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บทคัดย่อ 

การจัดการพืชพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีชุมชน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะพื้นท่ีชุ่มน้้าในชุมชนและเพื่อพัฒนาระบบการจัดการพืชในพื้นท่ีชุ่มน้้าชุมชน ด้าเนินการร่วมกับชุมชน
โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) มีกระบวนการ คือการพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงส่ิงท่ี
เกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้น  (Plan)  การปฏิบัติการตามแผน (Action) การสังเกตติดตามผลการปฏิบัติ (Observe)  การ
สะท้อนผลของการปฏิบัติ (Reflect) จากนั้นจะมีการกลับมาเริ่มขั้นตอนใหม่เป็นวงจรหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะได้ผลสรุปด้าเนินงาน โดยคัดเลือกพื้นท่ีด้าเนินงาน ส้ารวจวิเคราะห์ระบบนิเวศน์และการจัดการพืชของแหล่งพืชชุ่ม
น้้าแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม วางแผนพัฒนาการจัดการพืชแบบมีส่วนร่วม พัฒนาต้นแบบการจัดการผลิตพืชอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้้า บันทึก
ข้อมูล การประเมินผล สรุปและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยด้าเนินการคัดเลือกพื้นท่ีชุ่มน้้าในชุมชนหมู่ 4 และ หมู่ 
5 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นท่ีราบสูง
ทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาดต้่าไปทางทะเลน้อย กลายเป็นท่ีราบลุ่มและป่าเลน มีแม่น้้าไหลผ่านทางด้านตะวันตกไป
บรรจบกับทะเลสาบสงขลา พื้นท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ประมง บริการด้านการท่องเท่ียว มีแหล่ง
น้้าธรรมชาติท่ีส้าคัญ คือ คลองปากประ มีพื้นท่ีรับน้้า คือหมู่ท่ี 4 และ5 คลองควน พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 8 คลองทะเลน้อย 
พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 1 2 4 และ13 คลองปากคลองเก่า และพื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 9 ในฤดูฝนจะเกิดน้้าท่วมทุกปี เกษตรกรมี
ระบบการปลูกพืชคือ หลังน้้าท่วมเกษตรกรจะปลูกพืชผักอายุส้ันและท้านา ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ปาล์มน้้ามัน 
และพืชผสมผสาน ตาม 9 กลุ่มพืชท่ีจ้าเป็นเหมาะสมกับภูมิสังคม ทนต่อน้้าท่วมขัง การพัฒนาระบบการจัดการพืชใน
พื้นท่ีชุ่มน้้าชุมชน โดยจัดท้าแปลงต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรปฏิบัติ 
พบว่า สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน พืชแนวกันชนสามารถลดการกัดเซาะของน้้า
ได้ การจัดการผลิตพืชในพื้นท่ีแหล่งน้้า (บัว) โดยทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม
เปรียบเทียบกับระบบท่ีไม่มีการจัดการการปลูกพืช พบว่าการปลูกบัวในพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีมีการจัดการตามค้าแนะน้า
ของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรสามารถเลือกสายพันธุ์บัวที่มีผลผลิตสูงตรงตามท่ีตลาดต้องการตามการใช้ประโยชน์   
เช่นผลิตเพื่อจ้าหน่ายใบ ดอก และไหล  และการปลูกพืชผสมผสาน ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชุ่มน้้าโดยเพิ่มกลุ่มพืช 9 
กลุ่มพืชส้าคัญในระบบการจัดการพืชผสมผสานตามวิถีชีวิตและภูมิสังคมของเกษตรกร เช่นเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงสัตว์
ท้าการปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเข้าไปในระบบปลูกพืช เป็นต้น พบว่าสามารถเสริมรายได้ให้เกษตรกรได้ 
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บทน้า 
 พื้นท่ีชุ่มน้้าในประเทศไทย มีอยู่ท่ัวประเทศ ซึ่งมีเนื้อที่รวมท้ังหมด 3,661,616 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
22,885,100 ไร่ คิดเป็นร้อยล่ะ 6.75 ของประเทศไทย และในจ้านวนนี้มีพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญในระดับนานาชาติ 
69 แห่ง ระดับชาติ 47 แห่ง พื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระดับระหว่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียน แรมซาร์ 12 แห่ง และมี
พื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระดับท้องถิ่น 19,295 แห่ง (มงคล และวัลลยา,2551) นอกจากนี้มีหลายพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
เป็นพื้นท่ีน้้าท่วมขังและน้้าท่วมซ้้าซาก ซึ่งหมายถึง เป็นพื้นท่ีราบลุ่มต้่า มีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทท่ี
ราบน้้าท่วมถึง (Flood plain) ซึ่งหน้าฝนหรือหน้าน้้ามักมีน้้าท่วมขังพื้นท่ีเสมอ เนื่องจากปริมาณน้้าท่ีเกิดจากฝนตกใน
พื้นท่ี และ/หรือน้้าจากพื้นท่ีภายนอก เมื่อสะสมรวมตัวกันแล้วมีปริมาณมากเกินความสามารถในการรับรองน้้า 
(Carrying capacity) ของแหล่งน้้าในพื้นท่ีซึ่งมีการท่วมขังของน้้าบนพื้นผิวดินสูงกว่าระดับปกติและมีระยะเวลาท่ีน้้า
ท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจ้า จนสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งมีรายงานพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซากรวม 10.6 
ล้านไร่ กระจายอยู่ในพื้นท่ี 52 จังหวัด เช่นในปี 2556 ในพื้นท่ีภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สุราษฎร์ธานี และ สงขลา ประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีพื้นท่ีเกษตรท่ีถูกน้้าท่วมในช่วง
นี้ เป็นเนื้อท่ีรวมประมาณ 294,484 ไร่ เป็นพื้นท่ีนาข้าว 251,554 ไร่ พืชไร่ 155 ไร่ ไม้ผล 3,749 ไร่ และไม้ยืนต้น 
39,026 ไร่ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวท้าให้ตระหนักได้ว่าประเทศไทยท่ัวทุกภูมิภาค มีพื้นท่ีน้้าท่วม
ซ้้าซากและพื้นท่ีชุ่มน้้าอยู่ไม่น้อย ประกอบกับในพื้นท่ีชุ่มน้้ามีความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติ และมีพืชอยู่
หลายชนิดเป็นพืชท่ีมีศักยภาพและคนในชุมชนน้ามาใช้ประโยชน์ท้ังด้านอาหาร ยารักษาโรค ท้าเครื่องอุปโภคมาแต่
โบราณ แต่ปัจจุบันพืชพื้นท่ีชุ่มน้้าต่างๆได้ลดย้อยลงจากการใช้ประโยชน์ การเปล่ียนแปลงไปของสภาพพื้นท่ี และการ
ละเลยของชุมชนพื้นท่ีนั้นๆ จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีชุ่ม
น้้าและพื้นท่ีท่ีมีน้้าท่วมขังหรือน้้าท่วมซ้้าซากด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นแหล่งอาหาร 
สร้างรายได้กับชุมชน รวมถึงยังเป็นการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในสภาพแวดล้อมนั้น 
 
 พื้นท่ีชุ่มน้้า (Wetland) หมายถึง พื้นท่ีท่ีลักษณะทางภูมิประเทศท่ีมีรูปแบบเป็น พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีราบ พื้นท่ีลุ่ม
ช้ืนแฉะ พื้นท่ีฉ่้าน้้า มีน้้าท่วม มีน้้าขัง พื้นท่ีพรุ พื้นท่ีแหล่งน้้า ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังท่ีมี
น้้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและครั้งคราว ท้ังท่ีเป็นแหล่งน้้านิ่ง น้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึงพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
และพื้นท่ีของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้้าลดลงต้่าสุดมีความลึกของระดับน้้าไม่เกิน 6 เมตร (มงคล และวัลลยา,2551) 

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ เป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีชุ่มน้้า การรักษาพื้นท่ี
ในรูปแบบของพื้นท่ีอนุรักษ์ต่าง  ๆ ตามกฎหมาย เป็นภารกิจซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้
ความส้าคัญและด้าเนินการอย่างเข้มแข็งตลอดมา ท้ังในด้านการป้องกันพื้นท่ี การส้ารวจทรัพยากรทางชีวภาพเพื่อ
ศึกษาถึงความส้าคัญและเป็นแนวทางในการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้าแต่ละแห่งหากแต่ส่ิงท่ีส้าคัญคือวิถีชีวิต  วัฒนธรรม 
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่ในพื้นท่ีชุ่มน้้า จะต้องด้าเนินไปอย่างสอดคล้องกับหลักการในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในพื้นท่ีชุ่มน้้าอย่างยั่งยืน การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างชาญฉลาดจะท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ 
กลายเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วไม่หมดไปมีโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเอง ดังนั้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และความส้าคัญของพื้นท่ีชุ่มน้้าจึงเป็นส่ิงท่ีละเลยมิได้ การจะรักษาพื้นท่ีชุ่มน้้าให้คงอยู่โดยมี
ความส้าคัญและเกื้อกูลต่อการด้ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น จึงมิใช่แต่การออกกฎระเบียบ กฎหมายเท่านั้น การสร้าง
วินัยในการใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงเป็นส่ิงท่ีส้าคัญ การศึกษาและการวางแผนการจัดการ
พื้นท่ีชุ่มน้้าในรูปแบบของโครงการน้าร่อง จึงจ้าเป็นต้องกระท้าโดยรีบด่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในระบบนิเวศพื้นท่ี
ชุ่มน้้า และให้ได้มาซึ่ง แนวทางตัวอย่างในการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีก้าลังถูกคุกคามต่อไป 
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ค้ำจ้ำกัดควำมของพื้นที่ชุ่มน้้ำ (Wetlands) 
ตามค้าจ้ากัดความของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ 

(Ramsar Convention) พื้นท่ีชุ่มน้้า (Wetlands) หมายถึง “The areas of march, fen, peat land or water, 
whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, 
brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 
metres” หรือ หมายถึง พื้นท่ีลุ่ม ท่ีราบลุ่ม ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ พร ุแหล่งน้้า ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น ท้ังท่ีมีน้้าขัง หรือท่วมอยู่ถาวร และช่ัวครั้งช่ัวคราว ท้ังท่ีเป็นแหล่งน้้านิ่ง และน้้าไหล ท้ังท่ีเป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และ
น้้าเค็ม รวมไปถึงพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ีของทะเลในบริเวณเมื่อน้้าลงต้่าสุดมีความลึกของระดับไม่เกิน 6 เมตร 

ค้าจ้ากัดความในทางนิเวศ พื้นท่ีชุ่มน้้า (Wetlands) หมายถึง พื้นท่ีระหว่างสังคมระบบนิเวศในน้้าและระบบ
นิเวศบนบกซึ่งมีระดับน้้าใต้ดินอยู่ท่ีระดับผิวดิน ใกล้ผิวดิน หรือมีน้้าท่วมขังเล็กน้อยคุณลักษณะท่ีส้าคัญของพื้นท่ีชุ่ม
น้้าในทางนิเวศ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) พันธุ์ไม้น้้า(hydrophyte) (2) ดินท่ีอิ่มตัวด้วยน้้า (hydric 
soil) และ (3) ช่วงเวลาการท่วมขังของน้้า (inundation period) ในช่วงฤดูการเจริญ เติบโตในแต่ละปี การจ้าแนก
โดยหลักวิชาการ อาศัยการตอบสนองของดินและส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากแรงบีบค้ันจากการมีน้้ามาก ในส่วนของส่ิงมีชีวิต
โดยเฉพาะพืช ต้องประกอบด้วยรูปชีวิตท่ีปรับตัวกับการมีน้้ามาก เช่น มีรากค้้ายัน รากอากาศ ล้าต้นเป็นรกรางเพื่อ
ถ่ายเทอากาศภายในล้าต้นลงสู่ราก เป็นต้น สัตว์มีการปรับตัวท่ีมีตีนท้าให้ว่ายน้้าได้เก่ง เดินบนพืชลอยน้้าได้ดี มีชีวิต
อยู่ในดินเลนดินโคลนได้ดี ส่วนสภาพดินแสดงออกถึงการมีน้้ามาก เช่น มีจุดประ (molting and gleying) 

 
ควำมส้ำคัญของพื้นที่ชุ่มน้้ำ 
ด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

1. มีความส้าคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดต้องพึ่งพาอาศัยพื้นท่ีชุ่มน้้า เพื่อ
ความสมบูรณ์ ของวงจรชีวิต พืชและสัตว์ป่าหลายชนิดจะพบเห็นได้เฉพาะในพื้นท่ีชุ่มน้้าเท่านั้น เป็นระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายสูงสุด เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ประจ้าถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสายพันธุ์ ท่ีมี
ลักษณะเด่นเป็นท่ีต้องการใน เชิงพาณิชย์ เป็นพื้นท่ีอาศัยท่ีส้าคัญส้าหรับนกน้้า และนกอพยพ และเป็นถิ่นท่ีอยู่หากิน 
ท่ีวางไข ่และเล้ียงลูกอ่อนของปลานานาชนิด 

2. สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี สร้างความงามตามธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบส้าคัญทางระบบนิเวศ 
3. เป็นแหล่งส่งผ่านเคล่ือนย้ายถ่ายเทธาตุอาหารและมวลชีวภาพ ไปตามการไหลของน้้าผิวดิน เพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง 
ด้ำนป้องกันภัยธรรมชำติ 

1. เป็นแหล่งเก็บกักน้้าฝนและน้้าท่า ช่วยลดและป้องกันปัญหาน้้าท่วมฉับพลัน 
2. ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้้าใต้ดินเป็นแหล่งน้้าใช้ของ ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบในฤดูแล้ง 
3. ช่วยชะลอการไหลของน้้า ช่วยดักจับกักเก็บธาตุอาหาร ดักจับตะกอนลดการต้ืนเขินของอ่าวและรักษา

คุณภาพของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและน้้าในทะเล 
4. ช่วยดักจับกักเก็บสารพิษหลายชนิด ท่ีพัดพามากับน้้าและตะกอนไว้ ลดอันตรายท่ีเกิดกับระบบนิเวศ 
5. พืชพรรณในพื้นท่ีชุ่มน้้า โดยเฉพาะป่าชายเลน ช่วยป้องกันรักษาชายฝ่ังทะเลและลดการพังทลายของชาย

คลองชายฝ่ัง 
6. ป้องกันมิให้น้้าเค็มรุกเข้ามาในแผ่นดิน 
7. ควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ความช้ืนกับอากาศ ป้องกันภัยแล้ง  
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ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนส้าคัญในท้องถิ่น มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีคนสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวน้ามาใช้

ประโยชน์ได้ มากมายหลายชนิด ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรท่ีมีความส้าคัญต่อชีวิตประจ้าวันและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นท่ีชุ่มน้้า และมีความส้าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยส่วนรวมของชาติ 

2. พื้นท่ีชุ่มน้้าหลายแห่ง ถูกใช้เพื่อท้าเกษตรกรรม ท้ังท่ีใช้ท้าการเพาะปลูกช่ัวคราว เฉพาะช่วง น้้าลดการ
เพาะปลูกพืชน้้า การเพาะปลูกแบบถาวร การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า บ่อปลา นากุ้ง ซึ่งถ้าได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมจะสามารถให้ผลผลิตท่ียั่งยืน 

3. เป็นแหล่งอาหารส้าคัญของปศุสัตว์ 
4. เป็นแหล่งพลังงาน เช่น ไม้เพื่อการเผาถ่าน และเช้ือเพลิงในรูปของพีท (peat) 
5. มีความส้าคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อยและ

เกิดผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมน้อย 
6. มีความส้าคัญต่อนันทนาการและการท่องเท่ียว กิจกรรมท่ีพบเห็นได้เสมอ เช่น กีฬาทางน้้า การตกปลา 

การดูนก การถ่ายภาพธรรมชาติ การศึกษาธรรมชาติ การศึกษาชีวิตสัตว์ป่า การว่ายน้้า การด้าน้้า การเล่นเรือ การ
พายเรือเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย 
ด้ำนกำรศึกษำวิจัย 

เป็นแหล่งส้าคัญส้าหรับการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา การศึกษาขบวนการความสมดุล ในระบบธรรมชาติ
ท้ังระบบ เป็นแหล่งท่ีสมควรท้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นสถานท่ีใช้สอนให้การศึกษาและให้การ
อบรมแก่ประชาชน ได้ทุกกลุ่มทุกระดับ 

พืชท่ีพบในพื้นท่ีชุ่มน้้ามีหลายชนิดท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถน้ามาพัฒนาพื้นท่ีชุ่มน้้าต้นแบบได้ เช่น  
สาคู ช่ือวิทยาศาสตร์ Metroxylon sagu เป็นพืชจ้าพวกปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งมีแป้งในล้าต้นและน้ามาผลิตเป็น

สาคู ภาษมาเลย์เรียก sagu เป็นท่ีพบตามท่ีช้ืนแฉะ ถิ่นก้าเนิดอยู่ท่ีนิวกินีและหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย 
และบริเวณใกล้เคียง กระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และตอนใต้ของไทย ต้นสาคูท่ีอายุ 9 ปี ขึ้นไป
จะสะสมแป้งในล้าต้นมาก เมื่อโค่นต้นจะลอกเอาแป้งท่ีมีลักษณะข้นเหนียวมาท้าอาหารได้ เป็นอาหารท่ีใช้ในยามขาด
แคลนข้าว ในเกาะบอร์เนียว โดยน้าแป้งไปใส่ถุงเส่ือแขวนไว้ให้ลอดช่องออกมาเป็นเม็ดๆ น้าไปตากแห้งแล้วจึงน้าไป
ท้าอาหาร เมื่อเริ่มมีพ่อค้าจากจีนและตะวันตกเข้ามาค้าขายในบริเวณหมู่เกาะโมลุกกะ เมื่อได้ชิมอาหารท่ีปรุงจากสาคู
และมีความช่ืนชอบ ท้าให้แป้งสาคูกลายเป็นสินค้า ก่อนจะถูกแทนท่ีด้วยเม็ดสาคูท่ีท้าจากแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคู
บริสุทธิ์มี อะไมโลส 27 % อะไมโลเพกติน 73% แป้งจากปาล์มสาคูเป็นอาหารหลักในนัวกินี ส่วนในอินโดนีเซียและ
มาเลเซียใช้ท้าเค้กและคุกกี้ เส้นก๋วยเต๋ียวและขนมแห้งต่างๆ ในสหรัฐใช้ท้าคัสตาร์ด ในทางอุตสาหกรรมใช้รักษา
รูปทรงในการผลิตกระดาษและเส้นใย ผสมในการผลิตไม้อัด ล้าต้นอ่อนไส้กลวง และเศษน้้าท่ีเหลือจากการผลิตแป้งใช้
เป็นอาหารสัตว์ เปลือกล้าต้นใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและเช้ือเพลิง ก้านใบใช้ท้าฝาผนัง เพดาน และรั้ว ใบอ่อนใช้สาน
ตะกร้า ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก หนอนของด้วงสาคูน้ามารับประทานได้ ในหมู่เกาะโมลุกกะนิยมน้าเห็ดฟางท่ี
ขึ้นอยู่ในกากท่ีเหลือจากการผลิตแป้งมารับประทาน ใบสาคูน้ามาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคาและฝาบ้าน ก้านใบน้ามา
ลอกเปลือกนอกออก น้าไปจักสานเป็นชะลอมหรือแผงวางของได้ ผลของต้นสาคูน้าไปรับประทาน (พีรศักดิ์ และคณะ, 
2544) 

บัว ในประเทศไทยเพิ่งมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังในโครงการวิจัยและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ี
น้้าท่วมซ้้าซากจึงได้เริ่มมีการศึกษาบัวหลวงของไทยท้ังด้านการเก็บรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ การใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังในรูปแบบของอาหาร ยา โภชนเภสัช และเส้นใยใน
การทอผ้า (กรมวิชาการเกษตร,2555)  
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พืชสกุลเตย เป็นพืชท้องถิ่นท่ีพบเห็นอยู่ท่ัวไป ขึ้นได้ดีในท่ีช้ืนแฉะหรือท่ีมีน้้าท่วมขัง ซึ่งมีดินทรายปนอยู่ หรือ
พื้นทีท่ีมีสภาพเป็นป่ามีธารเล็กๆไหลผ่าน เตยมีหลายชนิด แต่ท่ีนิยมมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นชนิดท่ีอยู่ใน
สกุล Pandanus วงศ์ Pandanaceae ได้แก่ เตยหนาม เตยทะเล เตยปาหนัน หรือล้าเจียก ซึ่งพบมากในภาคใต้ 
เนื่องจากเส้นใยมีคุณภาพเหมาะท่ีจะน้ามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ (สุรพล,2551)  

กระจูด เป็นพืชตระกูลกก มีช่ือวิทยาศาสตร์ Lepironia articulate (Retz) เป็นพืชท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติใน
แหล่งพื้นท่ีชุ่มน้้าซึ่งเป็นดินเปรี้ยว (Damyos and Te-chata,2013) กระจูดเป็นพืชล้มลุกท่ีมีอายุหลายปี เหง้ามีเล็ดสี
น้้าตาลเทาท่ีด้านปลายเล็กน้อย ส่วนของล้าต้นมีลักษณะกลมชูขึ้นด้านบน ภายในมีผนังกั้นเป็นปล้องตามขวาง มีใบ
ประดับคล้ายรูปส้มแคบ ดอกเป็นช่อดอก spike 1 ช่อ ผลเป็นรูปไข่ขนาด 3-4 ม.ม. ผลแข็งสีน้้าตาลผิวเรียบ มีหนาม
ละเอียดท่ีส่วนปลาย (จักสานบ้านกวี , 2553) ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงเดิมมีมากบริเวณทะเลน้อย โดยมีการน้ามาใช้
ประโยชน์ในการท้าเส่ือ ภาชนะรูปแบบต่างๆและหัตกรรมหลากหลายและใช้เป็นเชือกผูกรัดส่ิงของ ปัญหาการน้าเอา
มาใช้ประโยชน์มากเกินความสามารถในการให้ผลผลิตและแหล่งท่ีมีกระจูดขึ้นอยู่ท้าลายจากไฟไหม้และการบุกรุก
พื้นท่ีเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการเกษตรอย่างผิดกฎหมายท้าให้ปริมาณกระจูดไม่เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกร
จึงต้องซื้อกระจูดจากแหล่งอื่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้ (Wunbua et al., 2012) นอกจากการปล่อยให้
กระจูดในธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้แล้ว การปลูกกระจูดในลักษณะของพืชปลูก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้และความสะดวกในการเก็บเกี่ยวจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาวิธีหนึ่งโดยในการศึกษาพื้นท่ีซึ่งมีความเหมาะสมกับการ
ปลูกกระจูดของ Wunbua et al. (2012) พบว่าพื้นท่ีท่ีติดอยู่กับส่วนน้้าขังของทะเลสาบเป็นพื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
แต่บริเวณพื้นท่ีป่าพรุและพื้นท่ีนาลุ่มก็เป็นส่วนท่ีมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่เนื่องจากยังไม่รายงาน
การศึกษาถึงวิธีการปลูกและการเขตกรรมอื่นๆในกระจูดมาก่อน จึงท้าให้ท้าการศึกษาในเบื้องต้นเพื่อให้ได้วิธีการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการผลิตกระจูดในลักษณะของพืชปลูกต่อไป 

สถำนกำรณ์และปัญหำกำรคุกคำมพื้นที่ชุ่มน้้ำในประเทศไทย 
ปัญหาการคุกคามพื้นท่ีชุ่มน้้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

พื้นท่ีชุ่มน้้าโดยรวม ประชาชนท่ัวไปและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องก็ยังขาดความเข้าใจต่อความส้าคัญทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง
ของพื้นท่ีชุ่มน้้า ท้าให้มีการบุกรุกท้าลายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่หลากหลาย  ความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ก็ได้ส่งผลคุกคามต่อความเส่ือมโทรม การลดลงและสูญหายของ
พื้นท่ีชุ่มน้้าของประเทศอย่างต่อเนื่องพื้นท่ีชุ่มน้้าในประเทศไทยโดยเฉพาพื้นท่ีนอกเขตแรมซาร์ ได้ถูกท้าลายหรือ
เปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจ้านวนมาก จากการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีชุ่มน้้าบาง
ประเภท เช่น การติดตามพื้นท่ีป่าชายเลน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (Ratana sermpong, 2000) พบว่าประเทศไทย
เคยมีพื้นท่ีป่าชายเลนปกคลุม 1.95 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2518 และจากการส้ารวจข้อมูลพื้นท่ีป่าโดยภาพถ่ายดาวเทียม
ในป ีพ.ศ. 2534 และปี พ.ศ. 2543 พบว่าพื้นท่ีป่าชายเลนของประเทศไทย เหลือเพียง 1.09 ล้านไร่ และ 1.53 ล้านไร่ 
ตามล้าดับ โดยภาคกลางและภาคตะวันออก มีการบุกรุกท้าลายพื้นท่ีชายเลนมากท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องจากการท้านากุ้งได้
เริ่มบริเวณรอบอ่าวไทย ก่อนขยายตัวไปภาคตะวันออก แต่หลังจากใช้ประโยชน์ท้านากุ้ง 5-8 ปี พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกท้ิง
ร้าง และมีผลกระทบต่อคุณสมบัติดิน คือ ท้าให้ค่าความเป็นกรดด่าง และอนุภาคทรายเพิ่มขึ้น ส่วนฟอสฟอรัส 
ไนโตรเจน อินทรียวัตถุ และแคลเซียมมีปริมาณลดลง พันธุ์ไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และโกงกาง
ใบใหญ่ (R. mucronata) ซึ่งเป็นไม้ดัชนีของป่าชายเลน ลดน้อยลงเนื่องจากสภาพดินเป็นดินทรายและมีความอุดม
สมบูรณ์น้อย เป็นต้น (ชินวัฒน์, 2548) ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีเป็นแรมซาร์ไซด์ และพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวม 111 แห่ง ในจ้านวนนี้มีเพียง 53 แห่ง ท่ีได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของพื้นท่ี
อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พื้นท่ีชุ่มน้้าอีก กว่า 50 % อยู่นอกพื้นท่ีอนุรักษ์ ไม่หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง ท้า
ให้หลายแห่ง อยู่ในภาวะวิกฤต มีปัญหาจากการใช้ทรัพยากรอย่างเกิน 
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ปัญหำกำรคุกคำมพื้นที่ชุ่มน้้ำในประเทศไทย 

1. การคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย์ เนื่องจากจ้านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ความต้องการการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมสูงขึ้น อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ีชุ่มน้้าจึงเพิ่มสูงขึ้นหรือมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสภาพ
พื้นท่ีชุ่มน้้าไปเพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
2. การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน้้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
3. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชุ่มน้้าธรรมชาติไปเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 

- การระบายน้้าออกจากพื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม 
- การชักน้้าเค็มเข้ามาในแผ่นดินเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 
- การขุดถมพื้นท่ีเพื่ออุตสาหกรรม การขยายเมือง การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและชุมชน 
- การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานท่ีท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา และการเปล่ียนแปลงเส้นทาง

น้้า เช่น การสร้างถนน 
4. มลภาวะจากน้้าเสียในครัวเรือน อุตสาหกรรม และสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
5. การเก็บเกี่ยวทรัพยากรประมงมากเกินขนาด 
6. การตัดไม้และการเก็บหาของป่าในป่าชายเลนและป่าบึงน้้าจืด 
7. ความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีลุ่มน้้าตอนบนท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและปริมาณตะกอนเพิ่มมากขึ้น 
8. การทับถมของตะกอนท้าให้แหล่งน้้าต้ืนเขิน มีการบุรุกของไม้ยืนต้นท้าให้เกิดการเปล่ียนสภาพ 
9. การน้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ีชุ่มน้้า 
10. โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้้า 
11. การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยมิได้ค้านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกับระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้้า และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับวิถี
ชีวิตประจ้าวันของชุมชนในท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาอาศัยพื้นท่ีชุ่มน้้า 
12. ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพียงพอ องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
ท้ังในเมืองและชนบทยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพียงพอ ในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่ม
น้้า ขาดความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าท่ีคุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีครบถ้วนแท้จริงของพื้นท่ีชุ่มน้้า จึงเป็นผลให้ขาด
ความระมัดระวังและใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน้้าอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม 
13. ขาดการประสานระหว่างหน่วยงาน ในการจัดการพื้นท่ี 
14. กรณีกฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีประสิทธิผลในการบังคับใช้และไม่เอื้ออ้านวยต่อ 
การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้าอย่างยั่งยืน 

 
วิธีกำรด้ำเนินงำน 

เป็นการวิจัยพัฒนาทางการผลิตพืชท่ีด้าเนินการร่วมกับชุมชนโดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
research) ซึ่งมีกระบวนการ คือการพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้น (Plan)  การปฏิบัติการ
ตามแผน (Action) การสังเกตติดตามผลการปฏิบัติ (Observe)  การสะท้อนผลของการปฏิบัติ (Reflect) จากนั้นจะมี
การกลับมาเริ่มขั้นตอนใหม่เป็นวงจรหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผลสรุป 

วิธีการ ด้าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้  
1. คัดเลือกพื้นที่ด้ำเนินงำน 
ส้ารวจแหล่งพืชชุ่มน้้าในพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมาย และคัดเลือกพื้นท่ีตัวแทนในระดับชุมชนหมู่บ้าน  โดยเกณฑ์

ดังนี ้  
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นท่ีตัวแทนเขตพื้นท่ีชุ่มน้้า เช่น ริมทะเล ล้าน้้า ท่ีลุ่มน้้าท่วมซ้้าซาก  
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1.2 ลักษณะทางระบบนิเวศน์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน้้า พืชพรรณ พื้นท่ีดิน ท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนา
เพื่อการผลิตพืชได้   

1.3 ลักษณะทางสังคม เป็นความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาพืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์ด้านการ
ผลิตพืช  และมีความร่วมมือจากภาครัฐ ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น   

1.4  ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์พืชในพื้นท่ีเพื่อให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนหรือใหญ่กว่า 

2. กำรส้ำรวจวิเครำะห์ระบบนิเวศน์และกำรจัดกำรพืชของแหล่งพืชชุ่มน้้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1 ส้ารวจสภาพภูมินิเวศน์ กายภาพ ความหลากหลายของพืช โดยส้ารวจ ชนิด จ้านวน พืชปลูก 

พืชตามธรรมชาติ การจัดการเขตกรรม การใช้ประโยชน์ ผลตอบแทน และปัญหา เป็นต้น 
2.2 ส้ารวจความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน   
2.3 ส้ารวจความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติ  
2.4 เก็บตัวอย่างดิน น้้า เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และสารพิษตกค้าง 
2.5 บันทึกภาพ   

3. วำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรพืชแบบมีส่วนร่วม  
3.1 ประชุมประเมินผลการส้ารวจ ท้าการวิเคราะห์ ความยั่งยืนของพื้นท่ี  
3.2 วางแผนพัฒนาการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้า โดยแยกเป็นแผนต่างๆ ดังนี้ แผนการพัฒนาต้นแบบการ

จัดการด้านการผลิตพืช (กรมวิชาการเกษตร)  แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (โดยราชการส่วนท้องถิ่น/
อบต.) และ แผนการบริหารจัดการพื้นท่ี (โดยชุมชน) 

4. กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรผลิตพืชอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
4.1 ออกแบบต้นแบบระบบการผลิตพืชพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
โดยมีหลักเกณฑ์ในการก้าหนดชนิดพืชและการจัดการพื้นท่ี 3 ส่วน ตัวอย่างดังภาพ คือ  
-บริเวณการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการผลิตพืชควรเน้นให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และใช้

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการลดความเส่ียงจากสารพิษตกค้าง 
-บริเวณแนวกันชนระหว่างพืชเศรษฐกิจและพื้นท่ีแหล่งน้้า การจัดการผลิตพืชควรเน้นการป้องกัน

การชะล้าง หรือเป็นแหล่งดูดซับสารเคมีท่ีจะลงไปในแหล่งน้้า และไม่ควรเป็นพืชอาหาร 
-บริเวณแหล่งน้้า ควรเน้นการผลิตพืชท่ีเป็นเศรษฐกิจท่ีใช้ประโยชน์ด้านท่ีไม่ใช่อาหาร ยกเว้นได้รับ

การพัฒนาให้เกิดความปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีพืชเศรษฐกิจ  
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

พ้ืนที่พืชเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ 
แนว 

กันชน 

พ้ืนที่ 
แหล่งน้้า 
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4.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และปัญหา 
4.2.2 วางแผนการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

กรรมวิธีท่ี 1 วิธีตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร (การเตรียมดิน การปลูก ใส่ปุ๋ย ก้าจัดศัตรูพืช 
และเก็บเกี่ยว ท่ีเน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม)  

กรรมวิธีท่ี 2 วิธีเดิมเกษตรกร 
พื้นท่ีด้าเนินการจ้านวน 10 รายๆ ละ 2 ซ้้า พื้นท่ี 20 ไร ่

หมำยเหตุ รายละเอียดวิธีการด้าเนินการปลูกพืชในแต่ละวิธี จะได้หลังจากการร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับ
เกษตรกรในพื้นท่ี  

4.3  ทดสอบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีแนวกันชน  
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

4.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และปัญหา 
4.3.2 วางแผนการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

กรรมวิธีท่ี 1 ทดสอบการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวกันชน เช่น แฝก หรือ พืชอื่นๆท่ีเหมาะสมกับภูมิ
สังคม   

กรรมวิธีท่ี 2 ระบบท่ีไม่มีการจัดการปลูกพืชแนวกันชน 
พื้นท่ีด้าเนินการ พื้นท่ีชุ่มน้้า 2 แปลง 5 ไร่     

หมำยเหตุ รายละเอียดวิธีการด้าเนินการปลูกพืชในแต่ละวิธี จะได้หลังจากการร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับ
เกษตรกรในพื้นท่ี  

4.4 ทดสอบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีแหล่งน้้า  
ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

4.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และปัญหา 
4.4.2 วางแผนการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

กรรมวิธีท่ี 1 ทดสอบการปลูกพืชในแหล่งน้้า เช่น บัวหรือพืชอื่นๆท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม   
กรรมวิธีท่ี 2 ระบบท่ีไม่มีการจัดการปลูกพืช 

พื้นท่ีด้าเนินการ พื้นท่ีชุ่มน้้า 2 แปลง 5 ไร่     
หมำยเหตุ รายละเอียดวิธีการด้าเนินการปลูกพืชในแต่ละวิธี จะได้หลังจากการร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับ
เกษตรกรในพื้นท่ี 

4.5 ทดสอบระบบการจัดการผลิตพืชผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชุ่มน้้า  
กรรมวิธีท่ี1 ระบบทดสอบ ปลูกพืชผสมผสาน ประกอบด้วย พืชอาหาร พืชรายได้  

พืชสมุนไพร พืชอนุรักษ์ดินและน้้า พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย และพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น  
กรรมวิธีท่ี2 ระบบเดิม 
พื้นท่ีด้าเนินการ พื้นท่ีชุ่มน้้า 10 แปลง 10 ไร่    

5. กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ำงจิตส้ำนึกกำรอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้ำ โดยการจัดจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปล่ียน
เรียนรู้  

6. กำรบันทึกข้อมูลและกำรประเมินผล 
6.1 ส้ารวจและบันทึกความหลากหลายของพืช โดยส้ารวจ ชนิด จ้านวน พืชปลูก พืชตามธรรมชาติ การ

จัดการเขตกรรม ผลผลิต การใช้ประโยชน์ ผลตอบแทน และปัญหา เป็นต้น 
6.2 ส้ารวจและบันทึกความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน   
6.3 ส้ารวจและบันทึกความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติ  
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6.4 เก็บตัวอย่างพืช ดิน น้้า เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และสารพิษตกค้าง 
6.5 บันทึกภาพการเปล่ียนแปลง   
6.6 ประเมินความยั่งยืนของพืน้ท่ีตามแบบประเมินท่ีได้จากเวทีชุมชน  
6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลการส้ารวจ  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (descriptive)   หาค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะด้าเนินการไปพร้อมๆกับกระบวนการเก็บข้อมูล ตามแนวทางการศึกษาข้อมูล 

เชิงคุณภาพดังนี้คือใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) คือการตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูล
จากปรากฏการณ์ ท่ีมองเห็น  หลังจากได้รับทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว จะต้ังข้อสรุปเป็นสมมติฐานช่ัวคราว 
(working hypothesis) จากนั้นท้าการศึกษารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมถึงปรากฏการณ์ด้วยค้าถามหลัก ใคร ท้าอะไร ท่ี
ไหน เมื่อไร อย่างไร กับใคร เพราะอะไร มีความหมายว่าอย่างไร และสรุปออกมาเป็นข้อสรุปท่ีตรวจสอบแล้ว ใช้
วิธีการวิเคราะห์โดยการจ้าแนกชนิดข้อมูล (typological analysis) หรือการวิเคราะห์ข้ันตอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อท้าความเข้าใจและอธิบายการเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นเป็นลักษณะของกระบวนการ    
หลักการจ้าแนกแบบทฤษฎีของ Lofland  ซึ่งแบ่งเป็น  6 ประเด็นคือ กิจกรรม  การกระท้า  ความหมาย  
ความสัมพันธ์  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม สภาพสังคมหรือสถานการณ์  และใช้ วิธีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูล (constant comparison) คือน้าข้อมูลมาท้าตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ หาว่ามีอะไรท่ีสัมพันธ์กัน ซ้้ากัน 
หรือเกี่ยวข้องกันในแง่ใด  มีอะไรท่ีเหมือนและต่างกัน สร้างข้อสรุปแบบความสัมพันธ์เป็นลักษณะกรอบแนวคิด เป็น
กุญแจไขไปสู่ความเข้าใจ และสร้างเป็นข้อสรุป    

7. กำรสรุปและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
  จัดประชุมสัมมนาเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน จัดอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุง

วิธีการท้าการเกษตรท่ีลดผลกระทบในระยะส้ันและส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนให้มีความเป็นไปได้
ทางเศรษฐกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการพัฒนารอบต่อไป คือการพัฒนาแผนการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้น  (Plan)  การปฏิบัติการตามแผน (Action) การสังเกตติดตามผลการปฏิบัติ 
(Observe) และการสะท้อนผลของการปฏิบัติ (Reflect)  

 
ผลกำรด้ำเนินงำน 
1. คัดเลือกพื้นที่ด้ำเนินงำน 

ในปี 2559 มีการวิเคราะห์พื้นท่ีทดลองร่วมกับเกษตรกรผู้น้าชุมชนในพื้นท่ี โดยพิจารณาลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นพื้นท่ีตัวแทนเขตพื้นท่ีชุ่มน้้า เช่น ริมทะเล ล้าน้้า ท่ีลุ่มน้้าท่วมซ้้าซาก ลักษณะทางระบบนิเวศน์ เป็น
ความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิตพื ช  และมีความร่วมมือจากภาครัฐ 
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นและพิจารณาลักษณะทางเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์พืชในพื้นท่ีเพื่อให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยคัดเลือกพื้นท่ีชุ่มน้้าของชุมชนบ้านชายคลอง หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 5 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 เทศบาลต้าบลพนางตุง ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 

และห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอควนขนุนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ตามถนนสายควนขนุน - 
ทะเลน้อย เทศบาลต้าบลพนางตุง มีพื้นท่ีโดยประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625 ไร่ มีหมู่บ้าน
จ้านวน 13 หมู่บ้าน และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ จด เทศบาลต้าบลทะเลน้อย และ เทศบาลต้าบลแหลมโตนด  
ทิศใต้ จด องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าป า และองค์การบริหารส่วนต้าบลชัยบุรี อ้าเภอเมือง  
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ทิศตะวันออก จด ทะเลสาบสงขลาและองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก จด เทศบาลต้าบลบ้านสวน และ องค์การบริหารส่วนต้าบลปันแต 
ลักษณะภูมิประเทศ  
ต้าบลพนางตุง มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาด

ต้่าไปทางทะเลน้อย ซึ่งกลายเป็นท่ีราบลุ่มและป่าเลน มีแม่น้้าไหลผ่านทางด้านตะวันตกไปบรรจบกับทะเลสาบสงขลา 
พื้นท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ประมง บริการด้านการท่องเท่ียว ชุมชนพนางตุง มีแหล่งน้้าธรรมชาติ
ท่ีส้าคัญ คือ คลองปากประ พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 4 ,5 คลองควน พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 8 คลองทะเลน้อย พื้นท่ีรับน้้าหมู่ ท่ี 
1,2,4,13 คลองปากคลองเก่า พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 9 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
ภูมิอากาศโดยท่ัวไปในภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูร้อนเท่านั้น ฝนจะเริ่มตกราวเดือน

สิงหาคม แต่ฤดูฝนจริงๆ จะเริ่มในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ส่วนทีเหลือจะเป็นช่วงฤดูร้อนท่ีมีฝนตกบ้างประปราย 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมบก และลมทะเล จึงท้าให้อากาศในเขตทะเลน้อยสดช่ืนและเย็นสบายตลอดปี เหมาะ
ส้าหรับการท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ  

จากรายงานสถานการณ์น้้าท่วมในจังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ว่าพื้นท่ีของจังหวัดพัทลุงมี
น้้าท่วมขังสูงประมาณ 80 เซนติเมตร - 1 เมตร อยู่ใน 5 อ้าเภอท่ีติดกับทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อ้าเภอควนขนุน 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอเขาชัยสน อ้าเภอปากพะยูน และอ้าเภอบางแก้ว รวม 27 ต้าบล 62 หมู่บ้าน ซึ่งน้้าได้ไหลท่วม
บ้านเรือนประชาชน สวนยางพารา สวนปาล์ม นาข้าว จนได้รับความเสียหาย จุดท่ีถูกน้้าท่วมหนัก คือ ท่ีหมู่ 4, หมู่ 5 
และหมู่ 9 ต้าบลพนางตุง รวมทั้งบ้านหมู่ 7 ต้าบลทะเลน้อย, บ้านหมู่ 2 ต้าบลมะกอกเหนือ อ้าเภอควนขนุน และบ้าน
หมู่ 7 หมู่ 11 ต้าบลล้าป า อ้าเภอเมือง เนื่องจากน้้าได้ไหลเข้าท่วมจนถนนถูกตัดขาด รถไม่สามารถวิ่งได้ ชาวบ้านจึง
ต้องใช้เรือในการเดินทางแทน    

1.2 ลักษณะทางระบบนิเวศน์ 
เทศบาลต้าบลพนางตุง มีทะเลน้อย , สวนพฤกษศาสตร์, สะพานเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา ทะเลน้อยมีเนื้อ

ท่ีประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร จากพื้นท่ีท้ังหมดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย คือ 429 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 6 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นท่ีท้ังหมด แต่ทะเลน้อยก็เป็นแหล่งน้้าท่ีมีความส้าคัญต่อการเช่ือมโยงระบบนิเวศน์ท่ีหลากหลายไว้
ด้วยกัน 

1.3 ลักษณะทางสังคม 
ประชากรของบ้านชายคลอง หมู่ 4 ต้าบลพนางตุง มีจ้านวนครัวเรือน 174 ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย 250 

คน เพศหญิง 266 คน รวม 516 คน และ บ้านท่าช้าง หมู่ 5 ต้าบลพนางตุง มีจ้านวนครัวเรือน  312 ครัวเรือน 
แบ่งเป็นเพศชาย 470 คน เพศหญิง 525 คน รวม 995 คน 

ด้านการศึกษาของเทศบาลต้าบลพนางตุงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 แห่ง ท่ีบ้านท่าช้าง  บ้านในยาง 
และวัดธรรมสามัคคี โรงเรียนในระดับประถม จ้านวน 5 โรง และโรงเรียนในระดับมัธยม จ้านวน 1 โรง  

ด้านการสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลต้าบลพนางตุง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลพนางตุง จ้านวน 
1 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ้านวน 13 แห่ง 

1.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 โครงการสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลพนางตุง เฉล่ียประมาณ 47,651 บาท/ปี 

การประกอบอาชีพท้านา จ้านวน 793 คน  ค้าขาย จ้านวน 457 คน  เล้ียงสัตว์ จ้านวน 104 คน  รับจ้าง/บริการ 
จ้านวน 2,324 คน   พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 111 คน ข้าราชการ จ้านวน 153 คน 

ด้านการท่องเท่ียว  เทศบาลต้าบลพนางตุง มีสถานท่ีท่องเท่ียวคือ ทะเลน้อย/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดพัทลุง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จุดชมวิวประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์
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ใหญ่ ณ วัดสวนธรรมเจดีย์ ศูนย์ศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัย ทักษิณ 
พื้นท่ีต้าบล พนางตุง มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยจัดงานเทศกาล “ล่องเรือ แลนก ทะเลน้อย” เป็นประจ้าทุกปี 

 
แผนที่เทศบำลต้ำบลพนำงตุง 

           

       
2. กำรส้ำรวจวิเครำะห์ระบบนิเวศน์และกำรจัดกำรพืชของแหล่งพืชชุ่มน้้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

เก็บตัวอย่างดิน พืชและน้้าเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในแปลงปลูกพืชผักเศรษฐกิจและแปลงพืชผสมผสาน
รวมจ้านวน 6 แปลง พบว่าหลังน้้าลดไม่พบสัตว์หน้าดินหลังจากเก็บตัวอย่างดินเพื่อส้ารวจส้ารวจข้อมูลความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดิน แต่หลังจากด้าเนินการปลูกพืชไปแล้วพบชนิดและจ้านวนสัตว์หน้าดิน จ้านวน 5 ชนิด 
ได้แก่  มด กิ้งกือ ไส้เดือน หนอนทราย (ตารางท่ี 1)  

ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในดิน พบการตกค้างของสาร cypermethrin ปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ในแปลงของ น.ส กมลณัฐ นวลขวัญ และ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแปลงของ นางนุชนาถ  เพชรมณี 
(ตารางท่ี 6) 

ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก พบการตกค้างของสาร Chlorpyrifos ในผลผลิตของพริก ปริมาณ 
0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแปลงของนายคอง  นวลขวัญ  และสาร Cypermethrin ปริมาณ 0.09 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ในผลผลิตมะเขือของแปลงนายสมนึก เพชรมณี (ตารางท่ี 7) 

ส่วนผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในน้้าจ้านวนตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษตกค้าง (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 1   จ้านวนแปลง ชนิดและจ้านวนสัตว์หน้าดินท่ีส้ารวจพบในแปลงท่ีร่วมวิจัยหลังปลูกพืชพื้นท่ีหมู่ 4 และ หมู่ 

5 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
แปลงที่ ชนิดสัตว์หน้ำดินที่ส้ำรวจพบ จ้ำนวน (ตัว) 

1 มด นับจ้านวนไม่ได้ 
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2 มด 43 
3 มด หนอนทราย 16,2 
4 มด กิ้งกือ ไส้เดือน หนอนทราย นับจ้านวนไม่ได้, 2,4,2 
5 มด กิ้งกือ ไส้เดือน หนอนทราย นับจ้านวนไม่ได้, 3,3,3 
6 มด กิ้งกือ ไส้เดือน หนอนทราย นับจ้านวนไม่ได้, 1,2,1 

 
3. วำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรพืชแบบมีส่วนร่วม 

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และวางระบบการจัดการพืชในพื้นท่ีชุมชนในพื้นท่ีหมู่ 4 และ หมู่ 5 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
จากการประชุมเกษตรกร สรุปแผนการพัฒนาพื้นท่ีเป็น  4   กิจกรรมหลัก  

วางแผนการปลูกพืชร่วมกับชุมชนโดย  ชุมชนวางแผนปลูกพืชผักเศรษฐกิจอายุส้ันบนร่องสวนหลังน้้าท่วม 
ปลูกพืชแนวกันชนในบริเวณท่ีติดแม่น้้า การปลูกพืชในพื้นท่ีแหล่งน้้า และปลูกพืชผสมผสาน ไม้ผล พืชเศรษฐกิจ ยก
ร่องเพื่อปลูกพืชผักอายุส้ัน ท้ายกโคกในบริเวณใกล้ท่ีพักอาศัยให้สูงกว่าระดับท่ีน้้าท่วมเพื่อจะได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้
ส้าหรับบริโภค และเพาะพันธุ์กล้าผัก เช่นพริก มะเขือ ส้าหรับปลูกในพื้นท่ียกร่อง หลังน้้าลด โดยเกษตรกรเริ่มปลูก
พืชผักกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ชนิดพืชผักได้แก่ พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง โหระพา ผักบุ้ง เป็นต้น  

 แผนการพัฒนาต้นแบบการจัดการด้านการผลิตพืช (กรมวิชาการเกษตร) วางแผนต้ังแต่เริ่มต้นการผลิต การ
เตรียมดิน การไถตากดิน ไถพรวน การปลูก ระยะปลูก การใส่ปุ๋ย ให้น้้า ดูแลรักษา การป้องกันโรคและแมลง ลดการ
ใช้สารเคมีโดยใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก้าจัด ตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการท้าบัญชีบันทึกต้นทุน และ
รายได้ ผลผลิต 
 แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (โดยราชการส่วนท้องถิ่น/อบต) วางแผนร่วมกับผู้น้าชุมชน
เกี่ยวกับการเพิ่มพืชแนวกันชนในบริเวณใกล้แหล่งน้้า เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของน้้า พืชแนวกันชนท่ีชุมชน
ร่วมกันวางแผนท่ีจะท้าการเพิ่มได้แก่ สาคู อ้อยอาหารสัตว์ และหญ้าแฝก 
 แผนการบริหารจัดการพื้นท่ี (โดยชุมชน) ชุมชนมีการจัดสรรพื้นท่ีของตนเอง โดยปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
ของตนเอง โดยวิเคราะห์พื้นท่ีด้วยตนเอง เช่นในท่ีน้้าขัง ได้ปลูกพืชน้้าเช่นบัว ผักกระเฉด ผักบุ้ง และมีการยกร่องเพื่อ
ปลูกพืชผักในพื้นท่ีส่วนรวม พื้นท่ีสาธารณะ ปลูกพืชเพิ่มเพื่อเป็นแนวกันชน เช่นหญ้าแฝก สาคู ปลูกพืชเพื่อเพิ่มความ
สวยงามให้สถานท่ีเช่นปลูกบัวในแหล่งน้้า  

หลังจากนั้นส้ารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อท้าการวิจัย โดยด้าเนินการวิจัยของพื้นท่ีชุ่มน้้า 3 ระดับ คือ พื้นท่ีท่ีมีพืช
เศรษฐกิจ พื้นท่ีแนวกันชน พื้นท่ีแหล่งน้้า และพื้นท่ีท่ีมีการปลูกพืชผสมผสานในพื้นท่ีชุ่มน้้า ในพื้นท่ีมีพืชเศรษฐกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ผักกวางตุ้ง และคะน้า ในพื้นท่ีท่ีมีแนวกันชนประกอบด้วย สาคู คล้า 
ไผ่ พ้อ หยีน้้า และปลูกอ้อยอาหารสัตว์เพิ่มเติม และพื้นท่ีแหล่งน้้าของพืชน้้า ติดตามและเก็บข้อมูลการปลูกพืชใน
แปลงทดสอบและพืชผสมผสานรวมท้ังพืชชุ่มน้้าในพื้นท่ี 3 ระดับ  เก็บข้อมูลผลิตพืชผักในพื้นท่ียกโคกเพื่อเตรียมปลูก
พืชผักไว้ใช้ในครอบครัวช่วงน้้าท่วม   
4. กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรผลิตพืชอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 4.1 ออกแบบต้นแบบระบบการผลิตพืชพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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รทดสอบเทคโนโลยีกำรจัดกำรผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นทีพ่ืชเศรษฐกิจ 

  พื้นท่ีหมู่ 4 และหมู่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นพื้นท่ีชุ่มน้้า มีน้้าขังตลอดท้ังปี และในช่วง
ฤดูฝน เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลา 4 เดือน ท่ีมีปริมาณฝนท่ีมาก และมีน้้าท่วมขัง ท้าให้ไม่
สามารถปลูกพืชได้ แต่เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้จากการผลิตพืชน้้าหรือเก็บพืชน้้าตามธรรมชาติมาจ้าหน่าย เช่น 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด และมีรายได้เสริมจากการจับปลาทุกวัน ในช่วงน้้าลดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ เกษตรกรท้า
การปลูกพืชผักเพื่อจ้าหน่ายทุกปี พืชผักท่ีปลูกเป็นพืชผักอายุส้ัน ท่ีสร้างรายได้ในเวลาเร็ว แค่ 1 -2 เดือน เช่น ผักบุ้ง 
กวางตุ้ง มะเขือ คะน้า พริก โหระพา เป็นต้น การจัดการและวิธีการดูแลรักษาพืชผักใช้สารเคมีในการก้าจัดโรคและ
แมลง พบปัญหาโรคและแมลงระบาดในทุก ๆ ปี พื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีเดิม ไม่มีการตากดินก่อนปลูก มีการสะสมของโรค
และแมลง แมลงท่ีส้ารวจพบและเป็นปัญหาหลักของการผลิตพืชผักในชุมชน ได้แก่ ด้วงหมัดผัก เพล้ียไฟพริก หนอน
ชอนใบ ไรขาว  และโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญของพริกคือโรคยอดเน่าโคนเน่าและกุ้งแห้งของพริก แนะน้าการป้องกัน
ก้าจัดโดยใช้ไส้เดือนฝอยฉีดพ่นสลับกับการใช้สารเคมี อะบาเมคติน คลอไพริฟอส ก้ามะถัน และอิมิดาคลอพริด ตาม
อัตราท่ีก้าหนดและตัดส่วนท่ีเป็นโรคของพืชออก (โรคยอดเน่า) แล้วพ่นด้วย ไอโพรไดโอน ฉีดสลับกับฟิโปรนิล พบว่า 
ผลผลิตต่อพื้นท่ี ผลผลิตรวม รายได้ต่อไร่ และรายได้สุทธิ ของผลผลิตมะเขือในพื้นท่ี หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.พนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 พบว่า เกษตรกรท้ัง 7 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการเมื่อปฏิบัติตามค้าแนะน้ามีผลผลิต รายได้ 
และรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบัติ ส่วนต้นทุนการผลิตวิธีเดิมของเกษตรกรท่ีปฏิบัติจะมีต้นทุนต้่ากว่าวิธี
ตามค้าแนะน้าแต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิ วิธีตามค้าแนะน้ามีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร (ตาราง
ท่ี 2) 

ผลผลิตต่อพื้นท่ี ผลผลิตรวม รายได้ต่อไร่ และรายได้สุทธิ ของผลผลิตพริกในพื้นท่ี หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.พนางตุง 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 พบว่า เกษตรกรท้ัง 3 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการเมื่อปฏิบัติตามค้าแนะน้ามีผลผลิต รายได้ 
และรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบัติ ด้านต้นทุนการผลิตเมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามค้าแนะน้าจะมีต้นทุนการ
ผลิตต้่ากว่าวิธีเดิมของเกษตรกรท่ีปฏิบัติ คือต้นทุนการผลิตตามค้าแนะน้าอยู่ท่ี 23,477 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเดิมท่ี
เกษตรกรปฏิบัติอยู่ท่ี 27,823 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

ผลผลิตต้นทุนและรายได้ต่อไร่ของการผลิตพืชผักในพื้นท่ีหมู่ 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 2 ราย โดยเกษตรกรปลูกผักกาดและกวางตุ้ง พบว่า ผลผลิตต่อพื้นท่ี ผลผลิตรวม 

 

พื้นที่ยกร่อง  
พื้นที่แนวกันชน 

พืน้ที่ปลูกพชืเศรษฐกิจ  

 ไม้ยืนต้น 

พื้นที่ชุ่มน ้ำ 

แม่น ้ำ  
ล ำคลอง 

ชุมชน 
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รายได้ต่อไร่ และรายได้สุทธิ ของการผลิตพืชผัก เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเมื่อปฏิบัติตามค้าแนะน้าจะมีผลผลิต 
รายได้ และรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเดิมท่ีเกษตรกรปฏิบัติ (ตารางท่ี 4) 

กำรผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แนวกันชน 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และปัญหา ในบริเวณแหล่งน้้า เช่นคลองชลประทาน
ถูกน้้ากัดเซาะพังทลายบริเวณชายฝ่ังท้าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร พืชกันชนนอกจาก
จะมีความส้าคัญในด้านการป้องกันการชะล้างพังทะลายของดินแล้วยังช่วยป้องกันลม และสารเคมีไหลลงไปในแหล่ง
น้้าได้ด้วย วางแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีท่ีมีแนวกันชน และส้ารวจพืชแนวกันชน ทดสอบการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวกันชน 
เช่น แฝก หรือ พืชอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมเปรียบเทียบกับพื้นท่ีท่ีไม่มีแนวกันชน (ตารางท่ี 11) 
 

           
ภำพที่ 1 พื้นท่ีท่ีไม่มีแนวกันชน     ภำพที่ 2 พื้นท่ีท่ีมีแนวกันชน 

การผลิตพืชท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีแหล่งน้้า 
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน้้า หรือมีน้้าขังตลอด และ

ยาวนาน วางแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีแหล่งน้้าเพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกร และน้าพืชท่ีเหมาะสมลงไปปลูกในพื้นท่ี
ตามความต้องการของเกษตรกรและเหมาะสมกับภูมิสังคม พืชชนิดนั้นคือบัว ซึ่งเป็นบัวสายพันธุ์แนะน้า และ
เกษตรกรมีความต้องการ คือ สายพันธุ์ขาวสงขลา และสายพันธุ์ขาวพญาขันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ขาวสงขลา เกษตรกรจะ
จ้าหน่ายผลผลิต คือ ดอก ใบบัวและไหลบัว ส่วนสายพันธุ์ขาวพญาขันธุ์ เกษตรกรจ้าหน่ายดอกเพียงอย่างเดียวซึ่ง
สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีผลิตพืชในพื้นท่ีแหล่งน้้าได้ (ตารางท่ี 12)   

0.5 M 
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ภำพที่ 3 แปลงบัวสายพันธุ์ขาวพญาขันธุ์ตามวิธีเกษตรกร ภำพที่ 4 แปลงบัวสายพันธุ์ขาวพญาขันธุ์ตามวิธีแนะน้า 
 
การผลิตพืชผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชุ่มน้้า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 10 รายเกษตรกร

ผลิตพืชผสมผสาน ประกอบด้วย 9 กลุ่มพืชท่ีส้าคัญ ได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพร
ศัตรูพืช พืชอนุรักษ์ดินและน้้า พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น พืชใช้สอย พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงานส้ารวจพืช
ผสมผสาน บัน ทึกชนิดของพื ชผสมผสาน  ข้อมูลผลผลิต ต้ น ทุน และรายได้ของเกษตรกร (ตาราง ท่ี  5)  
จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดระบบการปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสมและความจ้าเป็นของครัวเรือนของเกษตรกร เช่นระบบ
การปลูกพืชแบบปลอดภัย มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในอัตราตามค้าแนะน้า และลดการใช้สารเคมีลงโดยใช้ชีวภัณฑ์ใน
การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์เสริมเข้าไปในกิจกรรมการปลูกพืชหลักเพื่อใช้
ท้าอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยมีข้ันตอนในการด้าเนินงานดังนี้คือ ส้ารวจพืชของครัวเรือนและชุมชน ส้ารวจความพอเพียง 
ความต้องการ การใช้ประโยชน์ น้ามาสู่ขั้นตอนการปลูกแบบผสมผสานและปลูกเพิ่ม และจัดท้าพื้นท่ีต่างระดับเพื่อใช้
ในการปลูกพืชในช่วงน้้าท่วม เพื่อส้ารองพืชผักไว้ใช้และส้าหรับเพาะพันธุ์กล้าผัก 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ลักษณะพื้นท่ีชุ่มน้้าในชุมชนหมู่ 4 และ หมู่ 5 ต้าบลพนางตุง อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ีส่วนใหญ่

เป็นพื้นท่ีราบร้อยละ 50 มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาดต้่าไปทางทะเลน้อย ซึ่งกลายเป็นท่ีราบ
ลุ่มและป่าเลน มีแม่น้้าไหลผ่านทางด้านตะวันตกไปบรรจบกับทะเลสาบสงขลา พื้นท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ประมง บริการด้านการท่องเท่ียว ชุมชนพนางตุง มีแหล่งน้้าธรรมชาติท่ีส้าคัญ คือ คลองปากประ มีพื้นท่ี
รับน้้าหมู่ท่ี 4และ5 คลองควน พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 8 คลองทะเลน้อย พื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 1 2 4 และ13 คลองปากคลองเก่า 
และพื้นท่ีรับน้้าหมู่ท่ี 9 ในฤดูฝนจะเกิดน้้าท่วมทุกปี เกษตรกรมีระบบการปลูกพืชคือหลังน้้าท่วมปลูกพืชผักอายุส้ัน
และท้านา และยังปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่นปาล์มน้้ามัน เป็นต้น และพืชส้าคัญ ตาม 9 กลุ่มพืชท่ีจ้าเป็น ท้ังยังทนต่อ
น้้าท่วมขังไว้ด้วย    การพัฒนาระบบการจัดการพืชในพื้นท่ีชุ่มน้้าชุมชนโดยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร คือเปรียบเทียบกับวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบัติ พบว่า สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
จากการผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน พืชแนวกันชนสามารถลดการกัดเซาะของน้้าได้ การจัดการผลิตพืชในพื้นท่ีแหล่งน้้า 
(บัว) โดยทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวที่เหมาะสมกับภูมิสังคมเปรียบเทียบกับระบบท่ีไม่มีการจัดการการ
ปลูกพืช พบว่าการปลูกบัวในพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีมีการจัดการตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรสามารถ
เลือกสายพันธุ์บัวท่ีมีผลผลิตสูงตรงตามท่ีตลาดต้องการตามการใช้ประโยชน์   เช่นผลิตเพื่อจ้าหน่ายใบ ดอก และไหล  
และการปลูกพืชผสมผสาน ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชุ่มน้้าโดยเพิ่มกลุ่มพืช 9 กลุ่มพืชส้าคัญในระบบการจัดการพืช
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ผสมผสานตามวิถีชีวิตและภูมิสังคมของเกษตรกร เช่นเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงสัตว์ท้าการปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเข้าไป
ในระบบปลูกพืช เป็นต้น พบว่าสามารถเสริมรายได้ให้เกษตรกรได้ 
กำรน้ำไปใช้ประโยชน ์
 เกษตรกร หรือชุมชนสามารถน้าต้นแบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชในพื้นท่ีชุ่มน้้าไปปรับใช้
ในพื้นท่ีของตนเองได้ 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตต้นทุนและรายได้ต่อไร่ของผลผลิตมะเขือในพื้นท่ี หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 

ชื่อเกษตรกร 

วิธีตามค้าแนะน้า  วิธีเดิมเกษตรกร   

จ้านวน
ครั้งที่
เก็บ 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่สุ่ม
ตัวอย่าง 
(กก.) 

ผลผลิต 
 กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้สุทธิ 
บาท/ไร่ 

จ้านวน
ครั้งที่
เก็บ 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่สุ่ม
ตัวอย่าง 
(กก.) 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้สุทธิ 
บาท/ไร่ 

นายคอง  นวลขวัญ 32 30.1  8,027 8 24,500 64,216 39,716 32 27.9  7,440 8 23,900 59,520 35,620 
น.ส กมลณัฐ  นวลขวัญ 26 17.7  4,720 8 21,800 37,760 15,960 26 16.0 4,267 8 21,200 34,136 12,936 
นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง 29 42.4  11,307 8 23,150 90,456 67,306 29 35.9  9,573 8 22,550 76,584 54,034 
นางบุญเสริม  ปิดเมือง 21 19.1 5,093 8 19,550 40,744 21,194 21 16.5  4,400 8 18,950 35,200 16,250 
นางสาวศีราณี เพชรมณ ี 24 35.6  9,493 9 20,900 85,437 64,537 24 28.9  7,707 9 20,300 69,363 49,063 
นางนุชนาถ  เพชรมณี 26 31.8  8,480 8 21,800 67,840 46,040 26 26.6  7,093 8 21,200 56,744 35,544 
นางโสภา  มาก 31 35.7  9,520 12 24,050 114,240 90,190 31 26.7  7,120 12 23,450 85,440 61,990 

เฉลี่ย 27 30 8,091 9 22,250 71,528 49,278 27 25.5 6,800 9 21,650 59,570 37,920 
หมายเหตุ   พ้ืนที่สุ่มเก็บตัวอย่าง  6  ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3 ผลผลิตต้นทุนและรายได้ต่อไร่ของผลผลิตพริกในพื้นท่ี หมู่ 4 และหมู่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 

ชื่อเกษตรกร 

วิธีตามค้าแนะน้า  วิธีเดิมเกษตรกร   

จ้านวน
ครั้งที่
เก็บ 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่สุ่ม
ตัวอย่าง 
(กก.) 

ผลผลิต 
 กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้สุทธิ 
บาท/ไร่ 

จ้านวน
ครั้งที่เก็บ 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่สุ่ม
ตัวอย่าง 
(กก.) 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้สุทธิ 
บาท/ไร่ 

นายคอง  นวลขวัญ 13 4.0 1,067 106 28,935 113,102 84,167 13 2.9  773 106 24,645 81,938 57,293 
น.ส กมลณัฐ  นวลขวัญ 12 4.4 1,173 88 27,006 103,224 76,218 12 3.1  827 88 22,974 72,776 49,802 
นางเกศสุดา  สมเปลี่ยน 15 5.3  1,413 104 14,490 146,952 132,462 15 5.7  1,520 104 35,850 158,080 122,230 

เฉลี่ย 13 5 1,218 99 23,477 121,093 97,616 13 4 1,040 99 27,823 104,265 76,442 
หมายเหตุ   พ้ืนที่สุ่มเก็บตัวอย่าง  6  ตารางเมตร 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลผลิตต้นทุนและรายได้ต่อไร่ของการผลิตพืชผักในพื้นท่ีหมู่ 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2559 

ชื่อเกษตรกร ชื่อผัก รอบที ่ วิธีตามค้าแนะน้า (พ้ืนที่สุ่มตัวอย่าง 4 ตร.ม.) วิธีเดิมเกษตรกร (พ้ืนที่สุ่มตัวอย่าง 4 ตร.ม.) 
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ผลผลิต
เฉลี่ยต่อ

พ้ืนที่ (กก.) 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่ 
(กก.) 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได้รวม 
บาท/ไร่ 

รายได้สุทธิ 
บาท/ไร่ 

น.ส จารุณี  เพชรมณี 
ผักกาด 1 18  7,200 15 11,650 108,000 96,350 16  6,400 15 12,990 96,000 83,010 
กวางตุ้ง 2 16.8  6,720 8 11,650 53,760 42,110 15.5  6,200 8 12,990 49,600 36,610 

น.ส จันทร์จิรา  ปิดเมือง 
ผักกาด 1 15.4  6,160 15 11,650 92,400 80,750 13.8  5,520 15 12,990 82,800 69,810 
กวางตุ้ง 2 13.5  5,400 8 11,650 43,200 31,550 11.2 4,480 8 12,990 35,840 22,850 
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ตารางท่ี 5  การทดสอบระบบการผลิตพืชผสมผสานท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีชุ่มน้้า 
 

ชื่อเกษตรกร 
พืชปลูกก่อนเข้ำโครงกำร  

(ปี 2558) 
รำยได้ 

พืชปลูกเมื่อเข้ำรว่มโครงกำร 
(ปี 2559) 

รำยได้ 

1. นายสมนึก  เพชรมณี 

ไผ่  จ้านวน  2 กอ - กล้วยหอมทอง  15 ต้น - 

ปาล์ม  45 ต้น - แตงกวา 31,803 

กล้วย  2 กอ - มะเขือเปราะ 23,050 

มะม่วง  2 ต้น - มะเขือขาว 25,560 

ชะอม 2 ต้น - ฟักเขียว 16,760 

ทับทิม  2 ต้น - ข้าวโพดหวาน 7,000 

ขนุน  1 ต้น - 

  

ชมพู่ทูลเกล้า  1 ต้น - 

มะเขือพวง 1 ต้น - 

ข่า  2 กอ - 

ตะไคร้  2 กอ - 

มะเขือขาว 20,000 

ผักกวางตุ้ง  1 รุ่น 35,000 

ข้าวโพดหวาน 15,000 

รวม 70,000 รวม 104,173 

2. นายคอง  นวลขวัญ 

ไผ่  2 กอ - พริก 30,650 

มะขาม  1 ต้น 3,000 มะเขือ 26,000 

ชมพู่  1 ต้น - พืชผัก 15,000 

ต้าเสา  2 ต้น - ข้าวโพดหวาน 8,300 

แค  2 ต้น - โหระพา 1,800 

ชมพู่  1 ต้น - 

  

หว้า  1 ต้น - 

มะยม  1 ต้น - 

ต้นตาล  5 ต้น - 

สาค ู - 

คล้า - 

มะเขือ 28,000 

พริก 22,000 

ผักรุ่น 1 8,500 

ผักรุ่น 2 8,000 

ข้าวโพดหวาน 5,000 

รวม 74,500 รวม 81,750 

3. นางสาวจารุณี  เพชรมณี 

ไผ่  3 กอ - มะเขือขาว  1,000 ต้น 60,770 

อินทนิล  4 ต้น - โหระพา  15 ต้น 1,215 

มะพร้าว  3 ต้น - ผักกาดขาว 14,250 

มะขาม  2 ต้น 1,000 ฟักเขียว  10 ต้น 1,280 

มะม่วงเบา  3 ต้น 1,400 พริกเกษตร  300 ต้น 9,475 

มะม่วงแก้ว 1 ต้น - มะเขือเปราะ 3,397 

มะยม  1 ต้น - ผักกวางตุ้ง 3,000 
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ชื่อเกษตรกร 
พืชปลูกก่อนเข้ำโครงกำร  

(ปี 2558) 
รำยได้ 

พืชปลูกเมื่อเข้ำรว่มโครงกำร 
(ปี 2559) 

รำยได้ 

สะตอ  3 ต้น 5,000 

  

มะนาว  5 ต้น - 

ว่างหางจระเข้ - 

ว่านตะขาบ - 

มะเขือ 30,000 

โหระพา 2,000 

ผักบุ้ง 5,600 

รวม 45,000 รวม 93,387 

4. นางมิตร  ชูหนู 

มะม่วงเบา  4 ต้น 3,000 มะพร้าว 1,300 

มะนาว  3 ต้น 900 ปาล์ม 5,140 

ปาล์ม  12 ต้น 3,000 พริก 2,100 

ไผ่ริมคลอง  2 กอ - มะเขือ 2,437 

มะพร้าวน้้าหอม - ผักบุ้ง 1,200 

พริกไทย 700 บวบ 3,130 

ไผ่น้้า - โหระพา 800 

ว่านหางจระเข้ - ยอดผักรวม 750 

โดน  3 ต้น 200 ดาวเรือง 1,800 

มะกรูด  2 ต้น 650 กะเพราะ 370 

มะพร้าว  6 ต้น - 
  

พืชผักรวม 2,500 

รวม 10,950 รวม 19,027 

5. นางภัชฎาภรณ์  ไล่สาม 

มะขาม  1 ต้น 3,500 พริก 3,000 

แค  2 ต้น - มะเขือ 5,170 

หว้า - ถ่ัวพู 3,500 

มะม่วงเบา 2,000 โหระพา 2,000 

พริกเขียว 5,000 กะเพรา 8,000 

โหระพา 3,000 ถ่ัวฝักยาว 5,500 

กะเพรา 11,500   

รวม 25,000 รวม 27,170 

6. นางเฉลิมศรี  ทองมา 

มะขาม  1 ต้น - มะเขือ  2,000 ต้น 32,961 

มะม่วง  2 ต้น - แตงกวา 10,780 

ทุเรียนเทศ 2 ต้น - ดาวเรือง  50 ต้น 250 

สะตอ  1 ต้น - ถ่ัวพลู 1,040 

มะนาว  3 ต้น - ถ่ัวฝักยาว 3,157 

มะยม  1 ต้น - โหระพา 478 

ยอ  1 ต้น - พริก 30 ต้น 2,197 

แค  20 ต้น - 

  
ต้นตาล  2 ต้น - 

ต้นหว้า  5 ต้น - 

ชะมวง  3 ต้น - 
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ชื่อเกษตรกร 
พืชปลูกก่อนเข้ำโครงกำร  

(ปี 2558) 
รำยได้ 

พืชปลูกเมื่อเข้ำรว่มโครงกำร 
(ปี 2559) 

รำยได้ 

สาคูริมน้้า - 

มะเขือ 25,420 

ถ่ัวพู 3,083 

พริกเกษตร 1,956 

กวางตุ้ง 1,750 

โหระพา 1,500 

ผักบุ้ง 4,830 

ข้าวโพด 590 

รวม 39,129 รวม 50,863 

7. นางประมวล  เผ่าชู 

มะพร้าว  5 ต้น 700 มะเขือ 6,00 

สะตอ  2 ต้น 500 มะม่วงเบา 700 

กระท้อน  2 ต้น 700 ถ่ัวพู 1,685 

อ้อย  2 กอ 200 โหระพา 800 

ผักกวางตุ้ง 1,300 กะเพรา 300 

มะเขือ 4,340 พริก 1,900 

ไม้โตเร็ว  30 ต้น - ผักบุ้ง 800 

มะม่วงเบา 200   

รวม 7,940 รวม 12,185 

8. นางนุชนาถ  เพชรมณี 

สะตอ  1 ต้น 1,700 ข้าวโพด 10,500 

มะกรูด  1 ต้น - คะน้า 2,400 

มะพร้าว  5 ต้น - พริก 5,500 

ตะไคร้  2 กอ - แตงกวา 6,500 

ข่า  1 กอ - มะเขือ 3,280 

มะเขือ  700 ต้น 5,000 ผักกาด 2,300 

พริก  1,000 ต้น 8,000 สะตอ 2,000 

ข้าวโพด 4,000   

รวม 18,700 รวม 32,480 

9. นางวันทนา  เกิดฉิม 

ชมพู่  2 ต้น - มะเขือ  500 ต้น 13,878 

มะม่วง  1 ต้น 800 ข้าวโพด 400 

ตะไคร้  3 กอ - ถ่ัวฝักยาว 3,500 

ข่า  20 กอ 6,000 ข่า 4,000 

มะกรูด  1 ต้น - โหระพา 2,500 

โหระพา 3,000 กะเพรา 1,000 

กะเพรา 1,500   

รวม 11,300 รวม 25,278 

10. นางศุกร์  พูลช่วย 

ต้นจิก  2 ต้น (ขายยอด) 1,500 พริก 4,839 

แค  2 ต้น - ตะไคร ้ 800 

กระท้อน  2 ต้น 700 กระท้อน 1,200 

มะยม  1 ต้น - มะเขือ 5,630 

มะเขือ 2,500 ถ่ัวพู 7,374 
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ชื่อเกษตรกร 
พืชปลูกก่อนเข้ำโครงกำร  

(ปี 2558) 
รำยได้ 

พืชปลูกเมื่อเข้ำรว่มโครงกำร 
(ปี 2559) 

รำยได้ 

พริก 2,200 โหระพา 700 

ถ่ัวพู 1,800 มะละกอ 400 

รวม 8,700 รวม 20,943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในดิน 
 

รายชื่อ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์ หมายเหตุ 

ชนิดสารพิษ ปริมาณท่ีพบ (mg/kg) 

นายคอง  นวลขวัญ ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

น.ส กมลณัฐ  นวลขวัญ ดิน cypermethrin 0.01 พบสารพิษตกค้าง  

นางบุญเสริม  ปิดเมือง ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

น.ส. ศีราณี เพชรมณี ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

น.ส จันทร์จิรา  ปิดเมือง ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

นางเกศสุดา  สมเปลี่ยน ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

น.ส จารุณี  เพชรมณี ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

นางนุชนาถ  เพชรมณี ดิน cypermethrin 0.02 พบสารพิษตกค้าง  

นางโสภา  มาก ดิน ND - ไม่พบสารพิษ  

 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก 
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รายชื่อ  ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์  หมายเหตุ  

ชนิดสารพิษ  ปริมาณท่ีพบ  

นายคอง  นวลขวัญ (กษ.)  พริกช ี Chlorpyrifos 0.01 พบสารพิษตกค้าง  

นายคอง  นวลขวัญ (ทส.)  พริกช ี ND - ไม่พบสารพิษ  

นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง (กษ.)  มะเขือ ND - ไม่พบสารพิษ  

นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง (ทส.)  มะเขือ ND - ไม่พบสารพิษ  

นายสมนึก  เพชรมณี  มะเขือ Cypermethrin 0.09 พบสารพิษตกค้าง  

นายสมนึก  เพชรมณี  ฟักเขียว ND - ไม่พบสารพิษตกค้าง  

 
 
 
 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในน้้า  
 

ตัวอย่างน้้า ผลการวิเคราะห ์ หมายเหตุ 

ชนิดสารพิษ ปริมาณสารพิษ  

5 ตัวอย่าง ND - ไม่พบสารพิษตกค้าง 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) รายเดือนต้ังแต่ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

256

669

200

123 113

0 0

188

37

116

35.5
0

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

ปริมาณน้้าฝน(มิลลิเมตร) รายเดือนต้ังแต่ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

เดือน
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ปริมำณน้้ำฝน (มิลลิเมตร) 

     เดือน 
 

ภาพท่ี 2 ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) รายเดือนต้ังแต่ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
ตำรำงที่ 9 ข้อมูลระดับน้้ำพื้นที่ชุ่มน้้ำชุมชน ม.4, ม.5, ต.พนำงตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

วันที่เก็บ
ข้อมูล 

ระดับน้้ำลึก 
(เมตร) 

ระดับน้้ำลึกปำนกลำง 
(เมตร) 

ระดับน้้ำต้ืน  
(เมตร) 

หมำยเหตุ 

5 ธ.ค.2559 2.10 1.30 0.60 น้้ำท่วมคร้ังที่1 
6 ม.ค.2560 2.30 1.50 0.80 น้้ำท่วมคร้ังที่2 
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ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64

เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
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ตำรำงที่ 10  ผลผลิตพืชในพืน้ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน้้ำชุมชน ม.4, ม.5, ต.พนำงตุง 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2560 

ชื่อเกษตรกร กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รำคำเฉลี่ย 
(บำท/กก.) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บำท/กก.) 

รำยได้สุทธิ 
(บำท/กก.) 

1.นายคอง  นวลขวัญ วิธีแนะน้ำ 1,760 55 9,830 86,970 
 วิธีเกษตรกร 1,413 55 10,450 67,265 
2.น.ส กมลณัฐ  นวลขวัญ วิธีแนะน้ำ 1,013 50 9,830 40,820 
 วิธีเกษตรกร 827 50 10,450 30,900 
3.นำงเกศสุดำ สมเปลี่ยน วิธีแนะน้ำ 1,733 90 9,830 146,140 
 วิธีเกษตรกร 1,573 90 10,450 131,120 
4.นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง วิธีแนะน้ำ 1,653 65 9,830 97,615 
 วิธีเกษตรกร 1,280 65 10,450 72,750 
5.น.ส.จันทร์จิรำ ปิดเมือง วิธีแนะน้ำ 1,813 65 9,830 108,015 
 วิธีเกษตรกร 1,467 65 10,450 84,905 
6.น.ส.จำรุณี เพชรมณี วิธีแนะน้ำ 1,733 65 9,830 102,815 
 วิธีเกษตรกร 1,573 65 10,450 91,795 
7.นางบุญเสริม  ปิดเมือง วิธีแนะน้ำ 5,760 8 9,830 36,250 
 วิธีเกษตรกร 5,200 8 10,450 31,150 
8.นางสาวศีราณี เพชรมณี วิธีแนะน้ำ 10,293 8 9,830 72,514 
 วิธีเกษตรกร 8,400 8 10,450 56,750 
9.นางนุชนาถ  เพชรมณี วิธีแนะน้ำ 8,267 11 9,830 81,107 
 วิธีเกษตรกร 6,027 11 10,450 55,847 
10.นางโสภา  มาก วิธีแนะน้ำ 10,720 10 9,830 97,370 
 วิธีเกษตรกร 9,973 10 10,450 89,280 

 
 
 
ตำรำงที่ 11 กำรจัดกำรพืชในพื้นที่แนวกันชนของเกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน้้ำชุมชน ม.4, ม.5, ต.พนำงตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2560 

ชื่อ-สกุล ชนิดพืชปลูก ชนิดพืชกันชน ประวัติพืชกันชน 
1.นายคอง  นวลขวัญ พริก สาคู คล้า ไผ่ กะพ้อ หยีน้้า มีอยู่แล้ว 
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2.นางบ้าเพ็ญ  ปิดเมือง พริก สาคู คล้า ไผ่ มีอยู่แล้ว 
3.นายสมนึก เพชรมณี พริก มะเขือ อ้อยอาหารสัตว์ เพิ่มเข้าไป 
4.นางศุกร์ พูลช่วย มะเขือ อ้อยอาหารสัตว์ เพิ่มเข้าไป 
  
 
 
ตำรำงที่ 12 กำรจัดกำรกำรผลิตพืชในพื้นที่แหลง่น้้ำของเกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน้้ำชุมชน ม.4, ม.5, ต.พนำง
ตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2560 
 

ชื่อ-สกุล ชนิดพืช พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต รำยได้ 
(บำท/ไร่) 

หมำยเหตุ 

นางศุกร์ พูลช่วย บัว 2 ไหลบัว 1,800 สายพันธุ์ขาวสงขลา 
   ดอกบัว 2,400ดอก 4,800 สายพันธุ์ขาวพญาขันธุ ์
นางฉันทนา เกิดฉิม บัว 2 ใบบัว 1,200 ใบ 1,200 สายพันธุ์ขาวสงขลา 

   ฝักบัว 1,500 ฝัก 3,000  
   ไหลบัว 2,400  

 
 


