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บทคัดย่อ  

การส ารวจระบบการผลิตพืชอย่างย ัง่ยืนภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดั
สงขลา เพ่ือศึกษาระบบการผลิตพืชอย่างย ัง่ยืน รูปแบบของการท าการเกษตร และการปรับเปล่ียนการเกษตร
ในช่วงท่ีผ่านมา 5 ปี ภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2555 ถึง กนัยายน 2556 พ้ืนท่ีด าเนินการ 14 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ด าเนินการโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย เกษตรกรทั้งหมดท่ีท าการส ารวจ จ านวน 142 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็น 39.44 เปอร์เซ็นต ์เพศหญิง 86 คน คิดเป็น 60.56 เปอร์เซ็นต ์ อายุเกษตรกรเฉล่ีย 
54 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบั ป.1-ป.6 จ านวน 102 คน คิดเป็น 71.83 เปอร์เซ็นต์ มี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรมากกว่า 10 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็น 93.66 เปอร์เซ็นต์ จาก
เกษตรกรท่ีท าการส ารวจทั้งหมดพบว่า มีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 17.55 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ีย 155,244 บาท
ต่อปี รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจงัหวดัสงขลา มี 3 รูปแบบ คือ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืช
แบบผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์และปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกบัการเล้ียงสัตวแ์ละประมง เกษตรกรมี
รูปแบบการปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุด 9 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสะบา้ยอ้ย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด 
กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า และ หาดใหญ่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองระหว่าง 13.45 - 22.79 ไร่ มีรายไดต่้อ
ครัวเรือนอยู่ในช่วง 79,000-217,625 บาทต่อปี รองลงมาคือรูปแบบปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตวแ์ละประมง 
จ านวน 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเทพา สทิงพระ นาหม่อม และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองระหว่าง 
9.83-18.23  ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนอยู่ในช่วง 91,500 - 251,800 บาทต่อปี และรูปแบบท่ี 3 คือ ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานมี 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสิงหนคร เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 15.44 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ีย 212,267 
บาทต่อปี การเปล่ียนแปลงระบบการปลูกพืชของเกษตรกร ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
พ้ืนท่ีจากนาขา้วเป็นยางพารา ไดแ้ก่ อ  าเภอสะบา้ยอ้ย เทพา จะนะ รัตภูมิ นาทวี กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า 
นาหม่อม และหาดใหญ่ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาขา้วเป็นปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ อ  าเภอเทพา กระแสสินธ์ุ 
และสิงหนคร เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาข้าวเป็นไร่นาสวนผสม ไดแ้ก่ อ  าเภอรัตภูมิ จะนะ และ 
สะบา้ยอ้ย 

 

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 
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ค าส าคัญ:  
ระบบเกษตร คือ 1) ปลูกพืชแบบผสมผสาน 2) ปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์และ  

3) ปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสตัวแ์ละประมง 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจท่ีสามารถพ่ึงพาตวัเองไดใ้หมี้ความพอเพียง อยู่ไดโ้ดยไม่สร้างความ

เดือดร้อนใหต้นเองและผูอ่ื้น ใหมี้ความพอกินพอใชส้ามารถพ่ึงพาตนเองได ้ 
 
ค าน า 

จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภาคใต ้รองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
จงัหวดันครศรีธรรมราช สูงจากระดบัน ้าทะเลโดยเฉล่ีย 4 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7,393.89 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,621,181 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศ ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเ้รียกว่า 
คาบสมุทรสทิงพระ กบัส่วนท่ีเป็นแผ่นดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ทางตอนใต ้แผ่นดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกนั โดย
สะพานติณสูลานนท ์พ้ืนท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบริมทะเล ทิศใตแ้ละทิศ
ตะวนัตกเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของล าธาร ลกัษณะภูมิอากาศ จงัหวดัสงขลาตั้งอยู่ในเขต
อิทธิพลและลมมรสุมเมืองร้อน มีมรสุมพดัผ่านประจ าทุกปี คือ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ
กลางเดือนตุลาคม รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะภูมิ
ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศและเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งหวงัเพ่ือใหมี้รายได้
สูงสุด เพ่ือลดความเส่ียงจากราคาสินคา้เกษตรท่ีแปรปรวน เกษตรกรส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆ 
อย่างในแปลงเดียวกนั แต่ในระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมีกิจกรรมท่ีอาจไม่เก้ือกูลกนัท าให้
เกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูวิ้จยัจึงท าการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่าง
ย ัง่ยืนภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา โดยไดศึ้กษาระบบการท าเกษตรของ
เกษตรกร เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาใชใ้นการพฒันาระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

1. รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนของจงัหวดัสงขลา 
2. ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีท าการเกษตรอ าเภอละประมาณ 6-7 ราย ใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ ซ่ึงก าหนดอตัราขั้นต ่าของการสมัภาษณ์อยา่งนอ้ย 100 ราย 
3. จดัท าแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
2) ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร 
3) ขอ้มูลปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
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Source : http   itd.htc.ac.th st_it51 it5131 map.gif

4. ด าเนินการสมัภาษณ์เกษตรกร 14 อ าเภอ จาก 16 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ  าเภอสะบา้ยอ้ย 25 
ราย  อ  าเภอจะนะ 18 ราย  อ  าเภอรัตภูมิ 13  ราย อ าเภอเทพา 11 ราย อ าเภอสิงหนคร 9 ราย อ าเภอสทิงพระ 9 ราย 
อ าเภอนาทวี 7 ราย อ าเภอระโนด 8 ราย อ าเภอกระแสสินธ์ุ 7 ราย อ าเภอนาหม่อม 6 ราย อ าเภอควนเนียง 7 ราย 
อ าเภอคลองหอยโข่ง 8  ราย อ าเภอบางกล ่า 7 ราย และอ าเภอหาดใหญ่ 7 ราย 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีคน้หาความรู้และความ
จริง โดยเนน้ท่ีขอ้มูลเชิงตวัเลข เป็นการน าเสนอเชิงตวัเลข ทางสถิติ เช่น ร้อยละของประชากร ค่าเฉล่ีย  

 
ผลการทดลองและวจิารณ์  
 1. รวบรวมข้อมูลทุตยิภูมขิองจงัหวดัสงขลาได้ดงันี ้

ลกัษณะทั่วไปของจงัหวดัสงขลา 
1. ท่ีตั้งและขนาด 

จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภาคใต ้รองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
จงัหวดันครศรีธรรมราช สูงจากระดบัน ้าทะเลโดยเฉล่ีย 4 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7,393.89 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,621,181 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 725 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัทะเลอ่าวไทย 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัจงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี รัฐเคดาห์และ 

                                                           รัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีของจงัหวดัสงขลา 
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2. ลกัษณะภูมิประเทศ 
ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเ้รียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกบัส่วนท่ีเป็น

แผ่นดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ทางตอนใต ้แผ่นดินทั้งสองสวนเช่ือมต่อกนั โดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนท่ีทางทิศ
เหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบริมทะเล ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึง
เป็นตน้ก าเนิดของล าธาร 

3. ลกัษณะภูมิอากาศ 
จงัหวดัสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลและลมมรสุมเมืองร้อน มีมรสุมพดัผ่านประจ าทุกปี คือ ลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เร่ิมตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยปี 2556 จังหวดัสงขลามีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน
กรกฎาคม 36.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดในเดือนมกราคม 31.9 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝนรวม
ตลอดปี 2,300 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม วดัได ้379 มิลลิเมตร ฝนตกนอ้ยท่ีสุดช่วงเดือนมีนาคม 
วดัได ้3.6 มิลลิเมตร ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 76.89 เปอร์เซ็นต ์(อุตุนิยมวิทยาจงัหวดัสงขลา, 2556) จงัหวดัสงขลา
ตั้งอยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน  มีลมมรสุมพดัผา่นประจ าทุกปี  คือ    

1. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีแหล่งก าเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต ้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลาง  เป็นลมตะวนัออก
เฉียงใต ้และเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใตเ้ม่ือพดัขา้มเสน้ศูนยสู์ตร  
น ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าใหมี้เมฆมากและฝนตกชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ตามบริเวณชายฝ่ังทะเล และเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนมากกวา่บริเวณอ่ืน     

2. ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์มีแหล่งก าเนิด
จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน   พดัเอามวลอากาศเยน็และแห้ง
จากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย และน าความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุมท าใหภ้าคใตมี้ฝนชุก
โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก จากลมมรสุมท่ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณแตกต่างกนั ท าใหจ้งัหวดัสงขลา มี ๒ ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่องว่างระหว่างฤดู
มรสุมหลงัจากส้ินฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว้  อากาศจะเร่ิมร้อนและมีอากาศร้อนจดัท่ีสุด
ในเดือนเมษายน  

2) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ               
             2.1 ฤดูฝนจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม  ฝนเคล่ือน

ตวัมาจากดา้นตะวนัตก (ทะเลอนัดามนั) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค ่า ปริมาณและการกระจาย  ของฝนจะ
นอ้ยกวา่ ช่วงมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.2 ฤดูฝนจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ฝน
เคล่ือนตวัมาจากดา้นตะวนัออก (อ่าวไทย)  ฝนจะตกชุกหนาแน่น   
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ขอ้มูลประชากร 
จากข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา พบว่ามีประชากรทั้ งหมด 1,044,269 คน เป็นแรงงานเพ่ือ

การเกษตร 428,853 คน จังหวดัสงขลามีพ้ืนท่ีทั้ งหมด 4,565,682 ไร่ พ้ืนท่ีถือครอง 3,651,899 ไร่ พ้ืนท่ีท า
การเกษตร 2,972,271 ไร่ มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด327,980 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 147,745 
ครัวเรือน (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2554) 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพ้ืนท่ีทั้ งหมด พ้ืนท่ีถือครอง พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร พ้ืนท่ีท า 
การเกษตร จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร ประชากร และแรงงานเพ่ือการเกษตรของ จงัหวดัสงขลา ปี 2553 

อ าเภอ 
พ.ท.

ทั้งหมด 
(ไร่) 

พ.ท. 
ถือครอง 
(ไร่) 

พ.ท. 
ถือครองเพ่ือ
การเกษตร 

(ไร่) 

พ.ท. 
ท าการเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือ
น

เกษตรก
ร 

ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

แรงงาน
เพ่ือ

การเกษต
ร (คน) 

เมือง 98,782 79,416 53,023 37,003 39,488 5,839 88,852 7,991 

สทิงพระ 75,672 67,679 58,418 56,452 11,726 10,429 51,314 22,740 

จะนะ 314363 301059 68740 256757 19359 15058 85623 46561 

นาทว ี 496,090 444,297 383,429 350,494 18,587 14,142 64,129 39,672 

เทพา 611,250 436,027 397,670 391,611 16,614 13,318 70,379 43,530 

สะบา้ยอ้ย 437,341 328,703 292,351 267,010 12,243 10,160 58,538 34,162 

ระโนด 427,122 208,147 181,590 189,019 31,839 8,463 75,409 17,948 

กระแสสินธุ ์ 63,126 60,975 53,244 46,210 4,159 3,684 15,858 10,152 

รัตภูมิ 321,778 269,278 259,838 238,133 19,406 11,885 58,464 31,449 

สะเดา 621,986 499,654 456,601 441,341 27,994 11,512 101,063 42,452 

หาดใหญ่ 515,166 453,871 366,898 317,440 78,411 12,702 191,633 43,604 

นาหม่อม 58,399 54,254 50,302 47,584 7,380 4,635 22,103 10,842 

ควนเนียง 120,450 96,158 90,068 84,068 6,266 5,805 28,710 15,354 

บางกล ่า 92,341 87,324 78,031 59,050 8,761 6,206 27,767 15,655 

สิงหนคร 145,902 123,957 81,880 64,662 20,231 9,973 83,456 36,622 
คลองหอย
โข่ง 165,914 141,100 129,578 125,437 5,516 3,934 20,971 10,119 

รวม 4,565,682 3,651,899 3,001,661 2,972,271 327,980 147,745 1,044,269 428,853 
ที่มา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา (2554) 



768 

 ขอ้มูลการผลิตพืชของจงัหวดัสงขลา พบว่า เกษตรกรมีการปลูกยางพารามากท่ีสุดซ่ึงมีพ้ืนท่ีทั้งหมด  
2,078,767 ไร่ อ  าเภอท่ีมีการปลูกยางพารามากท่ีสุดคืออ าเภอสะเดา การผลิตพืชรองลงมาคือการท าขา้วนาปี 
จ านวน 230,988 ไร่  อ  าเภอระโนดมีการปลูกขา้วนาปีมากท่ีสุด อ าเภอกระแสสินธ์ุ มีการท าขา้วนาปรังมากท่ีสุด 
การผลิตปาลม์น ้ามนัมากท่ีสุดท่ีอ าเภอระโนด อ าเภอสะบา้ยอ้ยมีการผลิตลองกองและทุเรียนมากท่ีสุด (ตารางท่ี 2) 
เกษตรกรมีการปลูกพริกข้ีหนูมีพ้ืนท่ีรวม 3,537 ไร่ ปลูกมากท่ีสุดท่ีอ าเภอระโนด ส าหรับการท าตาลโตนดมี 2 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสิงหนครและอ าเภอสทิงพระ (ตารางท่ี 3) (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2555) 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลภาวะการผลิตพืชของจงัหวดัสงขลา ปี 2554 

อ าเภอ ยางพารา ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน า้มนั ลองกอง ทุเรียน รวม (ไร่) 
สะเดา 384,693 154 - 3,215 3,432 1,120 392,614 
เทพา 341,546 7,861 - 3,902 702 702 354,713 
นาทว ี 307,361 1,658 - 1,122 5,638 3,660 319,439 
หาดใหญ่ 233,707 4,504 345 598 617 1,153 240,924 
สะบา้ยอ้ย 202,053 2,233 - - 9,452 4,422 218,160 
จะนะ 201,379 11,130 167 655 1,235 1,578 216,144 
รัตภูมิ 182,750 14,530 2,721 1,229 1,675 1,403 204,308 
คลองหอยโข่ง 92,593 1,976 - 3,332 422 352 98,675 
นาหม่อม 40,801 211 - - 366 761 42,139 
ควนเนียง 40,482 12,723 5,175 1,365 - - 59,745 
บางกล ่า 23,065 2,929 782 408 369 337 27,890 
เมือง 21,115 - - - 225 183 21,523 
กระแสสินธ์ุ 7,064 22,673 14,308 2,111 - - 46,156 
สิงหนคร 115 24,406 2.989 2,297 - - 26,821 
สทิงพระ 32.5 25,043 855 855 - - 26,786 
ระโนด 10 98,957 8,455 8,455 - - 115,877 
รวม 2,078,767 230,988 126,942 29,544 24,133 15,671 2,411,913 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา (2555) 
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ตารางที่ 3 ขอ้มูลภาวะการผลิตพืชของจงัหวดัสงขลา ปี 2554 
อ าเภอ พริกขีห้นู ตาลโตนด ละมุด ส้มโอ ส้มจุก รวม (ไร่) 

สะเดา 37 - - 68 - 105 
เทพา 155 - - 18 - 173 
นาทวี 229 - - 6 - 235 
หาดใหญ่ - - - 75 40 115 
สะบา้ยอ้ย 159 - - 38 - 197 
จะนะ 107 - - - 35 142 
รัตภูมิ 30 - - 20 - 50 
คลองหอยโข่ง 152 - - 61 - 213 
นาหม่อม 2 - - - - 2 
ควนเนียง 95 - - - - 95 
บางกล ่า - - 32.89 32 - 64.89 
เมือง 20 - 387 - - 407 
กระแสสินธ์ุ 220 - - - - 220 
สิงหนคร 103 1,107 - - - 1,210 
สทิงพระ 353 1,525 - - - 1,878 
ระโนด 1,875 - - - - 1,875 
รวม 3,537 2,632 419.89 318 75 6,981.89 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา (2555) 

ตารางที่ 4 พ้ืนท่ีการผลิตพืชของจงัหวดัสงขลา ปี 2554 
พืช พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่) 
ยางพารา 2,078767 
ขา้วนาปี 230,988 
ขา้วนาปรัง 126,942 
ปาลม์น ้ามนั 29,544 
ลองกอง 24,133 
ทุเรียน 15,671 
พริกข้ีหนู 3,537 
ตาลโตนด 2,632 
ละมุด 419.98 
สม้โอ 318 
สม้จุก 75 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากขอ้มูลของส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา (2555) 
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จงัหวดัสงขลามีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นแหล่งรายไดข้องประชากร ไดแ้ก่  ยางพารา มีพ้ืนท่ี
ปลูกมากท่ีสุด จ านวน 1,612,0251 ไร่ รองลงมาเป็น ขา้ว ปาลม์น ้ ามนั และไมผ้ล เช่น ลองกอง ทุเรียน มงัคุด 
และเงาะ ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีใหผ้ลผลิต และผลผลิตพืชเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2555 

ประเภทพืช เน้ือที่ปลูก (ไร่) เน้ือที่ให้ผลผลติ (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 
ยางพารา 1,612,025 1,271,620  373,856  
ขา้วเจา้นาปี 230,958  210,568  103,912  
ขา้วเจา้นาปรัง 111,536  111,536  67,962  
ปาลม์น ้ามนั 38,479  29,010  66,100  
ลองกอง 22,689  20,550  2,144  
ทุเรียน 15,652  14,234  3,204  
มงัคุด 5,272  4,830  393  
เงาะ 4,732  4,465  1,119  

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

 
2. ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีท าการเกษตรอ าเภอละประมาณ 6-7 ราย ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา โดย
การสุ่มแบบบงัเอิญ ซ่ึงก าหนดอตัราขั้นต ่าของการสมัภาษณ์อยา่งนอ้ย 100 ราย 
3. จดัท าแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
2) ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร 
3) ขอ้มูลปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

4. ด าเนินการสมัภาษณ์ 
เกษตรกร 14 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสะบา้ยอ้ย 25 ราย  อ  าเภอจะนะ 18 ราย  อ  าเภอรัตภูมิ 13  ราย อ าเภอ

เทพา 11 ราย อ าเภอสิงหนคร 9 ราย อ าเภอสทิงพระ 9 ราย อ าเภอนาทวี 7 ราย อ าเภอระโนด 8 ราย อ าเภอ 
กระแสสินธ์ุ 7 ราย อ าเภอนาหม่อม 6 ราย อ าเภอควนเนียง 7 ราย อ าเภอคลองหอยโข่ง 8  ราย อ าเภอบางกล ่า 7 
ราย และอ าเภอหาดใหญ่ 7 ราย 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีคน้หาความรู้และความจริง โดยเนน้ท่ีขอ้มูล
เชิงตวัเลข เป็นการน าเสนอเชิงตวัเลข ทางสถิติ เช่น ร้อยละของประชากร ค่าเฉล่ีย  
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เกษตรกรจ านวน 142 คน แบ่งเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็น 39.44 เปอร์เซ็นต ์เพศหญิง 86 คน คิดเป็น 
60.56 เปอร์เซ็นต ์ อายเุกษตรกรเฉล่ีย 54 ปี (ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 6 จ านวนเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างย ัง่ยืนภายใต้ระบบเกษตร            
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ปี 2556 

ที่ อ าเภอ 
เพศ (คน) อายุเฉลีย่  

(ปี) 
จ านวนเกษตรกร 

(คน) ชาย หญิง 
1 สะบา้ยอ้ย 5 20 45 25 
2 จะนะ 0 18 55 18 
3 รัตภูมิ 6 7 52 13 
4 เทพา 5 6 57 11 
5 สิงหนคร 6 3 56 9 
6 สทิงพระ 9 0 50 9 
7 นาทวี 4 3 55 7 
8 ระโนด 6 2 58 8 
9 กระแสสินธ์ุ 5 2 63 7 

10 นาหม่อม 2 4 54 6 
11 ควนเนียง 1 6 58 7 
12 คลองหอยโข่ง 2 6 44 8 
13 บางกล ่า 2 5 66 7 
14 หาดใหญ่ 3 4 45 7 

 รวม 56 86 - 142 
 เฉลีย่  - - 54 - 

ระดบัการศึกษาของเกษตรกร แบ่งเป็น 6 ระดบั การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดบั  
ป.1-ป.6 จ านวน 102 คน คิดเป็น 71.83 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือการศึกษาระดบั ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 คิดเป็น 
7.75 เปอร์เซ็นต ์การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็น 4.22 เปอร์เซ็นต ์และการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 8 คน คิดเป็น 5.63 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 ระดบัการศึกษาของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างย ัง่ยืนภายใตร้ะบบ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ปี 2556 

ที ่ อ าเภอ 
ไม่ได้รับ
การศึกษา 
(คน) 

ป.1-ป.6 
(คน) 

ม.1-ม.3 
(คน) 

ม.4-ม.6 
(คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 
(คน) 

ปริญญา
ตรี 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 สะบา้ยอ้ย 1 16 2 4 - 2 25 
2 จะนะ - 10 4 1 1 2 18 
3 รัตภูมิ 1 9 2 1 - - 13 
4 เทพา - 9 - - 2 - 11 
5 สิงหนคร - 7 - 1 1 - 9 
6 สทิงพระ - 7 1 - - 1 9 
7 นาทว ี - 3 - 1 1 2 7 
8 ระโนด - 7 - 1 - - 8 
9 กระแสสินธ์ุ - 7 - - - - 7 
10 นาหม่อม - 4 - 1 - 1 6 
11 ควนเนียง - 7 - - - - 7 
12 คลองหอยโข่ง - 5 2 - 1 - 8 
13 บางกล ่า 2 5 - - - - 7 
14 หาดใหญ่ - 6 - 1 - - 7 

 รวม 4 102 11 11 6 8 142 
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ตารางที่ 8 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิต
พืชอยา่งย ัง่ยืนภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ปี 2556 

ที่ อ าเภอ 
1-5 ปี 
(คน) 

6-10 ปี 
(คน) 

มากกว่า 10 ปี 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 สะบา้ยอ้ย 1 2 22 25 
2 จะนะ 2 - 16 18 
3 รัตภูมิ - - 13 13 
4 เทพา 1 - 10 11 
5 สิงหนคร 2 - 7 9 
6 สทิงพระ - - 9 9 
7 นาทวี - - 7 7 
8 ระโนด - - 8 8 
9 กระแสสินธ์ุ - - 7 7 

10 นาหม่อม - 1 5 6 
11 ควนเนียง - - 7 7 
12 คลองหอยโข่ง - - 8 8 
13 บางกล ่า - - 7 7 
14 หาดใหญ่ - - 7 7 

 รวม 6 3 133 142 
 

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรมากกวา่ 10 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็น 93.66 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร 1-5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็น 4.23 เปอร์เซ็นต์ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
การเกษตร 6-10 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น 2.11 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 8) 
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ตารางที่ 9 พ้ืนท่ีถือครอง และรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืช
อยา่งย ัง่ยืนภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสงขลา ปี 2556 

ที่ อ าเภอ กจิกรรม 
พื้นที่ถือ
ครองเฉลีย่ 

(ไร่) 

รายได้/ 
ครัวเรือน/ปี 
(บาท) 

1 สะบา้ยอ้ย ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั แพะ 13.45 116,596 
2 จะนะ ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด  16.00 219,506 
3 รัตภูมิ ยางพารา ปาลม์น ้ามนัไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ 

เป็ด 
17.23 131,569 

4 เทพา ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั แพะ 
ห่าน จระเข ้(1 ครัวเรือน) 

18.23 251,800 

5 สิงหนคร ปาลม์น ้ามนั ขา้ว ตาลโตนด พืชไร่ พืชผกั  
ไมด้อก (ดาวเรือง ดอกพุด)  

15.44 212,267 

6 สทิงพระ ปาลม์น ้ามนั ขา้ว ตาลโตนด พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั 
ท าประมง 

9.83 99,000 

7 นาทวี ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั แพะ 31.61 194,857 
8 ระโนด ขา้ว ตาลโตนด มะนาว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั  16.72 217,625 
9 กระแสสินธ์ุ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ขา้ว มะนาวพืชผกั ววั 20.43 79,000 

10 นาหม่อม ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั  
เล้ียงปลา 

11.33 91,500 

11 ควนเนียง ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ เป็ด ววั 22.79 166,857 
12 คลองหอย

โข่ง 
ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั เล้ียงปลา  

เล้ียงกบ 
16.43 120,700 

13 บางกล ่า ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชผกั ไก่ เป็ด ววั 13.93 92,571 
14 หาดใหญ่ ยางพารา ไมผ้ล ขา้ว พืชไร่ พืชผกั ไก่ ววั 22.36 179,571 

  เฉลีย่ 17.55 155,244 
 

รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจงัหวดัสงขลา มี 3 รูปแบบ คือ ปลูกแบบผสมผสาน ปลูกพืช
ผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสตัว ์และปลูกพืชผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสตัวแ์ละประมง เกษตรกรมีรูปแบบการ
ปลูกปลูกพืชร่วมกับการเล้ียงสัตว์มากท่ีสุด 9 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้ายอ้ย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด  
กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า และ หาดใหญ่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 13.45 - 22.79 ไร่ มีรายไดต่้อ
ครัวเรือนเฉล่ีย 79,000-217,625 บาทต่อปี รองลงมาคือรูปแบบปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตวแ์ละประมง จ านวน 
4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเทพา สทิงพระ นาหม่อม และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 9.83-18.23 ไร่ 
มีรายไดต่้อครัวเรือน เฉล่ีย 91,500 - 251,800 บาทต่อปี และรูปแบบท่ี 3 คือ ปลูกพืชแบบผสมผสาน มี 1 อ าเภอ 
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ไดแ้ก่ อ  าเภอสิงนคร เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 15.44 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ีย 212,267 บาทต่อปี (ตารางท่ี 9) 
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพ รับราชการ และ
พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
ตารางที่ 10 ระบบเกษตรของแต่ละอ าเภอในจงัหวดัสงขลา 

อ าเภอ 
ระบบเกษตร 

แบบผสมผสาน 
แบบผสมผสานร่วมกบัการ

เลีย้งสัตว์ 
ปลูกพืชผสมผสานร่วมกบั
การเลีย้งสัตว์และประมง 

สะบา้ยอ้ย   √ 
จะนะ   √ 
รัตภูมิ   √ 
เทพา  √  
สิงหนคร √   
สทิงพระ  √  
นาทวี   √ 
ระโนด   √ 
กระแสสินธ์ุ   √ 
นาหม่อม  √  
ควนเนียง   √ 
คลองหอยโข่ง  √  
บางกล ่า   √ 
หาดใหญ่   √ 

 
2. ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร 

  2.1 ลกัษณะพ้ืนท่ี 
  สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเต้ียๆ ท่ีราบระหว่างหุบเขาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีน ้ าท่วมบางปี  เป็นท่ีราบลุ่ม และพ้ืนท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปี ตามล าดบั มีลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วน ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว  ดินร่วนทราย และดินร่วนทราย ตามล าดบั ความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดบัท่ีสูง และปานกลาง  การระบายน ้าของดินส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัสูง การอุม้น ้ าของดิน
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูงและปานกลาง  
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศปัจจุบนั ไม่แน่นอนแต่ก็สามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี ฤดูฝนมีตลอดทั้งปี โดยจะ
ตกชุกช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม  และจะเขา้ฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
สามารถดูไดจ้ากภาพท่ี 3 เสน้ชั้นน ้าฝนรายเดือนเฉล่ียในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
ท่ีมา : สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (2554)   

http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

 
จากภาพท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือตอ้งการใหเ้ห็นอาณาเขตของแต่ละอ าเภอของเส้น

ชั้นน ้าฝนรายเดือนเฉล่ียในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (ภาพท่ี 3) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบักราฟปริมาณน ้าฝน 
ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 พบว่าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีปริมาณน ้าฝนนอ้ยมากสามารถดูไดจ้ากแถบสีซ่ึงมี
ปริมาณน ้าฝนประมาณ 20-140 มิลลิเมตร เดือนพฤษภาคมเร่ิมมีฝนประมาณ 140-240 มิลลิเมตร เดือนมิถุนายน
และกรกฎาคมปริมาณน ้าฝนประมาณ 140-220 มิลลิเมตร ซ่ึงมีการกระจายของฝนลดลงจากเดือนพฤษภาคม 
ส่วนเดือนสิงหาคมและกนัยายนเร่ิมมีฝนตกชุกปริมาณน ้าฝนประมาณ 240-480 มิลลิเมตร ฝนจะตกชุกมากท่ีสุด
ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนประมาณ 260-660 มิลลิเมตร ปริมาณน ้ าฝนของจงัหวดั
สงขลามีผลต่อระบบการปลูกพืช เช่นถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีค่อนขา้งทนทานต่อความแห้งแลง้มีความตอ้งการน ้ า
ตลอดฤดูปลูก 500-600 มิลลิเมตร ปกติตอ้งการน ้ ามากในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ออกดอก ติดฝัก และ
สะสมน ้ าหนักแห้งและลดลงในระยะสุกแก่ ถา้ดูจากปริมาณน ้ าฝนจะเห็นว่าถา้จะวางแผนการปลูกถัว่ลิสง 
สามารถปลูกถัว่ลิสงไดป้ระมาณสิงหาคมและกนัยายน แต่จะตอ้งระวงัถา้ปลูกถัว่ลิสงไวส้ าหรับท าเมลด็พนัธ์ุจะ
มีปัญหาเร่ืองการตากเมลด็พนัธ์ุ เน่ืองจากถัว่ลิสงมีอายกุารเกบ็เก่ียวประมาณ 90-100 วนั ถา้ปลูกถัว่ลิสงตน้เดือน
สิงหาคมจะสามารถเกบ็เก่ียวไดป้ระมาณตน้เดือนพฤศจิกายนซ่ึงพบวา่ยงัเป็นช่วงท่ีฝนยงัตกชุก และเส่ียงต่อการ
งอกของเมลด็ในดินกรณีท่ีท าการถอนไม่ทนั 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ภาพที่ 3 เสน้ชั้นปริมาณน ้าฝน (มม.) รายเดือนเฉล่ียในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ภาพที่ 4  กราฟปริมาณน ้าฝน ขอ้มูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี พ.ศ. 2552-2556 

 
ภาพที่ 5  กราฟจ านวนวนัฝนตก ขอ้มูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี พ.ศ. 2552-2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 
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3.1 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ  
ในปัจจุบนัและอดีตเกษตรกรมีการปลูกขา้วพนัธ์ุ ช่อลุง และขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมือง จะเร่ิมปลูกในช่วง

เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม และจะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยวตัถุประสงค์ของ
การปลูกขา้วเพ่ือเป็นอาหารส าหรับครัวเรือนตนเองและสตัวเ์ล้ียงต่างๆ เหลือจากการบริโภคจึงจะจ าหน่าย 

3.2 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
      เกษตรกรบางรายปลูกพืชผกัเอาไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือนไดแ้ก่ มะเขือ พริก ขม้ิน ข่า และ

ตะไคร้ โดยพนัธ์ุท่ีใชไ้ดม้าจากเพ่ือนบา้นและซ้ือมา โดยปลูกไวบ้ริเวณบา้นเหลือจากบริโภคในครัวเรือนแลว้จึง
จะจ าหน่าย  

3.3 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตไมผ้ล ไมย้ืนตน้เศรษฐกิจ 
ไมผ้ลเกษตรกรจะปลูกผสมผสานหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกนัไดแ้ก่ ลองกอง มงัคุด ขนุน เงาะ 

และทุเรียน ไวใ้กลบ้า้นหรือบริเวณบา้น ส่วนใหญ่จะปลูกไวเ้พ่ือการบริโภค เหลือจากการบริโภคกจ็ะจ าหน่าย  
ไมย้ืนตน้เศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลกั พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกคือมากท่ีสุด

คือ RRIM 600 RRIT 251 ตามล าดบั โดยเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ไร่ มากท่ีสุด คือ 35 ไร่ โดยมี
ค่าเฉล่ียต่อครัวเรือนๆ ละ 8.72 ไร่ ปริมาณวนักรีดยางพาราในปัจจุบนัจะลดลงกว่าในอดีต เน่ืองจากมีฝนตกชุก
มากกว่าในอดีตโดยแรงงานท่ีใชใ้นการกรีดยางพาราส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภายในครัวเรือน มีเกษตรกรบาง
รายท่ีจา้งแรงงานกรีด  

3.4 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชทอ้งถ่ินในปัจจุบนัและอดีต 
เกษตรกรในอ าเภอสะบา้ยอ้ยไม่นิยมปลูกพืชทอ้งถ่ิน มีบางรายปลูกพืชทอ้งถ่ินไวส้ าหรับบริโภค

ในครัวเรือน 
3.5 ลกัษณะการใชท่ี้ดินปลูกพืชรอบปีในอดีตและปัจจุบนั 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ยางพารา และสวนไมผ้ล ส่วนพืชผกัจะปลูกไวบ้ริเวณ
บา้นส าหรับไวบ้ริโภคในครัวเรือน ลกัษณะการใชดิ้นจึงไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกัมีเกษตรกรบางรายเปล่ียน
จากพ้ืนท่ีนาเป็นยางพารา  

4. กจิกรรมด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเล้ียงสัตวไ์วส้ าหรับการบริโภค ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด แพะและววั โดยจะเล้ียงไก่ 

และเป็ด ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค มีบา้งเกษตรกรบางรายเล้ียง
เพ่ือจ าหน่าย  

5. กจิกรรมด้านสัตว์น า้ในปัจจุบัน 
เกษตรกรบางรายจะเล้ียงสัตวน์ ้ าไวส้ าหรับการบริโภค ไดแ้ก่ เล้ียงปลาดุก ปลานิลโดยจะปล่อยให้

ปลาหากินเองตามธรรมชาติ เศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค    
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6. ข้อมูลด้านครัวเรือน 
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองระหว่าง 4-65 ไร่โดยมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 17.55 ไร่ ลกัษณะการถือครอง

ท่ีดินแบบมีเอกสารสิทธ์ิ สดัส่วนพ้ืนท่ีถือครองส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีในการอยูอ่าศยั ท านา พ้ืนท่ีท าสวน  แรงงาน
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใชแ้รงงานภายในครัวเรือนเป็นหลกั และใชแ้รงงานนอกครัวเรือนในการกรีดยางพารา    

6.1 แหล่งรายไดข้องครัวเรือนในปัจจุบนัและอดีต 
  เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกั  แหล่งรายไดข้อง

ครัวเรือนไดจ้ากยางพารา สวนผลไม ้ปศุสัตว ์นอกภาคการเกษตรไดร้ายไดจ้ากการคา้ขาย รับจา้งกรีดยางพารา 
และรับจา้งอิสระ 

     6.2 เงินทุน  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ไดแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์กองทุน กองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยางพารา เพ่ือใชซ้ื้อปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 
6.3 ขอ้มูลการปรับตวัของเกษตรกรมีดงัน้ี 

 เกษตรกรท่ีมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการปลูกพืชจะมีราคาผลผลิตเป็นตวัก าหนด กิจกรรมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ เปล่ียนชนิดพืช เช่น ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาขา้วเพ่ือปลูกยางพารา  ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนา
และพ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกปาลม์น ้ามนั 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีท าการเกษตรมากนัก โดยยงัคงใช้พ้ืนท่ีท า
การเกษตรเหมือนเช่นในอดีต 
 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการปลูกพืชจะมีราคาผลผลิตเป็นตวัก าหนด กิจกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดแ้ก่ เปล่ียนชนิดพืช เช่น ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาขา้วเพ่ือปลูกยางพารา  ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาและ
พ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกปาลม์น ้ามนั 

การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงระบบสังคมเกษตร 
 เกษตรกรท่ีมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการปลูกพืชจะมีราคาผลผลิตเป็นตวัก าหนด กิจกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดแ้ก่ เปล่ียนชนิดพืชไดแ้ก่ ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาขา้วเพ่ือปลูกยางพารา  ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาเป็นไร่
นาสวนผสมและปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาหรือพ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกปาลม์น ้ามนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ระบบ
สังคมเกษตรของสมยศ ทุ่งหวา้ (2557) ส่ิงจูงใจต่อการผลิตของเกษตรกรไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
ผลผลิตและราคาของปัจจยัการผลิต 2) ส่วนแบ่งผลผลิตท่ีเป็นธรรม 3) สินคา้และบริการท่ีเกษตรกรตอ้งการ
ส าหรับตนเองและครอบครัว 

ความยัง่ยืนจากการส ารวจและวเิคราะห์ข้อมูล 
เกษตรกรมีความหลากหลาย รูปแบบของการเกษตรท่ีด าเนินอยู่ในพ้ืนท่ี สามารถจ าแนกออกเป็น 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ปลูกพืชแบบผสมผสาน 2) ปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์และ 3) ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตวแ์ละประมง ท าให้เกษตรกรมีรายไดห้มุนเวียน ลดความเส่ียงจากราคาผลผลิต
ตกต ่า และมีความมัน่คงทางดา้นอาหารเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชหลากหลาย สอดคลอ้งกบั ความคิด
และทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตรของสมยศ ทุ่งหวา้ (2557) ระบบสังคมเกษตรหน่ึง
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ฟาร์มอาจมีระบบการผลิตคลา้ยกนัและจดัอยู่ในประเภทสังคมเดียวกนั แต่ฟาร์มต่างๆ อาจมีความแตกต่างผนั
แปรและเป็นส่วนประกอบของกนัและกนั เช่น สังคมเกษตรมีความช านาญในการเล้ียงสัตว ์บางฟาร์มมีความ
ช านาญในการปลูกพืช ซ่ึงฟาร์มทั้งสองประเภทสามารถเสริมกนัโดยการใชร้ะบบนิเวศท่ีต่างกนั ดงันั้น ฟาร์ม
เหล่านั้นจึงมีการแลกเปล่ียนผลผลิตกนั เช่น ปุ๋ยคอก และผลิตสัตวก์บัธญัพืชและผลผลิตพืชอ่ืนๆ ท าให้มีการ
พฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยืน เป็นระบบเกษตรท่ีไม่ท าลายคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
สรุปผลการทดลอง  

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างย ัง่ยืนภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัสงขลา เกษตรกรท่ีท าการส ารวจ จ านวน 142 คน พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 17.55 
ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ีย 155,244 บาทต่อปี รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจงัหวดัสงขลา มี 3 
รูปแบบ คือ 1) ปลูกพืชแบบผสมผสาน 2) ปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสัตว ์และ 3) ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานร่วมกบัการเล้ียงสตัวแ์ละประมง เกษตรกรมีรูปแบบการปลูกปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุด 9 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสะบา้ยอ้ย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า และ หาดใหญ่ 
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองระหว่าง 13.45 - 22.79 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนอยู่ในช่วง 79,000 -217,625 บาทต่อปี 
รองลงมาคือรูปแบบปลูกพืชร่วมกับการเล้ียงสัตว์และประมง จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ  าเภอเทพา  
สทิงพระ นาหม่อม และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองระหว่าง 9.83 - 18.23 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือน 
อยู่ในช่วง 91,500 - 251,800 บาทต่อปี และรูปแบบท่ี 3 คือ ปลูกพืชอย่างเดียว มี 1 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอสิงนคร 
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 15.44 ไร่ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ีย 212,267 บาทต่อปี การเปล่ียนแปลงระบบการปลูก
พืชของเกษตรกร ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากนาขา้วเป็นยางพารา ไดแ้ก่ อ  าเภอ
สะบา้ยอ้ย เทพา จะนะ รัตภูมิ นาทวี กระแสสินธ์ุ ควนเนียง บางกล ่า นาหม่อม และหาดใหญ่ เกษตรกรมีการ
ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาข้าวเป็นปาล์มน ้ ามัน ได้แก่ อ  าเภอเทพา กระแสสินธ์ุ และสิงหนคร เกษตรกรมีการ
ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาขา้วเป็นไร่นาสวนผสม ไดแ้ก่ อ  าเภอรัตภูมิ จะนะ และ สะบา้ยอ้ย 
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