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บทคัดย่อ  
 การทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือใหไ้ดต้น้แบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูล 
โดยยึดหลกัเกษตรยัง่ยืน ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีรายได้เพ่ิมข้ึน และเป็นท่ียอมรับของ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี วิธีการด าเนินการโดยคดัเลือกรูปแบบระบบการผลิตพืชจากสรุปผลการส ารวจและ
วิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูลเม่ือปี 2556 คดัเลือก
พ้ืนท่ีและเกษตรกรร่วมโครงการจ านวน 5 ราย ในอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ด าเนินการทดสอบและพฒันา
ตน้แบบการผลิตพืชโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3ห่วง 2เง่ือนไข) ตั้ งแต่ปี ตุลาคม พ.ศ. 2557- 
กนัยายน 2558 โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการ การใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ี ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิม
กิจกรรมท่ีเสริมรายได ้และลดรายจ่าย ผลการด าเนินงานสามารถพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชได ้3 รูปแบบ
หรือตน้แบบ คือการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัปศุสัตว ์และการปลูกพืชผสมผสาน
ร่วมกบัปศุสตัวแ์ละประมง ซ่ึงแต่ละรูปแบบท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมและลดรายจ่ายรวมกนั อยู่ท่ี 38,467-48,874 บาท/
ครัวเรือน 14,027-26,901 บาท/ครัวเรือน และ23,100-27,090 บาท/ครัวเรือน ตามล าดบั ผลประเมินความพึง
พอใจของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการจังหวดัสตูลท่ีมีต่อเจ้าท่ีหน้าท่ีมาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน า
เทคโนโลยี มีความพึงพอใจท่ีระดบัมาก มีเพียงการติดต่อประสานงานความน่าเช่ือถือ และการปฏิบติัการอยู่
ระดบัปานกลาง ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการเป็นอยู่ทุกดา้นคือสภาพความเป็นอยู่ ความเขา้ใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัความพอใจปานกลาง ความคิดว่าการน าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหท่้าน
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขระดบัมาก  และรายได/้ปีท่ีครัวเรือนหามาได ้มีระดบัความพอใจอยู่ระดบัปานกลาง 
ส าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีผลิตพืชหรือกิจกรรม เพ่ิมเติม 
ส่วนมากมีระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบัมาก  
 
ค าส าคัญ: ตน้แบบระบบการผลิตพืช 
 
 

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ  จงัหวดันราธิวาส 
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ค าน า  
 ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสตูล เป็นเนินเขาและภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก  โดยมี
เทือกเขาส าคญั ๆ คือ ภูเขาบรรทดั ภูเขาสนักาลาคีรี พ้ืนท่ีค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นทิศตะวนัตก และทิศใต้
มีท่ีราบแคบ ๆ ขนานไปกบัชายฝ่ังทะเล ถดัจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีแม่น ้าไหลผ่าน คงมี
แต่ล าน ้ าสายสั้น ๆ ภูมิอากาศเป็นร้อนช้ืน ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ดา้น คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณน ้าฝนเฉล่ียต่อปีอยู่ระหว่าง 1,800 - 2,500 มิลลิเมตรต่อปี(สถานีอุตุ
นิยม วิทยาสตูล, 2557) ท าใหมี้ความหลากหลายของระบบการปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน พ่ึงพาการผลิตพืช และสตัวห์ลายชนิด พ้ืนท่ีปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พ้ืนท่ีนา
ขา้ว พืชไร่ พืชผกั และ ไมด้อก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี คือ ท่ีดอน
ประกอบดว้ยพืชหลกัไดแ้ก่ยางพารา พืชร่วมระบบไดแ้ก่ไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ ขา้ว ในพ้ืนท่ีลุ่มประกอบดว้ยพืช
หลกัคือข้าว หรือพืชผกั พืชร่วมระบบได้แก่ ข้าว พืชผกั หรือพืชไร่ ปัญหาของเกษตรกรรายย่อยการใช้
ทรัพยากรการผลิตทั้งท่ีดิน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม เส่ือมโทรมและลดนอ้ยลง ไม่สามารถพ่ึงพาการเกษตรได้
ดงัเช่นในอดีต   และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตอาจชักน าไปสู่ความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมข้ึน   ระบบ
การเกษตรในอดีตเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภค โดยอาศยัธรรมชาติ ตามสภาพแวดลอ้ม มีการปลูกพืชผสมผสาน
หลากหลายชนิด ทั้งพืชผกั ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชสมุนไพร และพืชใชส้อย ในลกัษณะของสวนผสม พืชเหล่าน้ีจะ
มีความสัมพนัธ์ทางนิเวศวิทยาซ่ึงกนัและกนั มีความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของ
เกษตรกร 
 การส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูลของศรินณา และคณะ(2557) พบว่าพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลมีความหลากหลายของพืชและพ้ืนท่ี ระบบ
ปลูกพืชมีการเปล่ียนแปลงไม่มากจากช่วง5-10 ปีท่ีผ่าน เกษตรกรเลือกปลูกพืชตามสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ จะมี
ผลกระทบและเปล่ียนแปลงคือส่วนของพ้ืนท่ีลุ่มท่ีท านาท่ีมีปัญหา น ้าท่วม และภยัแลง้ท าใหไ้ม่สามารถปลูกขา้ว
ได ้และสวนไมผ้ลท่ีผลผลิตลดลงหรือมากเกินความตอ้งการท าให้ราคาตกต ่า เป็นสาเหตุให้เกษตรกรเปล่ียน
ชนิดพืชปลูก ปัญหาดา้นโรคแมลงศตัรูพืช โรคท่ีพบโรครากขาวของยางพารา อาการเปลือกแห้ง ส่วนไมผ้ล 
ลองกองปัญหาหนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไมใ้นไมผ้ล ซ่ึงจากปัญหาท่ีพบในเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีพ้ืนท่ีนอ้ย  
 จากประเดน็ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล  ท าใหร้ะบบการผลิตไม่มีความยัง่ยืน ทั้ง
ดา้นผลผลิต คุณภาพ และรายได ้ เกษตรกรยงัคงมีการพ่ึงพาปัจจยัภายนอกอยูม่าก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   ขาดความรู้การจดัการผลิตพืชตามระบบเกษตรท่ีเหมาะสม และการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง 
เป็นเหตุให้ตน้ทุนการผลิตสูง รายไดต้ ่า ผลผลิตดอ้ยคุณภาพ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม ดงันั้น จึงควรท าการ
ทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสม โดยยึดหลกัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงเน้นความส าคญัในการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาใน
ลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการท่ีส าคญัของพระองคอี์กประการ
หน่ึงคือ การประหยดั ทรงเนน้ความจ าเป็นท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการท ามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือนอ้ย
ท่ีสุด โดยอาศยัพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั เพ่ือสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้าง
วิถีชีวิตเกษตรกรรายยอ่ยใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน                             
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
วสัดุอุปกรณ์ 

 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกร พนัธ์ุพืช เช่น เมลด็พนัธ์ุผกัสวนครัว พนัธ์ุไมผ้ล เมลด็พนัธ์ุ
ขา้วโพดหวาน ออ้ยอาหารสตัว ์บญัชีรายรับ-รายจ่าย ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และ 13-13-21 อุปกรณ์การท าน ้าหมกั 

วธีิการ 
 1) คดัเลือกรูปแบบตน้แบบท่ีจะท าการทดสอบและพฒันาจากสรุปผลของการส ารวจและวิเคราะห์  
ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูลปี 2556 และรูปแบบ ท่ีคดัเลือก
ไดแ้ก่ การปลูกพืชผสมผสาน ร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์ การปลูกพืชผสมผสาน ร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์และประมง 
(ศรินณา และคณะ, 2557) ซ่ึงเป็นรูปแบบระบบเกษตรท่ีสามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบ ระบบการปลูกพืช
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีเวลา และสนใจร่วมด าเนินการ 
 2) คดัเลือกพ้ืนท่ีและเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย จากอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 
 3) สัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรก่อนเร่ิมด าเนินการไดแ้ก่ พ้ืนท่ีถือครอง กิจกรรมท่ีด าเนิน 
อาชีพหลกั ขอ้มูลทางดา้นการเกษตร พืชหลกั พืชรอง  
 4) ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบท่ีคดัเลือกโดยวิเคราะห์ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน ์และ 
เพ่ิมชนิดพืช เพ่ิมการใชป้ระโยชน ์จดัระบบการปลูกใหเ้หมาะสมในการปลูกพืชผสมผสาน โดยยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ภายใต ้2 เง่ือนไข มีความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ 
และคุณธรรม: ซ่ือสตัย ์อดทน ในการด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบ 

การบันทึกข้อมูล 
 -รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนต่อปี 
 -กิจกรรมก่อนเร่ิมโครงการและแผนผงัแปลง 
 -กิจกรรมท่ีพฒันาเพ่ิมเติม ชนิดพืช การเพาะเห็ด 
 -ผลผลิตและรายได ้และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ครัวเรือน/ปี) ของพืชท่ีผลิตในรอบปี 
 -ประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพิจารณาถึง ระบบครัวเรือนในด้านการตัดสินใจปลูกพืช  
การเปล่ียนแปลงของรายได ้สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู ่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากพฒันาของแต่ละครัวเรือน ความยัง่ยืน  
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. คดัเลือกรูปแบบท่ีจะท าการทดสอบและพฒันาจากการสรุปผลของการส ารวจและวิเคราะห์ระบบ
การผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูล พบว่าระบบการปลูกพืชท่ีเกษตรกร
จงัหวดัน้ีท ามากท่ีสุดคือ ระบบเกษตรแบบปลูกพืชผสมผสานร้อยละ 47.62  รองลงมาคือรูปแบบปลูก พืช
ผสมผสาน ร่วมกบัปศุสัตวร้์อยละ 34.29 (ศรินณา และคณะ, 2557) การปลูกผสมผสานร่วม กบัปศุสัตว ์และ
ประมง เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีจะสามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไดง่้าย เพราะเกษตรกรมีความพร้อม และมีเวลาในการร่วมกิจกรรมเพ่ือการพฒันาตน้แบบได ้ 
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 2. คัดเลือกพ้ืนท่ีอ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล ซ่ึงมีระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานมาก และ 
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย ซ่ึงเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัตารางท่ี1 ซ่ึงเกษตรกรปลูก
พืชหลกัคือยางพาราทุกราย และปลูกขา้วเพ่ือบริโภค จ านวน 3 รายพืชท่ีเหลือคือปลูกไมผ้ลร่วม ไดแ้ก่ ลองกอง 
มงัคุด มะพร้าว กระท้อน ซ่ึงเกษตรกร 4 ราย มีอาชีพหลกัท่ีไม่เก่ียวกับการเกษตรคือค้าขายรองเท้า  ขาย
ก๋วยเต๋ียว และ ขนมจีน รับจา้งเยบ็และรับซ่อมเส้ือผา้ รับจา้งไถเตรียมดิน  นอกจากน้ีบางครัวเรือนมีการเล้ียง
สตัวแ์ละเล้ียงปลาดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 รายช่ือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนการเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ 
พื้นที่
(ไร่) 

กจิกรรม 

1. นายอิสมาแอ หลีเสน้  51 ม.4 ต.ย่านซ่ือ อ.ควน
โดน จ.สตูล 

18 -ล อ ง ก อ ง  ย า ง พ า ร า  มั ง คุ ด 
กระท้อน ตะเคียน เล้ียงสัตว์ ววั 
แพะ ไก่ และเป็ด  
-คา้ขายรองเทา้ 

2. นายนาเรนทร แซะอาหลี 247 ม.2 ต.ควนโดน อ.
ควนโดน จ.สตูล 

7 -ขา้ว ยางพารา ลองกอง มะพร้าว 
ออ้ยคั้นน ้ า พืชผกั และเล้ียงไก่  
-รับจา้งเยบ็และซ่อมเส้ือผา้ 

3. นายบาเรน ปังหลีเสน 224 ม.2 ต.ควนโดน อ.
ควนโดน จ.สตูล 

12 -ข้าว ยางพารา ลองกองข้างบ้าน 
พืชผกัสวนครัว และเล้ียงไก่ 

4.. นายนภดล ยาด า   ม.2 ต.ควนโดน อ.ควน
โดน จ.สตูล 

11 -ขา้ว ยางพารา ลองกอง พืชผกัขา้ง
บา้น กลว้ย มะละกอ 
-รับจา้งไถเตรียมดิน 

5 น.ส.บุญรัตน์ มาลินี 135 ม.2 บ.สะพานเคียน 
อ.ควนโดน จ.สตูล 

8 -ย า ง พ า ร า  มั ง คุ ด  ล อ ง ก อ ง 
กระทอ้น ผกัไวบ้ริโภค 
-ขายก๋วยเต๋ียว/ขนมจีน 

 
 3.จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานและจดัท าแผนผงัแปลง (ภาพผนวกท่ี1-2)  ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมมีอายอุยูร่ะหวา่ง 45-61 ปี การศึกษาตั้งแต่ประถมปีท่ี4 ถึงปริญญาตรี สมาชิกในครัวเรือน 3-6 
คน แรงงานในครัวเรือน 1-3 คน มีการจา้งแรงงานนอกอยู่รายเดียว คือนายนภดล ส่วนพ้ืนท่ีถือครอง 7-18 ไร่
(ตารางท่ี2) มีกิจกรรมท่ีด าเนินการคือนายอิสมาแอลกัษณะสวนผสมผสานเป็นสวนป่ามีพืชต่างระดบัปลูก
ร่วมกนั ปลูกกระทอ้น ลองกองขา้งบา้นซ่ึงลกัษณะตน้โทรมและมีปัญหาหนอนชอนเปลือกลองกอง ส่วนอีก 3 
รายมีการปลูกขา้วพนัธ์ุอลัฮมัดุลิลละห์ซ่ึงเป็นพนัธ์ุพ้ืนเมือง ปลูกไวเ้พ่ือบริโภคในครัวเรือน ยางพาราพนัธ์ุ 
RRIM 600 พ้ืนท่ีตั้งแต่ 2-10 ไร่ มีปัญหาโรครากขาว 2 ราย เปลือกแห้งและโรคไฟทอปเทอร่า  ไมผ้ลไดแ้ก่
ลองกอง มะพร้าว มงัคุด และกระทอ้น พืชไร่ ไดแ้ก่ ออ้ยคั้นน ้า และพืชผกัสวนครัวบริเวณบา้นไวเ้พ่ือบริโภค
ไดแ้ก่ผกับุง้ กวางตุง้ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 2 ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

                        
 4. ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง หลงัจากไดข้อ้มูลพ้ืนฐานและกิจกรรมของแต่ละครัวเรือน ไดร่้วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการ 
กบัเกษตรกรแต่ละรายถึงความตอ้งการ การใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่ในครัวเรือน พ้ืนท่ี ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมาเก้ือกลูการท าเกษตร เช่น การท าน ้าหมกัจากเศษอาหารเศษพืช และเศษปลา เพ่ือทดแทนการ
ใชปุ๋้ยเคมีบางส่วนเป็นการลดรายจ่ายด าเนินการทุกราย  การเพาะเห็ดฟางขา้วกองเต้ียจากฟางท่ีเหลือจากการ
ปลูกขา้วหลงัเก็บเก่ียว ซ่ึงเกษตรกรด าเนิน 3 รายเน่ืองจากปลูกข้าว ซ่ึงเป็นการเพ่ิมกิจกรรมท่ีพิจารณาว่า
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี และแรงงานท่ีมีอยู่คือ 1-3 คน ไม่เกินความสามารถท าได ้การปลูกขา้วโพดหวานหลงันา 
และปลูกแตงกวา ถัว่ฝักยาว และฟักทอง ซ่ึงการพิจารณาของเกษตรกรท่ีจะเลือกปลูกพืชผกัชนิดใดบา้งนั้น
ข้ึนอยู่กบัความชอบในการบริโภคผกัชนิดนั้น และสามารถน าไปขายในตลาดไดก้รณีเหลือจากบริโภคแลว้ 
ฟักทอง ราคาดีและผลผลิตสามารถเกบ็ไดน้าน  ส าหรับเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงสตัวไ์ดแ้ก่ แพะ ววั เป็นตน้ ก็เลือก
เพ่ิมกิจกรรมการปลูกออ้ยอาหารสัตวเ์พ่ือเป็นแหล่งอาหารลดค่าใชจ่้ายดา้นอาหารสัตว ์ดงัตารางท่ี3 การปลูก
มะนาวในวงบ่อซีเมนตเ์พ่ือผลิตนอกฤดูวตัถุประสงคไ์วใ้ชบ้ริโภคในครัวเรือนในช่วงท่ีราคาแพงเหลือจ าหน่าย  

การท าปุ๋ยน า้หมกัจากเศษพืชและเศษปลาผสมกบักากน ้าตาลสดัส่วน 1:1 หมกัประมาณ 1 เดือน จึง 
น ามารดตน้ไมผ้ล และพืชผกัสวนครัวในบริเวณบา้นโดยการท าให้เจือก่อนในอตัรา1 ส่วนต่อน ้ า 500-1,000 
ส่วน ประโยชนข์องน ้าหมกั น ้าหมกัประกอบดว้ยสารอินทรียต่์างๆ หลากหลายชนิดเช่น เอนไซม ์ฮอร์โมน และ
ธาตุอาหารต่างๆ เอนไซมช่์วยย่อยสลายอินทรียวตัถุใหเ้ป็นสารอินทรียซ่ึ์งเป็นอาหารของพืช และสารอินทรีย์
บางตวัเป็นสารท่ีเพ่ิมความตา้นทานใหแ้ก่พืช ท าใหพื้ชมีความตา้นทานโรคและแมลง(ส านกัพฒันาชุมชน และ
กรมวิชาการเกษตร,2545) 

 การพฒันาและจดัการสวนไม้ผล  สวนลองกองของเกษตรกร 1ราย มีปัญหาหนอนชอนเปลือก  ท าให้
ตน้โทรม สวนไมผ้ลอ่ืนมีปัญหาแมลงวนัผลไม ้  

การจดัการสวนลองกองใหด้ าเนินการตดัแต่งก่ิงท่ีแหง้ ก่ิงแขนง ก่ิงเป็นโรค และขั้วผลท่ีผลท่ีติดอยู่ท้ิง 
รวมทั้งก่ิงกระโดงท่ีแตกออกอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมออก และควรตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง   หลงัจากนั้นก็ใส่ปุ๋ย
บ ารุงตน้ใหส้มบูรณ์ดว้ยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกัอตัรา 25 กิโลกรัมต่อตน้ ก่อนออกดอก1-2เดือนใสปุ๋ยเคมี 8-24-24  
อตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ เพ่ือเร่งการออกดอก ระยะช่อดอกยืดและติดผลอ่อน ใส่ปุ๋ยเคมี  สูตร 15-15-15 อตัรา 1 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ระดบั
การศึกษา 

สมาชิกใน
ครัวเรือน
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

แรงงานใน
ครัวเรือน 

แรงงาน
นอก 

1. นายอิสมาแอ หลีเส้น  45 ปริญญาตรี 5 4 1 2 - 
2. นายนาเรนทร แซะอาหลี 51 มธัยมตน้ 3 1 2 2 - 
3. นายบาเรน ปังหลีเส้น 54 ประถม4 4 1 3 2 - 
4.. นายนภดล ยาด า 61 ประถม7 6 4 2 3 1 
5 น.ส.บุญรัตน์ มาลินี 41 ปริญญาตรี 4 - 4 1 2 
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กิโลกรัมต่อตน้ และช่วงก่อนเก็บเก่ียว 1-1เดือนคร่ึง ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ  การตดัแต่งช่อดอกและช่อผล ตดัแต่งใหเ้หลือ 1-2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก ค ว ร ท้ิ ง ร ะ ย ะ  2 0 -3 0 
เซนติเมตร ต่อการไวช่้อดอก 1 ช่อ ส่วนจ านวนช่อข้ึนอยู่กบัขนาดของก่ิง การตดัช่อผล เม่ือช่อผลอายุ 2-3 
สัปดาห์ ตดัผลท่ีมีการหลุดร่วงของผลผลท่ีมีการพฒันาชา้ เข่ียผลท่ีแตกออก และเด็ดผลบริเวณโคนช่อเบียด
แน่นกบัก่ิง และเดด็ผลปลายช่อ1-2 ผล ช่วง 2-3 เดือนก่อนผลสุก (บุญณิศา และคณะ,2558) ส่วนวิธีการเก็บเก่ียว
และการเก็บเก่ียวเกษตรกรมีความรู้และสามารถด าเนินการไดถู้กตอ้ง ซ่ึงรายไดข้องเกษตรกรจากลองกอง
ประมาณ 18,000 บาท คิดเป็นกิโลกรัมไดป้ระมาณ 800-900 กิโลกรัม 
ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมท่ีเกษตรกรด าเนินการพฒันาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิมในปี2558 

เกษตรกร 
การท า
น า้หมกั 

ปลูก
มะนาวใน
วงบ่อ 

ปลูกผกั
บริโภค 

ข้าวโพด
หวาน 

เพาะ 
เห็ดฟาง 
กองเตีย้ 

อ้อย
อาหาร
สัตว์ 

หมายเหตุ 

1.อิสมาแอ    - -  
ผักบุ้ง  คะน้า เ ล้ียงปลา
ทบัทิม  

2.นาเรนทร      - 

ผกับุ้ง แตงกวา มะเขือ
เทศ โหระพา ถัว่ฝักยาว 
มะละกอ วอเตอร์เครส 

3.บาเรน      - 
ผกับุง้ แตงกวา ถัว่ฝักยาว 
ผกักาด โหระพา 

4.นภดล       
ผกับุง้ แตงกวา ถัว่ฝักยาว 
พริก มะละกอ 

5.บุญรัตน ์     - - 
ผกับุง้ แตงกวา ถัว่ฝักยาว 
พริก มะละกอ ฟักทอง 

 
 การป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกอง 
 1.ตดัแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มให้มีแสงท่ีเหมาะสมไม่ทึบจนเกินไป รักษาความชุ่มช้ืนใตโ้คนตน้ โดน
การปลูกพืชคลุมดิน เช่นหญา้ วชัพืชหรือพืชตระกูลถัว่ ช่วยลดการเขา้ท าลายของหนอนชอนเปลือกได ้แต่
เกษตรกรกลุ่มน้ีใตต้น้จะมีหญา้ข้ึนคลุม 

2.การใชไ้ส้เดือนฝอยส าเร็จรูป ฉีดพ่นควบคุมหนอนชอนเปลือกเป็นอย่างดี ในแปลงเกษตรกรท่ีพบ
ปัญหาน้ี ซ่ึงเตรียมจะใชไ้ส้เดือนฝอยแต่ช่วงจงัหวดัในปีแรกไม่เหมาะสมกระทบแลง้พอดี ไดแ้ต่ตดัแต่งก่ิงและ
บ ารุง ซ่ึงในปีท่ี 2 พบวา่ปัญหาหนอนชอนเปลือกลดลงจนไม่ตอ้งใชไ้สเ้ดือนฝอย 

การจัดการสวนไม้ผลที่พบปัญหาแมลงวันผลไม้ แนะน าให้ใช้กับดกักาวเหนียวติดห้อยท่ีตน้และ
เปล่ียนทุก 2 สปัดาห์ ส่วนกระทอ้นกแ็นะน าใหห่้อผล 

ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เพ่ือผลิตมะนาวนอกฤดู เกษตรกรเลือกปลูกมะนาวพนัธ์ุพิจิตร1  ตาอิติ 
และแป้น ในวงบ่อซีเมนต ์ขนาดกวา้ง 80 เซนติเมตร สูง  40  เซนติเมตรจ านวน ครัวเรือนละ 4 วงบ่อ ซ่ึงวงบ่อ
ซีเมนต ์มีรูระบายน ้าขา้งวงบ่อ 3 – 4 รู พร้อมฝารองดา้นล่างขนาดเท่าวงบ่อเพ่ือจะรองกน้วงบ่อซีเมนตไ์ม่ใหร้าก
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มะนาวแทงรากลงในพ้ืนดิน ถา้รากมะนาวแทงรากลงดินได ้จะไม่สามารถบงัคบัมะนาวใหเ้ห่ียวได ้สถานท่ีตั้ง
วงบ่อบริเวณบา้นท่ีสามารถใหน้ ้าและมีแสงแดดเพียงพอเพ่ือท่ีผลิตมะนาวนอกฤดู  มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมี
ราคาสูง และออกสู่ตลาดนอ้ยในช่วงเดือน มีนาคม และเมษายน ของทุกปี มะนาวจะมีอายุการเก็บเก่ียวผลผลิต
อยู่ในช่วง 4 – 5 เดือน ซ่ึงจะนบัอายุตั้งแต่ดอกมะนาวเร่ิมบาน  ดงันั้นถา้จะให้มะนาวออกผลผลิตในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน จึงตอ้งบงัคับมะนาวให้ออกดอกเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โดยการควบคุมการให้น ้ า  
กล่าวคือ มะนาวจะออกดอกเม่ือมีการงดการใหน้ ้ าช่วงระยะหน่ึง หรือประมาณ 1 -  2 สัปดาห์ ใบมะนาวจะเร่ิม
เห่ียว ใหส้งัเกตท่ีใบจะร่วงประมาณ 10 -20 % แลว้จึงท าการใหน้ ้ าเต็มท่ีทุกวนั  มะนาวจะเร่ิมออกใบอ่อนพร้อม
ดอกมาพร้อมกนัดงัปฏิทินการผลิตนอกฤดู  ส าหรับเกษตรกรทุกรายไม่ตอ้งงดการให้น ้ าเพ่ือกระตุน้การออก
ดอกสภาพภูมิอากาศเหมาะสมท าให้มะนาวออกดอกช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน ดูแลใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อตัรา100-150กรัมต่อตน้ ทุกเดือนเกษตรกรจะใส่น ้าหมกัรดสลบักบัการใส่ปุ๋ยเคมี และไดเ้ก็บผลผลิตประมาณ
มีนาคม-เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมะนาวราคาแพงกิโลกรัมละ 120-180 บาท เป็นการลดรายจ่ายไดค้รัวเรือนละ
ประมาณ 180-200 บาท ตน้มะนาวของเกษตรกรทุกรายยงัมีขนาดเลก็ เน่ืองอายไุด ้2 ปี จึงเกบ็ผลผลิตไดเ้ลก็นอ้ย
ไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือน  
         ปฏิทินการผลติมะนาวนอกฤดู 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

ระยะเตรียมตน้ กระตุน้การออก
ดอก 

    เกบ็ผลผลิต 

 

 

ระยะติดดอกและพฒันาผล 

       

 

 

 
 การปลูกพืชผกัสวนครัว เกษตรกรปลูกผกัไวบ้ริโภคเป็นรุ่นๆติดต่อกนั และใหเ้หลือจากบริโภคเพ่ือ
จ าหน่ายไดแ้ก่ แตงกวา ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ กวางคุง้ คะนา้ โหระพา เป็นตน้ ซ่ึงเกษตรกรสามารถขายไดกิ้โลกรัม
ละ 10 บาท เกษตรกรจะปลูกพืชผกัสวนในรอบบริเวณบา้นพ้ืนท่ีไม่มากเน้นปลูกเพ่ือบริโภค เพราะฉะนั้น
รายไดจ้ากการขายผกั จึงนอ้ย ส่วนการป้องกนัก าจดัแมลงมีการใชก้บัดกักาวเหนียวล่อแมลง ทั้งน้ีการพิจาณา
เลือกพืชผกัท่ีปลูกพิจารณาจากความตอ้งการตลาด และครอบครัวชอบบริโภค เป็นตน้ ในปี2558 เกษตรกรเลือก
ปลูกฟักทอง และฟักเขียว เพ่ิมจากผกัท่ีเคยปลูก เน่ืองจากราคาดี ผลผลิตสามารถเก็บไวไ้ดน้าน และมีตลาด
รองรับ เกษตรกรจะมีการแบ่งป่ันกนัไม่ไดข้ายผกัแบ่งใหเ้พ่ือนบา้น 
 การเพาะเห็ดฟางกองเตีย้ ด าเนินการตามค าแนะของกองวิจยัและพฒันาวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร โดย นางสาวอภิญญา สุราวุธ นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ จากส านกัวิจยัและ
พฒันาการเกษตรเขตท่ี8 จากการด าเนินการกิจกรรมน้ีเน่ืองจากเกษตรกรปลูกขา้ว ไวเ้พ่ือบริโภค หลงัจากเก็บ
เก่ียวขา้ว มีตอซงัขา้วเหลือในแปลงนา จึงไดแ้นะน ากิจกรรมน้ีเพ่ือไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากฟางขา้ว 
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          การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย มีวสัดุท่ีใชไ้ดแ้ก่ ฟางขา้ว อาหารเสริม เช้ือเห็ดฟาง ตะกร้าพลาสติก หรือไม้
แบบ พลาสติกคลุม วิธีท ากองเห็ดฟาง น าฟางท่ีผ่านการแช่น ้าจนอ่ิมตวัแลว้ประมาณ 1คืน ใหชุ่้ม มาใส่ลงใน
ตะกร้าพลาสติกท าใหแ้น่นดว้ยการข้ึนไปเหยียบหรือกดใหแ้น่นจนฟางหนาประมาณ 10 ซม. หรือ 1 ฝ่ามือ โรย
อาหารเสริมบนฟางขา้วบริเวณท่ีห่างจากขอบไมแ้บบเขา้มา 1 ฝ่ามือ โรยตามดว้ยเช้ือเห็ดฟางทบัลงบนอาหาร
เสริม ขั้นตอนดงักล่าว คือ ชั้นท่ี 1 จะท าชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 เช่นเดียวกนั แต่ชั้นท่ี 3 จบัตะกร้าพลาสติกท่ีอดัแน่น
คว ่าลงกบัพ้ืนยกตะกร้าออก  แลว้โรยเช้ือเห็ดดา้นบนแลว้ปิดทบัหลงักองดว้ยฟางขา้วบาง ๆ  ท ากองใหม่ถดั
ต่อไปทางดา้นขา้งห่างกนัประมาณ 1-2 คืบแลว้ท ากองต่อตามขั้นตอนเดิมทุก ๆ กองระหว่างกองทุกกอง โรย
อาหารเสริมและเช้ือเห็ดฟางแต่ละกองจะวางขนานกนัมีจ านวนกองประมาณ 10 กอง  หลงัจากกองเห็ดเป็น
แปลงเสร็จแลว้ รดน ้าใหชุ่้มและใหท้ัว่ตลอดทุก ๆ กอง ใชพ้ลาสติกคลุมกองทั้งหมดโดยใชพ้ลาสติก 2 ผืน 
ตามยาวคลุมเกยทบักนัตรงกลางแปลงแลว้คลุมทบัดว้ยฟางขา้วหรือตบัจาก ในฤดูร้อนอาจลดจ านวนกองลง
เหลือประมาณ 7 กองต่อแปลง ระยะระหว่างกองห่างมากข้ึนทั้งลดความแน่นในการอดัฟางของกองลงโดยใช้
เพียงมือกดกเ็พียงพอ  ซ่ึงขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางดงัภาพ 1-8 

             
1.การแช่ฟางขา้วจนอ่ิมตวั        2-3. เกล่ียพ้ืนท่ีให้เสมอและโรยปุ๋ยคอกรองพ้ืน   4.น าฟางขา้วใส่ตะกร้าและ 
          อดัใหแ้น่นหนา10 ซม. 

           
5.โรยอาหารเสริม         6.เสร็จกแ็ลว้คว  ่าตะกร้า                 7-8.ท าโครงและคลุมดว้ยพลาสติกด า 
และเช้ือเห็ดในแต่ละชั้น         เรียงกนัรดน ้าใหชุ่้ม  
 
 ผลการด าเนินการไดเ้ห็ดฟางจ านวนไม่มากเน่ืองจากช่วงท่ีด าเนินอากาศแห้งแลง้ท าให้ไม่ค่อยเกิด
ดอกเห็ด และฟางขา้วท่ีน ามาท าเป็นส่วนท่ีนวดน าเมล็ดขา้วออกไปแลว้ ในการปฏิบติัท่ีดีควรถอนทั้งตน้ขา้วท่ี
ติดโคนตน้มาดว้ยเพราะเป็นส่วนท่ีอาหารเสริมใหเ้ช้ือเห็ด เน่ืองจากช่วงท่ีด าเนินการไม่สามารถปฏิบติัไดท้ิ้งช่วง
นานดินแหง้ ผลการเพาะก็ไดผ้ลผลิตเห็ดฟางไม่มากน ามาบริโภคในครัวเรือน สามารถเก็บผลผลิตเห็ดฟางได ้
0.5-5.3 กก. ลดค่าใชจ่้ายเร่ืองอาหารได ้50-500 บาท หลงัด าเนินการเกษตรกรมีความสนใจท่ีจะท าต่อแต่ปัญหา
ในการหากอ้นเช้ือเห็ดและอาหารเสริม  
 การปลูกข้าวโพดหวานหลงันา โดยปลูกขา้วโพดหวานพนัธ์ุซูการ์ 75 และ สงขลา 84-1 ปลูกประมาณ 
0.5-1 ไร่ โดยด าเนินการปลูกตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรดงัน้ี ระยะปลูก 75 x 25 จ านวน 1 ตน้/หลุม  
การใส่ปุ๋ย คร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ ท่ีอายุ 15 วนัหลงัปลูก คร้ังท่ี 2 สูตร 46-0-0 อตัรา 
30 กก./ไร่ ท่ีอาย ุ30 วนั พร้อมพูนโคนกลบ และคร้ังท่ี 3 สูตร 46-0-0 คร้ังท่ี 2 อตัรา 30 กก./ไร่ ท่ีอายุ 45 วนัหลงั
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ปลูก เก็บเก่ียวผลผลิตหลงัออกไหมอายุ 18-20 วนั อายุเก็บเก่ียวประมาณ71-73 วนัผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุซูการ์ 
75 และ สงขลา 84-1 ในปี2557 จากเกษตรกรท่ีปลูก 4 ราย ได้ผลผลิตเฉล่ีย 2,110และ2,080กิโลกรัม/ไร่ 
ตามล าดบั ราคาขายกิโลกรัมละ20บาท ท าให้มีรายไดเ้ฉล่ีย42,200 และ41,600 บาท/ไร่เม่ือหักตน้ทุนแลว้มี
รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 35,921 และ35,930 บาท/ไร่ ส าหรับปี 2558 เกษตรกรปลูก 3 ราย ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,678 และ
2,554 กิโลกรัม/ไร่ ไดร้ายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 46,545 และ45,188 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉล่ียและรายไดสุ้ทธิสูงของปี2558 
สูงกวา่ปี 2557(ตารางท่ี 4) เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกบัการเจริญ เติบโตของขา้วโพดหวานพอดี และ
ราคาขายสูงกว่าอยู่ระหว่าง 20-25 บาท/กิโลกรัม ความชอบของเกษตรกรผูป้ลูกและผูบ้ริโภคชอบพนัธ์ุสงขลา 
84-1 เน่ืองจากรสหวานและนุ่มกวา่ เกษตรกรขายพนัธ์ุน้ีไดง่้ายกวา่ 
 
ตารางที่4 ผลผลิตขา้วโพดหวานฝักสดเฉล่ีย(กก./ไร่) รายไดเ้ฉล่ีย(บาท/ไร่)  ตน้ทุนเฉล่ีย(บาท/ไร่) และรายได้
สุทธิ(บาท/ไร่) ของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ ในปี2557 (4 ราย) และ ปี2558 (3 ราย)  

ปี/พนัธ์ุ 

ผลผลติเฉลีย่ฝักสด 
(กก./ไร่) 

รายได้เฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ซูการ์ 
75 

สงขลา 
84-1 

ซูการ์ 
75 

สงขลา 
84-1 

ซูการ์ 
75 

สงขลา 
84-1 

ซูการ์ 
75 

สงขลา 
84-1 

2557 2,110 2,080 42,200 41,600 6,279 5,670 35,921 35,930 
2558 2,678 2,554 53,567 51,320 7,495 6,848 46,545 45,188 

 
 สาธิตการป้องกนัก าจดัโรครากขาวหรือรากน า้ตาลของยางพาราใหเ้กษตรกรในโครงการ 3 ครัวเรือน  
โดยนกัวิชาการเกษตรจากศูนยวิ์จยัและพฒันาเกษตรสงขลา นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณวิธีการป้องกนัก าจดั
โรครากขาวหรือรากน ้าตาลของยางพาราโดยขุดร่อง ขนาดกวา้ง 15-20 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร พร้อมกบั
การใชส้ารเคมีโปรปิโคนาโซล เป็นสารเคมีตามค าแนะน าของสถาบนัวิจยัยาง อตัราการใช ้5-10 ซีซีต่อน ้า 1ลิตร 
ราดสารเคมีรอบโคนตน้ยางรัศมี 50 เซนติเมตร ท าการราดสารเคมี 2 คร้ังห่างกนัทุก6 เดือน ปฏิบติัการป้องกนั
และรักษาโรคกบัตน้ยางในแถวถดัไปของแถวตน้ยางท่ีเป็นโรคทุกตน้(สถาบนัวิจยัยาง, 2555)  
 

    
1. ดอกเห็ดของโรคราก         2.ขดุคูรอบตน้ท่ีเป็นโรค    3. ผสมสารเคมีตามอตัรา     4.เทสารเคมีท่ีผสมน ้าลงใน
            แนะน า       ร่องรอบโค่นตน้ 
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 การท าบัญชีครัวเรือน การพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียงจงัหวดัสตูล เกษตรกรมีการจดัท าบญัชีครัวเรือน แสดงรายรับ-รายจ่ายใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
กิจกรรมท่ีเหมาะสมใหแ้ต่ละครัวเรือน  สรุปรายรับและรายจ่ายของเกษตรกร 5 รายในรอบปีดงัตารางท่ี5 (ปี
2557) พบว่ารายรับ อยู่ระหว่าง129,840-422,310 บาท/ครัวเรือน/ปี รายไดส่้วนไดม้าจากอาชีพหลกั ไดแ้ก่ ท า
สวนยางพารา รับจา้งไถเตรียมดิน รับจา้งเยบ็เส้ือผา้และรับซ่อมแซม ส่วนรายจ่ายอยู่ระหว่าง 32,750-96,770 
บาท/ครัวเรือน/ปี มีเงินคงเหลือหรือรายไดสุ้ทธิ ตั้งแต่ 47,776-325,540 บาท/ครัวเรือน/ปี เม่ือพิจารณาถึงรายได้
เพ่ิม 20,100-67,038 บาท/ครัวเรือน/ปี(ตารางท่ี5) ซ่ึงไดม้าจากการท าการเกษตรเพ่ิมเติมโดยปลูกพืชเพ่ิมชนิด 
และการปฏิบติัดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมท าให้ไดผ้ลผลิตเพ่ิม การเพ่ิมกิจกรรมเช่นการเพาะเห็ด 
รายไดปี้2557 สูงกวา่ปี2558 เน่ืองราคายางพาราสูงกวา่ 2-3 เท่าตวั ปริมาณงานรับจา้งมากกวา่ รายไดปี้2558 ของ
เกษตรกรอยูร่ะหวา่ง 109,520-266,512 บาท/ครัวเรือน/ปีมีรายไดค้งเหลือ ตั้งแต่ 47,200-115,200 บาท/ครัวเรือน/
ปี และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 4,920-56,100 บาท/ครัว/ปี กิจกรรมต่างๆท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถลดรายจ่ายได ้3,000-4,800
บาท/ครัวเรือน/ปี(ตารางท่ี6)  รายได ้รายไดค้งเหลือ รายไดเ้พ่ิม นั้นแตกต่างกนัเน่ืองจากพ้ืนท่ีถือครองท่ีน ามาท า
การเกษตรท่ีต่างกนัคือ 7-18 ไร่ อาชีพหลกั และกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั และจ านวนสมาชิกท่ีช่วยงานทาง
การเกษตรซ่ึงมี 1-3 คน/ครัวเรือน 
ตารางที่ 5 สรุปรายรับ-รายจ่าย รายไดเ้พ่ิม ลดรายจ่าย รอบปี 2557ของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการจงัหวดัสตูล 

เกษตรกร 
รายรับ 
(บาท/ปี) 

รายจ่าย 
(บาท/ปี) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี) 

เพิม่รายได้ 
(บาท/ปี) 

ลดรายจ่าย 
(บาท/ปี) 

1.นายอิสมาแอ 200,000 82,400 117,600 20,100 3,000 
2.นายนาเรนทร 132,917 32,750 100,167 22,913 4,800 
3.นายบาเรน 129,840 82,064 47,776 22,990 3,100 
4.นายนภดล 422,310 96,770 325,540 22,110 4,700 
5.น.ส.บุญรัตน ์ 159,066 77,280 81,786 67,038 3,900 
 
ตารางที่ 6 สรุปรายรับรายจ่าย รายไดเ้พ่ิม ลดรายจ่าย รอบปี 2558 ของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการจงัหวดัสตูล 

เกษตรกร 
รายรับ 
(บาท/ปี) 

รายจ่าย 
(บาท/ปี) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ปี) 

เพิม่รายได้ 
(บาท/ปี) 

ลดรายจ่าย 
(บาท/ปี) 

1.นายอิสมาแอ 109,520 24,225 85,295 20,100 6,990 
2.นายนาเรนทร 266,512 151,512 115,000 7,695 6,000 
3.นายบาเรน 174,031 128,010 46,021 8,680 5,680 
4.นายนภดล 111,706 50,968 60,738 4,920 9,015 
5.น.ส.บุญรัตน ์ 143,800 96,600 47,200 56,100 6,900 
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 การประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูลของเกษตรกร จ านวน 5รายท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยยึดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การด าเนินกิจกรรมต่างๆบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง3 ห่วงคือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า(นิรนาม,2557ข) การพิจารณาเกษตรกรท่ีร่วมโครงการแต่ละ
ดา้นพบวา่ 
 ส าหรับด้านความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียน ตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงจากการประเมินพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ และ
จากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ว่าเกษตรกรจ านวน 4 ราย มีความพอประมาณระดับปานกลางถึงมาก 
เน่ืองจากการผลิตพืช และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ ไม่เบียดเบียนตน แต่มี 1รายคือ เกษตรกรรายท่ี5 
มีความพอประมาณระดบันอ้ย เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมมากและใหญ่เกินตวัในขณะท่ีมีแรงงานในการท า
เกษตรเพียงคนเดียว แต่เป็นคนท่ีคิดการณ์ไกลการวางแผนการผลิตพืชมีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด มีการกู้
เงินนอกระบบท าการเกษตร เป็นการเพ่ิมความเส่ียงในการลงทุน 
 ด้านความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความมีเหตุผลอยู่ระดบัมาก เช่นการเลือกพืชปลูก การวางแผนการปลูก และมี
ความขยนัและอดทน 
 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้
และไกล เกษตรกรทุกรายมีภูมิคุม้กนัอยูร่ะดบัปานกลาง 

สรุปในภาพรวมเกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย สามารถพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยูร่ะดบัปานกลาง ไดต้น้แบบจ านวน 3 รูปแบบดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบของตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูล 

รูปแบบ พืชหลกั พืชรอง กจิกรรมเสริม ปศุสัตว์ รายได้เพิม่ 
ปลูกพืชผสมผสาน ยางพารา /

ขา้ว 
ไมผ้ล:ลองกอง เงาะ 
กลว้ย มะนาวในวงบ่อ  
มะละกอ 
ขา้วโพดหวาน 

น ้าหมกั 
เห็ดฟางกองเต้ีย 
พืชผักสวนครัว
ขา้งบา้น 

- 38,467-
48,874 
บาท/
ครัวเรือน 

ปลูกพืชผสมผสาน+ 
ปศุสตัว ์

ยางพารา /
ขา้ว 

ไมผ้ล:ลองกอง มงัคุด 
เงาะ มะม่วง ทุเรียน 
กลว้ย มะนาวในวงบ่อ    
มะละกอ มะพร้าว      
อ้อยคั้นน ้ า  ข้าวโพด
หวาน 

น ้าหมกั 
เห็ดฟางกองเต้ีย 
เห็ดนางฟ้า 
พืชผักสวนครัว
ขา้งบา้น 

เล้ียงไก่ 14,027-
26,901 
บาท/
ครัวเรือน 
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รูปแบบ พืชหลกั พืชรอง กจิกรรมเสริม ปศุสัตว์ รายได้เพิม่ 
ปลูกพืชผสมผสาน+ 
ปศุสตัว+์ประมง 

ยางพารา ไมผ้ล:ลองกอง มงัคุด 
มะนาวในวงบ่อ  
ตะเคียนทอง    

น ้าหมกั 
พืชผักสวนข้าง
บา้น 

เล้ียงเป็ด ไก่ 
แพะ ววั 
เ ล้ี ย ง ป ล า
ทบัทิม 

23,100-
27,090 
บาท/
ครัวเรือน 

 
 การประเมนิความพงึพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรจังหวดัสตูลท่ีมีต่อเจ้าท่ีหน้าท่ีมาด าเนินการให้
ค าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยีจากการสัมภาษณ์หลงัเสร็จส้ินโครงการ(ตารางท่ี8) พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีระดบัมาก มีเพียงการติดต่อประสานงานความน่าเช่ือถือ และการ
ปฏิบติัการอยูร่ะดบัปานกลาง ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการเป็นอยู่ทุกดา้นคือสภาพความเป็นอยู่ ความ
เขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัความพอใจปานกลาง ส่วนความคิดท่ีว่าการน าเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบติัสามารถช่วยให้เกษตรกรด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข และรายได/้ปีท่ีครัวเรือนหามาได ้มีระดบัความ
พอใจปานกลาง ซ่ึงจาการประเมินคร้ังน้ีแสดงวา่กลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ียงัสามารถพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้
อีกเพ่ือใหบ้รรลุถึงความพึงพอใจในระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึนไปอีกได ้ส่วนความพึงพอใจของเกษตรกรจงัหวดัสตูลท่ีมี
ต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีผลิตพืช หรือกิจกรรรมเพ่ิมเติม ส่วนมากมีระดบัความพึงพอใจอยู่
ระดบัมาก (ตารางท่ี9) 
 สรุปภาพรวมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมมีการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจความพอเพียงอยู่ระดบัปาน
กลาง โดยพิจารณาจากความพอประมาณส่วนใหญ่อยู่ระดบัปานกลาง-มาก ความมีเหตุผลในการท าการเกษตร
และด ารงชีวิตอยู่ระดบัมาก  และมีภูมิคุม้กนัในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า และปัญหาในการท าการเกษตรอยู่
ระดบัปานกลาง แต่ทุกรายมีความคิดวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหเ้กษตรกรด ารงชีวิตไดอ้ย่าง
มีความสุขพอเพียงอยู่ระดบัมาก แต่ขณะน้ีทุกคนมีความคิดว่าตนเองมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ระดบัปานกลาง ซ่ึงจุดน้ีเองแสดงว่าเกษตรกรกลุ่มน้ีและเกษตรกรรายอ่ืนๆก็น่าท่ีจะสามารถพฒันา
ใหด้ ารงชีวิตใหมี้ความสุข ความเขม้แขง็ ไดเ้พ่ิมยิ่งข้ึนอีก  
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ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจงัหวดัสตูล 

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 4.2 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีน่าเช่ือถือใหค้ าแนะน าตรงตรงตามหลกัวิชาการ 3.8 ปานกลาง 
6. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชนข์องเกษตรกร 4.2 มาก 
7. เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต 4.6 มาก 
8. เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี เตม็ท่ีในการบริการ 5 มาก 
9. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.6 มาก 
10 ท่านพอใจในเทคโนโลยีท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า 4.6 มาก 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการเป็นอยู่ 
1. ท่านพอใจสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัระดบัไหน 3 ปานกลาง 
2. ท่านเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัไหน 3 ปานกลาง 
3. ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหท่้านด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 4.2 มาก 
4. ท่านพอใจในรายได/้ปีท่ีครัวเรือนหามาได ้ 3 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของเกษตรกรจงัหวดัสตูลท่ีมีต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีผลิตพืช หรือ
กรรรมเพ่ิมเติม 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X  ) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.การท าน ้าหมกัชีวภาพ 5 มาก 
2.การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์ 4.6 มาก 
3.การปลูกขา้วโพดหวานหลงันา 5 มาก 
4.การท าเห็ดฟางกองเต้ีย 4.33 มาก 
5.การป้องกนัก าจดัโรครากขาว/รากน ้าตาล 4.33 มาก 
6.วิธีการใชก้บัดกักาวเหนียวล่อแมลง 4.6 มาก 
7.การปลูกพืชผกัสวนครัว 5 มาก 

เกณฑป์ระเมิน คะแนน 5 = พึงพอใจมาก  คะแนน 3 = พึงพอใจปานกลาง  คะแนน 1 = พึงพอใจนอ้ย  คะแนน 0 = ไม่พอใจ   
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สรุปผลการทดลอง  

 จากการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดั
สตูลพบวา่รูปแบบการผลิตพืชท่ีเลือกมาทดสอบสามารถพฒันาให้เป็นตน้แบบระบบการผลิตพืชไดท้ั้ง 3
รูปแบบคือการปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัปศุสัตว ์และการปลูกพืชผสมผสาน
ร่วมกบัปศุสัตวแ์ละประมงซ่ึงแต่ละรูปแบบท าให้มีรายไดเ้พิ่ม และลดรายจ่ายรวมอยูท่ี่ 38,467-48,874 
บาท/ครัวเรือน 14,027-26,901 บาท/ครัวเรือน และ 23,100-27,090 บาท/ครัวเรือน ตามล าดับ ทั้งน้ีจะมาก
นอ้ยข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ีด าเนินกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มวา่มากหรือนอ้ย และงานน้ีนกัวิจยัก็มีเวลาในการร่วม
พฒันานอ้ย จึงท าให้การพฒันาอยูร่ะดบัปานกลางไม่ดีเท่าท่ีควร ส่ิงส าคญัในการพฒันาตน้แบบการผลิต
พืชน้ีคือตวัเกษตรกรเองวา่มีเวลาและจดัการเวลาในการท าการเกษตรไดพ้อดีและเหมาะสม มีความเขา้ใจ
และเขา้ถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะท าให้ด ารงชีวิตของเกษตรกรมีความสุข และความ
ย ัง่ยนื 

 
เอกสารอ้างองิ  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ. 2555. ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัสงขลา  เน้ือท่ี
 เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ขา้วนาปี รายภาคและรายจงัหวดั ปี 2553 -2554 ส านักงาน
 เศรษฐกิจการเกษตร  http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577 
บุญณิศา ฆงัคมณี  อาริยา จูดคง ลกัษมี สุภทัรา อุดร เจริญแสง จรัสศรี วงศก์ าแหง และ ศรินณา ชูธรรมธชั.2558.  

การผลิตลองกองคุณภาพ โครงการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชใน
ลองกองภาคใตต้อนล่าง กลุ่มวิชาการ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี8 จงัหวดัสงขลา กรม
วิชาการเกษตร 23 หนา้. 

นิรนาม.2557ก เศรษฐกิจพอเพียง www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html สืบคน้ เม่ือวนัท่ี 
 14 พฤศจิกายน 2557. 
นิรนาม.2557ข หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สืบค้นเม่ือวนัท่ี  
 14 พฤศจิกายน 2557. 
สถาบนัวิจยัยาง.2555 การป้องกนัก าจดัโรคราก ในค าแนะน าโรครากและอาการผิดปกติของยางพารา ปี 2555
 กรมวิชาการเกษตร หนา้ 39-42. 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม.2557 การบังคับให้มะนาวนอกฤดูกาล(มะนาวหน้าแล้ง) ในเอกสาร
 ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต ์15หนา้. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ รายภาคและรายจงัหวดั ปี 2555 คณะท างาน
 ส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคใต ้ปี 2555 (คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 1 ส.ค. 55)  
 http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577 
 
 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577
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ส านกัพฒันาชุมชน และกรมวิชาการเกษตร.2545 ระบบเกษตรธรรมชาติ น ้าสกดัชีวภาพ ตน้ทุนต ่า-ปลอด 
สารพิษกรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพท่ี์โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 

ศรินณา ชูธรรมธัช ทวี แจ่มจนัทร์  บุญณิศา ฆงัคมณี   นนัทิการ์ เสนแกว้   อภิญญา สุราวุธ      อาริยา จูดคง
 ลกัษมี สุภทัรา   บุญพา ชูผอม ชนินทร์ ศิริขนัตยกุล  และอุดร เจริญแสง. 2557  ส ารวจและวิเคราะห์
 ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูล ในรายงานเร่ืองส้ินสุด
 ปี2556 ของกรมวิชาการเกษตร 19 หนา้. 
อจัฉรา  พยพัพานนท.์2544 การเพาะเห็ดฟางกองเต้ียดว้ยฟางขา้ว เอกสารการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ของกลุ่มงาน           
 จุลชีววิทยาประยกุต ์กองโรคพืช และจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร หนา้ 55-56. 
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล.2557  www.phuketmet.tmd.go.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 
 

ภาคผนวก 

            
แผนผงัของนายนาเรนทร แซะอาหลี 

 

                
แผนผงับา้นและสวนของนายอิสมาเอล 
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แผนผงับา้นและสวนของนางบุญรัตน์ นลินี 

             
                                 แผนผงับา้นและสวนนายบาเรน 

ภาพผนวกที่1 แผนผงับา้นและสวนของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 4ราย 
 

             
ภาพผนวกที่ 2 การหมกัน ้าหมกัชีวภาพจากเศษปลา 

 

      
    ภาพผนวกที่ 3 สภาพสวนนายนาเรนทร แซะอาหลี 
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ภาพผนวกที่ 4 สภาพบา้นและสวนของนายนภดล 

     
ภาพผนวกที่ 5 สภาพบา้นและสวนของบาเรน 

     
ภาพผนวกที่ 6 สภาพบา้นและสวนของอิสมาแอ 

        
ภาพผนวกที่ 7 สภาพบา้นและสวนของนางบุญรัตน์ 

 


