มะเขือเทศ มะนาว พริ ก
ขี้หนู ขมิ้น

ไม้ ผล
ขนุน ละมุด ชมพู่
มะม่วง น้อยหน่า

มะพร้าวน้ าหอม
ละมุด ขนุน
ฝรั่ง ละมุด ชมพู่
ขนุน มะเฟื อง
มะม่วง
ขนุน ชมพู่
มะละกอ มะพร้าว
น้ าหอม
ขนุน ละมุด ชมพู่
มะม่วง เงาะ

จากการเข้าไปด าเนิ นโครงการในปี 2557 พบว่า การปลู กพื ชหลังนาเป็ นรายได้เสริ มโดยเกษตร
จานวน 4 รายเลือกปลูกแตงโม และจานวน 1 ราย ปลูกข้าวโพดหวาน มีรายได้จากการปลูกพืชหลังนามากที่สุด
คือ 30,000 บาท รองลงมา 25,500 15,000 6,500 และน้อยที่สุด คือ 1,307 บาท และเมื่อนามาคิดเป็ นรายได้ต่อไร่
มีรายได้จากการปลูกพืชหลังนาต่อไร่ มากที่สุด คือ 20,000 บาท รองลงมา 13,000 12,500 7,500 และน้อยที่สุด
คือ 5,228 บาท รายได้น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ขนาดพื้นที่ปลูก ระยะเวลาปลูก รายที่ปลูกก่อนสามารถขายผลผลิตได้ราคาสู ง
และมีศตั รู พืชมารบกวนน้อย ในขณะที่ขา้ วโพดหวานมีรายได้นอ้ ยเนื่ องจากผลผลิตที่ได้นาไปแจกจ่ายให้เพื่อน
บ้านเหลือจึงนาไปจาหน่าย (ตารางที่ 2) นอกจากนี้เกษตรกรมีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริ โภคในครัวเรื อนที่
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เหลือเหลือจากการบริ โภคจึงนาไปจาหน่ายเป็ นรายได้เสริ ม เกษตรกรที่ไม่มีรายได้จากการขายผักเนื่ องมาจาก
ปลูกไว้เพื่ อบริ โภคในครัวเรื อน รายได้จากการจาหน่ ายพื ชผักของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการอยู่ที่ระหว่าง
2,776- 17,895 บาทต่อปี (ตารางที่ 3) และรายได้จากการเลี้ยงสัตว์อยูท่ ี่ระหว่าง 2,600-7,480 บาทต่อปี (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 รายได้พืชหลังนาในปี 2557
เกษตรกร
พื้นที่ปลูก (ไร่ )
1. นางติ๋ม ดิเส็ม
0.75
2. นางเจียม มีลือ
2
3. นางประนอม สมจริ ง
0.25
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
0.50
5. นายสมปอง ใจสมุทร
4

รายได้ พืชหลังนา (บาท)
15,000
25,500
1,307
6,500
30,000

รายได้ ต่อไร่
20,000
12,500
5,228
13,000
7,500

หมายเหตุ ต้นทุนปลูกแตงโม 2,500 บาทต่อไร่ ต้นทุนปลูกข้าวโพดหวาน 2,000 บาทต่อไร่

ตารางที่ 3 รายได้จากการจาหน่ายพืชผักของเกษตรกรจานวน 5 ราย ในจังหวัดตรัง ปี 2557
เกษตรกร
ชนิดพืชผัก
รายได้ (บาท)/ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
มะเขือ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้
17,895
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว
2. นางเจียม มีลือ
ผักกาด แตงกวา ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า
3. นางประนอม สมจริ ง
กวางตุง้ ผักบุง้ ชะอม แตงกวา มะเขือ ถัว่ ฝักยาว
2,776
กุยช่าย พริ ก บวบ คะน้า
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า
5. นายสมปอง ใจสมุทร
ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาด
เขียว
ตารางที่ 4 รายได้จากการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรจานวน 5 ราย ในจังหวัดตรัง ปี 2557
เกษตรกร
ชนิดสั ตว์
รายได้ /ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
ไก่พ้ืนบ้าน
2. นางเจียม มีลือ
ไก่พ้ืนบ้าน เป็ ดเทศ
7,480
3. นางประนอม สมจริ ง
ไก่ไข่ เป็ ดไข่
2,600
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
5. นายสมปอง ใจสมุทร
รายได้สุทธิ ต่อปี พบว่า เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมีเงิ นคงเหลือทุกราย เงิ นคงเหลือมากที่ สุด คื อ
30,033 บาท รองลงมา 20,131 18,403 11,092 ตามลาดับ และมีเงินคงเหลือน้อยที่สุด คือ 11,004 บาท (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 รายได้สุทธิ ต่อปี ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืช
ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง จานวน 5 ราย ปี 2557
เกษตรกร
รายรับ/ปี
รายจ่ าย/ปี
รายได้ สุทธิ/ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
88,967
58,934
30,033
2. นางเจียม มีลือ
47,638
36,546
11,092
3. นางประนอม สมจริ ง
76,539
56,408
20,131
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
108,170
97,166
11,004
5. นายสมปอง ใจสมุทร
64,761
46,358
18,403
ในปี 2558 แนะนาให้เกษตรกรใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ และการใส่ ปุ๋ยตามคาแนะนาของกรมการข้าว
โดยนาดาใช้เมล็ดพันธุ์ 7 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ปุ๋ยเคมีใส่ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 16-20-0 อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ หลังปั กดา 7-10 วัน ครั้งที่ 2 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ ที่ระยะแตกกอ ครั้งที่
3 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ ที่ระยะสร้างรวงอ่อน จากการแนะนาให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์
และปุ๋ ยตามคาแนะนาของกรมการข้าว พบว่า ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 67-310 กิโลกรัมต่อไร่ ยกเว้น
จานวน 1 รายที่ ให้ผลผลิ ตลดน้อยลง สาเหตุ มาจากการใส่ ปุ๋ยมากเกิ นไป นอกจากนี้ ผลผลิ ตหลังดาเนิ นการ
ทดลองได้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่ มากที่สุด เท่ากับ 670 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา 650 630 307
ตามลาดับ ให้ผลผลิตต่อไร่ นอ้ ยที่สุด เท่ากับ 80 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ก่อนดาเนินการทดลองผลผลิตต่อไร่ อยู่
ระหว่าง 240 – 600 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลผลิตข้าวก่อนและหลังดาเนิ นการทดลองในปี 2558
เกษตรกร
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
2. นางเจียม มีลือ
3. นางประนอม สมจริ ง
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
5. นายสมปอง ใจสมุทร

ก่ อนดาเนินการทดลอง
(กก./ไร่ )
340
380
240
370
600

หลังดาเนินการทดลอง
(กก./ไร่ )
650
80
307
630
670

ผลผลิตเพิม่ ขึน้
(กก./ไร่ )
310
-300
67
260
70

การปลูกพืชหลังนาเป็ นรายได้เสริ มโดยเกษตรจานวน 4 รายเลือกปลูกแตงโม และจานวน 1 ราย ปลูก
ข้าวโพดหวาน รายได้จากการปลูกพืชหลังนามากที่สุด คือ 33,640 บาท รองลงมา 20,598 6,550 และ 5,130
น้อยที่สุด คือ 1,400 บาท เนื่องมาจากแตงโมเป็ นโรคและขาดน้ า และเมื่อนามาคิดเป็ นรายได้ต่อไร่ มีรายได้จาก
การปลูกพืชหลังนาต่อไร่ มากที่ สุด คื อ 22,427 บาท รองลงมา 20,598 13,100 6,866 และน้อยที่ สุด คือ 6,866
บาท รายได้น้ ี ข้ ึ นอยู่กบั ขนาดพื้นที่ ปลูก ระยะเวลาปลูก รายที่ ปลูกก่อนสามารถขายผลผลิตได้ราคาสู ง และมี
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ศัตรู พืชรบกวนน้อย (ตารางที่ 7) นอกจากนี้ เกษตรกรมีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริ โภคในครัวเรื อนที่เหลือ
เหลือจากการบริ โภคจึ งนาไปจาหน่ ายเป็ นรายได้เสริ ม รายได้จากการจาหน่ายพืชผักของเกษตรกรที่ เข้าร่ วม
โครงการอยู่ที่ระหว่าง 3,180-35,255 บาทต่อปี พบว่า ในปี 2558 เกษตรกรทุกรายมีรายได้จากการจาหน่ายผัก
เนื่องมาจากเพิ่มปริ มาณในการปลูกและปลูกทั้งปี แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรทุกรายยอมรับในโครงการเมื่อพบว่า
ในปี 2557 ทาได้ผล ในปี 2558 จึงปลูกผักสวนครัวเพิ่ม (ตารางที่ 8) และรายได้จากการเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ระหว่าง
700-7400 บาทต่อปี (ตารางที่ 9 )
ตารางที่ 7 รายได้พืชหลังนาในปี 2558
เกษตรกร
พื้นที่ปลูก (ไร่ )
1. นางติ๋ม ดิเส็ม
1.50
2. นางเจียม มีลือ
0.25
3. นางประนอม สมจริ ง
0.25
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
0.50
5. นายสมปอง ใจสมุทร
3.00

รายได้ พืชหลังนา (บาท)
33,640
1,400
5,130
6,550
20,598

รายได้ ต่อไร่
22,427
5,600
20,598
13,100
6,866

หมายเหตุ ต้นทุนในปลูกแตงโม 2,500 บาทต่อไร่ ต้นทุนปลูกข้าวโพดหวาน 2,000 บาทต่อไร่

ตารางที่ 8 รายได้จากการจาหน่ายพืชผักของเกษตรกรจานวน 5 ราย ในจังหวัดตรัง ปี 2558
เกษตรกร
ชนิดพืชผัก
รายได้ (บาท)/ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
มะเขือ ถัว่ ฝักยาว แตงกวา ผักบุง้ คะน้า กวางตุง้
35,255
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว
2. นางเจียม มีลือ
ผักกาด แตงกวา ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า
3,180
3. นางประนอม สมจริ ง
กวางตุง้ ผักบุง้ ชะอม แตงกวา มะเขือ ถัว่ ฝักยาว
22,279
กุยช่าย พริ ก บวบ คะน้า
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า
5,330
5. นายสมปอง ใจสมุทร
ผักบุง้ กวางตุง้ คะน้า แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาด
7,896
เขียว
ตารางที่ 9 รายได้จากการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรจานวน 5 ราย ในจังหวัดตรัง ปี 2558
เกษตรกร
ชนิดสั ตว์
รายได้ /ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
ไก่พ้ืนบ้าน
1,200
2. นางเจียม มีลือ
ไก่พ้ืนบ้าน เป็ ดเทศ
7,400
3. นางประนอม สมจริ ง
ไก่ไข่ เป็ ดไข่
700
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
5. นายสมปอง ใจสมุทร
610

รายได้สุทธิ ต่อปี พบว่า เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมีเงิ นคงเหลือทุกราย เงิ นคงเหลื อมากที่ สุด คื อ
132,688 บาท รองลงมา 84,192 81,385 69,443 ตามลาดับ และมีเงินคงเหลือน้อยที่สุด คือ 68,911 บาท (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 รายได้สุทธิ ต่อปี ของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพื ช
ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง จานวน 5 ราย ปี 2558
เกษตรกร
รายรับ/ปี
รายจ่ าย/ปี
รายได้ สุทธิ/ปี
1. นางตี๋ม ดิเส็ม
263,456
194,545
68,911
2. นางเจียม มีลือ
151,760
82,317
69,443
3. นางประนอม สมจริ ง
301,338
168,650
132,688
4. นางแอ๋ ว สัณห์พานิชกิจ
218,610
137,225
81,385
5. นายสมปอง ใจสมุทร
229,353
145,161
84,192
การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในด้านความเชี่ยวชาญและรอบรู ้ ให้คาแนะนาตรงประเด็นและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ ตรวจติดตามงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่ อง ติ ดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก
น่ าเชื่ อถื อให้คาแนะนาตรงตรงตามหลักวิชาการ ปฏิ บตั ิ งานโดยคานึ งถึงประโยชน์ของเกษตรกร การปฏิ บตั ิ
ภารกิจอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ความมุ่งมัน่ ยินดี เต็มที่ในการบริ การ หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้ท่านเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรม อยู่ในระดับมาก ในส่ วนของความพึ งพอใจต่อความเป็ นอยู่ของเกษตรกร ด้านสภาพความ
เป็ นอยูป่ ัจจุบนั เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้ท่านดารงชี วิตได้อย่าง
มีความสุ ข มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องมาจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจในหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
ในขณะที่รายได้ต่อปี ที่ครัวเรื อนหามาได้ มีความพึงพอใจในระดับมาก สาหรับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มี
ต่อการทาการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีผลิตพืช หรื อกิ จกรรรมเพิ่มเติม ด้านเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่ เข้ามา
แนะนา ใส่ ปุ๋ยในนาข้าว ปลูกแตงโมหลังนา วิธีการใช้กบั ดักกาวเหนี ยวล่อแมลง ปลูกไม้ผล ปลูกพืชผักสวน
ครัว มี ความพึงพอใจในระดับมาก ในขณะที่ ปลูกข้าวโพดหวานหลังนา มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่ องมาจากเกษตรกรที่ ไม่ได้ปลูกข้าวโพดหวานหลังนามาตอบด้วยซึ่ งเกษตรกรไม่ได้รู้ว่าการปลูกข้าวโพด
หวานนั้นดีหรื อไม่ดีอย่างไร สาหรับเกษตรกรที่เลือกปลูกข้าวโพดหวานหลังนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ
คะแนน 5
พึงพอใจมาก
คะแนน 3
พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1
พึงพอใจน้อย
คะแนน 0
ไม่พอใจ
ค่ าเฉลีย่
ระดับความ
(X)
พึงพอใจ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อเจ้ าหน้ าที่ที่มาดาเนินการให้ คาปรึกษาและแนะนาเทคโนโลยี
1. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู ้
5
มาก
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาตรงประเด็น และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
5
มาก
3. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ตรวจติดตามงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
5
มาก
4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก
5
มาก
5. เจ้าหน้าที่น่าเชื่อถือให้คาแนะนาตรงตรงตามหลักวิชาการ
5
มาก
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงประโยชน์ของเกษตรกร
5
มาก
7. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิภารกิจอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
5
มาก
8. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมัน่ ยินดี เต็มที่ในการบริ การ
5
มาก
9. หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้ท่านเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
5
มาก
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อการเป็ นอยู่
1. ท่านพอใจสภาพความเป็ นอยูป่ ัจจุบนั ระดับไหน
3.4
ปานกลาง
2. ท่านเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับไหน
3.4
ปานกลาง
3. ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้ท่านดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
4.2
ปานกลาง
4. ท่านพอใจในรายได้/ปี ที่ครัวเรื อนหามาได้
4.6
มาก
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อการทาการเกษตรและการใช้ เทคโนโลยีผลิตพืช หรื อกิจกรรรมเพิม่ เติม
1. ท่านพอใจในเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนา
4.6
มาก
2. การใส่ ปุ๋ยในนาข้าว
4.6
มาก
3. การปลูกแตงโมหลังนา
4.6
มาก
4. การปลูกข้าวโพดหวานหลังนา
3.4
ปานกลาง
5. วิธีการใช้กบั ดักกาวเหนียวล่อแมลง
5.0
มาก
6. การปลูกไม้ผล
4.6
มาก
7.การปลูกพืชผักสวนครัว
4.6
มาก
ข้ อคาถาม
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การทางานวิจยั ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ต้องให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลทุกอย่าง ในการคิดข้อมูลผลผลิตให้คิดเป็ นไร่
สรุ ปผลการทดลอง
ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิ ต พื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
จังหวัดตรั ง พบว่า คัดเลือกรู ปแบบระบบการผลิตพืชได้ 3 ระบบ ใช้ในการพัฒนาเป็ นแปลงต้นแบบ ได้แก่
ระบบเกษตรพืชเชิ งเดี่ยว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว์ และระบบเกษตรพืชปศุสัตว์และประมง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ระบบ ในปี 2557 เกษตรกรมีรายได้สุทธิ อยู่ที่
ระหว่าง 11,004 – 30,033 บาทต่อปี และในปี 2558 มีรายได้สุทธิ อยู่ที่ระหว่าง 68,911–132,688 บาทต่อปี
เกษตรกรมีความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาดาเนิ นการให้คาปรึ กษาและแนะนาเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก มี
ความพึงพอใจที่ มีต่อการเป็ นอยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึ งพอใจที่ มีต่อการทาการเกษตรและการใช้
เทคโนโลยีผลิตพืชหรื อกิจกรรมเพิ่มเติมอยู่ในระดับมาก เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนและ
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจาวัน
เอกสารอ้ างอิง
กลอยใจ คงเจี้ยง สุ นนั ท์ ถีราวุฒิ และแพรวพรรณ เกษมุล. 2558. สารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา
วิชาการประจาปี 2558. ณ โรงแรมสุ ภารอยัลบีช.นครศรี ธรรมราช, 19-21 สิ งหาคม 2558.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. 2549. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุ งเทพฯ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.1
สานักงานจังหวัดตรัง. 2559. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง. สื บค้นจาก: http://www www.trang.go.th [10 ม.ค. 2558].
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตร
ชื่ อ-ที่อยู่
1. นายสมปอง ใจสมุทร 36 ม.2
ต.เกาะสุ กร อ.เหลียน จ.ตรัง
2. นางประนอม สมจริ ง 95 ม.2
ต.เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นางเจียม มีลือ 34 ม.2
ต.เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4. นางติ๋ม ดิเส็น 66 ม.3
ต.เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5. นางแอ๋ ว สัณห์พาณิ ชกิจ 14 ม.3 ต.
เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

พิกดั
X
Y
0567281 0784691

Z
4

0566712

0784010

0567279

เพศ

อายุ

การศึกษา

ชาย

59

ป.4

8

หญิง

41

ม.3

0784682

4

หญิง

57

ป.4

0566793

0784592

2

หญิง

54

ป.4

0568432

0786234

3

หญิง

55

ป.4

ตารางผนวกที่ 2 อาชีพรายได้ของเกษตรกร
ชื่ อเกษตรกร
อาชีพหลัก
1. นายสมปอง ใจสมุทร
สวนยาง
2. นางประนอม สมจริ ง
ประมง
3. นางเจียม มีลือ
ประมง
4. นางติ๋ม ดิเส็ม
รับเหมาก่อสร้าง
5. นางแอ๋ ว สัณห์พาณิ ชกิจ
รับจ้างในภาคเกษตร

614

รายได้ /ปี
55,000
144,000
72,000
130,000
66,000

อาชีพรอง
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา ค้าขาย

รายได้ /ปี
8,000
30,000

