
 
 

ทดสอบและพฒันาต้นแบบระบบการผลติพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในจังหวดัสงขลา 
Development  and  Testing of Cropping  System Model Under Sufficiency Economic Farming 
System in Songkhla  Province 
 
ทว ี แจ่มจนัทร์ 1   ธัชธาวนิท์  สะรุโณ2   ชนินทร์  ศิริขันตยกลุ2 ซ่อนกลิน่  แก้วสด2   นิภา  หม่ืนเมือง2 

 

บทคัดย่อ 
 การทดลองมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีใชน้ ้ าฝนในเขตต่างๆของ
ประเทศไทยโดยยึดหลกัเกษตรยัง่ยืนท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีรายไดต่้อหน่วยพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  การทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ไดด้ าเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556-กนัยายน 2558 ในพ้ืนท่ี 
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา มีเกษตรกรร่วมโครงการ 6 ราย สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม 
การใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี เป็นท่ีอยู่อาศยั ท่ีนามีตน้ตาลโตนดบนคนันาและพ้ืนท่ีร่องสวน ผลจากการส ารวจ
ขอ้มูลดา้นการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรพบว่าเกษตรกรส่วนมากท านาและปลูกพืชผสมผสานบนร่องสวน
เป็นอาชีพหลกัและเล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพรอง พืชท่ีเกษตรกรปลูกทัว่ไปในพ้ืนท่ีมี มะม่วงพิมเสนเบา กลว้ยน ้าวา้ 
มะพร้าว มะนาว ปาล์มน ้ ามนั พืชผกัสวนครัว ออ้ยคั้นน ้ า ดา้นปศุสัตวมี์ เล้ียงววั เล้ียงไก่ การพฒันาตน้แบบ
ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัสงขลาไดน้ าระบบการผลิตพืชแบบ
ผสมผสานมาพฒันาโดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ภายใต ้
2 เง่ือนไข มีความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ และคุณธรรม :ซ่ือสัตย ์อดทน  กล่าวคือดา้นความพอเพียงพฒันาการผลิต
พืชใหมี้เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์ใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ิมความหลากหลายของ
ชนิดพืชและมีระบบการผลิตท่ีเก้ือกูลกนัและกนั ในขบวนการผลิตมีความคุม้ค่าต่อหน่วยการลงทุนเพ่ือพฒันา
รายไดแ้ละความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน ผลจากการพฒันาท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรมีชนิดพืชท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารง
ชีพเพ่ิมข้ึน โดยเฉล่ียจาก 19 ชนิดเป็น 25ชนิด/ครัวเรือน ดา้นการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใชค้ าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรผสมผสานกบัภูมิปัญญาของเกษตรกร พฒันาการ
ผลิตกลว้ยน ้าวา้ของนางอารี ลดัดาวงศ์พบว่ากลว้ยใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม1,304กิโลกรัม/ไร่/ปี เป็น1,439.47 
กิโลกรัม/ไร่/ปี และกิจกรรมการปลูกถัว่เขียว เพ่ือเสริมรายไดห้ลงัการท านาให้ผลผลิตเฉล่ีย2ปี (ปี 2557และ 
2558) 102.50กิโลกรัม/ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชปุ๋้ยตามค าแนะน าส าหรับการปลูกปาลม์น ้ ามนั การ
ปลูกหญา้อาหารสัตว ์การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผกัสวนครัว การปลูกไมใ้ชส้อยเช่นไผ่กิน
หน่อ ข้ีเหลก็ มะม่วงหิมพานต ์ตน้พยุง ต าเสา มะออกกานี   และการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเป็น
กิจกรรมลดรายจ่าย เสริมรายได้ในครัวเรือนและด้านการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือสนับสนุน

                                                           
1ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ  จงัหวดันราธิวาส 
2ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จงัหวดัสงขลา 
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ความส าเร็จในการพฒันาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดจ้ดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยจดั
หมุนเวียนในแปลงเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มจ านวน 6 คร้ัง และนอกพ้ืนท่ี ณ ชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสะตอ อ าเภอกงหรา โครงการฟาร์มตวัอย่างอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริอ  าเภอบางแกว้ แปลงปลูกมะนาว
ในท่อซีเมนตข์องเกษตรกรอ าเภอเมืองพทัลุง และศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง จงัหวดัพทัลุง ผลจาก
การจดัเวทีเสวนาท าใหเ้กษตรกรมีความต่ืนตวัในการศึกษาเรียนรู้ แบ่งปันภูมิปัญญาความรู้ แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคการผลิตพืช สร้างความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ สร้างสมประสบการณ์ในการด ารงชีพ ผลจากการ
พฒันาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนครจงัหวดัสงขลา พบว่า
ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการผลิตพืชอย่างนอ้ย เฉล่ียร้อยละ19.26 บาท  และระบบการ
ผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีคือระบบไร่นาปลูกพืชใชน้ ้ านอ้ยเป็นพืชเสริมรายไดห้ลงัการท านาเช่น ถัว่
เขียวหรือพืชไร่อ่ืนๆ  ส่วนในพ้ืนท่ี ท่ีมีการขดุร่องสวนใชร้ะบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน  พืชท่ีมีศกัยภาพใน
พ้ืนท่ี เช่นมะม่วง ฝร่ัง มะพร้าว กลว้ยน ้าวา้ มะละกอ พืชผกัสวนครัว ปาลม์น ้ามนัหรือพืชอ่ืนๆ 
 
ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง ระบบการผลิตพืช 
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ค าน า 
 ผลกระทบเชิงลบต่อการเกษตรจากการพฒันาประเทศไทยท่ีผ่านมา ไดท้ าใหภ้าคเกษตรมีความส าคญั
ทางเศรษฐกิจลดลงและเกษตรกรยากจนมากข้ึน กล่าวคือสัดส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรในประเทศ
ลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2540 เหลือร้อยละ 8.3 ในปี 2556 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิการเกษตรของ
ครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 39.58 เป็น 36.56 ภาวะหน้ีสินครัวเรือนเกษตรเพ่ิมจาก 53,885 บาท/ครัวเรือน ในปี 
2551 /52 เป็น 59,808 บาท/ครัวเรือน ในปี 2554/55 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2556) 
        ปัญหาดังกล่าวน้ีได้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลาเช่นกัน   โดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทร 
สทิงพระท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อ  าเภอของจงัหวดัสงขลาคือ อ าเภอระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ และสิงหนครซ้ึง
มีพ้ืนท่ี รวม 356,343 ไร่ เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน ในช่วง 3-4 ทศวรรษท่ีผ่านมาเคยมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง
ดว้ย“โหนด(ตาลโตนด) นา เล”แต่ปัจจุบนักลบัพ่ึงพาอาชีพการผลิตพืชไดน้อ้ยลงกล่าวคือ ตาลโตนดถูกท้ิงร้าง
จ านวนมากเพราะมีรายไดไ้ม่จูงใจใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ท าเป็นอาชีพและมีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ส่วนการพ่ึงพา
การผลิตพืชอ่ืนๆมีนอ้ยลงเน่ืองจากขอ้จ ากดัของสภาพภูมินิเวศน์พ้ืนท่ีเป็นนาขนาดเล็กเฉล่ียประมาณ 11 ไร่/
ครัวเรือน และขาดแคลนน ้ า จึงท าใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ี เป็นกลุ่มท่ียากจนท่ีสุดของจงัหวดัสงขลา คือมีรายได้
เฉล่ีย 6,485 บาท/คน/เดือน ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของจงัหวดั ร้อยละ 60 มีสัดส่วนคนยากจนสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดั 
ร้อยละ 48 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2552) และเม่ือกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้เกษตรกรมีความตอ้งการใช้เงิน
เพ่ิมข้ึนแต่พ่ึงพาการปลูกพืชไดน้อ้ยลงจึงท าให้แรงงานภาคการเกษตรไหลออกสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการต่างๆท่ีก าลงัขยายตวัซ้ึงเท่ากบัเป็นการซ ้าเติมใหภ้าคเกษตรพฒันาไดย้ากข้ึนไปอีก 
 เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภูมิสังคมเกษตรพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระแล้วพบว่ามีจุดแข็งคือ มี
ตาลโตนดมากท่ีสุดในประเทศไทย เคยเป็นแหล่งปลูกขา้วและมะม่วงพนัธ์ุดี มีพ้ืนท่ีใกลต้ลาดส้ินคา้และตลาด
ส่งออก แต่มีจุดอ่อนดา้นเกษตรกรยากจน ถือครองพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ขาดแคลนน ้า ขาดแคลนแรงงานขาดความ
หลากหลายของพืชพรรณ เกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียว มีโอกาสคือช่องทางการตลาดส าหรับการบริโภคสินคา้
ของชุมชนเมือง และประเทศเพ่ือนบา้น ซ้ึงมีการส่งออกส้ินคา้เกษตรไปต่างประเทศทางด่านศุลกากรในจงัหวดั
สงขลามีมูลค่าของสินคา้พืชผกั ผลไม ้ประมาณ หน่ึงหม่ืนลา้นบาท/ปี และหลายชนิดส่งมาจากภาคอ่ืนๆ แต่มี
อุปสรรคดา้นภูมิอากาศเปล่ียนแปลง และภาคอุตสาหกรรมดึงแรงงานออกนอกภาคเกษตร แนวทางการพฒันา
จึงตอ้งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิม การผลิตพืชเดิมหรือพืชใหม่ท่ีมีศกัยภาพทางการคา้ เพ่ือให้เป็นฐานรายไดห้ลกั
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคม พร้อมทั้งพฒันาเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ 
และสร้างตน้แบบใหเ้กษตรกรเช่ือมัน่ในการพ่ึงพาดา้นการเกษตรแทนการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
 การแกปั้ญหาดา้นการสร้างความเขม้แข็งและมัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบนั้น ในยุทธศาสตร์
ประเทศไทย (Country Strategy) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการสร้างความมัน่คงทางอาหาร การลดความ
เหล่ือมล ้า และการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ท่ีเสนอใหน้อ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปี 2557 และ
ยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ ก็ไดเ้นน้กลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจยัเร่งด่วน (Priority-based Research Areas) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรเพ่ือความยัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ,2554) 
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 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดา้นการ
วิจยัการผลิตพืชในพ้ืนท่ี จึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ดา้นการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการผลิตพืชและไดมี้การวิจยัและพฒันาวิธีการ ประยุกตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ผลิตพืชมาอย่างต่อเน่ืองในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และพบว่าการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะ
ท าใหเ้กษตรกรมีระดบัความพอเพียงในการด ารงชีพเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่การปลูกพืช 9 กลุ่มผสมผสานใหเ้พียงพอต่อ
การใชป้ระโยชน ์การสร้างภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร การพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็นผูน้ าเป็นตน้แบบ และ
พฒันาวิถีการด ารงชีพ 
 จากการส ารวจข้อมูลดา้นการเกษตรและสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จงัหวดัสงขลา พบว่าสภาพพ้ืนท่ี เป็นท่ีราบลุ่ม การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี เป็นท่ีอยู่อาศยั ท านาปลูกตาลโตนดบน
คนันาและขุดยกร่องสวนปลูกพืชผสมผสาน เช่น มะม่วงพนัธ์ุพิมเสนเบา กลว้ยน ้าวา้ มะพร้าว มะนาว พืชผกั
สวนครัว ออ้ยคั้นน ้า และปาลม์น ้ามนั ดา้นปศุสตัวมี์การเล้ียงววั เล้ียงไก่ ขาดการจดัระบบการเกษตรท่ีเก้ือกูลกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหผ้ลผลิตไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การผลิตไม่ย ัง่ยืน  ดงันั้นการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเ้พ่ือแกปั้ญหาและพฒันาให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาอาชีพดา้นการเกษตรได้ 
และสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิผล  จึงจ าเป็นตอ้งศึกษา  ทดสอบและพฒันารูปแบบระบบ
การผลิตพืชในพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการผลิตท่ีย ัง่ยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  และไดรู้ปแบบการผลิตพืชใน
พ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ป็นแปลงตน้แบบใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีไดเ้รียนรู้ และน าไปปฏิบติัต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วสัดุอุปกรณ์ 
1.แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นการเกษตรของเกษตรกร  ทางดา้นการผลิตพืชและความพอเพียง                         

ในการด ารงชีพก่อนการด าเนินงาน   แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรหลงัการด าเนินงาน 
2.พนัธ์ุพืช  ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก หวัเช้ือจุลินทรีย ์กากน ้าตาล ขยุมะพร้าว  เชือกฟาง ถุงพลาสติกใส  มีดคดัเตอร์  

กรรไกรและเล่ือยตดัแต่งก่ิง 
3. เอกสารทางวิชาการ ดา้นเทคโนโลยีการผลิตพืชไดแ้ก่ ถัว่เขียว กลว้ยน ้าวา้ มะนาวในวงบ่อ และ

ปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ 
            วธีิการ 
            1. คดัเลือกรูปแบบ ตน้แบบจากสรุปผลของการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลา ปี 2556 ซ่ึงมี 3 รูปแบบคือ ระบบการปลูกพืช
ผสมผสานร่วมกบัปศุสัตวส์ัตวแ์ละประมง ระบบการปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัปศุสัตว ์ระบบการปลูกพืช
ผสมผสาน  (บุญพา และคณะ, 2557)   

2. คดัเลือกพ้ืนท่ีและคดัเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 6 ราย ซ่ึงมีการท าการเกษตรรูปแบบ 
ระบบการปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัปศุสตัว ์และระบบการปลูกพืชผสมผสาน  
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           3.  สัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ  จดัท าผงัแปลงและสุ่ม
วิเคราะห์ตวัอยา่งดินก่อนด าเนินการ 
          4.  ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบ ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวิเคราะห์ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน์ และความพอเพียงในการผลิตพืช จดัระบบการปลูกพืช
ผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัสภาพของพ้ืนท่ีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวคือ ความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุม้กนั ภายใต ้2 เง่ือนไข มีความรู้ :  รอบรู้ รอบคอบ และคุณธรรม: :ซ่ือสตัย ์อดทน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
                  4.1 ทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกรตน้แบบ 
                  4.2 พฒันาระบบการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความพอเพียงในการด ารงชีพใหก้บัเกษตรกร 
                  4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
                  4.4 การประเมินความพอเพียงของเกษตรกร  
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

การทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในจงัหวดัสงขลา มีวิธีการ  ศึกษาขอ้มูลจากผลส ารวจและวิเคราะห์ระบบการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัสงขลา และคดัเลือกรูปแบบท่ีจะท าการทดสอบและพฒันา  คดัเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการ คดัเลือก
เกษตรกร ศึกษาส ารวจขอ้มูลพ้ืนท่ีและครัวเรือนเกษตรกร  วิเคราะห์ระบบการผลิตพืช และสถานการณ์ดา้นการ
ผลิตพืชเพ่ือใช้ในการด ารงชีพ วางแผนและพฒันาระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกบัเกษตรกรทั้งเป็นกลุ่มและรายครัวเรือน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานในไร่นา
เกษตรกร จดักิจกรรมเคล่ือนไหวทางสังคม ติดตามผลการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูล ประเมินผลกระทบการผลิต
พืชต่อการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงม่ีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การคดัเลือกรูปแบบระบบการเกษตรท่ีจะท าการทดสอบและพฒันา จากสรุปผลของการส ารวจและ
วิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลามี 
3 รูปแบบคือ ระบบการปลูกพืชผสมผสาน  ปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์ ปลูกพืชผสมผสานร่วมกบั
การเล้ียงสัตวแ์ละประมง  เกษตรกรมีรูปแบบการปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุด 9 อ าเภอ
ไดแ้ก่ สะบา้ยอ้ย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า และหาดใหญ่  รองลงมาคือรูปแบบ
ระบบการปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสตัวแ์ละประมง มี 4 อ  าเภอไดแ้ก่ เทพา สทิงพระ นาหม่อม คลองหอยโข่ง  
และรูปแบบการปลูกพืชผสมผสานอยา่งเดียว มี 1 อ าเภอคือ สิงหนคร (บุญพา และคณะ, 2557)  ระบบการปลูก
พืชผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตวเ์ป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและเกษตรกรท่ีร่วมโครงการใหก้ารยอมรับ     

2. การคดัเลือกพ้ืนท่ีและคดัเลือกเกษตรกร ร่วมโครงการ   
2.1 คดัเลือกพ้ืนท่ีต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มในคาบสมุทรสทิง

พระ จงัหวดัสงขลา เกษตรกรส่วนมากท านาเป็นอาชีพหลกั ปลูกพืชผสมผสานบนร่องสวนเป็นอาชีพรองมี
ระบบการเกษตรท่ีเปราะบางกวา่เขตพ้ืนท่ีดอนซ้ึงปลูกยางพาราและไมผ้ลเป็นหลกั 
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              คดัเลือกเกษตรกร เขา้ร่วมโครงการ  จ านวน 6 รายคือ 
1. นายทะนง  หนูสวสัด์ิ 
2. นางอารี     ลดัดาวงศ ์
3. นายจรัญ    บุญรัตน์ 
4. นายจนัทร์   สุวรรณโณ 
5. นายผล       ธญัญาบาล 
6. นายจรัญ     จิตโสภา   

 2.2 ประชุมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีซ่ึงจากการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา
และอุปสรรคดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ี พบวา่มีปัญหาดงัน้ี 

1) เกษตรกรมีรายไดต้ ่า ผลผลิตต ่า  
2) ผลผลิตและราคาผลผลิตต ่าเช่น ขา้ว 
3) ค่าจา้งแรงงานและค่าครองชีพสูง ท าใหมี้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย  
4) ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้าท่วม ฝนแลง้ ขาดแหล่งน ้า เน่ืองจากไม่มีระบบชลประทาน 
5) สภาพพ้ืนท่ี ดินมีปัญหา เป็นดินเส่ือมโทรม 
6) ชุมชนอ่อนแอ มีปัญหาทางดา้นสงัคม เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ไม่ชอบท าการเกษตร จะมีแต่
ผูสู้งอายทุ าการเกษตร 
7) เกษตรกรขาดความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี  

          3. ผลการสมัภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ และ การจดัท าผงัแปลง
(ภาพภาคผนวกท่ี 1,2 ,3)และการเกบ็ตวัอยา่งดินวิเคราะห์ (ตารางท่ี 4) 
                ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปของอ าเภอสิงหนคร เป็นพ้ืนท่ีราบชายฝ่ังทะเล พ้ืนท่ีค่อย ๆ ลาดต ่าลงมา 
ตามแนวชายฝ่ังทิศตะวนัออก ดา้นอ่าวไทย และทิศตะวนัตกดา้นทะเลสาบสงขลา มีลกัษณะยาวเรียวเป็นรูป
สามเหล่ียมยื่นสู่ทะเลสาบ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 121,958 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีราบ 58,685 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.12 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด มีพ้ืนท่ีนา 23,847 ไร่ สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน โดยเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน โดยเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  สภาพทัว่ไปของ
พ้ืนท่ี ต าบลร าแดง เดิมจะเรียกกนัว่าชุมชนรังมดแดง เป็นชุมชนหมู่บา้นท่ีไดต้ั้งถ่ินฐานมานานหลายร้อยปี
มาแลว้ เป็นชุมชนท่ีมีความส าคญัในการคา้ขาย และขนถ่ายสินคา้ท่ีมีความส าคญัในอดีต จ านวนประชากร 
3,630 คน และจ านวนครัวเรือน 605 หลงัคาเรือน มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น  สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่ม การใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีนาและตาลโตนดบนคนันา และพ้ืนท่ีร่องสวน       
        การผลติพืชในพื้นที่ต าบล ร าแดง (ตารางที่ 1)  
 - ขา้ว มีพ้ืนท่ี 6,800 ไร่ 
 -ตาลโตนด มีผูผ้ลิต 200 ราย พ้ืนท่ี 250 ไร่  
 -กลว้ยน ้าวา้ มีผูผ้ลิต 140 ราย พ้ืนท่ี 220 ไร่ ผลผลิตรวม 190,000 กก. ผลผลิตเฉล่ีย  
2,375 กก./ไร่ ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้13 บาท/กก. 
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 -มะม่วง มีผูผ้ลิต 90 ราย พ้ืนท่ี 127 ไร่ ผลผลิตรวม 174,000 กก. ผลผลิตเฉล่ีย  
2,000 กก./ไร่ ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้10 บาท/กก. 
 -มะพร้าว มีผูผ้ลิต 119 ราย พ้ืนท่ี 118 ไร่ ผลผลิตรวม 33,600 กก. ผลผลิตเฉล่ีย  
1,680 กก./ไร่ ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้ 6 บาท/กก. 
 -พืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั มีผูผ้ลิต 9 ราย พ้ืนท่ี 22 ไร่ เร่ิมใหผ้ลผลิต  และ  มะนาว 25 ราย 14 ไร่   
ตารางที่ 1 ชนิดพืช ต าบล ร าแดง อ าเภอ สิงหนคร จงัหวดั สงขลา  ประจ าปี 2556  

ชนิดพืช จ านวนครัวเรือน 
เน้ือที่

ปลูก (ไร่) 
ผลผลติ 

( กโิลกรัม ) 

ผลผลติต่อ
ไร่ 

(กโิลกรัม) 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

ตาลโตนด 200 250 216,000 1,080 17.5 
กลว้ยน ้าวา้ 140 220 190,000 2,375 13.03 
มะนาว 25 14 4,800 2,400 46.25 
มะพร้าว 119 118 33,600 1,680 6 
มะม่วง 90 127 174,000 2,000 10 
ปาลม์น ้ามนั 9 22 0 0 0 
ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร,2557)  
 

               จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6 ราย พบว่า เกษตรกรอยู่ในวยั
สูงอาย ุคือมีอาย ุ53-74 ปี มีสมาชิกครัวเรือน 2-5 คน ใชแ้รงงานเกษตร 1-3คน ถือครองท่ีดินท าการเกษตรตั้งแต่
จ านวน 4-22ไร่กิจกรรมการเกษตร ประกอบดว้ย  ท านา ปลูกกลว้ย มะพร้าว มะม่วง  มะนาว ปาลม์น ้ามนัพืชผกั
สวนครัว ออ้ยคั้นน ้า พืชผสมสาน และเล้ียงววั  การศึกษาของสมาชิก   ป 4 -ปริญญาตรี บางรายมีต าแหน่งทาง
สงัคม มีทศันคติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีเช่น การด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย และมีอตัลกัษณ์การเป็นบุคคลตน้แบบ
ท่ีดีดา้นผลิตพืชและการด ารงชีวิตเช่นซ่ือสตัย ์ขยนัอดทน (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวจิยั ต าบลร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

รายการ 
ทะนง  

หนูสวัสดิ์ 
อารี  

ลดัดาวงศ์ 
จรัญ 

บุญรัตน์ 
จันทร์ สุวรรณ

โณ 
ผล  

ธัญญาบาล 
จรัญ 

จิตโสภา 
อาย ุ 53 67 54 74 72 64 
ท่ีอยู ่ 27/3   ม.3 14   ม.6 22/2   ม.3 22/2   ม.4 9   ม.4 65   ม.2 
สมาชิกครัวเรือน 4 5 5 4 2 4 
แรงงานเกษตร 3 2 1 2 1 2 
มีท่ีดินจ านวน(ไร่) 12 22 4 10 13 7 
กิจกรรมเกษตร ท านาปลูก

ตะไคร้ 
พืชผสมสาน 
เล้ียงววั 

ท านาปลูก
กลว้ย 
พืชผสมสาน 
เล้ียงววั 

ท านาปลูก
มะม่วง ออ้ย 
พืชผสมสาน 

ท านาปลูก
มะนาว 
พืชผสมสาน 
 

ท านาปลูก
กลว้ย 
พืชผสมสาน 
เล้ียงววั 

ปาลม์น ้ามนั 
มะม่วง 
พืชผสมสาน 

การศึกษาสูงสุดของ
สมาชิก 

ปริญญาตรี ป.4 ม.3 ป.4 ป.4 ปริญญาตรี 

ต าแหน่งทางสังคม ผูใ้หญ่บา้น - ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น 

ผูท้รงคุณวฒิุ - ขา้ราชการ
เกษียณ 

ทศันคติเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ใหพ้อเพียงทุก
ระดบั ดา้น
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมพืชใน
ชุมชน 

ความพอดี
ปลูกพืชให้
พอกิน ไม่
ตอ้งซ้ือ 

คือท างานให้
ส าเร็จท่ีตนเอง
ชอบใชชี้วติ ท่ี
เรียบง่ายยดึ
หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกใหพ้อกิน 
ขาย แจกเพื่อน
บา้น ก็ท  าส่ิงท่ี
ดีๆช่วยเหลือ
สังคม 

ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได ้

ปลูกพืชเพื่อ
เพ่ิมรายได ้ 
ลดรายจ่าย
ท าตวัอยา่งท่ี
ดี 

อตัลกัษณ์ ท างานเพื่อ
สังคม 

สร้างความดี 
มีส่วนร่วม
ในสังคม 

ซ่ือสัตย ์ 
ตรงเวลา 
ช่วยเหลือ 
คนอ่ืน 

ผูท้รงคุณวฒิุ
ชุมชนดา้น
วฒันธรรม 

มนุษย์
สัมพนัธ์ดี 

การจดัสวน
ในบา้น 
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เม่ือวเิคราะห์สถานการณ์ การผลติพืชเพ่ือการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร (๙ กลุ่มพืชผสมผสานพอเพยีง)พบว่า 
    -กลุ่มพืชรายได ้ประกอบดว้ย ขา้ว กลว้ย มะม่วง มะพร้าว มะนาว ตะไคร้ ออ้ยคั้นน ้า และอ่ืน เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 38,433.34 บาท/ครัวเรือน/ปี 
    -กลุ่มพืชอาหาร มีการปลูกเพ่ือใชเ้ป็นอาหารในครัวเรือน  มีไม่เพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์เช่นพืชผกัสวนครัว 

           -กลุ่ม พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพมีการใชป้ระโยชนน์อ้ยมาก   
           -กลุ่มพืชสมุนไพรป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน ์
           -กลุ่มพืชอาหารสตัว ์ยงัไม่มีการปลูก 
           -กลุ่มพืชไมใ้ชส้อย มีการปลูกทัว่ไปตามร่องสวน 
           -กลุ่มพืชอนุรักษดิ์นและน ้า มีการปลูกปอเทือง โดยการสนบัสนุนของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน แต่มีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือการท่องเท่ียว 
           -กลุ่มพืชอนุรักษพ์นัธุกรรมทอ้งถ่ิน เกบ็รักษาไวน้อ้ยและไม่มีการปลูกเพ่ิม เช่นตน้ล าพู ตน้ไข่เน่า 
           -กลุ่มพืชพลงังาน ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ยงัไม่มีการใชป้ระโยชนท์างดา้นพลงังานทดแทนในครัวเรือน  

รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ขอ้มูลการผลิตพืชและการใชป้ระโยชน์(๙กลุ่มพืชผสมผสานพอเพียง)ของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจยั ต าบลร าแดง อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 

รายการ ทะนง หนูสวัสดิ์ อารี ลดัดาวงศ์ จรัญ บุญรัตน์ จนัทร์ สุวรรณโณ ผล ธัญญาบาล จรัญ จติโสภา 
พืชรายได ้ กลว้ย 200 กอ1ขา้ว  

ชยันาท 4.5 ตนั ขาย 2.5 
ตนั  ตะไคร้ในนา 3.5 ไร่
ร่องสวน 3,000 กอ 

กลว้ย 900 กอ 9ไร่ 
เร่ิมใหผ้ลผลิตปี 57 
ขา้ว 4 ไร่ 9,500 บาท 

มะม่วงพิมเสน  11  ตน้ 
480 กก 12,000 บาท 
ออ้ยคั้นน ้ า รายได2้,800 
บาทปาลม์น ้ ามนั 100 ตน้ 
ปลูก สค. 56 

ขา้ว 10 ไร่ 28,000 บาท   
มะนาว 5 ไร่ 20,000 บาท 

กลว้ย250 กอ30,000 บาท 
กระทอ้น 15 ตน้ 2,000 
บาท 
 

แกว้มงักร  30 ตน้ 
2,100 บาท 
ปาลม์ 120 ตน้  
ปลูก กย55  
มะม่วง 40 ตน้(3700กก)
15,000 บาท 
มะพร้าว4200 บาท 
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รายการ ทะนง หนูสวัสดิ์ อารี ลดัดาวงศ์ จรัญ บุญรัตน์ จนัทร์ สุวรรณโณ ผล ธัญญาบาล จรัญ จติโสภา 
พืชอาหาร ตะไคร้  ถัว่พริก  มะเขือ  

ขา้ว 
ขา้ว และพืชผกัสวนครัว ขา้ว  ตะไคร้  พริก  ข่า  

ผกั  ถัว่ฝักยาว ขม้ิน 
ขา้ว  ตะไคร้  พริก  ข่า  
ผกั  

ขา้ว  กลว้ย  มะพร้าว  
กระทอ้น  มะนาว   

ผกั  มะพร้าวน ้ าหอม  
กลว้ย  มะนาว  

พืชสมุนไพร
สุขภาพ 

- - รางจืด  ทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ เจตมูลเพลิง
ดอกแดง 

ตูดหมูตดูหมา(พาโหม) พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 
ฟ้าทลายโจร 

สมุนไพรก าจดั
ศตัรูพืช 

- กระเพราแดง   - ทุเรียนเทศ   - - 

พืชอาหารสตัว ์ หญา้ธรรมชาติ หญา้ธรรมชาติ หญา้ธรรมชาติ หญา้ธรรมชาติ หญา้ธรรมชาติ หญา้ธรรมชาติ 
พืชไมใ้ชส้อย - พยงุ 50 ตน้ 

มะออกกานี  25 ตน้
พะยอม 25 ตน้ 

ไผสี่สุก 1 กอ   
 

ไผสี่สุก 2 กอ  
มะออกกานี 10 ตน้ ตน้
ต าเสา 6 ตน้ตะเคียนทอง 
4 ตน้ สะเดา 5 ตน้ 

ตะเคียน  มะขามเปร้ียว  
สะเดา 

ไผห่วาน  5 กอ 

พืชอนุรักษดิ์นน ้ า ปอเทือง  ปอเทือง แฝก     
พืชอนุรักษ์
พนัธุกรรม 

ตน้ไข่เน่า    หนุ่มซอ    
ล าพตูาลโตนด 

ตาลโตนด 
 

ตน้ไข่เน่า  สาเก
ตาลโตนด 

ตาลโตนด  สาเก ตาลโตนด ตาลโตนด 

รายได้ 
จากกจิกรรม 
การปลูกพืช 

105,000 บาท 9,500 บาท 14,800 บาท 
 
 

48,000 บาท 32,000 บาท 21,300 บาท 

รายได้เฉลีย่    38,433.34 บาท/ครัวเรือน/ปี     
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เกบ็ตวัอย่างดนิในพื้นที่แปลงเกษตรกร และส่งวเิคราะห์สมบัติดนิ 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดิน( เดือนกรกฎาคม 2557 ) 
รายการ ระดบัที่เหมาะสม ทะนง ผล จนั ครูจรัญ จรัญ อารี 
ความเป็นกรด-ด่าง  5.5-7.5 7.7 8.1 7.6 6.7 7.3 7.3 
อินทรียวตัถุ(%) 2.5  ข้ึนไป 0.6 0.3 1.5 0.9 2.5 0.7 
ไนโตรเจน(%) 5 ข้ึนไป 0.03 0.01 0.08 0.04 0.13 .04 
ฟอสฟอรัส(mg/kg) 15 ข้ึนไป 15 11 152 16 64 14 
โพแทสเซ่ียม(mg/kg) 90 ข้ึนไป 150 128 132 235 246 118 
แคลเซ่ียม(cmole/kg) 10 ข้ึนไป 8 16 23 4 20 13 
 
 จากผลการวิเคราะห์สมบติัดิน พบว่า สภาพดินแปลงปลูกพืชมีสภาพค่อนขา้งมีคุณสมบติัเป็นกลาง-
ด่างอ่อนๆ  มีอินทรียวตัถุนอ้ย ไนโตรเจน ต ่า  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอ 
 
      4. ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืช ภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูล ร่วมกบัเกษตรกร พบว่าการผลิตพืชในครัวเรือนของเกษตรกรยงัไม่
พอเพียงต่อการใชป้ระโยชน ์ในมิติต่างๆอยา่งย ัง่ยืน ตอ้งมีการเพ่ิมชนิดพืชและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของพ้ืนท่ี  ตลอดจนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวทางสังคม ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือกระตุน้ให้
เกษตรกรเกิดจิตส านึกในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดั้งน้ี   
               4.1  การทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีในไร่นาเกษตรกร  เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตพืชมา
ถ่ายทอดเพ่ือพฒันาภูมิปัญญาเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีการปลูกถัว่เขียวหลงันา การปลูกกลว้ยน ้าวา้  การผลิต
มะนาววงบ่อ  การผลิตปาล์มน ้ ามนัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  การดูแลบ ารุงรักษาไมผ้ลเช่นมะม่วง การ
ขยายพนัธ์ุพืช การใชก้บัดกัแมลงวนัผลไม ้ การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ  ล  

   การปลูกถั่วเขียวหลงันา 
การปลูกถัว่เขียวหลงัการท านาในภาคใตต้อนล่างสามารถปลูกไดป้ระมาณเดือน กมุภาพนัธ์-สิงหาคม 
     การปลูก 
การปลูกโดยทัว่ไปมี 2 วิธีคือ 

 1.การปลูกแบบหว่าน โดยไถดะ 1-2 คร้ัง หวานเมล็ดให้สม ่าเสมอแล้วไถกลบอีกคร้ังเพ่ือรักษา
ความช้ืนในดิน ใชเ้มลด็พนัธ์ุประมาณ 5-6 กก./ไร่ 
 2.การปลูกแบบแถว ใชร้ะยะระหวา่งแถว 50 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม.หยอดหลุม 3-4 เมลด็ หรือ
โรยเป็นแถวแลว้ถอนแยกใหไ้ด ้15-20 ตน้/เมตรใชเ้มลด็พนัธ์ุ 3-4 กก./ไร่ 

     การให้น า้ 
 เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตดีควรให้น ้ าทุกๆ 10-14 วนั โดยพยายามอย่าใหข้าดน ้ าในระยะท่ีถัว่เขียวติดฝักและ
หยุดใหน้ ้ าเม่ือฝักแรกแก่ การใหน้ ้ าแต่ละคร้ังอย่าปล่อยให้น ้ าท่วมแปลงควรระบายน ้าออกใหห้มดหลงัจากให้
น ้าทุกคร้ัง 
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      การก าจดัวชัพืช 
 พ่นสารเคมีควบคุมวชัพืชทนัทีหลงัปลูก โดยใชส้ารอลาคลอร์600 ซีซี/ไร่ หรือใชเ้ฟลกซ์ผสมวนั
ไซด ์160+160 ซีซี/ไร่ พ่นฆ่าวชัพืชใบแคบเม่ือมีวชัพืช 2-3 ใบ หรือใชจ้อบดายหญา้เม่ือถัว่เขียวอายุ 15วนัและ 
30วนั 

      การใส่ปุ๋ย 
 ปุ๋ยเคมีท่ีใชก้บัถัว่เขียวสูตร 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่ ใส่พร้อมปลูกหรือใส่เม่ือถัว่เขียวอาย ุ20 วนั 
 การเกบ็เกีย่ว 
 ใชวิ้ธีปลิดฝักแก่ท่ีเปล่ียนเป็นสีด า เกบ็เก่ียว2 คร้ังเม่ือถัว่เขียวอายปุระมาณ 65 วนั และ 75 วนั 
 การเกบ็เมลด็พนัธ์ุ 
 สามารถเกบ็เมลด็พนัธ์ุถัว่เขียวเพ่ือใชป้ลูกในฤดูกาลต่อไปได ้โดยลดความช้ืนใหอ้ยู่ในระดบั 11-12 
เปอร์เซ็นต ์บรรจุเมลด็ในกระสอบป่านท่ีสะอาดเกบ็ในโรงเกบ็ท่ีสะอาดมีอากาศถ่ายเทอากาศสะดวก ถา้พบการ
เขา้ท าลายของดว้งถัว่เขียวให้รีบน าออกผึ่งแดด หรือรมเมล็ดดว้ยสารอลูมิเนียมฟอสไฟด5์6 เปอร์เซ็นต์ อตัรา  
2-3 เมด็/เมลด็พนัธ์ุถัว่เขียว 1 ตนั 

 
ตารางที่ 5 ผลผลิตและรายไดก้ารปลูกถัว่เขียว ปี 2557 

ช่ือเกษตรกร 
พื้นที่

ปลูก(ไร่) 
ผลผลติ/ไร่ 
(กโิลกรัม) 

ผลผลติรวม 
(กโิลกรัม) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

นายทะนง หนูสวสัดิ์ 2.0 108 216 8,640 4,230 4,410 ราคาจ าหน่าย. 
กก.ละ 40 บาท 

นางอารี  ลดัดาวงศ์ 1.0 105 105 4,200 2,115 2,085 ราคาจ าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจรัญ บุญรัตน์ 1.5 110 165 6,600 3,172.50 3,427.50 ราคาจ าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจนัทร์ สุวรรณ
โณ 

1.0 98 98 3,920 2,115 1,805 ราคาจ าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายผล  ธัญญาบาล 
 

1.0 96 96 3,840 2,115 1,725 ราคาจ าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจรัญ จติโสภา 2.0 116 232 9,280 4,230 5,050 ราคาจ าหน่าย 
ก.ละ 40 บาท 

เฉลีย่ 1.5 99.5 151.5 6,817.5 3,172.5 3,645  

จากการถ่ยทอดเทคโนโลยีการปลูกถัว่เขียวหลงันาในปีปี 2557 ท าให้เกษตรกร ไดรั้บ ผลผลิตเฉล่ีย  
105.50 กิโลกรัม/ไร่ และ มีรายไดสุ้ทธิ 2,105.00บาท/ไร่ 
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ตารางที่ 6 ผลผลิตและรายไดก้ารปลูกถัว่เขียว ปี 2558 

ช่ือเกษตรกร 
พ้ืนที่

ปลูก(ไร่) 
ผลผลติ/ไร่ 
(กโิลกรัม) 

ผลผลติ
รวม 

(กโิลกรัม) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

นายทะนง หนูสวัสดิ์ 2.0 98 196 8,820 4,230 4,590 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

นางอารี  ลดัดาวงศ์ 1.0 98 98 4,410 2,115 2,295 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

นายจรัญ บุญรัตน์ 2.0 106 212 9,540 4,230 5,310 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

นายจันทร์ สุวรรณโณ 1.0 95 95 4,275 2,115 2,160 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

นายผล  ธัญญาบาล 
 

1.0 92 92 4,140 2,115 2,025 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

นายจรัล  จิตโสภา 
 

2.0 108 216 9,720 4,230 5,490 ราคาจ าหน่าย กก.
ละ 45 บาท 

เฉลีย่ 1.5 99.5 151.5 6,817.5 3172.5 3,645  

 ในปี 2558 เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย 99.50 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 2,362.50บาท/ไร่ 
เกษตรกรไดรั้บผลผลิตนอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบปี 2557 เน่ืองจากขาดน ้ าในระยะการเจริญเติบโตของถัว่เขียว
เพราะฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานาน 

 
 การปลูกกล้วยน า้ว้า 
วธีิปลูก 

      -ปลูกในช่วงฤดูฝน 
     -ปลูกดว้ยหนอใบแคบหรือตน้พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
      -เตรียมหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. 
 -ปุ๋ยคอกประมาณ 5 กิโลกรัม ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 50 กรัม ผสมเขา้ดว้ยกนักบัดินใส่ในหลุมสูงประมาณ 2 
ใน 3 ของหลุม 
      -ยกถุงกลา้ตน้กลว้ยวางในหลุมโดยระดบัของดินในถุงสูงกวา่ระดบัดินปากหลุมเลก็นอ้ย 
      -ใชมี้ดคมๆกรีดถุงจากกน้ถุงข้ึนมาถึงปากถุงทั้ง2 ดา้น(ซา้ยและขวา) ดึงถุงพลาสติกออกโดยระวงัอย่า
ใหดิ้นแตก กลบดินท่ีเหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนตน้ใหแ้น่น 
      -คลุมบริเวณโคนตน้ดว้ยฟางขา้วหรือหญา้แหง้ 
      -รดน ้าใหชุ่้ม 
 ระยะปลูก 
 2.5x3.0 เมตร, 2.5x2.5 เมตร จ านวนตน้ต่อไร่ เฉล่ีย 200 และ300 ตน้ต่อไร่ 
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 การดูแลรักษา 
       การใส่ปุ๋ย  ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อตัรา1 กิโลกรัม/ตน้/ปี โดยแบ่งใส่ 4 คร้ังๆละ 250 
กรัมแต่ละคร้ังห่างกนัประมาณ 3 เดือน 
       การใหน้ ้า ปริมาณน ้าท่ีใหข้ึ้นอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ี ความชุ่มช้ืนของดินปริมาณลมท่ีพดัผา่นจะท าใหก้าร
คายน ้ามากจึงไม่ควรปล่อยใหผ้ิวหนา้ดินแหง้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน เน่ืองจากรากจะหาอาหารอยูบ่ริเวณผิวดิน
จึงท าใหห้ยดุการเจริญเติบโต 
        การตดัแต่งหน่อ  ตดัแต่งหน่อหลงัจากปลูกประมาณ 3-4 เดือนจะมีหน่อข้ึนมารอบๆโคนตดัไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะเร่ิมออกปลี หรือ หลงัปลูกแลว้ประมาณ 7-8 เดือน ควรมีการไวห้น่อทดแทน 1-2หน่อ โดยหน่อท่ี 1
และ 2 ควรมีอายหุ่างกนัประมาณ 4 เดือน เพ่ือใหผ้ลกลว้ยมีความอุดมสมบูรณ์โดยเลือกหน่อท่ีอยูใ่นทิศทางท่ี
ตรงกนัขา้ม 
        การตดัแต่งใบ  ควรตดัแต่งใบช่วงท่ีตน้เร่ิมโตจนถึงเกบ็เก่ียว โดยเลือกใบแก่ และใบท่ีเป็นโรคออกตดั
ใหเ้หลือประมาณ 7-12 ใบ เพ่ือป้องกนัตน้กลว้ยโค่นช่วงออกปลี เพ่ือใชใ้บปรุงอาหาร และเพ่ิมความ
เจริญเติบโตของผลกลว้ย 
        การเกบ็เก่ียว  การเกบ็เก่ียวกลว้ยระยะใดข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการขนส่ง หากขนส่งไปขายไกลๆ อาจ
ตดักลว้ยเม่ือความแก่ประมาณ 75 % การดูลกัษณะความอ่อนแก่ของกลว้ย อาจดูจากลกัษณะผล เช่น ดูขนาดลูก
กลว้ยเหล่ียมกลว้ย หรือใชว้ิธีนบัอายุจากวนัแทงปลี หรือวนัตดัปลี ในการตดัจะตอ้งพิจารณาถึงตน้สูงหรือเต้ีย 
ถา้สูงกใ็หต้ดับริเวณโคนตน้เพ่ือใหต้น้เอียงลงมาโดยใหอี้กคนหน่ึงจบัหรือรับเครือกลว้ยไว ้จะตอ้งเหลือกา้นให้
ยาวพอสมควร น าไปยงัโรงเรือนเพ่ือคดัขนาดบรรจุต่อไป 
          การปฏิบติัหลงัเก็บเก่ียว น าเครือกลว้ยแขวนไวบ้นราว ปล่อยใหย้างไหลจนแหง้ ท าความสะอาดถูผล
หรือบริเวณปลายผลท่ีมีกลีบแหง้ติดอยูอ่อกใหห้มด แยกเครือกลว้ยออกเป็นหวีๆอย่างระมดัระวงัอย่าใหร้อยตดั
ช ้า คดัเลือกผลท่ีมีรอยต าหนิ หวีท่ีไม่ไดข้นาดออก จุ่มในน ้าผสมสารไธอาเมนตาโซล แลว้ผึ่งลมหรือเป่าใหแ้หง้ 
บรรจุหีบห่อ/บรรจุลงเข่งโดยมีใบตองรองเพ่ือป้องกนัการบอบช ้า 
         จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตดัแต่งหน่อ การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 1 กก./กอ/ปี โดยแบ่ง
ใส่ 4 คร้ังๆละ 250 กรัม ร่วมกบัปุ๋ยคอก 1 กระสอบ (20 กก.)ต่อปี ในแปลงกลว้ยของ นางอารี  ลดัดาวงศ์พ้ืนท่ี 
4.5 ไร่กลว้ย 450 กอ ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเฉล่ียไร่ละ 1,304.7 บาท/ไร่และแปลงของนายผล  ธญัญา
บาลแนะน าการตดัแต่งหน่อ การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 1 กก./กอ/ปี โดยแบ่งใส่ 4 คร้ังๆละ 250 กรัม ใน
พ้ืนท่ี 2.5 ไร่ กลว้ย 250 กอ  เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเฉล่ียไร่ละ 2,304 บาท/ไร่ 

 เทคโนโลยกีารผลติมะนาววงบ่อ 
 การใหน้ ้า  โดยใชส้ายยางรดหรือต่อระบบน ้าแบบมินิสปริงเกอร์ รดน ้าใหต้น้มะนาว 1-2 วนัต่อคร้ัง 
 การใส่ปุ๋ย หลงัปลูกมะนาวได ้1 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กรัม/ตน้ ใส่เดือนละ 1 
คร้ัง จนถึงระยะบงัคบัใหมี้การออกดอกจึงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อตัรา 100-200 กรัม/ตน้ 
 การคลุมโคนตน้  เพ่ือรักษาความช้ืนของผิวหนา้ดิน และควบคุมวชัพืชใหน้อ้ยลง 

การตดัแต่งก่ิง  ตดัก่ิงท่ีเป็นโรค และซอ้นกนัใหเ้หลือก่ิงมะนาวท่ีกระจายสม ่าเสมอกนัทัว่ทั้งตน้ 
 การค ้าก่ิง  มะนาวท่ีปลูกในวงบ่อจะโค่นลม้ง่ายควรค ้าก่ิงรอบตน้ เพ่ือรองรับน ้าหนกัของตน้และผลมะนาว 
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 การเพ่ิมดินปลูก  เม่ือดินปลูกเดิมยบุตวัท าใหดิ้นแน่น รากเจริญเติบโตไดไ้ม่ดี ควรน าดิน  ปุ๋ยคอก  และ
ข้ีเถา้แกลบอตัราส่วน  2:1:1 ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 150 กรัม/ตน้ น ามาใส่เติมในวงบ่อ ใหเ้ต็มปากบ่อ
หรือพูนข้ึนมาเลก็นอ้ย 
ขั้นตอนการบงัคบัมะนาวในวงบ่อ ใหผ้ลผลิตนอกฤดูกาล 
       1.ระยะเตรียมตน้ (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
           -ใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ 1-2 วนัต่อคร้ังทุกเชา้ 
 -ตัดแต่ง ก่ิง ท่ีทรุดโทรมและเป็นโรคไปท าลาย เ ติมดินผสมหรือปุ๋ยคอก และปุ๋ย เคมีสูตร  
15-15-15 อตัรา100 กรัม/ตน้และพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 21-21-21 อตัราตามฉลาก 
          -พ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูมะนาวท่ีพบการระบาด 
 2.ระยะกระตน้การออกดอกและติดผลอ่อน (กนัยายน-ตุลาคม) 
             -งดการใหน้ ้าตน้มะนาว และน าพลาสติกมาคลุมโคนตน้เพ่ือป้องกนัน ้าลงมาท่ีโคนตน้มะนาว ประมาณ 
10-15 วนัจนตน้มะนาวแสดงอาการเห่ียว 75-80% จากนั้นใหน้ ้ าอย่างสม ่าเสมอ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อตัรา 
150 กรัม/ตน้ พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 อตัราตามฉลาก ทุก 7 วนั เพ่ือกระตุน้การออกดอก  หลงัจากนั้น
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ มะนาว จะเร่ิมแตกใบอ่อนและ มีดอก ควรมีการพ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรู
มะนาว เช่น โรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบ เพล้ียไฟ และไรแดง 
 3.ระยะติดผล (พฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ุ) 
               -ใหน้ ้าตน้มะนาวอยา่งสม ่าเสมอ ทุกวนัตอนเชา้ 
 -ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อตัรา 150 กรัม/ตน้ เพ่ือบ ารุงตน้และผล 
 -พ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูมะนาวเม่ือพบการระบาด 
 4.การเกบ็เก่ียวผลผลิต 
              -หลงัจากดอกบาน ประมาณ 4-5 เดือน สามารถเกบ็ผลผลิตมะนาว  อายกุารเกบ็เก่ียวข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุมะนาว 
               เกษตรกรร่วมโครงการปลูกมะนาวในวงบ่อรายละ 5 ตน้ อยูใ่นระยะเร่ิมออกดอก 

 การปลูกปาล์มน า้มัน 
1. วธีิการปลูก 
1.1 การเตรียมพ้ืนท่ี 
                -โค่นและก าจดัตน้ไมอ้อกจากแปลง ไถพรวนปรับพ้ืนท่ีใหเ้รียบ 
                -ท าถนนใหญ่ กวา้งประมาณ 6 เมตร เพ่ือใหข้นยา้ยผลผลิตไดส้ะดวก 
                -ท าร่องระบายน ้าควบคู่ไปกบัถนน ในพ้ืนท่ีควรมีร่องระบายน ้า 3 ชนิดคือ 
1) ร่องระบายน ้าในแปลง ท าทุกๆ 6-8 แถว ของปาลม์น ้ามนั 

 2) ร่องระบายน ้ารวม สร้างขนานไปกบัถนนเขา้แปลง เช่ือมต่อกบัร่องระบายน ้าในแปลงกบัร่องระบาย
น ้าใหญ่ ระยะห่างแต่ละร่อง 200 เมตร 
 3)ร่องระบายน ้าใหญ่ รับน ้าจากร่องระบายน ้ารวม และระบายน ้าออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ สร้างขนาน
ไปกบัถนน 
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 1.2 ระยะปลูก 
                       -ควรปลูกเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ระยะระหวา่งตน้ดา้นละ 9 เมตร 
                       -วางแนวปลูกใหส้อดคลอ้งกบัการระบายน ้า ความลาดเทของพ้ืนท่ีและทิศทางของแถวตามทิศ
ตะวนัออก-ตก 
 1.3 การปลูก 
                       -ใชต้น้กลา้ปาลม์น ้ามนัอาย ุ12-18 เดือน ปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน ภาคใตบ้ริเวณชายฝ่ังทะเลดา้น
ตะวนัออก ควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม และชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก ปลูกในช่วงเดือน เมษายน-
พฤษภาคม 
                      -ขดุหลุมกวา้ง 45 ซม. ยาว 45 ซม. ลึก 35 ซม. ใหมี้ลกัษณะเป็นรูปตวัยู 
                      -แยกดินบนและดินล่างตากดินในหลุมไว ้10 วนั 
                      -ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตรองกน้หลุม อตัรา 250-500 กรัมต่อหลุม โดยผสมดินกบัปุ๋ยใหเ้ขา้กนั 
                      -น าตน้กลา้ปาลม์น ้ามนัวางลงในหลุม ใส่ดินชั้นบนลงไปก่อน แลว้จึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป อดั
ดินใหแ้น่นพอสมควร 
 1.4 การปลูกซ่อม 
                       -ตรวจตน้กลา้ท่ีปลูก ตน้กลา้ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้ง ไม่ลึกหรือต้ืนกวาเดิม ตน้ใดท่ียงัอดัดินไม่
แน่น หรือถูกลมพดัโยก ตอ้งท าหลกัแลว้ผกูใหแ้น่น 
                       -ควรปลูกซ่อมภายใน 1 เดือนหลงัจากปลูก 
 2. การปลูกพืชคลุมดนิ 
               ปลูกพืชตระกูลถัว่เป็นพืชคลุมดินก่อนปลูกปาลม์น ้ามนั โดยใชเ้มลด็อตัรา 0.8-1 กิโลกรัม ในสัดส่วน 
ถัว่คาโลโปโกเน่ียม: เพอราเรีย: ถัว่เซนโตรซีมา เท่ากบั 2 : 2 : 3 โดยน ้าหนกั หรือ อาจใชเ้ฉพาะถัว่เพอราเรีย 
และถัว่เซนโตรซีมา ในสัดส่วน  2 : 3  เพ่ือป้องกนัวชัพืช ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน และเพ่ิม
อินทรียวตัถุใหแ้ปลงปลูก 
 3. การตดัช่อดอก 
               ควรตดัช่อดอกปาลม์น ้ามนัท้ิงในระยะแรกช่วงตน้ปาลม์อาย ุ16-18 เดือนหลงัปลูก เพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ของตน้ปาลม์น ้ามนัในการใหผ้ลผลิต 
 4. การตดัแต่งทางใบ 
                -ปาลม์น ้ามนัท่ีเร่ิมปลูกจนถึงปีท่ี 6 ควรไวท้างใบ 7-8 รอบ (56-64 ทางใบ) 
                -ปาลม์น ้ามนัท่ีโตเต็มท่ี ควรไวท้างใบ 4.5 – 6.5 รอบ ( 36- 48 ทางใบ ) 
                - ไม่ควรตดัแต่งทางใบจนกวา่จะถึงช่วงเกบ็เก่ียวผลผลิต ควรตดัทางใบใหเ้หลือรองรับทะลายปาลม์
เพียง 2 ทาง (ชั้นล่างจากทะลาย) 
                 -ทางใบท่ีตดัแลว้ ควรน ามาเรียงไวร้อบโคนตน้ หรือเรียงกระจายแถวเวน้แถว 
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5. การให้ปุ๋ย 
ตารางการใส่ปุ๋ยส าหรับปาล์มน ้ามนั 

ปีที ่
 ปุ๋ย (กรัม/ต้น) 

เดือนที ่
แอมโมนีย
ซัลเฟต 

ร็อคฟอสเฟต 
โพแทสเซ่ียม
คลอไรด์ 

คีเซอร์ไรด์ โบเรท 

1 0 หลุมปลูก - 500 - - - 
 1 109.3 - - - - 
 3 175.2 - - 100 - 
 6 219 - 100 - - 
 9 328.6 250 150 - 30 
 12 394.3 - 200 - - 

2 15 547.8 - - 250 - 
 18 547.6 500 500 - 60 
 21 876.2 - 750 250 - 
 24 1,314.3 500 1,000 - - 

3 27 1,642.9 - 1,000 500 - 
 31 1,642.9 1,500 1,000 - 90 
 36 2,190.4 - 1,000 500 - 

4 40 2,190.4 1,500 1,500 500 100 
 46 2,190.4 - 1,500 500 - 

5 52 4,380.8 1,500 2,000 500 80 
 58 1,642.9 - 2,000 500 - 

6 ปีข้ึน
ไป 

คร้ังท่ี 1 2,190.4 1,500 2,000 500 80 

 คร้ังท่ี 2 3,285.7 - 2,000 500 - 
 
ปุ๋ยแอมโมเน่ียมซลัเฟต (21-0-0) 
ปุ๋ยทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต  (0-46-0) 
ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต               (0 -3- 0) 
ปุ๋ยโพแทสเซ่ียมคลอไรด ์            (0-0-60) 
         -ควรก าจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยในขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 
         -ควรเกบ็ตวัอย่างดินและใบปาลม์น ้ามนัไปวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือประเมินความตอ้งการธาตุอาหารของ
ปาลม์น ้ามนั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย 
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 ในระยะแรก เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัคือ นายจรัญ  จิตโสภา ไม่มีความรู้เร่ืองการใชปุ๋้ยในปาลม์
น ้ามนัท าตน้ปาลม์ขาดความอุดมสมบูรณ์ใหผ้ลผลิตชา้ และไดแ้นะน าการใชปุ๋้ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร  ในช่วงปลายปี 2558 เร่ิมใหผ้ลผลิต 
 การจดัการสวนผลไม ้เช่นมะม่วง กระทอ้น แนะน าการตดัแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มใหมี้แสงท่ีเหมาะสม
ไม่ทึบจนเกินไป การใส่ปุ๋ยท่ีถูกสูตรถูกเวลาในอตัราท่ีเหมาะสม  ปัญหาแมลงวนัผลไม ้แนะน าใหใ้ชก้บัดกักาว
เหนียวติดหอ้ยท่ีตน้และเปล่ียนทุกๆ 2 สปัดาห์ แนะน าการห่อผล 
 การท าปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ จากเศษพืชและเศษปลา ผสมกบักากน ้ าตาลในอตัรา  1: 1 หมกัประมาณ  
1 เดือน แลว้น าไปรดตน้ไม ้ พืชผกัสวนครัว โดยการผสมน ้าใหเ้จือจางก่อนในอตัรา  1 ส่วน ต่อน ้า 500-1,000 
ส่วน ประโยชนข์องน ้าหมกั  น ้าหมกัประกอบดว้ยสารอินทรียต่์างๆเช่น เอนไซม ์ออร์โมนและธาตุอาหารต่างๆ  
เอนไซมช่์วยยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุใหเ้ป็นสารอินทรียซ่ึ์งเป็นอาหารของพืชและสารอินทรียบ์างตวัช่วยเพ่ิมความ
ตา้นทานใหแ้ก่พืชท าใหพื้ชมีความตา้นทานโรคและแมลงมากข้ึน ( ส านกัพฒันาชุมชนและกรมวิชาการเกษตร, 2545)  
 การตอนก่ิงมะนาว  มีอุปกรณ์ คือ มีดคดัเตอร์ ขุยมะพร้าว  ถุงพลาสติก  เชือกฟาง วิธีการตอน เอาขุย
มะพร้าวใหม่ท่ีเตรียมไวไ้ปแช่น ้าประมาณ 1 คืน แลว้ใชมื้อก าขุยมะพร้าวข้ึนมาบีบน ้าให้พอหมาดๆไม่ฉ ่าน ้ า
บรรจุลงในถุงพลาสติกใสขนาด 3X5 น้ิว อดัพอแน่นเกือบเต็มถุงผูกปากถุงให้แน่นดว้ยเชือกฟาง เตรียมไว้
ตามท่ีตอ้งการ  คดัเลือกก่ิงมะนาวท่ีไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปหรือก่ิงเพสลาด หาต าแหน่งท่ีควัน่ก่ิงใหก่ิ้งมีความ
ยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตรจากปลายก่ิง ควัน่ก่ิงโดยเด็ดใบออกบางส่วนเพ่ือความสะดวกในการควัน่ก่ิง  ใช้
มีดคมๆและสะอาดควัน่รอบก่ิง 2 รอยห่างกนัประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ลอกเปลือกและขูดเยื่อเจริญออกให้
หมดระวงัอย่าใหร้อยแผลช ้า น าถุงบรรจุขุยมะพร้าวท่ีเตรียมไวผ้่าตามยาวลึกเขา้ไปคร่ึงถุง แลว้สวมเขา้กบัรอย
แผลของก่ิงมะนาวท่ีควัน่ไวใ้หแ้นบสนิทมดัดว้ยเชือกฟางใหแ้น่นขยบัเขยื้อนไม่ได ้ใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์
รากสีขาวจะงอกออกมาปล่อยไวจ้นครบ 4 สัปดาห์ หรือครบ 1 เดือนรากเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล แลว้จึงตดัดว้ย
กรรไกรคมๆไปช าในถุงเพาะช าโดยแกะถุงพลาสติกใสออกก่อน     
 จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตอนก่ิงมะนาวในแปลงของ นายจนัทร์  สุวรรณโณ ท าใหเ้กษตรกรมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนในปี 2558 จ านวน  5,100 บาท จากการตอนก่ิงมะนาวจ าหน่าย   

4.2  พฒันาระบบการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความพอเพียงในครัวเรือนเกษตรกร มี 2 ระบบคือ 
 -พ้ืนท่ีนาขา้ว  ปลูกพืชใช้น ้ าน้อยหลงัการท านา  เช่น ปลูกถัว่เขียวเพ่ือเป็นพืชอาหาร พืชเสริม

รายได ้และพืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
-พ้ืนท่ียกร่องสวน ปลูกพืชผสมผสาน เพ่ิมชนิดพืชให้มีความหลากหลาย เพียงพอต่อการใช้

ประโยชน์ในมิติต่างๆเช่นกลุ่มพืชรายได ้ พืชอาหาร พืชอาหารสัตว ์ไมใ้ชส้อย พืชสมุนไพร และ พืชผกัสวน
ครัวเพ่ือเสริมรายได ้ลดรายจ่ายในครัวเรือน  (รายละเอียดการพฒันาการผลิตพืชรายครัวเรือนตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 กิจกรรมการพฒันาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายครัวเรือน 
 ช่ือ พื้นที ่ กจิกรรม 
นายทะนง  หนูสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นา   
 
-ร่องสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปลูกถัว่เขียวหลงันา 2 ไร่ (พนัธ์ุ ชยันาท 84-1)รายละเอียดตามตาราง
ท่ี 6 และ7                      
-ปลูกมะละกอพนัธ์ุออลแลนด ์1 ไร่ มะละกอ 92 ตน้ ไดผ้ลผลิต 
 รวม 1,196 กก.จ าหน่าย กก.ละ 15 บาทเป็นเงิน 17,940 บาท 
ตน้ทุนการผลิต (ค่าปุ๋ยคอก และ ปุ๋ยเคมี) 3,726 บาทเกษตรกร 
มีรายไดสุ้ทธิ 14,214 บาท                         
-ปลูกขา้วโพดหวาน 0.5ไร่ ผลผลิต 1,235 กก.จ าหน่าย กก.ละ 13 บาท 
เป็นเงิน 16,055 บาท ตน้ทุน(ค่าปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมี) 3,150 บาท มีรายได้
สุทธิ  12,905 บาท                                               
-ปลูกผกัสวนครัว (มะเขือยาว พริก ขม้ิน ผกับุง้ คะนา้กวางตุง้ 
ถัว่ฝักยาว) เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน                                                               
-ปลูกไผ ่กินหน่อ 10 ตน้ยงัไม่มีผลผลิต                                                
-ปลูกมะนาวในวงบ่อ 5 ตน้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน                                                    
-ปลูกไมใ้ชส้อย มะออกกานี 12 ตน้, พะยงู 5 ตน้ ,ข้ีเหลก็ 5 ตน้                                              
-ปลูกหญา้อาหารสตัว ์2 ไร่(เนเปีย,ออ้ยอาหารสตัว)์เล้ียงววั                 
-ท าปุ๋ยหมกัชีวภาพใชเ้อง                          

นางอาลี  ลดัดาวงศ ์ -นา 
-ร่องสวน  

-ปลูกถัว่เขียวหลงันา 1 ไร่(พนัธ์ุชยันาท 84-1)                       
-ปลูกผกัสวนครัว (ขม้ิน ตะไคร้ พริก มะเขือ แตงกวา บวบ                                                         
-ปลูกมะนาวในวงบ่อ 5 ตน้                                             
-ปลูกกลว้ยน ้ าวา้พ้ืนท่ี 9 ไร่ กลว้ย 900 กอ(1 ไร่= 100 กอ) ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารปลูกกลว้ยใหก้บัเกษตรกรโดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 
ส่วนคือส่วนท่ี 1 พ้ืนท่ี 4.5 ไร่ กลว้ย 450 กอ ใหเ้กษตรกรปฏิบติัตาม
วธีิการเดิมท่ีเคยปฏิบติัมาคือ ใส่ปุ๋ยคอก(ข้ีววั)ปีละ 2 กระสอบ/กอ (ข้ี
ววั กระสอบละ 20 กก.ราคา 20 บาท)โดยแบ่งใส่ 2 คร้ังๆละ 1 
กระสอบ ใส่ช่วงเดือน มกราคม และเดือน กรกฎาคม ไวห้น่อมาก 5-
10 หน่อ/กอ เกษตรกรมีตน้ทุนค่าปุ๋ยคอกเฉล่ียไร่ละ 4000 บาท/ปี 
ส่วนท่ี 2 พ้ืนท่ี 4.5 ไร่ กลว้ย 450 กอ แนะน าใหเ้กษตรกรใส่ปุ๋ยคอก(ข้ี
ววั)ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 โดยใส่ดั้งน้ี ปุ๋ยคอกใส่ช่วงเดือน
กรกฎาคม 1 กระสอบ/กอ และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 1 กก./กอ/ปี 
แบ่งใส่ 4 คร้ังๆละ 250 กรัม ห่างกนั 3 เดือน  แนะน าการตดัแต่งหนอ 
ไวห้นอ 2-3 หน่อ/กอ การตดัแต่งทางใบวธีิการน้ีเกษตรกรมีตน้ทุนค่า
ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีรวมไร่ละ 4,050 บาท/ปี  
 -ท าปุ๋ยหมกัชีวภาพใชเ้อง 
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 ช่ือ พื้นที ่ กจิกรรม 
นายจรัญ  บุญรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นา 
-ร่องสวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปลูกถัว่เขียวหลงันา(พนัธ์ุชยันาท 84-1) พ้ืนท่ี  2 ไร่ 
-ปลูกมะนาวในวงบ่อ 5 ตน้ 
-มะม่วงพนัธ์ุพิมเสนเบา แนะน าการดูแลบ ารุงรักษา 
เช่นการตดัแต่งก่ิง การใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลา 
ตอ้งการของพืช การใชก้บัดกักาวเหนียวป้องกนัแมลงศตัรูพืช 
-พืชผกัสวนครัว ปลูกตะไคร้ พริก ขม้ิน มะเขือ ถัว่ 
 พลู ถัว่ฝักยาว มะเขือพวง 
-ปาลม์น ้ ามนั (ปลูกปี 2556 พ้ืนท่ี 5 ไร่ 100 ตน้) 
แนะน าใหใ้ชปุ๋้ยตามค าแนะน าของกรมวชิาการ 
เกษตร 
-ปลูกไมใ้ชส้อย ข้ีเหลก็ 20 ตน้ , ต าเสา 10 ตน้และ 
มะออกกานี 12 ตน้ 
-ปลูกพืชอาหารสตัว ์2 ไร่ เช่น ออ้ยอาหารสตัว ์
 

นายจนัทร์  สุวรรณโณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นา 
-ร่องสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปลูกถัว่เขียวหลงันา(พนัธ์ุชยันาท 84-1) 1 ไร่ 
-ปลูกมะนาวพ้ืนท่ี 2 ไร่ แนะน าการดูแลบ ารุงรักษา 
เช่น การตดัแต่งก่ิง การใชปุ๋้ยตามความเหมาะสม 
การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช 
-ปลูกมะนาวในวงบ่อ 5 ตน้ 
-ปลูกผกัสวนครัว ขม้ิน ตะไคร้ พริก บวบ  
-ปลูกไมใ้ชส้อย เช่น มะออกกานี 5 ตน้ ต าเสา 5ตน้ 
-ท าปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง 
-แนะเร่ืองการขยายพนัธ์ุพืชโดยการตอนก่ิงมะนาว 
ซ่ึงในปี 2558 สามารถตอนก่ิงมะนาวได ้102 ก่ิงและ 
ช าถุงจ าหน่ายตน้ละ 50 บาท 

นายผล  ธญัญาบาล -นา  
-ร่องสวน   

-ปลูกถัว่เขียวหลงันา(พนัธ์ุชยันาท 84-1) 1 ไร่ 
-ปลูกกลว้ยน ้ าวา้ พ้ืน 2.5 ไร่กลว้ย 250 กอ ขาด 
การดูแลบ ารุงรักษา  แนะน าการตดัแต่งหน่อให ้
ไวห้น่อ 2-3 หน่อ ตดัแต่งทางใบ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อตัรา 1 กก./กอ/ปี โดยแบ่งใส่ 4 คร้ัง 
คร้ังละ 250 กรัม ห่างกนั 3 เดือน 
-ปลูกไผกิ่นหน่อ 30 กอ 
-ปลูกผกัสวนครัว ขม้ิน ตะไคร้ พริก ข่า มะเขือ 
-ปลูกมะนาว 3 ตน้ 
-ปลูกไมใ้ชส้อย เช่น ต าเสา 20 ตน้ 
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 ช่ือ พื้นที ่ กจิกรรม 
นายจรัญ  จิตโสภา -นา 

-ร่องสวน  
-ปลูกถัว่เขียวหลงันา(พนัธ์ุชยันาท 84-1) 2 ไร่ 
-ปลูกแกว้มงักร 30 ตน้ ปลูกเพ่ิมอีก 20 ตน้ เป็น 
50 ตน้ แนะน าการตดัแต่งก่ิงหลงัการเก็บเก่ียว 
การใส่ปุ๋ย 
-ปลูกมะม่วงพนัธ์ุพิมเสนเบา แนะน าการตดัแต่ง 
การใส่ปุ๋ย การใชก้าวเหนียวเป็นกบัดกัแมลง 
ศตัรูพืช 
-ปลูกปาลม์น ้ ามนัพ้ืนท่ี 6 ไร่ (ปลูกปี 2555)เร่ิม 
เก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2558 แนะน าการตดัแต่ง 
ทางใบ และการใชปุ๋้ยตามค าแนะน ากรมวชิาการ 
เกษตร 
-ปลูกมะนาวในวงบ่อ 5 ตน้ 
-ปลูกผกัสวนครัว พริก บวบ มะระ ฝักเขียว ขม้ิน 
ตะไคร้ ขิง ข่า โหระพา พริกไทย 
ปลูกมะพร้าวน ้ าหอม 0.5 ไร่ เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอีก 2 ไร่ แนะน าการใชปุ๋้ย 
-ปลูกไมใ้ชส้อย เช่น มะออกกานี 13 ตน้ ต าเสา 
10 ตน้ ข้ีเหลก็ 5 ตน้ 
-ท าปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง 

 
 
 ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลกั  
3 ห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั และ 2 เง่ือนไข คือการใชค้วามรู้ ความ
รอบคอบ มีคุณธรรม ประกอบกบัการวางแผน การตดัสินใจในการกระท าท่ีถูกตอ้ง ท าใหค้รัวเรือนเกษตรกร มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการปลูกพืชแบบผสมผสาน(ปี 2558) เฉล่ียร้อยละ 19.26 และมีพนัธ์ุพืชเพ่ิมข้ึนโดย
เฉล่ียจาก 19 ชนิด เป็น 25 ชนิดต่อครัวเรือน(รายละเอียดตามตารางท่ี 8) 
ตารางที่ 8 รายไดเ้พ่ิมของครัวเรือนเกษตรกรหลงัการพฒันาระบบการผลิตพืช (ปี 2558) 

ช่ือ กจิกรรมเดมิ กจิกรรมเพิม่รายได้ 
รายได้รวม 
(บาท) 

รายได้เพิม่ 
(ร้อยละ) 

นายทะนง หนูสวัสดิ์ -กลว้ยน ้าวา้200กอ25,000บ 
-ขา้ว 2 ไร่( ชยันาท) 4.5 ตนั    
แบ่งขายมี รายได ้17,500บ.) 
-ตะไคร้ในนา 3.5 ไร่ร่องสวน 
3,000 กอ62,500 บ. 

-ปลูกถัว่เขียวหลงันาปี58 
รายได ้4,590 บาท 
-ปลูกมะละกอ  
รายได ้14,214บาท 
ขา้วโพดหวาน 12,905บ. 

  

รายได ้105,000  บาท รายไดเ้พ่ิม 31,709บาท 136,709บาท 
 

23.20 
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ช่ือ กจิกรรมเดมิ กจิกรรมเพิม่รายได้ 
รายได้รวม 
(บาท) 

รายได้เพิม่ 
(ร้อยละ) 

นางอารี  ลดัดาวงศ์ -กลว้ย 900 กอ 9ไร่ 
(รายได ้9,040บ./ไร่/ปี) 
เป็นเงิน 81,360 บาท 
-ขา้ว 4 ไร่( รายได ้9,500 บาท)  

-ปลูกถัว่เขียวปี 58 
รายได ้2,295 บาท 
-พฒันาการปลูกกลว้ย 4.5ไร่
รายไดเ้พ่ิม5,871.15บาท 

  

รายได ้90,860    บาท รายได ้8,166.15บาท 99,026.15
บาท 

 

8.25 

นายจรัญ บุญรัตน์ -มะม่วงพิมเสน 11  ตน้ 480 กก 
12,000 บาท 
-ออ้ยคั้นน ้า รายได2้,800 บาท 
ปาลม์น ้ามนั 100 ตน้ ปลูก ส.ค.56 

-ปลูกถัว่เขียวปี 58 
รายได ้5,310 บ. 
 

  

รายได ้14,800 บาท รายได ้5,310 บาท 20,110 บาท 
 

26.41 

นายจันทร์ สุวรรณโณ -ขา้ว 10 ไร่( 28,000 บาท )  
-มะนาว 5 ไร่( 20,000บาท) 
 

-ปลูกถัว่เขียวปี58 รายได้
2,160 บาท  
-ตอนก่ิงมะนาว  
 รายได ้5,100 บาท  
-มะนาว3,000 บาท 

  

รายได ้48,000 บาท รายได ้10,260 บาท 58,260 บาท 
 

17.61 

นายผล  ธัญญาบาล -กลว้ย 250 กอ (30,000 บาท) 
-กระทอ้น 15 ตน้(2,000 บาท) 

-ปลูกถัว่เขียวปี58 รายได ้
2,025 บาท  
-กลว้ย รายไดเ้พ่ิม(ปี58) 
5,760 บาท 

  

รายได ้32,000 บาท รายได ้7,785 บาท 39,785 บาท 19.57 

นายจรัญ  จิตโสภา 
 

-แกว้มงักร  30 ตน้ 
(รายได ้2,100 บาท) 
-ปาลม์น ้ามนั 120 ตน้(กย.55) -
มะม่วง 40ตน้ 

-ปลูกถัว่เขียว ปี58 รายได ้
5,490 บาท  
-ปาลม์น ้ามนั ( ปี 58 
เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต ) 

  

 (15,000บาท) 
 -มะพร้าวน ้าหอม 12 ตน้(รายได ้
4,200 บาท) 

-มะพร้าวน ้าหอม  
(เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก) 
-แกว้มงักร(ปลูกเพ่ิม) 

  

รายได ้21,300 บาท รายได ้5,490 บาท 26,790 บาท 20.50 
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4.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 จดัเวทีเสวนา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดด้ าเนินการในแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีร่วมการทดลองทั้ง 6 
ราย และศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี ณ ชุมชนมุสลิมต้นแบบ กลุ่มสะตอ  อ าเภอกงหรา จังหวดัพทัลุงได้ศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฟาร์มตัวอย่างอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ  าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง ศึกษาเร่ือง การปลูกแกว้มงักร  การเพาะเห็ด  การปลูกผกั
ไร้ดิน  แปลงปลูกมะนาววงบ่อ อ าเภอเมืองพทัลุง ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
แปลงพืชไร่เศรษฐกิจและพืชไร่ทอ้งถ่ิน เช่น ถัว่เหลืองฝักสด ถัว่ลิสง ถัว่หร่ัง มนัข้ีหนู 
 ผลท่ีได้รับจากการจัดเวทีเสวนา ท าให้เกษตรกร ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน  
นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ี ผูน้ าทอ้งถ่ิน    ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข  เพ่ิมความรู้ประสบการณ์ในการ
ปลูกพืช  มีความสมัพนัธ์ในหมู่คณะ  ไดข้อ้คิดในการด าเนินชีวิตไดร้ื้อฟ้ืนวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
       5. การประเมินความพอเพียงของเกษตรกร จ านวน 6 ราย ท่ีร่วมโครงการทดสอบและพฒันาตน้แบบ
ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัสงขลา พบว่าเกษตรกรมีความเขา้ใจใน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินกิจกรรมต่างๆ บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
โดยค านึงหลกัของ 3 ห่วง 2 เง่ือนไขคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน ประกอบการตดัสินใจและการกระท า (นิรนาม,2557
ข)ซ่ึงเม่ือพิจารนาเกษตรกรท่ีร่วมโครงการแต่ละดา้นพบวา่ 
           ด้านความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นจาก
การประเมินพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตและจากแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ
พบวา่เกษตรกรทั้ง 6 ราย มีความพอประมาณในระดบัปานกลางถึงมาก เน่ืองจากการผลิตและการบริโภค ในมิติ
ต่างๆ อยู่ในระดบัพอประมาณไม่มากหรือน้อยเกินไป อยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่หรูหรา ฟุ่ มเฟือย มีการ
พฒันาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีและแรงงานในครัวเรือน 
           ดา้นความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอยา่ง
รอบคอบซ่ือตรงและไม่โลภ เกษตรกรมีเหตุผลในระดบัปานกลางถึงมาก มีการพฒันาการผลิตพืช เช่นการ
เลือกใชพ้นัธ์ุพืช ชนิดพืช การวางแผนการผลิต การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัการใชแ้รงงาน 
มีความมุ่งมัน่และขยนัอดทน 
            ด้านการมภูีมคุ้ิมกันที่ดใีนตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
เกษตรกรท่ีร่วมโครงการทุกรายมีภูมิคุม้กนัปานกลาง 
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จงัหวดัสงขลา 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 
(×) 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอเจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี 
1.เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญและรอบรู้       5.0     มาก 
2.เจา้หนา้ท่ีใหค้ าแนะน าตรงประเดน็ และสามารถน าไปปฏิบติัได ้       5.0     มาก 
3.เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตรวจติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง       4.6     มาก 
4.ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก       4.3     มาก 
5.เจา้หนา้ท่ี น่าเช่ือถือ ใหค้ าแนะน าตรงตามหลกัวิชาการ       5.0     มาก 
6.เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชนข์องเกษตรกร       4.6     มาก 
7.เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต       5.0     มาก 
8.เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี เตม็ท่ีในการบริการ       4.6     มาก 
9.หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม       5.0     มาก 
10.ท่านพอใจเทคโนโลยีท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า       5.0     มาก 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการเป็นอยู่ 
1.ท่านพอใจสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัระดบัไหน       4.6     มาก 
2.ท่านเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัไหน       3.6 ปานกลาง 
3.ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยท่านใหด้ ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข       4.3     มาก 
4.ท่านพอใจในรายได/้ปี ท่ีครัวเรือนหามาได ้       3.6 ปานกลาง 
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของเกษตรกรจงัหวดัสงขลาท่ีมีต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีผลิตพืช
หรือกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการท าการเกษตรและการใช้เทคโนโลยผีลติพืชหรือกจิกรรมเพิม่เตมิ 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 
(×) 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

1.การท าน ้าหมกัชีวภาพ       4.6     มาก 
2.การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์       4.6     มาก 
3.การปลูกถัว่เขียวหลงันา       4.6     มาก 
4.การผลิตพนัธ์ุพืชใชเ้องในชุมชน       4.3     มาก 
5.การปลูกพืชผสมผสาน       5.0     มาก 
6.วิธีการใชก้บัดกักาวเหนียวล่อแมลง       4.3     มาก 
7.การปลูกพืชผกัสวนครัว       4.6     มาก 
8.การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน       4.6     มาก 
เกณฑป์ระเมินความพึงพอใจ คะแนน 5 = พึงพอใจมาก คะแนน 3 = พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1 = พึงพอใจนอ้ย คะแนน 0 = ไม่พอใจ 
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สรุปผลการทดลอง 
 การพฒันาการผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภูมิสังคมในพ้ืนท่ีตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีผลสรุปดั้งน้ี 
 1. ระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัภูมิสงัคมในพ้ืนท่ี ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลาคือ
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ตามสภาพพ้ืนท่ีดงัน้ี 
                1.1 ระบบการปลูกพืชหลงัการท านา เป็นพืชเสริมรายได ้ ใหป้ลูกพืชไร่ ท่ีใชน้ ้านอ้ย เช่นถัว่เขียวหรือ
พืชไร่อ่ืนๆ หรือปลูกหญา้อาหารสตัว ์
                1.2 ระบบการปลูกพืชผสมผสานบนร่องสวน พืชท่ีมีศกัยภาพในพ้ืนท่ีเช่นมะม่วง ฝร่ัง กลว้ยน ้ าวา้ 
มะละกอ มะพร้าว มะนาว ปาลม์น ้ามนั ไผ่กินหน่อ พืชผกัสวนครัวและไมใ้ชส้อยอ่ืนๆ ท าใหเ้กษตรกรสามารถ
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือนและมีรายได้ตลอดปี มีความพอเพียงในการด ารงชีพและสามารถสร้าง
ภูมิคุม้กนัจากผลกระทบต่างๆทั้งภายในและภายนอกไดใ้นระดบัหน่ึง 
         2. การพฒันาเทคโนโลยีและการจดัระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี ภายใตร้ะบบ
เกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนทีต าบลร าแดง  อ  าเภอสิงหนคร  จังหวดัสงขลา ท าให้ครัวเรือน 
เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนดั้งน้ี   
 2.1 ระบบการปลูกพืชเสริมรายไดห้ลงันา เช่น ถัว่เขียว ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียไร่ละ
2,233.75บาท (เฉล่ีย2 ปี2557และ2558) 
 2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม 
เฉล่ียร้อยละ 19.26 บาท 
 ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
 ปัญหาการเกษตร  ปัญหาทางธรรมชาติ มีน ้ าท่วมในช่วงฤดูฝนและภยัแลง้เน่ืองจากฝนท้ิงช่วงนานใน
ฤดูแลง้ เกษตรกรแกปั้ญหาโดยการขุดพ้ืนท่ียกร่องสวนท าคูระบายน ้าและกกัเก็บน ้าไวใ้ชฤ้ดูแลง้แต่หากฝนท้ิง
ช่วงเป็นระยะนานก็ขาดน ้าใชท้างการเกษตรเพราะไม่มีระบบน ้าเติม   ปัญหาโรคแมลงศตัรูพืชมีหนูกดักินขา้ว
ในนา  แมลงวนัผลไมเ้จาะผลไม ้ หนอนเจาะตน้ไมผ้ล   การใขปุ๋้ยเคมีไม่ถูกตอ้ง  เกษตรกรแกปั้ญหาโดยใชก้บั
ดกั สารล่อแมลง ใชปุ๋้ยและสารเคมีตามค าแนะน า 
    
การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. ขยายผลในกิจกรรม  การขบัเคล่ือนผลงานวิจยัสู่การใชป้ระโยชน์ ปีงบประมาณ 2559 พ้ืนท่ี ต าบล
ร าแดง  อ าเภอสิงหนครและ พ้ืนท่ี ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 2. คาดว่าเกษตรกรในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ และ พ้ืนท่ีใกลเ้คียง ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งจะน าไป    
ขยายผลต่อไป 
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ภาคผนวก 
ภาพที่ 1 ลกัษณะทั่วไปของอ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงท่ีตั้งแปลง ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร  
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ภาพที่ 3 การจดัท าผงัแปลงเกษตรกร รายครัวเรือน 

 
นายทะนง หนูสวสัด์ิ 

พ้ืนท่ี  12  ไร่  ปลูก ตะไคร้  ท านา  กลว้ย พืชผสมผสาน และเล้ียงววั 

 
นางอารี ลดัดาวงศ ์

พ้ืนท่ี 22 ไร่ ปลูกกลว้ย ท านาพืชผสมสานและเล้ียงววั 

 
นายจรัญ บุญรัตน์ 

พ้ืนท่ี 4 ไร่ ปลูกมะม่วง ท านาออ้ยพืชผสมสาน และเล้ียงววั 
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นายจนัทร์ สุวรรณโณ 

พ้ืนท่ี 10 ไร่ ปลูกมะนาวท านาพืชผสมสานเล้ียงววั 
 

 
นายผล ธญัญาบาล 

พ้ืนท่ี 13 ไร่ ปลูกกลว้ยท านาพืชผสมสานและเล้ียงววั 
 

 
 

นายจรัญ จิตโสภา 
พ้ืนท่ี 7 ไร่ ปลูกมะม่วงปาลม์น ้ามนัและพืชผสมสาน 
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ภาพ 4  กิจกรรมการด าเนินงาน 
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แปลงปลูกพืชต่างๆ 
 

 
 

 
 

 
เวทีเสวนา แลกเปลีย่นเรียนรู้ 


