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ส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ในจังหวัดสงขลา 

นางบุญพา  ชูผอม1  นางศรินณา  ชูธรรมธัช2 
กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

  
บทคัดย่อ 

 
การส ารวจระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน รูปแบบของการท าการเกษตร และการ
ปรับเปลี่ยนการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา 5 ปี ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
สงขลา เกษตรกรทั้งหมดที่ท าการส ารวจ จ านวน 142 คน แบ่งเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็น 39.44 
เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง 86 คน คิดเป็น 60.56 เปอร์เซ็นต์  อายุเกษตรกรเฉลี่ย 54 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดับ ป.1-ป.6 จ านวน 102 คน คิดเป็น 71.83 เปอร์เซ็นต์ มีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมากกว่า 10 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็น 93.66 เปอร์เซ็นต์ จากเกษตรกรที่
ท าการส ารวจทั้งหมดพบว่า มีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 17.55 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 155,244 บาท
ต่อปี รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดสงขลา มี 3 รูปแบบ คือ ปลูกพืชอย่างเดียว ปลูก
พืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และประมง เกษตรกรมีรูปแบบการปลูกพืช
ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 9 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด กระแสสินธุ์ 
ควนเนียง บางกล่ า และ หาดใหญ่ เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองระหว่าง 13.45 - 22.79 ไร่ มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนอยู่ในช่วง 79,000-217,625 บาทต่อปี รองลงมาคือรูปแบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และ
ประมง จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ เทพา สทิงพระ นาหม่อม และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือ
ครองระหว่าง 9.83-18.23  ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ในช่วง 91,500 - 251,800 บาทต่อปี และ
รูปแบบที่ 3 คือ ปลูกพืชอย่างเดียว มี 1 อ าเภอ ได้แก่ สิงนคร เกษตรกรมีพ้ืนที่เฉลี่ย 15.44 ไร่ มี
รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 212,267 บาทต่อปี การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชของเกษตรกร ในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากนาข้าวเป็นยางพารา ได้แก่ อ าเภอสะบ้าย้อย เทพา 
จะนะ รัตภูมิ นาทวี กระแสสินธุ์  ควนเนียง บางกล่ า นาหม่อม และหาดใหญ่ เกษตรกรมีการปรับ 
เปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเป็นปาล์มน้ ามัน ได้แก่ อ าเภอเทพา กระแสสินธุ์ และสิงหนคร เกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นไร่นาสวนผสม ได้แก่ อ าเภอรัตภูมิ จะนะ และ สะบ้าย้อย 

 
 

1 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
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จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 
7,393.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,181 ไร่  ลักษณะภูมิประเทศ ทางตอนเหนือเป็น
คาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกัน โดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนที่ทางทิศเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง 
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าธาร ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลและลมมรสุมเมือง
ร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง
กลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ
กลางเดือนตุลาคม รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันตาม
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เกษตรกรส่วนใหญ่
มุ่งหวังเพื่อให้มีรายได้สูงสุด เพ่ือลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่แปรปรวน เกษตรกรส่วนใหญ่มี
กิจกรรมทางการเกษตรหลายๆ อย่างในแปลงเดียวกัน แต่ในระบบการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรมีกิจกรรมที่อาจไม่เกื้อกูลกันท าให้เกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้วิจัย
จึงท าการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดสงขลา โดยได้ศึกษาระบบการท าเกษตรของเกษตรกร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละระบบการปลูกพืชของเกษตรกรในจังหวัด
สงขลา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร 
3. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

วิธีการ  
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดสงขลา 
2. สัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ  

 

เวลาและสถานที่    
1. ระยะเวลา ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557  
2. สถานที่ จังหวัดสงขลา จ านวน 14 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย  จะนะ รัตภูมิ เทพา  

สิงหนคร สทิงพระ นาทวี ระโนด กระแสสินธุ์ นาหม่อม ควนเนียง คลองหอยโข่ง บางกล่ า และ
หาดใหญ่ 

ลักษณะท่ัวไปของจังหวัดสงขลา 
1. ที่ตั้งและขนาด 
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จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 7,393.89 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,181 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 725 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์และ 

                                          รฐัเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกับ

ส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองสวนเชื่อมต่อกัน โดยสะพานติณสูลา
นนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตก
เป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าธาร 

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลและลมมรสุมเมืองร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี คือ 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยปี 2556 จังหวัดสงขลามี
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 36.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม 31.9 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดปี 2,300 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม วัดได้ 379 
มิลลิเมตร ฝนตกน้อยที่สุดช่วงเดือนมีนาคม วัดได้ 3.6 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.89 
เปอร์เซ็นต์ (อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลา, 2556) จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมือง
ร้อน  มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี  คือ    

1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนย์กลาง  เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร   
น ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย  ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน     

2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน  พัดเอามวล
อากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย  และน าความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้า
มาปกคลุมท าให้ภาคใต้มีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากลมมรสุมที่มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณ
แตกต่างกัน ท าให้จังหวัดสงขลา มี ๒ ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่องว่าง
ระหว่างฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว  อากาศจะเริ่มร้อนและมี
อากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน  

2) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ               
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Source : http   itd htc ac th st_it51 it5131 map gif

              2.1 ฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือน
ตุลาคม  ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ า ปริมาณ
และการกระจาย  ของฝนจะน้อยกว่า ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 ฤดูฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย)  ฝนจะตกชุกหนาแน่น   

 

ภาพที่ 1 แผนที่ของจังหวัดสงขลา 
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จากข้อมูลด้านประชากรของส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พบว่าในปี 2554 จังหวัดสงขลา 
มีประชากรทั้งสิ้น 1,044,269 คน เป็นแรงงานเพ่ือการเกษตร 428,853 คน โดยมีจ านวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 327,980 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 147,745 ครัวเรือน  (ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา, 2554) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านการปกครองท้องที ่
  

อ าเภอ 
จ านวน เนื้อที่ท าการเกษตร 

ต าบล หมู่บ้าน (ไร่) 
(ร้อยละของ

จังหวัด) 
เมืองสงขลา 6 47 55,343 1.20 
สทิงพระ 11 76 48,399 1.05 
จะนะ 14 139 215,145 4.66 
นาทวี 10 88 259,884 5.62 
เทพา 7 67 236,561 5.12 
สะบ้าย้อย 9 62 226,097 4.89 
ระโนด 12 69 163,919 3.55 
กระแสสินธุ์ 4 22 48,011 1.04 
รัตภูม ิ 5 61 213,742 4.63 
สะเดา 9 65 316,560 6.85 
หาดใหญ่ 13 66 198,031 4.29 
นาหม่อม 4 29 35,071 0.76 
ควนเนียง 4 45 74,247 1.61 
บางกล่ า 4 36 57,454 1.24 
สิงหนคร 11 59 46338 1.00 
คลองหอยโข่ง 4 32 103,158 2.23 
รวม 127 963 2,297960 49.73 
ที่มา : กรมการปกครอง, 2546 และ ส านักสถิติพยากรณ์, 2548 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลภาวะการผลิตพืชของจังหวัดสงขลา  
 

อ าเภอ ยางพารา ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ ามัน 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 
นาทวี 307,361 1,658 - 1,122 5,638 3,660 319,439 
หาดใหญ่ 233,707 4,504 345 598 617 1,153 240,924 
สะบ้าย้อย 202,053 2,233 - - 9,452 4,422 218,160 
จะนะ 201,379 11,130 167 655 1,235 1,578 216,144 
รัตภูม ิ 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 
บางกล่ า 23,065 2,929 782 408 369 337 27,890 
เมือง 21,115 - - - 225 183 21,523 
กระแสสินธุ์ 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 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลภาวะการผลิตพืชของจังหวัดสงขลา 
 

อ าเภอ พริกข้ีหนู ตาลโตนด ละมุด ส้มโอ ส้มจุก รวม (ไร่) 
สะเดา 37 - - 68 - 105 
เทพา 155 - - 18 - 173 
นาทวี 229 - - 6 - 235 
หาดใหญ่ - - - 75 40 115 
สะบ้าย้อย 159 - - 38 - 197 
จะนะ 107 - - - 35 142 
รัตภูม ิ 30 - - 20 - 50 
คลองหอยโข่ง 152 - - 61 - 213 
นาหม่อม 2 - - - - 2 
ควนเนียง 95 - - - - 95 
บางกล่ า - - 32.89 32 - 64.89 
เมือง 20 - 387 - - 407 
กระแสสินธุ์ 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 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
การส ารวจระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

จังหวัดสงขลา จ านวน 14 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย  จะนะ รัตภูมิ เทพา สิงหนคร สทิงพระ นาทวี  
ระโนด กระแสสินธุ์ นาหม่อม ควนเนียง คลองหอยโข่ง บางกล่ า และหาดใหญ่  
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
เกษตรกรจ านวน 142 คน แบ่งเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็น 39.44 เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง 

86 คน คิดเป็น 60.56 เปอร์เซ็นต์  อายุเกษตรกรเฉลี่ย 54 ปี (ตารางที่ 4) 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตร 
              ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา  
 

ที ่ อ าเภอ 
เพศ (คน) อายุเฉลี่ย  

(ปี) 
จ านวนเกษตรกร 

(คน) ชาย หญิง 
1 สะบ้าย้อย 5 20 45 25 
2 จะนะ 0 18 55 18 
3 รัตภูม ิ 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 กระแสสินธุ์ 5 2 63 7 
10 นาหม่อม 2 4 54 6 
11 ควนเนียง 1 6 58 7 
12 คลองหอยโข่ง 2 6 44 8 
13 บางกล่ า 2 5 66 7 
14 หาดใหญ่ 3 4 45 7 
 รวม 56 86 เฉลี่ย  54 142 
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ระดับการศึกษาของเกษตรกร แบ่งเป็น 6 ระดับ การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ป.1-ป.6 จ านวน 102 คน คิดเป็น 71.83 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการศึกษาระดับ ม.1-ม.3 
และ ม.4-ม.6 คิดเป็น 7.75 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็น 
4.22 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 8 คน คิดเป็น 5.63 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ระดับการศึกษาของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ 
              ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา 
  

ที ่ อ าเภอ ไม่ได้รับ
การศึกษา 

ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

รวม 
(คน) 

1 สะบ้าย้อย 1 16 2 4 - 2 25 
2 จะนะ - 10 4 1 1 2 18 
3 รัตภูม ิ 1 9 2 1 - - 13 
4 เทพา - 9 - - 2 - 11 
5 สิงหนคร - 7 - 1 1 - 9 
6 สทิงพระ - 7 1 - - 1 9 
7 นาทวี - 3 - 1 1 2 7 
8 ระโนด - 7 - 1 - - 8 
9 กระแสสินธุ์ - 7 - - - - 7 
10 นาหม่อม - 4 - 1 - 1 6 
11 ควนเนียง - 7 - - - - 7 
12 คลองหอยโข่ง - 5 2 - 1 - 8 
13 บางกล่ า 2 5 - - - - 7 
14 หาดใหญ่ - 6 - 1 - - 7 
 รวม 4 102 11 11 6 8 142 

 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบ

อาชีพการเกษตรมากกว่า 10 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็น 93.66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือมี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร 1-5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็น 4.23 เปอร์เซ็นต์ และ 
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร 6-10 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น 2.11 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ 
              ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด  
              สงขลา  
 
ที ่ อ าเภอ 1-5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 ปี รวม (คน) 
1 สะบ้าย้อย 1 2 22 25 
2 จะนะ 2 - 16 18 
3 รัตภูม ิ - - 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 กระแสสินธุ์ - - 7 7 
10 นาหม่อม - 1 5 6 
11 ควนเนียง - - 7 7 
12 คลองหอยโข่ง - - 8 8 
13 บางกล่ า - - 7 7 
14 หาดใหญ่ - - 7 7 
 รวม 6 3 133 142 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนที่ถือครอง และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกรจากส ารวจและวิเคราะห์ระบบ 
              การผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา  
 

ที ่ อ าเภอ กิจกรรม พ้ืนที่ถือ
ครองเฉลี่ย 

(ไร่) 

รายได้/ 
ครัวเรือน/

ปี 
1 สะบ้าย้อย ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว แพะ 13.45 116,596 
2 จะนะ ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด  16.00 219,506 
3 รัตภูม ิ ยางพารา ปาล์มน้ ามันไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ 

เป็ด 
17.23 131,569 

4 เทพา ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว แพะ 
ห่าน จระเข ้(1 ครัวเรือน) 

18.23 251,800 

5 สิงหนคร ปาล์มน้ ามัน ข้าว ตาลโตนด พืชไร่ พืชผัก  
ไม้ดอก (ดาวเรือง ดอกพุด)  

15.44 212,267 

6 สทิงพระ ปาล์มน้ ามัน ข้าว ตาลโตนด พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด 
วัว ท าประมง 

9.83 99,000 

7 นาทวี ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว แพะ 31.61 194,857 
8 ระโนด ข้าว ตาลโตนด มะนาว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว  16.72 217,625 
9 กระแสสินธุ์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว มะนาวพืชผัก วัว 20.43 79,000 
10 นาหม่อม ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว  

เลี้ยงปลา 
11.33 91,500 

11 ควนเนียง ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ เป็ด วัว 22.79 166,857 
12 คลองหอย

โข่ง 
ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก เลี้ยงปลา  

เลี้ยงกบ 
16.43 120,700 

13 บางกล่ า ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชผัก ไก่ เป็ด วัว 13.93 92,571 
14 หาดใหญ่ ยางพารา ไม้ผล ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไก่ วัว 22.36 179,571 
  เฉลี่ย 17.55 155,244 

 
รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดสงขลา มี 3 รูปแบบ คือ ปลูกพืชอย่างเดียว 

ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และประมง เกษตรกรมีรูปแบบการ
ปลูกปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 9 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด 
กระแสสินธุ์ ควนเนียง บางกล่ า และ หาดใหญ่ เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 13.45 - 22.79 ไร่ มี
รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 79,000-217,625 บาทต่อปี รองลงมาคือรูปแบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยง
สัตว์และประมง จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ เทพา สทิงพระ นาหม่อม และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมี
พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 9.83-18.23 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ย 91,500 - 251,800 บาทต่อปี และ
รูปแบบที่ 3 คือ ปลูกพืชอย่างเดียว มี 1 อ าเภอ ได้แก่ สิงนคร เกษตรกรมีพ้ืนที่เฉลี่ย 15.44 ไร่ มี
รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 212,267 บาทต่อปี (ตารางที่ 7) เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรมเป็นหลัก มีเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพ รับราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร 
  2.1 ลักษณะพ้ืนที ่
  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ที่ราบระหว่างหุบเขาพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมบางปี  เป็นที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากทุกปี ตามล าดับ มีลักษณะดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว  ดินร่วนทราย และดินร่วนทราย ตามล าดับ ความอุดม
สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่สูง และปานกลาง  การระบายน้ าของดินส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง และระดับสูง การอุ้มน้ าของดินส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงและปานกลาง   

2.2 สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ไม่แน่นอนแต่ก็สามารถแบ่งได้เป็นดังนี้ ฤดูฝนมีตลอดทั้งปี 
โดยจะตกชุกช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม  และจะเข้าฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
พฤษภาคม พฤษภาคม สามารถดูได้จากตารางที่ 8 เส้นชั้นน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
ภาพที่ 2   ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ที่มา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ตารางท่ี 8 เส้นชั้นน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ตารางท่ี 9 ปริมาณน้ าฝน (มม.)  ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี พ.ศ.  
              2552-2556 
 

เดือน 
ปริมาณน้ าฝน (มม.) 

2552 2553 2554 2555 2556 รวม เฉลี่ย 
มกราคม 295.4 68.3 249.8 379.2 68.4 1061.1 212.22 
กุมภาพันธ์ 38.9 1.3 11.0 36.5 124.8 212.5 42.50 
มีนาคม 120.2 22.5 527.1 76.2 0.7 746.7 149.34 
เมษายน 165.9 40.6 69.1 266.5 270.6 812.7 162.54 
พฤษภาคม 90.4 18.1 96.1 87.8 94.8 387.2 77.44 
มิถุนายน 11.2 184.5 152.5 63.0 110.1 521.3 104.26 
กรกฎาคม 63.8 178.5 115.0 38.8 53.1 449.2 89.84 
สิงหาคม 79.2 98.6 222.2 157.3 208.7 766.0 153.20 
กันยายน 62.7 307.6 136.6 151.5 47.7 706.1 141.22 
ตุลาคม 224.3 399.0 411.3 255.8 472.0 1762.4 352.48 
พฤศจิกายน 857 825.3 476.8 670.1 757.7 3586.9 717.38 
ธันวาคม 110.3 706.6 735.9 504.2 584.7 2641.7 528.34 
รวม 2,119.3 2,850.9 3,203.4 2,686.9 2,793.3 13,653.8 2,730.76 
เฉลี่ย 176.61 237.58 266.95 223.91 232.78 1137.82 227.56 

ที่มา: ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา (2556) 
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ภาพที่ 3  กราฟปริมาณน้ าฝน ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี  
             พ.ศ. 2552-2556 

 

ภาพที่ 4  กราฟจ านวนวันฝนตก ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี  
             พ.ศ. 2552-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 จ านวนวันฝนตก (วัน)  ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา จ.สงขลา จ านวน 5 ปี  
                พ.ศ. 2552-2556 

 

เดือน จ านวนวันฝนตก (วัน) 
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 2552 2553 2554 2555 2556 รวม เฉลี่ย 
มกราคม 4 8 13 16 10 51 10.2 
กุมภาพันธ์ 3 4 5 6 12 30 6.0 
มีนาคม 14 6 19 10 3 52 10.4 
เมษายน 12 10 9 21 13 65 13.0 
พฤษภาคม 14 9 14 11 16 64 12.8 
มิถุนายน 4 14 9 10 13 50 10.0 
กรกฎาคม 12 21 11 9 11 64 12.8 
สิงหาคม 15 12 13 10 14 64 12.8 
กันยายน 13 18 13 16 10 70 14.0 
ตุลาคม 19 17 25 14 26 101 20.2 
พฤศจิกายน 24 28 20 23 23 118 23.6 
ธันวาคม 9 25 26 21 24 105 21.0 
รวม 143 172 177 167 175 834 166.8 
เฉลี่ย 11.92 14.33 14.75 13.92 14.58 69.50 13.9 

ที่มา: ข้อมูลสถิติอุตินิยมวิทยาสงขลา (2556) 
 
 3. ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 

3.1 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ  
  ในปัจจุบันและอดีตเกษตรกรมีการปลูกข้าวพันธุ์ ช่อลุง และข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง จะเริ่ม
ปลูกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพัน ธ์ 
โดยวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวเพ่ือเป็นอาหารส าหรับครัวเรือนตนเองและสัตว์เลี้ยงต่างๆ เหลือจาก
การบริโภคจึงจะจ าหน่าย 

3.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
  เกษตรกรบางรายปลูกพืชผักเอาไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือนได้แก่ มะเขือ  พริก 
ขมิ้น ข่า และตะไคร้ โดยพันธุ์ที่ใช้ได้มาจากเพ่ือนบ้านและซื้อมา โดยปลูกไว้บริเวณบ้านเหลือจาก
บริโภคในครัวเรือนแล้วจึงจะจ าหน่าย  
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3.3 ข้อมูลด้านระบบการผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 
  ไม้ผลเกษตรกรจะปลูกผสมผสานหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันได้แก่ ลองกอง มังคุด 
ขนุน เงาะ และทุเรียน ไว้ใกล้บ้านหรือบริเวณบ้าน ส่วนใหญ่จะปลูกไว้เพ่ือการบริโภค เหลือจากการ
บริโภคก็จะจ าหน่าย  

 ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก พันธุ์ที่นิยมปลูก
คือมากที่สุดคือ RRIM 600 RRIT 251 ตามล าดับ โดยเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ 1 ไร่ มาก
ที่สุด คือ 35 ไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนๆ ละ 8.72 ไร่ ปริมาณวันกรีดยางพาราในปัจจุบันจะลดลง
กว่าในอดีต เนื่องจากมีฝนตกชุกมากกว่าในอดีตโดยแรงงานที่ใช้ในการกรีดยางพาราส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานภายในครัวเรือน มีเกษตรกรบางรายที่จ้างแรงงานกรีด  

3.4 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชท้องถิ่นในปัจจุบันและอดีต 
  เกษตรกรในอ าเภอสะบ้าย้อยไม่นิยมปลูกพืชท้องถิ่น มีบางรายปลูกพืชท้องถิ่นไว้
ส าหรับบริโภคในครัวเรือน 

3.5 ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปีในอดีตและปัจจุบัน 
  เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา และสวนไม้ผล ส่วนพืชผักจะปลูก
ไว้บริเวณบ้านส าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน ลักษณะการใช้ดินจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักมี
เกษตรกรบางรายเปลี่ยนจากพ้ืนที่นาเป็นยางพารา  

4. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน 
      เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ไว้ส าหรับการบริโภค ได้แก่ ไก่ เป็ด แพะและวัว โดยจะ
เลี้ยงไก่ และเป็ด ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค มีบ้าง
เกษตรกรบางรายเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย  

5. กิจกรรมด้านสัตว์น้ าในปัจจุบัน 
      เกษตรกรบางรายจะเลี้ยงสัตว์น้ าไว้ส าหรับการบริโภค ได้แก่ เลี้ยงปลาดุก ปลานิลโดยจะ
ปล่อยให้ปลาหากินเองตามธรรมชาติ เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค    

6. ข้อมูลด้านครัวเรือน 
       เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองระหว่าง 4-65 ไร่โดยมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 17.55 ไร่ ลักษณะ
การถือครองที่ดินแบบมีเอกสารสิทธิ์ สัดส่วนพ้ืนที่ถือครองส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ในการอยู่อาศัย ท านา 
พ้ืนที่ท าสวน  แรงงานเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก และใช้แรงงานนอก
ครัวเรือนในการกรีดยางพารา    

6.1 แหล่งรายได้ของครัวเรือนในปัจจุบันและอดีต 
  เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก  แหล่งรายได้

ของครัวเรือนได้จากยางพารา สวนผลไม้ ปศุสัตว์ นอกภาคการเกษตรได้รายได้จากการค้าขาย รับจ้าง
กรีดยางพารา และรับจ้างอิสระ 
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6.2 เงินทุน  
  เกษตรกรส่วนใหญ่ได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์กองทุน 
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพารา เพ่ือใช้ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องจักรกลและ
เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น 

 6.3 ข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกรมีดังนี้ 
   - เปลี่ยนชนิดพืชได้แก่ จากนาข้าวเป็นสวนยางพารา   
   - เลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพเสริมเสริมรายได้ 
   - เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรมากนัก โดยยังคง

ใช้พื้นที่ท าการเกษตรเหมือนเช่นในอดีต   
 7. ข้อเสนอแนะ 
   - แก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ า 

  - ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
 

จังหวัดสงขลามีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นแหล่งรายได้ของประชากร ได้แก่  ยางพารา 
มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด จ านวน 1,612,0251 ไร่ รองลงมาเป็น ข้าว ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล เช่น ลองกอง 
ทุเรียน มังคุด และเงาะ ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 เนื้อที่ปลูก เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2555 
 

ประเภทพืช เนื้อท่ีปลูก (ไร่) เนื้อท่ีให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ยางพารา 1,612,025 1,271,620  373,856  
ข้าวเจ้านาปี 230,958  210,568  103,912  
ข้าวเจ้านาปรัง 111,536  111,536  67,962  
ปาล์มน้ ามัน 38,479  29,010  66,100  
ลองกอง 22,689  20,550  2,144  
ทุเรียน 15,652  14,234  3,204  
มังคุด 5,272  4,830  393  
เงาะ 4,732  4,465  1,119  
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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สรุปผลการทดลอง 
 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 17.55 ไร่ มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเฉลี่ย 155,244 บาทต่อปี รูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดสงขลา มี 3 
รูปแบบ คือ ปลูกพืชอย่างเดียว ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และ
ประมง เกษตรกรมีรูปแบบการปลูกปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 9 อ าเภอ ได้แก่ สะบ้าย้อย 
จะนะ รัตภูมิ นาทวี ระโนด กระแสสินธุ์ ควนเนียง บางกล่ า และ หาดใหญ่ เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครอง
ระหว่าง 13.45 - 22.79 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ในช่วง 79,000 -217,625 บาทต่อปี รองลงมาคือ
รูปแบบปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และประมง จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ เทพา สทิงพระ นาหม่อม 
และคลองหอยโข่ง เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองระหว่าง 9.83 - 18.23 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือน อยู่ในช่วง 
91,500 - 251,800 บาทต่อปี และรูปแบบที่ 3 คือ ปลูกพืชอย่างเดียว มี 1 อ าเภอ ได้แก่ สิงนคร 
เกษตรกรมีพ้ืนที่เฉลี่ย 15.44 ไร่ มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 212,267 บาทต่อปี การเปลี่ยนแปลง
ระบบการปลูกพืชของเกษตรกร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากนาข้าวเป็น
ยางพารา ได้แก่ อ าเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ รัตภูมิ นาทวี กระแสสินธุ์ ควนเนียง บางกล่ า  
นาหม่อม และหาดใหญ่ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเป็นปาล์มน้ ามัน ได้แก่ อ าเภอเทพา 
กระแสสินธุ์ และสิงหนคร เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเป็นไร่นาสวนผสม ได้แก่ อ าเภอ 
รัตภูมิ จะนะ และ สะบ้าย้อย 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา พบว่า รูปแบบการท าการเกษตรของอ าเภอสิงหนคร เกษตรกรมี
การปลูกพืชอย่างเดียวแต่มีรายได้ต่อครัวเรือนมากเนื่องจากเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชอายุสั้น 
ได้แก่ ท านา และปลูกผัก ถ้าสามารถพัฒนารูปแบบการท าการเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และประมง
อาจส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพิ่มความยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจังหวัดสงขลา 
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