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บทคัดย่อ  
 ทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดต้น้แบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัตรัง ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีรายไดต่้อหน่วยพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 20 และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี โดยด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรท่ีต าบลเกาะ
สุกร อ าเภอปะเหลียนจงัหวดัตรัง ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกนัยายน 2558 ไม่มีการ
วางแผนทดลอง ผลการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัตรัง พบวา่ คดัเลือกรูปแบบระบบการผลิตพืชได ้3 ระบบ ใชใ้นการพฒันาเป็นแปลงตน้แบบ 
ไดแ้ก่ ระบบเกษตรพืชเชิงเด่ียว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว ์และระบบเกษตรพืชปศุสัตวแ์ละประมง ซ่ึงเป็น
รูปแบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ระบบ ในปี 2557 เกษตรกรจ านวน 5 
รายท่ีเขา้ร่วมโครงการมีรายไดสุ้ทธิอยู่ท่ีระหว่าง 11,004 – 30,033 บาทต่อปี และในปี 2558 มีรายไดสุ้ทธิอยู่ท่ี
ระหวา่ง 68,911–132,688 บาทต่อปี เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมาด าเนินการ
ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเป็นอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท าการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีผลิตพืชหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมอยู่ในระดบัมาก 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุ และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 เง่ือนไข คือ ความรู้ คุณธรรม ในการประกอบอาชีพ
และใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ค าน า  

จงัหวดัตรังตั้งอยูท่างภาคใต ้มีพ้ืนท่ีทั้งหมด ๔,๙๑๗.๕๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร่ 
มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 1, 659,188 ไร่ สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเนินสูง ๆ ต ่า ๆ สลบัดว้ยภูเขาใหญ่
เลก็ กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป ทิศตะวนัออกมีเทือกเขาบรรทดัทอดยาวจากตอนเหนือจดตอนใต ้ลกัษณะดินส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบช้ืน มีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีเป็นเกาะจ านวน ๔๖ 
เกาะ จงัหวดัตรังอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน จึงมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี มีฝนตกชุก โดยอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัผ่าน ๒ ชนิด คือลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียง
ใต ้จงัหวดัตรัง มี ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ตน้เดือน  พฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ และฤดูร้อน เร่ิม
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  (ส านกังานจงัหวดัตรัง , 2559) ระบบเกษตรใน พ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง
ประกอบดว้ยระบบเกษตร 4 แบบ คือ 1. ระบบเกษตรพืชเด่ียว เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครอง 8.5-185 ไร่  และมี
รายได ้13,000-1,362,000 บาท/ปี  จ านวน 74 ครัวเรือน (74%)  2. ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว ์ มีพ้ืนท่ีถือครอง 
7.5-125 ไร่  และมีรายได ้86,000-1,596,000 บาท/ปี  จ านวน 19 ครัวเรือน (19%)  3. ระบบเกษตรพืชและประมง  
มีพ้ืนท่ีถือครอง 4-107 ไร่ มีรายได ้145,000-2,419,000 บาท/ปี  จ านวน 3 ครัวเรือน (3%)  4. พืชปศุสัตวแ์ละ
ประมงมีพ้ืนท่ีถือครอง 17.5 - 76 ไร่  และมีรายได ้133,000-2,850,000 บาท/ปี  จ านวน 4 ครัวเรือน (4%)  สภาพ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว  โดยเฉพาะยางพาราและปาลม์น ้ามนั  ท าใหเ้กษตรกรมกัประสบปัญหา
รายไดท่ี้เปล่ียนแปลงไปตามราคาทอ้งตลาด (กลอยใจ และคณะ , 2558) ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะ
แตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี คือ ท่ีดอนประกอบดว้ยพืชหลกั ไดแ้ก่ ยางพารา และปาล์มน ้ ามนั พืชร่วมระบบ 
ไดแ้ก่ ไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ ขา้ว ในพ้ืนท่ีลุ่มประกอบดว้ยพืชหลกั คือ ขา้ว หรือพืชผกั พืชร่วมระบบ ไดแ้ก่ ขา้ว 
พืชผกั หรือพืชไร่ มกัพบปัญหาสารพิษตกคา้งในผลผลิตพืช โดยสรุปจะเห็นว่าภาพรวมท่ีเกิดข้ึนไดส้ะทอ้น
ปัญหาของเกษตรกรรายย่อยจนท าให้เกิดความยากจน เป็นหน้ี  ทรัพยากรการผลิตทั้ งท่ีดิน  แรงงาน  
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมและลดนอ้ยลง  ไม่สามารถพ่ึงพาการเกษตรไดด้งัเช่นในอดีต  และแนวโนม้สถานการณ์
ในอนาคตอาจชกัน าไปสู่ความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการผลิตพืชเชิงเด่ียว ท าให้เกษตรกรตอ้ง
พ่ึงพาปัจจยัจากภายนอกมากข้ึน  เช่น สารเคมีก าจดัศตัรูพืช  ปุ๋ย ฯลฯ  ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน  ประกอบ
กบัวิกฤติเศรษฐกิจ  ท าให้เกษตรกรบางรายหันกลบัมาท าการเกษตรเพ่ือบริโภค และจ าหน่ายในลกัษณะของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงศตัรูพืชในระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจังหวดัตรังจึงเป็นงานส าคัญท่ีจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวงั และ
พยากรณ์การระบาดของศตัรูพืชในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังต่อไป  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี สามารถสรุปไดว้่า ปัญหาแต่
ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัชนิดพืช และทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการผลิต ปัญหา
ส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว และพืชแบบผสมผสานท่ียงัมีการจดัการไม่ถูกตอ้ง ท าให้
เกษตรกรมกัประสบปัญหารายไดต้ ่า ขาดความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเขม้แข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ดา้นอนุรักษดิ์นและน ้ า 



605 

จากประเดน็ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง ท าใหร้ะบบการผลิตไม่มีความยัง่ยืน ทั้งดา้นผลผลิต 
คุณภาพ และรายได ้ เกษตรกรยงัคงมีการพ่ึงพาปัจจยัภายนอกอยู่มาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช   ขาดความรู้การจดัการผลิตพืชตามระบบเกษตรท่ีเหมาะสม และการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุ
ให้ตน้ทุนการผลิตสูง รายไดต้ ่า ผลผลิตดอ้ยคุณภาพ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ 
ดงันั้น จึงน าผลสรุปของการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัตรัง มาท าการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในจงัหวดัตรัง โดยยึด
หลกัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงเนน้ความส าคญั
ในการจดัการทรัพยากรระดับไร่นาในลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบั
วิธีการท่ีส าคญัของพระองคอี์กประการหน่ึงคือ การประหยดั ทรงเนน้ความจ าเป็นท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการท ามา
หากินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอาศยัพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั เพ่ือสร้างความมัน่คงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายยอ่ยใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน ชุมชนมีความเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

วสัดุและอุปกรณ์    
 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานก่อนเร่ิมด าเนินการ พนัธ์ุพืช เช่น เมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว พนัธ์ุไมผ้ล 
มะนาว มะกรูด บญัชีรายรับ-รายจ่าย ปุ๋ยเคมี 13-13-21 46-0-0 และ 16-20-0 และกบัดกักาวเหนียว 

วธีิการ  
 1) คดัเลือกรูปแบบตน้แบบท่ีจะท าการทดสอบและพฒันาจากสรุปผลของการส ารวจและวิเคราะห์
ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัตรัง และรูปแบบท่ีคดัเลือก ไดแ้ก่ 
ระบบเกษตรพืชเด่ียว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว ์ระบบเกษตรพืชปศุสัตวแ์ละประมงซ่ึงเป็นรูปแบบการท า
เกษตรแบบพอเพียง  
 2) คดัเลือกพ้ืนท่ีและเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย 
 3) สัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรก่อนเร่ิมด าเนินการ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีถือครอง กิจกรรมด าเนิน 
อาชีพหลกั ขอ้มูลทางดา้นการเกษตร พืชหลกัพืชรอง 
 4) ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบท่ีคดัเลือกโดยวิเคราะห์ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน์และ
เพ่ิมชนิดพืช เพ่ิมการใชป้ระโยชน ์จดัระบบการปลูกใหเ้หมาะสมในการปลูกพืชผสมผสาน โดยยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ภายใต ้2 เง่ือนไขมีความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ 
และคุณธรรม: ซ่ือสตัย ์อดทน ในการด าเนินการพฒันา 
 5) การบนัทึกขอ้มูล 
 - รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนต่อปี 
 - กิจกรรมก่อนเร่ิมโครงการ 
 - กิจกรรมท่ีพฒันาเพ่ิมเติม ชนิดพืช  
 - ผลผลิตและรายได ้รายไดสุ้ทธิ (บาท/ครัวเรือน/ปี) ของพืชท่ีผลิตในรอบปี 
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 - ประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพิจารณาถึง ระบบครัวเรือนในดา้นการตดัสินใจปลูกพืช การ
เปล่ียนแปลงของรายได ้สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากพฒันาของแต่ละครัวเรือน ความยัง่ยืน 
(ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกิจ) เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาวิจารณ์ เช่น การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์  

ด าเนินการสมัภาษณ์เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัตรัง จ านวน 5 ราย ในต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จงัหวดั
ตรัง ผลการสมัภาษณ์ก่อนการด าเนินงานขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นผูห้ญิงจ านวน 4 
ราย คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และเพศชายจ านวน 1 ราย คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต ์ อายุอยู่ระหว่าง 41-59 ปี จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 4 ราย คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต ์และมธัยมศึกษาตอนตน้ 1 ราย คิด
เป็น 20 เปอร์เซ็นต ์(ตารางผนวกท่ี 1) อาชีพหลกัของเกษตรกร ไดแ้ก่ ประมง  สวนยางพารา  รับเหมาก่อสร้าง 
และรับจา้งในภาคเกษตร   อาชีพรองไดแ้ก่ ท านา และคา้ขาย  ในขณะท่ีการท านาเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บขา้วไว้
บริโภคภายในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคจึงน าไปจ าหน่าย  รายไดจ้ากอาชีพหลกัของเกษตร 55,000 - 
144,000 บาท/ปี  รายไดจ้ากอาชีพรอง 0 - 30,000 บาท/ปี (ตารางผนวกท่ี 2) ลกัษณะพ้ืนท่ีของต าบลเกาะสุกร 
อ าเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง สภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีราบลุ่มเป็นท่ีนา 100 
เปอร์เซ็นต ์พ้ืนท่ีราบสูงเป็นพ้ืนท่ีสวนยางพารา อาศยัน ้าฝนเป็นหลกัในการท าการเกษตร ลกัษณะดินส่วนใหญ่
เป็นดินทราย ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนด าเนินการทดลองจ านวน 5 ราย เสร็จส้ิน ประชุมช้ีแจง
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ก าหนดให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีคุณสมบติั คือ ประกอบอาชีพท านา  ให้เกษตรกร
วิเคราะห์คดัเลือกพืชปลูก  เพ่ือส่งเสริมให้ปลูกพืชหลงันาและปลูกพืชผสมผสานรอบ ๆ บา้น เพ่ือใหป้ลูกผกั
และผลไมไ้วรั้บประทานเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายไดใ้นครอบครัว และให้
จดัท าบญัชีครัวเรือน จากการท่ีใหเ้กษตรกรวิเคราะห์ และพิจารณาเลือกปลูกพืชชนิดใด พบว่า เกษตรกรเลือก
ปลูกแตงโมหลงัจากการท านาจ านวน 4 ราย เน่ืองมาจากมีประสบการณ์ในการปลูกแตงโมมาก่อน และ
เกษตรกรเลือกปลูกขา้วโพดหวานจ านวน 1 ราย เน่ืองมาจากมีคนปลูกแตงโมมากอาจท าให้ราคาถูกปลูก
ขา้วโพดหวานมีแนวโนม้ท่ีจะขายไดร้าคาสูงกว่า เกษตรกรทุกรายไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตอ้งการความเลก็ ความค่อยเป็นค่อยไป ความสามคัคี มิตรภาพ 
สันติภาพ การรักษาสมดุลกบัธรรมชาติ แต่ความทนัสมยัท่ีมีรากฐานจากการเอาชนะธรรมชาติ เนน้การเติบโต
ในระดบัภาค ความรวดเร็ว การแข่งขนั ซ่ึงยากต่อการรักษาความเป็นธรรมในสังคมเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาท่ีไดมี้การอธิบายว่าตอ้งมีความพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล มีภูมิคุม้กนั ภายใตเ้ง่ือนไขของการมี
คุณธรรม และการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  เกษตรกร
เลือกปลูกพืชผกับริเวณท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ กวางตุง้  แตงกวา  ผกับุง้  คะนา้  กวางตุง้  ฮ่องเต ้ ผกักาดขาว  ผกักาด
เขียว  มะเขือเทศ มะเขือเปราะ  มะนาว  มะกรูด  พริกข้ีหนู  ถัว่ฝักยาว  ผลไมเ้กษตรกรเลือกปลูกไดแ้ก่ ขนุน  
ชมพู่  ฝร่ัง  ละมุด  มะละกอ  มะพร้าวน ้ าหอม  มะม่วง   เร่ิมปลูกแตงโมและขา้วโพดหวานในเดือนมกราคม
หลงัจากเกบ็เก่ียวขา้ว และเกบ็เก่ียวในเดือนมีนาคม-เมษายน หลงัจากนั้นช่วงกลางเดือนเมษายนบริเวณทุ่งนาไม่
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สามารถปลูกอะไรไดอี้ก เป็นช่วงเวลาท่ีสามารถใหป้ล่อยโค กระบือ ในทุ่งนาได ้ ในขณะท่ีพืชผกัแนะน าให้
ปลูกทั้งปี สรุปจากการใหเ้กษตรกรวิเคราะห์กิจกรรมท่ีตอ้งการพฒันาหรือท าเสริมจากท่ีท าอยูก่่อน     
 1. ปลูกผกั เพราะปลูกไวบ้ริโภคในครัวเรือนประหยดัรายจ่าย เหลือน าไปจ าหน่ายเป็นรายได ้
 2. ปลูกไมผ้ล เพราะปลูกไวบ้ริโภคในครัวเรือนประหยดัรายจ่าย เหลือน าไปจ าหน่ายเป็นรายได ้
 3. ปลูกพืชหลงันา ไดแ้ก่ แตงโม ขา้วโพดหวาน เพ่ือเป็นรายได ้(ตารางท่ี 1)  
 
ตารางที่ 1  กิจกรรมท่ีเกษตรกรตอ้งการพฒันา 

เกษตรกร 
ปลูกพืชหลงันา 

พืชผกั ไม้ผล พื้นที่ 
(ไร่) 

ชนิดพืช 

1. นางต๋ิม  ดิเส็ม   0.75 แตงโม ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ 
ผกักาดขาว ผกักาดเขียว 
ฮ่องเต ้ แตงกวา ขม้ิน 
มะกรูด มะนาว 

ขนุน ละมุด ชมพู่ 
มะม่วง นอ้ยหน่า 

2. นางเจียม มีลือ 2 แตงโม ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ 
ผกักาดขาว ขม้ิน มะกรูด 
ตะไคร้ มะนาว 

มะพร้าวน ้าหอม 
ละมุด ขนุน 

3. นางประนอม สมจริง 0.25 ขา้วโพดหวาน ชะอม คะนา้ ผกับุง้ กวางตุง้ 
แตงกวา มะเขือเปราะ ขม้ิน  

ฝร่ัง ละมุด ชมพู่ 
ขนุน มะเฟือง 
มะม่วง 

4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 0.50 แตงโม พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ 
แตงกวา ผกับุง้ ขม้ิน 
มะนาว 

ขนุน ชมพู่ 
มะละกอ มะพร้าว
น ้าหอม 

5. นายสมปอง ใจสมุทร 4 แตงโม กวางตุง้ แตงกวา ผกับุง้ 
มะเขือเทศ มะนาว พริก
ข้ีหนู ขม้ิน 

ขนุน ละมุด ชมพู่ 
มะม่วง เงาะ 

 
จากการเขา้ไปด าเนินโครงการในปี 2557 พบว่า การปลูกพืชหลงันาเป็นรายได้เสริมโดยเกษตร

จ านวน 4 รายเลือกปลูกแตงโม และจ านวน 1 ราย ปลูกขา้วโพดหวาน มีรายไดจ้ากการปลูกพืชหลงันามากท่ีสุด 
คือ 30,000 บาท รองลงมา 25,500 15,000 6,500 และนอ้ยท่ีสุด คือ 1,307 บาท  และเม่ือน ามาคิดเป็นรายไดต่้อไร่ 
มีรายไดจ้ากการปลูกพืชหลงันาต่อไร่มากท่ีสุด คือ 20,000 บาท รองลงมา 13,000 12,500 7,500 และนอ้ยท่ีสุด 
คือ 5,228 บาท รายไดน้ี้ข้ึนอยูก่บัขนาดพ้ืนท่ีปลูก ระยะเวลาปลูก รายท่ีปลูกก่อนสามารถขายผลผลิตไดร้าคาสูง 
และมีศตัรูพืชมารบกวนนอ้ย ในขณะท่ีขา้วโพดหวานมีรายไดน้อ้ยเน่ืองจากผลผลิตท่ีไดน้ าไปแจกจ่ายใหเ้พ่ือน
บา้นเหลือจึงน าไปจ าหน่าย (ตารางท่ี 2) นอกจากน้ีเกษตรกรมีการปลูกผกัและเล้ียงสัตวไ์วบ้ริโภคในครัวเรือนท่ี
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เหลือเหลือจากการบริโภคจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริม  เกษตรกรท่ีไม่มีรายไดจ้ากการขายผกัเน่ืองมาจาก
ปลูกไวเ้พ่ือบริโภคในครัวเรือน รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผกัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการอยู่ท่ีระหว่าง 
2,776-  17,895 บาทต่อปี (ตารางท่ี 3) และรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวอ์ยูท่ี่ระหวา่ง 2,600-7,480 บาทต่อปี (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 2 รายไดพื้ชหลงันาในปี 2557 

เกษตรกร พื้นที่ปลูก (ไร่) รายได้พืชหลงันา (บาท) รายได้ต่อไร่ 
1. นางต๋ิม  ดิเส็ม   0.75 15,000 20,000 
2. นางเจียม มีลือ 2 25,500 12,500 
3. นางประนอม สมจริง 0.25 1,307 5,228 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 0.50 6,500 13,000 
5. นายสมปอง ใจสมุทร 4 30,000 7,500 

หมายเหตุ ตน้ทุนปลูกแตงโม 2,500 บาทต่อไร่ ตน้ทุนปลูกขา้วโพดหวาน 2,000 บาทต่อไร่ 

 
ตารางที่ 3 รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผกัของเกษตรกรจ านวน 5 ราย ในจงัหวดัตรัง ปี 2557  

เกษตรกร ชนิดพืชผกั รายได้ (บาท)/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม มะเขือ ถัว่ฝักยาว แตงกวา ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ 

ผกักาดขาว ผกักาดเขียว 
17,895 

2. นางเจียม  มีลือ ผกักาด แตงกวา ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้ - 
3. นางประนอม สมจริง กวางตุง้ ผกับุง้ ชะอม แตงกวา มะเขือ ถัว่ฝักยาว 

กยุช่าย พริก บวบ คะนา้  
2,776 

4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้  - 
5. นายสมปอง ใจสมุทร ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้ แตงกวา ผกักาดขาว ผกักาด

เขียว 
- 

 
ตารางที่ 4  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวเ์ล้ียงของเกษตรกรจ านวน 5 ราย ในจงัหวดัตรัง ปี 2557  

เกษตรกร ชนิดสัตว์ รายได้/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม ไก่พ้ืนบา้น - 
2. นางเจียม  มีลือ ไก่พ้ืนบา้น เป็ดเทศ 7,480 
3. นางประนอม สมจริง ไก่ไข่ เป็ดไข่ 2,600 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ - - 
5. นายสมปอง ใจสมุทร - - 

 
 รายไดสุ้ทธิต่อปี พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเงินคงเหลือทุกราย เงินคงเหลือมากท่ีสุด คือ 

30,033 บาท รองลงมา 20,131 18,403 11,092 ตามล าดบั และมีเงินคงเหลือนอ้ยท่ีสุด คือ 11,004 บาท (ตารางท่ี 5)  
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ตารางที่  5 รายไดสุ้ทธิต่อปีของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืช
ภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัตรัง จ านวน 5 ราย ปี 2557 
เกษตรกร รายรับ/ปี รายจ่าย/ปี รายได้สุทธิ/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม 88,967 58,934 30,033 
2. นางเจียม  มีลือ 47,638 36,546 11,092 
3. นางประนอม สมจริง 76,539 56,408 20,131 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 108,170 97,166 11,004 
5. นายสมปอง ใจสมุทร 64,761 46,358 18,403 

 
 ในปี 2558 แนะน าใหเ้กษตรกรใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมการขา้ว 
โดยนาด าใชเ้มลด็พนัธ์ุ 7 กิโลกรัมต่อไร่ และใชปุ๋้ยเคมีใส่ 3 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ หลงัปักด า 7-10 วนั คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ท่ีระยะแตกกอ คร้ังท่ี 
3 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ท่ีระยะสร้างรวงอ่อน จากการแนะน าใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุ
และปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมการขา้ว พบว่า ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนอยู่ระหว่าง 67-310 กิโลกรัมต่อไร่ ยกเวน้
จ านวน 1 รายท่ีให้ผลผลิตลดน้อยลง สาเหตุมาจากการใส่ปุ๋ยมากเกินไป นอกจากน้ีผลผลิตหลงัด าเนินการ
ทดลองไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงข้ึน โดยผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด เท่ากบั 670 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา 650 630 307 
ตามล าดบั ใหผ้ลผลิตต่อไร่นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 80 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีก่อนด าเนินการทดลองผลผลิตต่อไร่อยู่
ระหวา่ง 240 – 600 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 6 ผลผลิตขา้วก่อนและหลงัด าเนินการทดลองในปี 2558 

 
การปลูกพืชหลงันาเป็นรายไดเ้สริมโดยเกษตรจ านวน 4 รายเลือกปลูกแตงโม และจ านวน 1 ราย ปลูก

ขา้วโพดหวาน รายไดจ้ากการปลูกพืชหลงันามากท่ีสุด คือ 33,640 บาท รองลงมา 20,598  6,550 และ 5,130 
นอ้ยท่ีสุด คือ 1,400 บาท เน่ืองมาจากแตงโมเป็นโรคและขาดน ้า และเม่ือน ามาคิดเป็นรายไดต่้อไร่ มีรายไดจ้าก
การปลูกพืชหลงันาต่อไร่มากท่ีสุด คือ 22,427 บาท รองลงมา 20,598 13,100 6,866 และนอ้ยท่ีสุด คือ 6,866 
บาท รายไดน้ี้ข้ึนอยู่กบัขนาดพ้ืนท่ีปลูก ระยะเวลาปลูก รายท่ีปลูกก่อนสามารถขายผลผลิตไดร้าคาสูง และมี

เกษตรกร 
ก่อนด าเนินการทดลอง

(กก./ไร่) 
หลงัด าเนินการทดลอง

(กก./ไร่) 
ผลผลติเพิม่ขึน้  

(กก./ไร่) 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม 340 650 310 
2. นางเจียม  มีลือ 380  80 -300 
3. นางประนอม สมจริง 240 307 67 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 370 630 260 
5. นายสมปอง ใจสมุทร 600 670 70 
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ศตัรูพืชรบกวนนอ้ย (ตารางท่ี 7)  นอกจากน้ีเกษตรกรมีการปลูกผกัและเล้ียงสัตวไ์วบ้ริโภคในครัวเรือนท่ีเหลือ
เหลือจากการบริโภคจึงน าไปจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริม  รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผกัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการอยู่ท่ีระหว่าง 3,180-35,255 บาทต่อปี พบว่า ในปี 2558 เกษตรกรทุกรายมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผกั
เน่ืองมาจากเพ่ิมปริมาณในการปลูกและปลูกทั้งปี แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรทุกรายยอมรับในโครงการเม่ือพบว่า
ในปี 2557 ท าไดผ้ล ในปี 2558 จึงปลูกผกัสวนครัวเพ่ิม (ตารางท่ี 8) และรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวอ์ยู่ท่ีระหว่าง 
700-7400 บาทต่อปี (ตารางท่ี 9 ) 
 
ตารางที่  7 รายไดพื้ชหลงันาในปี 2558 

เกษตรกร พื้นที่ปลูก (ไร่) รายได้พืชหลงันา (บาท) รายได้ต่อไร่ 
1. นางต๋ิม  ดิเส็ม   1.50 33,640 22,427 
2. นางเจียม มีลือ 0.25  1,400  5,600 
3. นางประนอม สมจริง 0.25  5,130 20,598 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 0.50  6,550 13,100 
5. นายสมปอง ใจสมุทร 3.00 20,598   6,866 
หมายเหตุ ตน้ทุนในปลูกแตงโม 2,500 บาทต่อไร่ ตน้ทุนปลูกขา้วโพดหวาน 2,000 บาทต่อไร่ 

 
ตารางที่ 8 รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผกัของเกษตรกรจ านวน 5 ราย ในจงัหวดัตรัง ปี 2558  

เกษตรกร ชนิดพืชผกั รายได้ (บาท)/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม มะเขือ ถัว่ฝักยาว แตงกวา ผกับุง้ คะนา้ กวางตุง้ 

ผกักาดขาว ผกักาดเขียว 
35,255 

2. นางเจียม  มีลือ ผกักาด แตงกวา ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้ 3,180 
3. นางประนอม สมจริง กวางตุง้ ผกับุง้ ชะอม แตงกวา มะเขือ ถัว่ฝักยาว 

กยุช่าย พริก บวบ คะนา้  
22,279 

4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้  5,330 
5. นายสมปอง ใจสมุทร ผกับุง้ กวางตุง้ คะนา้ แตงกวา ผกักาดขาว ผกักาด

เขียว 
7,896 

 
ตารางที่ 9 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวเ์ล้ียงของเกษตรกรจ านวน 5 ราย ในจงัหวดัตรัง ปี 2558  

เกษตรกร ชนิดสัตว์ รายได้/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม ไก่พ้ืนบา้น 1,200 
2. นางเจียม  มีลือ ไก่พ้ืนบา้น เป็ดเทศ 7,400 
3. นางประนอม สมจริง ไก่ไข่ เป็ดไข่   700 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ - - 
5. นายสมปอง ใจสมุทร - - 
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รายไดสุ้ทธิต่อปี พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเงินคงเหลือทุกราย เงินคงเหลือมากท่ีสุด คือ 
132,688 บาท รองลงมา 84,192 81,385 69,443 ตามล าดบั และมีเงินคงเหลือนอ้ยท่ีสุด คือ 68,911 บาท (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที่ 10 รายไดสุ้ทธิต่อปีของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืช
ภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัตรัง จ านวน 5 ราย ปี 2558 

เกษตรกร รายรับ/ปี รายจ่าย/ปี รายได้สุทธิ/ปี 
1. นางต๋ีม ดิเส็ม 263,456 194,545 68,911 
2. นางเจียม  มีลือ 151,760   82,317 69,443 
3. นางประนอม สมจริง 301,338 168,650 132,688 
4. นางแอ๋ว สณัห์พานิชกิจ 218,610 137,225   81,385 
5. นายสมปอง ใจสมุทร 229,353 145,161   84,192 

 
การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นความเช่ียวชาญและรอบรู้ ใหค้ าแนะน าตรงประเด็นและสามารถน าไปปฏิบติัได ้
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ตรวจติดตามงานอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก  
น่าเช่ือถือให้ค าแนะน าตรงตรงตามหลกัวิชาการ ปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร การปฏิบติั
ภารกิจอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต ความมุ่งมัน่ ยินดี เตม็ท่ีในการบริการ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม อยู่ในระดบัมาก ในส่วนของความพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดา้นสภาพความ
เป็นอยูปั่จจุบนั เขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหท่้านด ารงชีวิตไดอ้ย่าง
มีความสุข  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากเกษตรกรยงัไม่เขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ในขณะท่ีรายไดต่้อปีท่ีครัวเรือนหามาได ้มีความพึงพอใจในระดบัมาก ส าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมี
ต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีผลิตพืช หรือกิจกรรรมเพ่ิมเติม ดา้นเทคโนโลยีท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มา
แนะน า ใส่ปุ๋ยในนาขา้ว ปลูกแตงโมหลงันา วิธีการใชก้บัดกักาวเหนียวล่อแมลง ปลูกไมผ้ล ปลูกพืชผกัสวน
ครัว มีความพึงพอใจในระดบัมาก ในขณะท่ีปลูกขา้วโพดหวานหลงันา มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีไม่ไดป้ลูกขา้วโพดหวานหลงันามาตอบดว้ยซ่ึงเกษตรกรไม่ไดรู้้ว่าการปลูกขา้วโพด
หวานนั้นดีหรือไม่ดีอยา่งไร ส าหรับเกษตรกรท่ีเลือกปลูกขา้วโพดหวานหลงันามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ตารางท่ี 11)    
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
เกณฑป์ระเมินความพึงพอใจ  คะแนน 5 พึงพอใจมาก 
    คะแนน 3 พึงพอใจปานกลาง 
    คะแนน 1 พึงพอใจนอ้ย 
    คะแนน 0  ไม่พอใจ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X  ) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอเจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี 
1. เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญ และรอบรู้ 5 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหค้ าแนะน าตรงประเดน็ และสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 5 มาก 
3. เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตรวจติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 5 มาก 
4. ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก 5 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีน่าเช่ือถือใหค้ าแนะน าตรงตรงตามหลกัวิชาการ 5 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชนข์องเกษตรกร 5 มาก 
7. เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต 5 มาก 
8. เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี เตม็ท่ีในการบริการ 5 มาก 
9. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 มาก 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการเป็นอยู่ 
1. ท่านพอใจสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัระดบัไหน 3.4 ปานกลาง 
2. ท่านเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัไหน 3.4 ปานกลาง 
3. ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหท่้านด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 4.2   ปานกลาง 
4. ท่านพอใจในรายได/้ปีท่ีครัวเรือนหามาได ้ 4.6   มาก 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการท าการเกษตรและการใช้เทคโนโลยผีลติพืช หรือกจิกรรรมเพิม่เตมิ 
1. ท่านพอใจในเทคโนโลยีท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า 4.6 มาก 
2. การใส่ปุ๋ยในนาขา้ว 4.6 มาก 
3. การปลูกแตงโมหลงันา 4.6 มาก 
4. การปลูกขา้วโพดหวานหลงันา 3.4   ปานกลาง 
5. วิธีการใชก้บัดกักาวเหนียวล่อแมลง 5.0 มาก 
6. การปลูกไมผ้ล 4.6 มาก 
7.การปลูกพืชผกัสวนครัว 4.6 มาก 
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การท างานวิจยัทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตอ้งใหเ้กษตรกรจดบนัทึกขอ้มูลทุกอยา่ง ในการคิดขอ้มูลผลผลิตใหคิ้ดเป็นไร่ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัตรัง พบว่า คดัเลือกรูปแบบระบบการผลิตพืชได ้3 ระบบ ใชใ้นการพฒันาเป็นแปลงตน้แบบ ไดแ้ก่ 
ระบบเกษตรพืชเชิงเด่ียว ระบบเกษตรพืชและปศุสัตว ์และระบบเกษตรพืชปศุสัตวแ์ละประมง ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ระบบ ในปี 2557 เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิอยู่ท่ี
ระหว่าง 11,004 – 30,033 บาทต่อปี และในปี 2558 มีรายไดสุ้ทธิอยู่ท่ีระหว่าง 68,911–132,688 บาทต่อปี 
เกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมาด าเนินการใหค้ าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก มี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเป็นอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการท าการเกษตรและการใช้
เทคโนโลยีผลิตพืชหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมอยู่ในระดบัมาก  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ในการประกอบอาชีพและใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
เอกสารอ้างองิ  
กลอยใจ คงเจ้ียง สุนนัท ์ถีราวุฒิ และแพรวพรรณ เกษมุล. 2558. ส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต ้

 ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัตรัง. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา
 วิชาการประจ าปี 2558. ณ โรงแรมสุภารอยลับีช.นครศรีธรรมราช, 19-21 สิงหาคม 2558. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. (พิมพค์ร้ังท่ี 4). 
 กรุงเทพฯ. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.1 
ส านกังานจงัหวดัตรัง. 2559. แผนพฒันาจงัหวดัตรัง. สืบคน้จาก: http://www www.trang.go.th [10 ม.ค. 2558]. 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตร 

ช่ือ-ที่อยู่ 
พกิดั 

เพศ อายุ การศึกษา 
X Y Z 

1. นายสมปอง  ใจสมุทร  36 ม.2  
ต.เกาะสุกร อ.เหลียน จ.ตรัง  

0567281 0784691 4 ชาย 59 ป.4 

2. นางประนอม  สมจริง  95 ม.2  
ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0566712 0784010 8 หญิง 41 ม.3 

3. นางเจียม  มีลือ 34 ม.2  
ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0567279 0784682 4 หญิง 57 ป.4 

4. นางต๋ิม  ดิเส็น  66 ม.3  
ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0566793 0784592 2 หญิง 54 ป.4 

5. นางแอ๋ว  สณัห์พาณิชกิจ 14 ม.3 ต.
เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0568432 0786234 3 หญิง 55 ป.4 

 
ตารางผนวกที่ 2 อาชีพรายไดข้องเกษตรกร 

ช่ือเกษตรกร อาชีพหลกั รายได้/ปี อาชีพรอง รายได้/ปี 
1. นายสมปอง  ใจสมุทร   สวนยาง 55,000 ท านา - 
2. นางประนอม  สมจริง   ประมง 144,000 ท านา 8,000 
3. นางเจียม  มีลือ ประมง 72,000 ท านา - 
4. นางต๋ิม  ดิเส็ม   รับเหมาก่อสร้าง 130,000 ท านา - 
5. นางแอ๋ว  สณัห์พาณิชกิจ รับจา้งในภาคเกษตร 66,000 ท านา คา้ขาย 30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


