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 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้น้้าฝนในเขตต่างๆของ

ประเทศไทยโดยยึดหลักเกษตรยั่งยืนท้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ต่อหน่วยพ้ืนที่

เพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 20 และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่   การทดสอบและพัฒนา

ต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา ได้ด้าเนินงานใน

พ้ืนที่ ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรร่วมโครงการ 6 ราย สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป



เป็นที่ราบลุ่ม การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นที่อยู่อาศัย ที่นา มีต้นตาลโตนดบนคันนาและพ้ืนที่ร่องสวน ผล

จากการส้ารวจข้อมูลด้านการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรพบว่าเกษตรส่วนมากท้านาและปลูกพืช

ผสมผสานบนร่องสวนเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง พืชที่เกษตรกรปลูกทั่วไปในพ้ืนที่มี 

มะม่วงพิมเสนเบา กล้วยน้้าว้า มะพร้าว มะนาว ปาล์มน้้ามัน พืชผักสวนครัว อ้อยคั้นน้้า ด้านปศุสัตว์มี 

เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสงขลาได้น้าระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานมาพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คือความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข มีความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ และคุณธรรม :

ซื่อสัตย์ อดทน  กล่าวคือ ด้านความพอเพียง พัฒนาการผลิตพืชให้มีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ใช้

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  เพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชและมีระบบการผลิตที่

เกื้อกูลซึ้งกันและกันในขบวนการผลิตมีความคุ้มค่าต่อหน่วยการลงทุนเพ่ือพัฒนารายได้และความเป็นอยู่

ให้ดีขึ้น ผลจากการพัฒนาท้าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีชนิดพืชที่มีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเพ่ิมขึ้น โดย

เฉลี่ยจาก 19 ชนิดเป็น 25 ชนิด/ครัวเรือน    ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ได้ใช้ค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกร พัฒนาการ

ผลิตกล้วยน้้าว้าของนางอารี ลัดดาวงศ์ พบว่ากล้วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม  904 กิโลกรัม เป็น 

1,034.47 กิโลกรัม/ไร่/ป ีและกิจกรรมการปลูกถ่ัวเขียว เพ่ือเสริมรายได้หลังการท้านาให้ผลผลิตเฉลี่ย 2ปี 

(ปี 2557และ 2558) 102.50 กิโลกรัม/ไร่  การใช้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน การปลูก

หญ้าอาหารสัตว์ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไม้ใช้สอยเช่นไผ่กิน

หน่อ ขี้เหล็ก มะม่วงหิมพานต์ ต้นพยุง ต้าเสา มะออกกานี   และการท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งกิจกรรม

เหล่านี้เป็นกิจกรรมลดรายจ่าย เสริมรายได้ในครัวเรือน และด้านการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือ

สนับสนุนความส้าเร็จในการพัฒนาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ โดยจัดหมุนเวียนในแปลงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มจ้านวน 6 ครั้ง และนอกพ้ืนที่ ณ ชุมชน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสะตอ อ้าเภอกงหรา โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

อ้าเภอบางแก้ว แปลงปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ของเกษตรกรอ้าเภอเมืองพัทลุง และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลจากการจัดเวทีวิจัยสัญจรท้าให้เกษตรกรมีความตื่นตัว ใน

การศึกษาเรียนรู้  แบ่งปันภูมิปัญญาความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการผลิตพืช สร้าง

ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ สร้างสมประสบการณ์ในการด้ารงชีพ  

     ผลจากการพัฒนาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร

จังหวัดสงขลา  พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการผลิตพืชอย่างน้อย เฉลี่ยร้อยละ 

21.98 และระบบการผลิตพืชทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่คือ ในระบบไร่นา ให้ปลูกพืชใช้น้้าน้อยเป็นพืช



เสริมรายได้หลังการท้านาเช่น ถั่วเขียวหรือพืชไร่อื่นๆ  ส่วนในพ้ืนที่ ทีมี่การขุดยกร่องสวน ใช้ระบบการ

ปลูกพืชแบบผสมผสาน  พืชที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เช่นมะม่วง ฝรั่ง มะพร้าว กล้วยน้้าว้า มะละกอ พืชผัก

สวนครัว ปาล์มน้้ามัน หรือพืชอ่ืนๆ   

  



6. ค าน า 

 ผลกระทบเชิงลบต่อการเกษตรจากการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ท้าให้ภาคเกษตรมี

ความส้าคัญทางเศรษฐกิจลดลงและเกษตรกรยากจนมากขึ้น กล่าวคือสัดส่วนผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค

เกษตรในประเทศลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2540 เหลือร้อยละ 8.3 ในปี 2556 สัดส่วนรายได้เงินสด

สุทธิการเกษตรของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 39.58 เป็น 36.56 ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรเพ่ิมจาก 

53,885 บาท/ครัวเรือน ในปี  2551 /52 เป็น 59,808 บาท/ครัวเรือน ในปี  2554/55 (ส้านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

        ปัญหาดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาเช่นกัน   โดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทร 

สทิงพระ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อ้าเภอของจังหวัดสงขลาคือ อ้าเภอระโนด กระแสสินธุ์  สทิงพระ และสิง

หนครซึ้งมีพ้ืนที่รวม 356,343 ไร่ เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน ในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาเคยมีวิถีชีวิต

อย่างพอเพียงด้วย “โหนด (ตาลโตนด) นา เล” แต่ปัจจุบันกลับพ่ึงพาอาชีพการผลิตพืชได้น้อยลงกล่าวคือ 

ตาลโตนดถูกทิ้งร้างจ้านวนมากเพราะมีรายได้ไม่จูงใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆท้าเป็นอาชีพและมีต้นทุนการ

ผลิตสูงขึ้น ส่วนการพึ่งพาการผลิตพืชอ่ืนๆมีน้อยเนื่องจากข้อจ้ากัดของสภาพนิเวศน์พ้ืนที่เป็นนาขนาดเล็ก

เฉลี่ยประมาณ 11 ไร่/ครัวเรือน และขาดแคลนน้้า จึงท้าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดของ

จังหวัดสงขลา คือมีรายได้เฉลี่ย 6,485 บาท/คน/เดือน ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด ร้อยละ 60 มีสัดส่วน

คนยากจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด ร้อยละ 48 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ , 2552) และเมื่อกระแส 

โลกาภิวัตน์ท้าให้เกษตรกรมีความต้องการใช้เงินเพ่ิมขึ้นแต่พ่ึงพาการปลูกพืชได้น้อยลงจึงท้าให้แรงงาน

ภาคการเกษตรไหลออกสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆที่ก้าลังขยายตัวซึ้งเท่ากับเป็นการซ้้าเติม

ให้ภาคเกษตรพัฒนาได้ยากข้ึนไปอีก 

 เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภูมิสังคมเกษตรพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระแล้วพบว่ามีจุดแข็งคือ มี

ตาลโตนดมากที่สุดในประเทศไทย เคยเป็นแหล่งปลูกข้าวและมะม่วงพันธุ์ดี มีพ้ืนที่ใกล้ตลาดสิ้นค้าและ

ตลาดส่งออก แต่มีจุดอ่อนด้านเกษตรกรยากจน ถือครองพ้ืนที่ขนาดเล็ก ขาดแคลนน้้า ขาดแคลนแรงงาน

ขาดความหลากหลายของพืชพรรณ เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีโอกาสคือช่องทางการตลาดส้าหรับการ

บริโภคสินค้าของชุมชนเมือง และประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ้งมีการส่งออกสิ้นค้าเกษตรไปต่างประเทศทางด่าน

ศุลกากรในจังหวัดสงขลามีมูลคา่ของสินค้าพืชผัก ผลไม้ ประมาณ หนึ่งหมื่นล้านบาท/ปี และหลายชนิดส่ง

มาจากภาคอ่ืนๆ แต่มีอุปสรรคด้านภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาคอุตสาหกรรมดึงแรงงานออกนอกภาค

เกษตร แนวทางการพัฒนาจึงต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การผลิตพืชเดิมหรือพืชใหม่ที่มีศักยภาพทาง

การค้า เพ่ือให้เป็นฐานรายได้หลักอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มความหลากหลาย



ของชนิดพืชให้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ และสร้างต้นแบบให้เกษตรกรเชื่อมั่นในการพ่ึงพาด้านการเกษตร

แทนการเคลื่อนย้ายแรงงาน   

 การแก้ปัญหาด้านการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบนั้น ใน

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทาง

อาหาร การลดความเหลื่อมล้้า และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) สอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เสนอให้น้อมน้าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ปี 2557 และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ก็ได้เน้นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน 

(Priority-based Research Areas) ที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรเพ่ือ

ความยั่งยืน (ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) 

 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้าน
การวิจัยการผลิตพืชในพ้ืนที่ จึงมีบทบาทส้าคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชและได้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการผลิตพืชมาอย่างต่อเนื่องกล่าวคือในปี 2551-2555 ผลการวิจัยในขั้นต้นได้ค้นพบว่าการ
พัฒนาตามแนวทาง “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง”จะท้าให้เกษตรกรมีระดับความพอเพียงในการด้ารงชีพ
เพ่ิมข้ึน ได้แก่การปลูกพืช 9 กลุ่มผสมผสานให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ การสร้างภูมิปัญญาที่เหมาะสม
กับเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้น้าเป็นต้นแบบ และพัฒนาวิถีการด้ารงชีพ(กรมวิชาการเกษตร, 
2557) 

 เพ่ือให้การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาการผลิตพืชได้เพ่ิมขึ้น น้าไปใช้แก้ปัญหาได้จริงอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนา
เทคนิควิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวหน้า และ เป็นการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงจ้าเป็นต้อง
ศึกษาวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสานให้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น  ได้รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน้าไปปรับใช้กับการผลิตพืชในระดับ ชุมชน ต้าบล อ้าเภอ ในพ้ืนที่ราบลุ่ม
ของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา หรือพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 

     7. วิธีด าเนินการ 

              อุปกรณ์ 

                      1. แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ในด้านการผลิตพืชและความพอเพียง 



                         ในการด้ารงชีพก่อนการด้าเนินงาน   แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรหลัง 

                         การด้าเนินงาน 

                       2. พันธุ์พืช  ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยคอก หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้้าตาล  ขุยมะพร้าว  เชือกฟาง  

                          ถุงพลาสติกใส มีดคัดเตอร์   กรรไกรและเลื่อยตัดแต่งกิ่ง 

                        3. เอกสารทางวิชาการ    

              วิธีการด าเนินงาน 

 การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสงขลา มีวิธีการและขั้นตอนการด้าเนินงานคือ ศึกษาข้อมูลจาก ผลส้ารวจ

และวิเคราะห์ระบบการผลิตพืช ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ 

คัดเลือกเกษตรกร ศึกษา ส้ารวจข้อมูล พ้ืนที่และครัวเรือนเกษตรกร  วิเคราะห์ระบบการผลิตพืช และ

สถานการณ์ด้านการผลิตพืชเพ่ือใช้ในการด้ารงชีพ วางแผนพัฒนาระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเกษตรกรทั้งเป็นกลุ่มและรายครัวเรือน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทดสอบ

ระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานในไร่นาเกษตรกร จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม ติดตามผลการ

ด้าเนินงาน บันทึกข้อมูล ประเมินผลกระทบการผลิตพืชต่อการด้ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 1) จากการสรุปผลของการส้ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกรูปแบบ ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 2) การคัดเลือกพ้ืนที่  

 คัดเลือกพ้ืนที่ ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ้งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มในคาบสมุทร 

สทิงพระ จังหวัดสงขลา เกษตรกรส่วนมากท้านาเป็นอาชีพหลัก ปลูกพืชผสมผสานบนร่องสวนเป็นอาชีพ

รอง มีระบบการเกษตรที่เปราะบางกว่าเขตพ้ืนที่ดอนซึ้งปลูกยางพาราและไม้ผลเป็นหลัก 

   3) ประชุมกลุ่มเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

 ประชุมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การด้าเนินงานและระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบ

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรในพ้ืนที่  และคัดเลือก

เกษตรกร ร่วมโครงการ 

             วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ที่เกษตรกรพ่ึงพาทางด้านการเกษตรได้น้อยลง 

                       - รายได้ต่้า ผลผลิตต่้า ราคาผลผลิตตกต่้า  ค่าจ้างแรงงานแพง ค่าครองชีพสูง รายได้

ไม่พอจ่าย 

                       - น้้าท่วม ฝนแล้ง น้้ามีไม่พอใช้ ไม่มีระบบชลประทาน 

                       - ดินเสื่อมโทรม 



                       - คนรุ่นใหม่ไม่ชอบการเกษตร ครอบครัวมีแต่ผู้สูงอายุ 

                       - ชุมชนอ่อนแอ มีปัญหาสังคม 

                       - ขาดความรู้ ขาดการวิจัยในพ้ืนที่ 

              การคัดเลือกเกษตรกร  ได้คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ จ้านวน 6 ราย 

1. นายทะนง  หนูสวัสดิ์ 

2. นางอารี     ลัดดาวงศ์ 

3. นายจรัญ    บุญรัตน์ 

4. นายจันทร์   สุวรรณโณ 

5. นายผล       ธัญญาบาล 

6. นายจรัญ     จิตโสภา 

                การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

             ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอ้าเภอสิงหนคร เป็นพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ค่อย ๆ ลาด

ต่้าลงมา ตามแนวชายฝั่งทิศตะวันออก ด้านอ่าวไทย และทิศตะวันตกด้านทะเลสาบสงขลา มีลักษณะยาว

เรียวเป็นรูปสามเหลี่ยมยื่นสู่ทะเลสาบ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 121,958 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบ 58,685 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 48.12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่นา 23 ,847 ไร่ สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน โดยเริ่ม

ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง

กลางเดือนกุมภาพันธ์  สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ต้าบลร้าแดง เดิมจะเรียกกันว่าชุมชนรังมดแดง เป็นชุมชน

หมู่บ้านที่ได้ตั้งถิ่นฐานมานานหลายร้อยปีมาแล้ว เป็นชุมชนที่มีความส้าคัญในการค้าขาย และขนถ่าย

สินค้าที่มีความส้าคัญในอดีต จ้านวนประชากร 3,630 คน และจ้านวนครัวเรือน 605 หลังคาเรือน มี

จ้านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม การใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย ที่นา

และตาลโตนดบนคันนา และพ้ืนที่ร่องสวน      (ภาพท่ี1)    



 

 

 

 ภาพที่ 1  ภูมิประเทศพ้ืนที่ต้าบลร้าแดง และต้าแหน่งแปลงทดลอง 

         การผลิตพืชในพ้ืนที่ต้าบล ร้าแดง  

 - ข้าว มีพ้ืนที่ 6,800 ไร่ 

 - ตาลโตนด มีผู้ผลิต 200 ราย พื้นที่ 250 ไร่  

 - กล้วยน้้าว้า มีผู้ผลิต 140 ราย พื้นที่ 220 ไร่ ผลผลิตรวม 190,000 กก. ผลผลิตเฉลี่ย  



2,375 กก./ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 13 บาท/กก. 

 - มะม่วง มีผู้ผลิต 90 ราย พ้ืนที่ 127 ไร่ ผลผลิตรวม 174,000 กก. ผลผลิตเฉลี่ย  

2,000 กก./ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 10 บาท/กก. 

 - มะพร้าว มีผู้ผลิต 119 ราย พ้ืนที่ 118 ไร่ ผลผลิตรวม 33,600 กก. ผลผลิตเฉลี่ย  

1,680 กก./ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้  6 บาท/กก. 

 - พืชอ่ืนๆ ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน มีผู้ผลิต 9 ราย พ้ืนที่ 22 ไร่ เริ่มให้ผลผลิต  และ  มะนาว 25 ราย 

14 ไร่  (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ชนิดพืช ต้าบล ร้าแดง อ้าเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา  ประจ้าปี 2556   

ชนิดพืช จ านวนครัวเรือน เนื้อที่
ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
( กิโลกรัม ) 

ผลผลิต
ต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

ตาลโตนด 200 250 216,000 1,080 17.5 
กล้วยน้้าว้า 140 220 190,000 2,375 13.03 
มะนาว 25 14 4,800 2,400 46.25 
มะพร้าว 119 118 33,600 1,680 6 
มะม่วง 90 127 174,000 2,000 10 
ปาล์มน้้ามัน 9 22 0 0 0 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

        ส้ารวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรร่วมโครงการ   

              เกษตรกรอยู่ในวัยสูงอายุ คือมีอายุ 53-74 ปี มีสมาชิกครัวเรือน 2-5 คน ใช้แรงงานเกษตร  

1-3 คน ถือครองที่ดินท้าการเกษตรตั้งแต่จ้านวน 4-43 ไร่ กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย  ท้านา ปลูก

กล้วย มะพร้าว มะม่วง  มะนาว ปาล์มน้้ามันพืชผักสวนครัว อ้อยคั้นน้้า พืชผสมสาน และเลี้ยงวัว  

การศึกษาของสมาชิก   ป 4 -ปริญญาตรี บางรายมีต้าแหน่งทางสังคม มีทัศนคติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่

ดี และมี อัตลักษณ์การเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีด้านผลิตพืชและการด้ารงชีวิต (ตารางท่ี 2) 

  



 

ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจัย ต้าบลร้าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

รายการ ทะนง  
หนูสวัสดิ์ 

อารี  
ลัดดาวงศ์ 

จรัญ  
บุญรัตน์ 

จันทร์ 
สุวรรณโณ 

ผล  
ธัญญาบาล 

จรัญ  
จิตโสภา 

อายุ 53 67 54 74 72 64 
ที่อยู่ 27/3   ม.3 14   ม.6 22/2   ม.3 22/2   ม.4 9   ม.4 65   ม.2 
สมาชิกครัวเรือน 4 5 5 4 2 4 
แรงงานเกษตร 3 2 1 2 1 2 
มีที่ดินจ้านวน  
(ไร่) 

12 22 4 10 13 7 

กิจกรรมเกษตร ท้านาปลูก 
ตะไคร้ 
พืชผสมสาน 
เลี้ยงวัว 

ท้านา ปลูก
กล้วย 
พืชผสม
สาน 
เลี้ยงวัว 

ท้านา ปลูก
มะม่วง 
อ้อย 
พืชผสม
สาน 

ท้านา ปลูก
มะนาว 
พืชผสมสาน 
 

 ท้านา ปลูก
กล้วย 
พืชผสมสาน 
เลี้ยงวัว 

ปาล์ม
น้้ามัน 
มะม่วง 
พืชผสม
สาน 

การศึกษาสูงสุด
ของสมาชิก 

ปริญญาตรี ป. 4 ม.3 ป. 4 ป. 4 ปริญญา
ตรี 

ต้าแหน่งทาง
สังคม 

ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - ข้าราชการ
เกษียณ 

ทัศนคติเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ให้พอเพียง
ทุกระดับ 
ด้าน
เศรษฐกิจ 
และส่งเสริม
พืชในชุมชน 

ความพอดี 
ปลูกพืชให้
พอกิน ไม่
ต้องซื้อ 

คือท้างาน
ให้ส้าเร็จที่
ตนเองชอบ
ใช้ชีวิต ที่
เรียบง่าย
ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกให้พอ
กิน ขาย 
แจกเพ่ือน
บ้าน ก็ท้าสิ่ง
ที่ดีๆ
ช่วยเหลือ
สังคม 

ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ 

ปลูกพืช
เพ่ือเพ่ิม
รายได้  
ลด
รายจ่าย
ท้า
ตัวอย่างที่
ดี 

อัตลักษณ์ ท้างานเพ่ือ
สังคม 

สร้างความ
ดี มีส่วน
ร่วมใน
สังคม 

ซื่อสัตย์ 
ตรงเวลา
ช่วยเหลือ
คนอ่ืน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุมชนด้าน
วัฒนธรรม 

มนุษย์
สัมพันธ์ดี 

การจัด
สวนใน
บ้าน 

     



                 4)  การทดสอบและพัฒนาต้นแบบ  วิเคราะห์ความต้องการ การใช้ประโยชน์และความ

พอเพียงในการผลิตพืช จัดระบบการปลูกพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข มีความรู้: รอบรู้ รอบคอบ และคุณธรรม : 

ซื่อสัตย์ อดทน 

                  การผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ไม่ได้มีความเพียงแค่ปลูกพืชเพ่ือลด

รายจ่ายเพ่ิมรายได้เท่านั้น แต่เป็นการผลิตพืช ที่มุ่งให้เกิดความพอเพียง ในการด้ารงชีพทุกด้านอย่าง

ยั่งยืน 

                  พืชพอเพียง  หมายถึงเพียงพอในด้านความพอประมาณทั้งทางด้านเพ่ือเศรษฐกิจ  สังคม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการผลิตที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน  ผลกระทบทั้งจากภายใน และ

ภายนอกซึ่งจะต้องด้าเนินการผลิตด้วยความมีเหตุมีผล อาศัยความรอบรู้และคุณธรรม 

       ขั้นตอนการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ครัวเรือน ด้านความพอเพียงในการผลิตพืชและการด้ารงชีพ 

 - วางแผนพัฒนา ในแต่ด้านคือ  การเพ่ิมจ้านวนพืช และความหลากหลายของพืช ที่ใช้ประโยชน์

ในมิติต่างๆ อย่างพอเพียงตามแนวทางการพัฒนา 

 - พัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะ รวบรวม

ผสมผสานองค์ความรู้และน้ามาจัดท้าแปลงทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 - จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้รณรงค์ เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนาการ

ผลิตพืชประสบความส้าเร็จ พัฒนาความสามารถในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ 



  ขั้นตอนการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                     

 4.1 จัดท าแผนผังแปลง(ฟาร์ม)ระบบเกษตรของเกษตรกร 

 

 
นายทะนง หนูสวัสดิ์ 

พ้ืนที่  12  ไร่  ปลูก ตะไคร้  ท้านา  กล้วย พืชผสมผสาน และเลี้ยงวัว 

 
นางอารี ลัดดาวงศ์  

พ้ืนที่ 22 ไร่ ปลูกกล้วย ท้านา พืชผสมสาน และเลี้ยงวัว 

 
นายจรัญ บุญรัตน์ 

พ้ืนที่ 4 ไร่ ปลูกมะม่วง ท้านา อ้อย พืชผสมสาน และเลี้ยงวัว 
 



 
นายจันทร์ สุวรรณโณ 

พ้ืนที่ 10 ไร่ ปลูกมะนาว ท้านา พืชผสมสาน เลี้ยงวัว 
 

 
นายผล ธัญญาบาล 

พ้ืนที่ 13 ไร่ ปลูกกล้วย ท้านา พืชผสมสาน และเลี้ยงวัว 

 
นายจรัญ จิตโสภา 

พ้ืนที่ 7 ไร่ ปลูกมะม่วง ปาล์มน้้ามัน  และพืชผสมสาน 
 
  
 
 



 
 
 

4.2 เก็บตัวอย่างดิน และส่งวิเคราะห์สมบัติดิน (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ดิน ( เดือนกรกฎาคม 2557 ) 
 
รายการ ระดับที่เหมาะสม ทะนง ผล จัน ครูจรัญ จรัญ อารี 
ความเป็นกรด-ด่าง  5.5-7.5 7.7 8.1 7.6 6.7 7.3 7.3 
อินทรียวัตถุ(%) 2.5  ขึ้นไป 0.6 0.3 1.5 0.9 2.5 0.7 
ไนโตรเจน(%) 5 ขึ้นไป 0.03 0.01 0.08 0.04 0.13 .04 
ฟอสฟอรัส(mg/kg) 15 ขึ้นไป 15 11 152 16 64 14 
โพแทสเซี่ยม(mg/kg) 90 ขึ้นไป 150 128 132 235 246 118 
แคลเซี่ยม(cmole/kg) 10 ขึ้นไป 8 16 23 4 20 13 
 
 จากผลการวิเคราะห์สมบัติดิน พบว่า สภาพดินแปลงปลูกพืชมีสภาพค่อนข้างมีคุณสมบัติเป็น
กลาง-ด่างอ่อนๆ  มีอินทรียวัตถุน้อย ไนโตรเจน ต่้า  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ในระดับที่เพียงพอ 
           
 4.3 การส้ารวจข้อมูลระบบการผลิตพืช (9 กลุ่มพืชผสมผสานพอเพียง ) ของครัวเรือนเกษตรกร
ร่วมโครงการ ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ( ตารางที่ 4 ) 



ตารางท่ี 4  ข้อมูลการผลิตพืชผสมสาน(๙กลุ่มพืชผสมผสานพอเพียง)ของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจัย ต้าบลร้าแดง อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  
   

รายการ ทะนง หนูสวัสดิ์ อารี ลัดดาวงศ์ จรัญ บุญรัตน์ จันทร์ สุวรรณโณ ผล ธัญญาบาล จรัญ จิตโสภา 
พืชรายได้ กล้วย 200 กอ ข้าว 2 

ไร่ ชัยนาท 4.5 ตัน 
ขาย 2.5 ตัน 17,500  
ตะไคร้ในนา 3.5 ไร่ร่อง
สวน 3,000 กอ   
รายได้ 105,000  บาท 

กล้วย 900 กอ 9ไร่ 
เริ่มให้ผลผลิตปี 57 
ข้าว 4 ไร่ 9,500 บาท 

มะม่วงพิมเสน  11  
ต้น 480 กก 12,000 
บาท 
อ้อยคั้นน้้า รายได้
2,800 บาท ปาล์ม
น้้ามัน 100 ต้น ปลูก 
สค. 56 

ข้าว 10 ไร่ 28,000 
บาท   
มะนาว 5 ไร่ 20,000 
บาท 

กล้วย 500 ต้น  
30,000 บาท 
กระท้อน 15 ต้น 
2,000 บาท 
 

แก้วมังกร  30 ต้น 
2,100 บาท 
ปาล์ม 120 ต้น ปลูก 
กย 55  
มะม่วง 40 ต้น3,000 
กก 15,000 บาท 

พืชอาหาร ตะไคร้  ถั่ว  พริก  
มะเขือ  ข้าว 

ข้าว และพืชผักสวน
ครัว 

ข้าว  ตะไคร้  พริก  ข่า  
ผัก  ถั่วฝักยาว ขม้ิน 

ข้าว  ตะไคร้  พริก  ข่า  
ผัก  

ข้าว  กล้วย  มะพร้าว  
กระท้อน  มะนาว   

ผัก  มะพร้าวน้้าหอม  
กล้วย  มะนาว  

พืชสมุนไพร
สุขภาพ 

- - รางจืด  ทุเรียนเทศ  ทุเรียนเทศ 
เจตมูลเพลิงดอกแดง 

ตูดหมูตูดหมา(พาโหม) พริกไทย  ขิง  ดีปลี  
ข่า  กระชายด้า  
โหระพา 
ฟ้าทลายโจร 

สมุนไพรก้าจัด
ศัตรูพืช 

- กระเพราแดง   - ทุเรียนเทศ   - - 

พืชอาหารสัตว์ หญ้าธรรมชาติ หญ้าธรรมชาติ หญ้าธรรมชาติ หญ้าธรรมชาติ หญ้าธรรมชาติ หญ้าธรรมชาติ 
พืชไม้ใช้สอย - พยุง 50 ต้น 

มะออกกานี  25 ต้น
พะยอม 25 ต้น 

ไผ่สีสุก 1 กอ   
 

ไผ่สีสุก 2 กอ  
มะออกกานี 10 ต้น 
ต้นต้าเสา 6 ต้น

ตะเคียน  มะขาม
เปรี้ยว  สะเดา 

ไผ่หวาน  5 กอ 



ตะเคียนทอง 4 ต้น  
    สะเดา 5 ต้น   
  



รายการ ทะนง หนูสวัสดิ์ อารี ลัดดาวงศ์ จรัญ บุญรัตน์ จันทร์ สุวรรณโณ ผล ธัญญาบาล จรัญ จิตโสภา 
พืชอนุรักษ์ดิน
น้้า 

ปอเทือง  - ปอเทือง   แฝก   - - 

พืชอนุรักษ์
พันธุกรรม 
 
มีรายได้รวม 
จากกิจกรรม 
การปลูกพืช 
รายได้เฉลี่ย    

ต้นไข่เน่า    หนุ่มซอ    
ล้าพู ตาลโตนด 
 
 
105,000 บาท 
 
40,733 บาท 

ตาลโตนด 
 
 
 
9,500 บาท 
 
ต่อครัวเรือน 

ต้นไข่เน่า  สาเก
ตาลโตนด 
 
 
14,800 บาท 
 
 
     

ตาลโตนด  สาเก 
 
 
 
48,000 บาท   

ตาลโตนด 
 
 
 
50,000 บาท 

ตาลโตนด 
 
 
 
17,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



  จากการส้ารวจข้อมูลและวิเคราะห์การผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนเกษตรกรพบว่าการผลิตพืชยังไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ มีความจ้าเป็นจะต้องพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมจ้านวนพืชและความหลากหลายของชนิดพืช ที่ใช้ประโยชน์ ในมิติต่างๆอย่างพอเพียง และยั่งยืน มี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกร ตลอดจน
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดจิตส้านึกในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง  

  
4.4 แผนพัฒนาระบบการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความพอเพียงในครัวเรือนเกษตรกร มี 2 ระบบคือ 

 - พ้ืนที่นาข้าว  ปลูกพืชใช้น้้าน้อยหลังการท้านา เพราะไม่มีระบบชลประทาน  เช่น ปลูก 
ถั่วเขียว เพ่ือเป็นพืช อาหาร เสริมรายได้ และพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน 

 - พ้ืนที่ยกร่องสวน ปลูกพืชผสมผสานให้มีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์มีพืชหลัก พืชรอง    
พืชผักสวนครัวเพ่ือเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน (รายละเอียดแผนการพัฒนาการผลิตพืชราย
ครัวเรือนตารางที่ 5) 

 
4.5 การพัฒนาเทคโนโลยีในไร่นาเกษตรกร เป็นการน้าเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของพ้ืนที่มาปรับใช้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาให้กับเกษตรกร      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ตารางท่ี 5  แผนพัฒนาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรายครัวเรือน 

รายการ ทะนง หนูสวัสดิ์ อารี ลัดดาวงศ์ จรัญ บุญรัตน์ จันทร์ สุวรรณโณ ผล  ธัญญาบาล จรัญ  จิตโสภา 
การถ่ายทอด 
เทคโนโลยี 
และพัฒนา 
ระบบการ 
ผลิตพืชใน 
ไร่นาของ 
เกษตรกร 
 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-ปลูกหญ้าอาหาร 
สัตว์ 
-ผักสวนครัว 
(เพ่ิมชนิดพืช) 
-ปลูกไผ่กินหน่อ 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-ผักสวนครัว 
(เพ่ิมชนิดพืช) 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-ปลูกหญ้า 
อาหารสัตว์ 
-ผักสวนครัว 
(เพ่ิมชนิดพืช) 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-ปลูกผักสวนครัว 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-ปลูกผักสวนครัว 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
หลังนา 
-แก้วมังกร 
(ปลูกเพ่ิม) 
-มะพร้าวน้้าหอม 
(ปลูกเพ่ิม) 
-ผักสวนครัว 
(เพ่ิมชนิดพืช) 

 -ปลูกมะละกอ 
-ปลูกพืชใช้สอย 
-ปลูกมะพร้าว 

-กล้วย  จัดการปุ๋ย 
การตัดแต่งหน่อ/ใบ 
-พืชใช้สอย 
(ปลูกเพ่ิมเติม) 
  

-ปาล์มน้้ามัน  ปุ๋ยตาม
ค้าแนะน้า 
-ปลูกพืชใช้สอย 
 

-การขยายพันธุ์ 
พืช(การตอนกิ่ง 
มะนาว) 
-พืชใช้สอย 
(ปลูกเพ่ิมเติม) 

--กล้วย  จัดการ 
ปุ๋ย  ตัดแต่งหนอ 
/ใบ 
-พืชใช้สอย 
(ปลูกเพ่ิมเติม) 
 

-ปาล์มน้้ามัน  
ปุ๋ยตามค้าแนะน้า 
-ปลูกพืชใช้สอย 
 

 
 

 



 
 
 



4.5 การพัฒนาเทคโนโลยีในไร่นาเกษตรกร  เป็นการน้าเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนทีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา การปลูกกล้วยน้้าว้า  
การผลิตมะนาววงบ่อ  การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การดูแลบ้ารุงรักษาไม้ผลเช่นมะม่วง 
การขยายพันธุ์พืช การใช้กับดักแมลงวันทอง  การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ล  

 4.5.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวหลังนา 

      การปลูกถ่ัวเขียว 
การปลูกถ่ัวเขียวหลังการท้านาในภาคใต้ตอนล่างสามารถปลูกได้ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม 
     การปลูก 
การปลูกโดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ 
      1. การปลูกแบบหว่าน โดยไถดะ 1-2 ครั้ง หวานเมล็ดให้สม่้าเสมอแล้วไถกลบอีกครั้งเพ่ือรักษา
ความชื้นในดิน ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 5-6 กก./ไร่ 
       2. การปลูกแบบแถว ใช้ระยะระหว่างแถว 50 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม.หยอดหลุม 3-4 
เมล็ด หรือโรยเป็นแถวแล้วถอนแยกให้ได้ 15-20 ต้น/เมตรใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กก./ไร ่
     การให้น้้า 
 เพ่ือให้ได้ผลผลิตดีควรให้น้้าทุกๆ 10-14 วัน โดยพยายามอย่าให้ขาดน้้าในระยะที่ถั่วเขียวติด
ฝักและหยุดให้น้้าเมื่อฝักแรกแก่ การให้น้้าแต่ละครั้งอย่าปล่อยให้น้้าท่วมแปลงควรระบายน้้าออกให้
หมดหลังจากให้น้้าทุกครั้ง 
      การก้าจัดวัชพืช 
 พ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชทันทีหลังปลูก โดยใช้สารอลาคลอร์ 600 ซีซี/ไร่ หรือใช้เฟลกซ์ผสม
วันไซด์ 160+160 ซีซี/ไร่ พ่นฆ่าวัชพืชใบแคบเมื่อมีวัชพืช 2-3 ใบ หรือใช้จอบดายหญ้าเมื่อถั่วเขียว
อายุ 15วันและ 30วัน 
      การใส่ปุ๋ย 
ปุ๋ยเคมีท่ีใช้กับถั่วเขียวสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ ใส่พร้อมปลูกหรือใส่เมื่อถ่ัวเขียวอายุ 20 วัน 
       การเก็บเกี่ยว 
 ใช้วิธีปลิดฝักแก่ที่เปลี่ยนเป็นสีด้า เก็บเกี่ยว 2 ครั้งเมื่อถั่วเขียวอายุประมาณ 65 วัน และ 75 วัน 
       การเก็บเมล็ดพันธุ์ 
 สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพ่ือใช้ปลูกในฤดูกาลต่อไปได้ โดยลดความชื้นให้อยู่ในระดับ 
11-12 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเมล็ดในกระสอบป่านที่สะอาดเก็บในโรงเก็บที่สะอาดมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ถ้าพบการเข้าท้าลายของด้วงถั่วเขียวให้รีบน้าออกผึ่งแดด หรือรมเมล็ดด้วยสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ 56 
เปอร์เซ็นต์ อัตรา 2-3 เม็ด/เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 1 ตัน 

  การปลูกกล้วยน้้าว้า 
วิธีปลูก 



     - ปลูกในช่วงฤดูฝน 
     - ปลูกด้วยหนอใบแคบหรือต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
     - เตรียมหลุมปลูกขนาด 50X50X50 ซม. 
     - ปุ๋ยคอกประมาณ 5 กิโลกรัม ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 50 กรัม ผสมเข้าด้วยกันกับดินใส่ในหลุม สูง
ประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม 
     - ยกถุงกล้าต้นกล้วยวางในหลุมโดยระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย 
     - ใช้มีดคมๆกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน(ซ้ายและขวา) ดึงถุงพลาสติกออกโดย
ระวังอย่าให้ดินแตก กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น 
     - คลุมบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง 
     - รดน้้าให้ชุ่ม 
ระยะปลูก 
     2.5x3.0 เมตร, 2.5x2.5 เมตร จ้านวนต้นต่อไร่ เฉลี่ย 200,300 ต้นต่อไร่ 
การดูแลรักษา 
      การใส่ปุ๋ย  ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 4 
ครั้งๆละ 250 กรัมแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 3 เดือน 
      การให้น้้า ปริมาณน้้าที่ให้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ความชุ่มชื้นของดิน ปริมาณลมที่พัดผ่านจะท้าให้
การคายน้้ามากจึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากรากจะหาอาหารอยู่
บริเวณผิวดินจึงท้าให้หยุดการเจริญเติบโต 
       การตัดแต่งหน่อ  ตัดแต่งหน่อหลังจากปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะมีหน่อขึ้นมารอบๆโคนตัดไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะเริ่มออกปลี หรือ หลังปลูกแล้วประมาณ 7-8 เดือน ควรมีการไว้หน่อทดแทน 1-2
หน่อ โดยหน่อที่ 1และ 2 ควรมีอายุห่างกันประมาณ 4 เดือน เพ่ือให้ผลกล้วยมีความอุดมสมบูรณ์โดย
เลือกหน่อที่อยู่ในทิศทางท่ีตรงกันข้าม 
       การตัดแต่งใบ  ควรตัดแต่งใบช่วงที่ต้นเริ่มโตจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเลือกใบแก่ และใบที่เป็นโรค
ออกตัดให้เหลือประมาณ 7-12 ใบ เพื่อป้องกันต้นกล้วยโค่นช่วงออกปลี เพ่ือใช้ใบปรุงอาหาร และ
เพ่ิมความเจริญเติบโตของผลกล้วย 
       การเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยวกล้วยระยะใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่ง หากขนส่งไปขาย
ไกลๆ อาจตัดกล้วยเมื่อความแก่ประมาณ 75 % การดูลักษณะความอ่อนแก่ของกล้วย อาจดูจาก
ลักษณะผล เช่น ดูขนาดลูกกล้วยเหลี่ยมกล้วย หรือใช้วิธีนับอายุจากวันแทงปลี หรือวันตัดปลี ในการ
ตัดจะต้องพิจารณาถึงต้นสูงหรือเตี้ย ถ้าสูงก็ให้ตัดบริเวณโคนต้นเพ่ือให้ต้นเอียงลงมาโดยให้อีกคนหนึ่ง
จับหรือรับเครือกล้วยไว้ จะต้องเหลือก้านให้ยาวพอสมควร น้าไปยังโรงเรือนเพ่ือคัดขนาดบรรจุต่อไป 
         การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว น้าเครือกล้วยแขวนไว้บนราว ปล่อยให้ยางไหลจนแห้ง ท้าความ
สะอาดถูผลหรือบริเวณปลายผลที่มีกลีบแห้งติดอยู่ออกให้หมด แยกเครือกล้วยออกเป็นหวีๆอย่าง



ระมัดระวังอย่าให้รอยตัดช้้า คัดเลือกผลที่มีรอยต้าหนิ หวีที่ไม่ได้ขนาดออก จุ่มในน้้าผสมสารไธอาเมน
ตาโซล แล้วผึ่งลมหรือเป่าให้แห้ง บรรจุหีบห่อ/บรรจุลงเข่งโดยมีใบตองรองเพ่ือป้องกันการบอบช้้า 

    เทคโนโลยีการผลิตมะนาววงบ่อ 
         การให้น้้า  โดยใช้สายยางรดหรือต่อระบบน้้าแบบมินิสปริงเกอร์ รดน้้าให้ต้นมะนาว 1-2 วัน
ต่อครั้ง 
          การใส่ปุ๋ย หลังปลูกมะนาวได้ 1 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม/ต้น ใส่
เดือนละ 1 ครั้ง จนถึงระยะบังคับให้มีการออกดอกจึงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อัตรา 100-200 กรัม/
ต้น 
           การคลุมโคนต้น  เพ่ือรักษาความชื้นของผิวหน้าดิน และควบคุมวัชพืชให้น้อยลง 
           การตัดแต่งกิง่  ตัดกิ่งที่เป็นโรค และซ้อนกันให้เหลือกิ่งมะนาวที่กระจายสม่้าเสมอกันทั่วทั้งต้น 
           การค้้ากิ่ง  มะนาวที่ปลูกในวงบ่อจะโค่นล้มง่ายควรค้้ากิ่งรอบต้น เพ่ือรองรับน้้าหนักของต้น
และผลมะนาว 
           การเพ่ิมดินปลูก  เมื่อดินปลูกเดิมยุบตัวท้าให้ดินแน่น รากเจริญเติบโตได้ไม่ดี ควรน้าดิน  ปุ๋ย
คอก  และขี้เถ้าแกลบอัตราส่วน  2:1:1 ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัม/ต้น น้ามาใส่เติม
ในวงบ่อ ให้เต็มปากบ่อหรือพูนขึ้นมาเล็กน้อย 
ขั้นตอนการบังคับมะนาวในวงบ่อ ให้ผลผลิตนอกฤดูกาล 
      1. ระยะเตรียมต้น (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
           - ให้น้้าอย่างสม่้าเสมอ 1-2 วันต่อครั้งทุกเช้า 
           - ตัดแต่งกิ่งที่ทรุดโทรมและเป็นโรคไปท้าลาย เติมดินผสมหรือปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร  
15-15-15 อัตรา100 กรัม/ต้นและพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 21-21-21 อัตราตามฉลาก 
           - พ่นสารป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูมะนาวที่พบการระบาด 
       2. ระยะกระต้นการออกดอกและติดผลอ่อน (กันยายน-ตุลาคม) 
            - งดการให้น้้าต้นมะนาว และน้าพลาสติกมาคลุมโคนต้นเพ่ือป้องกันน้้าลงมาที่โคนต้น
มะนาว ประมาณ 10-15  วันจนต้นมะนาวแสดงอาการเหี่ยว 75-80% จากนั้นให้น้้าอย่างสม่้าเสมอ 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อัตรา 150 กรัม/ต้น พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 อัตราตามฉลาก ทุก 7 วัน 
เพ่ือกระตุ้นการออกดอก  หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ มะนาว จะเริ่มแตกใบอ่อนและ มีดอก 
ควรมีการพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูมะนาว เช่น โรคแคงเกอร์ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ 
และไรแดง 
        3. ระยะติดผล (พฤศจิกายน-กุมภาพันธุ์) 
              - ให้น้้าต้นมะนาวอย่างสม่้าเสมอ ทุกวันตอนเช้า 
              - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  อัตรา 150 กรัม/ต้น เพื่อบ้ารุงต้นและผล 
              - พ่นสารป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูมะนาวเมื่อพบการระบาด 
         4. การเก็บเกี่ยวผลผลติ 



              - หลังจากดอกบาน ประมาณ 4-5 เดือน สามารถเก็บผลผลิตมะนาว  อายุการเก็บเก่ียว
ขึ้นอยู่กับพันธุ์มะนาว 

 การปลูกปาล์มน้้ามัน 
       1. วิธีการปลูก 
          1.1 การเตรียมพ้ืนที่ 
                - โค่นและก้าจัดต้นไม้ออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบ 
                - ท้าถนนใหญ่ กว้างประมาณ 6 เมตร เพ่ือให้ขนย้ายผลผลิตได้สะดวก 
                - ท้าร่องระบายน้้าควบคู่ไปกับถนน ในพ้ืนที่ควรมีร่องระบายน้้า 3 ชนิดคือ 
                      1) ร่องระบายน้้าในแปลง ท้าทุกๆ 6-8 แถว ของปาล์มน้้ามัน 
                       2) ร่องระบายน้้ารวม สร้างขนานไปกับถนนเข้าแปลง เชื่อมต่อกับร่องระบายน้้าใน
แปลงกับร่องระบายน้้าใหญ่ ระยะห่างแต่ละร่อง 200 เมตร 
                       3) ร่องระบายน้้าใหญ่ รับน้้าจากร่องระบายน้้ารวม และระบายน้้าออกสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ สร้างขนานไปกับถนน 
          1.2 ระยะปลูก 
                       -ควรปลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะระหว่างต้นด้านละ 9 เมตร 
                       - วางแนวปลูกให้สอดคล้องกับการระบายน้้า ความลาดเทของพ้ืนที่และทิศทาง
ของแถวตามทิศตะวันออก-ตก 
          1.3 การปลูก 
                       - ใช้ต้นกล้าปาล์มน้้ามันอายุ 12-18 เดือน ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ภาคใต้บริเวณ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม และชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ปลูก
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
                      - ขุดหลุมกว้าง 45 ซม. ยาว 45 ซม. ลึก 35 ซม. ให้มีลักษณะเป็นรูปตัวยู 
                      - แยกดินบนและดินล่างตากดินในหลุมไว้ 10 วัน 
                      - ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตรองก้นหลุม อัตรา 250-500 กรัมต่อหลุม โดยผสมดินกับปุ๋ยให้
เข้ากัน 
                      - น้าต้นกล้าปาล์มน้้ามันวางลงในหลุม ใส่ดินชั้นบนลงไปก่อน แล้วจึงใส่ดินชั้นล่าง
ตามลงไป อัดดินให้แน่นพอสมควร 
             1.4 การปลูกซ่อม 
                       - ตรวจต้นกล้าที่ปลูก ต้นกล้าต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง ไม่ลึกหรือตื้นกวาเดิม ต้น
ใดที่ยังอัดดินไม่แน่น หรือถูกลมพัดโยก ต้องท้าหลักแล้วผูกให้แน่น 
                       - ควรปลูกซ่อมภายใน 1 เดือนหลังจากปลูก 
      2. การปลูกพืชคลุมดิน 



               ปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน โดยใช้เมล็ดอัตรา 0.8-1 กิโลกรัม 
ในสัดส่วน ถั่วคาโลโปโกเนี่ยม : เพอราเรีย : ถั่วเซนโตรซีมา เท่ากับ 2 : 2 : 3 โดยน้้าหนัก หรือ อาจ
ใช้เฉพาะถั่วเพอราเรีย และถั่วเซนโตรซีมา ในสัดส่วน  2 : 3  เพ่ือป้องกันวัชพืช ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แปลงปลูก 
       3. การตัดช่อดอก 
               ควรตัดช่อดอกปาล์มน้้ามันทิ้งในระยะแรกช่วงต้นปาล์มอายุ 16-18 เดือนหลังปลูก เพื่อ
เพ่ิมความสมบูรณ์ของต้นปาล์มน้้ามันในการให้ผลผลิต 
        4. การตัดแต่งทางใบ 
                - ปาล์มน้้ามันที่เริ่มปลูกจนถึงปีที่ 6 ควรไว้ทางใบ 7-8 รอบ (56-64 ทางใบ) 
                - ปาล์มน้้ามันที่โตเต็มที่ ควรไว้ทางใบ 4.5 – 6.5 รอบ ( 36- 48 ทางใบ ) 
                - ไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดทางใบให้เหลือรองรับ
ทะลายปาล์มเพียง 2 ทาง (ชั้นล่างจากทะลาย) 
                 - ทางใบที่ตัดแล้ว ควรน้ามาเรียงไว้รอบโคนต้น หรือเรียงกระจายแถวเว้นแถว 
         5. การให้ปุ๋ย 
                 การใส่ปุ๋ยควรใช้วิธีหว่านรอบทรงพุ่มต้นปาล์มน้้ามัน 
                                         

  



ตารางการใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน้้ามัน 
 

  ปุ๋ย (กรัม/ต้น) 

ปีที่   เดือนที่     แอมโมนีย
ซัลเฟต     

ร็อคฟอสเฟต     โพแทสเซี่ยม
คลอไรด์    

คีเซอร์ไรด์    โบเรท 

1 0   หลุมปลูก          - 500 - - - 
 1 109.3 - - - - 
 3 175.2 - - 100 - 
 6 219 - 100 - - 
 9 328.6 250 150 - 30 
 12 394.3 - 200 - - 
2 15 547.8 - - 250 - 
 18 547.6 500 500 - 60 
 21 876.2 - 750 250 - 
 24 1,314.3 500 1,000 - - 
3 27 1,642.9 - 1,000 500 - 
 31 1,642.9 1,500 1,000 - 90 
 36 2,190.4 - 1,000 500 - 
4 40 2,190.4 1,500 1,500 500 100 
 46 2,190.4 - 1,500 500 - 
5 52 4,380.8 1,500 2,000 500 80 
 58 1,642.9 - 2,000 500 - 
6 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1 2,190.4 1,500 2,000 500 80 
 ครั้งที่ 2 3,285.7 - 2,000 500 - 
 

ปุ๋ยแอมโมเนี่ยมซัลเฟต         (21-0-0) 

ปุ๋ยทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต  (0-46-0) 

ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต               (0 -3- 0) 
ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์      (0-0-60) 

        - ควรก้าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ 



        - ควรเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้้ามันไปวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือประเมินความต้องการธาตุ
อาหารของปาล์มน้้ามัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย                  
                    ล  
5) การบันทึกข้อมูล 
     - ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร 
     - ข้อมูลระบบการผลิตพืชของเกษตรกร (พืชหลัก-พืชรอง-พืชเสริมรายได้) 
     - รายได้ (รายรับ-รายจ่าย) 
     - แผนผังฟาร์ม 
     - ข้อมูลผลการวิเคราะห์สมบัติดิน 
    - การประเมินผลความพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกร ด้านการผลิตพืชและการใช้ประโยชน์  การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ ความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อม ความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม  สังคม  เศรษฐกิจ) 
    สรุปผลระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่ 
     - เวลาและสถานที่    เริ่มต้น ตุลาคม  2557  สิ้นสุด  กันยายน  2558 
                             สถานที่ท้าการทดลอง  แปลงเกษตรกร ต้าบลร้าแดง  อ้าเภอสิงหนคร      
                             จังหวัดสงขลา              
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
     8.1 ผลการพัฒนาระบบการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนเกษตรกรและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 

           นายทะนง   หนูสวัสดิ์ 
กิจกรรมด้านพืช 
  - ปลูกถ่ัวเขียวหลังนาพันธุ์ชัยนาท  84-1  พ้ืนที่ 2ไร่(ผลผลิต/รายได้ ตามตารางที่  6 และ 7) 
 - หญ้าอาหารสัตว์ 2 ไร่ (เนเปีย  อ้อยอาหารสัตว์) เลี้ยงวัว 
 - ปลูกพืชผักสวนครัวเช่น  มะเขือยาว  พริก  ขมิ้น พืชผัก อ่ืนๆ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 - ปลูกไผ่กินหน่อ จ้านวน  10 ต้น   
 - ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  5 ต้น 
 - ปลูกมะละกอ พันธุ์ออลแลนด์ พ้ืนที่  1 ไร่  จ้านวน 92 ต้น รายได้ 17,940 บาท ( ผลผลิต
เฉลี่ย  13 กก./ต้น ราคาเฉลี่ย กก.ละ 15 บาท ต้นทุนค่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต้นละ40.50 บาทหรือไร่
ละ 3,726บาท ) 
 -ข้าวโพดหวาน 0.5 ไร่( จ้าหน่ายได้ 1,235 กก.ๆละ 13 บาทเป็นเงิน 16,055 บาทต้นทุน 
3150 บาท) มีรายได้ 12,905 บาท 
 - ปลูกพืชใช้สอย  มะออกกานี 12 ต้น  พยุง  5 ต้น  ขี้เหล็ก 5 ต้น 

            - ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 



           นางอารี  ลัดดาวงศ์ 
กิจกรรมด้านพืช 
 - ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา พันธุ์ชัยนาท 84-1 พ้ืนที่   1ไร่(ผลผลิต/รายได้ตามตารางที่  6 และ 7) 
 - ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น  ขมิ้น  ตะไคร้  พริก พืชผักอ่ืนๆ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 - ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  5 ต้น 
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกล้วยน้้าว้า  เกษตรกรปลูกกล้วยแบบยกร่องสวนพื้นที่ 9 ไร่ปลูกกล้วย 900 
กอ (1 ไร่= 100 กอ) 

 - วิธีการปฏิบัติเกษตรกร ใช้ปุ๋ยคอก(ข้ีวัว)ปีละ 2 กระสอบ/กอ(กระสอบละ 20กิโลกรัมราคา 
20 บาท)โดยจะใส่ 2 ครั้งๆละ 1 กระสอบในช่วงต้นเดือน มกราคม และกรกฎาคม ไว้หน่อมาก 5-10 หน่อ/กอ 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,304 กก./ไร่/ปี หรือคิด เป็นเงิน 13,040 บาท/ไร่/ปี(กล้วยดิบราคาจ้าหน่ายเฉลี่ย กก.ละ 10 
บาท) ต้นทุนค่าปุ๋ยคอก 4,000 บาท/ไร่/ปี ฉะนั้นเกษตรกรมีรายได้สุทธิ เมื่อหักค่าปุ๋ยแล้ว เป็นเงิน 9,040 
บาท/ไร่/ปี  

  -วิธีแนะน้าใช้ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว)ปีละ 1 กระสอบ/กอ โดยใส่ในช่วงเดือนกรกฎาคม และเพ่ิมปุ๋ยเคมี
สูตร  13-13-21 ในอัตรา  1  กิโลกรัม/กอ/ปีโดยแบ่งใส่  4 ครั้งๆละ 250 กรัม/กอ ห่างกัน 3 เดือน และ
แนะน้าการตัดแต่งทางใบ  การไว้หน่อกอละ 2-3 หน่อ/กอ 

จากการถ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวเกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย  1,439.47 กก./ไร่/ปี 
หรือ คิดเป็นเงิน 14,394.70 บาท/ไร่/ปี (กล้วยดิบราคาเฉลี่ย กก.ละ 10 บาท) ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก
เป็นเงิน 4,050 บาท/ไร่/ปี (ปุ๋ยเคมีจ้านวน 2 กระสอบๆละ 1,025 บาทและปุ๋ยคอกจ้านวน 100 กระสอบๆละ 
20 บาท) เกษตรกรมีรายได้สุทธิเมื่อหักต้นทุนแล้วจ้านวน 10,344.70 บาท/ไร่/ปี  ดังนั้นเมื่อเกษตรกรปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้า จะมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ยไร่ละ 1,304.70 บาท/ไร่/ปี  
- ปลูกไม้ใช้สอย  ต้น พยุงเพ่ิม 50ต้น 
- ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 

             นายจรัญ บุญรัตน์ 
กิจกรรมด้านพืช 

  - ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา พันธุ์ชัยนาท 84-1 พ้ืนที่ 2 ไร่(ผลผลิต/รายได้ ตามตารางที่  5 และ 6) 
  - หญ้าอาหารสัตว์ 2 ไร่  (ปลูกอ้อยอาหารสัตว์) 
  - ปลูกผักสวนครัว  เช่น พริก ตะไคร้  ขม้ิน  ผักบุ้ง  อื่นๆเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  - ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์ 5 ต้น 

 - พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามัน  พื้นที่ 5 ไร่  100 ต้นใช้ปุ๋ยตามค้าแนะน้า (ยังไม่เก็บ 
เกี่ยวผลผลิต) 
 - ปลูกไม้ใช้สอย ขี้เหล็ก 20ต้น  ต้าเสา  10ต้น  มะออกกานี 12 ต้น 



              นายจันทร์ สุวรรณโณ 
กิจกรรมด้านพืช 
 -ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา พันธุ์ชัยนาท 84-1 พ้ืนที่  1 ไร่(ผลผลิต/รายได้ ตามตารางที่  6 และ 7) 
 -พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะนาว   แนะน้าวิธีการดูแลบ้ารุงรักษา ( ตัตแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย ) 
 - แนะน้าวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งมะนาวเพ่ือจ้าหน่าย โดย 
ในปี 2558 สามารถตอนกิ่งได้จ้านวน 102  กิ่ง (จ้าหน่ายกิ่งช้าถุงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท ) 
 - ปลูกผักสวนครัว 
 - ปลูกมะนาว ในวงบ่ออซีเมนต์  5 ต้น 
  - ปลูกไม้ใช้สอย มะออกกานี 5 ต้น  ต้นต้าเสา 5 ต้น 
 - ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 

            นายผล  ธัญญาบาล 
กิจกรรมด้านพืช 
 - ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา พันธุ์ชัยนาท 84-1 พ้ืนที่ 1 ไร่(ผลผลิต/รายได้ ตามตารางที่  6 และ 7) 
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกล้วยน้้าว้า (ปลูกกล้วยแบบยกร่องสวนพื้นที่ 2.5ไร่กล้วย 500 กอ) 

 - แนะน้าการใช้ปุ๋ยแคมี สูตร  15-15-15 ในอัตรา  1  กิโลกรัม/กอ/ปีโดยแบ่งใส่  4 ครั้งๆละ 
250 กรัม/กอ ห่างกัน3 เดือน ไว้หน่อกอละ 2-3 หน่อ การตัดแต่งทางใบ เดิมผลผลิต 250 กก./เดือน   รายได้ 
2,500 บาท/เดือน หลังการพัฒนาผลผลิตเฉลี่ย 298 กก./เดือน มี รายได้ 2,980 บาท/เดือน  (รายได้เพ่ิม 480 
บาท/เดือน หรือ 5,760 บาท/ปี) 

  - ปลูกผักสวนครัว 
   - ปลูกไม้ใช้สอย ต้าเสา 20 ต้น 
   - ท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 

          นายจรัญ  จิตโสภา 
กิจกรรมด้านพืช 
 - ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา พันธุ์ชัยนาท 84-1 พ้ืนที่ 1 ไร่ (ผลผลิตรายได้ ตามตารางที่  6 และ 7) 
 - แก้วมังกร เดิมปลูก 30ต้นปลูกเพ่ิม 20 ต้น แนะน้าการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

และการใส่ปุ๋ย 
 - ปลูกมะม่วงพันธุ์พิมเสนเบา 
 - ปลูกมะพร้าวน้้าหอมเดิมปลูก 0.5 ไร่ เพ่ิม พ้ืนที่ปลูกอีก 2 ไร่ 50ต้น   
 - ปลูกพืชผักสวนครัวเช่น  พริกไทย  ขิง ข่า  โหระพา  พริก บวบ  พืชผักอ่ืนๆ เพ่ือลด

รายจ่ายในครัวเรือน 
 - พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามัน พ้ืนที่ 6 ไร่   ใช้ปุ๋ยตามค้าแนะน้า 
 - ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  5 ต้น 



 - ปลูกไม้ใช้สอย มะออกกานี 13ต้น  ต้าเสา 10 ต้น  ขี้เหล็ก 5 ต้น 
 - ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 

  
ตารางท่ี 6 แสดงผลผลิตและรายได้การปลูกถ่ัวเขียว ปี 2557 
 

ชื่อ 
เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตรวม 
(กิโลกรัม) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
 

นายทะนง หนูสวัสดิ์ 2.0 108 216 8,640 4,230 4,410 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นางอารี  ลัดดาวงศ์ 1.0 105 105 4,200 2,115 2,085 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจรัญ บุญรัตน์ 1.5 110 165 6,600 3,172.50 3,427.50 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจันทร์ สุวรรณโณ 1.0 98 98 3,920 2,115 1,805 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายผล  ธัญญาบาล 
 

1.0 96 96 3,840 2,115 1,725 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

นายจรัล  จิตโสภา 
 

2.0 116 232 9,280 4,230 5,050 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 40 บาท 

 
ปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย  105.50 กิโลกรัม/ไร่ และ มีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 2,105 บาท/ไร่ 
ตารางท่ี 7  แสดงผลผลิตและรายได้การปลูกถั่วเขียว ปี 2558 
 

ชื่อ 
เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

 

ผลผลิต/ไร่ 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตรวม 
(กิโลกรัม) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
 

นายทะนง หนูสวัสดิ์ 2.0 98 196 8,820 4,230 4,590 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 45 บาท 

นางอารี  ลัดดาวงศ์ 1.0 98 98 4,410 2,115 2,295 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 45 บาท 

นายจรัญ บุญรัตน์ 2.0 106 212 9,540 4,230 5,310 ราคาจ้าหน่าย 



กก.ละ 45 บาท 
นายจันทร์ สุวรรณโณ 1.0 95 95 4,275 2,115 2,160 ราคาจ้าหน่าย 

กก.ละ 45 บาท 
นายผล  ธัญญาบาล 
 

1.0 92 92 4,140 2,115 2,025 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 45 บาท 

นายจรัล  จิตโสภา 
 

2.0 108 216 9,720 4,230 5,490 ราคาจ้าหน่าย 
กก.ละ 45 บาท 

 
ปี 2558 ผลผลิตเฉลี่ย 99.50 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,362.50 บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ตารางท่ี 8  กิจกรรมการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร  
 

ชื่อ กิจกรรมเดิม กิจกรรมเพิ่มรายได้ รายได้รวม(บาท) รายได้เพิ่ม
(ร้อยละ) 

นายทะนง หนูสวัสดิ์ -กล้วยน้้าว้า200กอ25,000บ  
-ข้าว 2 ไร่( ชัยนาท)  4.5 ตัน    
แบ่งขายมี รายได้ 17,500บ.)  
-ตะไคร้ในนา 3.5 ไร่ร่องสวน 
3,000 กอ 62,500 บ.    

-ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา 
(รายได้ 4,590 บาท) 
-ปลูกมะละกอ  
(รายได้ 14,214บาท 

  

รายได้ 105,000  บาท รายได้เพ่ิม 18,804 บาท 123,804 บาท 17.90 
นางอารี  ลัดดาวงศ์ -กล้วย 900 กอ 9ไร่ 

(รายได้ 13,040 บ./ไร่/ปี) 
-ข้าว 4 ไร่( รายได้ 9,500 
บาท)  

-ปลูกถ่ัวเขียว 
(รายได้ 2,295 บาท)  
-พัฒนาการปลูกกล้วย 
4.5ไร่รายได้เพ่ิม 6,096 
บาท 

  

รายได้ 126,860    บาท รายได้ 8,391 บาท  135,251 บาท 6.61 
นายจรัญ บุญรัตน์ -มะม่วงพิมเสน 11  ต้น 480 

กก 12,000 บาท 
-อ้อยคั้นน้้า รายได้2,800 
บาท  
ปาล์มน้้ามัน 100 ต้น ปลูก 
ส.ค. 56 

-ปลูกถ่ัวเขียว 
(รายได้ 5,310 บ.) 
-การดูแลบ้ารุงรักษา 
มะม่วง 

  

รายได้ 14,800 บาท รายได้ 5,310 บาท 20,110 บาท 35.88 
นายจันทร์ สุวรรณโณ -ข้าว 10 ไร่( 28,000 บาท )  

-มะนาว 5 ไร่( 20,000บาท) 
 

-ปลูกถ่ัวเขียว ( รายได้
2,160 บาท ) 
-ตอนกิ่งมะนาว  
( รายได้ 5,100 บาท ) 
-มะนาว ( 3,000 บาท) 

  

รายได้ 48,000 บาท รายได้ 10,260 บาท 58,260 บาท 21.38 
นายผล  ธัญญาบาล -กล้วย 500 ต้น (30,000 

บาท) 
-กระท้อน 15 ต้น(2,000 
บาท) 

-ปลูกถ่ัวเขียว ( รายได้ 
2,025 บาท ) 
-กล้วย (รายได้เพ่ิม 
5,760 บาท) 

  



รายได้ 32,000 บาท รายได้ 7,785 บาท 39,785 บาท 24.33 
นายจรัล  จิตโสภา 
 

-แก้วมังกร  30 ต้น 
(รายได้ 2,100 บาท) 
-ปาล์มน้้ามัน 120 ต้น(กย.
55) -มะม่วง 40ต้น 

-ปลูกถ่ัวเขียว ( รายได้ 
5,490 บาท ) 
-ปาล์มน้้ามัน ( ปี 58  
เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิต ) 

  

ชื่อ กิจกรรมเดิม กิจกรรมเพิ่มรายได้ รายได้รวม(บาท) รายได้เพิ่ม
(ร้อยละ) 

 (15,000บาท) 
 -มะพร้าวน้้าหอม 12 ต้น
(รายได้ 4,200 บาท) 

-มะพร้าวน้้าหอม  
(เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก) 
-แก้วมังกร(ปลูกเพ่ิม) 

  

รายได้ 21,300 บาท รายได้ 5,490 บาท 26,790 บาท 25.77 
***ปี 2558  ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  ร้อยละ 21.98 
                มีพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นจาก 19 ชนิด เป็น 25 ชนิด/ครัวเรือน 
 3.3 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
       จัดเวทีวิจัยสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ด้าเนินการในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ ที่ร่วมการทดลองทั้ง 
6 ราย และนอกพ้ืนที่ ณ ชุมชนมุสลิมต้นแบบ กลุ่มสะตอ  อ้าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ศึกษาเรื่อง การปลูกแก้วมังกร  การเพาะเห็ด  การปลูกผักไร้ดิน  
แปลงปลูกมะนาววงบ่อ อ้าเภอเมืองพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แปลง
พืชไร่เศรษฐกิจและพืชไร่ท้องถิ่น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง มันขี้หนู 
 ผลที่ได้รับจากการจัดเวทีวิจัยสัญจร ท้าให้เกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน  
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้น้าท้องถิ่น    ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  เพ่ิมความรู้ประสบการณ์ใน
การปลูกพืช  มีความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  ได้ข้อคิดในการด้าเนินชีวิต  ได้รื้อฟ้ืนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนา การผลิตพืชให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับภูมิปัญญาเกษตรกร  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีผลสรุปดั้งนี้ 

 1. ระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ในพ้ืนที่ ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
1.1 ระบบการปลูกพืชหลังการท้านา เป็นพืชเสริมรายได้ ให้ปลูกพืชไร่ ที่ใช้น้้าน้อย เช่นถั่วเขียว    
1.2 ระบบการปลูกพืชผสมผสานบนร่องสวน มีไม้ผลเช่นมะม่วง ฝรั่ง กล้วยน้้าว้า มะละกอ 

มะพร้าว มะนาว ไผ่กินหน่อ พืชผักสวนครัวและไม้ใช้สอยอ่ืนๆ(ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก) ท้าให้



เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและ มีรายได้ตลอดปี มีความพอเพียงในการด้ารงชีพ และ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ระดับหนึ่ง  

   2. การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ภายใต้
ระบบเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนทีต้าบลร้าแดง  อ้าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ท้าให้ครัวเรือน 
เกษตรกรมคีวามเป็นอยู่ที่ดีข้ึนดั้งนี้           
           2.1 ระบบการปลูกพืชเสริมรายได้หลังนา เช่น ถั่วเขียว ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย
ไร่ละ2,233.75 บาท (เฉลี่ยปี 2557 และ2558) 
           2.2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 
ร้อยละ 21.98 บาท 
           ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
      - ในช่วงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท้าให้เกษตรกรขาดน้้าใช้ทางการเกษตร 
      - ขาดแรงงานทางการเกษตร 
   3. ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ  
      หลังจากโครงการ สิ้นสุด ได้สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการ  จ้านวน 6 ราย มีข้อมูลดั้งนี้ 
             1. เกษตรกรที่ร่วมโครงการ  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่ 53-74 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 
2-5 คน  ใช้แรงงานทางการเกษตร 1-3 คนไม่มีการจ้างแรงงาน  การศึกษา ชั้นประถม (ป.4)-ปริญญาตรี 
    2.  มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 11.3 ไร่ ( ตั้งแต่ 4-22 ไร่) ลักษณะพ้ืนที่ท้าการเกษตร เป็นพ้ืนที่ราบ
ลุ่มท้านาปลูกตาลโตนดบนคันนา  พ้ืนที่ยกร่องสวนปลูกพืชผสมผสานเช่น กล้วย มะม่วงพันธุ์พิมเสนเบา 
มะนาว มะพร้าว ปาล์มน้้ามัน อ้อยคั่นน้้า พืชผักสวนครัว ไม้ใช้สอย  ไม้ผลและพืชอ่ืนๆ 
    3.  ปัญหาทางการเกษตรมี   ปัญหาตามธรรมชาติ มีน้้าท่วมในช่วงฤดูฝนและภัยแล้ง เนื่องจากฝน
ทิ้งช่วงนานในฤดูแล้ง เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการขุดพ้ืนที่ยกร่องสวนท้าคูระบายน้้าและกักเก็บน้้าไว้ใช้ฤดูแล้ง
แต่หากฝนทิ้งช่วงนานก็ขาดน้้าใช้ทางการเกษตรเพราะไม่มีระบบน้้าเติม   ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชมีหนูกัดกิน
ข้าวในนา  แมลงวันทองเจาะผลไม้  หนอนเจาะต้นไม้ผล  การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรไม่ถูกต้อง  
อ่ืนๆ  เกษตรกรแก้ปัญหาโดยใช้กับดัก สารล่อแมลง ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามค้าแนะน้า 
              4.  ความพึงพอใจที่มี ต่อเจ้าหน้าที่ ที่มาด้าเนินการให้ค้าปรึกษาและแนะน้าเทคโนโลยี 
                    (ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก=5,พอใจปานกลาง=3,พอใจน้อย=1,ไม่พอใจ=0) 
เช่น ความเชี่ยวชาญรอบรู้ของเจ้าหน้าที่การแนะน้าตรงประเด็นสามารถน้าไปปฏิบัติได้ ความรับผิดชอบเอาใจ
ใส่ ติดตามงานต่อเนื่องสม่้าเสมอ ซื่อสัตย์สุจริต เต็มใจให้บริการ ค้านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรและเปิด
โอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม  ผลจาการส้ารวจปรากฏว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจมากร้อยละ 88.89, มีความ
พึงพอใจปานกลางร้อยละ11.11, มีความพึงพอในน้อย ไม่มี , ไม่พึงพอใจ ไม่มี 
               5.  ความพึงพอใจที่มีต่อการเป็นอยู่ การท้าการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ
กิจกรรมเพ่ิมเติม(ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก=5 , พอใจปานกลาง=3, พอใจน้อย=1, ไม่พอใจ=0) กล่าวคือ
ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน รายได้ในครัวเรือน ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



พอเพียง การด้ารงชีพอย่างมีความสุข ความพึงพอใจในเทคโนโลยีหรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แนะน้าเช่น การท้า
น้้าหมักชีวภาพใช้เอง การปลูกมะนาวในวงบ่อ การปลูกถั่วเขียวหลังนา การปลูกผักสวนครัว  การปลูกพืช
ผสมผสาน  การฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช การวิจัยสัญจร ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ ผลส้ารวจปรากฏ
ว่าเกษตรกรมีความ พอใจมากร้อยละ 70.51,  พอใจปานกลางร้อยละ 28.21,  พอใจน้อยร้อยละ 1.28,  ไม่
พอใจ ไม่มี 
   6.  ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค อื่นๆ 
       6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              - ให้โครงการ  ต่อเนื่อง หรือ ขยายผล( ร้อยละ 100) 
              - ต้องการขยายพื้นที่ปลูกถ่ัวเขียวหลังนา 
              - ต้องการพืชพันธุ์ดี 
       6.2  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  (สิ่งที่ท่านพึงพอใจ) 
               - ได้รับความรู้ด้านระบบการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง (พึง
พอใจ ร้อยละ 100) 
                - มีรายได้เพ่ิมข้ึน ใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์มากขึ้น เช่นการปลูกถ่ัวเขียวหลังนา 
        6.3  ไม่พึงพอใจ(สิ่งที่ท่านไม่พอใจ) 
                    - โครงการ  ไม่ต่อเนื่อง 
                   - แรงงานมีไม่เพียงพอ(แรงงานทางการเกษตรมีเฉพาะผู้สูงอายุ) 
                      
      10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                1. ขยายผลในกิจกรรม  การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่ 
ต้าบลร้าแดง อ้าเภอสิงหนคร และ พ้ืนที่ ต้าบลท่าหิน อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
                2. คาดว่าเกษตรกรในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และ พ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้เกี้ยวข้องจะน้าไป 
ขยายผลต่อไป 
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