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เอกสารเผยแพร่เกษตรกร 

สนับสนุน “ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต”  
โดย 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ 
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ค าน า 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2516 มีความตอนหนึ่งว่า “การ
ท างานอย่างให้มีคุณภาพให้ได้ผลบริบูรณ์จะท าอย่างไร เบื้องต้น ต้องท าความเห็นให้
ถูกต้องในงานที่จะท าเสียก่อน โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ ผลที่แท้ ที่ถูกต้อง
ตรงตามเป้าหมายที่พึงมุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอนที่จะด าเนินการต่อไป ด้วย
หลักวิชา ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน และส าคัญที่สุด ต้องมีความพากเพียร ไม่ย่อ
หย่อนในอันที่จะกระท าต่อไปจนกว่าจะเป็นผลส าเร็จ”  

การจัดท าหนังสือฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอหลักวิชาการและให้ข้อคิด 
เกี่ยวกับเรื่องการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลติพืช โดยเนื้อหาในเอกสารมุ่งให้
ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักการในเชิงวิชาการเป็นส าคัญ ตามนัยแห่งพระราชด าริฯ คือ เมื่อ
สร้างความกระจ่างแจ้งในหลักวิชาการแล้ว ก็จะท าให้เกิดแนวความคิดและภูมิปัญญาใน
การที่จะ ค้นหา ปรับใช้ ดัดแปลง องค์ความรู้ต่างๆ มาท าการปฏิบัติในการปลูกพืชที่ให้
เหมาะสมกับตนเองได้ และจะท าให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมายของการสามารถพึ่งพาการ
ผลิตพืชได้อย่าง “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง” 

 

อนันต์ อักษรศร ี

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา  
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23 หลักการทรงงานของในหลวง  
ข้อที ่1 จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมลูให้เป็นระบบ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน 
ข้อที ่2 ระเบิดจากภายใน สร้างความเขม้แข็งจากภายใน ให้เกิดความเข้าใจ อยากท า  
ข้อที ่3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองภาพรวมก่อน แต่การแก้ปัญหาต้องเริม่จากจุดเล็กๆ  
ข้อที ่4 ท าตามล าดับขั้น เริ่มท าจากความจ าเปน็ก่อน สิ่งที่ขาดคือสิ่งทีจ่ าเป็น  
ข้อที ่5 เหมาะสมตาม ภูมิสังคม ภูมศิาสตร ์สังคมศาสตร ์ค านึกถึงทุกด้านรอบตัว 
ข้อที ่6 ท างานแบบองค์รวม โดยคิดความเชื่อมโยงครบวงจรทั้งระบบ    
ข้อที ่7 ไม่ติดต ารา อยา่ยึดทฤษฎีจนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย  
ข้อที ่8 ประหยัด 
ข้อที ่9 ท าให้ง่าย ท าอะไรให้ง่ายๆ ท าให้ชีวิตง่าย  
ข้อที ่10 การมีส่วนร่วม  
ข้อที ่11 ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ข้อที ่12 บริการที่จุดเดียว  
ข้อที ่13 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ
ข้อที ่14 ใช้อธรรมปราบอธรรม เช่นเอาปัญหายาเสพติดมาช่วยพัฒนาคุณธรรม  
ข้อที ่15 ปลูกป่าในใจคน ต้องปลูกที่จิตส านึกก่อน  
ข้อที ่16 ขาดทุนคอืก าไร อย่ามองที่ตัวเงินมากจนเกินไปให้มองประโยชน์อย่างอื่นด้วย  
ข้อที ่17 การพึ่งตนเอง 
ข้อที ่18 พออยูพ่อกิน 
ข้อที ่19 เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที ่20 ความซือ่สัตยส์ุจริต จริงใจต่อกัน 
ข้อที ่21 ท างานอย่างมคีวามสุข 
ข้อที ่22 ความเพยีร 
ข้อที ่23 รู้ รัก สามัคค ี
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อะไร คือการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่า 

 

ลดค่าปัจจัยการผลติ  

           เชน่ ลดปุย๋เคมี ลดสารเคมี ลดจ านวนเมล็ดพันธุ ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

                       จะท าให้ต้นทุนตอ่ไรล่ดลง    

 ลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นและลดการสูญเปล่า  
          เชน่ ถ้าดนิมีปุย๋อยู่ก็ไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยมาก 
           หรือไม่จ าเป็นต้องใช้อาหารเสรมิพืช       
              ราคาแพง หรือใส่ปุ๋ยแล้วให้น้ าเพื่อ 
                ปอ้งกันการระเหิดไปในอากาศ 

รวมกันจ้างรวมกันซื้อ 

     เชน่ รวมกันซื้อปัจจัยหรือ    
        รวมกัน 
          ใช้เครื่องจักรกล  
           จะท าให้ได้ราคาถูก 

เพิ่มผลผลิต 

เชน่ ให้ปุ๋ยอย่างถูกตอ้ง เพิ่ม
ระบบน้ า ใช้พันธุด์ ีจะท าให้
ผลผลติสูงขึน้ เมื่อคดิต้นทุน
ก าไร ยังท าให้ต้นทุนตอ่
กิโลกรัมลดลง ก าไรเพิ่มขึน้ 

เพิ่มมูลค่าการตลาด 

เชน่ แปรรูป เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ท าให้คุณค่า 
มากขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น  มีก าไรมากขึ้น  

เพิ่มการท าเกษตรผสมสานและ 

การด ารงชีพแบบพอเพียง เชน่ ปลูกพชื
ผสมผสาน ท าให้ใช้ปัจจัยการผลติมีประสทิธิภาพ 

เกื้อกูลกัน จะท าให้ต้นทุนการเกษตรลดลงและ
การใช้ชวีิตแบบพอเพียงจะเกดิการพึ่งตนเองได้ 

 

ลดต้นทนุ เพิ่มประสทิธิภาพ เพิ่มมูลค่า ก าไรเพิ่มขึ้น  
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การปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง 
ลองตรวจสอบการปฏิบัติในการปลูกพืชของท่านแต่ละขั้นตอนที่เป็นสาเหตุให้ต้นทุนสูง 

 

ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ปลูก 
ถ้าพ้ืนที่ปลูกพืชเป็นดินเลว ที่ลุ่มน้้าท่วมขัง 

หรือที่ดอนขาดน้้า 

ขั้นตอนการเลือกชนิดพืชมาปลูก 
ถ้าเลือกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ขั้นตอนการเลือกพันธุ์ปลูก 
ถ้าเลือกพันธุ์ที่ไมท่นทานต่อโรคแมลง 

และสภาพอากาศฝนแล้ง น้้าขัง 

ขั้นตอนการเตรียมดิน 
ถ้าเตรียมดินไม่ดี และไม่มีการปรับปรุงดิน 

ขั้นตอนการปลูก 
ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์มากหรือปลูกถี่เกินไปหรือห่าง

เกินไป 

ขั้นตอนการให้ปุ๋ย 
ถ้าใส่มากหรือน้อยเกินไป ผิดสูตร ผิดเวลา 

ขั้นตอนการให้น้้า 
ถ้าให้น้้าไม่พอดี มากหรือน้อยไป 

ขั้นตอนการป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
ถ้าวินิจฉัยศัตรูพืชผิดและใช้วิธีการป้องกัน

ก้าจัดไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง 
ถ้าไม่ตัดแต่งหรือตัดแต่งผิดวิธี  

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  
เก็บเก่ียวไม่ถูกต้อง 

ส่งผลให้พืชโตช้าหรือเสียหาย ท าให้เพิ่มต้นทุน
การปรับพื้นท่ี และค่าซ่อมแซมต้นพืชเสียหาย  

ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตไม่ดี  
ท าให้เพิ่มต้นทุนการดูแลรักษา  

ส่งผลให้พืชอ่อนแอ ท าให้เพิ่มต้นทุนการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และต้นทุนการดูแล

รักษาอื่นๆ 
 

ส่งผลให้พืชงอกไม่ดี โตช้า วัชพืชมาก ท าให้เพิ่ม
ต้นทุนการป้องกันก าจัดวัชพืช และต้นทุนปุ๋ย

มาก
ส่งผลให้พืชขึ้นหนาแน่น ท าให้เพิ่มต้นทุนค่าพันธุ์
พืช เป็นโรคง่าย เพิ่มต้นทุนป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

เพิ่มต้นทุนการดูแลรักษาและได้ผลผลิตต่ า 

ส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพสูญเสีย ล าต้น
เสียหาย ท าให้เพิ่มต้นทุนการป้องกันก าจัดโรค  

 

ส่งผลให้จ านวนกิ่งใบมาก ท าให้เพิ่มต้นทุนปุ๋ย 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และต้นทุนให้น้ า 

ส่งผลให้ศัตรูพืชระบาดมาก ก าจัดไม่ได้ผล ท าให้
เพิ่มต้นทุนการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

 

ส่งผลให้พืชโตช้าไม่แข็งแรง หรืออวบเกินไป
ศัตรูพืชท าลายมาก ท าให้เพิ่มต้นทุนการ
ป้องกันก าจัดโรคแมลง และต้นทุนปุ๋ย  

 

ส่งผลให้พืชเติบโตช้า ได้ผลผลิตต่ า ท าใหต้้อง
เพิ่มต้นทุนการใส่ปุ๋ย  
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9 หลักวิชาการ 

เพ่ือลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช 

หลักวิชาการที่ ๑ การลดต้นทุนด้านการจัดการดินและเตรยีมดิน 

หลักวิชาการที่ ๒ การลดต้นทุนด้านการจัดการพันธุ์พืช 

หลักวิชาการที่ ๓ การลดต้นทุนด้านการจัดการปุ๋ย 

หลักวิชาการที่ ๔ การลดต้นทุนด้านการจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมี 
หลักวิชาการที่ ๕ การลดต้นทุนด้านการจัดการแรงงานและเครื่องจักรกล 
                     การเกษตร 

หลักวิชาการที่ ๖ การลดต้นทุนด้วยการปลูกพชืผสมสาน 

หลักวิชาการที่ ๗ การลดต้นทุนจากการเพิ่มผลผลิต  
หลักวิชาการที่ ๘ การสร้างมูลค่าเพิ่ม   
หลักวิชาการที่ ๙ การสร้างความมั่นคงด้วยการด ารงชพีด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ 

             พอเพียง 
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หลักวิชาการที ่๑ การลดต้นทุนด้านการจัดการดินและเตรียมดิน 
  

 
 

 
ข้อคิด : เมื่อดินดี พืชแข็งแรง จะช่วยลดต้นทุนการปลูกพืชและท าให้พืชได้ผลผลิตสูง  
 

๑. ก่อนปลูกพืช ควรศึกษาข้อจ ากัดของสภาพพื้นท่ีปลูกพืช เช่น สภาพดิน สภาพน้ า การ
ตัดสินใจเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี จะเป็นการป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วม 
ขาดน้ า หรือดินเลว ซึ่งปัญหาจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีมักเป็นปัญหา
เรื้อรังต้องเสียเงินลงทุนแก้ไขมาก และมักได้ผลไม่คุ้มค่า ท้ังนี้เพราะพืชแต่ละชนิดมีความ
เหมาะสมหรือทนทานตอนสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน เช่น ยางพาราไม่เหมาะสมในท่ีลุ่ม แต่
ส้มโอจะทนทานต่อสภาพดินเค็ม เป็นต้น  
 

๒. ดินดี คือ ในดินท้ังหมด 100 ส่วน ควรมีสมดุลของสัดส่วนต่างๆ คือส่วนท่ีเป็นเนื้อดิน 
45 ส่วน มีอินทรียวัตถุ 5 ส่วน น้ า 25 ส่วน และอากาศอีก 25 ส่วน ดินจะไม่แน่น มี
ความร่วนซุย หน้าดินลึก หากวิเคราะห์ทางเคมีจะพบปริมาณอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
% มีระดับความเป็นกรดด่าง (pH) 6-7 และมักพบแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในดิน  ถ้าไม่เป็นไป
ตามนี้แสดงว่าต้องพิจารณาเรื่องการปรับปรุงดิน 
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หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการจัดการดินและเตรียมดิน 
 

1. บ ารุงดินเป็นประจ า โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การปลูกพืชบ ารุงดิน หรือไถ
กลบตอซัง จะช่วยให้ดินดีขึ้นในระยะยาว พืชบ ารุงดินท่ีควรปลูก เช่น ปอเทือง ให้น้ าหนัก
สด 2-4 ตัน/ไร่  ถั่วพร้า ให้น้ าหนักสด 4-6.5 ตัน/ไร่  และถั่วพุ่ม ให้น้ าหนักสด 1.6-2.5 
ตัน/ไร ่

2. แก้ไขดินที่เป็นกรดเกินไป โดยวัดค่าพีเฮช (pH) หรือค่าความเป็นกรดด่าง ถ้าไดค้่าต่ ากว่า 
5.5 แสดงว่าดินเป็นกรด แม้มีการใส่ปุ๋ยลงไป แต่พชืจะไม่สามารถน าธาตุอาหารบาง
ชนิดไปใช้ได้เต็มที่ เนื่องจากเม็ดดินจะดดูธาตุอาหารเอาไว้ จึงต้องปรับสภาพดินกรดให้มี
ค่าความเป็นกรดด่าง 5.5-7.0 ด้วยการใส่ปูนขาว โดโลไมท์ หรือ หินฝุ่น  

3. เตรียมดินให้ถูกวธิี  ไถตากดินจนแน่ใจว่าวัชพืชตาย  ไถดินให้ละเอียดพอดี หรือเตรียม
ขนาดหลุมปลูกให้เหมาะสมกับชนิดพืช  

4. รักษาความชื้นของดิน เช่น ใช้ฟางคลุม หรือให้มีหญ้าปกคลุมในหน้าแล้ง  
5. ป้องกันการชะล้าง ในท่ีลาดชันควรมีการท าขั้นบันใดเพื่อลดการชะล้าง และปลูกพืช

ป้องกันการพังทลาย เช่น แฝก   
 

    

 
 



๙ 
 

หลักวิชาการที ่๒ การลดต้นทุนด้านการจัดการพันธุ์พืช 
 

 
 

 
ข้อคิด : พันธุ์พืช โดยธรรมชาตจิะมคีุณสมบัติเฉพาะตัว ต่างพันธุ์จะมคีวามดีเด่นต่างกันไป 
แต่ท่ีแตกต่างจากสัตว์เด่นชัดคือ รุ่นลูกหลานอาจจะมีการสืบทอดลักษณะดีดีตอ่ๆไป หรืออาจท า
ให้ลักษณะดีดีสูญหายไปจากพ่อแม่ก็ได ้ 
 

1. พันธุ์พืชลูกผสม มาจากการผสมของต้นพ่อกับต้นแม่ท่ีมีลักษณะดีคนละอย่าง แต่
ล าพังตัวเองจะให้ผลผลิตไม่ดี แต่เมื่อน ามาผสมกันจะได้ลูกท่ีมีลักษณะดีหลายอย่าง
และให้ผลผลิตสูง เช่น ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดหวาน พันธุ์เหล่านี้จะไม่สามารถ
เอาเมล็ดจากต้นลูกไปปลูกเพื่อท าพันธุ์ต่อได้ เพราะท าให้ผลผลิตลดลงมาก ต้องใช้
ต้นที่ผสมจากต้นพ่อและแม่เท่านั้น การซื้อพันธุ์จึงต้องมาจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้  

2. พันธุ์พืชกับความทนทานต่อโรคหรือสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ละพันธุ์จะมีความ
ทนทานแตกต่างกัน เช่น มะนาวพันธุ์พิจิตรจะทนทานมากโรคแคงเกอร์ ขณะที่
พันธุ์อื่นอาจทนทานน้อย  จึงต้องศึกษาประวัติของพันธ์ุพืชก่อนน ามาปลูก 

3. เมล็ดพันธุ์พืชมีวันหมดอายุ เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดเมื่อเก็บไว้นานความมีชีวิตจะ
ลดลง จะมีผลต่อความงอก ความแข็งแรงของต้นอ่อนที่งอก ซึ่งมีผลกับการ
เจริญเติบโต และการให้ผลผลิต 



๑๐ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการจัดการพันธุ์พืช 
 

๑. ค่าพันธุ์พืชที่สิ้นเปลืองและไม่คุม้ค่า เกิดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกต่ า มีพันธุ์ปน 
ขนาดไม่ได้มาตรฐาน  ไม่รู้แหล่งที่มา  ใช้จ านวนเมล็ดมากเกินความจ าเป็น  ซื้อพันธุ์ท่ีมี
ราคาแพง  มีศัตรูท าลายขณะปลูก และประสบปัญหาปลูกแล้วเสียหายจากฝนแล้งน้ าท่วม 

๒. การน าเมล็ดมาเพาะทดสอบความงอก  โดยเอาเมล็ดมา ๑๐๐ เมล็ดมาเพาะดูการงอก จะ
ท าให้ทราบว่าเมล็ดมีชีวิตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้สามารถก าหนดจ านวนเมล็ดที่ใช้ปลูกได้
เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนจากการใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไป 

๓. การเพาะกล้าก่อนปลูก    พันธุ์พืชผักบางชนิดที่มีราคาสูง หรือการปลูกในท่ีเสี่ยงต่อการ
ขาดน้ าในช่วงเริ่มปลูก หากมีการเพาะกล้าก่อนปลูกจะช่วยลดอัตราการตายของต้นพันธุ์ 
การเพาะกล้าท าใหส้ามารถดูแลต้นอ่อนได้อย่างใกล้ชิด 

๔. การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง ในโรงเรือนเพาะช าชุมชน หรือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์  
จะช่วยลดต้นทุนจากเมล็ดพันธุ์ราคาแพง การเก็บเมล็ดพันธุ์โดยจะต้องคัดเลือกจากต้นพ่อ
แม่ท่ีให้ผลผลิตด ี ไม่เป็นโรค หรือใช้พันธุ์จากศูนย์วิจัยพืช ขณะปลูกต้องตัดพันธุ์ปนออก 
หลังเก็บผลผลิตต้องมีการท าความสะอาด คัดแยกเอาเมล็ดที่ดี ตากแดดลดความชื้น และ
เก็บในสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

๕. การขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ดี  การตอน ปักช า ทาบกิ่ง จะลดต้นทุนค่าพันธ์ุไม้ผล  
๖. แหล่งพันธุ์จากราชการ เช่น ศูนย์วิจัย หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช เป็นพันธุ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ

ราคาถูก 

 

 



๑๑ 
 

หลักวิชาการที ่๓ การลดต้นทุนด้านการจัดการปุ๋ยและน้ า 
 

  
 
ข้อคิด : ความส าเร็จของการจัดการปุ๋ย ไม่ไดว้ัดกนัที่การประหยัดเงินค่าปุ๋ย แต่วัดตรงที่
ผลผลิต และก าไร การใส่ปุ๋ยต้อง “ถูกช่วงเวลาที่พชืเจริญเติบโต  ถกูสูตร ถกูวิธี ถกูปริมาณที่
พืชต้องการ”   
 

๑. พฤติกรรมที่ท าให้ใช้ปุ๋ยเกิดประโยชน์ไม่เต็มที่และมตี้นทุนค่าปุ๋ยสงู คือ ปุ๋ยกระสอบเดียว 
ใช้กับทุกพืช ใช้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต ไม่จ าสูตรปุ๋ยเคมีท่ีใช้ แต่จะซื้อปุ๋ยตามตราย่ีห้อ 
ไม่เข้าใจหน้าท่ีของธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เนื่องจากดินไม่มีความชื้น 
ดินมีสภาพเป็นกรดสูง ดินมีการชะล้าง ใส่ในบริเวณท่ีพืชไม่ได้ดูดเอาไปใช้  และไม่รู้ว่าใน
ดินมีธาตุอาหารอะไรตกค้างอยู่เท่าไหร่  

๒. หน้าที่ของธาตุอาหาร  เช่น ไนโตรเจน (N) ช่วยบ ารุงล าต้น ใบ ฟอสฟอรัส (P) ช่วยบ ารุง
ราก ดอก โพแทสเซียม (K) ช่วยบ ารุงผล ท าให้พืชแข็งแรง  แคลเซียม (Ca) ท าให้เนื้อเยื่อ
พืชแบ่งตัวและแข็งแรง การผสมเกสร  โบรอน (B) ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร   

๓. การลงทุนระบบการให้น้ าเป็นการลงทุนที่คุม้ค่า เพราะน้ ามีผลมากต่อการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะด้านช่วยท าให้พืชแตกกอ ออกดอก ออกผล และคุณภาพผลผลิตดี  

๔. การใช้ปุ๋ยเคมีแบบ "สั่งตัด" คือ การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นท่ี โดยน าข้อมูลชุดดิน
และข้อมูล เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และก าหนดปริมาณปุ๋ย
ในการปลูกพืช เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังน าปัจจัยหลัก
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช เช่น พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝน ฯลฯ มาสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย 



๑๒ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการจัดการปุ๋ยและน้ า 
 
๑. คิดก่อนใส่ปุ๋ย  เช่น จะบ ารุงส่วนไหนในการเจริญเติบโตของพืช จะใส่ธาตุอะไร ปริมาณเท่าไร

จึงเหมาะสม ใส่แล้วพืชเอาไปใช้ได้ไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อการนี้เกษตรกรควรมี
เอกสารคู่มือวิชาการปลูกพืช และคู่มือเร่ืองการใช้ปุ๋ย 

๒. การวิเคราะห์ดิน และวิเคราะห์ใบพืช  จะช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ย คือได้ทราบว่ามีธาตุอาหาร
ในดินในใบอะไรบ้าง ขาดธาตุอะไร ควรใส่เพิ่มอีกเท่าไหร่ ต้องปรับสภาพดินอย่างไรจึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อพืชและลดต้นทุนค่าปุ๋ย   

๓. เข้าใจสูตรปุ๋ย ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 ใน 2 กระสอบ 100 กิโลกรัม จะมีไนโตรเจน 15 
กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 7 กิโลกรัม โพแทสเซียม 18 กิโลกรัม รวม 40 กิโลกรัม อีก 60 
กิโลกรัมจะเป็นตัวเติมให้ปุ๋ยมีการจับตัวเป็นเม็ดซึ่งไม่ใช่ธาตุอาหารพืช   

๔. การซื้อปุ๋ย   เจาะจงสูตร เลือกตราท่ีเชื่อถือได้ ซื้อจากร้าน Q SHOP หรือร้านท่ีได้รับอนุญาต
ค้าปุ๋ย จะลดความเสี่ยงเรื่องปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่เต็มสูตรได้  

๕. ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยฟอสเฟต คือเมื่อใส่ร่วมกับหินฟอสเฟตจะมี
ผลให้พืชได้ปุ๋ยฟอสเฟตราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี และการใส่ลงในดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงอยู่
แล้วจะท าให้ไปละลายฟอสฟอรัสท่ีถูกยึดตรึงอยู่ในดินให้ออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอีกครั้ง 

๖. การใส่ปุ๋ยอินทรีร่วมกับปุย๋เคมี   จะท าให้ปุ๋ยเคมีเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 
๗. ปุ๋ยอินทรีแห้ง ปุ๋ยอินทรีน้ า หรือน้ าหมัก มักจะมีฮอร์โมนพืช จะช่วยเสริมการเจริญเติบโต 

และเป็นการลงทุนท่ีราคาถูก 
๘. การบังคับการให้น้ า  มีผลต่อการออกดอกนอกฤดูกาลของไม้ผลหลายชนิด เช่น มะนาว 

มะม่วง โดยใช้หลักการคือเร่งการให้น้ าในช่วงท่ีต้องการให้แตกใบ แล้วงดการให้น้ าเพื่อให้พืช
สะสมอาหารให้เพียงพอส าหรับการแตกตาดอก และให้น้ าอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการแตกตาดอก 

 



๑๓ 
 

หลักวิชาการที ่๔ การลดต้นทุนด้านการจัดการศัตรูพืช 

                     และการใช้สารเคมี 

 
 

ข้อคิด :  สารเคมีเป็นดาบสองคม ใช้ถูกมีคุณ ใช้ผิดเป็นภัย  
 

๑. พฤติกรรมที่ท าให้ใช้สารก าจัดศัตรูพืชเกิดประโยชนไ์ม่เต็มที่และมีต้นทุนสูง คือ 
1) ถือคติฉดีพ่นไว้ก่อน  คือฉดีก่อนที่จะมีการระบาด 
2) ไม่เช่ือใจ จึงใช้มากไวก้่อน  ใช้ปริมาณเกินท่ีระบุไว้ในฉลาก เพราะใช้

น้อยๆกลัวไม่ได้ผล 
3) ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากแมลงชนิดไหน หรือพืชเป็นโรคอะไร  คิดว่าแต่เป็น

สารเคมีก าจัดแมลงแล้วใช้ได้ทุกชนิด  
๒. แมลงเป็นสัตวท์ี่มีวิวฒันาการรวดเร็ว   การใช้สารเคมีมากๆซ้ าๆ แมลงจะ

ปรับตัวเองให้ทนทานและเกิดอาการท่ีเกษตรกรเรียกว่าดื้อยา  
๓. สารเคมีเป็นเรื่องที่ต้องมคีณุธรรมในการใช้   แม้เราไม่ฉีดพ่นในพืชโดยตรง แต่

เรามีโอกาสจะได้รับสารเคมีจากการสัมผัสโดยการระเหย ลม ดิน น้ า สัตว์น้ า 
ผลผลิตจากคนท่ีขาดคุณธรรมในการใช้  

๔. ความปลอดภัยของระยะการตกค้างในผลผลิตของสารเคมี  ถือเป็นเรื่องท่ีต้อง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 



๑๔ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการจัดการศัตรูพืชและการ
ใช้สารเคมี 

๑. การบ ารุงพืชให้แข็งแรง  ปรับดินให้มีระดับความเป็นกรดด่างพอเหมาะ การท าให้
แปลงไม่มีความชื้นมากเกินไป และท าแปลงให้สะอาด จะช่วยลดการเป็นโรคของพืช
ลงได้ 

๒. การใช้สารทดแทนสารเคมี  
การใช้วิธีธรรมชาติ เช่น กับดัก สารล่อ การห่อผล ทดแทนสารเคมี  
การใช้กากน้ าตาลผสมน้ า สามารถล่อดักผีเสื้อกลางคืนได้ 
สารสกัดจากพืช โดยใช้พืชสับละเอียดแช่น้ าท้ิงไว้ ๑ คืนกรองน้ าไปฉีดพ่นบ่อยๆ 
สามารถป้องกันก าจัดแมลงได้หลายชนิดตามคุณสมบัติของพืช เช่น   
สะเดา หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม เพลี้ยจักจ่ัน 
สาบเสือ  ก าจัดเพลี้ยอ่อน ไล่หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักและแมลงศัตรูในโรงเก็บ 

ป้องกันก าจัดโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย 

หนอนตายหยาก ก าจัดหนอนแมลงวัน ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ยับย้ังการกินของ
หนอนกระทู้ผัก มีความเป็นพิษต่อลูกน้ ายุง 

๓. ก่อนใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืช   ต้องส ารวจปริมาณการระบาดก่อนเสมอ เลือกใช้
สารเคมีให้ตรงกับชนิดโรคแมลง จะช่วยลดการสูญเปล่าของสารเคมี 

๔. การใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช   อ่านฉลาก ดูว่าใช้กับศัตรูชนิดใด  ให้ใช้ตามอัตราท่ี
ระบุไว้ในฉลาก ดูข้อห้ามใช้  วิธีการใช้ การเก็บ และการท าลาย  
 

 

 



๑๕ 
 

หลักวิชาการที ่๕ การลดต้นทุนด้านการจัดการแรงงานและ
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 
 

 
 

ข้อคิด : เครื่องจักรกลการเกษตร แม้มรีาคาแพงแต่ช่วยลดค่าแรงและสามารถ 
    ท าใหไ้ด้ผลผลติสูง 
 

1. แรงงานเกษตรต้องมีคุณภาพ คนท่ีเข้าใจพืช รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความเอา
ใจใสป่ฏิบัติดูแลรักษาเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ย่ิงผู้ปลูกรู้จักพืชมากย่ิงประสบ
ความส าเร็จในการปลูกมาก 

2. เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องทุ่นแรง 
1) การใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ลดการใช้แรงงานและท า

ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
2) การลงทุนเครื่องจักรกล ควรพิจารณาที่ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น ไม่ควรสนใจ

เพียงแต่ราคาเครื่องจักรกลอย่างเดียว ยิ่งถ้ามีพื้นท่ีมาก มีการปลูกพืชหลายคร้ัง
ในรอบปี และสามารถน าออกไปรับจ้างได้ การลงทุนเครื่องจักรกลจะยิ่งมีความ
คุ้มค่า 

3) บางครั้งผู้น าเกษตรกรอาจจะต้องทบทวนแผนการลงทุน ด้วยการซื้อรถ
แทรกเตอร์ แทนการซื้อรถกระบะ เพราะสามารถสร้างรายได้ ท้ังเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ลดต้นทุนค่าจ้าง และสามารถน าไปเป็นอาชีพรับจ้างสร้างรายได้  



๑๖ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดการแรงงาน
และเครื่องจักรกลการเกษตร 

1. ผู้ท าหน้าที่ปลูกพืช  ควรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ศึกษาดูงาน  
2. หลักการลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

1) เลือกซื้อเคร่ืองจักรกลท่ีมกี าลังหรือขนาดเหมาะสมกับลักษณะการท างาน 
2) การปรับขนาดแปลงให้ใหญ่จะลดการกลับรถท่ีหัวแปลงซึ่งช่วยให้ประหยัด

น้ ามัน 
3) จะต้องวางแผนระยะปลูกพืชให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลเตรียมดิน 

ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว 
4) ค านวณความคุ้มค่าเปรียบเทียบระหว่างการจ้างและการซื้อพร้อมท้ังโอกาสการ

สร้างรายได้  
3. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์ที่น่าสนใจ เช่น 

1) เครื่องมือไถพรวนดินชนิดต่างๆ   
2) เครื่องปูพลาสติก เครื่องปลูก เครื่องพ่นหรือหยอดเมล็ดพันธุ์  
3) เครื่องมือให้ปุ๋ยในระบบน้ า 
4) เครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืช /สารก าจัดแมลงชนิดแรงดนัสูงส าหรับสวนไม้ผล 
5) เครื่องห่ันย่อยซากพืช เพื่อใช้ในการท าปุ๋ยหมัก 
6) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการห่อผล อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเกี่ยว 

 

 



๑๗ 
 

หลักวิชาการที ่๖ การลดต้นทุนด้วยการปลูกพืชผสมสาน 
 

 
 
 

  ข้อคิด :  เกษตรผสมผสานคือการอยู่ร่วมกนัของพืชสัตวม์นุษย์อย่างสมดลุและ 
    เกื้อกูล  

 
๑. ในสวนธรรมชาติ พืชต่างๆจะพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันและออกดอกออกผล 

เพราะแต่ละชนิดมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางชนิดต้องการแสงแดดมาก บางชนิด
ต้องการร่มเงา บางชนิดมีรากส้ัน บางชนิดมีรากยาว บางชนิดต้นเตี้ย บางชนิด
ต้นสูง  

๒. ไร่นาสวนผสม  คือการท าเกษตรท่ีให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีเกื้อกูลกันของพืช สัตว์  
ปลา มีการใช้พื้นท่ีได้เกิดประโยชน์ไม่ว่างเปล่า พืชเป็นอาหารสัตว์ สัตว์ให้ปุ๋ยแก่
พืช พืชเป็นอาหารปลา น้ าในสระใช้รดต้นพืช เป็นต้น   

๓. การปลูกพืชแบบผสมผสานจะท าให้มีการร่วมกันใช้ที่ดิน ใช้น้ า ใช้ปุ๋ย อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการระบาดของศัตรูพืช 

 

 
 



๑๘ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยการปลูกพืชผสมสาน 
๑. การปลูกพืชผสมผสานตามล าดับชั้น เช่น 

-ชั้นท่ี๑ พืชกินหัวกินฝักใต้ดิน เช่น ขมิ้น ถั่วลิสง มันเทศ 
-ชั้นท่ี๒ พืชผิวดิน เช่น พืชผักต่างๆ 
-ชั้นท่ี๓ พืชล้มลุกระดับกลาง เช่น พริก มะเขือ 
-ชั้นท่ี๔ พืชล้มลุกประเภทขึ้นค้าง เช่น พริกไทย บวบ  
-ชั้นท่ี๕ พืชยืนต้นระดับกลาง เช่น ผักหวาน  
-ชั้นท่ี๖ พืชยืนต้นระดับสูงประเภททรงพุ่มทึบ เช่น มังคุด  
-ชั้นท่ี๗ พืชพืชยืนต้นระดับสูงประเภททรงพุ่มโปร่ง เช่น สะตอ  

๒. การปลูกพืชตระกูลถั่วตามกันกับพืชหลกัจะลดต้นทุนค่าปุ๋ย  เช่น 
ข้าว-ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง)  ถั่วให้รายได้และช่วยเพิ่มปุ๋ยให้ข้าว 
ข้าว-พืชบ ารุงดิน(ปอเทือง ถั่วพร้า ) การไถกลบพืชบ ารุงดินช่วยเพิ่มปุ๋ย 
และท าให้ดินร่วนขึ้น 

3. เลี้ยงสัตว์ในสวนไม้ยืนต้น  ส่วนของพืชเป็นอาหารสัตว์ และสัตว์จะให้ปุ๋ย 
และช่วยก าจัดวัชพืช เป็นต้น 

 



๑๙ 
 

หลักวิชาการที ่๗ การลดต้นทุนจากการเพ่ิมผลผลิต 
 

 
 

 
ข้อคิด :  ต้นทุนท่ีเหมาะสมต้องอยู่ภายใต้การได้ผลผลติที่เต็มศักยภาพและคุ้มค่า 

 
๑. เพราะธรรมชาติเปลี่ยนไปการปลูกพืชต้องอาศัยการลงทุน  ในอดีตเรามดีินท่ีดี 

แม้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ให้ผลผลิตดี แต่เราใช้ท่ีดินนั้นปลูกพืชซ้ าๆมานับสิบๆปี ดินจึง
เปลี่ยนแปลงไปจนบางท่ีไม่เหลือความสมบูรณ์ไว้ส าหรับการปลูกพืชในฤดูถัดไป จึง
จ าเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในการปรับปรุงบ ารุงดิน  

๒. การลดต้นทุนให้สมดลุกับการให้ผลผลิต    การลดต้นทุนเกินไปอาจท าให้ผลผลิต
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่นใส่ปุ๋ยน้อยไม่พอท่ีพืชต้องการ ไม่ลงทุนให้น้ าพืชไม่
เจริญเติบโต  
ตัวอย่างทางเลือกที่๑ ลงทุน ๒,๐๐๐ บาท ได้ผลผลิต ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาขาย 
๑๐ บาทต่อกิโลกรัม ขายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท  ก าไร ๘,๐๐๐ บาท ต้นทุนต่อกิโลกรัม
เท่ากับ ๒ บาท  
ทางเลือกที่ดีกว่า ลงทุนใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวม
ลงทุนเป็น ๓,๐๐๐ บาท  ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ราคาขาย ๑๐ บาท
ต่อกิโลกรัม ขายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ก าไร ๑๒,๐๐๐ บาท ต้นทุนต่อกิโลกรัมเท่ากับ 
๒ บาท เท่าเดิมแต่ก าไรมากกว่า  



๒๐ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยการเพ่ิมผลผลิต 
๑. เลือกพื้นท่ีปลูกและศึกษาสภาพพื้นท่ี ดิน น้ า และปัญหาข้อจ ากัด 
๒. เลือกชนิดพืชเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีนั้นๆ   
๓. เลือกพันธุ์ดีทนทานต่อสภาพปัญหาพื้นท่ีและทนทานศัตรูพืช   
๔. ใชเ้มล็ดพันธุ์ท่ีมีความงอกดี จ านวนเหมาะสม ใช้ระยะปลูกเหมาะสม ไม่ปลูก

แน่นเกินไปจนเกิดปัญหาการสะสมของโรคแมลง 
๕. ใส่ปุ๋ยใหถู้กต้องตามระยะการเจริญเติบโต   
๖. ตัดแต่งกิ่ง ตดัแต่งช่อดอก  
๗. ให้น้ าเหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโต  
๘. ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
๙. การบังคับให้ออกนอกฤดู  

 

 
 



๒๑ 
 

หลักวิชาการที ่๘ การสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 

 
 
 

ข้อคิด  : สินค้าท่ีมีความเชื่อถือ ย่อมจะขายได้ดแีละมีราคามากกว่าสินค้าที่ไม่มทีี่มา 
 

๑. ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เดิมเป็นข้าวพื้นเมืองท่ีคนไม่ค่อยรู้จัก ราคา
ข้าวสารประมาณ สิบกว่าบาทต่อกิโลกรัม หลังจากท่ีมีการขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) และรับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจุบันขาย
ข้าวสารราคาประมาณ ๔๐-๗๐ บาท 

๒. สละป่าบอน สละลุงถัน พัทลุง ราคาขายจากสวน ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม
ตลอดปี โดยเจ้าของสวนรักษาคุณภาพเป็นท่ีเชื่อถือ มีการบันทึกวันผสม
เกสรและก าหนดวันเก็บเกี่ยวตามระยะที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี 

๓. การบรรจุหีบห่อที่สวยงาม สามารถยกระดับราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้น จาก
สินค้าธรรมดาเป็นสินค้าท่ีมีคุณค่าเป็นของก านัล ภูมิใจท้ังผู้ให้และผู้รับ  

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

หลักวิชาการเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 
 วิธีการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร   

๑. ขายผลผลิตเน้นระดับคุณภาพ เช่น แยกเกรด แยกราคา 
๒. ขายความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เช่น ผักอินทรีย์  
๓. ขายความมีเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร  เช่น ส้มโอทับทิมสยาม 
๔. ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  
๕. ขายเรื่องราวขายชื่อเสียงท่ีมีมาตั้งแต่อดีต เช่น ส้มจุกจะนะ ลองกองตันหยงมัส 
๖. ขายผลผลิตแปรรูป  
๗. ขายการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม  
๘. ขายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 
 

 

  
 
 
 



๒๓ 
 

หลักวิชาการที ่๙ การสร้างความม่ันคงด้วยการด ารงชีพด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
ข้อคิด :  

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นหลักคดิถึงการด ารงชีพ 
ท่ีมีความพอประมาณ  มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน  ภายใต้ความรอบรู้
รอบคอบและมีคุณธรรม  

2. การปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นต้นให้เพียงพอการอยู่การ
กิน และขั้นก้าวหนา้ให้ถึงระดับอยู่ดีมีใช้ สามารถพัฒนาจนถึงระดับ
เศรษฐกิจชุมชนหรือประดับประเทศได้ 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

หลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนการด ารงชีพ ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
เทคนิคการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช ควรปฏิบัติตาม

แนวทาง ๔ เสาหลักสู่ความพอเพียง ดังนี้ 
๑. เสาหลักท่ี๑ “หัวใจพอเพียง” คือเริ่มท่ีความตั้งใจ เปิดใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง 

พัฒนาแปลงปลูกพืช และมีจิตอาสา 
๒. เสาหลักท่ี๒  “๙ พืชผสมสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง” คือปลูกพืชผสม

สาน ๙ กลุ่มตามความเหมาะสมได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ พืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช พืชอาหารสัตว์ พืชใช้สอย พืช
อนุรักษ์ดินน้ า พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น  และพืชท าพลังงานเชื้อเพลิง พร้อมท า
เกษตรผสมสาน 

๓. เสาหลักท่ี๓  “ภูมิปัญญาภิวัติพอเพียง” คือ การรู้จักศึกษาค้นคว้า ทดลอง
เปรียบเทียบสิ่งใหม่อยู่เสมอเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ใหม่โดยมีขั้นตอนคือ ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุปัญหาอย่างรอบด้าน  รวบรวมภูมิปัญญาและความรู้
สมัยใหม่หรือผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องน ามาผสมสานกันและก าหนดเป็นวิธีการ
แก้ปัญหา 1-2 วิธี น าวิธีเหล่านี้ไปท าแปลงทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ติดตาม
บันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ สรุปผลการทดลองสรุปบทเรียน ท าการทดลองซ้ า
จนกว่าจะได้ผลคงท่ี สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นๆเพื่อ
น าไปใช้และพัฒนาต่อไป 

๔. เสาหลักท่ี๔  “ด ารงชีพพอเพียง” คือการน าเอาค าสอนของในหลวงมายึดถือ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รอบรู้
รอบคอบและมีคุณธรรมความเพียร  

 



๒๕ 
 

  

 

 
 

เอกสารเผยแพร่เกษตรกร 

เรื่อง  9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช 

ผู้แต่ง  ธัชธาวินท์ สะรุโณ  

หน่วยงาน   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  
จังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จัดพิมพ์ตามโครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 
2559 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย 
กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค าขอบคุณ การจัดท าเอกสารฉบับนี้ได้รับค าแนะน าจากผู้บริหารและ
นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรหลายทา่น ผู้แต่งใครข่อขอบคุณมา ณ ที่นี้  

แหล่งสบืคน้ระบบออนไลน์: www.เศรษฐกิจพอเพียง.com 


