วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุ มชนต้ นแบบในจังหวัดสงขลา
ชนินทร์ ศิริขนั ตยกุล1 ทวี แจ่ มจันทร์ 1 ศรินณา ชู ธรรมธัช1 ธัชธาวินท์ สะรุโณ1 ซ่ อนกลิน่ แก้ วสด1 นิภา หมื่นเมือง1

บทคัดย่อ
ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบในพื้นที่หมู่
ที่ 5 (บ้า นบางเหรี ย งใต้) ต าบลบางเหรี ย ง อาเภอควนเนี ย ง จังหวัด สงขลา มี เ กษตรกรเข้า ร่ วมโครงการ 5
ครัวเรื อน ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการพัฒนาโดยใช้ตน้ แบบจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุ ง ตามแบบการวิจยั และพัฒนาการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่ งเป็ นงานวิจยั แบบชุมชนมีส่วนร่ วม และมีการร่ วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชุมผ่านการร่ วมประชุมกับ
หมู่บา้ นในแต่ละเดื อน ผลการดาเนิ นงาน พบว่า เกษตรกรมี ความเข้าใจในหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สามารถพัฒนาพื้นที่ปลูก และความสามารถในการปลูกพืช เกษตรกรร่ วมโครงการมีการปลูกพืชเพิ่มขึ้น โดยจะ
เป็ นพืชรายได้มากที่สุด แต่ยงั คงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อป้ องกันกาจัดศัตรู พืชผัก ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการ
ผลิตพืชที่มีการปฏิบตั ิกนั มา ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ จึงร่ วมกับชุมชนในการพัฒนาระบบการปลูกพืชและเพิ่มชนิ ด
พืชให้เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรื อนและชุมชน ผลการพัฒนา พบว่า เกษตรกรร่ วมโครงการมีการใช้
สารเคมีในการปลูกพืชผักลดลง และมีการปลูกพืชเพื่อเป็ นรายได้และอาหารเพิ่มขึ้ น ทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น มีความสุ ข ความพอใจในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ: ระบบการปลูกพืช เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ
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สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

คานา
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร เป็ นหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบด้านการ
วิจยั การผลิตพืชในพื้นที่ จึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชและได้มีการวิจยั และพัฒนาวิธีการ ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ผลิตพืชมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2551-2555 ผลการวิจยั ในขั้นต้นได้คน้ พบว่า การพัฒนาตามแนวทาง “4
เสาหลักสู่ ความพอเพียง”จะทาให้เกษตรกรมีระดับความพอเพียงในการดารงชี พเพิ่มขึ้น ได้แก่ การปลูกพืช 9
กลุ่มผสมผสานให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ การสร้างภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็ นผูน้ าเป็ นต้นแบบ และพัฒนาวิถีการดารงชีพ (สาราญ สะรุ โณ, 2556 และธัชธาวินท์ สะรุ โณ, 2558)
ปี 2551-2555 ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง สวพ.8 ได้ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดพัทลุง โดยในการศึกษาได้คิดค้นพัฒนาเทคนิ ควิธี
ในการน้อมนาพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงซึ่ งเป็ นหลักปรัชญาคาสอนเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชให้เป็ นรู ปธรรม สาหรับแนะนาเกษตรกรและ
ผู เ้ กี่ ย วข้อ งน าไปปฏิ บ ัติ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ ง อยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
และในปี 2556-2558 นารู ปแบบการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชมาขยายสู่ ชุมชน
อื่นเพื่อพัฒนาวิธีการผลิ ตพื ชให้เหมาะสมกับกับชุ มชนและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งจะนา
ใช้เป็ นคาแนะนาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการผลิตพืช และใช้เป็ นแนวทางการวิจยั และ
พัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มความพอเพียงในการดารงชีพของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน และเพื่อสร้างครัวเรื อนและชุมชน
ต้นแบบในการพัฒนาการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนาไปปรับใช้กบั การผลิตพืชในจังหวัดสงขลา
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่ มดาเนินการ
2. พันธุ์พืช เช่น เมล็ดพันธุ์ผกั ต้นพันธุ์ไม้ผล
3. ปุ๋ ยเคมี เช่น ปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 13-13-21
4. อุปกรณ์การทาปุ๋ ยหมัก เพื่อปรับปรุ งบารุ งดิน
5. อุปกรณ์การทาสารสกัดจากพืช เพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรู พืช
6. สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย
7. วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นกล้องบันทึกภาพ
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วิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ และ
เกษตรตาบล
2. คัดเลือกพื้นที่ เพื่อสารวจข้อมูลระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ โดย
ได้มีการสารวจทั้ง 16 อาเภอของจังหวัดสงขลา ในเบื้องต้นได้พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการดาเนิ นงาน ได้แก่ 1) หมู่ที่
5 ตาบลเกาะสะบ้า อาเภอเทพา 2) หมู่ที่ 5 ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนี ยง และ 3) หมู่ที่ 6 ตาบลท่าหิ น อาเภอ
สทิงพระ ซึ่ งต่อมาได้เลือกหมู่ที่ 5 ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็ นพื้นที่ดาเนินการวิจยั
3. ดาเนินการวิจยั และพัฒนาระบบการปลูกพืช โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนใน
การผลิตพืช(ผัก)อย่างยัง่ ยืน โดยดาเนิ นการในพื้นที่ เกษตรกรในชุ มชนบางเหรี ยงใต้ หมู่ที่ 5 ตาบลบางเหรี ยง
อาเภอควนเนี ยง ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ปลูกผัก แหล่ งใหญ่ของจังหวัดสงขลา แต่ มีการใช้ปุ๋ยเคมี ในการผลิ ตพื ช และ
สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชในปริ มาณมาก มีท้ งั การใช้อย่างไม่ถูกต้อง ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจ และความระมัดระวังในการใช้ ทั้งนี้ เพียงเพื่อให้ได้ผลผลิตสู ง โดยอาจไม่คานึ งถึงผลกระทบหรื อผลเสี ย
จากการใช้สารเคมี ในด้านสิ่ งแวดล้อมชุมชน จนถึงสุ ขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้
ต้นทุนการผลิตพืชผักสู งขึ้ น และที่สาคัญเกษตรกรในชุมชนเน้นที่ การผลิตพืชผักเพื่อจาหน่ าย ไม่ได้ปลูกเพื่อ
การบริ โภค จึงมีการใช้สารเคมีกนั มาก
4. การบันทึ กและวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้านพืช บันทึ กข้อมูลการผลิต วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ ด้าน
สังคม บันทึกความคิดเห็น สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์สรุ ปข้อมูลเชิงคุณภาพ และผลกระทบด้านอื่นๆ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการสารวจพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกร ที่มีความเหมาะสมและ
มีความสนใจร่ วมดาเนิ นการ โดยมีการชี้ แจงโครงการดังกล่าวกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่ วม และการดาเนิ นการ
วิจัย และพัฒ นาระบบการปลู กพื ช ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งของชุ มชนต้นแบบในจังหวัด สงขลา โดยใน
เบื้องต้นได้มีการสารวจและสอบถามข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลาใน 8 อาเภอ(จาก 16 อาเภอ) ได้พ้ืนที่
ดาเนินการงานวิจยั ฯ คือ หมู่ที่ 5(บ้านบางเหรี ยงใต้) ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา (พิกดั ศาลา
เอนกประสงค์ 47N 0657353 UTM 0790059) มีประชากร 568 คน 172 ครัวเรื อน เป็ นผูช้ าย 274 คน เป็ นผูห้ ญิ ง
294 คน อายุเฉลี่ ยวัยกลางคนถึงสู งอายุ เดิ ม ประกอบอาชี พทาประมง เนื่ องจากมี พ้ืนที่ ติดกับทะเลสาบ แต่ใน
ปัจจุบนั มีการทาการเกษตร โดยปลูกพืชมากขึ้น เป็ นพวกพืชผักกินใบ จาพวกต้นหอม ผัดกาดหอม กะเพรา โหร
พา คะน้า กวางตุง้ เป็ นต้น แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรใช้น้ าบาดาลหรื อขุดบ่อที่ ค่อนข้างลึก เนื่ องจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ มีค วามกร่ อ ยถึ งเค็ม ไม่ ส ามารถนามารดพื ช ผักโดยตรงได้ มี กลุ่ มต่ า งๆ ที่ ด าเนิ นกิ จกรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ 6 กลุ่ม และมีขอ้ มูลว่า ในอดีตมีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ในปั จจุบนั กลุ่มดังกล่าวได้ยกเลิกกิจกรรม
ไปแล้ว แต่ยงั มีคนทาอยูโ่ ดยไม่เป็ นกลุ่ม มีการทาประมง เลี้ยงปศุสตั ว์ และปลูกพืชผัก โดยการปลูกพืชมีการใช้
สารเคมีในทางการเกษตร 90 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกร และมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ใช้วิธีแบบธรรมชาติ โดยมีการ
ใช้สารเคมีตามคาแนะนาอย่างถูกต้อง และยังมีบางส่ วนที่ใช้ตามความต้องการ ไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา การ
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ให้น้ าทางการเกษตร โดยใช้สายยางรด และใช้ระบบสปริ งเกอร์ มี เ พี ยงส่ วนน้อยที่ พ่ ึ งธรรมชาติ รอน้ าฝน
เนื่ องจากในช่วงดังกล่าว เกษตรกรจะไม่นิยมปลูกพืชผัก เนื่ องจากอาจเกิ ดความเสี ยหาย และไม่เกิ ดรายได้ แต่
ยังคงมีเกษตรกรบางรายที่ มีการปลูกในฤดูฝน เนื่ องจากผักมีการผลิตน้อย ทาให้ได้ราคาที่ สูง แต่ตอ้ งเสี่ ยงกับ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น จากข้อมู ลข้างต้น เนื่ องจากมี ประชากร 172 ครั วเรื อน ซึ่ งมี จานวนไม่ มากเกิ นไป
บ้านเรื อนอยู่เป็ นกลุ่ม การเกษตรมี การปลูกพืชหลากหลาย ผูน้ าชุ มชนดี ชาวบ้านให้การร่ วมมื อและมี ความ
สนใจ ซึ่ งมีแนวโน้มจะดาเนิ นการได้ดี และสามารถนาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ได้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบ้านบางเหรี ยงใต้ ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
สถานที่
ม.5 (บ้านบางเหรี ยงใต้)
ต.บางเหรี ยง
อ.ควนเนียง
จ.สงขลา

ข้ อมูลหมู่บ้าน
1. มีการปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ พืชผัก ยางพารา ไม้ผล และ ปาล์มน้ ามัน
2. ประชากรประมาณ 172 ครัวเรื อน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการทางานหลายกลุ่ม เช่น
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และกลุ่มสตรี เป็ นต้น
3. ผูน้ าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บา้ น
4. มีศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ นเกษตรประจาหมู่บา้ น(เดิม)
5. ปั จจุบนั เกษตรกรปลูกพืชผักมากกว่าพืชชนิ ดอื่น แต่สนใจยางพาราและปาล์มน้ ามัน
และไม้ผล
6. เกษตรกรที่ขบั เคลื่อนเรื่ องการเกษตรมีจานวนลดลง

โดยมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกพืชผัก และปลูกพืชผสมผสาน เข้าร่ วม 5 ราย (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รายชื่อเกษตรกรและกิจกรรมที่ดาเนินการก่อนเข้าร่ วมโครงการ
ลาดับที่
1

2

ชื่ อ – สกุล
ที่อยู่
นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย
12 ม.5
(พิกดั แปลง 47N 0657408 ต.บางเหรี ยง
UTM 0788901)
48 ม.5
ต.บางเหรี ยง

10

65/1 ม.5
ต.บางเหรี ยง

5

4

นางสาวรัตนา พะสริ
2 ม.5
(พิกดั แปลง 47N 0657370 ต.บางเหรี ยง
UTM 0789717)

5

5

นางคิด ตระกูลกาจาย
103 ม.5
(พิกดั แปลง 47N 0657706 ต.บางเหรี ยง
UTM 0790636)

5

3

นายจรู ญ ช่วยประสม
(พิกดั แปลง 47N 0657436
UTM 0790792)
นายรักพงษ์ เอียดหนู
(พิกดั แปลง 47N 0657788
UTM 0789694)

พื้นที่(ไร่ )
22
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กิจกรรม
- ผูใ้ หญ่บา้ น ม.5
- ยางพารา(20 ไร่ )
- ปลูกพืชผัก
- ค้าขายผลผลิตการเกษตร
- ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ม.5
- ปลูกพืชผัก พริ ก กะเพรา แมงลัก ถัว่ พู หอม
แบ่ง ผักบุง้ เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่
- คณะกรรมการหมู่บา้ น ม5
- ปลูกพืชผัก หอมแบ่ง กวางตุง้ สะระแหน่
กะเพรา แมงลัก กุยช่าย ผักบุง้ เลี้ยงเป็ ดเทศ
เลี้ยงไก่ ทาประมง
- ปลูกพืชผัก มะลิ พริ ก ฝรั่ง กะเพรา หอม
แบ่ง
- ปลูกไม้ผล เงาะ ส้ม ละมุด ทุเรี ยน กล้วย
น้ าว้า
- ปลูกพืชผัก บล็อกโคลี่ คะน้า กวางตุง้ พริ ก
มะเขือ กะเพรา

จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีอายุระหว่าง 40-65
ปี การศึกษาตั้งแต่ ป.4-ป.ตรี สมาชิกในครัวเรื อนมี 4-6 คน แต่มีแรงงานในครัวเรื อนเพียง 1-2 คน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
สมาชิกใน
แรงงานใน แรงงานนอก
อายุ การ
ผู้ชาย ผู้หญิง
เกษตรกร
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
(ปี ) ศึกษา
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1.นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย 47 ป.ตรี
5
2
3
1
1
2.นายจรู ญ ช่วยประสม
52
ป.7
4
1
3
2
3.นายรักพงษ์ เอียดหนู
40
ม.6
5
3
2
2
4.นางสาวรัตนา พะสริ
50
ม.6
5
3
2
2
5.นางคิด ตระกูลกาจาย
65
ป.4
6
2
4
1
ตารางที่ 4 แสดงรายได้ต่อปี ของเกษตรกรก่อนเข้าร่ วมโครงการ(ก่อนปี 2556)
เกษตรกร
รายรับ รายจ่ าย รายได้ สุทธิ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย 340,000 300,000
40,000
รายรับ ส่ วนหนึ่งมาจากเงินเดือน
2.นายจรู ญ ช่วยประสม
97,000 70,000
27,000
3.นายรักพงษ์ เอียดหนู
150,957 126,000
24,957
4.นางสาวรัตนา พะสริ
74,000 49,000
25,000
5.นางคิด ตระกูลกาจาย
81,000 40,000
41,000
จากการสัมภาษณ์เกษตรกร(ตารางที่ 4) พบว่ารายจ่ายมีจากการซื้ อปุ๋ ยเคมีและสารเคมี เพื่อใช้ในการ
ผลิตพืช เป็ นการเพิ่มต้นทุนในการเกษตร ซึ่ งค่าใช้จ่ายของปุ๋ ยเคมีอยูร่ ะหว่าง 3,000-10,000 บาท และของ
สารเคมีจะอยูร่ ะหว่าง 600-5,000 บาทต่อรายต่อปี จึงเป็ นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละราย นอกจากนี้การใช้สารเคมี
มาก ทาให้ตอ้ งมีการซื้ อพืชผักจากเกษตรกรรายย่อยอื่น ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
และได้เ ก็บข้อมู ลการปลูกผักของเกษตรกรในชุ มชนบางเหรี ยงใต้ก่อนการด าเนิ นการ จานวน 50
ครั วเรื อน พบว่า เกษตรกรใช้สารเคมี กาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช (ตารางที่ 5) และมี การใช้มากกว่า 2 ชนิ ด
(ตารางที่ 6) ดังนี้
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ตารางที่ 5 ข้อมูลการใช้สารเคมีกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช โดยจาแนกตามกลุ่มสารเคมี
กลุ่มสารเคมี
ชื่ อสามัญ
ชื่ อการค้ า
จานวนครัวเรื อน
Benzimidozone Carbendarzim
คาร์เบนดาซิ ม ท็อปซาน
10
Pithiocarbamate
Mancozeb
แมนโคเซฟ โปรเซฟ
11
Dicarboximide
Captan
แคปแทน
10
Pyrethroid
Cypermetthrin
ชิมบุช
11
OP
Methamidophos
ทามารอน
4
อื่นๆ
4

ร้ อยละ
20
22
20
22
8
8

ตารางที่ 6 ข้อมูลการใช้สารเคมีกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช โดยจาแนกตามชนิดสารเคมี
การใช้ สารเคมีของเกษตรกร
จานวนครัวเรื อน
ร้ อยละ
1.ไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
2.ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 1 ชนิด
16
32
3.ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 2 ชนิด
18
36
4.ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 3 ชนิด
13
26
5.ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 4 ชนิด
3
6
เนื่องจากในพื้นที่ ต.บางเหรี ยง เกษตรกรมีอาชีพปลูกพืชผัก และมีการใช้สารเคมีในปริ มาณมาก ทาให้
พบว่ามีเกษตรกรบางรายมีปัญหาสุ ขภาพ มีผิวคล้ า เป็ นจุดดาด่าง เนื่องจากต้องทางานกลางแจ้งและมีการใช้
สารเคมีมานาน
และเนื่องจากเกษตรกรร่ วมโครงการวิจยั มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่ได้ดาเนินการควบคู่กบั ภารกิจ
หน้าที่ที่บางรายเป็ นผูร้ ับผิดชอบ จึงได้กาหนดกิจกรรมที่จะมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการทาการเกษตร
ตามคาแนะนา โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและการใช้องค์ความรู ้ เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจให้แก่
เกษตรกร นาไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม และเกษตรกรอื่นๆ สามารถนาไปปรับใช้ได้ในครัวเรื อนและในชุมชน
(ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ข้อมูลกิจกรรมของเกษตรกรหลังจากดาเนิ นงานวิจยั ใน ต.บางเหรี ยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
เกษตรกร
กิจกรรมที่จะพัฒนา
กิจกรรมที่มกี ารพัฒนา
1.นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย - ปลูกพืชผักเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน - มีพืชผักเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
- ให้เป็ นผูน้ าชุมชนเผยแพร่
- สามารถเป็ นผูน้ าชุมชนเผยแพร่
เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบตั ิ เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบตั ิใน
ในการผลิตพืชของกรมวิชาการ
การผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรได้
เกษตร

756

เกษตรกร
2.นายจรู ญ ช่วยประสม

3.นายรักพงษ์ เอียดหนู

4.นางสาวรัตนา พะสริ

5.นางคิด ตระกูลกาจาย

กิจกรรมที่จะพัฒนา
- ลดการใช้สารเคมี โดยการสร้าง
เตาเผาเพื่อผลิตน้ าส้มควันไม้ ได้ท้ งั
น้ าส้มและถ่านไม้คุณภาพดีเพื่อใช้ใน
ครัวเรื อน ร่ วมกับการใช้น้ าหมัก

กิจกรรมที่มกี ารพัฒนา
- ลดการใช้สารเคมี โดยใช้น้ าส้มควัน
ไม้ และได้ถ่านไม้คุณภาพดีไว้ใช้ใน
ครัวเรื อน เป็ นการลดต้นทุนและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ร่ วมกับการใช้น้ า
หมัก เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
- ลดการใช้สารเคมี โดยการสร้าง
- ลดการใช้สารเคมี โดยใช้น้ าส้มควัน
เตาเผาเพื่อผลิตน้ าส้มควันไม้ ได้ท้ งั ไม้ และได้ถ่านไม้คุณภาพดีไว้ใช้ใน
น้ าส้มและถ่านไม้คุณภาพดีเพื่อใช้ใน ครัวเรื อน เป็ นการลดต้นทุนและ
ครัวเรื อน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ป้องกันกาจัดศัตรู พืช ลดการใช้
- ป้องกันกาจัดศัตรู พืช โดยใช้น้ าส้ม
สารเคมี โดยการสร้างเตาเผาเพื่อ
ควันไม้ และได้ถ่านไม้คุณภาพดีไว้ใช้
ผลิตน้ าส้มควันไม้ ได้ท้ งั น้ าส้มและ ในครัวเรื อน เป็ นการลดต้นทุนและ
ถ่านไม้คุณภาพดีเพื่อใช้ในครัวเรื อน ประหยัดค่าใช้จ่าย
- แนะนาการใช้ปุ๋ยตามความ
- ใช้ปุ๋ยตามความเหมาะสม เพิ่มความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของ สมบูรณ์ของดินและพืช ร่ วมกับการ
ดินและพืช และการป้องกันกาจัด
ป้องกันกาจัดศัตรู พืช(ผัก)
ศัตรู พืช(ผัก)

การทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในครัวเรื อน จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรทั้ง5 ราย พบว่า ในปี 2557 และ
2558 จะมีรายจ่ายลดลงจากปี 2556 (ตารางที่ 8 และ 9) เนื่องจากมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยการใช้
ปุ๋ ยเคมีอย่างเหมาะสมและใช้สารสกัดต่างๆในการป้องกันกาจัดศัตรู พืชทดแทนการใช้สารเคมีในบางช่วง และ
ยังลดการซื้ อพืชผักจากแหล่งอื่น โดยเกษตรกรมีการปลูกพืชผักหลากหลายไว้บริ โภคในครัวเรื อน
ตารางที่ 8 แสดงรายได้ต่อปี ของเกษตรกรหลังเข้าร่ วมโครงการ(ปี 2557)
เกษตรกร
รายรับ รายจ่ าย รายได้ สุทธิ
หมายเหตุ
(บาท) (บาท)
(บาท)
1.นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย 300,000 200,000 100,000
รายรับ ส่ วนหนึ่งมาจากเงินเดือน
2.นายจรู ญ ช่วยประสม
99,700 53,000
46,700
3.นายรักพงษ์ เอียดหนู
151,900 75,000
40,700
4.นางสาวรัตนา พะสริ
85,300 40,000
45,300
5.นางคิด ตระกูลกาจาย
80,000 35,000
45,000
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ตารางที่ 9 แสดงรายได้ต่อปี ของเกษตรกรหลังเข้าร่ วมโครงการ(ปี 2558)
รายรับ
รายจ่ าย รายได้ สุทธิ
เกษตรกร
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.นายพิทกั ษ์ ตระกูลกาจาย 330,000 180,000 150,000
รายรับ ส่ วนหนึ่งมาจากเงินเดือน
2.นายจรู ญ ช่วยประสม
120,000
70,000
50,000
3.นายรักพงษ์ เอียดหนู
210,000
96,000
114,000
4.นางสาวรัตนา พะสริ
87,000
37,000
50,000
5.นางคิด ตระกูลกาจาย
76,000
20,000
56,000
การประเมินความพอเพียงของเกษตรกรร่ วมโครงการ จากการมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุม้ กัน มีดงั นี้
ความพอประมาณ จากการดาเนินชีวิตของเกษตรกรร่ วมโครงการ มีความพอประมาณระดับปานกลาง
ถึงมาก มีการผลิตและบริ โภคที่พอประมาณ ไม่มีการเบียดเบียน มีความพอดี ไม่คิดเกินตัว ไม่สร้างหนี้ สิน เกิด
ความสุ ขที่แท้
ความมีเหตุผล พิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนผลที่ คาดว่าจะเกิด มีความมีเหตุผลระดับ
มาก เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมี มาใช้สารสกัดจากพืชทดแทน และมีความตระหนักถึงพิษภัย
ของสารเคมี
การสร้ างภูมิค้ ุมกัน เกษตรกรมีภูมิคุม้ กันระดับมาก ไม่ว่าราคาผลผลิตตกต่าหรื อเกิดความเสี ยหายจาก
โรคแมลงศัตรู พืช ก็สามารถเตรี ยมรับสิ่ งที่เกิดขึ้น โดยเป็ นการเตรี ยมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ภาพรวมของเกษตรกรชุมชนบางเหรี ยง มีความพอดีดา้ นจิตใจ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ดี
เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับมาก มีความพอดีดา้ นสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รู ้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในระดับมาก ความพอดีดา้ นทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
รู ้จกั ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยัง่ ยืนในระดับมาก ความพอดี
ด้านเทคโนโลยี รู ้ จกั ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่ อความต้องการในระดับมาก และความพอดี ดา้ น
เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีพอย่างพออยูพ่ อกินในระดับปานกลางถึงมาก
จากการดาเนินงานปี 2557-2558 ได้สารวจการใช้สารเคมีของเกษตรกรจานวน 50 ราย พบว่า มีการลด
จานวนการใช้สารเคมี เนื่ องจากตระหนักถึ งพิ ษภัย ทั้งต่ อตัวเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค รวมถึ งสิ่ งแวดล้อม มี
จานวนครัวเรื อนที่ ใช้สารสกัดจากพืชและน้ าส้มควันไม้ในการป้ องกันศัตรู พืชเพิ่มขึ้ น ซึ่ งเกษตรกรมีความพึง
พอใจในระดับปานกลางถึงมาก และจะเลือกใช้สารเคมีในช่ วงที่ พบการระบาดและใช้แบบเฉพาะเจาะจงกับ
ศัตรู พืชที่ มีการระบาดเท่ านั้น เมื่ อมีความเข้าใจในการใช้สารเคมี จะเป็ นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน
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ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนต้นแบบในจังหวัดสงขลา
ระดับความ
ข้ อคาถาม
ค่ าเฉลีย่
พึงพอใจ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อเจ้ าหน้ าที่ที่มาดาเนินการให้ คาปรึกษาและแนะนาเทคโนโลยี
1.เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู ้
5
มาก
2.เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาตรงประเด็น และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
5
มาก
3.เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ตรวจติดตามงานอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
5
มาก
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก
5
มาก
5.เจ้าหน้าที่น่าเชื่อถือ ให้คาแนะนาตรงตามหลักวิชาการ
4.2
มาก
6.เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
5
มาก
7.เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิภารกิจอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
5
มาก
8.เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมัน่ ยินดี เต็มที่ในการบริ การ
5
มาก
9.หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้ท่านเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
3.8
ปานกลาง
10.ท่านพอใจในเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนา
4.6
มาก
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อการเป็ นอยู่
1.ท่านพอใจสภาพความเป็ นอยูร่ ะดับใด
4
มาก
2.ท่านเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับใด
4
มาก
3.ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยให้ท่านดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
5
มาก
4.ท่านพอใจในรายได้ที่ครอบครัวหามาได้
4
มาก
เกณฑ์ ประเมินความพึงพอใจ

คะแนน 5 = พึงพอใจมาก
คะแนน 1 = พึงพอใจน้อย

คะแนน 3 =พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 0 = ไม่พอใจ
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนต้นแบบในจังหวัดสงขลา ต่อการทาการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีหรื อกิจกรรมเพิ่มเติม
ระดับความ
ข้ อคาถาม
ค่ าเฉลีย่
พึงพอใจ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อการทาการเกษตรและการใช้ เทคโนโลยีผลิตพืชหรื อกิจกรรมเพิม่ เติม
1.การทาสารสกัดจากพืช เพื่อป้องกันกาจัดศัตรู พืช
5
มาก
2.การทาน้ าส้มควันไม้
5
มาก
3.การทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
4.6
มาก
4.การใช้สารสกัด เพื่อยับยั้งเชื้อแอนแทรกโนสพริ ก
4.6
มาก
5.การจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
5
มาก
6.การปลูกพืชผักสวนครัว
5
มาก
7.การใช้กบั ดักกาวเหนียว
4.6
มาก
เกณฑ์ ประเมินความพึงพอใจ

คะแนน 5 = พึงพอใจมาก
คะแนน 1 = พึงพอใจน้อย

คะแนน 3 =พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 0 = ไม่พอใจ

การวิจยั และพัฒนาระบบการปลู ก พืชตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงของชุ มชนต้นแบบในจังหวัด
สงขลานั้น ดาเนินการวิจยั 3 ปี (2556-2558) โดยในปี ที่ 1(2556) จะเป็ นการสารวจ คัดเลือก และกาหนดพื้นที่
ซึ่ งจังหวัดสงขลาในแต่ ละอาเภอจะมี การประกอบอาชี พหลากหลายแตกต่ างกัน และสามารถแบ่ งพื้ นที่ 16
อาเภอของจังหวัด เป็ นกิจกรรมทางการเกษตรที่แตกต่างกัน เช่ น พื้นที่นานา พื้นที่ ปลูกยางพารา พื้นที่ ทาสวน
ทั้งนี้ ต.บางเหรี ยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จะเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกผักมาก มีการเปลี่ยนชนิ ดผักตามความต้องการ
ของตลาด ที่ พ บส่ วนใหญ่มกั ไม่มีการปลูกพื ช ผักไว้เพื่ อการบริ โ ภค มี การซื้ อจากภายนอก และยังคงมี การ
สารเคมีทางการเกษตรในการผลิต ในปี ที่ 2(2557) เกษตรกรร่ วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิในการ
ผลิตพืช โดยมีการปลูกพืชเพื่อใช้บริ โภคในครัวเรื อนเพิ่มขึ้ น และมีการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรหรื อสาร
สกัดอื่นๆ เช่น น้ าส้มควันไม้เพิ่มขึ้น ร่ วมกับการลดใช้สารเคมี และในปี ที่ 3(2558) เกษตรกรร่ วมโครงการบาง
ราย ได้ร่วมกับโครงการสร้างเตาเผาน้ าส้มควัน เพื่อใช้ในครัวเรื อน และมีบางรายหยุดใช้สารเคมีทางการเกษตร
เหลือเพียงปุ๋ ยเคมี ในการปฏิบตั ิดูแลรักษา โดยการปรับใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ซึ่ งหากจะให้ได้ผล
ต้องทาอย่างต่อเนื่อง จะเป็ นการปรับเปลี่ยนแนวทางการทาการเกษตรให้มีความพอเพียง เพื่อเป็ นการลดต้นทุน
ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ แต่เนื่องจากในบางครั้งเกษตรกรผูป้ ลูกพืชในชุมชนและที่อื่นๆ อาจยังทราบแนวทาง
ดังกล่าว ไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาหรื ออาจยังปฏิบตั ิไม่ถูกต้องหรื ออาจมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทาให้การทาการเกษตร
ยังไม่ได้เป็ นไปตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ งจะต้องให้คาแนะนาและให้ความรู ้ในการปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้เ กษตรกรและชุ มชนต่ า งๆ มี การประกอบอาชี พ ในการปลู ก พื ช และด ารงชี วิต ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียงต่อไป

760

สรุ ปผลการทดลอง
จากผลการด าเนิ นงาน พบว่ า เกษตรกรสามารถพัฒ นาพื้ นที่ แ ปลงปลู กพื ช ให้เ ป็ นแปลงตัว อย่ า ง
สามารถพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถในการปลูกพืช และสามารถพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและการให้
ข้อมูลการดาเนิ นการของกรมวิชาการเกษตรในด้านการให้ขอ้ มูล ให้คาแนะนา และการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่เกษตรกร ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ได้ และผลจากการดาเนิ นงานโครงการพื้นที่ ตาบลบางเหรี ยง
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว่าครัวเรื อนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการผลิตพืช และการผลิต
พืชที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คื อ การปลูกพืชผักโดยการลดใช้สารเคมี และการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มรายได้ ในพื้นที่สวน เช่น ฝรั่ง กล้วยน้ าว้า มะละกอ มะพร้าว หรื อพืชผักสวนครัวอื่นๆ เพื่อการบริ โภค
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