
วจัิยและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงของชุมชนต้นแบบในจังหวดัสงขลา 
 
ชนินทร์  ศิริขนัตยกลุ1  ทว ี แจ่มจันทร์1  ศรินณา  ชูธรรมธัช1 ธัชธาวนิท์  สะรุโณ1  ซ่อนกลิน่  แก้วสด1  นิภา หม่ืนเมือง1 

 
บทคัดย่อ 

ด าเนินงานวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบในพ้ืนท่ีหมู่
ท่ี 5 (บ้านบางเหรียงใต้) ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 
ครัวเรือน ซ่ึงเป็นการด าเนินการพฒันาโดยใชต้น้แบบจากการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ตามแบบการวิจยัและพฒันาการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเป็นงานวิจยัแบบชุมชนมีส่วนร่วม และมีการร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัชุมชุมผ่านการร่วมประชุมกบั
หมู่บา้นในแต่ละเดือน  ผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถพฒันาพ้ืนท่ีปลูก และความสามารถในการปลูกพืช  เกษตรกรร่วมโครงการมีการปลูกพืชเพ่ิมข้ึน โดยจะ
เป็นพืชรายไดม้ากท่ีสุด แต่ยงัคงมีการใชส้ารเคมีทางการเกษตร เพ่ือป้องกนัก าจดัศตัรูพืชผกั ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ผลิตพืชท่ีมีการปฏิบติักนัมา  ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีจึงร่วมกบัชุมชนในการพฒันาระบบการปลูกพืชและเพ่ิมชนิด
พืชใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของครัวเรือนและชุมชน  ผลการพฒันา พบว่า เกษตรกรร่วมโครงการมีการใช้
สารเคมีในการปลูกพืชผกัลดลง และมีการปลูกพืชเพ่ือเป็นรายไดแ้ละอาหารเพ่ิมข้ึน ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีความสุข ความพอใจในการประกอบอาชีพ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าส าคัญ: ระบบการปลูกพืช  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนตน้แบบ 
 
  

                                                           
1 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  กรมวิชาการเกษตร  
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ค าน า 
 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดา้นการ
วิจยัการผลิตพืชในพ้ืนท่ี จึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ดา้นการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการผลิตพืชและไดมี้การวิจยัและพฒันาวิธีการ ประยุกตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ผลิตพืชมาอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ในปี 2551-2555 ผลการวิจยัในขั้นตน้ไดค้น้พบว่า การพฒันาตามแนวทาง “4 
เสาหลกัสู่ความพอเพียง”จะท าให้เกษตรกรมีระดบัความพอเพียงในการด ารงชีพเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ การปลูกพืช 9 
กลุ่มผสมผสานใหเ้พียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์การสร้างภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร การพฒันาเกษตรกร
ใหเ้ป็นผูน้ าเป็นตน้แบบ และพฒันาวิถีการด ารงชีพ (ส าราญ สะรุโณ, 2556 และธชัธาวินท ์สะรุโณ, 2558) 

ปี 2551-2555 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง สวพ.8 ไดศึ้กษาการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ในจงัหวดัพทัลุง  โดยในการศึกษาไดคิ้ดคน้พฒันาเทคนิควิธี
ในการนอ้มน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหลกัปรัชญาค าสอนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวไดท้รงพระราชทานไว ้ มาประยุกต์ใชใ้นการผลิตพืชให้เป็นรูปธรรม ส าหรับแนะน าเกษตรกรและ
ผูเ้ก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ ้มกันท่ีดีต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมใหค้นในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง อยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุข และอยูร่่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยืน  

และในปี 2556-2558 น ารูปแบบการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชมาขยายสู่ชุมชน
อ่ืนเพ่ือพฒันาวิธีการผลิตพืชให้เหมาะสมกบักบัชุมชนและสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาวิธีการผลิตพืชใหเ้หมาะสมกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะน า
ใชเ้ป็นค าแนะน าการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการผลิตพืช และใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัและ
พฒันาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความพอเพียงในการด ารงชีพของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยืน และเพ่ือสร้างครัวเรือนและชุมชน
ตน้แบบในการพฒันาการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถน าไปปรับใชก้บัการผลิตพืชในจงัหวดัสงขลา 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วสัดุและอุปกรณ์   
1. แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานก่อนเร่ิมด าเนินการ 
2. พนัธ์ุพืช เช่น เมลด็พนัธ์ุผกั ตน้พนัธ์ุไมผ้ล 
3. ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15  13-13-21  
4. อุปกรณ์การท าปุ๋ยหมกั เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
5. อุปกรณ์การท าสารสกดัจากพืช เพ่ือป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช 
6. สมุดบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
7. วสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นกลอ้งบนัทึกภาพ 
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วธีิการ 
1. รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ และ

เกษตรต าบล 
2. คดัเลือกพ้ืนท่ี เพ่ือส ารวจขอ้มูลระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบ โดย

ไดมี้การส ารวจทั้ง 16 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ในเบ้ืองตน้ไดพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) หมู่ท่ี 
5 ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอเทพา  2) หมู่ท่ี 5 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง และ 3) หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าหิน อ าเภอ
สทิงพระ ซ่ึงต่อมาไดเ้ลือกหมู่ท่ี 5 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการวิจยั 

3. ด าเนินการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืช โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการใชส้ารเคมีและลดตน้ทุนใน
การผลิตพืช(ผกั)อย่างย ัง่ยืน โดยด าเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรกรในชุมชนบางเหรียงใต ้หมู่ท่ี 5 ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกผกั แหล่งใหญ่ของจังหวดัสงขลา แต่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชและ
สารเคมีในการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในปริมาณมาก มีทั้งการใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง ขาดความรู้ ความ
เขา้ใจ และความระมดัระวงัในการใช ้ทั้งน้ีเพียงเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตสูง โดยอาจไม่ค านึงถึงผลกระทบหรือผลเสีย
จากการใชส้ารเคมี ในดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชน จนถึงสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค จึงเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้
ตน้ทุนการผลิตพืชผกัสูงข้ึน และท่ีส าคญัเกษตรกรในชุมชนเนน้ท่ีการผลิตพืชผกัเพ่ือจ าหน่าย ไม่ไดป้ลูกเพ่ือ
การบริโภค จึงมีการใชส้ารเคมีกนัมาก 

4. การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพืช บนัทึกขอ้มูลการผลิต วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ ดา้น
สงัคม บนัทึกความคิดเห็น สงัเกตพฤติกรรม วิเคราะห์สรุปขอ้มูลเชิงคุณภาพ  และผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 จากการส ารวจพ้ืนท่ีในจงัหวดัสงขลา เพ่ือคดัเลือกพ้ืนท่ีและคดัเลือกเกษตรกร ท่ีมีความเหมาะสมและ
มีความสนใจร่วมด าเนินการ โดยมีการช้ีแจงโครงการดงักล่าวกบัเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วม และการด าเนินการ
วิจัยและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบในจังหวดัสงขลา โดยใน
เบ้ืองตน้ไดมี้การส ารวจและสอบถามขอ้มูลพ้ืนท่ีต่างๆ ของจงัหวดัสงขลาใน 8 อ  าเภอ(จาก 16 อ าเภอ) ไดพ้ื้นท่ี
ด าเนินการงานวิจยัฯ คือ หมู่ท่ี 5(บา้นบางเหรียงใต)้ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา (พิกดัศาลา
เอนกประสงค ์ 47N 0657353  UTM 0790059) มีประชากร 568 คน 172 ครัวเรือน เป็นผูช้าย 274 คน เป็นผูห้ญิง 
294 คน อายุเฉล่ียวยักลางคนถึงสูงอายุ เดิมประกอบอาชีพท าประมง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีติดกบัทะเลสาบ แต่ใน
ปัจจุบนัมีการท าการเกษตร โดยปลูกพืชมากข้ึน เป็นพวกพืชผกักินใบ จ าพวกตน้หอม ผดักาดหอม กะเพรา โหร
พา คะน้า กวางตุง้ เป็นตน้  แหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตรใชน้ ้ าบาดาลหรือขุดบ่อท่ีค่อนขา้งลึก เน่ืองจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติมีความกร่อยถึงเค็ม ไม่สามารถน ามารดพืชผกัโดยตรงได้ มีกลุ่มต่างๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน ์6 กลุ่ม และมีขอ้มูลวา่ ในอดีตมีกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ ในปัจจุบนักลุ่มดงักล่าวไดย้กเลิกกิจกรรม
ไปแลว้ แต่ยงัมีคนท าอยูโ่ดยไม่เป็นกลุ่ม  มีการท าประมง เล้ียงปศุสตัว ์และปลูกพืชผกั โดยการปลูกพืชมีการใช้
สารเคมีในทางการเกษตร 90 เปอร์เซ็นตข์องเกษตรกร และมีเพียง 10 เปอร์เซ็นตใ์ชว้ิธีแบบธรรมชาติ  โดยมีการ
ใชส้ารเคมีตามค าแนะน าอย่างถูกตอ้ง และยงัมีบางส่วนท่ีใชต้ามความตอ้งการ ไม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า การ
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ให้น ้ าทางการเกษตร โดยใช้สายยางรด และใช้ระบบสปริงเกอร์  มีเพียงส่วนน้อยท่ีพ่ึงธรรมชาติ รอน ้ าฝน 
เน่ืองจากในช่วงดงักล่าว เกษตรกรจะไม่นิยมปลูกพืชผกั เน่ืองจากอาจเกิดความเสียหาย และไม่เกิดรายได ้แต่
ยงัคงมีเกษตรกรบางรายท่ีมีการปลูกในฤดูฝน เน่ืองจากผกัมีการผลิตนอ้ย ท าให้ไดร้าคาท่ีสูง แต่ตอ้งเส่ียงกบั
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  จากขอ้มูลขา้งตน้ เน่ืองจากมีประชากร 172 ครัวเรือน ซ่ึงมีจ านวนไม่มากเกินไป 
บา้นเรือนอยู่เป็นกลุ่ม การเกษตรมีการปลูกพืชหลากหลาย ผูน้ าชุมชนดี ชาวบา้นให้การร่วมมือและมีความ
สนใจ ซ่ึงมีแนวโนม้จะด าเนินการไดดี้ และสามารถน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใชไ้ด ้(ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของบา้นบางเหรียงใต ้ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

สถานที ่ ข้อมูลหมู่บ้าน  
ม.5 (บา้นบางเหรียงใต)้  
ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง  
จ.สงขลา  

1. มีการปลูกพืชหลายชนิด ไดแ้ก่ พืชผกั ยางพารา ไมผ้ล และ ปาลม์น ้ ามนั  
2. ประชากรประมาณ 172 ครัวเรือน  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างานหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ และกลุ่มสตรี เป็นตน้  
3. ผูน้ าและชาวบา้นมีความสามคัคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บา้น  
4. มีศูนยเ์รียนรู้ดา้นเกษตรประจ าหมู่บา้น(เดิม)  
5. ปัจจุบนัเกษตรกรปลูกพืชผกัมากกว่าพืชชนิดอ่ืน แต่สนใจยางพาราและปาลม์น ้ ามนั 
และไมผ้ล 
6. เกษตรกรท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองการเกษตรมีจ านวนลดลง  

โดยมีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกพืชผกั และปลูกพืชผสมผสาน เขา้ร่วม 5 ราย (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 รายช่ือเกษตรกรและกิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ พ้ืนที่(ไร่) กจิกรรม 
1 นายพิทกัษ ์ ตระกูลก าจาย 

(พิกดัแปลง 47N 0657408  
UTM 0788901) 

12 ม.5  
ต.บางเหรียง 

22 - ผูใ้หญ่บา้น ม.5 
- ยางพารา(20 ไร่) 
- ปลูกพืชผกั 
- คา้ขายผลผลิตการเกษตร 

2 นายจรูญ  ช่วยประสม 
(พิกดัแปลง 47N 0657436  
UTM 0790792) 

48 ม.5  
ต.บางเหรียง 

10 - ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.5 
- ปลูกพืชผกั พริก กะเพรา แมงลกั ถัว่พู หอม
แบ่ง ผกับุง้ เล้ียงววั เล้ียงไก่ 

3 นายรักพงษ ์ เอียดหนู 
(พิกดัแปลง 47N 0657788  
UTM 0789694) 

65/1 ม.5  
ต.บางเหรียง 

5 - คณะกรรมการหมู่บา้น ม5 
- ปลูกพืชผกั หอมแบ่ง กวางตุง้ สะระแหน่ 
กะเพรา แมงลกั กุยช่าย ผกับุง้ เล้ียงเป็ดเทศ 
เล้ียงไก่ ท  าประมง 

4 นางสาวรัตนา  พะสริ 
(พิกดัแปลง 47N 0657370  
UTM 0789717) 

2 ม.5  
ต.บางเหรียง 

5 - ปลูกพืชผกั มะลิ พริก ฝร่ัง กะเพรา หอม
แบ่ง  
- ปลูกไมผ้ล เงาะ ส้ม ละมุด ทุเรียน กลว้ย
น ้าวา้ 

5 นางคิด  ตระกูลก าจาย 
(พิกดัแปลง 47N 0657706  
UTM 0790636) 

103 ม.5  
ต.บางเหรียง 

5 - ปลูกพืชผกั บลอ็กโคล่ี คะนา้ กวางตุง้ พริก 
มะเขือ กะเพรา 
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 จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีอายรุะหวา่ง 40-65 
ปี การศึกษาตั้งแต่ ป.4-ป.ตรี สมาชิกในครัวเรือนมี 4-6 คน แต่มีแรงงานในครัวเรือนเพียง 1-2 คน (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3 ขอ้มูลพ้ืนฐานเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

เกษตรกร 
อายุ 
(ปี) 

การ 
ศึกษา 

สมาชิกใน 
ครัวเรือน 
(คน) 

ผู้ชาย 
(คน) 

ผู้หญิง 
(คน) 

แรงงานใน 
ครัวเรือน 
(คน) 

แรงงานนอก 
ครัวเรือน 
(คน) 

1.นายพิทกัษ ์ ตระกลูก าจาย 47 ป.ตรี 5 2 3 1 1 
2.นายจรูญ  ช่วยประสม 52 ป.7 4 1 3 2 - 
3.นายรักพงษ ์ เอียดหนู 40 ม.6 5 3 2 2 - 
4.นางสาวรัตนา  พะสริ 50 ม.6 5 3 2 2 - 
5.นางคิด  ตระกลูก าจาย 65 ป.4 6 2 4 1 - 

 
ตารางที่ 4 แสดงรายไดต่้อปีของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการ(ก่อนปี 2556) 

เกษตรกร รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สุทธิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.นายพิทกัษ ์ ตระกลูก าจาย 340,000 300,000 40,000 รายรับ ส่วนหน่ึงมาจากเงินเดือน 
2.นายจรูญ  ช่วยประสม 97,000 70,000 27,000  
3.นายรักพงษ ์ เอียดหนู 150,957 126,000 24,957  
4.นางสาวรัตนา  พะสริ 74,000 49,000 25,000  
5.นางคิด  ตระกลูก าจาย 81,000 40,000 41,000  

 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกร(ตารางท่ี 4) พบวา่รายจ่ายมีจากการซ้ือปุ๋ยเคมีและสารเคมี เพ่ือใชใ้นการ

ผลิตพืช เป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการเกษตร ซ่ึงค่าใชจ่้ายของปุ๋ยเคมีอยูร่ะหวา่ง 3,000-10,000 บาท และของ
สารเคมีจะอยูร่ะหวา่ง 600-5,000 บาทต่อรายต่อปี จึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละราย นอกจากน้ีการใชส้ารเคมี
มาก ท าใหต้อ้งมีการซ้ือพืชผกัจากเกษตรกรรายยอ่ยอ่ืน ท าใหมี้รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 
 และไดเ้ก็บขอ้มูลการปลูกผกัของเกษตรกรในชุมชนบางเหรียงใตก่้อนการด าเนินการ จ านวน 50 
ครัวเรือน พบว่า เกษตรกรใช้สารเคมีก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช(ตารางท่ี 5) และมีการใช้มากกว่า 2 ชนิด 
(ตารางท่ี 6) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5 ขอ้มูลการใชส้ารเคมีก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช โดยจ าแนกตามกลุ่มสารเคมี 
กลุ่มสารเคม ี ช่ือสามญั ช่ือการค้า จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 

Benzimidozone Carbendarzim คาร์เบนดาซิม  ทอ็ปซาน 10 20 
Pithiocarbamate Mancozeb แมนโคเซฟ  โปรเซฟ 11 22 
Dicarboximide Captan แคปแทน 10 20 

Pyrethroid Cypermetthrin ชิมบุช 11 22 
OP Methamidophos ทามารอน 4 8 
อ่ืนๆ   4 8 

 
ตารางที่ 6 ขอ้มูลการใชส้ารเคมีก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช โดยจ าแนกตามชนิดสารเคมี 

การใช้สารเคมขีองเกษตรกร จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
1.ไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช - - 
2.ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 1 ชนิด 16 32 
3.ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 2 ชนิด 18 36 
4.ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 3 ชนิด 13 26 
5.ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 4 ชนิด 3 6 

  
เน่ืองจากในพ้ืนท่ี ต.บางเหรียง เกษตรกรมีอาชีพปลูกพืชผกั และมีการใชส้ารเคมีในปริมาณมาก ท าให้

พบวา่มีเกษตรกรบางรายมีปัญหาสุขภาพ มีผิวคล ้า เป็นจุดด าด่าง เน่ืองจากตอ้งท างานกลางแจง้และมีการใช้
สารเคมีมานาน 
 และเน่ืองจากเกษตรกรร่วมโครงการวิจยั มีกิจกรรมทางดา้นการเกษตรท่ีไดด้ าเนินการควบคู่กบัภารกิจ
หนา้ท่ีท่ีบางรายเป็นผูรั้บผิดชอบ จึงไดก้ าหนดกิจกรรมท่ีจะมีการพฒันาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการท าการเกษตร 
ตามค าแนะน า โดยใชเ้ทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและการใชอ้งคค์วามรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่
เกษตรกร น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกษตรกรอ่ืนๆ สามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นครัวเรือนและในชุมชน
(ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที่ 7  ขอ้มูลกิจกรรมของเกษตรกรหลงัจากด าเนินงานวิจยั ใน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

เกษตรกร กจิกรรมที่จะพฒันา กจิกรรมที่มกีารพฒันา 
1.นายพิทกัษ ์ ตระกลูก าจาย - ปลูกพืชผกัเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

- ใหเ้ป็นผูน้ าชุมชนเผยแพร่
เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบติั
ในการผลิตพืชของกรมวิชาการ
เกษตร 
 

- มีพืชผกัเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
- สามารถเป็นผูน้ าชุมชนเผยแพร่
เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบติัใน
การผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรได ้
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เกษตรกร กจิกรรมที่จะพฒันา กจิกรรมที่มกีารพฒันา 
2.นายจรูญ  ช่วยประสม - ลดการใชส้ารเคมี  โดยการสร้าง

เตาเผาเพ่ือผลิตน ้าสม้ควนัไม ้ ไดท้ั้ง
น ้าสม้และถ่านไมคุ้ณภาพดีเพ่ือใชใ้น
ครัวเรือน ร่วมกบัการใชน้ ้าหมกั 

- ลดการใชส้ารเคมี  โดยใชน้ ้าสม้ควนั
ไม ้ และไดถ่้านไมคุ้ณภาพดีไวใ้ชใ้น
ครัวเรือน เป็นการลดตน้ทุนและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ร่วมกบัการใชน้ ้า
หมกั เพ่ิมประสิทธิภาพ 

3.นายรักพงษ ์ เอียดหนู - ลดการใชส้ารเคมี  โดยการสร้าง
เตาเผาเพ่ือผลิตน ้าสม้ควนัไม ้ ไดท้ั้ง
น ้าสม้และถ่านไมคุ้ณภาพดีเพ่ือใชใ้น
ครัวเรือน 

- ลดการใชส้ารเคมี  โดยใชน้ ้าสม้ควนั
ไม ้ และไดถ่้านไมคุ้ณภาพดีไวใ้ชใ้น
ครัวเรือน เป็นการลดตน้ทุนและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย 

4.นางสาวรัตนา  พะสริ - ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ลดการใช้
สารเคมี  โดยการสร้างเตาเผาเพ่ือ
ผลิตน ้าสม้ควนัไม ้ ไดท้ั้งน ้าส้มและ
ถ่านไมคุ้ณภาพดีเพ่ือใชใ้นครัวเรือน 

- ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยใชน้ ้าสม้
ควนัไม ้ และไดถ่้านไมคุ้ณภาพดีไวใ้ช้
ในครัวเรือน เป็นการลดตน้ทุนและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย 

5.นางคิด  ตระกลูก าจาย - แนะน าการใชปุ๋้ยตามความ
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของ
ดินและพืช และการป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช(ผกั) 

- ใชปุ๋้ยตามความเหมาะสม เพ่ิมความ
สมบูรณ์ของดินและพืช ร่วมกบัการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช(ผกั) 

  
การท าบญัชีรายรับและรายจ่ายในครัวเรือน จากการเก็บขอ้มูลเกษตรกรทั้ง5 ราย พบวา่ ในปี 2557 และ

2558 จะมีรายจ่ายลดลงจากปี 2556 (ตารางท่ี 8 และ 9)  เน่ืองจากมีการลดการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมี โดยการใช้
ปุ๋ยเคมีอยา่งเหมาะสมและใชส้ารสกดัต่างๆในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมีในบางช่วง และ
ยงัลดการซ้ือพืชผกัจากแหล่งอ่ืน โดยเกษตรกรมีการปลูกพืชผกัหลากหลายไวบ้ริโภคในครัวเรือน 
 
ตารางที่ 8 แสดงรายไดต่้อปีของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการ(ปี 2557) 

เกษตรกร รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สุทธิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.นายพิทกัษ ์ ตระกลูก าจาย 300,000 200,000 100,000 รายรับ ส่วนหน่ึงมาจากเงินเดือน 
2.นายจรูญ  ช่วยประสม 99,700 53,000 46,700  
3.นายรักพงษ ์ เอียดหนู 151,900 75,000 40,700  
4.นางสาวรัตนา  พะสริ 85,300 40,000 45,300  
5.นางคิด  ตระกลูก าจาย 80,000 35,000 45,000  
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ตารางที่ 9 แสดงรายไดต่้อปีของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการ(ปี 2558) 

เกษตรกร 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สุทธิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.นายพิทกัษ ์ ตระกลูก าจาย 330,000 180,000 150,000 รายรับ ส่วนหน่ึงมาจากเงินเดือน 
2.นายจรูญ  ช่วยประสม 120,000 70,000 50,000  
3.นายรักพงษ ์ เอียดหนู 210,000 96,000 114,000  
4.นางสาวรัตนา  พะสริ 87,000 37,000 50,000  
5.นางคิด  ตระกลูก าจาย 76,000 20,000 56,000  

 
 การประเมินความพอเพียงของเกษตรกรร่วมโครงการ จากการมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุม้กนั มีดงัน้ี 
 ความพอประมาณ จากการด าเนินชีวิตของเกษตรกรร่วมโครงการ มีความพอประมาณระดบัปานกลาง
ถึงมาก มีการผลิตและบริโภคท่ีพอประมาณ ไม่มีการเบียดเบียน มีความพอดี ไม่คิดเกินตวั ไม่สร้างหน้ีสิน เกิด
ความสุขท่ีแท ้
 ความมีเหตุผล พิจารณาจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิด มีความมีเหตุผลระดบั
มาก เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนจากการใชส้ารเคมี มาใชส้ารสกดัจากพืชทดแทน และมีความตระหนกัถึงพิษภยั
ของสารเคมี 
 การสร้างภูมิคุ้มกัน เกษตรกรมีภูมิคุม้กนัระดบัมาก ไม่ว่าราคาผลผลิตตกต ่าหรือเกิดความเสียหายจาก
โรคแมลงศตัรูพืช กส็ามารถเตรียมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 ภาพรวมของเกษตรกรชุมชนบางเหรียง มีความพอดีดา้นจิตใจ มีความเขม้แข็ง สามารถพ่ึงตนเองไดดี้ 
เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชนส่์วนรวมในระดบัมาก  มีความพอดีดา้นสงัคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
รู้รักสามคัคี สร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและชุมชนในระดบัมาก  ความพอดีดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
รู้จกัใชแ้ละจดัการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดความยัง่ยืนในระดบัมาก  ความพอดี
ดา้นเทคโนโลยี รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งต่อความตอ้งการในระดบัมาก  และความพอดีดา้น
เศรษฐกิจ เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย ด ารงชีพอยา่งพออยูพ่อกินในระดบัปานกลางถึงมาก 
 จากการด าเนินงานปี 2557-2558 ไดส้ ารวจการใชส้ารเคมีของเกษตรกรจ านวน 50 ราย พบว่า มีการลด
จ านวนการใช้สารเคมี เน่ืองจากตระหนักถึงพิษภยั ทั้ งต่อตวัเกษตรกรและผูบ้ริโภค รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม  มี
จ านวนครัวเรือนท่ีใชส้ารสกดัจากพืชและน ้าส้มควนัไมใ้นการป้องกนัศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกษตรกรมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางถึงมาก และจะเลือกใชส้ารเคมีในช่วงท่ีพบการระบาดและใชแ้บบเฉพาะเจาะจงกบั
ศตัรูพืชท่ีมีการระบาดเท่านั้น เม่ือมีความเขา้ใจในการใชส้ารเคมี จะเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 
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ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตน้แบบในจงัหวดัสงขลา 

ข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอเจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี 
1.เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญและรอบรู้ 5 มาก 
2.เจา้หนา้ท่ีใหค้ าแนะน าตรงประเดน็ และสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 5 มาก 

3.เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ตรวจติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง 5 มาก 

4.ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก 5 มาก 

5.เจา้หนา้ท่ีน่าเช่ือถือ ใหค้ าแนะน าตรงตามหลกัวิชาการ 4.2 มาก 

6.เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชนข์องเกษตรกร 5 มาก 

7.เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริต 5 มาก 

8.เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี เตม็ท่ีในการบริการ 5 มาก 

9.หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 3.8 ปานกลาง 

10.ท่านพอใจในเทคโนโลยีท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า 4.6 มาก 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการเป็นอยู่ 
1.ท่านพอใจสภาพความเป็นอยูร่ะดบัใด 4 มาก 
2.ท่านเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัใด 4 มาก 
3.ท่านคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยใหท่้านด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 5 มาก 
4.ท่านพอใจในรายไดท่ี้ครอบครัวหามาได ้ 4 มาก 

เกณฑ์ประเมินความพงึพอใจ คะแนน 5 = พึงพอใจมาก คะแนน 3 =พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1 = พึงพอใจนอ้ย คะแนน 0 = ไม่พอใจ 
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตน้แบบในจงัหวดัสงขลา ต่อการท าการเกษตรและการใชเ้ทคโนโลยีหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอการท าการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีผลติพืชหรือกจิกรรมเพิม่เตมิ 
1.การท าสารสกดัจากพืช เพ่ือป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 5 มาก 
2.การท าน ้าสม้ควนัไม ้ 5 มาก 

3.การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ 4.6 มาก 

4.การใชส้ารสกดั เพ่ือยบัย ั้งเช้ือแอนแทรกโนสพริก 4.6 มาก 

5.การจดัเวทีเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 มาก 

6.การปลูกพืชผกัสวนครัว 5 มาก 

7.การใชก้บัดกักาวเหนียว 4.6 มาก 

เกณฑ์ประเมินความพงึพอใจ คะแนน 5 = พึงพอใจมาก คะแนน 3 =พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1 = พึงพอใจนอ้ย คะแนน 0 = ไม่พอใจ 

 
 การวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบในจงัหวดั
สงขลานั้น ด าเนินการวิจยั 3 ปี(2556-2558)  โดยในปีท่ี 1(2556) จะเป็นการส ารวจ คดัเลือก และก าหนดพ้ืนท่ี 
ซ่ึงจงัหวดัสงขลาในแต่ละอ าเภอจะมีการประกอบอาชีพหลากหลายแตกต่างกนั และสามารถแบ่งพ้ืนท่ี 16 
อ าเภอของจงัหวดั เป็นกิจกรรมทางการเกษตรท่ีแตกต่างกนั เช่น พ้ืนท่ีน านา พ้ืนท่ีปลูกยางพารา พ้ืนท่ีท าสวน 
ทั้งน้ี ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกผกัมาก มีการเปล่ียนชนิดผกัตามความตอ้งการ
ของตลาด ท่ีพบส่วนใหญ่มกัไม่มีการปลูกพืชผกัไวเ้พ่ือการบริโภค มีการซ้ือจากภายนอก และยงัคงมีการ
สารเคมีทางการเกษตรในการผลิต  ในปีท่ี 2(2557) เกษตรกรร่วมโครงการมีการปรับเปล่ียนการปฏิบติัในการ
ผลิตพืช โดยมีการปลูกพืชเพ่ือใชบ้ริโภคในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน และมีการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรหรือสาร
สกดัอ่ืนๆ เช่น น ้าสม้ควนัไมเ้พ่ิมข้ึน ร่วมกบัการลดใชส้ารเคมี และในปีท่ี 3(2558)  เกษตรกรร่วมโครงการบาง
ราย ไดร่้วมกบัโครงการสร้างเตาเผาน ้าสม้ควนั เพ่ือใชใ้นครัวเรือน และมีบางรายหยุดใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
เหลือเพียงปุ๋ยเคมี ในการปฏิบติัดูแลรักษา โดยการปรับใชเ้ทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงหากจะใหไ้ดผ้ล
ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง จะเป็นการปรับเปล่ียนแนวทางการท าการเกษตรใหมี้ความพอเพียง เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน 
ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได ้ แต่เน่ืองจากในบางคร้ังเกษตรกรผูป้ลูกพืชในชุมชนและท่ีอ่ืนๆ อาจยงัทราบแนวทาง
ดงักล่าว ไม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าหรืออาจยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งหรืออาจมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีท าใหก้ารท าการเกษตร
ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะตอ้งให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนต่างๆ มีการประกอบอาชีพในการปลูกพืชและด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 
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สรุปผลการทดลอง 
จากผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีแปลงปลูกพืชให้เป็นแปลงตัวอย่าง  

สามารถพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปลูกพืช และสามารถพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและการให้
ขอ้มูลการด าเนินการของกรมวิชาการเกษตรในดา้นการใหข้อ้มูล ใหค้ าแนะน า และการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่เกษตรกร ทั้งในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีได ้ และผลจากการด าเนินงานโครงการพ้ืนท่ีต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา  พบวา่ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการผลิตพืช และการผลิต
พืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี คือ การปลูกพืชผกัโดยการลดใชส้ารเคมี  และการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือ
เพ่ิมรายได ้ในพ้ืนท่ีสวน เช่น ฝร่ัง กลว้ยน ้าวา้ มะละกอ มะพร้าว หรือพืชผกัสวนครัวอ่ืนๆ เพ่ือการบริโภค 
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