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5. บทคัดย่อ 

วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือพัฒนาการผลิตแตงโมหรือแตงเทศของเกษตรกรจังหวัดยโสธรด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงในเขต อ าเภอเมือง อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว และอ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธรปี 2560 และปี 2561 จ านวน 167 ราย ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพืช
ตระกูลแตงของเกษตรกรจังหวัดยโสธร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 78 อยู่ในกลุ่มเข้าสู่ผู้สูงวัยมีอายุ
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป และมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษามากถึงร้อยละ 74 เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
กว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือน ร้อยละ 72 พ้ืนที่ปลูกเป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ร้อยละ 81 สภาพ
การปลูกชองเกษตรกรจะปลูกโดยไม่มีการให้น้ า เมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงไม่มีการป้องกันก าจัด 
ผลผลิตที่ได้จะจ าหน่ายเองในท้องถิ่นเมื่อล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีหรือความต้องการเทคโนโลยีของ
เกษตรกร เกษตรกรขาด เทคโนโลยีด้านพันธุ์ ร้อยละ 96 รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีด้านปุ๋ย ร้อยละ 84 ด้าน
วัชพืช ร้อยละ 76 ด้านการจัดการน้ า ร้อยละ 69 ด้านแมลง/สัตว์ศัตรู ร้อยละ 61 ตามล าดับ ส่วนเทคโนโลยี 
ด้านโรค และด้านการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เพียงร้อยละ 53 เท่ากันนอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ปริมาณ
สารพิษตกค้างในผลผลิต จ านวน 150 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบสารพิษตกค้างในตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่  
Lamda-cyhalothrin Chlopyrifos และ  Cypermethrin แต่ปริมาณท่ีพบไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 



Abstract. 
Analysis of the potential to develop the production of Cucurbitaceae in Yasothon 

province. Execute the prepared query, Cucurbitaceaegrowers in Muang, PaTio Kham khuean 
kaeo and Maha Chana Chai district.Yasothon province win the years 2017 and 2018. The 
number of Farmer 167 persons. The results to analyze the potential production of 
Cucurbitaceae. It found that 78 percent of the majority of farmers are in a logon group, 
seniors over the age of 51 years and have studied only elementary up to 74 percent, as 
farmers with an income less than 50,000 baht 72 percent of agricultural households as 
sandy soils with low fertility. 81 percent, a condition Elysees, farmers planted to grow 
without water. When they found an outbreak of disease and insects do not have protection 
removal. The output will be sold in the local. When the priority of technology or 
technological needs of farmers. Farmers are lack. 96 percent of breeding technology by 
technology, fertilizer, weed side 84 percent. 76 percent, to water management, 
insect/animal side, 69 percent of the enemy and 61 percent, respectively. Section 
technology, disease and the processing of only 53 percent of added value are equal. In 
addition,  
 

6. ค าน า 

  จังหวัดยโส มีพ้ืนที่ปลูกพืชตระกูลแตงชนิดต่างๆประมาณ 2,907 ไร่ พืชตระกูลแตงที่เกษตรกรใน

จังหวัดยโสธรนิยมปลูกได้แก่ แตงโม แคนตาลูป เมล่อน ฟักทอง และแตงไทย โดยพ้ืนที่ปลูกจะอยู่ในเขตอ าเภอ

เมือง อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค าเขื่อนแก้วโดยสภาพการปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกเป็น

พืชรอง หรือพืชหลังนา หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่ เป็นพืชหลัก การปลูกส่วนใหญ่ เกษตรกรจะอาศัย

ประสบการณ์ ที่เคยปฏิบัติมา โดยไม่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ จึงท าให้ได้ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตไม่

เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือไม่ได้ผลผลิต โดยที่เกษตรกรไม่รู้สาเหตุเหล่านั้น เนื่องจากเกษตรขาดการ

จดบันทึก และขาดความรู้ทางวิชาการ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพืชตระกูลแตงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

เพ่ือหาสาเหตุของการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพและปริมาณ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

และต่อยอดองค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร น าสู่กระบวนการผลิตพืชตระกูล

แตงให้ได้คุณภาพ และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยต่อไปในอนาคต 

7. วิธีด าเนินการ 

 การท าแบบสอบถาม การท าแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโมและแตงเทศเฉพาะ
พ้ืนที่เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตแตงโมและแตงเทศที่ได้ท าการวิจัยแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบ



แบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม โดยมีการวิเคราะห์พ้ืนที่  ความส าคัญ การคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตร  นักวิชาการเกษตรมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด และขยายผลสู่แปลงใหญ่ 
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างการ
ด าเนินทดสอบเทคโนโลยี และเม่ือสิ้นสุดการทดสอบ 
- แบบและวิธีการทดลอง (ไม่มี) 

1. การท าแบบสอบถาม (ปีที ่1 และปีท่ี 2) 
ขั้นตอนที่ 1คัดเลือกประชากรเป้าหมาย โดยแบ่งประชากรเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มผู้ปลูกแตงโมหรือแตงเทศทั่วไป  กลุ่มผู้ปลูกแตงโมหรือแตงเทศไร้สารพิษ และ กลุ่มผู้ปลูกแตงโมหรือแตง
เทศอินทรีย์ 

ตัวอย่าง เกษตรกรแต่ละกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) เลือกอ าเภอที่มีการ
ปลูกแตงโมหรือแตงเทศหนาแน่นที่สุด5อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว อ าเภอกุดชุม อ าเภอเมือง อ าเภอป่า
ติ้ว และอ าเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 200 ราย 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามซึ่งค าถามประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) ค าถามประเภทก าหนด
ค าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือค าถามแบบปิด และ 2) ค าถามประเภทที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นให้
ข้อมูลอย่างเต็มที่หรือค าถามแบบเปิด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์   
  เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์   แบ่งออกเป็น  3  ตอน ได้แก่ 

      ตอนที่ 1สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร 
      ตอนที่ 2 สภาพการปลูกและเทคโนโลยีการผลิตแตงโมหรือแตงเทศของเกษตรกร 
      ตอนที่ 3 การได้รับความรู้ แหล่งความรู้ในการปลูกแตงโมหรือแตงเทศ ความต้องการ

ความรู้เพ่ิมเติม และปัญหาในการผลิตทดสอบแบบสอบถามพร้อมปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของ
เกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเก็บตัวอย่างแตงโมทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือ
วิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง จ านวน 150 ตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแตงโมหรือแตงเทศโดย
ใช้มาตรฐาน Codex (Maximum Residue Levels , MRLs)อ้างตาม FAO/WHO,2003 

การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ และใช้ต าแหน่งที่ตั้งตามพิกัด
ดาวเทียม GPS มาระบุตรวจสอบต าแหน่งในแผนที่ ซึ่งน าข้อมูลที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติ  

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคม พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การได้รับความรู้ สภาพพ้ืนที่และที่ตั้งสวน
แตงโมหรือแตงเทศ สภาพการปลูกแตงโมหรือแตงเทศ สภาพการดูแลรักษาสวนแตงโมหรือแตงเทศของ
เกษตรกร โดยลักษณะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด (Minimum) 

2. ปีที่ 2 ท าแปลงทดสอบเทคโนโลยี จ านวน 10 ราย พื้นที่รวม 10 ไร่ การถ่ายทอดความรู้โดย
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จ านวนอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยการอบรม เสวนา



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้แปลงต้นแบบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ
ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เวลา และสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 
ด าเนินการทดสอบ ในสภาพแปลงเกษตรกร อ าเภอค าเข่ือนแก้ว และอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560 และปี 2561 
 จากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย ร้อยละ 35 หญิง ร้อยละ 65 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 
ปี ร้อยละ 45 อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 33 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 10 และอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 12 ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 74 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 14 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 2 มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา ร้อยละ 92 เป็นเจ้าของสวนเอง และมีประสบการณ์ในการปลูกแตงโมน้อยกว่า 5 
ปี ร้อยละ 81 เป็นสมาชิกของกลุ่มทางการเกษตร ร้อยละ 85 และ ร้อยละ 15 ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆ มี
รายได้ของครอบครัว ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 72 มีรายได้ 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 42 ใช้เงินทุนส่วนตัวในการปลูกแตงโม ส่วนที่เหลือใช้เงินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ ร้อยละ 98 เป็นเจ้าของที่
เอง ปลูก 1 แปลง ร้อยละ 81 ปลูก 2 แปลง ร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกแตงโมไม่เกิน 3 ไร่ ร้อยละ 
77  

 
ข้อมูลด้านการผลิต ปี 2560 และปี 2561 

 ชนิดดินที่ปลูกแตงโม ร้อยละ 81 เป็นดินทราย ปลูกในสภาพที่ราบ ร้อยละ 59 ที่นาลุ่ม/น้ าท่วมขัง 
ร้อยละ 36 และนาดอนร้อยละ 5 ร้อยละ 74 ปลูกโดยการไม่ให้น้ า การเตรียมดินส่วนใหญ่เกษตรกร ร้อยละ 
71 จ้างเตรียมดิน ร้อยละ 29 ใช้แรงงานในครอบครัว การปลูก ร้อยละ 81 ใช้แรงงานในครอบครัว ร้อยละ 19 
จ้างปลูก การใส่ปุ๋ย ร้อยละ 88 ใช้แรงงานในครอบครัว การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูแตงโม ใช้แรงงานใน
ครอบครัวร้อยละ 95 การก าจัดวัชพืชจะท าเอง ร้อยละ 100 ส่วนการเก็บเก่ียวใช้แรงงานในครัวเรือน ร้อยละ 
91  
 พันธุ์แตงโมที่ใช้ ร้อยละ 100 ใช้พันธุ์เบา เหตุผลที่ใช้พันธุ์เบาเพราะ ได้รับแจก ร้อยละ 79 ปลูกตาม
เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 6 เพราะหาซื้อง่าย แหล่งที่มาของพันธุ์ ร้อยละ 64 ได้มาจากโครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่วนที่เหลือจะผลิตและหาซื้อเอง การเตรียมดินส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 ไถเพียงครั้งเดียว ร้อย
ละ 34 ไถ 2 ครั้ง ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร ร้อยละ 49 และ 1x2 เมตร ร้อยละ 40  ร้อยละ 9 ใช้ระยะปลูก 1x3 
เมตร โดยมีขนาดหลุมปลูก 20x20x20 เซนติเมตร ร้อยละ 69 ใหญ่กว่า 20x20x20 เซนติเมตร ร้อยละ 25 
ส่วนที่เหลือไม่แน่นอน การใส่ปุ๋ย ร้อยละ 86 พบว่ามีการใส่ปุ๋ย โดยร้อยละ 91 จะใส่รองก้นหลุม การใส่ปุ๋ยรอง
ก้นหลุม ร้อยละ 94 จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่เหลือจะเป็นปุ๋ยเคมี หลังการปลูก พบว่า ร้อยละ 91 จะไม่มีการใส่ปุ๋ย
อีก ร้อยละ 9 มีการใส่ปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยเคมีที่ใส่จะไม่มีการผสมปุ๋ยใช้เอง ร้อยละ 100 



 การป้องกันก าจัดโรค พบว่า ร้อยละ 75 ไม่พบการระบาดของโรค ร้อยละ 25 พบการระบาด โดยโรค
ที่พบ เช่น โรคเหี่ยว โรคใบจุด และโรคราน้ าค้าง ร้อยละ 15 9 และ 16 ตามล าดับ และร้อยละ 60 พบอาการ
ผิดปกติอ่ืนๆ และเมื่อพบการระบาดของโรคแล้ว เกษตรกร ร้อยละ 100 ไม่ท าการป้องกันหรือก าจัด การ
ป้องกันก าจัดแมลง ร้อยละ 31 ไม่พบการระบาดของแมลง และร้อยละ 69 พบการระบาด โดยแมลงที่พบ 
ได้แก่ เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เสี้ยนดิน แมลงวันผลไม้ เต่าแตง เพลี้ยอ่อนและไรแดง (พบมากกว่า 2 ชนิด) การ
ป้องกันก าจัด ถ้าพบเพลี้ยไฟ เสี้ยนดิน และเต่าแตง มีร้อยละ 19 37 และ 100 ตามล าดับ ที่ท าการป้องกัน
ก าจัด ส่วนแมลงชนิดอื่นๆ พบว่า ร้อยละ 100 ไม่มีการป้องกันก าจัด การป้องกันก าจัดวัชพืช พบว่า ร้อยละ 
61 ไม่พบการระบาด พบการระบาดวัชพืช ร้อยละ 39 โดยวัชพืชที่พบ ได้แก่ หญ้าคา หญ้าขจรจบ เถาวัลย์ 
และอ่ืนๆ เมื่อพบวัชพืชในแปลง ร้อยละ 50 มีการก าจัดและไม่ก าจัดเท่าๆกัน ในการป้องกันก าจัด ร้อยละ 100 
ใช้วิธีกล สามารถป้องกันก าจัดวัชพืชได้ร้อยละ 91  
 การจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 100 จ าหน่ายแตงเนื้อ โดยร้อยละ 87 น าไปขายเอง โดยร้อยละ 65 
จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 15 จ าหน่ายตลาดกลาง โดย ร้อยละ 79 ขายแยกเกรด โดย
เกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่ 1.1-2.0 ตันต่อไร่ ร้อยละ 66 น้อยกว่า 1 ตันต่อไร่ ร้อยละ 24 และร้อยละ 10 ได้
ผลผลิต 2.1-3.0 ตันต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ร้อยละ 68 ได้ กิโลกรัมละ 5-10 บาท ร้อยละ 28 ได้ราคา
น้อยกว่า 5 บาท และมีเพียงร้อยละ 4 ที่ได้ราคา 11-15 บาทต่อกิโลกรัม โดยผลผลิต ร้อยละ 100 ไม่มีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์  

นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิต จ านวน 150 ตัวอย่าง ผลการวเิคราะห์
พบสารพิษตกคา้งในตวัอยา่ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1. Lamda-cyhalothrin (จ านวน 2 ตวัอยา่ง) 2. Chlopyrifos 
(จ านวน 1 ตวัอยา่ง) และ 3. Cypermethrin (จ านวน 1 ตวัอยา่ง) แต่ปริมาณท่ีพบไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 เทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการที่สุด คือ เทคโนโลยีด้านพันธุ์ ร้อยละ 96 รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยี
ด้านปุ๋ย ร้อยละ 84 ด้านวัชพืช ร้อยละ 76 ด้านการจัดการน้ า ร้อยละ 69 ด้านแมลง/สัตว์ศัตรู ร้อยละ 61 
ตามล าดับ ส่วนเทคโนโลยี ด้านโรค และด้านการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เพียงร้อยละ 53 เท่ากัน (ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1  สรุปปัญหาด้านเทคโนโลยีในการผลิตแตงโมหรือแตงเทศของเกษตรกร ปี 2560 และปี 2561 
          (n=167) 

ปัญหาเทคโนโลยี 
ล าดับความส าคัญของปัญหา (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ด้านพันธ์ุ 96 3 1 

2. ด้านปุ๋ย 84 6 10 

3. ด้านวัชพืช 76 15 9 

4. ด้านการจัดการน้ า 69 31 0 

5. ด้านแมลง/สัตว์ศตัร ู 61 15 24 

6. ด้านโรค 53 38 9 

7. ด้านการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม 53  8 39 



   

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงในจังยโสธรส่วนใหญ่ร้อยละ 78 เป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเข้าสู่ผู้สูง

วัยมีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป และมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษามากถึงร้อยละ 74 การท าการเกษตร

ของเกษตรกรจึงอาศัยประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาในการท าการเกษตรจะอาศัยตัวเอง

เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้สูงวัยจึงไม่มีความรู้ในการค้นหาความรู้จากเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ ท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการน ามาซึ่งผลผลิตต่ า และด้อยคุณภาพ 

 2. การปลูกพืชตระกูลแตงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่จะปลูกในที่นา ที่มีเนื้อดินเป็นดิน

ทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นการปลูกโดยไม่มีการให้น้ า ถึงแม้จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีช่วย

ท าให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินไม่เกิดประโยชน์แก่พืชเนื่องจากการไม่ให้น้ าช่วยละลายปุ๋ย น ามาซึ่งผลผลิต และ

คุณภาพต่ า 

 3. การปลูกพืชตระกูลแตงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ เมื่อพบการระบาดของโรค และ

แมลง เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีการป้องกันก าจัด หรือถ้ามีการป้องกันก าจัด เกษตรกรก็ใช้ได้อย่างไม่ถูกต้อง 

ทั้งด้านปริมาณ และระยะเวลาในการฉีดพ่น ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงของ

เกษตรกร เมื่อน าผลผลิตไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง พบว่า มีสารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร

เนื่องจากปริมาณ และระยะเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม 

 4. เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิต เช่น เทคโนโลยีด้านพันธุ์ พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์

ลูกผสม (F1 Hybrid) และพันธุ์ผสมเปิด โดยเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจะเป็นพันธุ์ของเอกชน ไม่มีพันธุ์ของทาง

ราชการ ท าให้เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง เทคโนโลยีด้านปุ๋ย เนื่องจากเกษตรกรบางกลุ่มเป็นเกษตรกรที่ผลิตพืช

อินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) การปลูกพืชหลังนามีข้อจ ากัดเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรยังขาดความรู้เทคโนโลยีการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงขาดเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัด วัชพืช 

โรค แมลง และการจัดการจัดการน้ าที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของตนเอง 

11.ค าขอบคุณ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานทดสอบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ 

แบบสอบถาม 

12.เอกสารอ้างอิง 

- 

13. ภาคผนวก 



 
 
 
ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมหรือแตงเทศจังหวัดยโสธร     
           (n=167) 

รายการ ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 35 

หญิง 65 

2. อาย ุ(ปี)  

< 30    0 

31-40    12 

41-50    10 

51-60    45 

> 60    33 

3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 74 

มัธยมศึกษา 14 

อนุปริญญาปวส. 2 

ปริญญาตร ี - 

สูงกว่าปริญญาตร ี - 

อื่น ๆ  - 

4. สถานะของผู้ให้สัมภาษณ์   

เจ้าของสวน 92 

ผู้จัดการ  

ลูกจ้าง  

อื่น ๆ 8 

5. ประสบการณ์ในการปลูกแตงโมหรือแตงเทศ (ปี)  

<5  81 

6-10  7 

11-20  4 

> 20  8 

6. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร   

ไม่เป็นสมาชิกกลุม่ใด ๆ  15 



เป็นสมาชิกกลุ่ม1/ 85 

กองทุนหมู่บ้าน 80 

ธกส. 36 

สหกรณ ์ 38 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางผนวกที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมหรือแตงเทศจังหวัดยโสธร  
          (n=167) 

รายการ ร้อยละ 

7. รายได้ของครอบครัว (บาท)  

ไม่เกิน  50,000   72 

50,001-100,000   28 

100,001-200,000   - 

200,001-300,000   - 

300,001-400,000   - 

400,001-500,000   - 

500,001 ขึ้นไป - 

8. เงินทุนในการปลกูแตงโม1/  

กองทุนหมู่บ้าน. 26 

ทุนส่วนตัว 42 

ธกส. 17 

อื่น ๆ ได้แก่ สหกรณ์  15 

9. จ านวนแปลงปลกูแตงโมหรือแตงเทศทั้งหมด (แปลง)  

1  81 

2  19 

3 ขึ้นไป  

10. สภาพการถือครอง   

เจ้าของ 98 

เช่า 2 

ผู้จัดการ  

11. ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)  

<3  77 

4-6  10 

7-10  3 

11-14  8 



15-18  - 

>19  2 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

  
ตารางผนวกท่ี 3 สภาพพื้นที่ปลูกและแหล่งน้ าของเกษตรกรสวนแตงโมหรือแตงเทศจังหวัดยโสธร   

          (n=167) 

ข้อมูลการปลูกแตงโมหรือแตงเทศ ร้อยละ 
1. ชนิดดิน   

ร่วน - 

ทราย 81 

เหนียว 3 

ร่วนปนทราย 11 

ร่วนปนเหนียว 5 

ดินลูกรัง - 

อื่นๆ ได้แก่ ทรายปนลูกรัง - 

2. สภาพพ้ืนที่   

ที่ราบ 59 

ที่นาดอน 5 

ที่นาลุ่ม/น้ าท่วมขัง 36 

ที่เนินเขา/ภเูขา  

ที่ลาดเท  

อื่น ๆ   

3. การให้น้ า  

ให ้ 26 

ไม่ให้ (ความช้ืนในดิน) 74 

4. แหล่งน้ าท่ีใช้   

บ่อหรือสระ 38 

น้ าบาดาล 29 

คลองชลประทาน/คลองธรรมชาติ 33 

 

ตารางผนวกที่ 4 แรงงานในการท าสวนแตงโมหรือแตงเทศของเกษตรกรจ าแนกตามกิจกรรม จังหวัดยโสธร  

          (n=167) 
รายการ ร้อยละ 

1. เตรียมดิน1/  

ในครัวเรือน 29 



จ้าง 71 

2. ปลูก1/  

ในครัวเรือน 81 

จ้าง 19 

3. ใส่ปุ๋ย1/  

ในครัวเรือน 88 

จ้าง 12 

4. การป้องกันและก าจัดโรคและศัตรูแตงโม1/ (n=167)  

ในครัวเรือน 95 

จ้าง 5 

5. การป้องกันและก าจัดวัชพืช1/ (n=167)  

ในครัวเรือน 100 

จ้าง  

6. การเก็บเกี่ยว/เก็บรวบ1/ (n=167)  

ในครัวเรือน 91 

จ้าง 9 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
ตารางผนวกท่ี 5 พันธุ์ปลูก แหล่งที่มาของพันธุ์ และการปลูกแตงโมหรือแตงเทศของเกษตรกร 

(n=167) 

ข้อมูลการปลูกแตงโมหรือแตงเทศ ร้อยละ 
1. พันธุ์แตงโมที่ปลูก1/  

พันธุ์เบา            100 

เหตุผลที่เลือก1/  

พันธุ์แจก 79 

ปลูกตามเพื่อนบ้าน 15 

จากค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี   

หาซื้อง่าย 6 

เหมาะส าหรับสภาพพ้ืนท่ี  

อื่น ๆ  

2. แหล่งที่มาของพันธุ1์/  

ผลิตเอง 15 

ซื้อเอง 21 

โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด 64 



3. การไถดินเตรียมพื้นที่ปลกู  

ไถ  

1 ครั้ง 60 

2 ครั้ง 34 

มากกว่า 2 ครั้ง  2 

ไม่ไถ             4 

4. ระยะปลกู  (เมตร)  

1 x 1               49 

1 x 2               42 

1 x 3               9 

0.5 x 3   

5. ขนาดหลุม (เซนติเมตร)  

20 x20 x20                69 

ใหญ่กว่า 20 x20 x 20               25 

ไม่แน่นอน                   6 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางผนวกท่ี 6 การใส่ปุ๋ย 
(n=167) 

รายการ ร้อยละ 

1. การใส่ปุ๋ย  

ไม่ใส่                 14 

ใส่                86 

ใส่รองก้นหลุม 91 

ใส่หลังปลูก 9 

ใส่ท้ังก่อนและหลังปลูก - 

2. การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม  

    ปุ๋ยอินทรีย์                94 

   ปุ๋ยเคมี                  6 

   20-10-12 (กรมวิชาการเกษตรแนะน า)  

สาเหตุท่ีไม่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-12  เนื่องจาก  

หาซ้ือสูตรปุ๋ยไม่ได้  

ไม่ทราบว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีสูตรน้ี  

อื่นๆ ได้แก่ มีผู้แนะน าสูตรอื่น ใช้ตามเพ่ือนบ้าน เป็นต้น  

   20-8-20  

   15-15-15                  61 



รายการ ร้อยละ 

   46-0-0  

   15-7-18  

   16-16-8                     39 

อื่นๆ ได้แก่   16-8-8, 25-7-7 เป็นต้น  

3. วิธีการใส่ปุ๋ย  

หว่าน/โรย กลบปุ๋ย                     35 

หว่าน/โรย ไม่กลบปุ๋ย  

ขุดหลุม กลบปุ๋ย                     65 

ขุดหลุม ไม่กลบปุ๋ย  

4. จ านวนครั้งที่ใส่ (ครั้ง/ปี)  

1                       94 

2                       6 

3  - 

ตารางผนวกท่ี 6 การใส่ปุ๋ย (ต่อ) 
(n= 167) 

รายการ ร้อยละ 

1. สูตรปุ๋ยหลังปลูก   

     ไม่ใส่                91 

ปุ๋ยเคม ี                9 

30-5-18/29-5-18  (กรมวิชาการเกษตรแนะน า)  

สาเหตุที่ไม่ใส่ปุ๋ยสตูร 30-5-18/29-5-18  เนื่องจาก  

       หาซื้อปุ๋ยสูตรนี้ไมไ่ด ้  

        ไม่ทราบว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมสีตูรนี ้  

20-10-12  

15-15-15                  38 

20-8-20  

16-16-8                  62 

46-0-0  

อื่นๆ ได้แก่  16-8-8,  16-16-8 เป็นต้น  

2. วิธีการใส่ปุ๋ยแตงโมหลังปลูก  

หว่าน/โรย กลบปุ๋ย                 66 

หว่าน/โรย ไม่กลบปุ๋ย                 13 

ขุดหลุม กลบปุ๋ย                 21 

ขุดหลุม ไม่กลบปุ๋ย  



รายการ ร้อยละ 

3. บริเวณที่ใส่  

ระหว่างหลมุ                  18 

ใส่ในหลุม               82 

ตารางผนวกท่ี 7การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  
(n=167) 

รายการ ร้อยละ 

การผสมปุ๋ยใช้เอง  

ไม่ปฏิบตั ิ 100 

สาเหต1ุ/  

ไม่มีความรู ้ 73 

ยุ่งยากในการปฏิบัต ิ 19 

แม่ปุย๋ในพ้ืนท่ีไม่มีจ าหน่าย - 

ไม่มีแรงงาน 8 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

ตารางผนวกท่ี 8 ปัญหาโรค อาการผิดปกติและการป้องกันก าจัด     
           (n=167) 

รายการ ร้อยละ 

ปัญหาโรค(n=167)   

ไม่พบ 75 

พบ 25 

โรคเหีย่ว 15 

โรคใบจุด 9 

  โรคราน้ าค้าง 16 

 โรคราแป้ง  

 โรคแอนแทรกโนส  

 อาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น อาการใบด่าง ใบหงิกงอผิดรูป 60 

 

การป้องกันก าจัดโรค1/  

1. โรคเห่ียว (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด 100 

ป้องกันก าจัด  

วิธีกล  

วิธีการใช้สารเคม ี  



รายการ ร้อยละ 

อัตราการใช้สารเคม ี  

อัตราใช้ตามค าแนะน า  

อัตราใช้ไม่เป็นไปตามค าแนะน า  

ผลการป้องกันก าจัด  

ได้ผล  

ไม่ได้ผล  

2. โรคใบจุด (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด            100 

ป้องกันก าจัด  

3. โรคราน้ าค้าง (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด            100 

ป้องกันก าจัด  

ตารางผนวกท่ี 9 ปัญหาแมลง สัตว์ศัตรู แตงโมหรือแตงเทศและการป้องกันก าจัด   
           (n=167) 

รายการ ร้อยละ 

ปัญหาแมลงและสัตว์อื่นๆ  (n=167)   

ไม่พบ 31 

พบ1/ 69 

เพลี้ยไฟ  49 

แมลงหวี่ขาว  5 

เสี้ยนดิน  38 

แมลงวันผลไม ้ 35 

            เต่าแตง 67 

อื่นๆ ได้แก่ เพลีย้อ่อน ไรแดง  3 

1. เพลี้ยไฟ (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด 81 

ป้องกันก าจัด 19 

วิธีกล  

วิธีการใช้สารเคม ี 19 

อื่นๆ ได้แก่ สารชีวภาพ 71 

อัตราการใช้สารเคม ี  

อัตราใช้ตามค าแนะน า  

อัตราใช้ไม่เป็นไปตามค าแนะน า  



รายการ ร้อยละ 

ผลการป้องกันก าจัด  

ได้ผล 71 

ไม่ได้ผล 29 

2.  แมงหวี่ขาว (n=167)  
ไม่ป้องกันก าจัด 100 

ป้องกันก าจัด  

3.  เสี้ยนดิน (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด 63 

ป้องกันก าจัด 37 

วิธีกล 100 

ผลการป้องกันก าจัด  

ได้ผล               81 

ไม่ได้ผล               19 

4. แมงวันผลไม ้(n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด              100 

ป้องกันก าจัด  

5.  เต่าแตง (n=167)  

ไม่ป้องกันก าจัด  

ป้องกันก าจัด                 100 

วิธีกล                 93 

วิธีการใช้สารเคม ี                 23 

อื่นๆ (รมควัน) 7 

อัตราการใช้สารเคม ี  

อัตราใช้ตามค าแนะน า  

อัตราใช้ไม่เป็นไปตามค าแนะน า  

ผลการป้องกันก าจัด  

ได้ผล 51 

ไม่ได้ผล 49 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ  

ตารางผนวกท่ี 10 วัชพืชและการป้องกันก าจัด         
           (n=167) 

รายการ ร้อยละ 

1. ปัญหาวัชพืช (n=167)   



รายการ ร้อยละ 

ไม่พบ 61 

พบ1/ 39 

หญ้าคา 16 

หญ้าขจรจบ 43 

สาบแร้งสาบกา  

สาบเสือ  

เถาวัลย ์ 27 

อื่นๆ ได้แก่ หญา้ตีนนก เป็นต้น 12 

 2. การป้องกันก าจัด  

ไม่ป้องกันก าจัด 50 

ป้องกันก าจัด 50 

วิธีกล 100 

3. ผลการป้องกันก าจัด  

ได้ผล 91 

ไม่ได้ผล 9 

หมายเหตุ:  1/ รายการที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางผนวกท่ี 11 การจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร      

       (n=167) 
รายการ ร้อยละ 

1. รูปแบบผลผลิต1/   

แตงอ่อน  

แตงเนื้อ 100 

แตงเมลด็  

2. ลักษณะการจ าหน่าย  

น าไปขายเอง 87 

พ่อค้ารับซื้อถึงสวน 8 

อื่นๆ 5 

3. สถานที่จ าหน่ายผลผลิต  

ตลาดกลาง 15 

สหกรณ ์ 7 

พ่อค้าคนกลาง 7 

ตลาดท้องถิ่น 65 

อื่นๆ 6 



รายการ ร้อยละ 

4. วิธีการขายผลผลิต  

ขายแยกเกรด 79 

ขายคละเกรด 21 

5. ปริมาณผลผลิต (ตัน/ไร่) (n=167)  

≤ 1 24 

1.1-2 66 

2.1-3.0 10 

3.1-4.0  

6. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)  

ราคา ร้อยล่ะ 

<5 28 

5-10 68 

11-15 4 

7. การแปรรูป  

การแปรรูป ร้อยล่ะ 

ไม่มี 100 

มี 0 
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