
สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

เรื่อง 

โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล 
 

๑.หลักการและเหตผุล 
เกษตรกรรายย่อยพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างมีปัญหาที่ส าคัญคือ ยากจน มีหนี้สิน พ่ึงพาการเกษตรได้น้อยลง 

อพยพแรงงานไปสู่นอกภาคเกษตร  สาเหตุมาจากประสิทธิภาพการผลิตพืชต่ า รวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
          ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2551-2556) ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคการประยุกต์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครัวเรือน
และชุมชนเกษตรที่พอเพียงและยั่งยืน ภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง และด ารงชีพพอเพียง ท าให้ครัวเรือนและชุมชน
เกษตรกร มีระดับความพอเพียงในการด ารงชีพเพ่ิมขึ้น มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พ่ึงตนเองได้
เพ่ิมข้ึน 
 
 ๒.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์วิจัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร 

2. เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืชใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
เกษตรกรในชุมชนต้นแบบและชุมชนใกล้เคียง 

3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 

      
        3.สถานที่ด าเนินการ  
                 หมู่ที่ 6 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จ.สตูล และ ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
 
 4.แผนการปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ผลการปฏิบัติงาน 

แผน ผล 

1.กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตาม ไร่ 30 30 



2 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราย 15 15 

2.กิจกรรมขยายผลชุมชนผลิตพืชตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไร่ 30 30 

3.กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน ศวพ.สตูล 

ไร่ 15 15 

4.อบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
เกษตรกร 

ราย 100 100 

5.กิจกรรมเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ครั้ง 30 30 

 
5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาหมูบ่้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มด าเนินการปี 2561 
โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก 1. คัดเลือกจากชุมชนที่เข้าร่วมเกษตรทฤษฏีใหม่  2. คัดเลือกจากชุมชนที่
เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ 2. คัดเลือกโดยการแนะน าของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง   
4.คัดเลือกจากผู้น าชุมชนมีความสนใจและได้เห็นความส าคัญในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับคนในชุมชน พ้ืนที่ที่ ศวพ.สตูล เข้าไปด าเนินการโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ คือ 
พ้ืนที่ ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล มีเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ครัวเรือน และชุมชนมีความ
พร้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้น ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ 

2. เกษตรกรมีความพร้อมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากพืชชนิดเดียวเป็นระบบการปลูกพืช
ผสมผสาน 

3. มีการปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด)  ท านา ปาล์มน้ ามัน 
ซึ่งเป็นพืชกลุ่มรายได้ พืชผักสวนครัวเป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เช่น ไพล รางจืด ฟูาทะลายโจร พืชไม้
ใช้สอย เช่น พะยอม ยางนา แต่ขาดกลุ่มพืชอีกหลายกลุ่ม เช่น พืชสมุนไพรเพ่ือก าจัดศัตรูพืช พืชอนุรักษ์พันธุกรรม
ท้องถิ่น ที่เกษตรกรพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างานหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มท านา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มไม้ผล เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ก าลังพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการท าน้ าหมักชีวภาพ 

5. หมู่บ้านมีแผนจะพัฒนาเรื่องการปลูกพืชผสมผสานให้กับสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านเริ่มปรับเปลี่ยน
จากปลูกยางพาราชนิดเดียวเป็นปลูกพืชผสมผสานมากขึ้น  
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ผลความส าเร็จส าคัญในการพัฒนาพืชระดับชุมชน มีการจัดตั้งกรรมการกลุ่มในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ประธานกลุ่ม ได้แก่ นายยาเต็ม วัดเส็น 

  รองประธานกลุ่ม ได้แก่ นายสปาก แสงดาว 

  รองประธานกลุ่ม ได้แก่ นายหมาน มาราสา 

  กรรมการ ได้แก่ นางสุชาฎา หมัดหลี 

  กรรมการ ได้แก่ นางดวงตา มาลินี 

  กรรมการ ได้แก่ เรือเอกเกษม หอมลออ 

  กรรมการ ได้แก่ นายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น 

  กรรมการ ได้แก่ นางฝาติม๊ะ ค ามีสิทธิ์ 

  เลขานุการ ได้แก่ นางยาวีระ อุสนุน 

  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ นางสะแอระ เทศอาเส็น 

 ปี 2562 มีการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทาง 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ประกอบด้วย 1.หัวใจพอเพียง 2. 9 พืชผสมผสาน 3.ภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง 
4. ด ารงชีพพอเพียง ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 เสาหลักที่ 1 หัวใจพอเพียง เกษตรกรมีการจัดกิจกรรมหัวใจพอเพียงในชุมชน ดังภาพประกอบที่ 1  

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 23 หลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

2. จัดเสวนา จิบน้ าชา ยามบ่าย แลกเปลี่ยนค าพ่อสอน เพ่ือตั้งเปูาหมายในชีวิต เดินตามรอยพ่อ 

3. เกษตรกรพัฒนาไร่นาให้เป็นแปลงตัวอย่าง เช่น สวนสมบูรณ์เกษตรอินทรีย์ ของนางสุชาฎา หมัดหลี  
แปลงพืชผักของนางฝาติม๊ะ ค ามีสิทธิ์ แปลงไม้ผลของนางดวงตา มาลินี  

4.เกษตรกรพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นวิทยากรโดยผ่านกระบวนการจัดเวทีวิจัยสัญจร  

5. เกษตรกรเปิดใจที่จะรับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปศึกษาดูงาน  
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ภาพประกอบที่ 1 ประชุมเกษตรกร หมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เสาหลักที่ 2 ด าเนินการปลูก 9 พืชผสมผสานในเดือนมิถุนายนและเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน 2562
หลังจากด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรจ านวน 20 ราย เจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล ท าการส ารวจการปลูก
พืช 9 พืชผสมผสานในครัวเรือนหลังด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยส ารวจเมื่อวันที่ 9-13 กันยายน 2562  

ผลการส ารวจ 9 พืชผสมผสานก่อนและหลังการด าเนินงานบริเวณรอบบ้านของเกษตรกร จ านวน 20 
ครัวเรือน พบว่า ชุมชนมีพืชอาหารมากที่สุด พืชอาหาร เช่น ขมิ้น ข่า ผักบุ้ง พริก ผักกาดขาว บัวบก ผักหวาน 
มะเขือ มะกรูด เป็นต้น รองลงมาคือพืชรายได้ ได้แก่ ยางพารา จ าปาดะ มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน ปาล์มน้ ามัน 
พริก มะพร้าว เป็นต้น พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ รางจืด ว่านหางจระเข้ ฟูาทะลายโจร ขมิ้นขาว ไพล เป็นต้น 
พืชไม้ใช้สอย ได้แก่ สะเดา ไผ่ แคนา มะฮอกกานี เป็นต้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพืช พบว่า มีการปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 
114 ชนิด ในปี 2561 เป็น 126 ชนิด ในปี 2562 ซึ่งเพ่ิมข้ึน 12 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพประกอบ
ที่ 2 โดยแบ่งพืชเป็น 9 กลุ่มพืช ดังนี้  

1 พืชรายได้ เพ่ิมขึ้นจาก 20 ชนิด เป็น 25 ชนิด พืชที่ปลูก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว หมาก 
นาข้าว มังคุด ลองกอง ทุเรียน จ าปาดะ สะตอ พลู กล้วย เหรียง เนียง ฝรั่ง มะละกอ ชมพู่ทับทิมจันทร์ ผักบุ้ง ผัก
กูด ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า อัญชัน ถั่วฝักยาว แตงกวา เป็นต้น 

 2 พืชอาหาร เพ่ิมขึ้นจาก 50 ชนิด เป็น 53 ชนิด พืชที่ปลูก เช่น ขมิ้น ตะไคร้ ข่า ขิง พริก พริกไทย 
มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แมงลัก ฟักข้าว คะน้า บวบ ฟักทอง แตงกวา มะเขือ กระเจี๊ยบแดง ดาหลา ออ
ดิบ บอนส้ม ผักหวาน บุก ชะอม แค ผักกูด มะระ สะระแหน่ กุยช่าย ผักชี มะรุม ผักน้ า มะม่วงหิมพานต์ ถั่วพู 
มะอึก ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว เพกา ชะมวง ส้มแขก มะเม่า จิก ฟักเขียว มะเขือพวง คื่นช่าย มันปู เป็นต้น 

3 พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ิมขึ้นจาก 12 ชนิด เป็น 14 ชนิด พืชที่ปลูก เช่น รางจืด ว่านหางจระเข้ 
ทุเรียนเทศ เสลดพังพอน ฟูาทะลายโจร ไพล เปราะหอม เตยหอม ยอ มะรุม ชมจันทร์ ดีปลีเชือก เป็นต้น 
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4 พืชสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช ไม่มีการปลูกเพ่ิม มีอยู่ 10 ชนิด พืชที่ปลูก เช่น ตะไคร้หอม ขี้เหล็ก ข่า พริก
ขี้หนู โหระพา สะเดา ยาเส้น ยาสูบ สาบเสือ เป็นต้น 

5 พืชอาหารสัตว์ ไม่มีการปลูกเพ่ิม พืชที่ปลูก ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น  

6 พืชไม้ใช้สอย เพ่ิมขึ้นจาก 16 ชนิด เป็น 18 ชนิด พืชที่ปลูก เช่น มะฮอกกานี พะยูง พะยอม ไผ่ หมาก 
มะพร้าว หวาย ต าเสา สน สัก กระถินณรงค์ เทียม หลุมพอ ตะเคียนทอง ยางนา แคนา กระถินเทพา ไม้แดง เป็น
ต้น  

7 พืชพลังงาน ไม่เพ่ิมข้ึน พืชที่ปลูก ได้แก่ มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน 

8 พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น ไม่เพ่ิมข้ึน พืชที่ปลูก ได้แก่ พลู เป็นต้น 

9 พืชอนุรักษ์ดินและน้ า ไม่เพ่ิมข้ึน มีการปลูกเดิม 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝกและปอเทือง 

 

ตารางที่ 1 ผลการส ารวจชนิดพืชปี 2561 และปี 2562  

กลุ่มพืช 
จ านวน (ชนิด) 

ปี 2561 
จ านวน (ชนิด) 

ปี 2562 
เพิ่มข้ึนชนิด/ครัวเรือน 

1. พืชรายได้ 20 25 5 

2. พืชอาหาร 50 53 3 

3. พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 12 14 2 

4. พืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศัตรูพืช 10 10 - 

5. พืชอาหารสัตว์ 1 1 - 

6. พืชไม้ใช้สอย 16 18 2 

7. พืชพลังงาน 2 2 - 

8. พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 1 1 - 

9. พืชอนุรักษ์ดินและน้ า 2 2 - 

รวม 114 126 12 
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ภาพประกอบที่ 2  การส ารวจสภาพการปลูกพืช 9 พืชผสมผสานในครัวเรือนปี 2561 และปี 2562 
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 เสาหลักที่ 3 ภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง 1. เป็นข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตพืช และ 2. สร้างฐาน
เรียนรู้การผลิตพืช ได้แก่ 1. ฐานการผลิตมังคุดอินทรีย์ 2.ฐานการผลิตแหนแดง 3. ฐานการผลิตผักบนกระเบื้อง 4.
ฐานการผลิตฝรั่ง 5. ฐานการผลิตพืชผักเพ่ือการค้า 6. ฐานการผลิตพืชผสมผสานเพ่ือการบริโภค 7. ฐานการผลิต
มะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์ 8. ฐานการผลิตผักบุ้งในนาข้าว 

 ผลการเก็บข้อมูลการปลูกพืชผัก ได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว จากเกษตรกร 
จ านวน 20 ราย 20 แปลง มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 8.375 ไร่ เป็นการคิดเฉพาะต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าแรงงาน และ
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ พบว่า วิธีเกษตรกร มีต้นทุนรวม 3 ,850 บาท/ไร่ ได้ผลผลิต 87 กิโลกรัม/ไร่ ราคา
ผลผลิตขาย ณ ไร่นา เท่ากับ 50 บาท/กิโลกรัม (เป็นราคาที่ส่งผลผลิตให้โรงพยาบาล) ผลตอบแทน 4 ,350 บาท/
ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 500 บาท/ไร่ ส่วนวิธีแนะน า ต้นทุนรวม 2 ,900 บาท/ไร่ ได้ผลผลิต 80 กิโลกรัม/ไร่ ราคา
ผลผลิตขาย ณ ไร่นา เท่ากับ 50 บาท/กิโลกรัม (เป็นราคาที่ส่งผลผลิตให้โรงพยาบาล) ผลตอบแทน 4 ,000 บาท/
ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 1,100 บาท/ไร่ รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพประกอบที่ 3  

ตารางที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตพืช (คิดเฉพาะต้นทุนผันแปร) 

รายการ 
วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

ต้นทุน (บาท/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) 
 1.ต้นทุนผันแปร     
     1.1 ค่าแรงงาน     

          1) การเตรียมดิน 800 800 

          2) การปลูก 300 300 

          3) การดูแลรักษา 300 300 

          4) การเก็บเกี่ยว 200 200 

          5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพ่นยา 900 - 

     1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

          1) ค่าพันธุ์ 300 300 

          2) ค่าปุยเคมี 350 - 

          3) ใส่แหนแดงในพืชผัก  - 300 

          4) ค่ายาก าจัดวัชพืช 300 - 

          5) ค่ายาปราบศัตรูพืช 200 - 

          6) กับดักกาวเหนียว - 500 

          5) ค่าน้ า 200 200 

2. ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,850 2,900 
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 87 80 
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4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (บาท/กก.) 50 50 
5. ผลตอบแทนต่อไร่ 4,350 4,000 
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท) 500 1,100 

หมายเหตุ  1. เกษตรกรจ านวน 20 ราย พ้ืนที่ปลูกท้ังหมด 8.375 ไร่  
  2. พืชผักที่ปลูกได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว พืชผักผลิตเพื่อส่ง
โรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลสตูล สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ราคาผลผลิต 50 บาท/กก. 
  3. วิธีแนะน าใช้น้ าหมักสมุนไพร อัตราน้ าหมัก 10 ช้อนแกง ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น 1-2 
ครั้งต่อสัปดาห์  
  4. วิธีแนะน าใช้กับดักกาวเหนียว ทดแทนการใช้ยาปราบศัตรูพืช 

 

ภาพประกอบที่ 3 การใช้แหนแดง กับดักกาวเหนียว และน้ าหมักชีวภาพ ในการปลูกพืชผัก 

 สมาชิกกลุ่มผักยิ้มหวาน หมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมส่งผัก 
รพ. ควนโดน และ รพ. สตูล สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ดังแสดงภาพประกอบที่ 4 โดยผักท่ีส่ง ได้แก่  

1. ผักบุ้ง จ านวน 7 กก./สัปดาห์  

2. กวางตุ้ง จ านวน 8 กก./สัปดาห์  

3. คะน้า จ านวน 6 กก./สัปดาห์  

4. ถั่วฝักยาว จ านวน 5 กก./สัปดาห์ 

5. แตงกวา จ านวน 7 กก./สัปดาห์ 

6. ผักกาดขาว จ านวน 3 กก./สัปดาห์ 
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ภาพประกอบที่ 4  พืชผักส่ง รพ. ควนโดน และ รพ. สตูล 

 กิจกรรมที่ 2 ได้แก่ สร้างฐานเรียนรู้การผลิตพืช ได้แก่ 1. ฐานการผลิตมังคุดอินทรีย์ 2.ฐานการผลิตแหน
แดง 3. ฐานการผลิตผักบนกระเบื้อง 4.ฐานการผลิตฝรั่ง 5. ฐานการผลิตพืชผักเพ่ือการค้า 6. ฐานการผลิตพืช
ผสมผสานเพื่อการบริโภค 7. ฐานการผลิตมะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์ 8. ฐานการผลิตผักบุ้งในนาข้าว โดยในแต่ละฐาน
เกษตรกรเจ้าของแปลงจะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน แผนผังฐานเรียนรู้ต่างๆ ดังแสดงภาพประกอบที่ 
5  

 

ภาพประกอบที่ 5 แผนผังหมู่บ้านวิชาการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เสาหลักที่ 4 เก็บข้อมูลตามแบบด ารงชีพพอเพียงประจ าปี 2562 ผลการส ารวจข้อมูลการด ารงชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เก็บข้อมูลตัวแปรวัด
ความพอเพียงในการผลิตพืช ส ารวจปี 2561 และหลังด าเนินปี 2562 จากเกษตรกรจ านวน 20 ครัวเรือน ซึ่งผล
การเปรียบเทียบข้อมูลการด ารงชีพ ดังนี้ 

1. รายได้รอบปีที่ผ่านมาของชุมชน  

ผลการเก็บข้อมูลรายได้รอบปี 2561 ของชุมชน พบว่า เกษตรกรมีรายได้รวม 1,807,170 บาท/ปีเฉลี่ย 
90,358 บาท/ครัวเรือน โดยเป็นรายได้จากภาคเกษตร ได้แก่ จากพืช สัตว์ ประมง รวม 1,012,580 บาท/ปี 
เฉลี่ย 50,629บาท/ครัวเรือน ส่วนรายได้นอกภาคเกษตร ซึ่งเป็นรายได้จากเงินเดือน อสม ค้าขาย กรรมการกลุ่ม
ต่างๆ รับจ้างต่างๆ รวม 794,590 บาท/ปี เฉลี่ย 39,729 บาท/ครัวเรือน ผลการเก็บข้อมูลรายได้รอบปี 2562 
ของชุมชน พบว่า เกษตรกรมีรายได้รวม 1,744,444 บาท/ปีเฉลี่ย 87,221 บาท/ครัวเรือน โดยเป็นรายได้จาก
ภาคเกษตร ได้แก่ จากพืช สัตว์ ประมง รวม 985,988 บาท/ปี เฉลี่ย 49,299 บาท/ครัวเรือน ส่วนรายได้นอก
ภาคเกษตร ซึ่งเป็นรายได้จากเงินเดือน อสม ค้าขาย กรรมการกลุ่มต่างๆ รับจ้างต่างๆ  รวม 758,456 บาท/ปี 
เฉลี่ย 37,922 บาท/ครัวเรือน ดังแสดงตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายได้ของชุมชน ปี 2561 และ 2562 

รายได้จาก ปี 2561 ปี 2562 

รายได้รวม 

บาท/ปี 

รายได้เฉลี่ย 

บาท/ครัวเรือน 

รายได้รวม 

บาท/ปี 

รายได้เฉลี่ย 

บาท/ครัวเรือน 

ภาคเกษตร 1,012,580 50,629 985,988 49,299 

นอกภาคเกษตร 794,590 39,729 758,456 37,922 

รายได้รวม 1,807,170 90,358 1,744,444 87,221 

หมายเหตุ รายได้จากภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากพืช สัตว์ ประมง รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ จาก เงินเดือน 
อสม ค้าขาย กรรมการกลุ่มต่างๆ รับจ้างต่างๆ 

2. รายการค่าใช้จ่ายรวม 

ผลการเก็บข้อมูลรายจ่ายรอบปี 2561 ของชุมชน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายรวม 1,807,170 บาท/ปี
เฉลี่ย 90,358 บาท/ครัวเรือน โดยเป็นรายจ่ายจากภาคเกษตร ได้แก่ จากพืช สัตว์ ประมง รวม 1,012,580 
บาท/ปี เฉลี่ย 50,629บาท/ครัวเรือน ส่วนรายได้นอกภาคเกษตร ซึ่งเป็นรายจ่ายจากเงินเดือน อสม ค้าขาย 
กรรมการกลุ่มต่างๆ รับจ้างต่างๆ รวม 794,590 บาท/ปี เฉลี่ย 39,729 บาท/ครัวเรือน ผลการเก็บข้อมูล
รายจ่ายรอบปี 2562 ของชุมชน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายรวม 1,744,444 บาท/ปีเฉลี่ย 87,221 บาท/
ครัวเรือน โดยเป็นรายจ่ายจากภาคเกษตร ได้แก่ จากพืช สัตว์ ประมง รวม 985,988 บาท/ปี เฉลี่ย 49,299 
บาท/ครัวเรือน ส่วนรายจ่ายนอกภาคเกษตร ซึ่งเป็นรายได้จากเงินเดือน อสม ค้าขาย กรรมการกลุ่มต่างๆ รับจ้าง
ต่างๆ รวม 758,456 บาท/ปี เฉลี่ย 37,922 บาท/ครัวเรือน ดังแสดงตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 รายจ่ายของชุมชน ปี 2561 และ 2562 

รายจ่าย 

ปี 2561 ปี 2562 

รายจ่ายรวม  

บาท/ปี 

รายจ่ายเฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

รายจ่ายรวม  

บาท/ปี 

รายจ่ายเฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

ภาคเกษตร 122,473 6,124 102,875 5,144 

นอกภาคเกษตร 720,000 36,000 650,000 32,500 

รายจ่ายรวม 842,473 42,124 752,875 37,644 

หมายเหตุ รายจ่ายจากภาคเกษตร ได้แก่ รายจ่ายซื้อพันธุ์พืช ซื้อปุยเคมี  ปุยอินทรีย์ ค่าสารเคมี ค่าพันธุ์สัตว์/ปลา 
ค่าอาหารสัตว์/ปลา รายจ่ายนอกภาคเกษตร ได้แก่ ค่าจ่ายกับข้าว ค่าน้ ามันรถ ค่ารถไปโรงเรียนของลูก ฯลฯ 

ผู้มาเยี่ยมชม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 ผู้มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านวิชาการการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพประกอบที่  
6 – 7 

 1. วันที่  20 ก.ค. 2562 นักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษา ศึกษาดูงานการผลิตพืชตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มังคุด ลองกอง เงาะ และมะพร้าวน้ าหอม จ านวน 20 ราย  

   

ภาพประกอบที่ 6  นักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษาศึกษาดูงาน จ านวน 20 ราย 

 2.วันที่ 27 ส.ค. 2562 เกษตรและสหกรณ์ จ. นครศรีธรรมราช น าเกษตรกรมาศึกษาดูงานฐานเรียนรู้
ต่างๆของหมู่บ้านวิชาการ จ านวน 50 ราย  

   

ภาพประกอบที่ 7  เกษตรกรจาก จ. นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน จ านวน 50 ราย 
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สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงภาพประกอบที่ 8 – 9 

1. วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 งานวันจ าปาดะ ของดีเมืองสตูล  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทอดจ าปาดะ 

 

ภาพประกอบที่ 8  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันจ าปาดะ ของดีเมืองสตูล ประจ าปี 2562 

2. วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 9  ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

3. เข้าร่วมจ าหน่ายพืชผักของกลุ่ม ทุกวันพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 

   

ภาพประกอบที่ 10  เข้าร่วมจ าหน่ายพืชผักของกลุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
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4. เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ปุาตอง ภูเก็ต 

   

ภาพประกอบที่ 11  เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลทุเรียนพ้ืนเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ปุาตอง ภูเก็ต 

 3.2 กิจกรรมขยายผลชุมชนผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คัดเลือกชุมชน และการคัดเลือกเกษตรกร 
  การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้

ประโยชน์ประจ าปี 2562 จังหวัดสตูล โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก  

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 แนะน าพื้นที่ส าหรับการท างานปี 2562 

   2. คัดเลือกโดยการแนะน าของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  

  3. คัดเลือกจากผู้น าชุมชนมีความสนใจและได้เห็นความส าคัญในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน หลังจากด าเนินการคัดเลือกชุมชนแล้ว ผู้น าชุมชนจะคัดเลือก
ลูกบ้านด้วยตนเอง ซึ่งคัดเลือกลูกบ้านที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   

 ผลการส ารวจพื้นที่ ส ารวจครัวเรือนเกษตรกรเบื้องต้น พบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชนและเกษตรกร ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 และภาพประกอบที่ 10  

ตารางที่ 5 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นที่ในเบื้องต้น 5 ชุมชน 

สถานที ่ ข้อมูลหมู่บ้าน 

ม.3 ต.ทุ่งนุ้ย  

อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1. มีการปลูกพืชหลายชนิด พืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และ
มังคุด) พืชรอง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน พืชผักสวนครัวมีปลูกเล็กน้อย 

2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างาน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเกรียบ
สมุนไพร กลุ่มนวดแผนโบราณ เป็นต้น 

3. ระบบน้ าเพ่ือการเกษตรเป็นระบบประปาภูเขา มีการติดตั้งมิเตอร์ทุกครัวเรือน 

4. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน  
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5. ประชากรกระจายอยู่ทั่วไปตามถนนหลักและถนนซอย 

ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย  

อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1. มีการปลูกพืชหลายชนิด พืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และ
มังคุด) พืชรอง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และพืชผักสวนครัวเล็กน้อย 

จุดเด่น เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกผักกูดเพ่ือการค้า 

2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างาน ได้แก่ กลุ่มไม้ผล เป็นต้น 

3. ระบบน้ าเพ่ือการเกษตรเป็นระบบประปาภูเขา มีการติดตั้งมิเตอร์ทุกครัวเรือน 

4. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน  

5. ประชากรกระจายอยู่ทั่วไปตามถนนหลักและถนนซอย 

ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย  

อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1. มีการปลูกพืชหลากหลาย พืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ 
และมังคุด) พืชรอง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และพืชผักสวนครัวเล็กน้อย 

จุดเด่น เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกผักกูดเพ่ือการค้า ปลูกกาแฟเพ่ือการค้าและมีการแปร
รูปในชุมชน โดยใช้ชื่อกลุ่ม กลุ่มกาแฟบ้านโตน 

2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างาน เช่น กลุ่มเยาวชนล่องแก่ง กลุ่มเยาวชน
เพาะพันธุ์กล้าไม้ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มจักสาน กลุ่มสตรี และกลุ่มกาแฟบ้านโตน กลุ่ม
ปลูกสมุนไพร กลุ่มท านา กลุ่มท าขนม   

3. ระบบน้ าเพ่ือการเกษตรเป็นระบบประปาภูเขา มีการติดตั้งมิเตอร์ทุกครัวเรือน 

จุดเด่น มีล าคลองในหมู่บ้านซึ่งเป็นน้ าที่ไหลมาจากน้ าตกโตนปาหนัน 

4. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน  

5. ประชากรกระจายอยู่ทั่วไปตามถนนหลักและถนนซอย 

ม.6 ต.ทุ่งนุ้ย  

อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1. มีการปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด) 
ท านา พืชผักสวนครัว ปาล์มน้ ามัน พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชไม้ใช้สอย  

2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างานหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มท านา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มไม้ผล เป็นต้น 

3. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

4. หมู่บ้านมีแผนจะพัฒนาเรื่องการปลูกพืชผสมผสานให้กับสมาชิกในชุมชน 
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5. หมู่บ้านเริ่มปรับเปลี่ยนจากปลูกยางพาราชนิดเดียวเป็นปลูกพืชผสมผสานมากขึ้น 

ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย  

อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

1. มีการปลูกพืชหลายชนิด พืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และ
มังคุด) ปาล์มน้ ามัน และพืชผักสวนครัว  

2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างานหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มท าขนม  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มไม้ผล เป็นต้น 

3. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

จากการส ารวจพ้ืนที่ ประชุม พบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชนและเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น 
พบว่า พื้นที่ท่ี ศวพ.สตูล สามารถเข้าไปด าเนินการโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ประจ าปี 2562  
คือ พ้ืนที่ ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เนื่องจากชุมชนมีความพร้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้น ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ 

2. มีการปลูกพืชหลากหลาย พืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด) พืชรอง 
ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และพืชผักสวนครัวเล็กน้อย จุดเด่น เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกผักกูดเพ่ือการค้า ปลูกกาแฟเพ่ือ
การค้าและมีการแปรรูปในชุมชน โดยใช้ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านโตน 

3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการท างาน เช่น กลุ่มเยาวชนล่องแก่ง กลุ่มเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ กลุ่มนวด
แผนไทย กลุ่มจักสาน กลุ่มสตรี และกลุ่มกาแฟบ้านโตน กลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มท านา กลุ่มท าขนม   

4. ระบบน้ าเพ่ือการเกษตรเป็นระบบประปาภูเขา มีการติดตั้งมิเตอร์ทุกครัวเรือน จุดเด่น มีล าคลองใน
หมู่บ้านซึ่งเป็นน้ าที่ไหลมาจากน้ าตกโตนปาหนัน 

5. ผู้น าและชาวบ้านมีความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน  

6. ประชากรกระจายอยู่ทั่วไปตามถนนหลักและถนนซอย 
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ภาพประกอบที่ 12 ส ารวจครัวเรือนเกษตรกรเบื้องต้น พบปะพูดคุยกับผู้น าชุมชนและเกษตรกร 

2. ประชุมชี้แจ้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ครัวเรือน พร้อมกับวางแผนส ารวจ 
9 พืช ผสมผสานบริเวณบ้านและส ารวจการด ารงชีพของเกษตรกร ดังแสดงภาพประกอบที่ 13 

 

ภาพประกอบที่ 13  ประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ครัวเรือน 

3. ผลการด าเนินงาน กิจกรรมขยายผลชุมชนผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการ
ตามแนวทาง 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ประกอบด้วย 1.หัวใจพอเพียง 2.การผลิตพืช 9 กลุ่มพอเพียง 3. ภูมิ
ปัญญาภิวัฒน์พอเพียง 4. ด ารงชีพพอเพียง ซึ่งผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. หัวใจพอเพียง มีวิธีการดังนี้ 

เกษตรกรในชุมชนมีการจัดกิจกรรมหัวใจพอเพียงในชุมชน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 23 หลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

2. จัดเสวนา จิบน้ าชา ยามบ่าย แลกเปลี่ยนค าพ่อสอน เพ่ือตั้งเปูาหมายในชีวิต เดินตามรอยพ่อ 
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3. เกษตรกรพัฒนาไร่นาให้เป็นแปลงตัวอย่าง ได้แก่ พืชร่วมยางพารา (กาแฟ) ของนายยะโกบ ใจดี  พืช
ผสมผสานบริเวณบ้าน นายสมมารถ เกตุมุณ ี 

4.เกษตรกรพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นวิทยากรโดยผ่านกระบวนการจัดเวทีวิจัยสัญจร  

5. เกษตรกรเปิดใจที่จะรับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปศึกษาดูงาน  

ผลความส าเร็จส าคัญในการพัฒนาพืชระดับชุมชน มีการจัดตั้งกรรมการกลุ่มในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ประธานกลุ่ม ได้แก่ นายยะโกบ ใจดี  

  รองประธานกลุ่ม ได้แก่ นายยุทธนา มาลินี 

  รองประธานกลุ่ม ได้แก่ นายสุริยัน มู่เก็ม 

  กรรมการ ได้แก่ นายสาหนิ หมัดหลี 

  กรรมการ ได้แก่ นางสาวบียัน ใจดี 

  กรรมการ ได้แก่ นายสมมารถ เกตุมุณี 

  กรรมการ ได้แก่ นางสาวรอกาย๊ะ หัสนี 

  กรรมการ ได้แก่ นางสาวนอรีย๊ะ มาลิกัน 

  เลขานุการ ได้แก่ นางสาวปรียา ใบหมุด 

  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ นางกอหรี เส็นสัน 

 2. การผลิตพืช 9 พืชผสมผสานพอเพียง 

หลังจากด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล ท าการ
ส ารวจสภาพการปลูกพืช 9 พืชผสมผสานในครัวเรือนก่อนด าเนินงาน โดยส ารวจเมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 
จากเกษตรกรจ านวน 20 ครัวเรือน และส ารวจการปลูก 9 พืชผสมผสานหลังด าเนินงาน วันที่ 9-13 กันยายน 
2562 ผลการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

ผลการส ารวจ 9 พืชผสมผสานก่อนด าเนินงานบริเวณรอบบ้านของเกษตรกร จ านวน 20 ครัวเรือน พบว่า 
ชุมชนมีพืชอาหารมากที่สุด พืชอาหาร เช่น ขมิ้น ข่า ผักบุ้ง พริก ผักกาดขาว บัวบก ผักหวาน มะเขือ มะกรูด เป็น
ต้น รองลงมาคือพืชรายได้ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ มะม่วง จ าปาดะ มะนาว ผักกูด 
มะละกอ มะพร้าว สละอินโด และไผ่ เป็นต้น พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ฟูาทะลายโจร ย่านาง ไพล ขมิ้นขาว 
ขมิ้นชัน ขิง ว่านหางจระเข้ เป็นต้น พืชไม้ใช้สอย ได้แก่ ไผ่ หลุมพอ ตะเคียนทอง ยางนา ไข่เขียว เป็นต้น ดังแสดง
ในตารางที่ 6-7 และภาพประกอบที่ 14 โดยแบ่งพืชเป็น 9 กลุ่มพืช ดังนี้  
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ตารางที่ 6 ผลการส ารวจชนิดพืชก่อนและหลังด าเนินงานในชุมชน 

กลุ่มพืช 
จ านวน (ชนิด) 
ก่อนด าเนินงาน 

จ านวน (ชนิด) 
หลังด าเนินงาน 

เพิ่มข้ึนชนิด/ครัวเรือน 

1. พืชรายได้ 15 19 4 

2. พืชอาหาร 39 45 6 

3. พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 7 8 1 

4. พืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศัตรูพืช 1 1 - 

5. พืชอาหารสัตว์ - - - 

6. พืชไม้ใช้สอย 5 10 5 

7. พืชพลังงาน 2 2 - 

8. พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 4 4 - 

9. พืชอนุรักษ์ดินและน้ า 1 1 - 

รวม 74 90 16 

 
ตารางที่ 7 ผลวิเคราะห์การปลูกพืช 9 กลุ่มพืชในครัวเรือน จากการประชุมกลุ่ม 20 ครัวเรือน 

กลุ่มพืช ชนิดพืช 

1.พืชรายได ้15 ชนิด ยางพารา กาแฟ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ มะม่วง จ าปาดะ 
มะนาว กล้วย ผักกูด มะละกอ มะพร้าว สละอินโด ไผ่  ตะไคร้ 
พริก ผักหวาน มะเขือ 

2. พชือาหาร 39 ชนิด ข่า ตะไคร้ ขิง ขมิ้น พริก มะนาว กะเพรา กล้วย โหระพา ผักชี
ฝรั่ง ต าลึง ผักหวาน ชะอม พริกไทย ผักเหมียง มะอึก คูน(ออ
ดิบ) มะเขือพวง บอนส้ม ตะลิงปลิง ชะมวง ผักบุ้ง ผักชีล้อม 
มันปู ผักกูด ยี่หร่า ฟักทอง ถั่วพู มะละกอ ผักแส้ มะม่วงหิม
พานต์ ไผ่ กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว กวางตุ้ง จิก หมุยปุา 
หมุยเทศ มะกอกปุา คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักชี คื่นช่าย มะกรูด  

3. พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 7 ชนิด ฟูาทะลายโจร ย่านาง ไพล ขม้ินขาว ขม้ินชัน ขิง ว่านหางจระเข้ 

4. พืชสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 1 ชนิด ตะไคร้หอม  
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5. พืชอาหารสัตว์  ไม่มี  

6. พืชอนุรักษ์ดินและน้ า 1 ชนิด ไผ่ 

7. พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 4 ชนิด ต้นปาหนัน จ าปี จ าปา สาวหยุด 

8. พืชไม้ใช้สอย 5 ชนิด ไผ่ หลุมพอ ตะเคียนทอง ยางนา ไข่เขียว พะยอม มะฮอกกานี 
ไม้แดง มะขาม พะยูง 

9. พืชพลังงาน 2 ชนิด ปาล์มน้ ามัน ไม้ฟืนยางพารา 

 

 
ภาพประกอบที่ 14  การส ารวจ 9 พืชผสมผสานบริเวณรอบบ้านของเกษตรกร จ านวน 20 ครัวเรือน 

 
3. ภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง 

 จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ และ ปัญหา ในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักๆ หรือปัญหาในการท างาน หรือ
ความต้องการ ซึ่งผลการวิเคราะห์พืชที่มีปัญหาหรือต้องการพัฒนา ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ 

  3.1 กาแฟ มีปัญหาเรื่องราด าและเพลี้ยแปูงที่ใบกาแฟ 

  3.2 ทุเรียน มีปัญหาเรื่องหนอนเจาะเมล็ด 

  3.3 ลองกอง มีปัญหาเรื่องแมลงวันทอง ราด า หนอนชอนใต้ผิวเปลือก 

  3.4 มังคุด มีปัญหาเรื่องเนื้อแก้ว ยางไหล 



20 
 

  3.5 เงาะ มีปัญหาเรื่องผลร่วง 

  3.6 มะม่วง มีปัญหาเรื่องต้นตาย 

  3.7 จ าปาดะ มีปัญหาเรื่องหนอนเจาะผล 

  3.8 มะนาว มีปัญหาเรื่องหนอนเจาะล าต้น 

  3.9 กล้วย มีปัญหาเรื่องโรคตายพราย 

  3.10 ผักกูด มีปัญหาเรื่องผลผลิตน้อย ข้อจ ากัดคือ เกษตรกรไม่ต้องการใช้ปุยเคมี จึงใช้ปุย
อินทรีย์ใส่ในแปลงผักกูด พืชเศรษฐกิจในชุมชนที่เกษตรกรต้องการแก้ปัญหา ได้แก่ ปัญหาเรื่องผักกูดผลผลิตน้อย 
จึงได้ด าเนินการในแปลงเกษตรกร ดังแสดงในตารางที่ 7 จ านวน 5 ราย ได้แก่  

 1. นายเกรีย เพชรเนียม หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9103-00098-66-5 บ้านเลขที่ 97 ม.5 
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พื้นที่ปลูกผักกูด 0.5 ไร่ ผักกูดอายุ 15 ปี  

 2. นายอาด มรรคาเขต หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9103-00098-33-9 บ้านเลขที่ 55  
ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พื้นที่ปลูกผักกูด 1 ไร่ ผักกูดอายุ 1 ปี 

 3.นายสมาน เพชรเนียม หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9103-00098-63-1 บ้านเลขที่ 63 ม.5 
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พื้นที่ปลูกผักกูด 0.5 ไร่ ผักกูดอายุ 20 ปี 

 4. นางสาวนอรีย๊ะ มาลิกัน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9103-00095-96-8 บ้านเลขที่ 106 
ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พื้นที่ปลูกผักกูด 1 ไร่ ผักกูดอายุ 15 ปี 

 5. นายอูม้อด เส็นสัน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9103-00098-46-1 บ้านเลขท่ี 56 ม.5 ต.
ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พื้นที่ปลูกผักกูด 1.5 ไร่ ผักกูดอายุ 20 ปี  

 ด าเนินการใส่ปุยอินทรีย์ให้แก่ผักกูดครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 
2562 อัตราใส่ปุยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการเก็บข้อมูลผลผลิตผักกูด จากเกษตรกร จ านวน 5 ราย 5 
แปลง มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 4.5 ไร่ เป็นการคิดเฉพาะต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าแรงงาน และค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
พบว่า วิธีเกษตรกร มีต้นทุนรวม 1,150 บาท/ไร่ ได้ผลผลิต 153.3 กิโลกรัม/ไร่ ราคาผลผลิตขาย ณ ไร่นา เท่ากับ 
20 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 3,066 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 1 ,916 บาท/ไร่ ส่วนวิธีแนะน า ต้นทุนรวม 
1,500 บาท/ไร่ ได้ผลผลิต 175.5 กิโลกรัม/ไร่ ราคาผลผลิตขาย ณ ไร่นา เท่ากับ 20 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 
3,510 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 2,010 บาท/ไร่ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8 และภาพประกอบที่ 15  
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ตารางที่ 8 ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตพืช (คิดเฉพาะต้นทุนผันแปร) 

รายการ 
วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

ต้นทุน (บาท/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) 
 1.ต้นทุนผันแปร     
     1.1 ค่าแรงงาน     

          1) การเตรียมดิน - - 

          2) การปลูก - - 

          3) การดูแลรักษา 300 300 

          4) การเก็บเกี่ยว 100 100 

          5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพ่นยา 150 - 

     1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ     

          1) ค่าพันธุ์ - - 

          2) ค่าปุยเคมี - - 

          3) ใส่ปุยอินทรีย์ ไร่ละ 4 กระสอบๆละ 25 กก. - 800 

          4) ค่ายาก าจัดวัชพืช - - 

          5) ค่ายาปราบศัตรูพืช 300 - 

          5) ค่าน้ า 300 300 
2. ต้นทุนรวมต่อไร่ 1,150 1,500 
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 153.3 175.5 
4. ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (บาท/กก.) 20 20 
5. ผลตอบแทนต่อไร่ 3,066 3,510 
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท) 1,916 2,010 

หมายเหตุ  1. เกษตรกรจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 4.5 ไร่  

  2. ค่าปุยเคมีไม่มี เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกพืชของเกษตรกรไม่มีการใส่ปุยใดๆ 

  3. ค่าเตรียมดิน ค่าปลูก ไม่มีเนื่องจากผักกูดมีอายุ 1-20 ป ี 

  4. ผลผลิตตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2562  
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ภาพประกอบที่ 15 ผลผลิตผักกูด แปลงงานภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง 

4. ด ารงชีพพอเพียง 

ส ารวจข้อมูลการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการด ารงชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เก็บข้อมูลตัวแปรวัดความพอเพียงในการผลิตพืช ส ารวจก่อนด าเนินงานเมื่อวันที่ 25-28 
มีนาคม 2562 จากเกษตรกรจ านวน 20 ครัวเรือน และส ารวจการปลูก 9 พืชผสมผสานหลังด าเนินงาน วันที่ 9-
13 กันยายน 2562 ซ่ึงผลการเปรียบเทียบข้อมูลการด ารงชีพ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลครัวเรือนและการประกอบอาชีพ 

จากการเก็บข้อมูลครัวเรือนและการประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 43.65 ปี จบการศึกษา
ตั้งแต่ ป.4 – ป.ตรี จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-7 คน มีสมาชิกในครัวเรือนท าการเกษตร 1-3 คน มีที่ดินใช้
ประโยชน์ทั้งหมด 258.75 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 12.75 ไร่ แปลงท าการเกษตร 236 ไร่ เป็นที่อ่ืนๆ 10 ไร่ 
โดยเป็นพื้นที่ปลูกพืช 10 ไร่ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ และเลี้ยงไก่ ดังแสดงในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ข้อมูลครัวเรือนและการประกอบอาชีพจากเกษตรกร จ านวน 20 ราย 

อายุ (ปี) จบ
การศึก

ษา 

จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

สมาชิกท า
การเกษตร 

(คน) 

มีที่ดินใช้
ประโยชน์
ทั้งหมด 

(ไร่) 

แปลงที่
อาศัย 
(ไร่) 

แปลงท า
เกษตร 
(ไร่) 

เป็นที่
อ่ืนๆ 
(ไร่) 

ปลูกพืช 
(ไร่) 

ประมง 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สัตว์
ปีก 
(ตัว) 

อาชีพ
อ่ืนๆ 

43.65 ป.4-ป.
ตรี 

3-7 1-3 258.75 12.75 236 10 216 600 15 192 5 
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4.2 ความคิดเห็นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเกษตรกรจ านวน 20 ราย 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน ทั้งทรัพย์สินและความรู้  ความพอใจในสิ่งที่เรามี ท างานที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เก็บออมและใช้ชีวิตให้สมดุลกับสังคมปัจจุบัน ความพอดีที่ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างมีเหตุผล การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กินทุก
อย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน เหลือกินเอาไปขาย ให้เพ่ือนบ้าน พอกิน พอใช้ท างานพอดีกับตัวเอง รู้จักใช้จ่าย  

ประหยัดและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การอยู่แบบพอประมาณ ไม่ฟุุมเฟือย ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น และรู้จักที่จะต่อยอดให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด การพ่ึงตนเอง 

เกษตรกรได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของความขยัน ประหยัด อดออม และใช้ชีวิตให้สมดุลกับ
สังคมปัจจุบัน ปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร เหลือกินแบ่งเพ่ือนบ้าน ประหยัด อดออม ไม่ฟุุมเฟือย ปลูกพืช
มาท าอาหารด้วยตัวเอง แบ่งปันพืชให้เพ่ือนบ้าน ซื่อสัตย์ต่อตนเองและครอบครัว ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

4.3 รายได้รอบปีที่ผ่านมาของชุมชน 

จากการเก็บข้อมูลรายได้รอบปีที่ผ่านมาของชุมชนก่อนด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตร
รวมเท่ากับ 2,953,940 บาท/ปี รายได้เฉลี่ย 147,697 บาท/ครัวเรือน เป็นรายได้ที่มาจากภาคเกษตรรวม 
1,757,500 บาท/ปี เฉลี่ย 87,875 บาท/ครัวเรือน รายได้นอกภาคเกษตรรวม 1,196,440 บาท/ปี เฉลี่ย 
59,822 บาท/ครัวเรือน หลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมรีายไดจ้ากภาคเกษตรรวมเท่ากับ 2,998,670 บาท/ปี 
รายได้เฉลี่ย 149,933 บาท/ครัวเรือน เป็นรายได้ที่มาจากภาคเกษตรรวม 1,798,800 บาท/ปี เฉลี่ย 89,940 
บาท/ครัวเรือน รายได้นอกภาคเกษตรรวม 1,199,870 บาท/ปี เฉลี่ย 59,993 บาท/ครัวเรือน ดังแสดงตารางที่ 
10 

ตารางที่ 10 รายได้รอบปีที่ผ่านมาของชุมชน เกษตรกรจ านวน 20 ราย 

รายได้จาก 

ก่อนด าเนินงาน หลังด าเนินงาน 

รายได้รวม  

บาท/ปี 

รายได้เฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

รายได้รวม  

บาท/ปี 

รายได้เฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

ภาคเกษตร 1,757,500 87,875 1,798,800 89,940 

นอกภาคเกษตร 1,196,440 59,822 1,199,870 59,993 

รายได้รวม 2,953,940 147,697 2,998,670 149,933 

หมายเหตุ รายได้จากภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากพืช สัตว์ ประมง รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ จาก เงินเดือน อส
ม. ค้าขาย กรรมการกลุ่มต่างๆ รับจ้างต่างๆ 

4.4 รายการค่าใช้จ่ายรวม 

จากการสัมภาษณ์ก่อนด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายรวม 126,973 บาท/ปี เฉลี่ย 6,349 บาท/
ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุยคอกมากท่ีสุดรวม 45,230 บาท/ปี เฉลี่ย 2,262 บาท/ครัวเรือน รองลงมา
คือค่าใช้จ่ายในการซื้อปุยเคมีรวม 38,520 บาท/ปี เฉลี่ย 1,926 บาท/ครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวม 
24,500 บาท/ปี เฉลี่ย 1,225 บาท/ครัวเรือน ส่วนผลการสัมภาษณ์เกษตรกรหลังด าเนินการ พบว่า เกษตรกรมี
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รายจ่ายรวม 78,695 บาท/ปี เฉลี่ย 3,935 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุยคอกมากที่สุดรวม 
30,000 บาท/ปี เฉลี่ย 1,500 บาท/ครัวเรือน รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื้อปุยเคมีรวม 15,320 บาท/ปี 
เฉลี่ย 766 บาท/ครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 20,125 บาท/ปี เฉลี่ย 1,006 บาท/ครัวเรือน ดังแสดงตาราง
ที่ 11 

ตารางที่ 11 รายการค่าใช้จ่ายรอบปีที่ผ่านมาของชุมชน เกษตรกรจ านวน 20 ราย 

รายจ่าย 

ก่อนด าเนินงาน หลังด าเนินงาน 

รายจ่ายรวม  

บาท/ปี 

รายจ่ายเฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

รายจ่ายรวม  

บาท/ปี 

รายจ่ายเฉลี่ย  

บาท/ครัวเรือน 

ภาคเกษตร 147,510 7,375.5 132,573 6,628 

นอกภาคเกษตร 257,800 12,890 265,445 13,272 

รายจ่ายรวม 405,310 20,265.5 398,018 19,900 

หมายเหตุ รายจ่ายจากภาคเกษตร ได้แก่ รายจ่ายซื้อพันธุ์พืช ซื้อปุยเคมี ปุยอินทรีย์ ค่าสารเคมี ค่าพันธุ์สัตว์/ปลา 
ค่าอาหารสัตว์/ปลา รายจ่ายนอกภาคเกษตร ได้แก่ ค่าจ่ายกับข้าว ค่าน้ ามันรถ ค่ารถไปโรงเรียนของลูก ฯลฯ 

4. การประเมินคะแนนการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านพ้ืนฐานการผลิตพืชและการ
ด ารงชีพ ก่อนด าเนินงานและหลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย 
ความสามารถในการผลิตพืชอาหารได้ด้วยตนเองและปริมาณความหลากหลายของการผลิตพืชที่พอเพียงต่อการใช้
ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และ 3.40
คะแนน ตามล าดับ 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านพืชกับความเป็นอยู่ใน
ครอบครัว เพ่ือนบ้าน และสังคม ก่อนด าเนินงานและหลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีการช่วยเหลือเพ่ือนบ้านใน
การผลิตพืช ได้แก่ แบ่งปันผลผลิต พันธุ์พืช ให้ค าปรึกษา เครื่องมือ แรงงาน การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวใน
การผลิตพืช เช่น สามี ภรรยา เยาวชน ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและราชการในกิจกรรมเกี่ยวกับพืช มี
คะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และ 3.65 คะแนน ตามล าดับ 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านพืชกับความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนด าเนินงานและหลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีการใส่ปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 
การหาเศษพืช ฟางข้าว คลุมหน้าดินในแปลงปลูก มีการใส่ปูนขาวในดินแปลงปลูกพืช และมีการใช้น้ าอย่างประหยัด 
อยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 และ 2.36 คะแนน ตามล าดับ 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านพืชกับความสุขมวลรวม ก่อน
ด าเนินงานและหลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมคีวามพึงพอใจต่อผลของการท าอาชีพปลูกพืช ที่เกิดกับตนเองและ
ครอบครัว เช่น ท าให้ได้คิดดีท าดี ได้พบปะบุคคลต่างๆ การท าให้มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น มีความ
พอใจต่อความร่วมมือของคนในชุมชนในพัฒนาการผลิตพืช เช่น การช่วยกันรักษาปุาชุมชน การเสียสละ การฟ้ืนฟู
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รักษาวัฒนธรรมด้านพืช มีความพอใจต่อการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชของชุมชน 
มีความพอใจในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิตพืชของหน่วยงานและชุมชน อยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ 3.68 คะแนน ตามล าดับ 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านความมีภูมิคุ้มกันในการผลิต
พืช ก่อนด าเนินงานและหลังด าเนินงาน พบว่า ความเสียหายเมื่อเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือภัยแล้งในแปลงพืช ความ
เสียหายเมื่อเกิดศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง ความเสียหายเมื่อเกิดราคาผลของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ าระดับปาน
กลาง ความเสียหายเมื่อเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้  ความเสียหายเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชของรัฐบาล /หน่วยงานท้องถิ่น ความเสียหายจากกิจการของบริษัทเอกชน
รายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืช ความเสียหายเมื่อเกิดการโฆษณาหรือชักชวนให้ซื้อปุย/สารเคมี มีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และ 3.36 คะแนน ตามล าดับ 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากการมี
ต้นทุนหรือสินทรัพย์ในการด ารงชีพ ก่อนด าเนินงาน พบว่า ด้านทุนมนุษย์ เกษตรกรมคีวามรู้ความสามารถในการท า
การผลิตพืช เช่น การขยายพันธุ์พืช การผลิตปุยหมัก/ชีวภาพ สารสกัด ปูองกันก าจัดศัตรูพืช  การใช้ปุย การเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การได้ไปอบรมดูงาน และการหาความรู้จากสื่อต่างๆเก่ียวกับการปลูกพืช ความสามารถ
การพูดในที่ชุมชนหรือเวลามีการประชุม  ด้านทุนการเงิน การมีออมเงินเพ่ือไว้ลงทุนท าการปลูกพืช การมีเงินทุน
กู้ยืมมาท าการปลูกพืช การได้รับการช่วยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ ทุนธรรมชาติ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกพืช ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น ไส้เดือน ศัตรูธรรมชาติ พืชผลใน
ธรรมชาติ ความเป็นกรดด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ทุนทางกายภาพ ความพอเพียงของน้ าที่ใช้ในการ
ปลูกพืช ความสะดวกในการเดินทางไปในไร่นา ความพอเพียงของไฟฟูาที่มีใช้เพ่ือการปลูกพืช ทุนทางสังคม การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนและนอกชุมชน การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ การได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการกลุ่มเกษตรกร มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 คะแนน ส่วนหลังด าเนินงาน 
พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 คะแนน 

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช  ด้านความมีเหตุผล รอบรู้ และ
คุณธรรม ก่อนด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกชนิดพืช พันธุ์พืช เตรียมดิน ให้น้ าพืช 
ความสามารถในการตัดสินใจในการซื้อปุย สารเคมี การค้นคว้า หาความรู้ คาดการณ์ ประเมินผล ก่อนท าการปลูก
พืช การตรวจสอบติดตามการปลูกพืชและการสืบหาสาเหตุของปัญหา การบันทึกข้อมูลและการจัดท าบัญชีต้นทุน
รายได ้การขายผลผลิตที่ไม่มีสารพิษตกค้าง การไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งไม่ต้องการในแปลงปลูกของเพ่ือนบ้าน การปฏิบัติ
ดูแลรักษาพืชให้ตรงตามแผนงานหรือมาตรฐานที่ร่วมกันวางไว้กับเจ้าหน้าที่  ความส าเร็จในการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 
ความส าเร็จในการลดต้นทุนและสร้างก าไร ความส าเร็จในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาศัตรูพืช อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 คะแนน ส่วนหลังด าเนินงาน พบว่า เกษตรกร
มีคะแนนด้านความมีเหตุผล รอบรู้ และคุณธรรมเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 คะแนน  

ผลการประเมินการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช ด้านการน าหลักทรงงานในหลวง 
ร.9 มาใช้ ก่อนด าเนินงาน ด้านพฤติกรรมตนเองและครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยู่พอกิน 
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ท างานอย่างมีความสุข ด้านสังคมชุมชน การมีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม การรู้รัก 
สามัคคี จริงใจต่อกัน ระเบิดจากข้างใน ปลูกปุาในใจคน ขาดทุนคือก าไร บริการรวมที่จุดเดียว  ด้านการผลิตพืช 
ความเพียร ท าให้ง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ภูมิสังคม ไม่ติดต ารา ใช้ธรรมชาติ  ช่วย
ธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบอธรรม องค์รวม พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 คะแนน 
หลังด าเนินงาน พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  การประเมินการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการผลิตพืช  

ตัวแปร 
ก่อน หลัง 

คะแนน คะแนน 

พื้นฐานการผลิตพืชและการด ารงชีพ   

1. สมดุลระหว่าง รายได้และรายจ่าย 2.95 3.05 

2. ความสามารถในการผลิตพืชอาหารได้ด้วยตนเอง 3.15 3.35 
3. ปริมาณและความหลากหลายของการผลิตพืชที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (9 พืชผสมผสาน) 

3.05 3.80 

ค่าเฉลี่ย 3.05 3.40 

พืชกับความเป็นอยู่ในครอบครัว เพื่อนบ้าน และสังคม   
4. การช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในการผลิตพืช ได้แก่ แบ่งปันผลผลิต พันธุ์พืช ให้ค าปรึกษา 
เครื่องมือ แรงงาน 

3.6 3.90 

5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการผลิตพืช เช่น สามี ภรรยา เยาวชน ผูสู้งอายุ 3.7 3.90 

6. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและราชการในกิจกรรมเกี่ยวกับพืช 3.6 3.75 
7. การประกอบอาชีพที่อ่ืนๆที่สร้างความเดือดร้อนกับเพ่ือนบ้านที่ปลูกพืช (มากที่สุด 
คะแนน 1 น้อยที่สุด คะแนน5) 

2.85 3.05 

ค่าเฉลี่ย 3.44 3.65 

พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   
8. การใส่ปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช การหาเศษพืช ฟางข้าว คลุมหน้าดินในแปลง
ปลูก 

2.85 3.30 

9. การใส่ปูนขาวในดินแปลงปลูกพืช 2.2 2.50 

10. การใช้น้ าอย่างประหยัด 3.4 3.65 

ค่าเฉลี่ย 2.82 2.36 

พืชกับความสุขมวลรวม   
11. ความพึงพอใจต่อผลของการท าอาชีพปลูกพืช ที่เกิดกับตนเองและครอบครัว เช่น ท า
ให้ได้คิดดีท าดี ได้พบปะบุคคลต่างๆ การท าให้มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น 

3.8 3.90 

12. ความพอใจต่อความร่วมมือของคนในชุมชนในพัฒนาการผลิตพืช เช่น การช่วยกัน
รักษาปุาชุมชน การเสียสละ การฟ้ืนฟูรักษาวัฒนธรรมด้านพืช 

3.75 3.95 

13. ความพอใจต่อการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชของ
ชุมชน 

3.7 3.80 

14. ความพอใจในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิตพืชของหน่วยงานและ
ชุมชน 

3.0 3.05 

ค่าเฉลี่ย 3.56 3.68 

ความมีภูมิคุ้มกันในการผลิตพืช 
  

(เกิดเหตุการณ์นั้นๆแล้วเกิดความเสียหาย เสียหายมากที่สุด คะแนน 1 น้อยที่สุด คะแนน
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5) 

ภาวะผลกระทบอย่างทันทีทันใด   

15. ความเสียหายเมื่อเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือภัยแล้งในแปลงพืช  2.85 3.35 

16. ความเสียหายเมื่อเกิดศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง 2.9 2.95 

ภาวะแนวโน้มตามฤดูกาล   

17. ความเสียหายเมื่อเกิดราคาผลของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ า 3.4 4.45 

18. ความเสียหายเมื่อเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.2 4.10 

ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานต่างๆ   
19. ความเสียหายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชของรัฐบาล /
หนว่ยงานท้องถิ่น 

3.25 3.35 

20. ความเสียหายจากกิจการของบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืช 2.55 2.60 

21. ความเสียหายเมื่อเกิดการโฆษณาหรือชักชวนให้ซื้อปุย/สารเคมี 2.55 2.60 

ค่าเฉลี่ย 2.96 3.36 

การสร้างภูมิคุ้มกันจาการมีต้นทุน/สินทรัพย์ในการด ารงชีพ   

ทุนมนุษย์   
22. ความรู้ความสามารถในการท าการผลิตพืช เช่น การขยายพันธุ์พืช การผลิตปุยหมัก/
ชีวภาพ สารสกัด ปูองกันก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุย การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

2.75 3.05 

23. การได้ไปอบรมดูงาน และการหาความรู้จากสื่อต่างๆเกี่ยวกับการปลูกพืช 3.15 3.85 

24. ความสามารถการพูดในที่ชุมชนหรือเวลามีการประชุม 2.55 3.05 

ทุนการเงิน   

25. การมีออมเงินเพ่ือไว้ลงทุนท าการปลูกพืช 2.85 3.10 

26. การมีเงินทุนกู้ยืมมาท าการปลูกพืช 2.30 2.55 

27. การได้รับการช่วยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ 2.10 3.10 

ทุนธรรมชาติ   

28. ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกพืช 3.70 3.80 
29. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น ไส้เดือน ศัตรูธรรมชาติ พืชผลใน
ธรรมชาติ 

3.60 4.00 

30. ความเป็นกรดด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 2.80 3.10 

ทุนทางกายภาพ   

31. ความพอเพียงของน้ าที่ใช้ในการปลูกพืช 3.65 3.95 

32. ความสะดวกในการเดินทางไปในไร่นา 3.85 4.05 

33. ความพอเพียงของไฟฟูาที่มีใช้เพ่ือการปลูกพืช 3.60 3.85 

ทุนทางสังคม   
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34. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนและนอกชุมชน 3.70 4.20 

35. การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 3.45 4.55 

36. การได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มเกษตรกร 2.75 4.25 

ค่าเฉลี่ย 3.12 3.63 

ความมีเหตุผลและการใช้เหตุ ใช้ผล   

37. ความสามารถในการตัดสินใจเลือกชนิดพืช พันธุ์พืช เตรียมดิน ให้น้ าพืช 3.20 3.55 

38. ความสามารถในการตัดสินใจในการซื้อปุย สารเคมี 3.35 3.75 

ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง   

39. การค้นคว้า หาความรู้ คาดการณ์ ประเมินผล ก่อนท าการปลูกพืช 3.15 4.00 

40. การตรวจสอบติดตามการปลูกพืชและการสืบหาสาเหตุของปัญหา 3.15 3.80 

41. การบันทึกข้อมูลและการจัดท าบัญชีต้นทุนรายได้ 2.10 2.90 

คุณธรรม   

42. การขายผลผลิตที่ไม่มีสารพิษตกค้าง 3.35 4.60 

43. การไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งไม่ต้องการในแปลงปลูกของเพื่อนบ้าน 3.50 4.70 
44. การปฏิบัติดูแลรักษาพืชให้ตรงตามแผนงานหรือมาตรฐานที่ร่วมกันวางไว้กับ
เจ้าหน้าที่ 

3.55 3.95 

ความเพียร   

45. ความส าเร็จในการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 3.45 4.10 

46. ความส าเร็จในการลดต้นทุนและสร้างก าไร 3.30 3.80 

47. ความส าเร็จในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 3.40 3.75 

48. ความส าเร็จในการแก้ปัญหาศัตรูพืช 2.95 3.30 

ค่าเฉลี่ย 3.20 3.74 

การน าหลักทรงงานในหลวง ร.9 มาใช ้   
49. ด้านพฤติกรรมตนเองและครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง การพออยู่พอ
กิน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ท างานอย่างมีความสุข 

4.05 4.45 

50. ด้านสังคมชุมชน การมีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม การรู้รัก สามัคคี จริงใจต่อกัน ระเบิด
จากข้างใน ปลูกปุาในใจคน ขาดทุนคือก าไร บริการรวมที่จุดเดียว 

3.90 4.35 

51. ด้านการผลิตพืช ความเพียร ท าให้ง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ภูมิสังคม ไม่ติดต ารา ใช้ธรรมชาต ิ ช่วยธรรมชาติ ใชอ้ธรรมปราบอธรรม องค์รวม 

3.75 4.15 

ค่าเฉลี่ย 3.90 4.32 

หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก คะแนน 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย และคะแนน 1.00 – 1.80 
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
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3.3 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสตูล 

กิจกรรมจัดท าแปลงต้นแบบ 9 พืชผสมผสาน มีพ้ืนที่ด าเนินงาน 15 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนน้ า
ไหลผ่านปริมาณมาก ด าเนินการปลูกพืช 9 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ พืชสมุนไพร
ปูองกันก าจัดศตัรูพืช พืชอนุรักษ์ดินและน้ า พืชไม้ใช้สอย พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นพ้ืนเมือง พืชพลังงาน และพืช
อาหารสัตว์ ดังแสดงในตารางที่ 13 และภาพประกอบที่ 16 
ตารางที่ 13 รายชื่อพืชแปลงต้นแบบการปลูกพืช 9 พืชผสมผสาน 

ล าดับที่ กลุ่มพืช รายช่ือพืช 

1. พืชอาหาร ถั่วลิสง พริก มะเขือ โหระพา กะเพรา ข่า ขมิ้น ตะไคร้ 
ผักหวาน มะม่วงหิมพานต์ มะกรูด มันปู ชะอม ชะมวง 
แค หมุยเทศ มะรุม ผักบุ้ง ผักคะน้า ถั่วฝักยาว ถั่วพู 
กวางตุ้ง  

2. พืชรายได ้ ฝรั่ งกิมจู  ฝรั่ งแปูนสีทอง มะละกอแขกด าศรีสะเกษ 
มะละกอแขกนวล กล้วย 

3. พืชสมุนไพรเพือ่สุขภาพ บัวบก ไผ่น้ า รางจืดต้น ฟูาทะลายโจร ขมิ้นชัน ขมิ้นชัน 
ไพล 

4. พืชสมุนไพรปูองกันก าจัดศัตรูพืช  ยาสูบ ตะไคร้หอม 

5. พืชอนุรักษ์ดินและน้ า  หญ้าแฝก 

6. พืชไม้ใช้สอย  ตะเคียนทอง แคนา มะฮอกกานี  

7. พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นพ้ืนเมือง หมากพลูตั๊ กแตน กาหลง กระโดน หว้า  กระท้อน 
จ าปาดะ  

8. พืชพลังงาน ปาล์มน้ ามัน 

9. พืชอาหารสัตว์ หญ้ารูซี่ หญ้าอะตราตั้ม หญ้าพีแคททูลั่ม หญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 อ้อยอาหารสัตว์ 
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ภาพประกอบที่ 16 แปลง 9 พืชผสมผสานใน ศวพ.สตูล 
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 ผลผลิตแปลงศูนย์เรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 
2562 มีผลผลิตชะอมได้ 5.75 กิโลกรัม ผักหวาน จ านวน 5.36 กิโลกรัม ชะมวง จ านวน 4.65 กิโลกรัม มะม่วง
หิมพานต์ จ านวน 5.53 กิโลกรัม ยอดมันปู จ านวน 2.12 กิโลกรัม ดอกแค จ านวน 3.25 กิโลกรัม ถั่วฝักยา ว 
จ านวน 174 กิโลกรัม ผักบุ้ง จ านวน 31 กิโลกรัม คะน้า จ านวน 11 กิโลกรัม ตะไคร้ จ านวน 50 กิโลกรัม ฝรั่ง 
จ านวน 13.95 กิโลกรัม และกล้วย จ านวน 23.20 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ผลผลิตแปลงศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 

เดือน 

ผลผลิต(กก.) 

ชะอม ผักหวาน ชะมวง 

ยอด
มะม่วงหิม

พานต์ ยอดมันปู ดอกแค ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง คะน้า ตะไคร้ ฝรั่ง กล้วย 

พ.ย. 0.7 0.7 0.7 0.6 ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งก่ิง - - - - - - 

ธ.ค. 
ตัดแต่ง

กิ่ง 0.76 1 0.46 0.2 - - - - - - - 

ม.ค. 0.7 0.3 0.5 - 1.2 0.3 - - - - - - 

ก.พ. 0.43 0.42 0.5 - 0.5 0.74 - - - - - - 

มี.ค. - - - 0.7 - 0.35 - - - - - - 

เม.ย. 0.4 - - 0.57 - - - - - - - - 

พ.ค. 1.14 1 0.55 1.1 0.22 1.42 50.00 - - - 2.76 - 

มิ.ย. 1.27 0.68 0.66 1.12 ตัดแต่งก่ิง 0.28 40.00 - - 50.00 1.41 6.00 

ก.ค. 1.11 1.5 0.74 0.98 - 0.16 30.00 31.00 11.00 - 2.26 11.30 

ส.ค. 0.98 0.96 0.78 0.58 0.45 0.38 54.00 - - - 7.52 5.90 

รวม 5.75 5.36 4.65 5.53 2.12 3.25 174.00 31.00 11.00 50.00 13.95 23.20 
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3.4 อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร  
โครงการอบรม หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและ
เหมาะสมให้แก่เกษตรกร  และเพ่ือการผลิตพืชของเกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย ยกระดับสินค้า
เกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้า 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 
จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 101 คน โดยหลักสูตรมีเนื้อหาการบรรยาย 2 วิชา คือ 1) การผลิตพืช
โดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี และ 2) การผลิตพันธุ์พืช 9 กลุ่ม ดังแสดงภาพประกอบที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 17 การอบรมหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมินความรู้ในการอบรมแบ่งออกเป็นการทดสอบก่อนและหลังอบรมโดยใช้แบบทดสอบจ านวน 
10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ก่อนการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้คะแนนเฉลี่ย 5.30 คะแนน หลังอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย 8.60 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 15 

ตาราง 15 การประเมินความรู้ ก่อน/หลังการอบรม 

ทดสอบความรู้ คะแนนเต็ม คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

ก่อนอบรม 10 4 7 5.30 

หลังอบรม 10 8 10 8.60 
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3.5 กิจกรรมเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน แผนด าเนินงาน 30 ครั้ง ดังนี้ 
ศวพ.สตูลร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดเวทีวิจัยสัญจร จ านวน 30 ครั้ง โดยผ่านกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1) “ของฝากจากเพ่ือนบ้าน” คือการน าสิ่งของ เช่น พันธุ์พืช หรืออาหาร ไปฝากเจ้าของบ้าน สถานที่จัด
เวที เพื่อรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

2) “เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน” คือการให้เจ้าของสถานที่จัดเวทีเล่าประวัติ เรื่องราว ครอบครัว ข้อคิด การ
ต่อสู้ฝุาฟันจนประสบความส าเร็จ เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล และได้หลักความคิดการด ารงชีพ  

3) “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภูมิปัญญาการท าการเกษตร” คือการเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชในบ้าน ที่จัดเวที 
พร้อมกับชักน าให้มีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย วิธีการดูแลรักษา หรือวิธี แก้ปัญหาพืชที่ปร ากฏอยู่ข้างหน้า 
เพ่ือการศึกษา เรียนรู้ แบ่งบันภูมิปัญญาความรู้ ประสบการณ์ การสาธิตความรู้วิชาการ  

4) “รายงานความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนา” คือการให้ผู้ร่วมเวทีได้น าเสนอ ความก้าวหน้างานวิจัย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลการทดลอง และฝึกการเป็นวิทยากร  

ครั้งที่ 1 จัดที่สวนของนายยะโกบ ใจดี  บ้านเลขท่ี 7/1 ม .5 ต .ทุ่งนุ้ย อ  .ควนกาหลง จ.สตูล  โดยมีกิจกรรม
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ของฝากจากเจ้าของบ้าน  

 นางสาวปรียา ใบหมุด น าต้นพริกมาฝาก 5 ต้น นางสาวบียัน ใจดี น าขนมกล้วยทอดมาฝากเจ้าของบ้าน 
และศวพ.สตูล น าต้นมะนาว 2 ต้น มาฝากเจ้าของบ้าน 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 

นายยะโกบ ใจดี  เล่าว่า มีต้นลองกองอยู่ 15 ต้น แต่ประสบปัญหาหนอนชอนใบลองกอง  เคยแก้ปัญหา
ด้วยการฉีดพ่นด้วยน้ า หนอนชอนใบลดลง แต่ระยะเวลาหนึ่งก็กลับมาใหม่  

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 

 เกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้ในการก าจัดหนอน โดยนายยุทธนา มาลินี แนะน า ให้ใช้น้ ายาล้างจาน 1  ช้อน
โต๊ะ ผสมกับน้ าเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่น  นายสาหนิ หมัดหลี แนะน าให้ใช้น้ าหมักยาสูบ 1 ลิตร ผสมน้ า 20 ลิตร แล้ว

ฉีดพ่น เจ้าหน้าที่แนะน า ให้เกษตรกรใช้ไส้เดือนฝอย)Steinernema carpocapsae อัตรา 50 ล้านตัว )1 กระปอง (
ต่อน้ า  20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน   )1 ต้นใช้น้ า 5 ลิตร ( ในกรณีที่มีอากาศแห้งแล้ง ควรพ่นน้ าเปล่าให้

ความชุ่มชื้นก่อนพ่นไส้เดือนฝอย และใช้สารไซเพอร์เมทริน  /โฟซา  โลน 6.25%/2.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อ น้ า 20 ลิตร โดยพ่นให้โชกบนล าต้นและกิ่ง
ก้านท่ีมีรอยท าลายของหนอนกินใต้ผิวเปลือก 
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กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าในการท างาน ศวพ.สตูล แนะน าแนวทางการเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรแนะน าตัว แนะน าสถานที่ 

จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 สวนของนายยะโกบ ใจดี  และครั้งที่ 2 นัดพบกันที่สวนของนางสุชาฎา  
หมัดหลี  บ้านเลขท่ี 146  ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง โรคราด าที่ผลลองกอง 

 

 

ภาพประกอบที่ 18 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 บ้านของนายยะโกบ ใจดี   

ครั้งที่ 2 จัดที่สวนของนางสุชาฎา หมัดหลี  บ้านเลขที่ 146 ม .6 ต  .ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ของฝากจากเจ้าของบ้าน  

 นายเกษม หอมลออ น าน้ ามะพร้าวน้ าหอมมาฝาก 20 ถุง  นายหมาน มาราสา น าต้นพริกไทยมาฝาก
เจ้าของบ้าน จ านวน 1 ต้น และศวพ.สตูล น าต้นมะเขือจ านวน 5 ต้น มาฝากเจ้าของบ้าน 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 

นางสุชาฎา หมัดหลี เล่าว่า มีพ้ืนที่ปลูกพืช จ านวน 4 ไร่ เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีมังคุด ลองกอง 
มะพร้าว พืชสมุนไพร และพืชผัก แต่พืชที่ก าลังประสบปัญหา คือ ลองกอง เป็นโรคราด าที่ผลลองกอง 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 

จากการเสวนา พบว่า แปลงของนางสุชาฎา หมัดหลี ประสบปัญหาเรื่องโรคราด าที่ผลลองกอง แนะน า
วิธีการปูองกันก าจัด คือ 1. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพ่ือลดความชื้นในทรงพุ่ม และลดการสะสมของเชื้อ 2. ควบคุมการ
แพร่ระบาดของเพลี้ยด้วยสารสกัดสมุนไพรหรือสารก าจัดแมลง เช่น ไวท์ออย 
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กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าในการท างาน ศวพ.สตูล แนะน าแนวทางการเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรแนะน าตัว แนะน าสถานที่ 

จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2 สวนของนางสุชาฎา หมัดหลี และครั้งที่ 3 นัดพบกันที่สวนของนางดวงตา 
มาลินี บ้านเลขท่ี 84 ม.2 ต .ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปลูกผักบนกระเบื้อง 

 

ภาพประกอบที่ 19 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2 จัดที่สวนของนางสุชาฎา หมัดหลี   

ครั้งที่ 3 จัดที่สวนของนางดวงตา มาลินี  บ้านเลขที่  84 ม .2 ต  .ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมีกิจกรรม
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ของฝากจากเจ้าของบ้าน  

 นายสปาก แสงดาว น าต้นผักหวาน จ านวน 5 ต้น มาฝาก นางสะแอร๊ะ เทศอาเส็น น าต้นสาเกมาฝาก
เจ้าของบ้าน จ านวน 1 ต้น และศวพ.สตูล น าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน สงขลา 84 -1 จ านวน 0.5 กก. มาฝาก
เจ้าของบ้าน 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 

เจ้าของบ้าน เล่าว่า การปลูกพืชผักบนกระเบื้อง โดยการปลูกผักบนกระเบื้องนั้น โดยยกพ้ืนสูงระดับเอว 
จากนั้นน ากระเบื้องมาวางและน าดินมาใส่จนเต็มกระเบื้อง ปลูกผักกาดขาว คะน้า และผักกวางตุ้ง โดยนางดวงตา 
กล่าวว่าการปลูกผักอินทรีย์ดีกว่าการใช้ปุยเคมีในทุกมิติ ทั้งเรื่ องของความปลอดภัย ราคาผลผลิต ประหยัด และ
แรงงาน โดยเฉพาะผักอินทรีย์นั้นก าลังได้รับความนิยมของลูกค้า หากเปรียบเทียบผักที่ปลูกหากปลูกด้วยปุยเคมีจะ
อยู่ที่ ก .ก . ละ 30 บาท หากเป็นปุยอินทรีย์ตก  กก.ละ  50 บาท ปลูกผักบนกระเบื้องสามารถปลูกได้ทั้งปี แมลงไม่
รบกวน เป็นการลดต้นทุนเข้ากับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 

 เกษตรกรเยี่ยมชมผักท่ีปลูกบนกระเบื้อง ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง  

กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าในการท างาน นายยาเต็ม วัดเส็น รายงานความก้าวหน้า การปลูก 
พืชผักข้างบ้าน นางฟาติม๊ะ ค ามีสิทธิ์ รายงานความก้าวหน้า การส่งผักไปขาย รพ. สตูล  
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จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 3 สวนของนางดวงตา มาลินี  และครั้งที่ 4 นัดพบกันที่สวนของนางฉ๊ะ ลัสมาน ม.
5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง โรคตายพรายในกล้วย 

 

ภาพประกอบที่ 20 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 3 จัดที่สวนของนางดวงตา มาลินี 

   ครั้งที่ 4 จัดที่สวนของนางฉ๊ะ ลัสมาน ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ของฝากจากเจ้าของบ้าน  

 นางสาวรอกาย๊ะ หัสนี น าต้นผักกูด จ านวน 20 ต้น มาฝาก นางตาหรา ใจดี น ากาแฟโบราณ ฝากเจ้าของ
บ้าน จ านวน 2 ถุง และศวพ.สตูล น าเมล็ดพันธุ์แตงกวา และผักกวางตุ้ง มาฝากเจ้าของบ้าน 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 

นางฉ๊ะ ลัสมาน เจ้าของบ้าน เล่าว่า ต้นกล้วยน้ าว้าในสวนประสบปัญหาโรคตายพราย ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลจึงให้ความรู้เรื่องโรคตายพรายกล้วยแก่เกษตรกร โรคตายพราย เป็นโรคที่ท า
ความเสียอย่างรุนแรงกับต้นกล้วย การก าจัดโรคตายพราย เป็นเรื่องยากที่สุด เพราะเชื้อราฟิวซาเรี่ยมสามารถมีชีวิต
อยู่ในดินได้นานหลายปี และท่ีส าคัญไม่มีสารเคมีก าจัดเชื้อราฟิวซาเรี่ยมที่ได้ผล การบริหารจัดการด้านการปลูก พอ
ช่วยได้บ้าง คือ ระวังอย่าใช้หน่อปลูกจากต้นแม่ที่เคยมีอาการโรคตายพราย แม้ว่าหน่อที่แตกออกมาใหม่นั้นจะดู
สมบรูณ์ ก็ตาม เพราะเชื้อราฟิวซาเรี่ยมสามารถเข้าไปอยู่ในต้นพืชได้โดยมีช่วงที่ไม่แสดงอาการโรค ควรหาหน่อปลูก
จากแหล่งที่ไว้ใจ จากพ้ืนที่ที่ไม่มีการเป็นโรคตายพราย หลังจากที่ปลูกหน่อกล้วยแล้ว ต้องหมั่นส ารวจดูหน่อกล้วย
ว่าเริ่มพบอาการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ถ้าเป็นพ้ืนที่ทีเคยพบเกิดโรคตายพรายมาก่อนหน้าแล้ว ก็มีโอกาสสูงมากที่
จะเกิดโรคซ้ าอีก การใช้สารชีวภัณฑ์ (Biofungicide) ก าลังเป็นที่สนใจมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะกับการใช้ปูอง
ก าจัดโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อฟิวซาเรี่ยม สารชีวภัณฑ์ ที่น ามาใช้ ได้แก่ บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus 
subtilis) เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในทุกที่ มีคุณสมบัติเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อจุลินทรีย์อ่ืนๆที่เป็นศัตรูพืชได้ 
ดังนั้น ในทางวิชาการจึงได้มีน าเอาแบคทีเรียชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ในการปูองก าจัดโรคพืชทางการเกษตร จน
ปัจจุบัน  ได้มีงานวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้าไปมาก ท าให้สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ของบาซิลลัส ซับทิลิส ที่มีความ
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สามรถพิเศษเฉพาะในการก าจัดโรคหลายชนิด จนสามารถน าไปจดสิทธิบัตร และผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ได้ในเชิงอุตสาหกรรม เหมือนกับสารเคมีสังเคราะห์ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 

 ผู้ร่วมเวทีวิจัยสัญจร ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้านของนางฉ๊ะ ลัสมาน ซึ่งมีการปลูกพืชหลากหลาย 
ได้แก่ พริก มะเขือ โหระพา ต าลึง ออดิบ กล้วย กาแฟ เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าในการท างาน นายอดิศักดิ์ ชูฉางหวาง รายงานความก้าวหน้า การ
จัดท าฐานเรียนรู้ 5 ฐาน นางสาวสอฝีย๊ะ หมัดอาด้ า รายงานความก้าวหน้า การปลูกพืชเสริมรายได้ในครัวเรือน 
ได้แก่ ฝรั่ง พริก และมะเขือ   

จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 4 ของนางฉ๊ะ ลัสมาน  และครั้งที่ 5 นัดพบกันที่สวนของนายยาเต็ม วัดเส็น 
บ้านเลขท่ี 68 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้าน 

 

ภาพประกอบที่ 21 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 4 จัดที่สวนของนางฉ๊ะ ลัสมาน 

ครั้งที่ 5 จัดที่สวนของนายยาเต็ม วัดเส็น บ้านเลขที่ 68 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้าน ได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ 
พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ พืชสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช พืชไม้ใช้สอย พืชพลังงาน พืชอนุรักษ์ดินและน้ า พืชอนุรักษ์
พันธุกรรมท้องถิ่น และพืชอาหารสัตว์ ดังภาพประกอบที่ 22 
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ภาพประกอบที่ 22 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 5 จัดที่สวนของนายยาเต็ม วัดเส็น 

ครั้งที่ 6 บ้านของนายยุทธนา มาลินี บ้านเลขที่ 129/1 ม.5 บ้านโตนปาหนัน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.
สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกการปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้าน การจัดท าฐานเรียนรู้
ประกอบด้วยฐาน การแปรรูปกาแฟ การท าข้างหลามบ้องไผ่ พืชผสมผสานบริเวณบ้าน การปลูกผักกูดเพ่ือการค้า 
การปลูกสมุนไพรและการแปรรูปเพื่อการนวดแผนไทย ดังภาพประกอบที่ 23 

 

ภาพประกอบที่ 23 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 6 บ้านของนายยุทธนา มาลินี 
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ครั้งที่ 7 จัดที่สวนของนายอาหลี เทศอาเส็น บ้านเลขที่ 40 ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกผักกูดในสวนยางพาราเพ่ือเสริมรายได ้ดังภาพประกอบที ่24 

 

ภาพประกอบที่ 24 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 7 จัดที่สวนของนายอาหลี เทศอาเส็น 

ครั้งที่ 8 จัดที่สวนของนางรมล๊ะ ใจดี บ้านเลขที่ 42/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูก และ การแปรรูปกาแฟ เป็นกาแฟโบราณ และ ชาดอกกาแฟ ดังภาพประกอบที่ 25 

  

ภาพประกอบที่ 25 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 8 จัดที่สวนของนางรมล๊ะ ใจดี 
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การปลูกกาแฟ 

          การปลูกกาแฟโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ปลูกเองหลักการ
โดยทั่วไปคือ การก าหนดระยะปลูก ประชากรที่เหมาะสมของกาแฟที่จะให้ผลผลิตที่ดี จะอยู่ประมาณ 150 ถึง 
200 ต้นต่อไร่แต่สามารถที่จะเพ่ิมหรือลดจ านวนกว่าปกติได้ ขึ้นกับวิธีการปลูกดังนี้ คือหากจะเพ่ิมจ านวนให้
มากกว่านี้ การตัดแต่งต้นกาแฟจ าเป็นจะต้องออกแบบให้เหมาะสมเพ่ือให้ต้นกาแฟสามารถรับแสงเต็มที่ในการติด
ดอกออกผล บางครั้งจะต้องตัดทั้งต้นสลับแถวเพ่ือให้เกิดช่องว่างในพ้ืนที่  แล้วต้องเลี้ยงต้นใหม่จนอายุ ประมาณ 3 
ปีก็จะออกดอกติดผลอีก แต่ก็ต้องตัดต้นกาแฟในแถวใกล้เคียงกันออกเพ่ือเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับต้นใหม่เช่นกัน โดย
มีหลักการว่าต้นกาแฟจะติดดอกออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ 3 ปีและต้นกาแฟที่อายุมากขึ้นจะให้ผลผลิตลดลง
และการจัดการจะยุ่ งยากมากขึ้น ดังนั้นการจัดการวิธีการปลูกจะต้องวางแผนให้แน่นอนและชัดเจน 
          การปลูกส่วนมากแล้วจะมาจากต้นกล้าที่ช าในถุงพลาสติก ดังนั้นก่อนที่จะน าลงปลูกในหลุมจ าเป็นที่จะต้อง
น าถุงพลาสติกออกเสียก่อน แล้วน ามาวางในหลุมที่ขุดให้มีขนาดพอใส่ถุงลงได้ และระมัดระวังอย่าให้รากแก้งคดงอ 
หลังจากนั้นน าดินมาใส่ให้เต็มโคนต้นและกดรอบๆ โคนต้นให้ดินแน่น ในกรณีที่ปลูกจากต้นกล้าที่ช าในแปลง และมี
การถอนรากควรเลือกช่วงปลูกที่มีฝนตกสม่ าเสมอ หากฝนไม่ตกควรรดน้ าจนกว่าต้นกล้าจะตั้ งตัวได้   
          ไม้ร่มเงา เป็นวิธีการที่นิยมปลูกเพ่ือให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟในระยะแรก และมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน โดยไม้บังร่มกาแฟแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ไม้บังร่มเงาชั่วคราว และไม้บังร่มเงาถาวร โดยไม้
ร่มเงาชั่วคราว ได้แก่ พืชล้มลุก เช่น ข้าวโพด ปอเทือง กล้วย เป็นต้น ส่วนไม้ร่มเงาถาวร ได้แก่ ไม้ยืนต้น เช่น สะตอ 
ทองหลาง มะพร้าว แค ขี้เหล็ก เป็นต้น แต่การปลูกไม้ร่มเงานั้นควรมีการจัดการตัดแต่งไม้ร่มเงา เพ่ือให้ต้นกาแฟ
ได้รับแสงที่เหมาะสมเพ่ือการติดดอกออกผลที่เต็มที่ด้วย เพราะบางครั้งหากการจัดการไม่ดี ไม้ร่มเงาจะเป็นตัว
ต้นเหตุของการท าให้ผลผลิตกาแฟลดลงได้เพราะจะเป็นการบังต้นกาแฟมากเกินไป และอาจจะแย่งน้ าและอาหาร
จากต้นกาแฟได ้

ระยะปลูก  
          ระยะปลูกที่เป็นมาตรฐาน คือ ระยะ 3 x 3 เมตร จะได้ปริมาณต้นกาแฟ จ านวน 177 ต้นต่อไร่ การปลูกที่
มีการวางแผนจะเป็นการปลูกในลักษณะตัดเป็นแถว เรียกว่าการปลูกแบบฮาวาย ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดระยะ
ชิดกว่าที่กล่าวมา  ดังนั้นการเตรียมหลุมปลูก หากมีการไถพรวนอย่างดีก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องขุดหลุมให้มีขนาด
กว้างมากนัก แต่หากไม่มกีารไถพรวนจ าเป็นที่จะต้องขุดหลุม ให้มีขนาดกว้าง 50 x 50 x 50 เซนติเมตร แล้วท า
การกลบหลุม  ในขณะที่มีการเริ่มปลูกควรใส่ปุย Rock Phosphate (ปุยรองหลุม) จ านวนประมาณ 200 กรัมต่อ
หลุม 

การให้น้ า  
          พ้ืนที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสม  ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่ที่มีความสูงในระดับตั้งแต่ 700 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเลขึ้นไป ซึ่งจะอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ  โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,500 มิลลิเมตร และ
มีการกระจายของฝนตั้งแต่ระยะเวลา 5 ถึง  8 เดือน ในรอบ 1 ปี นอกจากนั้นยังมีสภาพอากาศหนาวเย็น และมี
ความชื้นสูง จึงท าให้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยระบบการให้น้ ากับต้นกาแฟ และหากปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผลยืนต้น หรือ
ปลูกกาแฟภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับไม้ปุาโตเร็ว รวมถึงการคลุมโคนต้นก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปลูกไม่ต้อง
พ่ึงพาระบบชลประทาน 
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การตัดแต่งกิ่ง        

การตัดแต่งแบบต้นเดี่ยวของอินเดีย (Indian Single Stem Pruning) หรือการตัดแต่งแบบทรงร่ม (Umbrella) เป็น
วิธีการตัดแต่งกิ่งที่ใช้กับกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกภายใต้สภาพร่มเงา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เมื่อต้นกาแฟเจริญเติบโตจนมีความสูง 90 เซนติเมตร ต้องตัดยอดให้เหลือความสูงเพียง 75 เซนติเมตร 
2. เลือกกิ่งแขนงที่ 1 (Primary Branch) ที่อ่อนแอทิ้ง จ านวน 1 กิ่ง เพ่ือปูองกันไม่ให้ยอดฉีกบริเวณ

ส่วนกลางของกิ่งและต้องหมั่นตัดยอดที่จะแตกออกมาจากโคนกิ่งแขนงของล าต้นทิ้งทุกยอด และกิ่ง
แขนงที่ 1 จะให้ผลผลิตในระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีก็จะแตกกิ่งแขนงที่ 2 (Secondary Branch) ส่วนกิ่ง
แขนงที่ 3 (Terriary Branch) และกิ่งแขนงที่ 4 (Quarternary Branch) ให้ผลผลิตช่วงระยะเวลา 1 
ถึง 8 ปี 

3. เมื่อต้นกาแฟให้จ านวนผลผลิตลดลง จะต้องปล่อยให้มีการแตกยอดออกมาใหม่ 1 ยอดจากโคนของกิ่ง
แขนงที่ 1 ที่อยู่สูงสุดหรือถัดลงมา และเมื่อยอดสูงไปถึงระดับ ความสูง 170 เซนติเมตร ตัดให้เหลือ
ความสูงเพียง 150 เซนติเมตรโดยการตัดกิ่งแขนงที่ 1 ที่อยู่สูงสุดให้เหลือเพียง 1 กิ่ง ซึ่งจะสามารถให้
ผลผลิตต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 8 ถึง 10 ปี 

                การตัดแต่งแบบหลายล าต้น (Multiple stem pruning system) วิธีการนี้จะใช้กับต้นกาแฟ 
โรบัสต้าที่ปลูกอยู่บริเวณกลางแจ้ง โดยจะท าให้เกิดต้นกาแฟหลายล าต้น มาจากโคนต้นที่ถูกตัด แต่คัดเลือกเหลือ
เพียงล าต้น 2 ล าต้น ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อต้นกาแฟมีความสูงถึง 69 เซนติเมตร ให้ท าการตัดยอดให้เหลือความสูงเพียง 53 เซนติเมตร  หาก
เหนือพ้ืนดินมียอดแตกออกมาจากข้อโคนก่ิงแขนงที่ 1 จากคู่ที่อยู่บนสุด 2 ยอด จะต้องตัดกิ่งแขนงที่ 1 
ทิ้งท้ัง 2 ข้าง 

2. ปล่อยให้ยอดทั้ง 2 ยอด เจริญเติบโตขึ้นไปทางด้านบน ในขณะเดียวกันกิ่งแขนงที่ 1 ที่อยู่ต่ ากว่าความ
สูง 53 เซนติเมตร จะเริ่มให้ผลผลิต 

3. กิ่งแขนงที่ 1 ซึ่งอยู่ต่ ากว่าความสูง 53 เซนติเมตร จะถูกตัดทิ้งไปหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้ว ใน
ขณะเดียวกันก่ิงแขนงที่ 1 ที่อยู่ระดับล่างๆ ของล าต้นทั้งสองก็เริ่มให้ผลผลิต 

4. ต้นกาแฟที่เจริญเติบโตเป็นล าต้นใหญ่  2 ล าต้น จะสามารถให้ผลผลิตอีก จ านวน 2 ถึง 4 ปี และ
ขณะเดียวกันก็จะเกิดหน่อขึ้นมาเป็นล าต้นใหม่อีกบริเวณโคนต้นกาแฟเดิมและควรปล่อยหน่อที่แตกใหม่
ให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ และตัดให้เหลือเพียง 3 ล าต้น 

5. ให้ตัดต้นกาแฟเก่าทั้ง 2 ต้นทิ้งและเลี้ยงหน่อใหม่ที่เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้อีก 
จ านวน 2 ถึง 4 ปี แล้วจึงท าการตัดต้นเก่าเพ่ือให้แตกต้นใหม่อีก 

การคลุมโคนต้นกาแฟ  

การคลุมโคนต้นกาแฟมีประโยชน์มาก  โดยเฉพาะในช่วงที่สวนกาแฟต้องประสบกับภาวะแห้งแล้ง เป็นการ
ช่วยไม่ให้ต้นกาแฟทรุดโทรมหรืออาจจะตายได้ เนื่องจากขาดความชื้นในอากาศและในดิน นอกจากนี้ยังเป็นการ
ปูองกันวัชพืชที่จะงอกในแปลงกาแฟในขณะที่ทรงพุ่มกาแฟยังไม่ชิดกัน และยังเป็นการปูองกันการพังทลายของดิน
เมื่อเกิดฝนตกหนัก แต่มีข้อควรระวังในการคลุมโคนต้น คืออาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูกาแฟ 
ดังนั้นการคลุมโคนต้นกาแฟควรจะคลุมโคนต้นให้ห่างจากต้นกาแฟประมาณ 10 ถึง 20 เซนติเมตร เพ่ือปูองกัน
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ไม่ให้แมลงศัตรูกาแฟกัดกะเทาะเปลือกกาแฟได้ หรือไม่ให้เกิดอันตรายกับโคนต้นกาแฟในระหว่างที่วัสดุคลุมโคน
เกิดการย่อยสลายได้  โดยคลุมโคนต้นให้มีความกว้าง 1 เมตรและหนาไม่ต่ ากว่า 10 เซนติเมตร 

การปราบวัชพืชและการใส่ปุ๋ย  
          ควรมีการปราบวัชพืชทุกครั้งก่อนการใส่ปุย โดยอาจจะใช้ยาปราบวัชพืชหรือการถากถางตามระยะเวลาและ
ความเหมาะสม และการใส่ปุยก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของการปลูกกาแฟ จะต้องพิจารณาท้ังธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรองว่าต้องเพียงพอกับต้นกาแฟ  ซึ่งจะสังเกตลักษณะของใบได้ ซึ่งมีรายละเอียดมากมายเกินที่
จะกล่าวในที่นี้ แต่สูตรปุยที่ใช้โดยทั่วไป มักจะเป็นสูตรที่มีการมีความนิยม คือ สูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-
16 เป็นต้น วิธีการใส่ปุยนั้นจะใส่โดยการโรยลงบนดินเป็นลักษณะวงกลมรอบทรงพุ่ม โดยใส่ปุยในปีที่ 1 ถึง 3 ส่วน
ต้นกาแฟที่ยังไม่ให้ผลผลิต  ควรใส่ระยะเวลาประมาณ  2 ถึง 3 ครั้งต่อปี โดยใส่ครั้งละประมาณ 100 ถึง 300 
กรัมต่อต้น  และควรมีการใส่ปุยคอกหรือปุยหมักเพ่ิมด้วยเพ่ือปรับสภาพทางกายภาพของดินควบคู่กันไปด้วย 

ครั้งที่ 9 จัดที่สวนของนายบุญคล่อง มีบุญ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ปลูกพืชรายได้ ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว สามารถจ าหน่ายผลผลิตวันละ 500 – 700 บาท ดัง
ภาพประกอบที่ 26 

 

ภาพประกอบที่ 26 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 9 จัดที่สวนของนายบุญคล่อง มีบุญ 

ครั้งที่ 10 จัดที่สวนของนางดวงตา มาลินี  บ้านเลขที่  84 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยน การปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้าน การสานและการใส่โคร๊ะจ าปาดะ โคระหรือโคร่ เป็นเครื่องสานที่
ใช้ห่อหรือสวมผลไม้จ าพวกขนุนและจ าปาดะ เพ่ือปูองกันตัวหนอนชอนไชท าความเสียหายให้กับผลไม้ โดยทั่วไปท า
จากใบมะพร้าวสดหรือแห้งก็ได้ ถ้าเป็นใบแห้งต้องแช่น้ าก่อน 1 คืน เพ่ือให้ใบคลี่สะดวกต่อการสาน การท าโคระ 
เริ่มด้วยเลือกทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ดีไม่มีรอยฉีกขาดหรือมีแต่น้อย ตัดทางให้เป็นท่อนติดก้านใบข้าง
ละ 3 ก้าน รวม 6 ก้าน น าท่อนทางที่ตัดแล้วจ านวน 2 ท่อนสานเข้าด้วยกัน โดยจับท่อนทางทั้งคู่หันหน้าเข้าหากัน 
สานขึ้นรูปทีละด้านด้วยลายขัด เมื่อขัดตอกได้ 4 ตาแล้ว ใช้ก้านมะพร้าวท าเป็นหมุดกลัดตอกเส้นบนสุดของทั้งสอง
ข้างไว้กันหลุด แล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต่อไป ขัดตอกตามวิธีเดิมจนได้ รูปคล้ายกรวย ปลายตอกทั้งสองของแต่
ละท่อนทางจะไปรวมอยู่ด้านเดียวกัน ขัดตอกตามวิธีเดิมจนใกล้สุดปลายตอกใบ รวบปลายใบขัดเป็นปม  2 ปม 
คล้ายผมเปีย ได้รูปโคระที่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าต้องการท าโคระที่โตกว่า เพ่ือใช้ห่อผลไม้ขนาดใหญ่ ท าได้โดยการตัด
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ทางมะพร้าวให้มีตอกใบข้างละ 5-7 ก้าน 2 ท่อน ได้ก้านใบ 20-28 ก้าน สานขึ้นรูปโดยวิธีเดียวกัน ชาวสวนใช้โค
ระสวมขนุนหรือจ าปาดะตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน อายุประมาณ 1 เดือน โดยสวมทางปากหรือก้นโคระก็ได้ แล้วปล่อย
ทิ้งไว้จนผลไม้เจริญเต็มที่ โคระก็จะขยายตัวยืดออกตามขนาดของผลไม้นั้น ๆ โคระแต่ละใบใช้ได้เพียงครั้งเดียว  ดัง
ภาพประกอบที่ 27 

  

ภาพประกอบที่ 27 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 10 จัดที่สวนของนางดวงตา มาลินี 

ครั้งที่ 11 จัดที่สวนของนายอาหลี เทศอาเส็น  บ้านเลขที่  40 ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักบนกระเบื้อง โดยการปลูกผักบนกระเบื้องนั้น เพียงแค่น าเมล็ดมาเพาะกล้า
ประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากนั้นน าต้นกล้าปลูกในร่องกระเบื้องที่ใส่ดินไว้พร้อมปลูก ระยะห่างการปลูกผักประมาณ 
20*20 ซม. การดูแลรักษา ก าจัดวัชพืชด้วยมือ และใส่ปุยน้ าหมักชีวภาพ ดังภาพประกอบที ่28 

 

ภาพประกอบที่ 28 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 11 จัดที่สวนของนายอาหลี เทศอาเส็น 

ครั้งที่ 12 ติดตามความก้าวหน้าการปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้านของเกษตรกร ม.6 ต.ควนสตอ  
อ.ควนโดน จ.สตูล พบว่า เกษตรกรมีการปลูกพืชตามความจ าเป็นในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพืชที่มีการปลูกมาก
ที่สุด ได้แก่ กลุ่มพืชอาหาร ได้แก่ ผักหวาน ตะไคร้ ข่า พริก มะเขือ ออดิบ และผักบนกระเบื้อง ดังภาพประกอบที่ 
29 
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ภาพประกอบที่ 29 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 12 ติดตามความก้าวหน้าการปลูก 9 พืชผสมผสานบริเวณบ้าน
ของเกษตรกร ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 

ครั้งที่ 13 จัดที่สวนของนายสมมารถ เกตุมุณ ีบ้านเลขท่ี 193 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปลูก โรคและแมลง มะเขือเปราะ บริเวณบ้าน โดยนายสมมารถ เกตุมุณ ีปลูก
มะเขือเปราะ จ านวน 30 ต้น พบปัญหาหนอนเจาะผลมะเขือ ศวพ.สตูล ได้แนะน าวิธีการปูองกันก าจัด ได้แก่ 

1. เก็บยอดและผลที่ถูกท าลาย ทั้งท่ีมีหนอนหรือไม่มีหนอน ออกไปจากสวน 

2. ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัย 

3.ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่มะเขือ 

4.ใช้สารปูองกันก าจัดแมลง เมื่อส ารวจพบการท าลายผล 5-10% โดยใช้ เบตาไซฟลูทริน อัตรา 80 
กรัม/น้ า20 ลิตร หรือซีตาไซเพอร์เมทริน อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือโพรไทโอฟอส อัตรา 50 มิลลิกรัม/
น้ า 20 ลิตร การพ่นสารปูองกันก าจัดแมลงให้พ่นทันทีหลังเก็บเกี่ยว และเว้นระยะการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน หากพบ
การระบาดอีก ก็พ่นหลังเก็บเกี่ยวได้ หรืออาจใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น บีที ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวต่อเนื่อง เพ่ือปูองกัน
การตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ดังภาพประกอบที ่30 
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ภาพประกอบที่ 30 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 13 จัดที่สวนของนายสมมารถ เกตุมุณี 

ครั้งที่ 14 จัดที่สวนของนายรอศักดิ์ ประทับศาสตร์   ม.1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เรื่องการ
เพาะเลี้ยงแหนแดง แปลงของนายรอศักดิ์ ประทับศาสตร์ เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ดังภาพประกอบที่ 31 

วิธีการเพาะเลี้ยงแหนแดง  

1. เตรียมภาชนะในการเพาะเลี้ยง ได้แก่ บ่อพลาสติก ขนาด 3*5 ม.  

2. เติมน้ าลงในภาชนะจนระดับน้ าสูง 20 – 30 เซนติเมตรจากพื้นพาชนะ ซึ่งระดับน้ านี้ไม่ส าคัญมาก
นักแต่จะมีผลกับระดับออกซิเจนในน้ า แหนแดงก็เป็นพืชที่ต้องการออกซิเจนเช่นเดียวกับพืชน้ าชนิด
อ่ืนๆ 

3. ใส่ดินประมาณ 5 เซนติเมตรจากระดับพ้ืนภาชนะ 

4. ใส่ปุยคอกลงในน้ าประมาณ 30 กก. ซึ่งวัตถุดิบส าหรับเป็นสารอาหารให้กับแหนแดงนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกในการจัดหาโดยผู้เขียนเน้นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่ นเป็นหลัก การใส่ปุยคอกหรือปุย
หมักมากเกินไปจะท าให้น้ าเน่าและอาจจะส่งผลให้แหนแดงโตช้าหรือตายได้  

5. ทิ้งไว้ให้น้ าตกตะกอน 

6. น าแหนแดงที่ได้มาปล่อยลงในน้ าให้มีปริมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะหรือบ่อซีเมนต์ที่ เราเตรียมไว้ 
เพื่อให้แหนแดงขยายตัวรวดเร็วเพราะหากพื้นที่ เ พาะเลี้ยงแออัดเกินไปจะท าให้การเจริญเติบโตลดลง 
หรือหากสถานที่เพาะเลี้ยงมีขนาดใหญ่มากก็ควรจะหาไม้หรือวัสดุใกล้เคียงมากั้นคอกให้อยู่ในบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งของพื้นที่ เพาะเลี ้ยงแล้วจึงขยายบริเวณไม้กั ้นหรือคอกออกให้กว้างขึ ้นตามล าดับการ
เจริญเติบโตของแหนแดง 



46 
 

7. น าไปไว้ในพื้นที่ที่มีแดดร าไรหรือความเข้มข้นของแสง 60 – 65% จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอยู่ในที่
ร่มหรือแดดจัดกลางแจ้ง 

จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 13 สวนของนายรอศักดิ์ ประทับศาสตร์ และครั้งที่ 14 นัดพบกันที่สวนของนายดนเลาะ 
หนุ่มพอเด็น บ้านเลขท่ี ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การปลูกฝรั่งเพ่ือการค้า 

  

ภาพประกอบที่ 31 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 14 จัดที่สวนของนายรอศักดิ์ ประทับศาสตร์   

ครั้งที่ 15 จัดที่สวนของนายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น  บ้านเลขที่  71 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกฝรั่งเพื่อการค้า ของนายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น โดยปลูก 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์
กิมจู และแปูนสีทอง  

กิจกรรมที่ 1 ของฝากจากเจ้าของบ้าน  

นางสุภาพ หลงหา มีมะม่วงจากสวนมาฝากเจ้าของบ้าน นายอาหลี เทศอาเส็น น าต้นสาเกมาฝากเจ้าของ
บ้าน นายเกษม หอมลออ น ามะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์ มาฝากเจ้าของบ้าน ศวพ.สตูล น าต้นพริกในกระถางมาฝาก
เจ้าของบ้าน 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 

นายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น ได้เล่าที่มาของการปลูกฝรั่ง เมื่อก่อนข้างบ้านปลูกกล้วยเพ่ือตัดใบขาย แต่เมื่อ
ขายไปได้สักพัก ราคาของใบกล้วยตกต่ า จึงลองเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งจ านวน 3 ต้น เมื่อได้ทดลองปลูก พบว่า การดูแล
รักษาไม่ยุ่งยาก ผลผลิตได้เยอะและราคาก็ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท ตลอดระยะเวลาที่ทดลองปลูกและขาย    
จึงตัดสินใจโค่นกล้วยออกเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งทั้งหมด จ านวน 106 ต้น รายได้ต่อเดือน 10,000 – 13,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการก าจัดเพลี้ยแปูง และราด าที่ใบฝรั่ง นายสปาก แสงดาว แนะน าให้ใช้น้ าเปล่าฉีด
พ่นที่ใบฝรั่ง นายอาหลี เทศอาเส็น แนะน าให้ฉีดพ่นกับน้ าผสมน้ ายาล้างจาน ส่วน ศวพ.สตูล แนะน าการก าจัดเพลี้ย
แปูง ซึ่งเพลี้ยแปูงจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบอ่อน กิ่งอ่อน และช่อดอกท าให้แห้งเฉาหรือใบผิดรูปร่างและผลผลิตลดลง 
การปูองกัน พ่นด้วยสารละลายคลอไฟรีฟอส50%+ไซเปอร์เมทริน5% 20 ซีซี. ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น ใบ กิ่ง
อ่อนและผลทุก ๆ 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง และหยุดพ่นสารเคมีอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวผลหากปลูกส่งออก
อาจใช้ สารอิมิดาคลอพริด 70 % พ่น แทน เพราะมีสารตกค้างน้อยกว่า  

ส าหรับแนวทางในการปูองกันโรคราด า มักพบเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ใน ช่วงที่มีการ
ระบาด โดยเฉพาะเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแปูง หากพบโรคให้เกษตรกรพ่นด้วยน้ าเปล่า ล้างคราบราด าที่
ติดตามส่วนต่างๆ ของต้นฝรั่งในระยะแทงช่อดอกออก เพ่ือลดปริมาณเชื้อ จากนั้นควรพ่นตามด้วยสารก าจัดแมลง 
หากพบเพลี้ยจักจั่น พ่นด้วยสารก าจัดแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ส่วนของเพลี้ยหอย พ่นด้วยสารก าจัด
แมลงมาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และเพลี้ยแปูง ให้พ่นด้วยสารก าจัดแมลงมาลาไท
ออน 83% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2.5 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร ไม่ควรพ่นสารในช่วงที่ดอกฝรั่งบานหรือเริ่มติดผลอ่อน เพ่ือปูองกันผลกระทบต่อแมลงช่วยผสมเกสร 
และควรหยุดพ่นอย่างน้อย 7 วันก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต (ค าแนะน า จากกรมวิชาการเกษตร) 

กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าในการท างาน เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าฐานเรียนรู้จ านวน 
8 ฐาน 

1. นายรอศักดิ์ ประทับศาสตร์ รายงานความก้าวหน้า การจัดท าฐานเรียนรู้เรื่องแหนแดง  
2. นายยาเต็ม วัดเส็น รายงานความก้าวหน้า การจัดท าฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชผสมผสานบริเวณบ้าน 
3. นายฟาติม๊ะ ค ามีสิทธิ์ รายงานความก้าวหน้า การจัดท าฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชผสมผสานเพ่ือการค้า 

ตอนนี้ รพ.ควนโดน สั่งผลผลิตในแปลงวันละ 50 ชุดๆละ 10 บาท และส่งผลผลิต รพ.สตูล ตอนนี้ผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อการส่งทั้ง 2 แห่ง แนะน าสมาชิกกลุ่มช่วยกันปลูกเพ่ิมเติม 

จบเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 14 สวนของนายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น  และครั้งที่ 15 นัดพบกันที่สวนของนางสาว 
อารินญา ลัสมาน บ้านเลขท่ี 97  ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การผสมปุยเคมีใช้เอง
กับสวนยางพารา 
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ภาพประกอบที่ 32 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 15 จัดที่สวนของนายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น 

ครั้งที่ 16 จัดที่สวนของนางสาว อาริญญา ลัสมาน  บ้านเลขที่  97 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การผสมปุยเคมีใช้เองในสวนยางพาราและไม้ผล ดังภาพประกอบที่ 33 

 

ภาพประกอบที่ 33 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 16 จัดที่สวนของนางสาวอาริญญา ลัสมาน 
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ครั้งที่ 17 จัดที่สวนของนายยาเต็ม วัดเส็น  บ้านเลขที่  68 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การใช้กับดักกาวเหนียวในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผักและไม้ผล ดังภาพประกอบที่ 
34 

 

ภาพประกอบที่ 34 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 17 จัดที่สวนของนายยาเต็ม วัดเส็น 

ครั้งที่ 18 จัดที่สวนของนางปรียา ใบหมุด  บ้านเลขที่  195 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การใช้กับดักกาวเหนียวในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผักและไม้ผล ดังภาพประกอบที่ 
35 

  

ภาพประกอบที่ 35 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 18 จัดที่สวนของนางปรียา ใบหมุด 

ครั้งที่ 19 จัดที่สวนของนางตาหรา ใจดี  บ้านเลขที่  158 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การผสมปุยเคมีใช้เองในสวนยางพาราและไม้ผล ดังภาพประกอบที ่36 
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ภาพประกอบที่ 36 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 19 จัดที่สวนของนางตาหรา ใจดี 

ครั้งที่ 20 จัดที่สวนของนางซีตีนาหรา อาด า  บ้านเลขที่  5 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกผักกูดเพ่ือการค้า ดังภาพประกอบที่ 37 

 

ภาพประกอบที่ 37 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 20 จัดที่สวนของนางซีตีนาหรา อาด า 
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ครั้งที่ 21 จัดที่สวนของนางฮาหยาด ตามาตุ  บ้านเลขที่  20 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกพืชผสมผสานบริเวณบ้าน ดังภาพประกอบที่ 38 

 

ภาพประกอบที่ 38 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 21 จัดที่สวนของนางฮาหยาด ตามาตุ 

ครั้งที่ 22 จัดที่สวนของนางสาวอรอฟฺะ เส็นสัน  บ้านเลขที่  159 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกพืชผสมผสานบริเวณบ้าน ดังภาพประกอบที ่39 

 

ภาพประกอบที่ 39 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 22 จัดที่สวนของนางสาวอรอฟฺะ เส็นสัน 
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ครั้งที่ 23 จัดที่สวนของหมาดดี โต๊ะดุสน  ม.6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แก่ การปลูกพืชผสมผสานเพ่ือการค้า ดังภาพประกอบที ่40 

 

ภาพประกอบที่ 40 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 23 จัดที่สวนของหมาดดี โต๊ะดุสน 

ครั้งที่ 24 จัดที่สวนของนายยะโกบ ใจดี  บ้านเลขที่  7/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกกาแฟร่วมยางพารา ดังภาพประกอบที่ 41 
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ภาพประกอบที่ 41 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครัง้ที่ 24 จัดที่สวนของนายยะโกบ ใจดี 

ครั้งที่ 25 จัดที่สวนของนางปารีหนา ใจดี  บ้านเลขที่  161 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกพืชผสมผสานบริเวณบ้าน ดังภาพประกอบที่ 42 

  

ภาพประกอบที่ 42 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 25 จัดที่สวนของนางปารีหนา ใจดี 
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ครั้งที่ 26 จัดที่สวนของนางสาวสุไวยะ ดาแลหมัน บ้านเลขที่  153 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกผักบุ้งในนาข้าว ดังภาพประกอบที่ 43 

 

ภาพประกอบที่ 43 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 26 จัดทีส่วนของนางสาวสุไวยะ ดาแลหมัน 

ครั้งที่ 27 จัดที่ปรายนารีสอร์ท ของนายพิทักษ์ ขอบแต่ง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แก่ การปลูกผักบนกระเบื้อง ดังภาพประกอบที่ 44 

 

ภาพประกอบที่ 44 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 27 จัดที่ปรายนารีสอร์ท ของนายพิทักษ์ ขอบแต่ง 
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ครั้งที่ 28 จัดที่สวนของนางสาวนิภาพร สุวรรณสถิต ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.
สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกมะละกอและฝรั่งเพื่อการค้า ดังภาพประกอบที ่45 

 

ภาพประกอบที่ 45 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที ่28 จัดที่สวนของนางสาวนิภาพร สุวรรณสถิต ณ ศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

ครั้งที่ 29 จัดที่สวนของนายกิตตินันท์ นุ้ยเด็น ณ ไร่ อ. การเกษตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือการค้า ดังภาพประกอบที่ 46 

 

ภาพประกอบที่ 46 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 29 จัดที่สวนของนายกิตตินันท์ นุ้ยเด็น ณ ไร่ อ. การเกษตร 
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ครั้งที่ 30 จัดที่สวนของนายสะหนิ หมัดหลี บ้านเลขที่ 52 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ การปลูกสละร่วมยางพารา ดังภาพประกอบที่ 47 

 

ภาพประกอบที่ 47 กิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 30 จัดที่สวนของนายสะหนิ หมัดหลี  

ผลประเมินการจัดเวทีสัญจร พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.14 คะแนน 
เกษตรกรไดค้วามรู้เรื่องการปลูกพืชมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรได้พัฒนาการ
ปลูกพืชบริเวณบ้าน ได้มีส่วนร่วมกับเพ่ือนบ้าน และมีความสุขในการท าการเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ      
4.38, 4.35 และ 4.20 คะแนน ตามล าดับ ส่วนความชอบในแต่ละช่วงของเวทีวิจัยสัญจร พบว่า เกษตรกรชอบ
ช่วงเรื่องเล่าจากเจ้าของบ้านมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากับ 4.25 คะแนน รองลงมาเกษตรกรชอบช่วงของฝากจากเพ่ือน
บ้าน ดูแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน และรายงานความก้าวหน้าการท างาน โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.20, 4.15 และ 
3.85 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 16-17 
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ตารางที่ 16  ความพึงพอใจที่ได้รับจากการจัดเวทีสัญจร จ านวน 30 ครั้ง  

ด้าน ได้รับความรู้ 

1.เกิดแรงบันดาลใจในการปลูกพืช 3.85 

2. ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้าน 4.35 

3. เกิดความรู้รักสามัคคี 3.75 

4. มีความสุขในการท างานเกษตร 4.20 

5.มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 3.85 

6. ได้ความรู้เรื่องการปลูกพืช 4.55 

7. ท าให้พัฒนาการปลูกพืชบริเวณบ้าน 4.38 

8. ได้ฝึกพูดต่อหน้าผู้อ่ืน 4.21 

เฉลี่ย 4.14 

ตารางที่ 17  ความชอบในแต่ละช่วงเวทีวิจัยสัญจร  

ด้าน ได้รับความรู้ 

1.ของฝากจากเพ่ือนบ้าน 4.20 

2. เรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน 4.25 

3. ดูแปลงปลูกพืชบริเวณบ้าน 4.15 

4. รายงานความก้าวหน้าการท างาน 3.85 

5.เวทีที่ท่านประทับใจสุดคือบ้านของ บ้านของนางสุชาฎา หมัดหลี  

เฉลี่ย 4.11 

หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก คะแนน 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย และคะแนน 1.00 – 1.80 
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
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รายชื่อเกษตรกรหมู่บ้านวิชาการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการประจ าปี 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

 1 นายยาเต็ม วัดเส็น 68 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล – 

 2 นางสะย๊ะ บิสนุม 121 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล  – 

 3 นายสปาก แสงดาว 103 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 081-3688-652 

 4 นางฝาติม๊ะ ค ามีสิทธิ์ 36 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 096-9899-384 

 5 นางยาวีระ อุสนุน 158 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 093-7381-783 

 6 ร.อ.เกษม หอมลออ 180 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 089-9766-850 

 7 นายดนเลาะ หนุ่มพอเด็น 71 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 087-2967-768 

 8 นางดวงตา มาลินี 84 ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 087-6314-562 

 9 นางสาวสุไวยะ ดาแลหมัน 153 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 082-4385-153 

 10 นายหมาน มาราสา 62 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 089-9747-947 

 11 นางสาวอธิชา ดาแลหมัน 237 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 061-5705-787 

 12 นางสาวนุรไอนี ท่าชะมวง 76 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 081-0973-037 

 13 นางสาวณดา แดงนวล 76  ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 062-2350-691 

 14 นางสาวอารินญา ลัสมาน 97  ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล   

 15 นางสุชาฎา หมัดหลี 146 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 096-6345-423 

 16 นางสะแอระ เทศอาเส็น 40  ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล – 

 17 นายอาหลี เทศอาเส็น 40 ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล – 

 18 นายอนุวัฒน์ หมันเส็น 67 ม.9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 083-1938-572 

 19 นางไซยัน ดาแลหมัน 85 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 087-1049-095 

 20 
ร.ต.รอศักดิ์ ประทับ
ศาสตร์ 

403 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 088-7817-943 
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รายชื่อเกษตรกรหมู่บ้านขยายผลที่เข้าร่วมโครงการประจ าปี 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

1 นางสาวนอรีย๊ะ มาลิกัน 106 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 088-7565201 

2 นางสาวปรียา ใบหมุด 195 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 082-8215773 

3 นางสาวรอกาย๊ะ หัสน ี 88 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 081-0938665 

4 
นางสาวสอฝีย๊ะ หมัดอา
ด้ า 

79 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 090-2515021 

5 นายสาหนิ หมัดหลี 52 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 084-4149501 

6 นายยุทธนา มาลินี 129/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 084-8465480 

7 นายสุริยัน มู่เก็ม 157 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 063-8081459 

8 นางตาหรา ใจดี 158 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 089-9742724 

9 นางฉ๊ะ ลัสมาน 101 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 093-7165293 

10 นางรมล๊ะ ใจดี 42/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 084-7471339 

11 นางปารีหนา ใจดี 161 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 080-7067941 

12 นายอดิศักดิ์ ชูฉางหวาง 4/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 061-1790197 

13 นางสาวบียัน ใจดี 4 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 087-2975497 

14 นางกอหรี เส็นสัน 42 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 089-2954244 

15 นายสมมารถ เกตุมุณี 193 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 087-9854120 

16 
นายไซนาอุสมาน มรรคา
เขต 

68 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 082-2641360 

17 นายยะโกบ ใจดี 7/1 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 081-9908756 

18 นางซีตีนาหรา อาด า 5 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 087-9698020 

19 นางฮาหยาด ตามาต 20 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 087-8999508 

20 นางสาว อรอฟฺะ เส็นสัน 159 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 093-5843384 
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ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

 
 

 จ านวนตัวอย่างประชากรที่ส ารวจ จ านวน .......40.......... ตัวอยา่ง 
 แบบส ารวจที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน .....1............. ชดุ 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง............ 
 
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
 
                                 x = ผลคะแนนความพึงพอใจ   n = จ านวนประชากร 

 
 
หมายเหตุ    วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาทท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจการเข้ามามีบทบาทของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

(40 ราย ร้อยละ 85 ของผู้ร่วมโครงการ) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1.1 เพศ ชาย 14 คน หรือร้อยละ 35.00 หญิง 26 คน หรือร้อยละ 65.00 
1.2 อายุ 40 ปี ขึ้นไป 40 คน หรือ ร้อยละ 100.00  
1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 35 คน หรือร้อยละ 87.50 ปริญญาตรี 5 คน หรือร้อยละ 12.50 
1.4 อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ 4 คน หรือร้อยละ 10.00 ธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร 

10 คน หรือร้อยละ 25.00 เกษตรกรอย่างเดียว 26 คน หรือร้อยละ 65.00 
1.5 ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี 20 คน หรือร้อยละ 50.00 ตั้งแต่ 1-2 ปี 20  

คน หรือร้อยละ 50.00  
 อนึ่งผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการน้อยมากประมาณปีละ 1-2 ครั้ง 

เนื่องจากติดภารกิจ ส่วนเกษตรกรมีการประชุมพบปะเดือนละ 4 ครั้ง และมีการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
โครงการกับเกษตรกรสัปดาห์ละประมาณ 3-4 วัน ตลอดปี  
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานเจ้าภาพ) 
ประเด็นความพึงพอใจ 
  สรุประดับความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น และประเด็นที่มีระดับคะแนนสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ  
ล าดับที่ 1 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ล าดับที่ 2 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ล าดับที่ 3 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล& รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 
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ความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ 
รายการ คะแนน

เฉลี่ย 
Sd. ระดับ ล าดับที่

คะแนน 
 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล& รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

2.58 0.50 มาก 3  

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน  

2.48 0.51 มาก 7  

3. ท่านพึงพอใจกับการได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนด/วางแผนการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ 

2.50 0.51 มาก 6  

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่าน
ท างานร่วมด้วย 

2.68 0.47 มาก 1  

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

2.45 0.50 มาก 9  

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไป
ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

2.58 0.50 มาก 5  

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

2.65 0.48 มาก 2  

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

2.48 0.51 มาก 8  

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

2.60 0.50 มาก 4  

รวม 2.55 0.50 มาก   
หมายเหตุ แบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยค่าการแบ่งช่วง =(ค่าสูงสุด-ค่า
ต่ าสุด)/จ านวนช่วงการแบ่ง =(3-1)/3=0.66 ดังนั้น คะแนน 1.00-1.66 =น้อย 1.67-2.33=ปานกลาง 2.34-
3.00=มาก 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. อยากให้โครงการมีส่วนร่วมขยายไปเครือข่ายและในหมู่อ่ืนๆด้วย  
2. ประชาชนมีโอกาสได้เป็นวิทยากรและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการและได้รับการมอบหมาย ร่วมคัดสรรค์สมาชิกและสมาชิก

เครือข่าย และสมาชิกมสี่วนร่วมในการตั้งกฎกติกาของกลุ่ม  
4.ประชาชนได้น าความรู้เรื่องการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงาน

ภาครัฐ ท าให้สามารถท าการเกษตรได้ดีข้ึน  
5. มีการจัดศึกษาดงูาน ท าให้มีความคิดหลากหลาย สามารถน ามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6. สามารถน าเรื่องแนวคิด 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
7. เจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีความเข้าใจในการท างาน การน าความรู้มาให้เกษตรกร

และการส่งเสริมอย่างถูกต้อง  
8. ชุมชนได้แนวคิดและวิธีการผลิตพืชเพ่ือการลดต้นทุนได้เหมาะสม 
9.เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

ส่วนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.    เพศ         (    )   ชาย     (   )  หญิง 
2.    อายุ...........................ป ี        
3.    วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  (  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี   (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก  
4. อาชีพ (  ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ (  ) ธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร (  ) เกษตรกร 
5. ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย (  ) น้อยกว่า 6 เดือน (  ) ตั้งแต่ 6 เดือน -1 ปี (  ) ตั้งแต่ 1- 2 ปี 
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

3 2 1 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล& รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนของหน่วยงาน 

      

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็นของท่านไปใช้
ในการบริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

      

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด/วางแผนการ
ท างานกับหน่วยงานภาครัฐ 

      

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย       

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

      

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

      

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 

      

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็น
เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

      

9. ในภาพรวมของบทบาทท่ีท่านได้รับจากการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

      

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................. ........................................................................................................................  


