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คําปรารภ  

 
ในการพัฒนาสรางความเจริญทางเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม จะมีประเด็นท่ีเปนขอหวงใย คือผลกระทบ

ทางลบท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรรายยอย เชน เกิดชองวางระหวางรายไดระหวางคนรวยกับคนจนมากข้ึน และยังมี

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อ่ืนๆ ท่ีทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีปญหาในการปรับตัว เกิดความ

ยากจน พ่ึงการเกษตรไดนอยลง โดยเฉพาะดานการผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพทางการผลิตต่ําลง และ

ขาดความสามารถทางการแขงขัน รัฐบาลจึงไดมีนโยบายในการแกปญหา โดยใชแนวทางการนําหลักเศรษฐกิจของ

พอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม  

 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีลุม

น้ําทะเลสาบสงขลา โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร  จึงไดทําการวิจัยและพัฒนา

ระบบการจัดการผลิตพืชในชุมชนเกษตร เพ่ือท่ีจะหาวิธีการจัดการพืชใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดเพ่ิมข้ึน ท้ังใน

สวนของเศรษฐกิจท่ีเปนฐานรายไดหลัก การผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการดํารงชีพท้ังทางดานการเปนอยู 

ดานสังคม และสิ่งแวดลอม พัฒนาครัวเรือนตนแบบการผลิตพืชแบบประณีต และพัฒนาตัวชี้วัดความเปนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการผลิตพืชในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ซ่ึงผลการวิจัยไดแนะนําออกมาเปน

รูปแบบการจัดการผลิตพืช “รําแดงโมเดล เกษตรตามศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนาชุมชนเกษตรท่ีพอเพียงและ

ยั่งยืน”  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีลุม

น้ําทะเลสาบสงขลา สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร  ขอขอบคุณชาวชุมชนรําแดง หมู

ท่ี7 บานปาขวาง  ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการรวมการวิจัยแบบมีสวนรวม องคการบริหาร

สวนตําบลรําแดง ท่ีเปนหนวยงานเชื่อมโยงกับชุมชนและตอยอดการนําผลวิจัยไปใชประโยชน หนวยงานกรม

วิชาการเกษตร และ หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีความรวมมือในกิจกรรมตางๆของโครงการ  

หนวยงานนอกกระทรวงเกษตร จังหวัดสงขลา ภาคเอกชน และทุกภาคสวนในการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม 

และโดยเฉพาะผูบริหารกรมวิชาการเกษตร เชน อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก ท่ีลงมาตรวจเยี่ยมโครงการ

และใหคําแนะนํา 
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บทนํา 
 

1. ความสําคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย  

ผลกระทบเชิงลบตอการเกษตรจากการพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาไดทําใหภาคเกษตรมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจลดลงและเกษตรกรยากจนมากข้ึน กลาวคือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรในประเทศลดลง

จากรอยละ 10.3  ในป 2540 เหลือรอยละ 8.3 ในป2556 สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิการเกษตรของครัวเรือนลดลง

จากรอยละ39.58 เปน 36.56ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรเพ่ิมจาก 53,885 บาท/ครัวเรือน ในป2551/52 เปน 

59,808 บาท/ครวัเรือน ในป 2554/55 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)   

ปญหาดังกลาวนี้ไดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเชนกันโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรสทิงพระท่ี

ครอบคลุม 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 356,343 ไร เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน ในชวง3-4ทศวรรษท่ีผาน

มาเคยมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงดวย “โหนด (ตาลโตนด) นา เล” แตปจจุบันกลับพ่ึงพาอาชีพ การผลิตพืชไดนอยลง 

กลาวคือ ตาลโตนดถูกถูกท้ิงรางจํานวนมากเพราะมีรายไดไมจูงใจใหเกษตรกรรุนหลังๆทําเปนอาชีพและมีตนทุน

การผลิตสูงข้ึนสวนการพ่ึงพาการผลิตพืชอ่ืนๆมีนอยเนื่องจากขอจํากัดของสภาพภูมินิเวศท่ีพ้ืนท่ีเปนท่ีนาขนาดเล็ก

ประมาณ 11 ไร และขาดแคลนน้ําจึงทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปนกลุมท่ียากจนท่ีสุดของจังหวัดสงขลา คือรายได

เฉลี่ย/คน/เดือน 6,485 บาท ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด รอยละ 60 มีสัดสวนคนยากจนสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด 

รอยละ 48 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) และเม่ือกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกษตรกรมีความตองการใชเงินเพ่ิมข้ึน

แตพ่ึงพาการปลูกพืชไดนอยลง จึงทําใหแรงงานภาคเกษตรไหลออกสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตางๆท่ี

กําลังขยายตัว ซ่ึงเทากับเปนการซํ้าเติมใหภาคเกษตรพัฒนาไดยากข้ึนไปอีก   เม่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภูมิ

สังคมเกษตรพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ พบวามีจุดแข็งคือ มีตาลโตนดมากท่ีสุดในประเทศไทย เปนแหลงปลูกขาว 

กลวย มะมวงพันธุดี มีพ้ืนท่ีใกลตลาดสินคาและตลาดสงออกแตมีจุดออนดานเกษตรกรยากจน ถือครองพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก ขาดแคลนน้ํา ขาดแคลนแรงงาน ขาดความหลากหลายของพืชพรรณ มีโอกาสคือชองทางการตลาดสําหรับ

การบริโภคสินคาของชุมชนเมืองและประเทศเพ่ือนบานซ่ึงมีการสงออกสินคาเกษตรไปตางประเทศทางดาน

ศุลกากรจังหวัดสงขลา มีมูลคาสินคาพืชผักผลไมประมาณ 1 หม่ืนลานบาท/ป และหลายชนิดตองสงมาจากภาค

อ่ืนๆแตมีอุปสรรคดานภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดึงแรงงานออกนอกภาคเกษตร

แนวทางการพัฒนาจึงตองเนนการสรางมูลคาเพ่ิมการผลิตพืชเดิมหรือพืชใหมท่ีมีศักยภาพการการคาเพ่ือใหเปน

ฐานรายไดหลักอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมพรอมท้ังพัฒนาเพ่ิมความหลากหลายของพืชใหเพียงพอตอการ

ดํารงชีพและสรางตนแบบใหเกษตรเชื่อม่ันในการพ่ึงพาการเกษตรแทนการเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน 

ดานแนวทางการแกปญหาเชิงนโยบายท่ีเปนภาพรวมของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตางมีความเห็นตรงกันวา ประเทศไทยควรมุงเนนการพัฒนาท่ีสมดุล

ยั่งยืนหรือการพัฒนาสีเขียว (sustainable or green development) และเห็นวาจะตองนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  การนี้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2556) ไดจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู 2 ทศวรรษหนา (2556-
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2575)เสนอรัฐบาลและหนวยงานตางๆในการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน โดยใน 10 ปแรกมุงพัฒนาใหเกิดเปน

วาระแหงชาติ สาธิตตนแบบ การขยายผลการประยุกตใช การสรางตัวชี้วัดของการพัฒนาตามปรัชญาท่ีชัดเจน 

สรางนักวิจัยนักพัฒนา การใหความรูท่ีถูกตองเพ่ือภาคสวนและสาขาตางๆไดนําปรีชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชไดเกิดผลยิ่งข้ึน กรมวิชาการเกษตรในฐานะหนวยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดานการวิจัยการผลิตพืชของประเทศ จึง

มีบทบาทสําคัญในการสรางองคความรูดานการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการผลิตพืช และ

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8 สงขลา ไดมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการผลิตพืชมาอยางตอเนื่องกลาวคือในป2551-2555 ผลการวิจัยในข้ันตนไดคนพบวาการพัฒนาตาม

แนวทาง “4  เสาหลักสูความพอเพียง” จะทําใหเกษตรกรมีระดับความพอเพียงในการดํารงชีพเพ่ิมข้ึน ไดแกการ

ปลูกพืช 9 กลุมผสมสานใหเพียงพอตอการใชประโยชนการสรางภูมิปญญาท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร การพัฒนา

เกษตรกรใหเปนผูนําเปนตนแบบ และพัฒนาวิถีการดํารงชีพ (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

เพ่ือใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการแกปญหา

และพัฒนาใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาอาชีพการผลิตพืชไดเพ่ิมข้ึนสามารถนําใชแกปญหาไดจริงอยางมีประสิทธิผล

ตลอดจนพัฒนาเทคนิควิธีการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกาวหนาและเปนการวิจัยเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาวจึงจําเปนจะตอง

ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในอีกหลายประเด็นอยางตอเนื่องไดแกดานประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสราง

มูลคาเพ่ิมพืชเศรษฐกิจในทองถ่ิน ดานการประยุกตเพ่ือเพ่ิมการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการใชประโยชน

รวมกันของแตละชุมชนเครือขาย ดานการประยุกตเพ่ือการผลิตพืชเชิงประณีตท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพของฟารม

เกษตรกรขนาดตางๆและการพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการผลิตพืชในระดับครัวเรือนและชุมชน เปนตน 

ซ่ึงผลการวิจัยนอกจากจะชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแลวยังจะไดรูปแบบการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีนําไปปรับใชในการผลิตพืชระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ตําบล อําเภอและลุมน้ําตางๆของประเทศไทยไดตอไป 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีเปนฐานรายไดหลักในพ้ืนท่ีใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอย

รอยละ 25 ในป 2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิ

สังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

2.2 เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการดํารงชีพในระดับชุมชน 9 

กลุมไดแก กลุม พืชรายได  กลุมพืชอาหาร พืชอาหารสัตว  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  พืชอนุรักษดินและน้ํา  พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พืชใชสอย และพืชพลังงาน ท่ี

สามารถเพ่ิมปริมาณ ชนิด และมูลคา ท้ังความม่ันคงทางอาหาร การเปนอยู สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 25 ในป2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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2.3 เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีพอเพียงสําหรับฟารมตนแบบพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก ท่ีสามารถทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีระดับความพอเพียงดํารงชีพอยางยั่งยืนไดเพ่ิมข้ึน อยางนอย

รอยละ 25 ในป2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิ

สังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

2.4 เพ่ือพัฒนาเกณฑหรือตัวชี้วัดความเปนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการผลิตพืชในระดับ

ครัวเรือน และระดับชุมชน ท่ีจะนํามาใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับการพัฒนาการผลิตพืชตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในป2561 (สิ้นสุด 2561) 

 

 

3. วิธีการวิจัย   

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี

คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา  

เปนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชท้ังระบบในพ้ืนท่ีอยางเปนองครวม ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาพืชเพ่ือ

เศรษฐกิจ และพืชผสมผสานเพ่ือความเปนอยู พัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชรายพืชเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงความเปนอยูของเกษตรกรใหเกิดความพอเพียงและยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังในระดับชุมชนและครัวเรือนตนแบบ  

 เทคนิคการวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงบูรณาการแบบองครวม (นงนภัส, 2551) คือผสมผสานการวิจัยหลาย

รูปแบบ ท้ังทางเกษตรและการวิจัยทางสังคม เนนการมีสวนรวมตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(participatory action research : PAR) (participatory action research : PAR ยาใจ, มปป.) คือมีวงจรการ

วิจัย 4 ข้ันตอน เริ่มจาก 1) การวินิจฉัยปญหาและวางแผน 2) ปฏิบัติ 3) การสังเกตและประเมิน 4) สะทอนผลการ

ปฏิบัติและสรุปบทเรียน หลังจากนั้นจะกลับไปสูข้ันตอนท่ี 1-4 หมุนเวียน ประมาณ 3-4 ครั้ง จนกวาจะไดคําตอบ

ในการแกปญหา ผสมผสานกับกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง 4 เสาหลักสูความพอเพียง (กรมวิชาการเกษตร, 

2557) โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวฯ มาใชใน

กระบวนการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา  โดยมี  3 ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 4 การทดลอง และ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

การทดลองท่ี 1 ระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2559-2563)  

พัฒนาและทดสอบระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ระบบท่ี 1 การปลูกพืชพ้ืนท่ีขาวเปนหลัก 

จากระบบเดิม ขาวอยางเดียว เปนระบบการปลูกพืช ขาว-ถ่ัวเขียว-ปอเทือง ระบบการปลูกพืชท่ี 2 ขาว-ขาวโพด

หวาน-ปอเทือง ระบบท่ี 3 การปลูกพืชพ้ืนท่ีปรับสภาพนาเปนรองสวน      
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 การทดลองท่ี 2 การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช ระดับเครือขายชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2559-2563) 

พัฒนาการจัดทําแปลงตนแบบการจัดการผลิตพืช 9 กลุมพืช ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  ไดแก 1. กลุม 

อาหาร  เนนการเพ่ิมปริมาณพืชอาหารท่ีใชเปนเครื่องแกง พืชผัก และไมผลเพ่ือบริโภคในครัวเรือน วิธีการ จัดทํา

แปลงตนแบบในการผลิตพืชอาหารในรูปแบบตางๆท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม เชนปลูกในภาชนะตาง และสราง

โรงเรือนเพาะชําขยายพืชอาหารแกชุมชน  2. กลุมพืชรายได  เนนพืชท่ีเปนอัตลักษณประจําทองถ่ิน ไดแก ไผ 

วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   3. กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ  เนนการเพ่ิมปริมาณพืช

และการใชประโยชนพืช  วิธีการ สรางแปลงตนแบบรวบรวมชนิดพืชสมุนไพร และขยายพันธุ  ทดลองพัฒนาการ

แปรรูปพืชสมุนไพร 4. กลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช  เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนสารสกัด

จากพืช วิธีการ สรางแปลงตนแบบ เพ่ือเปนฐานการเรียนรู พืชสมุนไพรกําจัดปองกันศัตรูพืช ปลูกพืชท่ีนํามาใช

ผลิตสารสกัดเชน สะเดา ขา ตะไครหอม และทดสอบการใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 5. กลุมพืชอนุรักษ

ดินและน้ํา   วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบการปลูกปอเทืองเพ่ืออนุรักษดิน และ  จัดทําแปลงตนแบบการปลูกแฝก

บริเวณแนวคันดินรองสวน 6. กลุมพืชอาหารสัตว  เนนการเพ่ิมปริมาณพืชใหเหมาะสมกับการใชประโยชน วิธีการ 

จัดทําแปลงตนแบบพืชอาหารสัตวชนิดตางๆท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน  และทดสอบวิธีการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  

7. กลุมพืชใชสอย เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชน  จัดแปลงตนแบบไมยืนตน ทดสอบการปลูกไมใช

สอยท่ีเหมาะสม พืชเชิงเดี่ยว ปลูกแบบผสมสาน เชน ตะเคียนทอง มะฮอกกานี กระถินเทพา ยางนา เปนตน 8. 

กลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนพืชประจําถ่ินอ่ืนๆเชิงอนุรักษ ไดแก 

กะเรกะรอน และพืชพ้ืนเมือง   วิธีการ สํารวจ รวบรวม จําแนกพันธุ ผสมพันธุและเพาะขยายพันธุ กระเรกระรอน 

9. กลุมพืชพลังงานหรือเชื้อเพลิง เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนพืช เพ่ือเปนเชื้อเพลิง วิธีการ จัดทํา

แปลงตนแบบการปลูกพืชเพ่ือเปนเชื้อเพลิง โดยทดสอบการปลูกพืชชนิด ตางๆ ไดแก แคนา สน ยางพารา และ

รูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกแบบผสมสาน  

 การทดลองท่ี 3 พัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ 

โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (2559-2563) 

  พัฒนาแปลงตนแบบการจัดการผลิตพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรตามขนาดฟารม 5 ขนาด คือ พ้ืนท่ี 5 ไรลงมา 6-

10 ไร 11-15 ไร 16-20 ไร และ 21 ไร ข้ึนไป  การพัฒนาการผลิตพืชพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ

รายไดหลักท่ีเหมาะสมกับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการ พัฒนาระบบการผลิต 2 ระบบ ไดแก 

ระบบการปลูกพืชพ้ืนท่ีขาวเปนพืชหลัก เชน ขาว-พืชไร-ปอเทือง   ระบบการปลูกพืชพ้ืนท่ีปรับสภาพนาเปนรอง

สวน ท่ี การพัฒนาการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการดํารงชีพ ตามแนวทาง 9 กลุมพืชผสมผสาน 

เชนเดียวกับการทดลองท่ี 2 ไดแก กลุมพืชอาหาร  กลุมพืชรายได กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ กลุมพืชสมุนไพร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช กลุมพืชอนุรักษดินและน้ํา กลุมพืชอาหารสัตว  กลุมพืชใชสอย กลุมพืชอนุรักษพันธุกรรม

ทองถ่ิน และกลุมพืชพลังงาน  
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การทดลองท่ี 4 พัฒนาตัวช้ีวัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและ

ระดับชุมชนหมูบาน (2559-2561) 

 เปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนการพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดตัวชี้วัดเบื้องตน คัดเลือกตัวชี้วัดจากผลการวิจัยการผลิตพืชตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา (ป2551-2555) คัดเลือกตัวชี้วัดจาก

หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาท่ีเก่ียวของ โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ เปน

กรอบตัวชี้วัดหลัก 5 ดาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ความรอบรู และความมีคุณธรรม 

และแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของอ่ืนๆเปนตัวชี้วัดยอย เชน แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable 

Livelihoods) แนวคิดระบบสังคมเกษตร เชนความสัมพันธของระบบการปลูกพืช ภูมิประเทศ และสังคมชุมชน

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross National Happiness, GNH) แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ิน ( Indigenous knowledge) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research) แนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ไดแก การสรางอัตลักษณ (Identity) 

และวาทกรรม (Discourse) ดัชนีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืน เชนดัชนีวัดการพัฒนามนุษย (human development 

index :HDI) และอ่ืนๆ  ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาตัวชี้ วัด โดยประยุกต ใชการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 

ethnographic research) ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงาน คือคัดเลือกกลุมผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ในสาขาการ

ผลิตพืช เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ียั่งยืน ประมาณ 10-15 คน จากนั้นสงรายการตัวชี้วัด ใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชวัด หลังจากนั้นนํามาสรางแบบสัมภาษณเพ่ือนําไปใชสัมภาษณเกษตรกร

เพ่ือประเมินความพอเพียงในการผลิตพืชของเกษตรกร และสงผลการวิเคราะหขอมูลการใชตัวชี้วัดตามแบบ

สัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณารอบใหม ดําเนินการทําแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งจนขอมูลอ่ิมตัว จึงทําการ

สรุปผลและนํามาใหชุมชนจัดลําดับความสําคัญ พรอมกับทําการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของตัวชี้วัด

ในข้ันตอนสุดทาย และสรุปเปนตัวชี้วัดท่ีจะนําไปใชงาน 

   

ข้ันตอนท่ี2 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิมความ

ย่ังยืนและพอเพียงในการผลิตพืชท่ีทําการทดลอง  

   วิธีการ จัดตั้งกลุมเกษตรกร จัดอบรมใหความรู หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมฝกปฏิบัติ จัดเวที

วิจัยสัญจรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดศึกษาดูงาน การผลิตพืชท่ีทําการทดลอง การรณรงคสรางจิตสํานึกใหมีการ

ปฏิบัติในเรื่องตางๆ ตามเกณฑตัวชี้วัด พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การรับรองมาตรฐานสินคา 

การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาและสงเสริมตลาดสินคาการเกษตร และการเชื่อมโยงกับภาคสวน

ตางๆ เปนตน  

  ข้ันตอนท่ี3 การทดลองขยายผลงานวิจัยจากชุมชนตนแบบสูเครือขายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา   โดยจัดทําแปลงทดลองขยายผล  
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  การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหขอมูล     บันทึกขอมูลผลผลิต สุมตัวอยางผลผลิตขาวในพ้ืนท่ี 2x2 

เมตร ถ่ัวเขียวและปอเทือง  2x4 เมตร ไมผล 4-6 ตน และพืชผัก 2x2 เมตร 2 จุด ตอกรรมวิธีตอซํ้า  บันทึกวิธีการ

ปฏิบัติดูแลรักษา ปญหาการผลิต การตลาด ราคา ตนทุน รายได  การวิเคราะหสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลผลิต  

การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน เชน ตนทุน รายได อัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR) การวิเคราะห

เปรียบเทียบสมบัติดิน (pH, OM, N, P, K, LR, EC, Texture)  

  ระยะเวลา ดําเนินการ ป 2559-2563  

  สถานท่ีและพ้ืนท่ีดําเนินงาน พ้ืนท่ีเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ ตําบล

กระดังงา อําเภอสทิงพระ จ.สงขลา  
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กรอบแนวความคิด การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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การผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ประกอบดวย การจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชน การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 

9 กลุมพืช การพัฒนาตนแบบการผลิตพืชแบบประณีต และพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลของการวิจัยสรุปดังนี้ 1) การจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนา แนะนําใหใชระบบการผลิตพืช

แบบการปรับนาเปนรองสวน ปลูกไมผล เชน ฝรั่งกิมจู มะพราว และพืชอายุสั้น เชน กลวย พริก พืชผัก และ ออย

ค้ันน้ํา มีรายไดสุทธิ เฉลี่ย 13,542 บาท/ไร/ป ในพ้ืนท่ีนาจัดระบบการปลูกพืชแบบ ถ่ัวเขียว/ขาวโพดหวาน/

ฟกทอง-ปอเทือง-ขาว  การปลูกถ่ัวเขียว รุนท่ี 1 พรอมๆการเก็บเก่ียวขาว ผลผลิต 51.2 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 

1,548 บาท/ไร การปลูกชวงฤดูฝนใหผลผลิต เฉลี่ย 84.8 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 2,270 บาท/ไร ขาวโพดหวาน 

ปลูกตนเดือนพฤษภาคม ใหผลผลิต 2,300 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 35,900 บาท/ไร และ ฟกทอง ปลูกปลายเดือน

มีนาคม ผลผลิต 674 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 5,655 บาท/ไร  ปอเทือง ปลูกหลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียวชวงตน

เดือนสิงหาคม  ไถกลบเม่ือถึงชวงเวลาการเตรียมดินปลูกขาว ไดน้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร ขาว ใหผลผลิต 

440.6 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 1,997.6 บาท/ไร  ระบบการปลูกพืชดังกลาวนี้สงผลทําใหคุณสมบัติทางเคมีของ

ดินดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 2)การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช พบวาพืชรายไดพัฒนาโดยสรางอัตลักษณ

สินคาและแปรรูป เชน กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ใหรายไดแกชุมชน เฉลี่ย 156,066 บาท/ป พืชอาหาร โดย

การปลูกพืชในภาชนะตางๆ ทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน เฉลี่ย 15.9 ชนิด/ป  พืชสมุนไพร 

เกษตรกรปลูกพืชเพ่ิมข้ึน รวม 46 ชนิด และจะตองมีการพัฒนาใหเกิดรายได พืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ตองใชวิธีการอ่ืนๆรวมดวยในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พืชอาหารสัตว การจัดการปุยท่ีเหมาะสม จะให

ผลผลิตสูงข้ึน รอยละ 7-14 พืชอนุรักษดินและน้ํา การปลูกแฝกสามารถลดการพังทลายของคันรองสวน และ

ปอเทืองควรเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน กะเรกะรอนปากเปดสีมวง เม่ือนํามาปลูกใน

กระถาง จะออกดอกเม่ืออายุ 90 – 120 วัน อายุดอกบาน 14 – 21 วัน ใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป พืชใช

สอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง ท่ีเหมาะสมคือ ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา และสน โดยปลูกแตละชนิดแบบเปน

แถว ปลูกแบบสลับชนิดในแถวเดียวกัน และปลูกแบบผสมผสาน  3) การพัฒนาตนแบบการผลิตพืชแบบประณีต 

ในฟารมระบบเกษตรแบบรองสวนและพืชผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดพืช 24 ชนิด  มีรายไดเฉลี่ย 

15,422 บาท/ป  แตยังไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงตองทําอาชีพนอกเกษตรเพ่ือเปนรายไดหลัก  ในฟารมท่ีปลูก

ดาวเรืองเปนพืชหลัก รายไดรวม 75,952 บาท/ไร/ป และจะตองเฝาระวังเรื่องศัตรูพืช  ในฟารมระบบเกษตร

ผสมผสานมีฝรั่งเปนพืชหลัก มีความหลากหลายของพืช 38 ชนิด รายไดเฉลี่ยของฟารม 286,221 บาท/ป   ใน

ฟารมเลี้ยงแพะผสมผสานกับการปลูกพืช มีความหลากหลายของพืช 30 ชนิด ใหรายไดเฉลี่ย 192,553 บาท/ป ใน

ฟารมระบบเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหมปลูกขาวเปนหลัก มีความหลากหลายของพืช มี 25 ชนิด รายไดท้ังหมด

ของฟารม คือ 100,075 บาท/ป 4)การพัฒนาตัวชี้วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช พบวา มีตัวชี้วัด 8 

ตัวชี้วัดหลัก คือ พ้ืนฐานการผลิตพืชและการดํารงชีพ  พืชกับความเปนอยูในครอบครัวเพ่ือนบานและสังคม พืชกับ
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ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิพืชกับความสุขมวลรวม ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช  ทุนการผลิตพืช ความ

มีเหตุผล และการนํา 23 หลักทรงงานมาใชในการผลิตพืช   

ผลการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเปนรูปแบบ (model) กระบวนการพัฒนา คือ “รําแดงโมเดล เกษตร

ตามศาสตรพระราชา เพ่ือพัฒนาการผลิตพืชของชุมชนเกษตรท่ีพอเพียงและย่ังยืน”   ประกอบดวย 4 เสาหลัก 

ของการพัฒนา คือ  เสาหลักท่ี 1 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง เสาหลักท่ี 2 พัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง เสาหลักท่ี 3 

พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา และเสาหลักท่ี 4 เชื่อมโยงการผลิตพืชกับภาคสวนตางๆ เชน การทองเท่ียวชุมชน 

ทองถ่ิน ตลาด วิชาการ และสงเสริม เปนตน   

Abstract 

Research and development of sustainable crops production management system by application 

of the philosophy of Sufficiency Economy in Sathing Phra Peninsula, Songkhla Province, The results of 

the research are summarized as follows: 1) Community economic crops management on the rice field, 

it is recommended adjusting the field to grow integrated crops. such as guava, coconut, bananas, chili, 

vegetables, and sugarcane, etc. the average net income was 13,542 baht/rai/year, For the rice fields 

recommended “Mung beans / Sweet Corn / Pumpkin-Sunn hemp–Rice Cropping system”. Mung beans, 

model 1: planting Mung beans along with harvesting rice, an average net income is 1,548 baht/rai. 

model2:  planting Mung beans in normal season, average net income is 2,270.4 baht/rai. Sweet corn 

yielding 2,300 kg/rai, net income 35,900 baht/rai,   Pumpkin yielding 674 kg/rai, net income 5,655 baht/rai, 

Sunn hemp after harvesting the Mung beans yielding byproduct is 1,221 kg/rai. The rice planting yielded 

440.6 kg/rai, net income of 1,997.6 baht/rai, the Mung bean - Sunn hemp -Rice cropping system 

significantly improved soil chemical properties. 2) Management of 9 groups of crops: Income crops: by 

creating product identity, value-added, such as palmyra sugar banana chip which can make income on 

average 156,066 baht/year. Food crops: by planting plants in different containers which can manage soil 

and water easily. This allows farmers to grow a variety of crops on average 15.9 types of plant/year. 

Herb crops: it was found that farmers grew with 46 types of plant and having income from herb crops 

is the most important condition for more plantings. Pests control crops: by providing knowledge on the 

use of plant extracts and integrated pest management. Forage crops: by growing crops for income and 

sufficient for animals. Increased yield by the use of appropriated fertilizer. Soil and water conservation 

crops: Vetiver was able to reduce erosion and sun hemp should be linked to tourism. Local genetic 

conservation crops: Cymbidium finlaysonianum, when grown in a pot, will flower in 90 - 120 days, bloom 

14 - 21 days, and flower 4-9 inflorescences/pot/year. Usable energy and fuel crops: Hopea odorata Roxb, 

Swietenia macrophylla king, Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem, and Casuarina equisetifolia L. 

It is a suitable plant for this area. 3) Developing a prototype of a sustainable crop management system. 

Integrated Cropping System: There are 24 types of plants with an average income of 15,422 baht/year, 

Marigolds Cropping System: the total income is 75,952 baht/rai/year. Guava + Integrated Cropping 
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System: There are 38 types of plants, the average farm income is 286,221 baht/year. Goat + Integrated 

Crop Systems: There are 30 types of plants, with an average income of 192,553 baht/year. New Theory 

Agriculture system: There are 25 types of plants. The total income of the farm is 100,075 baht/year. 4) 

Development of crop production indicators according to the sufficiency economy philosophy. there are 

8 groups indicators as follows: Plant production and livelihoods, plant and neighbors or society, the 

sustainability of natural resources, total happiness, immunity, assets or capital, rationality and reasoning, 

and the application of King Rama9 working approach.   

The research and development results can be summarized as a model.  "Ramdang model: 

Agriculture according to the science of the king to Sufficiency and Sustainable Crop Production of 

Agricultural Communities" consists of 4 pillars of development: Pillar 1:  empowerment of 

communities; Pillar 2:  9 groups of sufficiently integrated crops. Pillar 3: Value-added of crop products. 

pillar 4: linking crop production with various sectors such as tourism, local communities, academics, 

promotion, and markets, etc. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ประกอบดวย การจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชน การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 

9 กลุมพืช การพัฒนาตนแบบการผลิตพืชแบบประณีต และพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลของการวิจัยสรุปดังนี้ 1)การจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนา แนะนําใหใชระบบการผลิตพืช

แบบการปรับนาเปนรองสวน ปลูกไมผล เชน ฝรั่งกิมจู มะพราว และพืชอายุสั้น เชน กลวย พริก พืชผัก และ ออย

ค้ันน้ํา มีรายไดสุทธิ เฉลี่ย 13,542 บาท/ไร/ป ในพ้ืนท่ีนาจัดระบบการปลูกพืชแบบ ถ่ัวเขียว/ขาวโพดหวาน/

ฟกทอง-ปอเทือง-ขาว  การปลูกถ่ัวเขียว รุนท่ี 1 พรอมๆการเก็บเก่ียวขาว ผลผลิต 51.2 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 

1,548 บาท/ไร การปลูกชวงฤดูฝนใหผลผลิต เฉลี่ย 84.8 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 2,270 บาท/ไร ขาวโพดหวาน 

ปลูกตนเดือนพฤษภาคม ใหผลผลิต 2,300 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 35,900 บาท/ไร และ ฟกทอง ปลูกปลายเดือน

มีนาคม ผลผลิต 674 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 5,655 บาท/ไร  ปอเทือง ปลูกหลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียวชวงตน

เดือนสิงหาคม  ไถกลบเม่ือถึงชวงเวลาการเตรียมดินปลูกขาว ไดน้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร ขาว ใหผลผลิต 

440.6 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 1,997.6 บาท/ไร  ระบบการปลูกพืชดังกลาวนี้สงผลทําใหคุณสมบัติทางเคมีของ

ดินดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 2)การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช พบวาพืชรายไดพัฒนาโดยสรางอัตลักษณ

สินคาและแปรรูป เชน กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ใหรายไดแกชุมชน เฉลี่ย 156,066 บาท/ป พืชอาหาร โดย

การปลูกพืชในภาชนะตางๆ ทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน เฉลี่ย 15.9 ชนิด/ป  พืชสมุนไพร 

เกษตรกรปลูกพืชเพ่ิมข้ึน รวม 46 ชนิด และจะตองมีการพัฒนาใหเกิดรายได พืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ตองใชวิธีการอ่ืนๆรวมดวยในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พืชอาหารสัตว การจัดการปุยท่ีเหมาะสม จะให

ผลผลิตสูงข้ึน รอยละ 7-14 พืชอนุรักษดินและน้ํา การปลูกแฝกสามารถลดการพังทลายของคันรองสวน และ

ปอเทืองควรเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน กะเรกะรอนปากเปดสีมวง เม่ือนํามาปลูกใน

กระถาง จะออกดอกเม่ืออายุ 90 – 120 วัน อายุดอกบาน 14 – 21 วัน ใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป พืชใช

สอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง ท่ีเหมาะสมคือ ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา และสน โดยปลูกแตละชนิดแบบเปน

แถว ปลูกแบบสลับชนิดในแถวเดียวกัน และปลูกแบบผสมผสาน  3) การพัฒนาตนแบบการผลิตพืชแบบประณีต 

ในฟารมระบบเกษตรแบบรองสวนและพืชผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดพืช 24 ชนิด  มีรายไดเฉลี่ย 

15,422 บาท/ป  แตยังไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงตองทําอาชีพนอกเกษตรเพ่ือเปนรายไดหลัก  ในฟารมท่ีปลูก

ดาวเรืองเปนพืชหลัก รายไดรวม 75,952 บาท/ไร/ป และจะตองเฝาระวังเรื่องศัตรูพืช  ในฟารมระบบเกษตร

ผสมผสานมีฝรั่งเปนพืชหลัก มีความหลากหลายของพืช 38 ชนิด รายไดเฉลี่ยของฟารม 286,221 บาท/ป   ใน

ฟารมเลี้ยงแพะผสมผสานกับการปลูกพืช มีความหลากหลายของพืช 30 ชนิด ใหรายไดเฉลี่ย 192,553 บาท/ป ใน

ฟารมระบบเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหมปลูกขาวเปนหลัก มีความหลากหลายของพืช มี 25 ชนิด รายไดท้ังหมด

ของฟารม คือ 100,075 บาท/ป 4)การพัฒนาตัวชี้วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช พบวา มีตัวชี้วัด 8 

ตัวชี้วัดหลัก คือ พ้ืนฐานการผลิตพืชและการดํารงชีพ  พืชกับความเปนอยูในครอบครัวเพ่ือนบานและสังคม พืชกับ
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ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิพืชกับความสุขมวลรวม ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช  ทุนการผลิตพืช ความ

มีเหตุผล และการนํา 23 หลักทรงงานมาใชในการผลิตพืช   

ผลการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเปนรูปแบบ (model) กระบวนการพัฒนา คือ “รําแดงโมเดล เกษตร

ตามศาสตรพระราชา เพ่ือพัฒนาการผลิตพืชของชุมชนเกษตรท่ีพอเพียงและย่ังยืน”   ประกอบดวย 4 เสาหลัก 

ของการพัฒนา คือ  เสาหลักท่ี 1 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง เสาหลักท่ี 2 พัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง เสาหลักท่ี 3 

พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา และเสาหลักท่ี 4 เชื่อมโยงการผลิตพืชกับภาคสวนตางๆ เชน การทองเท่ียวชุมชน 

ทองถ่ิน ตลาด วิชาการ และสงเสริม เปนตน   

Abstract 

Research and development of sustainable crops production management system by application 

of the philosophy of Sufficiency Economy in Sathing Phra Peninsula, Songkhla Province, The results of 

the research are summarized as follows: 1) Community economic crops management on the rice field, 

it is recommended adjusting the field to grow integrated crops. such as guava, coconut, bananas, chili, 

vegetables, and sugarcane, etc. the average net income was 13,542 baht/rai/year, For the rice fields 

recommended “Mung beans / Sweet Corn / Pumpkin-Sunn hemp–Rice Cropping system”. Mung beans, 

model 1: planting Mung beans along with harvesting rice, an average net income is 1,548 baht/rai. 

model2:  planting Mung beans in normal season, average net income is 2,270.4 baht/rai. Sweet corn 

yielding 2,300 kg/rai, net income 35,900 baht/rai,   Pumpkin yielding 674 kg/rai, net income 5,655 baht/rai, 

Sunn hemp after harvesting the Mung beans yielding byproduct is 1,221 kg/rai. The rice planting yielded 

440.6 kg/rai, net income of 1,997.6 baht/rai, the Mung bean - Sunn hemp -Rice cropping system 

significantly improved soil chemical properties. 2) Management of 9 groups of crops: Income crops: by 

creating product identity, value-added, such as palmyra sugar banana chip which can make income on 

average 156,066 baht/year. Food crops: by planting plants in different containers which can manage soil 

and water easily. This allows farmers to grow a variety of crops on average 15.9 types of plant/year. 

Herb crops: it was found that farmers grew with 46 types of plant and having income from herb crops 

is the most important condition for more plantings. Pests control crops: by providing knowledge on the 

use of plant extracts and integrated pest management. Forage crops: by growing crops for income and 

sufficient for animals. Increased yield by the use of appropriated fertilizer. Soil and water conservation 

crops: Vetiver was able to reduce erosion and sun hemp should be linked to tourism. Local genetic 

conservation crops: Cymbidium finlaysonianum, when grown in a pot, will flower in 90 - 120 days, bloom 

14 - 21 days, and flower 4-9 inflorescences/pot/year. Usable energy and fuel crops: Hopea odorata Roxb, 

Swietenia macrophylla king, Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem, and Casuarina equisetifolia L. 

It is a suitable plant for this area. 3) Developing a prototype of a sustainable crop management system. 

Integrated Cropping System: There are 24 types of plants with an average income of 15,422 baht/year, 

Marigolds Cropping System: the total income is 75,952 baht/rai/year. Guava + Integrated Cropping 
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System: There are 38 types of plants, the average farm income is 286,221 baht/year. Goat + Integrated 

Crop Systems: There are 30 types of plants, with an average income of 192,553 baht/year. New Theory 

Agriculture system: There are 25 types of plants. The total income of the farm is 100,075 baht/year. 4) 

Development of crop production indicators according to the sufficiency economy philosophy. there are 

8 groups indicators as follows: Plant production and livelihoods, plant and neighbors or society, the 

sustainability of natural resources, total happiness, immunity, assets or capital, rationality and reasoning, 

and the application of King Rama9 working approach.   

The research and development results can be summarized as a model.  "Ramdang model: 

Agriculture according to the science of the king to Sufficiency and Sustainable Crop Production of 

Agricultural Communities" consists of 4 pillars of development: Pillar 1:  empowerment of 

communities; Pillar 2:  9 groups of sufficiently integrated crops. Pillar 3: Value-added of crop products. 

pillar 4: linking crop production with various sectors such as tourism, local communities, academics, 

promotion, and markets, etc. 
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บทนํา (Introduction) 

 

ผลกระทบเชิงลบตอการเกษตรจากการพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาไดทําใหภาคเกษตรมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจลดลงและเกษตรกรยากจนมากข้ึน กลาวคือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรในประเทศลดลง

จากรอยละ 10.3  ในป 2540 เหลือรอยละ 8.3 ในป2556 สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิการเกษตรของครัวเรือนลดลง

จากรอยละ39.58 เปน 36.56ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรเพ่ิมจาก 53,885 บาท/ครัวเรือน ในป2551/52 เปน 

59,808 บาท/ครวัเรือน ในป 2554/55 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)   

ปญหาดังกลาวนี้ไดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเชนกันโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรสทิงพระท่ี

ครอบคลุม 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 356,343 ไร เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน ในชวง3-4ทศวรรษท่ีผาน

มาเคยมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงดวย “โหนด (ตาลโตนด) นา เล” แตปจจุบันกลับพ่ึงพาอาชีพ การผลิตพืชไดนอยลง 

กลาวคือ ตาลโตนดถูกถูกท้ิงรางจํานวนมากเพราะมีรายไดไมจูงใจใหเกษตรกรรุนหลังๆทําเปนอาชีพและมีตนทุน

การผลิตสูงข้ึนสวนการพ่ึงพาการผลิตพืชอ่ืนๆมีนอยเนื่องจากขอจํากัดของสภาพภูมินิเวศท่ีพ้ืนท่ีเปนท่ีนาขนาดเล็ก

ประมาณ 11 ไร และขาดแคลนน้ําจึงทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปนกลุมท่ียากจนท่ีสุดของจังหวัดสงขลา คือรายได

เฉลี่ย/คน/เดือน 6,485 บาท ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด รอยละ 60 มีสัดสวนคนยากจนสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด 

รอยละ 48 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) และเม่ือกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกษตรกรมีความตองการใชเงินเพ่ิมข้ึน

แตพ่ึงพาการปลูกพืชไดนอยลง จึงทําใหแรงงานภาคเกษตรไหลออกสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตางๆท่ี

กําลังขยายตัว ซ่ึงเทากับเปนการซํ้าเติมใหภาคเกษตรพัฒนาไดยากข้ึนไปอีก   เม่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภูมิ

สังคมเกษตรพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ พบวามีจุดแข็งคือ มีตาลโตนดมากท่ีสุดในประเทศไทย เปนแหลงปลูกขาว 

กลวย มะมวงพันธุดี มีพ้ืนท่ีใกลตลาดสินคาและตลาดสงออกแตมีจุดออนดานเกษตรกรยากจน ถือครองพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก ขาดแคลนน้ํา ขาดแคลนแรงงาน ขาดความหลากหลายของพืชพรรณ มีโอกาสคือชองทางการตลาดสําหรับ

การบริโภคสินคาของชุมชนเมืองและประเทศเพ่ือนบานซ่ึงมีการสงออกสินคาเกษตรไปตางประเทศทางดาน

ศุลกากรจังหวัดสงขลา มีมูลคาสินคาพืชผักผลไมประมาณ 1 หม่ืนลานบาท/ป และหลายชนิดตองสงมาจากภาค

อ่ืนๆแตมีอุปสรรคดานภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดึงแรงงานออกนอกภาคเกษตร

แนวทางการพัฒนาจึงตองเนนการสรางมูลคาเพ่ิมการผลิตพืชเดิมหรือพืชใหมท่ีมีศักยภาพการการคาเพ่ือใหเปน

ฐานรายไดหลักอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมพรอมท้ังพัฒนาเพ่ิมความหลากหลายของพืชใหเพียงพอตอการ

ดํารงชีพและสรางตนแบบใหเกษตรเชื่อม่ันในการพ่ึงพาการเกษตรแทนการเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน 

ดานแนวทางการแกปญหาเชิงนโยบายท่ีเปนภาพรวมของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตางมีความเห็นตรงกันวา ประเทศไทยควรมุงเนนการพัฒนาท่ีสมดุล

ยั่งยืนหรือการพัฒนาสีเขียว (sustainable or green development) และเห็นวาจะตองนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  การนี้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2556) ไดจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู 2 ทศวรรษหนา (2556-

2575)เสนอรัฐบาลและหนวยงานตางๆในการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน โดยใน 10 ปแรกมุงพัฒนาใหเกิดเปน
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วาระแหงชาติ สาธิตตนแบบ การขยายผลการประยุกตใช การสรางตัวชี้วัดของการพัฒนาตามปรัชญาท่ีชัดเจน 

สรางนักวิจัยนักพัฒนา การใหความรูท่ีถูกตองเพ่ือภาคสวนและสาขาตางๆไดนําปรีชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชไดเกิดผลยิ่งข้ึน กรมวิชาการเกษตรในฐานะหนวยงานหลกัท่ีรับผิดชอบดานการวิจัยการผลิตพืชของประเทศ จึง

มีบทบาทสําคัญในการสรางองคความรูดานการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการผลิตพืช และ

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8 สงขลา ไดมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการผลิตพืชมาอยางตอเนื่องกลาวคือในป2551-2555 ผลการวิจัยในข้ันตนไดคนพบวาการพัฒนาตาม

แนวทาง “4  เสาหลักสูความพอเพียง” จะทําใหเกษตรกรมีระดับความพอเพียงในการดํารงชีพเพ่ิมข้ึน ไดแกการ

ปลูกพืช 9 กลุมผสมสานใหเพียงพอตอการใชประโยชนการสรางภูมิปญญาท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร การพัฒนา

เกษตรกรใหเปนผูนําเปนตนแบบ และพัฒนาวิถีการดํารงชีพ (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

เพ่ือใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการแกปญหา

และพัฒนาใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาอาชีพการผลิตพืชไดเพ่ิมข้ึนสามารถนําใชแกปญหาไดจริงอยางมีประสิทธิผล

ตลอดจนพัฒนาเทคนิควิธีการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกาวหนาและเปนการวิจัยเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาวจึงจําเปนจะตอง

ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในอีกหลายประเด็นอยางตอเนื่องไดแกดานประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสราง

มูลคาเพ่ิมพืชเศรษฐกิจในทองถ่ิน ดานการประยุกตเพ่ือเพ่ิมการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการใชประโยชน

รวมกันของแตละชุมชนเครือขาย ดานการประยุกตเพ่ือการผลิตพืชเชิงประณีตท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพของฟารม

เกษตรกรขนาดตางๆและการพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการผลิตพืชในระดับครัวเรือนและชุมชน เปนตน 

ซ่ึงผลการวิจัยนอกจากจะชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแลวยังจะไดรูปแบบการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีนําไปปรับใชในการผลิตพืชระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ตําบล อําเภอและลุมน้ําตางๆของประเทศไทยไดตอไป 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีเปนฐานรายไดหลักในพ้ืนท่ีใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอย

รอยละ 25 ในป 2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิ

สังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

2.2 เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการดํารงชีพในระดับชุมชน 9 

กลุมไดแก กลุม พืชรายได  กลุมพืชอาหาร พืชอาหารสัตว  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  พืชอนุรักษดินและน้ํา  พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พืชใชสอย และพืชพลังงาน ท่ี

สามารถเพ่ิมปริมาณ ชนิด และมูลคา ท้ังความม่ันคงทางอาหาร การเปนอยู สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 25 ในป2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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2.3 เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีพอเพียงสําหรับฟารมตนแบบพ้ืนท่ีขนาด

เล็ก ท่ีสามารถทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีระดับความพอเพียงดํารงชีพอยางยั่งยืนไดเพ่ิมข้ึน อยางนอย

รอยละ 25 ในป2563 จากการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิ

สังคมพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

2.4 เพ่ือพัฒนาเกณฑหรือตัวชี้วัดความเปนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการผลิตพืชในระดับ

ครัวเรือน และระดับชุมชน ท่ีจะนํามาใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับการพัฒนาการผลิตพืชตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในป2561 (สิ้นสุด 2561) 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม  

สภาพภูมิสังคมพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพ้ืนท่ี จังหวัดพัทลุงท้ังจังหวัด จังหวัดสงขลา 12 อําเภอ และ

นครศรีธรรมราช 2 อําเภอ มีพ้ืนท่ี 8,729 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิสังคม และสภาพนิเวศนท่ีหลากหลาย สภาพ

ภูมิประเทศประกอบดวยท่ีภูเขาลาดเทสูท่ีลุมจนถึงทะเลสาบ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนท่ี

ทางฝงตะวันออกของทะเลสาบสงขลาอยูระหวางทะเลสาบสงขลากับอาวไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ี  4 อําเภอ ของ

จังหวัดสงขลา คือ อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด และอําเภอกระแสสินธุ สภาพภูมิประเทศของ

พ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม (ภาพท่ี 1) 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ภาพแผนท่ีดาวเทียมคาบสมุทรสทิงพระ ท่ีระดับ 20 กม.  และ 500 ม. 

  

พ้ืนท่ีทําการเกษตร รวม 356,343ไร เกษตรกร 32,549 ครัวเรือน ปลูกขาว 230,520 ไร  ไมผล 13,910 

ไรไมยืนตน (สวนใหญเปนตาลโตนด) 29,818 ไร พืชไร(สวนใหญเปน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง) 8,314 ไร ไมดอก 147 ไร 

และเปนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 151,242 ไร ดานระบบเกษตร เกษตรกรมีอาชีพเสริมคือเลี้ยงสัตว และประมง โดยมีผูเลี้ยงโค 

6,237 ราย 29,254 ตัวกระบือ 103 ราย 1,715 ตัว สุกร 1,534 ราย 34,652 ตัว แพะ 431 ราย 6,542 ตัวอาชีพ

นอกเกษตรไดแกรับจางในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประชากรในคาบสมุทรสทิงพระ พบวามีความยากจน
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มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืนๆในจังหวัดสงขลา คือมีรายไดเฉลี่ย/คน/เดือน 6,485 บาท ประชากรใน

คาบสมุทรมีรายไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดสงขลารอยละ60.34 สัดสวนคนยากจน มีสูงกวารอยละ 48.71   

 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนํามาใชในการวิจัย หลักการวิจัยและพัฒนาท่ีจะ

ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกลาวไววาจะประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอม ๆ กัน

ดังนี้   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง 

ๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน  การพัฒนาสูพ่ึงตนเองตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ดาน  1) ดานจิตใจทําตนใหเปนท่ีพ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สรางสรรคใหตนเองและชาติ

โดยรวมมีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 2) ดานสังคมแตละชุมชนตองชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนท่ีแข็งแรงเปนอิสระ 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใช

และจัดการอยางฉลาด พรอมท้ังหาทางเพ่ิมมูลคาโดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน 4) ดานเทคโนโลยีบน

พ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการ และสภาพแวดลอมและควรพัฒนา

เทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 5) ดานเศรษฐกิจ จะตองมุงลดรายจายกอน เปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอ

กิน พอใช 

 

 ความจําเปนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนองนโยบายการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู 2 ทศวรรษหนาป 2556-2575 (สภาท่ี 

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) ไดจัดทําแผนท่ีเดินทางเสนอรัฐบาลและหนวยงานตางๆในการพัฒนา

ประเทศสูความยั่งยืน ตามวิสัยทัศนประเทศไทย-แผนดินแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมียุทธศาสตร คือ  

1) การเสริมสรางความรูความเขาใจและจิตสํานักตระหนักถึงความสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) 

การสรางเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดสําหรับการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การสรางสังคมแหงการ

เรียนรูและภูมิปญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) พัฒนาเครือขายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให

เขมแข็งกาวหนา 5) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมตางๆ 6) สราง

เอกลักษณของชาติ  

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  สรุป แนวทางพัฒนาประเทศไทย คือ การเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตร สรางความม่ันคงทางอาหารการลด

ความเหลื่อมล้ําและการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)  (http://president.yru.ac.th/) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี11  ขอเสนอยุทธศาสตรดานเกษตร คือสราง 

ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน โดยใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้ คือ 1)  การ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
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ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 3) การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 4) การสรางความ

ม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 5) การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 6) การสรางความมันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เขมแข็งภาคเกษตร 7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 

(www.nesdb.go.th/) 

ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ วช.ไดวางยุทธศาสตรการวิจัย ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) กําหนด 

กลุมเรื่องท่ีควรวิจัยเรงดวน (Priority-based Research Areas) ท่ีเ ก่ียวของสําคัญดังนี้ 1) การประยุกตใช

เศรษฐกิจพอเพียง และ2) การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกและลดการนําเขา เปนตน 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต   วิจัยเพ่ือสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การ 

พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน และการพ่ึงตนเอง การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต การเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ

ผลผลิต การผลิตไมผลนอกฤดูกาล เปนตน กลุมเรื่องท่ีควรวิจัยเรงดวน คือการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง การ

พัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกรอนการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกและลดการนําเขา

(www.nrct.go.th) 

ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ไดแก ฟนฟูความเชื่อม่ันดาน 

การเกษตร แกปญหาเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาส

ในอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเกษตรกรอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตร 

ยุทธศาสตรกรมวิชาการเกษตร  ป 2559-2564  ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีเก่ียวของ ไดแก การ 

เสริมสรางระบบการผลิตพืชท่ียั่งยืนและความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน กลยุทธวิจัยและพัฒนาระบบการ

จัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ทฤษฏี องคความรูท่ีนํามาประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา 

 ดัชนี วัดการพัฒนามนุษย (human development index :HDI)  สํานักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ไดจัดทําดัชนีการพัฒนามนุษยข้ึนและ

เผยแพรครั้งแรกในป ๒๕๓๓ ซ่ึงดัชนีนี้มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาดัชนีมีคาใกลเคียง 1 แสดงวามีระดับการพัฒนา

มนุษยระดับสูง ถาดัชนีมีคาใกลเคียง 0 แสดงวามีระดับการพัฒนามนุษยระดับต่ํา ประกอบดวยสามมิติหลัก ไดแก 

สุขภาพ (Health) ตัวบงชี้ คือ อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth) การศึกษา (Education) 

ตัวบงชี้  คือ จํานวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา (Mean Years of Schooling) และจํานวนปท่ีคาดวาจะไดรับ

การศึกษา (Expected Years of Schooling) และมาตรฐานคุณภาพชีวิต (Living Standards) ตัวบงชี้ คือ รายได

ประชาชาติมวลรวมตอบุคคล (Gross National Income per Capita) (ศูนยสารสนเทศแหงชาติ, 2557) 

ความสุขมวลรวมประชาชาต ิ(Gross National Happiness หรือ GNH) เสาหลักของ "ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ" มี 4 ประการคือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางยั่งยืนและเสมอภาค 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) 

การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรม และ 4) การสงเสริมการปกครองท่ีดี (ทวีวัฒน, 2557) 
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การดํารงชีพและการดํารงชีพอยางย่ังยืน (Livelihoods and sustainable livelihoods)แนวความคิด

นี้นําเสนอโดย DFID : departmentforinternationaldevelopment  ใน The1997UK government white 

paper on international development committed  การดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods) 

หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพในการตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยดํารง

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หรือ ความม่ันคงของระบบนิเวศน  ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม 

หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุษยท่ีจะมีชีวิตอยูและปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีปราศจากการสรางความ

เดือดรอนใหผูอ่ืน ท้ังในปจจุบันและอนาคตการวัดความยั่งยืนของวิถีการดํารงชีวิต คือสามารถยืดหยุนไดเม่ือ

เกิดผลกระทบ ไมข้ึนกับการสนับสนุนจากภายนอก รักษาผลิตภาพของทรัพยากรไวไดนาน ไมทําลายวิถีการ

ดํารงชีวิตผูอ่ืนหรือสามารถประนีประนอมรวมกันได  การกอใหเกิดความยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน สังคม และสถาบัน  

แนวความคิดหลักของการดํารงชีพอยางยั่งยืน( Sustainable livelihoods concept) 1)  ใชคนเปน

สําคัญ(People-centered) 2) มีความเปนองครวม(Holistic) ไมแยกสวน( non-sectoral) ยอมรับวิถีท่ีหลากหลาย 

3)มีลักษณะของพลวัต(Dynamic)คนหาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะสามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ

4) สรางบนความเขมแข็ง(Building on strengths) 5) มีการเชื่อมโยงท้ังระดับมหภาคและจุลภาค(Macro-micro 

links) 6) มีความยั่งยืน(Sustainability) 4 องคประกอบหลักคือ สภาพแวดลอม(Environmental) เศรษฐกิจ

(Economic) สังคม ( Social) และสถาบัน( Institutional)  

กรอบการทํางาน (Sustainable livelihoods framework)มีองคประกอบ 5 ประการคือ 1)บริบทความ

เปราะบางหรือความออนแอและความไมแนนอน (Vulnerability Context) เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบ

โดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธจากวิถีการดําเนินชีวิตคือ ภาวะท่ีเกิดผลกระทบอยางทันทีทันได และรุนแรง

(shocks)  ภาวะแนวโนมของการเคลื่อนไหวของปจจัยตางๆ (trends) ภาวะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

(seasonality)  2) ทรัพยสิน (Livelihoods assets) คือเปนตนทุนการดํารงชีพ แบงเปน 5 ประเภทคือ ตนทุน

ทรัพยากรมนุษย (human capital) เชน ทักษะ ความรู ความสามารถดานแรงงาน คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการ

เปนผูนํา และความมีสุขภาพดี ตนทุนธรรมชาติ (natural capita)   เชน ดิน น้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตนทุนทางการเงิน (financial capital) ตนทุนทรัพยากรทางกายภาพ (physical capita)- เชน วัสดุท่ีใชในการ

ผลิต ตนทุนทางสังคม (social capital) เชน กลุม เครือขาย ประชาสังคม การเปนสมาชิก ความสัมพันธ หนาท่ีใน

สังคม 3) การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ (Transforming Structures & Processes)คือ โครงสราง 

(Structures) มี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับสวนบุคคล กระบวนการท่ีเปนสวนขับเคลื่อน ของโครงสราง 

(Processes) เชน นโยบาย กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน วัฒนธรรม 4) วิถี/กลยุทธการดํารงชีพ (Livelihoods 

strategies) เปนทางเลือก โอกาส ท่ีเกษตรกรใชเปนกลยุทธในการดําเนินชีวิต 5) ผลลัพธ (Livelihood 

Outcome) ไดแกการมีรายไดเพ่ิมข้ึน (more income) การเพ่ิมการเปนอยูท่ีดีข้ึน (increased well-being)การ

ลดความออนแอ (reduced Vulnerability) การเพ่ิมความม่ันคงดานอาหาร (improved food security) และ

การเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ (sustainable use of NR based) 
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ระบบเกษตรผสมผสานและเกษตรย่ังยืน 

การเกษตรแบบประณีต เปนการทําเกษตรท่ีเกษตรกรตั้งใจทําอยางอยางละเอียดลออมีการเอาใจใส ใช

ความรูใชประโยชนพ้ืนท่ีอยางเขมขนเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีดีตามท่ีตั้งเปาหมายไว และนําไปสูความยั่งยืนท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สวนใหญมักเปนการดําเนินการภายในพ้ืนท่ีท่ีขนาดเล็กซ่ึงเหมาะสมกับขนาด

ทรัพยากรโดยเฉพาะแรงงานสามารถดูแลจัดการไดท่ัวถึง 

เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)   คือ การไมไถพรวนดิน ไมใสปุยเคมี ไมกําจัดวัชพืช ใชการคลุมดิน 

ใชพลังจากสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติ และใหความสําคัญกับดินเปนอันดับแรก นําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปาหมายของเกษตรธรรมชาติ  ปรับปรุงดินใหอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ และจัดระบบ

นิเวศใหเก้ือกูลกัน   ผลิตอาหารท่ีมีรสชาติตามธรรมชาติ และไมมีสารพิษ  ผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษ

จากกระบวนการผลิต   

เกษตรอินทรีย (Organic Farming)สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) หรือIFOM ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา เปนระบบเกษตรท่ีผลิต

อาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนท่ีหลักการปรับปรุงบํารุงดิน การ

เคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจยัจากภายนอก 

และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสัตว แตในขณะเดียวกันก็

พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความตานทานตอโรคของพืชและสัตวเลี้ยง  หลักการ

ทําเกษตรอินทรีย คือ ใหความสําคัญกับการปองกันการสูญเสียธาตุอาหาร  การคลุมดิน การสรางความหลากหลาย

ท่ีสัมพันธกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ โดยการปลูกพืชรวมกันหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากน การ

ปลูกพืชหมุนเวียน รวมท้ังการเลี้ยงสัตว  

เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เปนแนวทางการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรท่ีสัมพันธกับการ

ดําเนินชีวิตของเกษตรกรและสิ่งแวดลอม มีรูปแบบการทําการเกษตรท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศ มีความเปนไปได

ทางเศรษฐกิจ เปนธรรมทางสังคม มีมนุษยธรรม และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจะเปนระบบการเกษตรท่ีรักษาอัตรา

การผลิตพืชและสัตวใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายในระยะยาวติดตอกันภายใตสภาพแวดลอมท่ี

เลวรายหรือไมเหมาะสม  การทําเกษตรกรรมยั่งยืนจึงไมไดหมายความเพียงการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํา

การเกษตร หากยังหมายรวมถึงการสอนใหมีการปรับเปลี่ยนคุณคาและกฎเกณฑการใชชีวิตไปในเวลาเดียวกัน  ใน

ระบบเกษตรยั่งยืนเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีท้ังการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวหลายชนิดท่ีผสมกัน

และมีความเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางลงตัว  

เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)  เปนรูปแบบการทําเกษตรท่ีมีกิจกรรมตั้งแตสองชนิดข้ึนไป 

ในชวงเวลาและพ้ืนท่ีเดียวกัน เชน การปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีการเก้ือกูลกันอยาง

ตอเนื่องระหวางกิจกรรม   เปนวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดิน ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมเพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  “การทําเกษตรผสมผสาน” มีความแตกตางจากการทํา “ไรนาสวนผสม” (Mixed 

Farming) ท่ีมีกิจกรรมการผลิตหลายๆ อยางเพ่ือลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตท่ีไมแนนอนเปนหลัก 
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เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture)  มาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ี

ไดทรงคิด และคํานวณตามหลักวิชา ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนสภาพ

ทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงมีหลักการ แบงพ้ืนท่ีการเกษตรออกเปนสวนๆ ไดแก ใหมีแหลงน้ําในไรนา เพ่ือใชใน

การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี   ใหมีพ้ืนท่ีทํานาปลูกขาวในฤดูฝนไวบริโภค ใหพอเพียง

ตลอดปประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี   ใหมีพ้ืนท่ีเพ่ือการเพราะปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล พืชสมุนไพรประมาณ 

30% ของพ้ืนท่ี  ใหมีพ้ืนท่ีอยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอ่ืนๆประมาณ 10% ของพ้ืนท่ี 

วนเกษตร (Agro Forestry) คือ การทําเกษตรท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินอยางผสมผสานระหวางกิจกรรม

การเกษตร การปาไม รวมถึงการเลี้ยงสัตว ในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเปนกิจกรรมที

ความสอดคลอง และเก้ือกูลกับระบบนิเวศน ปาไมในทองถ่ิน เปนการทําเกษตรรวมกันกับการอนุรักษปาไม  ระบบ

วนเกษตรสามารถแยกออกเปน 4 รูปแบบองคประกอบของกิจกรรมหลักไดแก  1) ระบบปาไมรวมกับการปลูกพืช

เกษตร2) ระบบปาไมรวมกับการทําปศุสัตว 3) ระบบเกษตรปาไมและปศุสัตว 4) ระบบปาไมรวมกับการทําประมง 

(อานัฐ, 2557) 

เกษตรย่ังยืนและความย่ังยืนของมนุษย (sustainable agriculture and sustain people)  การเกษตร

แนวใหมคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ ( economic viability) ความรับผิดชอบตอ

สังคม (social responsibility) ความม่ันคงของระบบนิเวศน (ecological integrity)หลักการจัดการฟารม ใช

แนวทางการจัดการทรัพยากรแบบองครวม (Holistic Resource Management)  ทําเกษตรทางเลือกมีความ

หลากหลาย (alternatives, diverse) เกษตรอินทรีย (organic farm) เกษตรตนทุนต่ํา (low-input) เกษตร

ชีวภาพ(biodynamic farm)ใชชองทางการตลาดแบบคุณภาพ เฉพาะเจาะจง (market in the niches)  ทํางาน

อาศัยฐานการใชความรู (knowledge based systems) คิดและปรับปรุงอยูเสมอ (working thinker and 

thinking worker) (College of Agriculture, Food and Natural Resources university of Missouri,2004) 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีนํามาใชในการวิจัย 

กา ร วิ จั ย และ พัฒนา เทค โน โ ล ยี แบบ มีส วน ร วม  (Participatory research and technology 

development)เปนกระบวนการท่ีตองการสรางความเปนธรรมในการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย เกษตรกร และผู

มีสวนไดเสียอ่ืนๆในการผลิตนวัตกรรมการเกษตร ซ่ึงอาศัยเครื่องมือและวิธีการมากมายและยากท่ีจะแยกแยะให

เด็ดขาดวาจะใชวิธีการใดเฉพาะ ซ่ึงมีแนวคิดและแนวทางดังนี้  

 การวิจัยระบบการทําฟารม(farming system research  : FSR)เปนแนวคิดท่ีใชทําความเขาใจความ

ซับซอนของการเกษตรดวยการทําความเขาใจปจจัยทางระบบนิเวศน สังคม เศรษฐกิจ และการผลิต บนพ้ืนฐาน

ของการคนหา ทําความเขาใจการจัดการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพไรนาและครัวเรือนเกษตรกร 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action  research : PRA)  เปนวิธีการวิจัยท่ี

ใชในการศึกษาปญหาและหาทางแกไข วงจรการวิจัยเริ่มจากการวินิจฉัยปญหาแบบมีสวนรวม วางแผน ปฏิบัติ 

และจบดวยการสงัเกต ประเมินผลกิจกรรม ซ่ึงวงจรจะหมุนเวียนหลายๆครั้งจนกวาจะไดคําแนะนํา  
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 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (participatory technology development : PTD) เปนการ

วิจัยท่ีอาศัยการมีสวนรวมของนักวิจัย เกษตรกร องคกรเกษตรกร และนักสงเสริม วัตถุประสงคเพ่ือตองการพัฒนา

เทคโนโลยีใหเหมาะสมดวยการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยข้ันตอน  การจําแนกกลุมเกษตรกร

ผูสนใจ รวมวิเคราะหปญหา รวมออกแบบการวิจัย รวมทดลองในไรนา  รวมสรุปผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 การวิจัยในไรนา (on-farm research : OFR) เปนการวิจัยท่ีดําเนินการดวยการรวมมืออยาง 

ใกลชิดกับเกษตรกรภายใตสภาพแวดลอมและเง่ือนไขของชีวิตจริง การวิจัยจะคนหาปจจัยจํากัดในการผลิต และ

ทดสอบศักยภาพในการแกไขภายใตความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ สังคม  ในไรนา โดยการวางแผนอาจเปนการ

ออกแบบและจัดการโดยทีมนักวิจัย หรือ ออกแบบโดยนักวิจัยและจัดการโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร หรือ

รวมกันออกแบบ และเกษตรกรดําเนินการทดลอง 

 การวิจัยแบบมีสวนรวมภายใตเง่ือนไขสถาบัน (institution conditions of participatory research) 

เปนการมีสวนรวมของนักวิจัยตางถ่ินท่ีมาทํางานรวมกันในสถานท่ีหนึ่งซ่ึงจะเปนการแลกเปลี่ยนความรูภายใตเงือน

ไขพ้ืนท่ีเดียวกัน 

farmer-first  , farmer to farmer เปนแนวทางการปรับปรุงเทคนิคการปฏิบัติโดยเกษตรกรทํางาน

เปนท้ังนักปฏิบัติและนักสงเสริมในการท่ีจะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการผลิตให

ดีข้ึน ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปนี้ (The Overseas Development Institute,2004) อบรมเกษตรกร และวิทยากร

เกษตรกร ดานการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน การสงเสริมและทักษะการอบรมจัดการเยี่ยมเยียนกัน

ระหวางเกษตรกร และเกษตรกรไปเยี่ยมสถาบันวิจัยอํานวยความสะดวก(facilitation)  ใหเกษตรกรในการวิจัย 

ทดสอบ และปรับใช และปฏิบัติเทคโนโลยีพัฒนากลุมเกษตรกร ใหมีการพะปะ ประชุม วางแผน แลกเปลี่ยน

ประสบการณซ่ึงกันและกันในระดับนโยบาย  ปรับปรุงความสัมพันธระหวางองคกรเอกชนกับรัฐเพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

วิทยากรกระบวนการ/ผูอํานวยความสะดวก(Facilitator) เปนบทบาทของนักพัฒนาจาก ผูคิดคน 

ทดลอง  ถายทอดความรู  สอน  เยี่ยมเยียน คือบทบาทของการเปนวิทยากรกระบวนการหรือผูอํานวยความ

สะดวก ใหกระบวนการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ ดําเนินไปอยางสําเร็จลุลวง  สิ่งสําคัญ

ขณะนี้คือการปรับบทบาทและวิธีการทํางานใหเหมาะสม ดังตอไปนี้เปลี่ยนจากบทของผูนําการพัฒนา เปนคน

กลางท่ีประสานความคิดของผูอ่ืน   เปนผูมีสวนไดเสียท่ีรวมรับผิดชอบโครงการ เปนผูรวมพัฒนาท่ีมีบทบาทการมี

สวนรวมหนาท่ีสําคัญคือ กระตุนใหเกิดการคิด พูด วิเคราะห หาแนวทาง และสรุปหนาท่ีรวมดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีกลุมกําหนดหนาท่ีอํานวยความสะดวก  ธุระติดตอ ประสานงาน  สนับสนุน และรวมติดตามพัฒนาความ

รอบรู สะสมแหลงขอมูล เรียนรูเทคนิคการและเครื่องมือท่ีจะนํามาใช ทําความเขาใจหลักสากลของความเปน

มนุษย  ความแตกตางของบุคคล  
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           การขับเคล่ือนทางสังคม 

  อัตลักษณ (Identity) นั้นเปนหนวยเล็กๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซ่ึงเชื่อมโยงเรื่องของทัศนคติท่ีมี

ตอตัวตน หรือเอกลักษณ เปนความสัมพันธในเชิงบทบาทหนาท่ี และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล นัก

ทฤษฎีอัตลักษณไดตั้งขอโตแยงกันวา ตัวตน คือ การรวมตัวกันของอัตลักษณ ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ

ของบทบาท เชนเดียวกับการท่ีเราตอบคําถามตัวเองวา ตัวฉันคือใคร ซ่ึงคําตอบเหลานี้ก็เชื่อมโยงบทบาทหนาท่ี 

ความรับผิดชอบของแตละบุคคลนั้นเอง (สุชีพ, 2552) 

วาทกรรม (Discourse)  มิเชลล ฟูโกต ไดกลาวถึงวาทกรรมไววา วาทกรรม หมายถึงระบบ และ 

กระบวนการในการสราง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ/อัตลักษณ (Identity) และความหมาย (Significance) 

ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง 

นอกจากนั้นแลว วาทกรรมยังคงทําหนาท่ีตรึงสิ่งท่ีสรางข้ึนมานั้นใหดํารงอยูและเปนท่ียอมรับของสังคมในวงกวาง 

(Valorize) จนกลายเปนวาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) ข้ึนมาในสังคม และยังมองวา วาทกรรม คือ

ระบบท่ีทําใหการพูด/การเขียนถึง (รวมท้ังการปฏิบัติ) ในเรื่องตาง ๆ ในสังคมหนึ่ง ๆ เปนไปได เพราะวาทกรรมจะ

เปนตัวกําหนดกฎเกณฑ เง่ือนไข และกลไกตาง ๆ ในการพูด การเขียน (รวมท้ังการปฏิบัติ) ในเรื่องราว/ในรูปแบบ

ตาง ๆ ดวย (วีรพงษ, 2551) 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยี (Rogers, E., & Shoemaker, F. 1978). 

ทฤษฎีการแพรกระจายของเทคโนโลยีใหม (Diffusion of innovations) การแพรกระจายของ

เทคโนโลยีใหมข้ึนกับปจจัย 5 ประการ คือ 

1) ตัวเทคโนโลยี (Innovation)  คุณสมบัติของตัวเทคโนโลยี 5 ประการ ท่ีงายตอการยอมรับ ไดแก  

1.1) สามารถทดลองใชไดกอนการจะยอมรับ (Trial ability)  

1.2) สามารถสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน (Observe ability )   

1.3) มีขอดีกวาหรือเห็นประโยชนไดชัดเจนกวาสิ่งอ่ืน ๆ มีอยูในขณะนั้นหรือสิ่งท่ีมีลักษณะ 

       ใกลเคียงกัน (Relative Advantage)  

1.4) ไมมีความซับซอนงายตอการนําไปใช  (Complexity)  

1.5) สอดคลองกับการปฏิบัติและคานิยมท่ีเปนอยูในขณะนั้น (Compatibility) 

   2)  ชองทางในการสื่อสาร (Communication channels) เปนการสงผานขาวสารท้ังจากบุคคลสูบุคคล 

และในรูปแบบสารธารณะ    

 3)  เวลา (Time) ทฤษฏีอัตราการยอมรับ (The theory of rate of adoption)   ไดอธิบายวา  เปน

การเผยแพรนวัตกรรมในชวงเวลาอยางเปนแบบแผน  เขียนกราฟเปนรูปตวั S  นวัตกรรมจะไดรับการยอมรับผาน

ชวงของระยะเวลาอยางชาๆ  แบบคอยเปนคอยไป และจะคอยๆ เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและจะชะลอตัวอีกครั้ง   

 4)  ระบบสังคม วัฒนธรรมของคนในสังคม (Social System) เก่ียวของกับอิทธิพลหลายอยางท้ังมา 

จากภายนอก เชน สื่อสารมวลชน หนวยงานรัฐ ความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังทัศนคติของตัวผูนํา  

 5) ผูยอมรับ (Adopter)   การจําแนกบุคคลกับการยอมรับนวัตกรรม  มีอยู 5 กลุม    
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5.1) กลุมผูรับเร็ว (Innovators) มีจํานวนรอยละ 2.5 กลาลองกลาไดกลาเสีย  

5.2) กลุมผูรับท่ีพิจารณาการรับใหรอบคอบ (Early Adopters) มีจํานวนรอยละ 13.5 เปนผูท่ี มี

การใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบในการตัดสินใจ มักประสบผลสําเร็จในอาชีพ มี

ฐานะทางสังคมท่ีดี เปนแบบอยางใหแกผู อ่ืนได ในการทํางานถายทอดเทคโนโลยีอาจใช

ประโยชนจากผูรับนวัตกรรมในกลุมนี้โดยขอความรวมมือใหชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

ผูรับนวัตกรรมในกลุมอ่ืนๆได 

5.3) กลุมผูรับท่ียอมรับตามผูอ่ืนท่ีคอนขางเร็ว (Early Majority) มีจํานวนรอยละ 34.0 เปนกลุม

ใหญของผูยอมรับท่ีตองอาศัยการดูอยางผูอื่นที่ประสบผลสําเร็จกอน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ

มากขึ้น แลวจึงตัดสินใจ 

5.4) กลุมผูรับท่ียอมรับตามผูอ่ืนท่ีคอนขางชา (Late Majority) มีจํานวนรอยละ 34.0 มีลักษณะ

ท่ีขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

5.5) กลุมผูรับท่ีรับชา (Laggards) มีจํานวนรอยละ 16.0 มีคานิยมเดิมอยางเหนียวแนน มีความ

ลังเลสงสัยในสิ่งแปลกใหม มีความเปนอนุรักษนิยมสูง 

บางทฤษฏี แบงเปน 6 กลุม คือ  

กลุม “หัวไวใจสู” มีจํานวนรอยละ 2.5   กลุม“ขอดูทีทา” มีจํานวนรอยละ 13.5  

กลุม “เบิ่งตาลังเล” มีจํานวนรอยละ 34.0  กลุม “หันเหหัวดื้อ” มีจํานวนรอยละ 34.0  

กลุม “งอมือจับเจา” มีจํานวนรอยละ 13.5  กลุม “ไมเอาไหนเลย” มีจํานวนรอยละ 2.5 

 ทฤษฎีกระบวนการยอมรับ (Adoption process) กระบวนการของการยอมรับแบงออกเปน 5 ข้ันตอน 

คือ  

ข้ันท่ี 1 การรับรู (Awareness stage) รับทราบขาวสาร 

ข้ันท่ี 2 สนใจ (Interest stage) มีความสนใจ คนหารายละเอียด  

 ข้ันท่ี 3 ประเมินคา (Evaluation stage) ไตรตรองหาเหตุผลถึงประโยชนในการลองใช 

วิธีการหรือวิทยาการใหม ๆ  

ข้ันท่ี 4 ทดลอง (Trial stage) นํามาทดลองใชอาจเปนบางสวนหรือท้ังหมด  

ข้ันท่ี 5 ยอมรับ (Adoption stage) ยอมรับนําไปปฏิบัต ิ

 ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม   (The Innovation Decision Process Theory) กระบวนการ

ตัดสินใจในเทคโนโลยีใหม มี 5 ข้ันตอน คือ 

1) ข้ันความรู (Knowledge Stage) ผูรับนวัตกรรมไดรับความรู หรือเสาะหาความรูเพ่ิมเติมท่ี 

เก่ียวของกับนวัตกรรมนั้นๆ 

       2) ข้ันโนมนาว (Persuasion Stage) ผูรับนวัตกรรมใหความสนใจ มีทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรมมากข้ึน 

เกิดความโนมเอียงท่ีจะเห็นดีเห็นงามตอนวัตกรรมนั้นๆมากข้ึน 
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               3) ข้ันการตัดสินใจ (Decision-making Stage) ผูรับนวัตกรรม พิจารณาถึงขอดีขอเสียกอนท่ีจะ

ตัดสินใจวาจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามนวัตกรรมนั้น 

               4) ข้ันลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage) ผูรับนวัตกรรมลงมือปฏิบัติตามนวัตกรรม 

               5) ข้ันยืนยันการปฏิบัติ (Confirmation Stage) ผูรับนวัตกรรมปฏิบัติซํ้าตามนวัตกรรมนั้น หลังจาก

ไดเริ่มปฏิบัติครั้งแรกไปแลว 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ผลการวิจัยสรุปเปนคําแนะนําหลักการในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การผลิตพืชเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมระดับความพอเพียงในการดํารงชีพของเกษตรกรและชุมชน ไดดังนี้ (กรมวิชาการ

เกษตร, 2557) 

ดําเนินการพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยเริ่มจากรวมกันศึกษาวิเคราะห ทําความเขาใจสภาพพ้ืนท่ี สภาพการ

ผลิตพืช และปญหาการผลิต รวมวางแผนและกําหนดเปาหมายการพัฒนา รวมทดลองหาวิธีการแกปญหา และ

รวมกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

ดําเนินกระบวนการพัฒนา ตามวาทกรรม  “4 เสาหลักสูความพอเพียง”ไดแก 

เสาหลักท่ี 1“หัวใจพอเพียง” พัฒนาเกษตรกรและชุมชนใหเปนตนแบบ โดยจัดเวทีวิจัยสัญจร

แลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกพัฒนาเพ่ิมความสามารถการเปนผูนํา พัฒนาแปลงตัวอยาง 

ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานผลการพัฒนาทําใหไดเกษตรกรตนแบบและชุมชนมุสลิมตนแบบการผลิตพืช

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพัทลุง  

เสาหลักท่ี 2“9 พืชผสมผสาน/เกษตรผสมผสานพอเพียง” พัฒนาการผลิตพืชใหเพียงพอตอการดํารงชีพ  

9 กลุม ไดแก พืชอาหาร  พืชรายได  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรศัตรูพืช  พืชอนุรักษดินและน้ํา  พืชอาหาร

สัตว  พืชใชสอย พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินพ้ืนเมือง และ พืชพลังงาน โดยใชวิธีการสรางจิตสํานึกตาม

พระราชดําริ "ปลูกปาในใจคน" คือจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายๆครั้ง ท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

รณรงค ประชุม ศึกษาดูงาน และรวมกันจัดหาพันธุพืช  สวนการพัฒนาพืชระดับชุมชน มีการจัดสรางเรือนเพาะชํา

ชุมชนสําหรับการเพาะขยายพันธุพืชแจกจาย มีการรวมกันปลูกพืชเพ่ือสาธารณะประโยชน และรวมกันวาง

แผนการใชประโยชนในการปลูกพืชรวมพืชแซมในพืชหลัก ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาทําใหครัวเรือนเกษตรกรมี

ชนิดพืชในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 1.3 เทา คือเพ่ิมข้ึนจาก 23 ชนิด/ครัวเรือน ในป 2551  เปน 53  ชนิด/ครัวเรือนในป 

2555 

 เสาหลักท่ี 3“ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถ่ิน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรกรใหเปนนักวิจัยทองถ่ิน ใชหลัก “1 คน 1 ภูมิปญญานําพาชีวิต

พอเพียง” เกษตรกรสามารถทดลองหาองคความรูมาแกปญหาตัวเองไดภายใตการมีสวนรวมของนักวิจัยตั้งแต
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วิเคราะหปญหา หาวิธีการแกปญหาจากการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและผลงานวิจัย จัดทําแปลงทดลอง เก็บ

ขอมูล และสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาไดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินหลาย

เรื่อง เชน เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดการใชสารเคมีในการผลิตพริกลดการใช

สารเคมีในการผลิตดาวเรือง  การผลิตมังคุดคุณภาพนอกฤดูการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพสละ การเพ่ิมผลผลิต

สะตอ การปองกันกําจัดแมลงวันทองเจาะผลมะระ การใชปุยอินทรียยางพาราการใชสารสกัดจากพืชปองกันกําจัด

แมลงศัตรูถ่ัวฝกยาว การเพ่ิมผลิตมันเทศกอนขาว แตงกวากอนขาว  แตงโมกอนขาว ขาวโพดหวาน  และการปลูก

พืชตางระดับ 4 ชั้น  

เสาหลักท่ี 4 “ดํารงชีพพอเพียง”   ใชหลัก “1 เดือนทําตามคําพอสอน 1 ถอยคํานําชีวิตพอเพียง” โดยจัด

เวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชื่อมโยงกับเครือขายภายในภายนอกผลการวิจัยพบวาในระดับครัวเรือนมีรายได

จากพืชเพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนารอยละ 2.1 รายจายเพ่ือลงทุนการเกษตร ลดลงจากกอนพัฒนา รอยละ 56.0  

คาใชจายคาอาหารท่ีเปนพืชผักผลไมลดลงรอยละ 50.1 รายจายเพ่ือดํารงชีพอ่ืนๆลดลงรอยละ 22.4 การวัดระดับ

ความพอเพียงพบวามีคะแนนความพอเพียงในการดํารงชีพเพ่ิมข้ึนจาก 3.51 เปน 3.85 

ตัวชี้วัดท่ีนํามาใชในการประเมินผลการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ดานความ

พอประมาณในการผลิตพืช ไดแก ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนท้ังทางตรงและ

ทางออมการลดตนทุน เพ่ิมรายไดความม่ันคงทางอาหาร พืชกับความเปนอยูในครอบครัวพืชกับความเปนอยูกับ

เพ่ือนบาน พืชกับความเปนอยูในสังคม พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  และพืชกับความสุขมวลรวม   

ดานความมีเหตุผลในการผลิตพืช ไดแก การใชภูมิปญญาความรูในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชการใช

เหตุใชผลในการผลิตพืช การตรวจสอบติดตามการผลิตพืช ความรอบรูในการผลิตพืช คุณธรรมในการผลิตพืช ดาน

การสรางภูมิคุมกันในการผลิตพืชไดแก ภูมิคุมกันจากผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายอยางทันทีทันใด ภูมิคุมกัน

จากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ภูมิภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ 

การสรางภูมิภูมิคุมกันดวยการพัฒนาทุนมนุษยทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติทุนการเงิน และทุนกายภาพ  

 การจัดกิกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จในการพัฒนาการผลิตพืชตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการพัฒนาแบบมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้   

 1) จัด "เวทีวิจัยสัญจร"คือการจัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาระหวางเกษตรกร นักวิจัย 

และผูมีสวนรวมตางๆ เดือนละครั้งหมุนเวียนกันไปในพ้ืนท่ีไรนาเกษตรกรแตละราย โดยมีกิจกรรมคือ ของฝากจาก

เพ่ือนบานเรื่องเลาจากเจาของบานแลกเปลี่ยน เรียนรู ภูมิปญญาการทําการเกษตรการรายงานความกาวหนางาน

ทดลอง  ผลการประเมินการจัดเวทีวิจัยสัญจร พบวาเกษตรกรไดรับประโยชนดังนี้คือ ความสัมพันธในหมูคณะ 

ขอคิดในการดําเนินชีวิตความรู ประสบการณการปลูกพืช รูสึกอ่ิมบุญและภาคภูมิใจท่ีไดใหความรูแกผูอ่ืน ภูมิ

ปญญาใหมจากผูอ่ืน ไดรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ฝกทักษะการพูดในท่ีชุมชนและไดนําเสนอผลงานตอผูอ่ืน 

 2) สรางอัตลักษณหรือพัฒนาความเปนเกษตรกรตนแบบ โดยสรุปจะตองดําเนินการหลายๆวิธีในการ

พัฒนา ดังนี้คือ พัฒนาแปลงใหเปนตัวอยาง ฝกทักษะการเปนวิทยากร เปดโลกทัศนจากการศึกษาดูงาน รวม
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ประชุมสัมมนา พบปะเชื่อมโยงกับบุคคลตนแบบและเครือขายตางๆ เชน ปราชญชาวบาน เครือขายมหาวิทยาลัย 

และผูนําภาคประชาชนตางๆ จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและสงเสริมบทบาทเกษตรกรตนแบบ ดวยการนํา

เกษตรกรตนแบบเผยแพรผลงานทางวิทยุชุมชน รายการโทรทัศน  สื่อหนังสือพิมพ การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย

นอกสถานท่ี จัดใหเกษตรกรมาศึกษาดูงานไรนาและแตงตั้งเปนกรรมการในโครงการตางๆในหนวยงานภาครัฐ  

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรคณะเกษตรศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรหาวิทยาลัยเชียงใหม(2552) 

ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของภาคเหนือไดแกขาว

ลําไยสมโคนมอาหารแปรรูปพ้ืนบานและหัตถกรรมพ้ืนบานรวม 18 ระบบการผลิตพบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กับระดับเศรษฐกิจพอเพียงหรือความยั่งยืนคือการมีขนาดการผลิตและขนาดของกลุมท่ีเหมาะสมและไมเล็กไมใหญ

จนเกินไปจนไมสามารถสรางความหลากหลายในผลิตภัณฑและบริการไดประสบการณมีความสําคัญเพราะสงผล

ตอการมีความรูท่ีจะนํามาใชในระบบการผลิตและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี

สําคัญเพราะเปนท่ีมาของความเขมแข็งของกลุมเปนท่ีสังเกตวาสินคาเกษตรท่ีมีวิธีเขตกรรมยุงยากเชนสมนั้น

ชาวสวนมีความลําบากในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พัชฎาภรณ แสงทามาตย (2556) ศึกษาการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตของ

ประชาชนภาคเกษตร จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา หมูบานตนแบบมีแผนชุมชน กําหนดเปนแนวทางเพ่ิม

รายได ลดคาใชจายท้ังการผลิต การดํารงชีพ และตนทุนเงิน มีการพัฒนาระบบทุนชุมชนในนามของธนาคารชุมชน 

มีวิสาหกิจชุมชนครบวงจรและสามารถพ่ึงตนเองได และมีหลักคุณธรรม 5 ประการท่ีเปนปจจัยสูความสําเร็จ ไดแก 

ความซ่ือสัตยตอกัน ความเสียสละเพ่ือสวนรวม ความรับผิดชอบรวมกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไววางใจ

กัน สวนการนําไปใชและขยายผลในหมูบานทดลอง ไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบท ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และความตองการของประชาชนเปนหลัก มีการวางแผนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 3 ดาน ไดแก 1) ดาน

เศรษฐกิจ มีกิจกรรมเพ่ิมรายได ลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายในครัวเรือนผานรานคาชุมชน 2) ดานสังคม มี

กิจกรรสงเสริมความรัก ความอบอุนในครอบครัว 3) ดานสิ่งแวดลอม มีการกระตุนใหทําความสะอาดบริเวณบาน

และชุมชนทุกวันพระ และสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร จัดประกวดผลงานเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 ดาน พบวา ระดับครัวเรือนไมสามารถเพ่ิมรายไดภายในระยะเวลา 4-5 เดือน แตสามารถ

ลดรายจายไดอยางตอเนื่อง สวนระดับหมูบานไดผานเกณฑการประเมินเพ่ิมข้ึนเปน 22 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 23 

ตัวชี้วัด และอุปสรรคสําคัญของการนําไปใช คือ การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและประชาชนบางสวน 

อาแว มะแส (2556) ศึกษาบทบาทของชุมชนในการสรางภูมิกันเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พบวาการมี

ภูมิคุมกันสะทอนออกมาในรูปของการท่ีชุมชนสามารถท่ีจะแกไขปญหาท่ีคนในชุมชนประสบในหลากหลายมิติ 

ดวยการมีกิจกรรมตางๆ ท่ีพัฒนาอยางเปนกระบวนการบนฐานของทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ิน การ

ดําเนินงานของกลุมเปนไปในรูปแบบท่ีสงเสริมการมีสวนรวมอยางผูกพันกันของสมาชิก อันสงผลใหเสริมสราง

ความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการ

พัฒนาเครือขาย เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆท่ีมีความสนใจรวมกัน และกับหนวยงานภายนอก ความหลาหลายของ

กิจกรรมกลุมและการมีเครือขายเชื่อมโยงชวยลดผลกระทบตางๆ ท่ีอาจจะเกิดตามมาในอนาคต ดวยการกระจาย
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ความเสี่ยงและการชวยเหลือจากเครือขาย 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ศึกษารูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมภายใตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานเจดียแมครัว อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมมีขอเสนอแนะผล

การศึกษา วา เกษตรกรควรผลิตพืชและสัตวท่ีสามารถนํามาบริโภคในครัวเรือนได ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพา

ตนเองไดและมีภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผลการศึกษาพบวาผลผลิตท่ีเกษตรกรนํามาบริโภคมีมูลคา

นอย) นอกจากนี้ควรทําการผลิตท่ีหลากหลายมากข้ึนซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกรในเรื่องรายได สวนเรื่องการ

รวมกลุมของสมาชิกควรรวมกันจัดหาปุยเคมีซ่ึงเปนปจจัยการผลิตท่ีใชมาก จากนั้นจึง นอกจากการประชุมและออม

ทรัพยรวมกันทุกเดือน ก็ควรรวมกันในการจัดหาปจจัยการผลิตโดยควรเริ่มตนจากการจัดหาพันธุมันฝรั่ง และปุยเคมี

สําหรับใชกับมันฝรั่งซ่ึงมีปริมาณและมูลคาคอนขางมาก 

ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2557) ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตนแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาแนวปฏิบัติของเครือขายปราชญชาวบาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกตใชเกษตรทฤษฎีใหม ยึดศาสน

ธรรม ทําเกษตรพอเพียง ทําเกษตรประณีต พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง ตัวชี้วัดความสําเร็จตนแบบเกษตรพ่ึงตนเอง

และพ่ึงพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของเครือขายปราชญชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 7 องคประกอบ สรุปไดดังนี้ ทางสายกลาง มี 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ปลูกพืช

เลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ไมสรางหนี้ ครอบครัวอบอุน ทําเกษตรผสมผสาน ลดรายจาย พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน 

เปนแบบอยางท่ีดี มีงานทํา ตลอดป มีความพอเพียง และวางแผนชีวิต ความพอประมาณ มี 14 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวย วางแผนการใชพ้ืนท่ี พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน สรางแหลงน้ํา อาหารปลอดสารพิษ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว

หลากหลายชนิด มีท่ีดินทํากินของตนเอง ครอบครัวอบอุน มีลูกหลานสืบทอด ไมสรางหนี้ ใชแรงงานตนเอง ใชปุย

อินทรีย อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม มีกัลยาณมิตร และสิ่งแวดลอมดี  ความมีเหตุผล มี 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ดูตัวเองให ออก-บอกตัวเองใหได-ใชตัวเองใหเปน วางแผนการใชพ้ืนท่ี ทํา

เกษตรผสมผสาน เปนแบบอยางท่ีดี เรียนรูศึกษาดูงาน ทําเกษตรทฤษฎีใหม สรางแหลงน้ํา แบงปนความรู และใช

ปุยอินทรีย การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี มี 17 ตัวชี้วัด ประกอบดวย มีท่ีดินทํากินของตนเอง มีคุณธรรม สรางแหลงน้ํา 

อาหารปลอดสารพิษ แบงปนความรู ปลูกพืชเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ทําบัญชี ครัวเรือน มีงานทําตลอดป มี

กัลยาณมิตร ครอบครัวอบอุน มีความรูและประสบการณ มีเงินออม มี ลูกหลานสืบทอด ท่ีอยูอาศัยม่ันคง ศรัทธา

ในอาชีพ อนุรักษปาไม และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม เง่ือนไขความรู มี 12 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ปลูกพืชเลี้ยง

สัตวหลากหลายชนิด ครอบครัว อบอุน แบงปนความรู ใชปุยอินทรีย ไมสรางหนี้ อาหารปลอดสารพิษ สิ่งแวดลอม

ดี สุขภาพแข็งแรง ลดรายจาย เรียนรูศึกษาดูงาน พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน และทําบัญชีครัวเรือน เง่ือนไขคุณธรรม 

มี 13 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ขยันซ่ือสัตย เปนแบบอยางท่ีดี ปลูกพืชเลี้ยง สัตวหลากหลายชนิด ปลูกผักสวนครัว ไม

สรางหนี้ ทําเกษตรผสมผสาน ภูมิใจในสิ่งท่ีทํา มีอาหารพอ กิน-แจก-แลกเปลี่ยน-ขาย ครอบครัวอบอุน แบงปน

ความรู เลิกอบายมุข มีกัลยาณมิตร และศรัทธาใน อาชีพ ความสมดุล ม่ันคง ยั่งยืน มี 13 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

ทําเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว หลากหลายชนิด มีอาหารพอกิน-แจก-แลกเปลี่ยน-ขาย ปลูกผักสวนครัว 
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ขยันซ่ือสัตย ครอบครัว อบอุน สุขภาพแข็งแรง ภูมิใจในสิ่งท่ีทํา ลดการใชสารเคมี ไมสรางหนี้ เปนแบบอยางท่ีดี มี

เงินออม และมีอิสรเสรีภาพ  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวถึงการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคประชาชน

และชุมชนของบุคคลและชุมชนตัวอยาง ไดแก 

นายประยงค รณรงค อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชความรูเปนผูใฝเรียนรู และสนใจศึกษาเรียนรู

ตลอดเวลา มีการจัดเก็บขอมูลท่ีครอบคลุมทุกดาน สําหรับจัดทําแผนแมบทชุมชนคุณธรรมเปนผูยึดถือคุณธรรม มี

ความเปนอยูแบบพอเพียง มีความสุข ความสงบตามอัตภาพความพอประมาณเริ่มการพัฒนาดวยการนําชาวบาน

ใหรวมกลุมกันพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกตนเองและชุมชนสนับสนุนใหชาวบานจัดทําบัญชีครัวเรือนความ

มีเหตุผลสรุปประสบการณ ทบทวนปญหาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพ่ือวิเคราะหอนาคตมีบทบาทในการจัดระบบ

ภายในชุมชน และการสรางธุรกิจรวมกันของเครือขาย ยมนา (ยาง ไมผล นาขาว)ภูมิคุมกันรวมกับชาวบานใน

ชุมชนจัดทําแผนแมบทชุมชนรวมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนเครื่องมือของชุมชนท่ีจะใชจัดการทุนของชุมชนโดย

ชุมชนเอง 

นายจันทรที ประทุมภา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาความรูเปนผูเรียนรู พัฒนาตน จน

สามารถแกวิกฤตตนไดและถายทอดสูผู อ่ืนไดคุณธรรมนําหลักธรรมมาใชกับตนเองและครอบครัวสรางสังคม

พอเพียงดวยการ “เก็บแตพอดี เหลือไปชวยผูอ่ืน”ความพอประมาณเรียนรูดวยตนเองจากวิกฤตชีวิตท่ีประสบ

ภาวะหนี้สินดํารงตนอยางสมถะ เริ่มตนวิถีเกษตรแบบผสมผสานความมีเหตุผลใชประโยชนในพ้ืนท่ีอยาง

หลากหลายมีการวางแผนการปลูกพืชการมีภูมิคุมกันท่ีดีปดรูรั่วดวยการ “ทําแทนจาย”ไมมีภาระหนี้สิน มีเงินออม

สรางองคความรูของทองถ่ิน 

นางคอสหมะ แลแมแน ชาวบานยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จังหวัดนราธิวาสความรูเปนผูใฝหาความรูอยู

เสมอคุณธรรมเปนคนมีเมตตาและคุณธรรมยึดหลักความพอดี พัฒนาตนเองจนเปนคนท่ีมีบุคลิกดีความ

พอประมาณมีการทําบัญชีครัวเรือนความมีเหตุผลใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนางานอยาง

ตอเนื่องเปนคนท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนางานอยางตอเนื่องภูมิคุมกันใชจายอยางประหยัด ไม

ฟุมเฟอยเปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคมีผูสืบทอดอาชีพของตนในอนาคต 

นายสมพงษ พรผล บานทาอยู ต.ทาอยู อ.ตะก่ัวทุง จังหวัดพังงาความรูมีการพัฒนาแสวงหาความรูl เปน

คนท่ีมีความรอบรู และชางสังเกตขยายผลถายทอดความรูใหผูอ่ืนคุณธรรมเปนผูนําทางความคิดเปดรานคา

สวัสดิการใหสมาชิกเกษตรกรรูจักแบงปนและชวยเหลือสังคมมีความเสียสละใหจัดตั้งศูนยเรียนรูของชุมชนในพ้ืนท่ี

ทํากินของตนเองความพอประมาณสรางฐานะในครอบครัวจนมีความม่ันคงเปนผูนําทางปญญาความมีเหตุผลเปนผู

ท่ีมีความคิดอยางเปนระบบและมีการวางแผนภูมิคุมกันรูจักออมและใชจายเปนผูนําชุมชน เปนผูนําในการจัดตั้ง

ธนาคารหมูบาน เปนผูนําทางความคิด 

ชุมชนบานดอกบัว หมู ๔ ต.บานตุน อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยาความรูนําหลักวิชาการตางๆ มาใชในการ

วางแผนประกอบอาชีพ ดําเนินกิจกรรมของชุมชนคุณธรรมมีการใหความรวมมือและชวยเหลือกันภายในชุมชนมี



39 
 

การสงเสริมและพัฒนาวัดหรือศาสนสถานหรือแหลงเรียนรูทางคุณธรรมจริยธรรมความพอประมาณมีการวิเคราะห

ถึงศักยภาพชุมชนและประชาชนความมีเหตุผล  รวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากร

ของชุมชนภูมิคุมกันมีการเตรียมความพรอมรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมีการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางฉลาดและรอบคอบ 

 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย  (Research Methodology) 

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา 

เปนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชท้ังระบบในพ้ืนท่ีอยางเปนองครวม ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาพืชเพ่ือ

เศรษฐกิจ และพืชผสมผสานเพ่ือความเปนอยู พัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชรายพืชเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงความเปนอยูของเกษตรกรใหเกิดความพอเพียงและยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังในระดับชุมชนและครัวเรือนตนแบบ  

 เทคนิคการวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิงบูรณาการแบบองครวม (นงนภัส, 2551) คือผสมผสานการวิจัยหลาย

รูปแบบ ท้ังทางเกษตรและการวิจัยทางสังคม เนนการมีสวนรวมตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(participatory action research : PAR) ท่ีมีวงจรการวิจัยเริ่มจากการวินิจฉัยปญหาแบบมีสวนรวม วางแผน 

ปฏิบัติ การสังเกต และประเมินผลกิจกรรม อยางเปนวงจรหมุนเวียนหลายๆ ครั้งจนกวาจะไดคําตอบในการ

แกปญหา ผสมผสานกับกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง 4 เสาหลักสูความพอเพียง (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัวฯ มาใชในกระบวนการ

ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา  โดยมี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ 

1. การพัฒนาเทคโนโลยี  

2. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน

และพอเพียงในการผลิตพืช  

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยี  มี 4 การทดลอง คือ 

การทดลองท่ี 1. ระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

สิ่งท่ีใชในการทดลอง : พันธุพืช  ปุยเคมี  ปุยคอก สารกําจัดศัตรูพืช สารปรับปรุงดิน แบบสํารวจ  และ

วัสดุเกษตรอ่ืนๆ 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง ดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การคัดเลือกพ้ืนท่ีทําการศึกษาและวิเคราะหระบบการผลิตพืช (2559)  วิธีการ คัดเลือกพ้ืนท่ี 1 ชุมชน 

เพ่ือเปนตัวแทนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยใชเกณฑหลัก คือ เปนพ้ืนท่ีราบลุม ปลูกขาวเปนหลัก ชุมชน
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ท่ีมีความเขมแข็งตามเกณฑระดับดีของกระทรวงมหาดไทย  ผูนําทองถ่ินและเกษตรกรมีความตองการพัฒนาการ

ปลูกพืชเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวและชุมชน การวิเคราะหระบบการผลิตพืช โดยรวมกัน

วิเคราะหหวงโซการผลิต (supply chain)  เนนการวิเคราะหการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management 

: SCM) จะมุงเสริมสรางผลิตภาพผลผลิต (Productivity)  ใหเปนท่ีพอใจของลูกคา โดยมีประเด็นการวิเคราะห คือ 

1)     ลักษณะสินคาท่ีลูกคาพึงพอใจ 2)     ศักยภาพการผลิตและบริการ3)   การลดตนทุนและสรางกําไร 4) การ

เติบโตท่ีมีเสถียรภาพขององคกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2557)  

  2. การพัฒนาและทดสอบระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

         2.1 ระบบท่ี 1 การปลูกพืชพ้ืนท่ีขาวเปนหลัก (ระบบเดิม ขาวอยางเดียว) 

            ระบบการปลูกพืชท่ี1 ขาว-ถั่วเขียว-ปอเทือง  

            วิธีปฏิบัติการทดลอง   ทดลองในพ้ืนท่ีเกษตรกร 10 แปลง 

  วิธีการปลูกถ่ัวเขียวใชพันธุและอัตราเมล็ดพันธุปลูกตามแผนการทดลอง การดูแลรักษาทําตามคําแนะนํา

กรมวิชาการเกษตร   

 การปลูกปอเทือง ปฏิบัติตามคําแนะนํากรมพัฒนาท่ีดิน (ไถกลบเม่ือเริ่มออกดอก)  

 การปลูกขาว  ปฏิบัติตามคําแนะนํากรมการขาว 

 หมายเหตุ วิธีการในการปลูกพืชตามภูมิปญญาเกษตรกรท่ัวไปในเขตคาบสมุทรฯ การปลูกขาว มีท้ังพันธุ

ขาวไวแสงและไมไวแสง นิยมปลูกดวยวิธีหวานแหง ใชปุย 16-20-0 อัตราประมาณ 20 กก./ไร และยูเรีย อัตรา

ประมาณ 10 กก./ไร  การปลูกถ่ัวเขียวมีการปลูกนอยมากมีเฉพาะในบางหมูบานโดยใชพันธุจากทองตลาดอัตรา

เมล็ดพันธุปลูกประมาณ 3-5 กก./ไร ใสปุยเคมี 16-20-0 อัตราประมาณ 10 กก./ไร หรือไมใส การปลูกปอเทืองมี

การปลูกนอยมากมีเฉพาะเปนบางพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการสงเสริมจากภาครัฐและเจาหนาท่ีรัฐจะเปนผูดําเนินการเอง 

เกษตรกรเพียงใหใชท่ีนา     

 ระบบการปลูกพืชท่ี 2 ขาว-ขาวโพดหวาน-ปอเทือง  

          การปลูกขาวโพดหวาน ปฏิบัติตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร การปลูกขาวปฏิบัติตามคําแนะนํา

กรมการขาว และการปลูกปอเทืองปฏิบัติตามคําแนะนํากรมพัฒนาท่ีดิน  

    2.2. ระบบท่ี2. การปลูกพืชพ้ืนท่ีปรับสภาพนาเปนรองสวน    

 วิธีการ ปรับพ้ืนท่ีนาเปนรองสวนใหมีขนาดเหมาะสมตามลักษณะความกวางยาวของแปลงนา คือกวาง 6-20 

เมตร ลึก 2 เมตร ศึกษาการจัดการไมผลแตละชนิดท่ีเหมาะสมกับการปลูกบนรองสวน ประกอบดวย มะมวง  

กลวย สมโอ และ ฝรั่ง    

 วิธีการปลูกพืช การปลูก มะมวง กลวย  สมโอ  ฝรั่ง  และ พืชผัก วิธีตามคําแนะนํา ทําตามคําแนะนํากรม

วิชาการเกษตร  

 หมายเหตุ วิธีการในการปลูกพืชตามภูมิปญญาเกษตรกรท่ัวไปในเขตคาบสมุทรฯ วิธีการปลูกมะมวง มี

วิธีการท่ีหลากหลายในการปฏิบัติดูแลรักษา พันธุท่ีนิยมปลูกคือพันธุมะมวงเบา มะมวงพิมเสนเบา ปุยท่ีนิยมใสคือ

ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0.3-2 กก./ตน และปุยคอก การปลูกกลวยน้ําวา ใชระยะ 3-4 เมตร นิยมใสปุยเคมี 
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15-15-15 อัตรา 0.5-1 กก./ตนและปุยคอก การปลูกตะไครมีการปลูกนอย ระยะปลูกประมาณ 1x1 เมตร  นิยม

ใสปุยเคมี 15-15-15  

 3. การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหขอมูล      

   3.1 บันทึกขอมูลผลผลิต สุมตัวอยางผลผลิตขาวในพ้ืนท่ี 2x2 เมตร ถ่ัวเขียวและปอเทือง  2x4 เมตร ไม

ผล 4-6 ตน และพืชผัก 2x2 เมตร 2 จุด ตอกรรมวิธีตอซํ้า  

      3.2 บันทึก   วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา ผลผลิต ราคา ตนทุน รายได  

    3.3 การวิเคราะหสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลผลิต การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน เชน ตนทุน 

รายได อัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR)   

  3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบสมบัติดิน (pH, OM, N, P, K, LR, EC, Texture)  

 4. ระยะเวลา ดําเนินการ ป 2559-2563  

 5. สถานท่ีและพ้ืนท่ีดําเนินงาน พ้ืนท่ีเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ ตําบล

กระดังงา อําเภอสทิงพระ จ.สงขลา 

 

 

การทดลองท่ี 2 การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช ระดับเครือขายชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 -สิ่งท่ีใชในการทดลอง พันธุพืช ปุยเคมี ปุยคอก สารกําจัดศัตรูพืช สารปรับปรุงดิน แบบสํารวจ และวัสดุ

เกษตรอ่ืนๆ 

 -แผนการทดลอง - 

 -วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. การพัฒนาการผลิตพืช โดยศึกษาการจัดทําแปลงตนแบบการจัดการผลิตพืช 9 กลุมพืช ท่ีเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ี  โดยกระบวนการในการพัฒนาแปลงตนแบบ ปฏิบัติตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (participatory action research : PAR ยาใจ, มปป.) คือมีวงจรการวิจัย 4 ข้ันตอน เริ่มจาก 1)การวินิจฉัย

ปญหาและวางแผน 2)ปฏิบัติ 3)การสังเกตและประเมิน 4) สะทอนผลการปฏิบัติและสรุปบทเรียน หลังจากนั้นจะ

กลับไปสูข้ันตอนท่ี 1-4 หมุนเวียน ประมาณ 3-4 ครั้ง จนกวาจะไดคําตอบในการแกปญหา การคัดเลือกพ้ืนท่ี

ทําการศึกษา(ป2559) โดยคัดเลือกเกษตรกรสรางตนแบบการผลิตพืช 9 กลุมพืช กลุมพืชละประมาณ 5-10 คน 

การวินิจฉัยปญหาและวางแผน ทําการวิเคราะหระบบการผลิตพืชท้ัง 9 กลุม ในชุมชน การวิเคราะหใชเทคนิคการ

วิเคราะหหวงโซการผลิต (supply chain)  วิเคราะหสภาพแวดลอมการผลิตพืช (SWOT) และสํารวจวิเคราะหใน

แปลงเพ่ือเจาะลึกประเด็นปญหา      

2. การจัดทําแปลงตนแบบ แปลงผลิตพืช 9 กลุมพืช เนนในประเด็นตางๆดังนี้ 

2.1 กลุมพืชอาหาร   

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชอาหารท่ีใชเปนเครื่องแกง พืชผัก และไมผลเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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  วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบในการผลิตพืชอาหารในรูปแบบตางๆท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม เชนปลูกใน

ภาชนะตาง และสรางโรงเรือนเพาะชําขยายพืชอาหารแกชุมชน   

2.2 กลุมพืชรายได  

เนนพืชท่ีเปนอัตลักษณประจําทองถ่ิน ไดแก ไผ  

วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต      

2.3 กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ  

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนพืช   

  วิธีการ สรางแปลงตนแบบรวบรวมชนิดพืชสมุนไพร และขยายพันธุ  ทดลองปลูกพืชสมุนไพร 

ท่ีตลาดตองการ เชน ฟาทะลายโจร ขม้ินชัน ไพล เปนตน  

2.4 กลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช  

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนสารสกัดจากพืช 

วิธีการ สรางแปลงตนแบบ เพ่ือเปนฐานการเรียนรู พืชสมุนไพรกําจัดปองกันศัตรูพืช ใหคนในชุมชนและ

นอกชุมชนไดศึกษาดูงานการปลูกพืช  ปลูกพืชท่ีนํามาใชผลิตสารสกัดเชน สะเดา ขา ตะไครหอม และผลิตน้ําสม

ควันไม และทดสอบการใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช  

2.5 กลุมพืชอนุรักษดินและน้ํา  

การเพ่ิมการปลูกในพ้ืนท่ีมีการอนุรักษดินและน้ํา  

วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบการปลูกปอเทืองเพ่ืออนุรักษดิน และ  จัดทําแปลงตนแบบการปลูกแฝก 

บริเวณแนวคันดินรองสวน 

2.6 กลุมพืชอาหารสัตว   

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชใหเหมาะสมกับการใชประโยชน 

วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบพืชอาหารสัตวชนิดตางๆท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน  และทดสอบวิธีการจัดการ

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เชน ออยอาหารสัตว หญาหวายขอ หญามัน หญาแพงโกลาหญากานแดง หญาขน เนเปยรปาก

ชอง และอ่ืนๆ 

 2.7 กลุมพืชใชสอย  

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชน 

วิธีการ จัดแปลงตนแบบไมยืนตน ทดสอบการปลูกไมใชสอยท่ีเหมาะสม พืชเชิงเดี่ยว ปลูกแบบผสมสาน

ท้ังเปนแปลงปลูกพืชและบนคันนา เชน ตะเคียนทอง มะฮอกกานี กระถินเทพา ยางนา เปนตน 

2.8 กลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน  

  เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนพืชประจําถ่ินอ่ืนๆเชิงอนุรักษ ไดแก กะเรกะรอน และพืช

พ้ืนเมือง 

 วิธีการ สํารวจ รวบรวม จําแนกพันธุ ผสมพันธุและเพาะขยายพันธุ กระเรกระรอน และตนไขเนา

ขยายพันธุพืชท่ีกําลังสูญหาย และจัดกิจกรรมรณรงคใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ 
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2.9 กลุมพืชพลังงานหรือเชื้อเพลิง  

เนนการเพ่ิมปริมาณพืชและการใชประโยชนพืช เพ่ือเปนเชื้อเพลิง 

วิธีการ จัดทําแปลงตนแบบการปลูกพืชเพ่ือเปนเชื้อเพลิง โดยทดสอบการปลูกพืชชนิดตางๆ ไดแก แคนา 

สน ยางพารา และรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกแบบผสมสานท้ังเปนแปลงปลูกพืชและบนคันนา  

การปลูกพืชตนแบบ โดยใชเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร เปนหลัก สวนในบางกลุมพืชท่ีไมมี

คําแนะนําจะใชคําแนะนํากรมปาไม กรมพัฒนาท่ีดิน และคําแนะนํากรมวิชาการเกษตรผสมผสานกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน   

3. การสังเกต ประเมินผล สะทอนผลการปฏิบัติและสรุปบทเรียน พรอมปรับปรุงเทคโนโลยีในการปฏิบัติ

เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาแปลงตนแบบในรอบตอไป 

  4. บันทึกขอมูล 

  4.1 บันทึกขอมูลผลผลิต สุมตัวอยางผลผลิต ไมผล 4-6 ตน และพืชผัก 2x2 เมตร 2 จุด ตอกรรมวิธีตอซํ้า  

  4.2 บันทึก   วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา ผลผลิต ราคา ตนทุน รายได  

   4.3 การวิเคราะหสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลผลิต การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน เชน ตนทุน รายได 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR)   

  5. ระยะเวลาดําเนินการ ป 2559-2563   

  6. สถานท่ีและพ้ืนท่ีดําเนินงาน พ้ืนท่ีเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 9 กลุมพืช 

รวม และทดสอบตางพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมทดลองขยายผลงานวิจัย  ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จ.สงขลาจังหวัด

สงขลา  

 

การทดลองท่ี 3 พัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ โดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 -สิ่งท่ีใชในการทดลองพันธุพืช  ปุยเคมี  ปุยคอก สารกําจัดศัตรูพืช สารปรับปรุงดิน แบบสํารวจ  และวัสดุ

เกษตรอ่ืนๆ 

 -วิธีปฏิบัติการทดลอง ทดลอง เปนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช โดยศึกษาการจัดทําแปลงตนแบบการ

จัดการผลิตพืช โดยกระบวนการในการพัฒนาแปลงตนแบบ ปฏิบัติตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (participatory action research : PAR ยาใจ, มปป.) คือมีวงจรการวิจัย 4 ข้ันตอน เริ่มจาก 1)การวินิจฉัย

ปญหาและวางแผน 2)ปฏิบัติ 3)การสังเกตและประเมิน 4) สะทอนผลการปฏิบัติและสรุปบทเรียน หลังจากนั้นจะ

กลับไปสูข้ันตอนท่ี 1-4 หมุนเวียน ประมาณ 3-4 ครั้ง จนกวาจะไดคําตอบในการแกปญหา 

 1. การจําแนกพ้ืนท่ีเกษตรกรตามขนาดฟารม 5 ขนาด คือ พ้ืนท่ี 5 ไรลงมา 6-10 ไร 11-15 ไร 16-20 ไร 

และ 21 ไร ข้ึนไป  หลังการวิเคราะหระบบเกษตร และออกแบบวางแผนการผลิตพืช และวางกลยุทธของฟารม

ตนแบบดังนี้  
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 2. การวิเคราะหระบบเกษตร และออกแบบวางแผนการผลิตพืช (2559) การวิเคราะหสภาพนิเวศนเกษตร 

เพ่ือใหไดทราบสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การวิเคราะห SWOT เพ่ือใหไดทราบ

สภาพแวดลอมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของฟารม วิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตและผลตอบแทนการผลิตพืช 

เพ่ือใหไดทราบประเด็นปญหาและศักยภาพการผลิต ออกแบบ วางแผนการผลิตแบบมีสวนรวม โดยมีหลักการ

วางแผนดังนี้คือ กําหนดเปาประสงคของฟารม เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ความยั่งยืน และดานความพอเพียง  การ

กําหนดชนิด ปริมาณ ปฏิทิน การผลิตพืชแตละชนิดใหสอดคลองกับเง่ือนไขขอจํากัดของฟารม และสอดคลองกับ

เกณฑการชี้วัดความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

3. การพัฒนาการผลิตพืช 

 3.1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจรายไดหลักท่ีเหมาะสมกับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   วิธีการ พัฒนาระบบการผลิต 2 ระบบ ไดแก 

    3.1.1 ระบบการปลกูพืชพ้ืนท่ีขาวเปนพืชหลัก เชน ขาว-พืชไร-ปอเทือง   

    3.1.2 ระบบการปลูกพืชพ้ืนท่ีปรับสภาพนาเปนรองสวน ท่ีมีไมผลและพืชผักเปนพืชหลัก เชน มะมวง 

สมโอ มะละกอ มะนาว กลวย  

   การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชแตละชนิด เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน จะใชวิธีการตาม

คําแนะนํากรมวิชาการเกษตรผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกร  โดยใชกระบวนการ คือ รวมกันวิเคราะหปญหา

และสาเหตุของปญหาการผลิตพืช  รวมศึกษา คนควา รวบรวมความรูท่ีจะนํามาใชแกปญหา โดยรวบรวมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาผูนําชุมชน ผลงานวิจัย และแหลงความรูอ่ืนๆ  จากนั้นรวมสังเคราะหและผสมผสานองค

ความรูท่ีไดมาจากแหลงตางๆ แลวสรุปเปนวิธีการใหมท่ีคาดวาจะเหมาะสมกับทองถ่ิน 1 วิธีการ เพ่ือนําไปจัดทํา

แปลงทดสอบ  

   3.2 การพัฒนาการผลิตพืชผสมผสานใหเพียงพอตอการดํารงชีพ 

  วิธีการ  พัฒนาการผลิตพืชตามหลัก 9 กลุมพืชผสมผสาน เชนเดียวกับการทดลองท่ี 2 โดยทําการสํารวจ

พืช วิเคราะหความตองการ ความพอเพียงของพืชตอการใชประโยชนและจัดกิจกรรมรณรงคใหเกิดการพัฒนาการ

เพ่ิมชนิดและปริมาณพืชใหเพียงพอ พรอมจัดระบบการปลูกใหเหมาะสมในการปลูกพืช 9 กลุม ไดแก กลุมพืช

อาหาร  กลุมพืชรายได กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ กลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช กลุมพืชอนุรักษดินและน้ํา 

กลุมพืชอาหารสัตว  กลุมพืชใชสอย กลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน และกลุมพืชพลังงาน  

4. การบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

   4.1 การบันทึกขอมูลผลผลิต บันทึกวิธีการปฏิบัติดูแลรักษา การเจริญเติบโตของพืช ปญหาการผลิต 

สมบัติดิน การตลาด  ราคา ตนทุน รายได  

   4.2 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน เชน ตนทุน รายได อัตราสวนรายไดตอตนทุน 

(BCR)  

   4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบสมบัติดิน (pH, OM, N, P, K, LR, EC, Texture) กอนและหลังปลูกพืชแตละป    
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5. ระยะเวลาดําเนินการ ป 2559-2563  

6. สถานท่ีและพ้ืนท่ีดําเนินงาน  

   พ้ืนท่ีเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทดสอบตางพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมทดลองขยาย

ผลงานวิจัย  ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

 

การทดลองท่ี 4 พัฒนาตัวช้ีวัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับ

ชุมชนหมูบาน 

 -วิธีการ เปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

  มีข้ันตอนการพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

1. ข้ันตอนกําหนดตัวช้ีวัดเบ้ืองตน มีวิธีการคือ คัดเลือกตัวชี้วัดจากผลการวิจัยการผลิตพืชตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา (ป2551-2555) คัดเลือกตัวชี้วัดจาก

หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาท่ีเก่ียวของ โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ เปน

กรอบตัวชี้วัดหลัก 5 ดาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ความรอบรู และความมีคุณธรรม 

และแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของอ่ืนๆเปนตัวชี้วัดยอย เชน แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable 

Livelihoods) แนวคิดระบบสังคมเกษตร เชนความสัมพันธของระบบการปลูกพืช ภูมิประเทศ และสังคมชุมชน

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross National Happiness, GNH) แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ิน ( Indigenous knowledge) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research) แนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ไดแก การสรางอัตลักษณ (Identity) 

และวาทกรรม (Discourse) ดัชนีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืน เชนดัชนีวัดการพัฒนามนุษย (human development 

index :HDI) และอ่ืนๆ 

2. ข้ันตอนการพัฒนาตัวช้ีวัด โดยประยุกตใชการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi ethnographic research) ซ่ึง 

มีข้ันตอนการดําเนินงาน คือคัดเลือกกลุมผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ในสาขาการผลิตพืช เศรษฐกิจพอเพียง และ

การพัฒนาท่ียั่งยืน ประมาณ 10-15 คน ตัวอยางเชน จากขาราชการ อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิจัยอาวุโส และ

ปราชญชาวบาน เปนตน จากนั้นสงรายการตัวชี้วัด ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชวัด 

หลังจากนั้นนํามาสรางแบบสัมภาษณเพ่ือนําไปใชสัมภาษณเกษตรกรเพ่ือประเมินความพอเพียงในการผลิตพืชของ

เกษตรกร และสงผลการวิเคราะหขอมูลการใชตัวชี้วัดตามแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณารอบใหม 

ดําเนินการทําแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งจนขอมูลอ่ิมตัว จึงทําการสรุปผลและนํามาใหชุมชนจัดลําดับความสําคัญ 

พรอมกับทําการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของตัวชี้วัดในข้ันตอนสุดทาย และสรุปเปนตัวชี้วัดท่ีจะ

นําไปใชงาน 

3. ใชเกณฑท่ีนํามาใชในการคัดเลือกตัวช้ีวัด คือจะตองมีองคประกอบ 4 สวนท่ีคลองจองกันคือ มีระดับ 
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คะแนนสูงจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ ชุมชนจัดลําดับความสําคัญสูง มีคาความเชื่อม่ันสูง  (correlation 

และ Cronbach's Alpha) และตัวชี้วัดนั้นไมถูกตัดออกจากการวิเคราะห และมีความสอดคลองกับนโยบายการ

พัฒนาประเทศ  

 

ข้ันตอนการพัฒนาตัวช้ีวัด โดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi ethnographic research) 

คือ 

1. คัดเลือกกลุมผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ในสาขาการผลิตพืช เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประมาณ 10-15 คน ตัวอยางเชน จากขาราชการ อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิจัยอาวุโส และปราชญชาวบาน เปน

ตน 

 

2. จัดทําตัวชี้วัดฉบับยกราง และสงรายการตัวชี้วัดใหผูคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชวัดครั้งท่ี1 

 

3. นําตัวชี้วัดมาสรางแบบสัมภาษณเพ่ือนําไปใชสัมภาษณเกษตรกร รอบปท่ี1    

 

4. สงผลการวิเคราะหขอมูลการใชตัวชี้วัดตามแบบสัมภาษณรอบท่ี 1 ใหทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินตัวชี้วัด 

ครั้งท่ี 2 พรอมแนบผลการใหคะแนนฉบับเดิมและความคิดเห็นตางๆเพ่ือใหพิจารณารอบใหม 

 

5. ปรับปรุงแบบสรางสัมภาษณรอบท่ี2 และนําไปใชแบบสัมภาษณประเมินการวัดกับเกษตรกร รอบปท่ี2  

 

6. สงผลการวิเคราะหขอมูลการใชตัวชี้วัดตามแบบสัมภาษณรอบท่ี 2 ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินตัวชี้วัด

ครั้งท่ี 3 พรอมแนบผลการใหคะแนนฉบับเดิมและความคิดเห็นตางๆเพ่ือใหพิจารณารอบใหม  

 

7. ปรับปรุงแบบสรางสัมภาษณรอบท่ี3 และนําไปใชแบบสัมภาษณประเมินการวัดกับเกษตรกร รอบปท่ี3  

 

8. สงผลการวิเคราะหขอมูลการใชตัวชี้วัดตามแบบสัมภาษณรอบท่ี 3  ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินและ ทํา

การสรุปผลและเผยแพรแกผูเก่ียวขอ 
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ข้ันตอนท่ี 2  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความ

ย่ังยืนและพอเพียงในการผลิตพืช  

 วิธีการ  

 1 จัดอบรมใหความรู และ รวมฝกปฏิบัติ การผลิตพืชท่ีทําการทดลอง   

 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (เวทีวิจัยสัญจร) ศึกษาดูงาน การผลิตพืชท่ีทําการทดลอง   

  3 การรณรงคสรางจิตสํานึกใหมีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ ตามเกณฑตัวชี้วัด 

 4 การพัฒนาคุณสมบัติการเปนเกษตรกรผูนําในการผลิตพืชท่ีทําการทดลอง   

  5 ทําการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ไดแก การรับรองมาตรฐานสินคา การแปรรูป การพัฒนา

บรรจุภัณฑ การพัฒนาและสงเสริมตลาดสินคาการเกษตร เปนตน 

 

6. ทดลองขยายผลงานวิจัยจากชุมชนตนแบบสูเครือขายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   โดยการ

จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําแปลงทดลองขยายผล หลังจากท่ีไดรูปแบบการพัฒนาแลวในป

ท่ี 4-5 ของโครงการ โดยทดลองขยายผลไปยัง อําเภอสทิงพระ จ.สงขลา  
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กรอบแนวความคิด การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 



49 
 

 
การผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยี 

การทดลองท่ี 1 ระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา   

ระบบท่ี 1  ระบบการปลูกพืช ถั่วเขียว-ปอเทือง- ขาว  

ถั่วเขียว   

ทดสอบการปลูกถ่ัวเขียว 2 ชวงเวลา คือปลูกพรอมการเก็บเก่ียวขาวกับการปลูกหลังการเก็บเก่ียวขาว  

ผลการปลูกถั่วเขียวพรอมการเก็บเกี่ยวขาว 

ป 2559 ทดลองปลูกพรอมเก็บเก่ียวขาวชวงเดือนมกราคม ผลการทดลองพบวาการหวานเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว

แลวทําการเก็บเก่ียวขาวดวยรถเก็บเก่ียวแบบโมบายใหลอรถเก่ียวขาวกดทับเมล็ดถ่ัวลงดินและจะมีฟางพนออก

จากรถเก็บเก่ียวขาวกลบเมล็ดถ่ัวเขียวอีกสวนครั้งหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งท่ีลอรถไมกดทับใหเมล็ดฝงดิน พบวา การ

หวานวันท่ี 18 มกราคม 2559 ใชพันธุชัยนาท 84-1 อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร วัดความชื้นดิน 45-50 % pH ของดิน 

4.25 วัดปริมาณน้ําฝนในเดือนมกราคม 147.8 มิลลิเมตร เดือนกุมภาพันธ 19.6 มิลลิเมตรใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 

อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร เก็บเก่ียวครั้งแรกเม่ืออายุ 60 วัน หลังปลูกพบวาถ่ัวเขียวมีจํานวนตน 44 ตน/ตรม. การ

เจริญเติบโตดานความสูง 44.6 เซนติเมตร ต่ํากวามาตรฐาน คือ 63.0 เซนติเมตร ความยาวฝกแตกตางกันเล็กนอย 

คือ 8.6 เซนติเมตร  จํานวนเมล็ด/ฝกแตกตางกันเล็กนอย 9.4 เมล็ดตอฝก น้ําหนักเมล็ด 1000 กรัม แตกตางกัน

เล็กนอย คือ 70 กรัม สามารถใหผลผลิต 51.2 กิโลกรัม/ไร มีรายได 2,048 บาท/ไร ตนทุน 500 บาท/ไร รายได

สุทธิ 1,548 บาท/ไร    

 ป 2560 การหวานถ่ัวเขียวพรอมการเก็บเก่ียวขาวในชวงเดือนมกราคม ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก

แปลงนามีสภาพนามีน้ําขัง 

 ป 2561  การหวานถ่ัวเขียวพรอมกับการเก็บเก่ียวขาว ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ พบวาไมสามารถเก็บเก่ียว

ผลผลิตถ่ัวเขียวไดเนื่องจากภายหลังจากการหวานไมมีฝนตกในชวง เดือน กุมภาพันธ มีนาคม ดินแหงสงผลใหตน

ถ่ัวเขียวไมสามารถ เจริญเติบโตได  

สรุป คือการปลูกถ่ัวเขียวพรอมการเก็บเก่ียวขาวความสําเร็จข้ึนอยูกับความชื้นของดิน และปริมาณน้ําฝนใน

ระยะการเจริญเติบโต มีโอกาสท่ีจะใหผลผลิต 1 ครั้งตอการปลูก 2 ป เม่ือคํานวณความคุมคาการลงทุนท่ีไมตอง

เสียคาเตรียมดิน แตจะเสียคาพันธุและปุย 500 บาท/ไร การปลูก 3 ป ใหผล 1 ป สามารถใหผลผลิต 51.2 

กิโลกรัม/ไร มีรายได 2,048 บาท/ไร ตนทุน 500 บาท/ไร รายไดสุทธิ 1,548 บาท/ไร BCR=4.1 ถือวาคุมคาตอ

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน จึงแนะนําใหหวานถ่ัวเขียวพรอมการเก่ียวขาวได โดยจะตองสังเกตความชื้นของดินนาชวงจะ

เก่ียวขาว วัดความชื้นดิน 45-50 % (ตารางท่ี 1.1 ภาพท่ี 1.1)  
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ตารางท่ี 1.1  การปลูกถ่ัวเขียวพรอมการเก็บเก่ียวขาว หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 

2559  

รายการ  ความ

สูงตน 

ตน/

ตรม. 

ผลผลิต

กิโลกรัม/

ไร 

คาเฉล่ียความ

ยาวฝก 

(เซนติเมตร) 

คาเฉล่ีย

จํานวน

เมล็ด/ฝก

(เมล็ด) 

น้ําหนัก 

1,000 

เมล็ด 

(กรัม) 

 แปลงทดสอบ  44.6 44 51.2 8.6 9.4 70 

มาตรฐานตามคําแนะนําพันธุ  63.0  226 8.7 11.3 69 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 การปลูกถ่ัวเขียวพรอมการเก็บเก่ียวขาว หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559 

 

 ถั่วเขียวในฤดูกาล  

ป 2559 อัตราเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ทดลองการปลูก 3 อัตรา คือ 5,6 และ 7 กิโลกรัม/ไร 

ปลูกเดือนพฤษภาคม 2559 พบวาอัตราการหวานเมล็ดปลูกท้ัง 3 อัตรา ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 

104.83 กิโลกรัม/ไร โดยมีความสูงตน 44.22  เซนติเมตร  ฝกตอตน 7.24 ฝก น้ําหนักสดตอตน 833.33 กรัม 



52 
 

พันธุท่ีถ่ัวเขียวเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ทดลอง 3 พันธุ คือ ชัยนาท 84-1, กําแพงแสน1 และกําแพงแสน2 ปลูก

เดือนพฤษภาคม พบวาท้ัง 3 พันธุ  ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 171.60 กิโลกรัม/ไร โดยมีความสูง

ตน 56.64  เซนติเมตร  ฝกตอตน 7.66 ฝก น้ําหนักสดตอตน 799.50 กรัม (ตารางท่ี 1.2-1.3)    

ป 2560 ปลูกถ่ัวเขียวท้ัง 3 การทดลอง ชวงวันท่ี 8-12 พฤษภาคม พบวาหลังจากการหวานถ่ัวเขียว 2 

สัปดาห เกิดฝนตกหนัก โดยมีฝนตกเดือนพฤษภาคม 6 วัน 153.2 ม.ม. สงผลใหเกิดน้ําทวมแปลงปลูก ทําใหถ่ัว

เขียวท่ีเริ่มงอกไดรับความเสียหาย  37.8 -74.6 % สวนพ้ืนท่ีท่ีรอดจากน้ําทวมขัง พบวาการเจริญเติบโตของถ่ัว

เขียวตนเล็กและไมสมบูรณ นอกจากนั้นยังเกิดฝนตกชวงใกลเก็บเก่ียวทําใหคุณภาพผลผลิตเสียหาย ฝกเนามีเชื้อ

ราและเมล็ดเสีย จากการสุมตัวอยางคุณภาพเมล็ดจากฝกท่ีเก็บเก่ียวไดชวง 13 กรกฎาคม รวมอายุ 65 วันหลัง

ปลูก พบวามีเมล็ดดีรอยละ 88  ผลผลิตถ่ัวเขียวพันธุชัยนาท 84-1, กําแพงแสน 1 และกําแพงแสน 2 เฉลี่ย 68, 

79.5 และ 37.5 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ มีน้ําหนักสดของตน 200, 240 และ 67 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ (ตารางท่ี 

1.4)    

ป 2561 การหวานถ่ัวเขียวในนา ฤดูกาลปกติเกษตรกรเริ่มมีการไถหวานถ่ัวเขียวตั้งแตวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 

2561 ในแปลงเกษตรกร 19 ราย มีพ้ืนท่ีในการปลูกถ่ัวเขียวท้ังหมด 57.32 ไร พบมีเปอรเซ็นตความเสียหายของ

พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเขียวของเกษตรกร รอยละ 86.11 เนื่องจากในชวงหวานเมล็ดพันธุมีนกกินเมล็ด เกิดฝนท้ิงชวง มีวัว

ลงมาทําลายผลผลิต และมีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน สงผลใหตนถ่ัวเขียวไดรับความเสียหาย และทําใหฝกข้ึน

ราจนไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได หรือบางแปลงสามารถเก็บผลผลิตไดนอยมาก เฉลี่ย 7.6 กิโลกรัม./ไร  ไมคุม

การลงทุน  สําหรับการปลูกถ่ัวเขียวบนรองสวนพบวาใหผลผลิต 85 กิโลกรัม/ไร   

ป 2562 การปลูกถ่ัวเขียวเม่ือวันท่ี  21 มิถุนายน 2562 และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเม่ือวันท่ี 20 

สิงหาคม 2562 ซ่ึงใชเวลาตั้งแตหวานถ่ัวเขียวไปจนกระท่ังเก็บเก่ียวเปนเวลา 60 วัน และมีการใสปุยเม่ือวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2562 หวานเมล็ดพันธุอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร ผลผลิต 96.9 กิโลกรัม /ไร ขายสงในราคากิโลกรัมละ 40 

บาท สามารถขายไดเปนเงินจํานวน 3876 บาท  สวนการปลูกแบบเกษตรกรไมมีการไถกลบหลังหวานเมล็ดถ่ัว

เขียวทําใหเมล็ดอาจถูกนกกินและสภาพอากาศท่ีแหงแลงจึงเปนสาเหตุใหเมล็ดถ่ัวเขียวไมงอก ไมสามารถเก็บเก่ียว

ผลผลิตได 

ป 2563  การปลูกถ่ัวเขียวพันธุ ชัยนาท 84-1 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2563 ผลการปลูกถ่ัวเขียวพันธุ 

ชัยนาท เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดจํานวน 36.5  กิโลกรัม/ไร ขายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 50 บาท  

สรุป การปลูกถ่ัวเขียวในฤดูปกติ ชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พบวา แตละป ถ่ัวเขียวใหผลผลิต 56-

166.4 กิโลกรัม/ไร หรือเฉลี่ย 84.8 กิโลกรัม/ไร สาเหตุท่ีทําใหผลผลิตแปรปรวนข้ึนสภาพการตกของฝนในแตละป 

เม่ือคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบวา มีตนทุนเฉลี่ย 1,120 บาท/ไร รายได 3,390.4 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 

2,270.4 บาท/ไร และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 3.0  เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานพันธุถ่ัวเขียวพบวา

ยังใหผลผลิตไมดีนัก แตยังคุมคาการลงทุน และชวยบํารุงดิน แตควรมีการปรับปรุงการปลูกในข้ันตอนการเตรียม

ดินท่ีดีข้ึนเนื่องจากเปนดินเหนียว โดยไถ 2 ครั้ง ไถเปดรองระบายน้ํา หวาน และคราดกลบ ซ่ึงจะชวยลดความ

เสียหายจากนก และชวยใหมีการงอกท่ีดี สงผลใหผลผลิตดีข้ึน (ตารางท่ี 1.5 ภาพท่ี 1.2)    
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ตารางท่ี 1.2 อัตราเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559  

รายการ ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ฝกตอตน 

(ฝก.) 

น้ําหนักสดตอตน 

(กรัม) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร) 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

5 กิโลกรัม/ไร 45.27 5.64 7.36 0.88 820.00 31.62 102.20 18.66 

6 กิโลกรัม/ไร 43.56 8.49 7.26 0.62 835.00 61.85 108.10 32.28 

7 กิโลกรัม/ไร 43.83 9.21 7.10 0.77 845.00 105.00 104.20 32.42 

เฉลี่ย 44.22 7.38 7.24 0.72 833.33 68.13 104.83 26.53 

p <.05 0.94 
 

0.86 
 

0.86 
 

0.95 
 

cv % 17.93 
 

10.58 
 

8.72 
 

36.09 
 

 

ตารางท่ี 1.3 พันธุท่ีถ่ัวเขียวเหมาะสมกับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559  

รายการ ความสูงตน

(เซนติเมตร) 

ฝกตอตน 

(ฝก.) 

น้ําหนักสดตอตน 

(กรัม) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร) 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

Mean Std. 

Deviation 

ชัยนาท84 58.01 12.39 7.81 1.12 841.43 216.90 184.56 78.05 

กําแพงแสน1 55.35 9.98 7.35 0.87 767.14 99.95 181.84 52.70 

กําแพงแสน2 56.53 12.82 7.83 1.18 788.33 98.47 148.40 35.53 

เฉลี่ย 56.64 11.16 7.66 1.03 799.50 147.09 171.60 56.43 

p <.05 0.91 
 

0.65 
 

0.65 
 

0.56 
 

cv % 20.72 
 

13.81 
 

18.96 
 

33.86 
 

ตารางท่ี 1.4 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตแปลงทดสอบพันธุถ่ัวเขียว พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา ป 2560  

รายการ ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

จํานวนฝก/

ตน 

ความยาว

ฝก 

(เซนติเมตร) 

จํานวนเมล็ด/

ฝก 

น้ําหนักตน 

(กิโลกรัม/ไร) 

น้ําหนักเมล็ด 

(กิโลกรัม/ไร) 

ชัยนาท84-1 67.7 6.3 8.8 8.6 200 68 

Sd 4.9 2.5 0.8 1.9 
  

กําแพงแสน1 59.8 8.3 9.2 11.1 240 79.5 

Sd 6.0 2.2 0.9 1.3 
  

กําแพงแสน2 33.8 5.3 9.4 10.3 67 37.5 

Sd 3.7 2.0 0.8 1.8 
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จํานวนตัวอยางนอย เพราะเสียหายจากน้ําทวม จึงไมวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  

ตารางท่ี 1.5 ผลการปลูกถ่ัวเขียว หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559-2563  

ป เดือนปลูก ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร) 

ตนทุน 

(บาท) 

รายได 

(บาท) 

รายไดสุทธ ิ

(บาท) 

BCR 

2559 พฤษภาคม 166.4 1,120 6,656 5,536 5.9 

2560 พฤษภาคม 68 1,120 2,720 1,600 2.4 

2561 พฤษภาคม 56 1,120 2,240 1,120 2.0 

2562 มิถุนายน 96.9 1,120 3,876 2,756 3.5 

2563 กุมภาพันธ 36.5 1,120 1,460 340 1.3 

เฉลี่ย  84.8 1,120 3,390.4 2,270.4 3.0 

 

 
แปลงถ่ัวเขียว ป 2559 

 
แปลงปลูกถ่ัวเขียว ท่ีไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ป2560 

 
แปลงถ่ัวเขียวป 2561 
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ภาพท่ี 1.2 การปลูกถ่ัวเขียว หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559 

การทดสอบพืชในนาฤดูแลงอ่ืนๆ  

   การปลูกขาวโพด  โดยไถปลูกขาวโพดโดยยกรองระยะหางระหวางรอง 2 เมตร ระยะการปลูก 75x25 

เซนติเมตร ใหน้ําผานระบบน้ําแบบทอพีอี ใสปุยตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร ทดสอบการปลูกวันท่ี 1 มีนาคม 

2562-14 พฤษภาคม ใหผลผลิตไดดี 800 กิโลกรัม/ไร  รายได 13,600 บาท/ไร BCR = 4.3 และ 2 พฤษภาคม 

2562-16 กรกฎาคม สามารถให ผลผลิต 2,300 กิโลกรัม/ไร  รายได 39,100 บาท/ไร   โดยมีตนทุนการผลิต 

3,200 บาท BCR = 12.2 

 ฟกทอง ใชพันธุทองอําไพ  ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร ทดสอบการปลูก เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ใสปุยสูตร

15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร เม่ืออายุ 1 เดือน และสามารถเก็บผลผลิตฟกทองไดเม่ืออายุ 82 วันหลังปลูก 

ปริมาณผลผลิตรวมท้ังหมดเทากับ 674 กิโลกรัม ขายผลผลิตไดในราคา 15 บาท และมีรายได 9,705 บาท ตนทุน

การผลิต 4,050  มีรายไดสุทธิเทากับ 5,655 บาท BCR = 2.4 (ภาพท่ี 1.3)  

 

 

 
ภาพท่ี 1.3  การปลูกขาวโพดหวาน ฟกทอง ในนาฤดูแลง หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 

การปลูกปอเทือง 

ป 2560 หวานปอเทือง หลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียว ในวันท่ี 1 สิงหาคม  อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร  และไถกลบ

เม่ือถึงชวงเวลาการเตรียมดินปลูกขาว พบวา ไถกลบในวันท่ี 8-17 กันยายน อายุเฉลี่ย 44 วัน วัดความสูงตนเฉลี่ย 

82.6 เซนติเมตร น้ําหนักตนสดเฉลี่ย 1,220 กิโลกรัม/ไร  
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ป 2561 หวานปอเทือง หลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียว ในวันท่ี 1-2 สิงหาคม  อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร และไถ

กลบเม่ือถึงชวงเวลาการเตรียมดินปลูกขาว วันท่ี 18-24 ก.ย.  ท่ีอายุระหวาง 49-55 วัน และเปนชวงท่ีปอเทืองยัง

ไมมีการออกดอก พบวา ความสูงตน 57.8 เซนติเมตร น้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร  

ป 2562  หวานปอเทือง หลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียว วันท่ี 25 กรกฎาคม  ไถกลบชวง 11 กันยายน -1 

ตุลาคม มี และการหวานปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ด วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562  เก็บฝกปอเทืองไดเม่ือ 18 กันยายน 

ปอเทืองมีอายุ 63 วัน และมีน้ําหนักเมล็ด 62 กิโลกรัม/ไร โดยมีตนทุน 875 บาท และสามารถขายผลผลิตในราคา

กิโลกรมัละ 55 บาท จะสามารถทําใหมีรายไดจากการขายเมล็ดปอเทืองเปนเงิน 3,410 บาท มีรายไดสุทธิเปนเงิน 

2,535 บาท BCR= 3.9  (ตารางท่ี 1.6 ภาพท่ี 1.4 )  

สรุป การหวานปอเทืองในระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว พบวา ชวงหวานท่ีเหมาะสมคือหลังจากเก็บเก่ียว

ถ่ัวเขียว ในวันท่ี 1-2 สิงหาคม  อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร  ชวงอายุการไถกลบหลังหวาน 47 วัน ความสูงตน 70.2 

เซนติเมตร น้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร  การหวานปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ด ควรหวานชวงกลางเดือน 

กรกฎาคม เก็บฝกปอเทืองไดเม่ืออายุ 63 วัน ไดน้ําหนักเมล็ด 62 กิโลกรัม/ไร มีตนทุน 875 บาท และสามารถขาย

ผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 55 บาท รายได 3,410 บาท รายไดสุทธิ 2,535 บาท BCR= 3.9  
 

ตารางท่ี 1.6  น้ําหนักตนสดปอเทือง หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป2560 -2561 

แปลง  อายุไถกลบหลังหวาน 

(วัน) 

ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

น้ําหนักตนสด  

(กิโลกรัม/ไร)  
2560 2561 เฉล่ีย 2560 2561 เฉล่ีย 2560 2561 เฉล่ีย 

นายสมคิด   47 49 48 99.0 57.0 78.0 1,705 1,200 1,453 

นายสมปอง   47 49 48 120.0 48.9 84.5 2,072 1,040 1,556 

นางหนูกลิ่น   46 50 48 67.0 47.4 57.2 333 987 660 

นายกตัญู   44 55 50 143.0 97.5 120.3 2,344 2,320 2,332 

นางอุไรรัตน   46 52 49 83.0 61.7 72.4 731 1,040 886 

นายเปยน   44 49 47 56.0 45.4 50.7 608 760 684 

นายยงค   38 49 44 61.0 44.7 52.9 1,498 900 1,199 

นางพูนศรี   38 51 45 32.0 59.8 45.9 472 1,520 996 

เฉล่ีย 44 51 47 82.6 57.8 70.2 1,220 1,221 1,221 

sd 3.70 2.10 2.10 36.40 17.40 24.50 780.30 497.60 556.40 
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ภาพท่ี 1.4  ปอเทืองหลังถ่ัวเขียว หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 

 

การปลูกขาว  

 ป 2559/2560 ปลูกขาว และเก็บเก่ียวผลผลิต 19 มกราคม -2 กุมภาพันธ 2560 พบวาผลผลิตผลผลิต

ขาวมีปญหาน้ําทวมในชวงกําลังเก็บเก่ียวสงผลใหตนขาวลม ทําใหคุณภาพของผลผลิตเสียหาย โดยมีฝนตก 19 วัน 

598.2 มิลลิเมตร  โดยผลผลิตในป 2560 เฉลี่ย  546.0 กิโลกรัม/ไร  

ป 2560/2561  ปลูกขาว 21 กันยายน -2 ตุลาคม   ใชพันธุ พิษณุโลก กข 49 ปทุมธานี1 ชัยนาท1  เกิด

พายุและฝนตกหนักในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ทําใหมีน้ําทวมขังในบริเวณแปลงนา ทําใหขาวมีความ

เสียหายประมาณ 30 % การใสปุยขาวจึงทําไดลาชากวาฤดูกาลปกติ และสภาพน้ําท่ีทวมขังสงผลใหตนขาวลม 

ผลผลิตขาวเฉลี่ย 343.5 กิโลกรัม/ไร   

ป 2561/2562    ปลูกขาว ในชวงวันท่ี 23 กันยายน – 15 ตุลาคม 2561 และเก็บเก่ียวผลผลิตในชวงวันท่ี 

15 มกราคม – 29 มกราคม 2562  ขาวไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบพายุปาบึก  เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 

2562 สงผลใหตนขาวลม ประเมินความเสียหายไดประมาณ 10 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีแปลงปลูกขาวท้ังหมด ผลผลิต

เฉลี่ย 504 กิโลกรัม/ไร     

ป 2562/2563 การปลูกขาวในระหวางวันท่ี 11 ก.ย.-1 ต.ค.. 2562 เก็บเก่ียวผลผลิตไดในชวงระหวางวันท่ี 

3 มกราคม-24 มกราคม 2563 ฝนตกหนักน้ําทวม ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  ผลผลิตเฉลี่ย 398.4 

กิโลกรมั/ไร   

  สรุป  การผลิตขาว ในระบบถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว  พบวาสภาพพ้ืนท่ีปลูกเปนท่ีลุม มักไดรับผลกระทบ

จากภาวะน้ําทวม ทําใหผลผลิตเสียหาย โดยภาพรวมเกษตรกรปลูกขาวใหผลผลิต 440.6 กิโลกรัม/ไร นิยมปลูก

ขาวปทุมธานี 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 426.3 กิโลกรัม/ไร พันธุท่ีนิยมปลูกรองลงมาคือ กข 49  ใหผลผลิตเฉลี่ย 377.8 

กิโลกรัม/ไร สวนพันธุอ่ืนๆท่ีมีการปลูกบาง คือ กข 55 ผลผลิต 616.0 กิโลกรัม/ไร เฉ้ียงพัทลุง ผลผลิต 668.0 
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กิโลกรมั/ไร  ชัยนาท 1 ผลผลิต 491.0 กิโลกรัม/ไร พิษณุโลก 2 ผลผลิต 344.4 กิโลกรัม/ไร กข 43 ผลผลิต 290.0 

กิโลกรัม/ไร และ สังขหยด ผลผลิต 400.0  กิโลกรัม/ไร  ขอสังเกตอยางหนึ่งพบวาเกษตรกรมีการใชปุยนอย ซ่ึง

เปนผลมาจากการปลูกถ่ัวเขียว ปอเทือง กอนการปลูกขาว  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตขาว ผลผลิต 440.6 

กิโลกรัม/ไร ราคาเฉลี่ย 8.1 บาท/กิโลกรัม รายได 3,568.9 บาท/ไร  ตนทุนเฉลี่ย 1,571.3 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 

1,997.6 บาท/ไร BCR= 2.3 ปญหาการผลิตขาวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมเปนประจําทุกปเนื่องจากพ้ืนท่ีเปนแอง

กระทะเปนท่ีรองรับน้ําจากท่ีตางๆ  (ตารางท่ี 1.7 ภาพท่ี  1.5)  

 

ตารางท่ี 1.7 ผลผลิตขาว ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 

2559/2560-2562/2563 

พันธุขาว 2559/2560 2560/2561 2561/2562 2562/2563 เฉล่ีย 

ปทุมธาน ี1 450.0 250.0 500.0 505.3 426.3 

กข 55 616.0 
   

616.0 

เฉ้ียงพัทลุง 668.0 
   

668.0 

ชัยนาท1 450.0 532.0 
  

491.0 

สังขหยด 
   

400.0 400.0 

กข 49 
 

247.6 508.0 
 

377.8 

พิษณุโลก 2 
 

344.4 
  

344.4 

กข 43 
   

290.0 290.0 

เฉล่ีย      546.0       343.5       504.0           398.4      451.7  

 

 

 
2559/2560 

 
2560/2561  
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2561/2562 

 
2562/2563 

ภาพท่ี 1.5 การปลูกขาว ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 

2559/2560-2562/2563 

 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินนา 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินในระบบการปลูกพืช ถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว โดยเก็บ

ตัวอยางดิน วิเคราะห 7 ครั้ง คือ 1) กอนโครงการ 2) หลังไถกลบปอเทือง 15 วัน ป 2559  3) หลังเก็บเก่ียวขาว 

ป 2560 4) หลังไถกลบปอเทือง ป 2560 5) หลังเก็บเก่ียวขาว ป 2561  6) หลังไถกลบปอเทือง ป 2561 และ 7) 

หลังเก็บเก่ียวขาว ป 2562 ปรากฏผลดังนี้  

หลังไถกลบปอเทืองปท่ี 1   คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา แตสวนใหญไมแตกตางทางสถิติ

กับกอนการพัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) เพ่ิมข้ึน 0.10 คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.03 dS/m  ความ

ตองการปูน (LR) ลดลง 62.50  kg/rai % ออรแกนนิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.05  % อินทรียวัตถุ (OM)  0.08 

% ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.01 สวนฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 2.85 mg/kg และโพแทสเซียม

ท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 27.98 mg/kg  มีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ  

หลังเก็บเกี่ยวขาว ปท่ี2 คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา  ความเปนกรดดาง (pH) ไมเพ่ิมข้ึน  

ออรแกนนิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.22  %  สวนคุณสมบัติทางเคมีอ่ืนๆมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.02 dS/m  ความตองการปูน (LR) เพ่ิมข้ึน 39.88  kg/rai % อินทรียวัตถุ (OM)  

0.39 % ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.02 สวนฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 1.43 mg/kg และ

โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 37.64 mg/kg  มีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ  

หลังไถกลบปอเทือง ปท่ี2 คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา ท่ีไมแตกตางทางสถิติกับกอนการ

พัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) เพ่ิมข้ึน 0.03 คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.03 dS/m  ความตองการปูน 
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(LR) ลดลง 108.69  kg/rai %  สวนรายการท่ีมีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ คือ ออรแกนนิค

คารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.21  % อินทรียวัตถุ (OM)  0.35 % ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.02 สวนฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 6.59 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 57.98 mg/kg   

หลังเก็บเกี่ยวขาว ปท่ี 3 คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา แตสวนใหญไมแตกตางทางสถิติกับ

กอนการพัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) ลดลง 0.18 คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.04 dS/m  % ออรแกน

นิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.16  % อินทรียวัตถุ (OM)  0.26 % ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.02 สวนฟอสฟอรัสท่ี

เปนประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 4.12 mg/kg สวนรายการท่ีมีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ 

คือความตองการปูน (LR) ลดลง 55.83  kg/rai  และ โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 46.54 

mg/kg   

หลังไถกลบปอเทือง ปท่ี 3 คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา แตสวนใหญไมแตกตางทางสถิติ

กับกอนการพัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) ลดลง 0.19 คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.03 dS/m  % 

ออรแกนนิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.28  % อินทรียวัตถุ (OM)  0.47 % ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.03 สวน

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 8.27 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 

62.72 mg/kg  รายการท่ีมีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ คือความตองการปูน (LR) ลดลง 

88.33  kg/rai 

หลังเก็บเกี่ยวขาว ปท่ี 4 คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา มีรายการท่ีไมแตกตางทางสถิติกับ

กอนการพัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) ลดลง 0.19 คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.05 dS/m  % ออรแกน

นิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.18  % อินทรียวัตถุ (OM)  0.31 % ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.02  รายการท่ีมีความ

แตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ ความตองการปูน (LR) ลดลง 190.83  kg/rai ฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 7.19 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 44.31 mg/kg   

เฉล่ียผลการพัฒนา คุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนจากกอนพัฒนา ในรายการท่ีไมแตกตางทางสถิติกับกอน

การพัฒนา คือความเปนกรดดาง (pH) เพ่ิมข้ึน 0.04 ความตองการปูน (LR) ลดลง 86.94  kg/rai % ออรแกนนิค

คารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 0.10  % อินทรียวัตถุ (OM) เพ่ิมข้ึน 0.18 % และ ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.01 รายการท่ี

มีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 0.03 dS/m  ฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 3.70 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) เพ่ิมข้ึน 37.45 mg/kg  

(ตารางท่ี 1.8)  
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ตารางท่ี 1.8 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินนา ในระบบการปลูกพืช ถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว ผลผลิตขาว ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา ป 2559/2560-2562/2563 (จํานวนตัวอยาง 7 แปลง)        

รายการ หลังเก็บเกี่ยว

ขาว (กอน

พัฒนา) 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี1 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี2 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี2 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี 3 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี3 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี 4 

เฉล่ียจากการ

พัฒนา 

pH 4.79 4.89 4.79 4.82 4.62 4.60 4.60 4.83 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 0.10 0.00 0.03 -0.18 -0.19 -0.19 0.04 

p (sig  2  tailed)  0.478 0.647 0.842 0.954 0.901 0.883 .739 

คาการนําไฟฟา EC (dS/m) 0.05 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.10 0.08 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 

p (sig  2  tailed)  0.017        0.003** 0.139 0.171 0.083 0.097 .009** 

ความตองการปุน : LR (kg/rai) 675.83 613.33 715.71 567.14 620.00 587.50 485.00 588.89 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 -62.50 39.88       -108.69 -55.83 -88.33        -190.83 -86.94 

p (sig  2  tailed)  0.368 0.050* 0.583 0.029* 0.014*        0.002** .184 

คารบอน : OC ( % ) 0.86 0.91 1.08 1.07 1.02 1.14 1.04 0.96 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 0.05 0.22 0.21 0.16 0.28 0.18 0.10 

p (sig  2  tailed)  0.438        0.004** 0.013* 0.069 0.154 0.165 .148 

อินทรียวัตถุ : OM (%) 1.49 1.57 1.88 1.84 1.75 1.96 1.80 1.66 



62 
 

รายการ หลังเก็บเกี่ยว

ขาว (กอน

พัฒนา) 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี1 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี2 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี2 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี 3 

หลังไถกลบ

ปอเทือง ปท่ี3 

หลังเก็บเกี่ยว

ขาว ปท่ี 4 

เฉล่ียจากการ

พัฒนา 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 0.08 0.39 0.35 0.26 0.47 0.31 0.17 

p (sig  2  tailed)  0.442       0.003** 0.013* 0.073 0.153 0.171 .150 

ไนโตรเจน ; N (%) 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 

p (sig  2  tailed)  0.281 0.005** 0.008** 0.080 0.174 0.213 .111 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน : Avai. 

P (mg/kg) 

3.71 6.56 5.14 10.30 7.83 11.98 10.90 7.41 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 2.85 1.43 6.59 4.12 8.27 7.19 3.70 

p (sig  2  tailed)  0.004** 0.009** 0.037* 0.118 0.102 0.036* .000** 

โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน : 

Avai. K (mg/kg) 

70.07 98.05 107.71 128.05 116.61 132.79 114.38 107.52 

ความแตกตางกับปกอน

พัฒนา 

 27.98 37.64 57.98 46.54 62.72 44.31 37.45 

p (sig  2  tailed)  0.009** 0.004** 0.003** 0.004** 0.059 0.020* .001** 

วิเคราะหโดย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8  
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ระบบท่ี 2 การปรับสภาพนาเปนรองสวน 

การดําเนินงาน ไดปรับพ้ืนท่ีนาเปนรองสวนใหมีขนาดเหมาะสมตามลักษณะความกวางยาวของแปลงนา คือ 

รองสวนกวาง 10 เมตร คูน้ํา 4 เมตร ลึก 2 เมตร ปรับพ้ืนท่ีชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 ผลการดําเนินงาน

สรุปดังนี้ 

การทดสอบชนิดพืชท่ีเหมาะสมในการปลูกบนรองสวน  

ชนิดพืชท่ีศึกษาประกอบดวย มะมวง มะพราว สมโอ ละมุด กลวย ปลูกระยะ 6x6 มะนาว ปลูกระยะ  3x3 

ฝรัง่ ปลูกระยะ  มะละกอ ปลูกระยะ 2.5x2.5 วิธีการปฏิบัติการดูแลรักษาใชวิธีตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร 

วิธีการปลูก ขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงดินตามผลการวิเคราะหดิน ใสปุยหมัก ปุยคอก โดโล

ไมท และ 0-3-0  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ทุกๆ 6 เดือน   

หลังปลูกได 4-5 เดือน ไดเกิดฝนตกหนักในชวงเดือนธันวาคม 2559– มกราคม 2560 เนื่องจากพ้ืนท่ีเปน

พ้ืนท่ีลุมแองกระทะ ทําใหเกิดน้ําทวมแปลง 4 ครั้ง คือ 1-5 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม  

2560 16-23 มกราคม 2560 และ 24-25 มกราคม 2560 ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันท่ีฝนตกรายเดือนจากขอมูล

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดสงขลา คือ ธันวาคม 2559 ฝนตก 24 วัน ปริมาณน้ําฝน 949.5 มิลลิเมตร มกราคม 2560 

ฝนตก 22 วัน 682.2 มิลลิเมตร และป 2561 เกิดภาวะน้ําทวมรองสวนในฤดูฝน น้ําทวม 2 ครั้ง คือในเดือน

พฤศจิกายน และเดือน มกราคม ทําใหพืชหลายชนิดไดรับความเสียหาย โดยชนิดพืชท่ีเหมาะสมและทนตอน้ําทวม 

และแชขัง ไดดี ไดแก กลุมเสียหาย(ตาย) นอย คือ หมาก มะนาวแปนพิจิตร มะพราวน้ําหอม สมโอทับทิมสยาม ท่ี

มีความเสียหาย รอยละ 2.0,  4.0, 5.7 และ 8.1 ตามลําดับ ฝรั่งกิมจู เสียหายรอยละ 16.6 มะมวงโชคอนันต 

น้ําดอกไม เขียวเสวย ไผ เสียหาย รอยละ 15.0, 20.0, 25.3 และ 25.0 สวนขนุน มีตนตายรอยละ 41.7 ไม

เหมาะสมในการปลูกบนรองสวน  ดานพืชอายุสั้น พบวา กลวยน้ําวา กลวยหอมทอง ผักหวาน ทนทานตอสภาพน้ํา

ทวม คือ มีตนตายรอยละ  4.2, 10.0 และ 10.0  ตามลําดับ สวนมะละกอ แกวมังกร  ชะอม ไมเหมาะสม คือมีตน

ตายรอยละ 60.7, 66.7 และ 90.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1.9) 

 

ตารางท่ี 1.9 รายชื่อพืชบนรองสวน และเปอรเซ็นตท่ีไดรับความเสียหายจากน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี หมูท่ี7 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

พืช ปท่ี1 (2560) ปท่ี 2 (2561) เฉลี่ย 

จํานวน

ท้ังหมด 

(ตน) 

จํานวนตน

ตาย(ตน) 

ตนตาย 

รอยละ 

จํานวน

ท้ังหมด 

(ตน) 

จํานวนตน

ตาย(ตน) 

ตนตาย 

รอยละ 

ตนตาย 

รอยละ 

หมาก    100 2 2.0 2.0 

มะนาวแปนพิจิตร 103 5 4.9 32 1 3.1 4.0 

มะพราวนํ้าหอม 369 30 8.1 31 1 3.2 5.7 

สมโอทับทิมสยาม 76 8 10.5 18 1 5.6 8.1 

ฝรั่งกิมจ ู 362 60 16.6    16.6 

มะมวงโชคอนันต 397 64 16.1 108 15 13.9 15.0 
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พืช ปท่ี1 (2560) ปท่ี 2 (2561) เฉลี่ย 

จํานวน

ท้ังหมด 

(ตน) 

จํานวนตน

ตาย(ตน) 

ตนตาย 

รอยละ 

จํานวน

ท้ังหมด 

(ตน) 

จํานวนตน

ตาย(ตน) 

ตนตาย 

รอยละ 

ตนตาย 

รอยละ 

มะมวงนํ้าดอกไม 25 5 20.0    20.0 

มะมวงเขียวเสวย 20 5 25.0 43 11 25.6 25.3 

ไผ 12 2 16.7 3 1 33.3 25.0 

ขนุน 12 5 41.7    41.7 

กลวยนํ้าวา 117 5 4.3 513 21 4.1 4.2 

กลวยหอมทอง    20 2 10.0 10.0 

ผักหวาน    1,000 100 10.0 10.0 

มะละกอ 280 173 61.8 161 96 59.6 60.7 

แกวมังกร    60 40 66.7 66.7 

ชะอม    150 135 90.0 90.0 

เฉลี่ย   20.5   19.8 21.0 

 

การเจริญเติบโตของไมผลบนรองสวน  

การวัดการเจริญเติบโตของไมผลบนรองสวนทุก 6 เดือน เปนระยะเวลา 3 ป  พบวา มะมวงโชคอนันต ฝรั่ง

กิมจู มะนาว สมโอทับทิมสยาม  มะพราวน้ําหอม มีการเจริญเติบโตดี กลาวคือ  

มะมวงโชคอนันต มีความสูง รอบโคนตน ความกวางทรงพุม เฉลี่ย 256.0, 20.9 และ 233.1 เซนติเมตร 

ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตตอป เฉลี่ย 30.5, 2.0 และ 36.9 เซนติเมตร ตามลําดับ 

ฝรั่งกิมจู มีความสูง รอบโคนตน ความกวางทรงพุม เฉลี่ย 214.9, 16.0 และ 207.3 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และมีอัตราการเจริญเติบโตตอป เฉลี่ย 21.3 , 2.1 และ  19.5 เซนติเมตร ตามลําดับ 

มะนาว มีความสูง รอบโคนตน ความกวางทรงพุม เฉลี่ย 213.4 , 13.2 และ 198.3 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และมีอัตราการเจริญเติบโตตอป เฉลี่ย  11.8, 1.6 และ 26.3 เซนติเมตร ตามลําดับ 

สมโอทับทิมสยาม  มีความสูง รอบโคนตน ความกวางทรงพุม เฉลี่ย 232.0, 15.2 และ 168.8 เซนติเมตร 

ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตตอป เฉลี่ย  7.8, 2.1 และ 13.7 เซนติเมตร ตามลําดับ 

มะพราวน้ําหอม มีความสูง รอบโคนตน เฉลี่ย 98.6 และ 74.5 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีอัตราการ

เจริญเติบโตตอป เฉลี่ย  17.9 และ 16.7  เซนติเมตร ตามลําดับ  (ตารางท่ี 10) 

ชนิดพืชท่ีใหรายไดดี คือ ฝรั่งกิมจู มีรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร ตนทุน 10,275 บาท/ไร รายไดสุทธิ 

40,975 บาท/ไร BCR=5.0 (ตารางท่ี 1.11)
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ตารางท่ี 1.10  การเจริญเติบโตของพืชบนรองสวนพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559-2562 

รายการ 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอป 
ความสูง 

(เซนติเมตร) 

รอบโคนตน

(เซนติเมตร) 

ความกวาง

ทรงพุม

(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

รอบโคนตน

(เซนติเมตร) 

ความกวาง

ทรงพุม

(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

รอบโคนตน

(เซนติเมตร) 

ความกวาง

ทรงพุม

(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

รอบโคนตน

(เซนติเมตร) 

ความกวาง

ทรงพุม

(เซนติเมตร) 

มะมวงโชค

อนันต 

125.4 8.7 97.9 175.0 15.3 157.7 256.0 20.9 233.1 30.5 2.0 36.9 

ฝรั่งกิมจู 158.6 8.3 179.8 199.9 13.3 203.9 214.9 16.0 207.3 21.3 2.1 19.5 

มะนาว 108.9 5.8 103.4 156.6 10.8 159.6 213.4 13.2 198.3 11.8 1.6 26.3 

สมโอ

ทับทิม

สยาม 

111.2 6.7 83.1 123.0 11.0 125.4 232.0 15.2 168.8 7.8 2.1 13.7 

มะพราว

น้ําหอม 

88.3 31.2 - 90.0 47.3 - 98.6 74.5 - 17.9 16.7 
 

มะมวงโชคอนันต 89 ตัวอยาง  ฝรั่งกิมจู 36 ตัวอยาง มะนาว 36 ตัวอยาง สมโอทับทิมสยาม 43 ตัวอยาง  มะพราวน้ําหอม 27 ตัวอยาง 

ตารางท่ี 1.11 รายไดฝรั่งกิมจู ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บาท/ไร) 

รายการ 2560 2561 2562 เฉลี่ย 

รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร 

ตนทุน 41,100 10,275 41,100 10,275 41,100 10,275 41,100 10,275 

รายได 120,000 30,000 225,000 56,250 270,000 67,500 205,000 51,250 

รายไดสุทธิ 78,900 19,725 183,900 45,975 228,900 57,225 163,900 40,975 

    BCR             2.9             2.9             5.5             5.5             6.6             6.6             5.0             5.0  
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พืชแซมบนรองสวน 

 การปลูกพืชแซมบนรองสวนท่ีมีปญหาดินเหนียวจัด คือ ถาขาดน้ํา ดินแข็ง แตกระแหงทําใหรากของไม

ผลเสียหายได จึงตองมีการปรับปรุงดินดวยปุยคอก ปุยหมัก และปูนโดโลไมท เพ่ือปรับความเปนกรดดาง และใช

ฟางขาว ใบไมปกคลุมโคนตนเพ่ือรักษาความชื้น แตดวยขอดีท่ีในรองสวนมีน้ํา จึงทําใหสามารถปลูกพืชไดหลาย

ชนิด และรูปแบบการปลูกจะเปนแบบพืชผสมผสานตามความเหมาะสมของตลาด เชน กลวย พริก มะเขือ 

ผักกาดขาว ผักกาดเขียวกวางตุง คะนา และตะไคร  เปนตน ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีไมแนนอนในแตละราย  

รายไดจากการปลูกพืชบนรองสวน 

 จากการปรับนาเปนรองสวน เฉลี่ย 3.0 ไร/ราย ผลตอบแทนจากการปลกูบนรองสวนในชวงเวลา 4 ป 

พบวา มีตนทุน รายได รายไดสุทธิ เฉลี่ย 2,329 15,871 และ 13,542 บาท/ไร/ป  เม่ือคิดผลตอบแทนสะสม 4 ป 

มีตนทุน รายได รายไดสุทธิ เฉลี่ย 9,317 63,484  และ 54,167 บาท/ไร/ป มีผลตอบแทนตอการลงทุน ( BCR ) = 

6.8 ถือวามีความคุมทุนสูง  โดยผลตอบแทนเฉลี่ยรายป พบวา มีตนทุน และ รายได ในปท่ี 1 เทากับ  2,089 และ 

6,471 บาท/ไร/ป  ปท่ี2 เทากับ 2,412 และ 20,127 บาท/ไร/ป  ปท่ี 3 เทากับ 2,773 และ 21,210 บาท/ไร/ป  

ปท่ี4  เทากับ 2,043 และ 15,676 บาท/ไร/ป  ปท่ี  ผลตอบแทนตอรายสะสม พบวามี ตนทุน รายได รายไดสุทธิ 

เฉลี่ย 27,950 190,451 และ 162,501 บาท/ราย  ตามลําดับ  โดยมีเกษตรกรตนแบบท่ีมีรายไดสูงสุด 206,194 

บาท/ป  และพืชท่ีใหรายไดดี คือ ฝรั่ง มะพราวน้ําหอม พริก ออยค้ันน้ํา และ พืชผัก  ท้ังนี้ชนิดพืชท่ีสรางรายไดท่ี

สําคัญในแปลงเกษตรกรแตละรายจะแตกตางกันเนื่องมาจากเง่ือนไขดานจํานวนพ้ืนท่ี แรงงานเกษตรท่ีทํางานเต็ม

เวลา ความถนัดของเกษตรกรในการเลือกชนิดพืชท่ีปลูก การลงทุนในการปลูกพืชและการทําอาชีพนอกเกษตร คือ   

นางเสริม  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย  หญา 

นายสุชาติ  รายไดท่ีสําคัญมาจาก หญา กลวย แกวมังกร มะพราว 

นายไพโรจน  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย มะมวง 

นายสุเทพ รายไดท่ีสําคัญมาจาก ฝรั่ง กลวย 

นายฐานันดร  รายไดท่ีสําคัญมาจาก มะพราว มะมวง มะนาว 

นายยงค  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย มะมวง ฝรั่ง ขาวโพดพืชผักตางๆ 

นายกตัญู  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย  ฝรั่ง พืชผัก  มะพราว 

นายฉลอง  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย ออย พริก ถ่ัวเขียว 

นายสมคิด  รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย มะนาว พริก ผักตางๆ 

นางพูนศรี   รายไดท่ีสําคัญมาจาก กลวย ออย 

นางสนธิยา  รายไดท่ีสําคัญมาจาก ฝรั่ง กลวย มะมวง พืชผัก 

(ตารางท่ี 1.12) 
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ตารางท่ี 1.12 รายไดจากการปลูกพืชบนรองสวน หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บาท) 

รายการ พ้ืนท่ี 

(ไร) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 สะสม 4 ป เฉลี่ย/ป 

ตนทุน รายได ตนทุน รายได ตนทุน รายได ตนทุน รายได ตนทุน รายได สุทธ ิ      ตนทุน รายได สุทธ ิ

สุชาต ิ 1.0 - - 6,783 58,330 2,929 17,610 1,950 19,875 11,662 95,815 84,153 3,887 31,938 28,051 

กตัญู 1.0 150 8,416 6,260 51,265 4,850 41,966 4,780 41,216 16,040 142,863 126,823 4,010 35,716 31,706 

เสริม 2.0 400 700 400 4,630 900 4,605 900 9,300 2,600 19,235 16,635 650 4,809 4,159 

สุเทพ 2.0 8,125 16,790 2,525 18,870 2,025 10,605 1,200 4,545 13,875 50,810 36,935 3,469 12,703 9,234 

ฐานันดร 2.5 1000 9,400 1,875 70,956 1,700 70,650 1,600 90,500 6,175 241,506 235,331 1,544 60,377 58,833 

สมคิด 3.0 3,000 7,525 4,065 40,350 4,210 33,360 4,580 50,500 15,855 131,735 115,880 3,964 32,934 28,970 

ยงค 3.5 1,020 2,430 5,905 67,402 3,505 75,287 3,490 35,193 13,920 180,312 166,392 3,480 45,078 41,598 

ฉลอง 3.5 1100 7,587 5,455 74,700 1,220 53,925 3,370 28,125 11,145 164,337 153,192 2,786 41,084 38,298 

ไพโรจน 4.0 500 1860 1,630 7,530 6,345 6,010 1,530 11,475 10,005 26,875 16,870 2,501 6,719 4,218 

พูนศรี 7.0 
  

3,600 45,167 22,710 115,905 2,930 16,800 29,240 177,872 148,632 9,747 59,291 49,544 

สนธิยา 4.0 41,100 120,000 41,100 225,000 41,100 270,000 41,100 209,777 164,400 824,777 660,377 41,100 206,194 165,094 

รวม 33.5 56,395 174,708 79,598 664,200 91,494 699,923 67,430 517,306 294,91

7 

2,056,137 1,761,220 73,729 514,034 440,305 

เฉลี่ย/ราย 3.0 6,266 19,412 7,236 60,382 8,318 63,629 6,130 47,028 27,950 190,451 162,501 6,987 47,613 40,625 

เฉล่ีย/ไร  2,089 6,471 2,412 20,127 2,773 21,210 2,043 15,676 9,317 63,484 54,167 2,329 15,871 13,542 
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  การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินบนรองสวน  สภาพดินในพ้ืนท่ีตําบลรําแดง มีสัณฐาน

วิทยาเปนดินยุคโฮโลซีน คือเกิดจากทะเลยกตัวเม่ือ 5,000-6,000 ปมาแลว (บรรจง ทองสราง,2559) เม่ือขุดเปน

รองสวนจะพบเปลือกหอยท่ีระดับ 1.5-2 เมตร บนรองสวนเปนดินท่ีอุดมสมบูรณต่ํา การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ทางเคมีของดินเกิดจากการปรับปรุงดินดวยปุยหมักปุยคอกและเศษเหลือจากพืชบนรองสวนท่ีทับถมสะสมพบวา

ทําใหดินดีข้ึน และพบวาการขุดดินชั้นลางข้ึนมาบนรองสวนนั้นดินจะมีความเปนกลางและดางออนๆ ในปตอๆมา  

(pH 7.48 ) คาการนําไฟฟา EC ลดลง 0.34 dS/m ความตองการปูน ลดลง 40.85 kg/rai ออแกนนิคคารบอน : 

OC เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 0.21 % อินทรียวัตถุ : OM เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 0.36 % ไนโตรเจน : N เพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญในปแรก 0.02 % ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน : Avai. P เพ่ิมข้ึน 41.43 mg/kg โพแทสเซียมท่ีเปน

ประโยชน : Avai. K เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในปแรก 34.70 mg/kg (ตารางท่ี 1.13) 

 

ตารางท่ี 1.13 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินบนรองสวน หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา  

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 เฉล่ีย ปท่ี 2-3 

pH 6.94 7.39 7.57 7.48 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

0.45 0.63 0.54 

p (sig  2  tailed) 
 

.121 .037* 
 

คาการนําไฟฟา EC (dS/m) 0.49 0.18 0.14 0.16 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

-0.32 -0.36 -0.34 

p (sig  2  tailed) 
 

.069 .063 
 

ความตองการปูน : LR (kg/rai) 63.64 28.57 17.00 22.79 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

-35.06 -46.64 -40.85 

p (sig  2  tailed) 
 

.467 .191 
 

คารบอน : OC ( % ) 0.27 0.43 0.54 0.48 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

0.15 0.26 0.21 

p (sig  2  tailed) 
 

.017* .000** 
 

อินทรียวัตถุ : OM (%) 0.47 0.74 0.93 0.83 

ความแตกตางกับปกอนพัฒนา 
 

0.26 0.46 0.36 

p (sig  2  tailed) 
 

.018* .000** 
 

ไนโตรเจน : N (%) 0.02 0.04 0.05 0.04 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

0.01 0.02 0.02 

p (sig  2  tailed) 
 

.040* .237 
 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน : Avai. P (mg/kg) 13.88 28.17 82.44 55.31 
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รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 เฉล่ีย ปท่ี 2-3 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

14.29 68.56 41.43 

p (sig  2  tailed) 
 

.229 .092 
 

โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน: Avai.K (mg/kg) 91.90 146.67 106.53 126.60 

ความแตกตางกับปท่ี1 
 

54.77 14.63 34.70 

p (sig  2  tailed) 
 

.000** .221 
 

จํานวนตัวอยาง 10 แปลง วิเคราะหโดย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต  

สถานการณน้ําในรองสวน 

 พ้ืนท่ีรองสวนท่ีขุดลึก 2 เมตร กวาง 4 เมตร ความยาวตามขนาดพ้ืนท่ี จะมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําไดตางกัน การ

ติดตามบันทึกขอมูลน้ําในคูรองสวนเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของการปรับสภาพนาเปนรองสวนในแงของการใชน้ํา 

ซ่ึงการศึกษาผลการวัดระดับน้ําคงเหลือจากการปลูกพืช น้ําระเหย และน้ําฝนท่ีตกลงมาสะสมในคูรองสวน เพ่ือ

ประมาณการความเพียงพอของน้ําใชประโยชน พบวา ชวงฤดูฝนของพ้ืนท่ีมีฝนตกชุกและน้ํามักจะเต็มคูรองสวน 

และบางปจะเกิดน้ําทวมรองสวนในชวง พฤศจิกายน-ธันวาคม ซ่ึงมีความสูงของระดับน้ํา เต็มคูรองสวน 195-200 

เซนติเมตร  และหลังจากเดือนมกราคม น้ําจะคอยๆ ลดลงไปจนถึงเดือน เมษายน ท่ีเปนชวงแลงท่ีสุดมีความสูง

ของระดับน้ํา 81 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 712.3 ลบ.ม./ราย   และจะเริ่มเขาฤดูฝนใหมแตปริมาณฝนมีไมมากตั้งแต

เดือน พฤษภาคม – กันยายน จากขอมูลจะพบวาปริมาณน้ําลดลงอีกครั้งในชวงเดือน สิงหาคม และ กันยายน ซ่ึง

มักมีฝนท้ิงชวงในบางป โดยเฉลี่ยจะมีความสูงระดับน้ําท้ังป 136 เซนติเมตร มีปริมาตรน้ําเฉลี่ย 965 ลบ.ม/ราย 

หรือ 321 ลบ.ม/ไร/ป 

จึงสรุปไดวารูปแบบการขุดรองสวนท่ีมีคูน้ํากวาง 4 เมตร ลึก 2 เมตร ทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกพืช

ตลอดป แตถาหากมีกิจกรรมการใชน้ํามาก จะมีความเสี่ยงในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  หรือ กรกฎาคม – 

กันยายน จึงควรมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และมีการคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นใหแกพืชท่ีปลูก (ตารางท่ี 

1.14 ภาพท่ี 1.6) 

 
ภาพท่ี 1.6 ระดับและปริมาณของน้ําคงเหลือในรองสวน พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 -

 500.0

 1,000.0

 1,500.0

 2,000.0

ปริมาณน้ําในคูรองสวน (ลบ.ม.)

ปี2560 ปี2561 ปี2562 เฉลี่ย
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ตารางท่ี 1.14 ระดับและปริมาณของน้ําคงเหลือในรองสวน พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย 

ระดับน้ํา (เซนติเมตร) 185 110 98 81 117 116 128 121 105 180 195 200 136 

ป2560 (ลบ.ม.) 1,584 897 920 672 1,077 1,088 1,140 1,058 905 1,222 1,334 1,354 1,104 

ป2561(ลบ.ม.) 1,032 937 913 807 855 927 892 825 895 968 1,191 1,222 955 

ป2562(ลบ.ม.) 1,076 1,024 1,000 658 415 540 244 264 374 1,476 1,478 1,485 836 

เฉลี่ย(ลบ.ม.) 1,230 952 944 712 783 852 759 716 725 1,222 1,334 1,354 965 
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สภาพดินรองสวนท่ีมีเปลือกหอยท่ีระดับความลึกหนาดิน 1.5-2.0 เมตร 

 
สภาพน้ําในคูรองสวน และน้ําทวมรองสวน 

 

  
การเจริญเติบโตของไมผลบนรองสวน 

 
พืชแซมบนรองสวน 

ภาพท่ี 1.7 การปลูกพืชแบบรองสวน พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ   

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ดําเนินการท่ี ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย

พัฒนาระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนา  2 ระบบ สรุปผลดังนี ้

9.1 ระบบการปลูกพืช ถั่วเขียว-ปอเทือง-ขาว 

 การปลูกถั่วเขียว มี 2 ชวง คือ ปลูกถ่ัวเขียว พรอมการเก็บเก่ียวขาว พบวาความสําเร็จข้ึนอยูกับ

ความชื้นของดิน และปริมาณน้ําฝนในระยะการเจริญเติบโต ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะใหผลผลิต 1 ครั้งตอการปลูก 2 ป 

เนื่องจากชวงเก็บเก่ียวขาวและหวานถ่ัวเขียวในบางปจะมีน้ําทวมขังแปลงนาทําใหไมสามารถทําการปลูกได  เม่ือ

คํานวณความคุมคาการลงทุนท่ีไมตองเสียคาเตรียมดิน แตจะเสียคาพันธุ 200 บาท/ไร การปลูก 3 ป ใหผล 1 ป 

ผลผลิต 51.2 กิโลกรัม/ไร มีรายได 2,048 บาท/ไร ตนทุน 500 บาท/ไร รายไดสุทธิ 1,548 บาท/ไร BCR=4.1 ถือ

วาคุมคาตอความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน จึงแนะนําใหหวานถ่ัวเขียวพรอมการเก่ียวขาวได โดยจะตองสังเกตความชื้นของดิน

นาชวงจะเก่ียวขาว คือประมาณ 45-50 %  

  การปลูกถ่ัวเขียวในฤดูกาลปกติ คือตนฤดูฝน ชวงเดือน พฤษภาคม เก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคม พบวา แต

ละป ถ่ัวเขียวใหผลผลิต เฉลี่ย 84.8 กิโลกรัม/ไร ข้ึนกับสภาพการตกของฝนในแตละป เม่ือคํานวณผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจพบวา มีตนทุนเฉลี่ย 1,120 บาท/ไร รายได 3,390.4 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 2,270.4 บาท/ไร BCR= 3.0  

เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานพันธุถ่ัวเขียวพบวายังใหผลผลิตไมดีนัก แตยังคุมคาการลงทุน และชวยบํารุงดิน แต

ควรมีการปรับปรุงการปลูกในข้ันตอนการเตรียมดินท่ีดีข้ึนเนื่องจากเปนดินเหนียว โดยไถ 2 ครั้ง ไถเปดรองระบาย

น้ํา หวาน และคราดกลบ ซ่ึงจะชวยลดความเสียหายจากนก และชวยใหมีการงอกท่ีดี สงผลใหผลผลิตดีข้ึน  

  การปลูกพืชในนาฤดูแลงอ่ืนๆ ไดแกขาวโพดหวาน  พบวาการปลูกตนเดือนมีนาคม เก็บเก่ียว

กลางเดือนพฤษภาคม ใหผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร  รายได 13,600 บาท/ไร ตนทุนการผลิต 3,200 บาท/ไร  

รายไดสุทธิ 2,270.4 บาท/ไร  BCR = 4.3 และ การปลูกตนเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวกลางเดือนกรกฎาคม 

สามารถให ผลผลิต 2,300 กิโลกรัม/ไร  รายได 39,100 บาท/ไร   ตนทุนการผลิต 3,200 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 

35,900 บาท/ไร  BCR = 12.2 มีความคุมคาการลงทุนสูงกวาการปลูกชวงมีนาคมซ่ึงจะตองผานฤดูแลง  สวน

ฟกทอง ปลูกปลายเดือนมีนาคม เก็บผลผลิตปลายเดือนมิถุนายน เม่ืออายุ 82 วันหลังปลูก ผลผลิต 674 กิโลกรัม/

ไร  รายได 9,705 บาท/ไร ตนทุนการผลิต 4,050 บาท/ไร รายไดสุทธิ 5,655 บาท/ไร BCR = 2.4 มีความคุมคา

การลงทุน 

  การปลูกปอเทือง ในระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว พบวา ชวงหวานท่ีเหมาะสมคือหลังจากเก็บเก่ียวถ่ัว

เขียว ในวันท่ี 1-2 สิงหาคม  อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร  ชวงอายุการไถกลบหลังหวาน 47 วัน ความสูงตน 70.2 

เซนติเมตรน้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร  การหวานปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ ควรหวานชวงกลางเดือน

กรกฎาคม เก็บฝกปอเทืองเม่ืออายุ 63 วัน ไดน้ําหนักเมล็ด 62 กิโลกรัม/ไร มีตนทุน 875 บาท และสามารถขาย
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ผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 55 บาท รายได 3,410 บาท รายไดสุทธิ 2,535 บาท BCR= 3.9 นับวาเปนเรื่องท่ี

นาสนใจเนื่องจากเมล็ดพันธุปอเทืองมีราคาแพงและขาดตลาด 

 การปลูกขาว ในระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว พบวา การผลิตขาวในสภาพพ้ืนท่ีนาลุมพ้ืนท่ีเปนแอง

กระทะจึงมักไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม โดยใหผลผลิต 440.6 กิโลกรัม/ไร ซ่ึงยังถือวาต่ํา สําหรับพันธุ

ขาวขาวปทุมธานี 1, กข 49,  กข 55, ชัยนาท 1, พิษณุโลก 2, กข 43 และ สังขหยด ขอสังเกตอยางหนึ่งพบวา

เกษตรกรมีการใชปุยนอยลง ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกถ่ัวเขียว ปอเทือง กอนการปลูกขาว  ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจการผลิตขาว ผลผลิต ใหรายได 3,568.9 บาท/ไร  ตนทุน 1,571.3 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 1,997.6 บาท/

ไร BCR= 2.3 ขอเสนอแนะในการลดความเสียหายจากน้ําทวมคือเลือกขาวทนน้ําทวมและการสรางความแข็งแรง

ของตนขาวจากการใชปุยท่ีเหมาะสม 

 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินนา ในระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว พบวาทําใหคุณสมบัติทางเคมี

ของดินดีข้ึน ในรายการท่ีมีความแตกตางกับกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ คือ คาการนําไฟฟา (EC) เพ่ิมข้ึน 

0.03 dS/m  ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 3.70 mg/kg และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. 

K) เพ่ิมข้ึน 37.45 mg/kg  และรายการท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอยแตไมแตกตางทางสถิติกับกอนการพัฒนา คือความเปน

กรดดาง (pH) เพ่ิมข้ึน 0.04 ความตองการปูน (LR) ลดลง 86.94  kg/rai % ออรแกนนิคคารบอน (OC) เพ่ิมข้ึน 

0.10  % อินทรียวัตถุ (OM) เพ่ิมข้ึน 0.18 % และ ไนโตรเจน (N)  เพ่ิมข้ึน 0.01 % 

  9.2 ระบบการปรับสภาพนาเปนรองสวน 

 การปรับพ้ืนท่ีนาเปนรองสวน โดยมีขนาดรองสวนกวาง 10 เมตร คูน้ํา 4 เมตร ลึก 2 เมตร  ผลการ

ดําเนินงานสรุปดังนี้ 

 ชนิดพืชท่ีเหมาะสมในการปลูกบนรองสวน พบวาเง่ือนไขท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี คือรองสวนมีปญหาน้ําทวม

ขังในฤดูฝนชวงปลายเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนมกราคม  เนื่องจากมีฝนตกประมาณ 23 วัน  ปริมาณน้ําฝน 682-

949 มิลลิเมตร และพ้ืนท่ีเปนแหลงรับน้ํา ทําใหพืชหลายชนิดไดรับความเสียหาย โดยชนิดพืชท่ีเหมาะสมและทน

ตอน้ําทวมและน้ําแชขังไดดี ไดแก หมาก มะนาว มะพราวน้ําหอม สมโอ มีความเสียหายไมเกินรอยละ 10  ฝรั่งกิม

จู มะมวงโชคอนันต มะมวงน้ําดอกไม มะมวงเขียวเสวย และไผ เสียหายไมเกินรอยละ 25 สวนขนุน มีตนตายมาก

ไมเหมาะสมในการปลูกบนรองสวนท่ีมีปญหาน้ําทวมขัง  ดานพืชอายุสั้น พบวา กลวยน้ําวา กลวยหอมทอง 

ผักหวาน ทนทานตอสภาพน้ําทวม มีตนตายไมเกินรอยละ 10 สวนมะละกอ แกวมังกร  และชะอม ไมเหมาะสมกับ

การปลูกในสภาพมีน้ําทวมขัง  

 การเจริญเติบโตของไมผลบนรองสวน  เม่ืออายุ 3 ป  พบวา มะมวงโชคอนันต ฝรั่งกิมจู มะนาว สมโอ

ทับทิมสยาม  มะพราวน้ําหอม มีการเจริญเติบโตดี จากการวัดความสูง รอบโคนตน ความกวางทรงพุมเฉลี่ย 

มะมวงโชคอนันต 256.0, 20.9 และ 233.1 เซนติเมตร ตามลําดับ ฝรั่งกิมจู 214.9, 16.0 และ 207.3 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มะนาว  213.4 , 13.2 และ 198.3 เซนติเมตร ตามลําดับ สมโอทับทิมสยาม  232.0, 15.2 และ 168.8 

เซนติเมตร ตามลําดับ และมะพราวน้ําหอม มีความสูง และ รอบโคนตน เฉลี่ย 98.6 และ 74.5 เซนติเมตร 
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ตามลําดับ โดย ฝรั่งกิมจู เปนพืชท่ีใหรายไดดี คือ มีรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร ตนทุน 10,275 บาท/ไร รายได

สุทธิ 40,975 บาท/ไร BCR=5.0  

 การปลูกพืชแซมบนรองสวน ในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดินเหนียวจัด คือ ถาขาดน้ํา ดินแข็ง แตกระแหงทําให

รากของไมผลเสียหายได จึงตองมีการปรับปรุงดินดวยปุยคอก ปุยหมัก และปูนโดโลไมท เพ่ือปรับความเปนกรด

ดาง และใชฟางขาว ใบไมปกคลุมโคนตนเพ่ือรักษาความชื้น แตดวยขอดีท่ีในรองสวนมีน้ํา จึงทําใหสามารถปลูกพืช

ไดหลายชนิด และรูปแบบการปลูกจะเปนแบบพืชผสมผสานตามความเหมาะสมของตลาด เชน กลวย พริก มะเขือ 

ผักกาดขาว ผักกาดเขียวกวางตุง คะนา และตะไคร  เปนตน  

 รายไดจากการปลูกพืชบนรองสวน 

 จากการปรับนาเปนรองสวน เฉลี่ย 3.0 ไร/ราย ผลตอบแทนจากการปลูกบนรองสวนในชวงเวลา 4 ป 

พบวา มีตนทุน รายได รายไดสุทธิ เฉลี่ย 2,329 15,871 และ 13,542 บาท/ไร/ป  เม่ือคิดผลตอบแทนสะสม 4 ป 

มีตนทุน รายได รายไดสุทธิ เฉลี่ย 9,317 63,484  และ 54,167 บาท/ไร/ป มีผลตอบแทนตอการลงทุน ( BCR ) = 

6.8 ถือวามีความคุมทุนสูง  โดยผลตอบแทนเฉลี่ยรายป พบวา มีตนทุน และ รายได ในปท่ี 1 เทากับ  2,089 และ 

6,471 บาท/ไร/ป  ปท่ี2 เทากับ 2,412 และ 20,127 บาท/ไร/ป  ปท่ี 3 เทากับ 2,773 และ 21,210 บาท/ไร/ป  

ปท่ี4  เทากับ 2,043 และ 15,676 บาท/ไร/ป  ปท่ี  ผลตอบแทนตอรายสะสม พบวามี ตนทุน รายได รายไดสุทธิ 

เฉลี่ย 27,950 190,451 และ 162,501 บาท/ราย  ตามลําดับ  โดยมีเกษตรกรตนแบบท่ีมีรายไดสูงสุด 206,194 

บาท/ป  และพืชท่ีใหรายไดดี คือ ฝรั่ง มะพราวน้ําหอม พริก ออยค้ันน้ํา และ พืชผัก  ท้ังนี้ชนิดพืชท่ีสรางรายไดท่ี

สําคัญในแปลงเกษตรกรแตละรายจะแตกตางกันเนื่องมาจากเง่ือนไขดานจํานวนพ้ืนท่ี แรงงานเกษตรท่ีทํางานเต็ม

เวลา ความถนัดของเกษตรกรในการเลือกชนิดพืชท่ีปลูก การลงทุนในการปลูกพืชและการทําอาชีพนอกเกษตร 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินบนรองสวน  สภาพดินในพ้ืนท่ีตําบลรําแดง มีสัณฐาน

วิทยาเปนดินยุคโฮโลซีน  (Holocene) คือเกิดจากทะเลยกตัวเม่ือ 5,000-6,000 ปมาแลว เม่ือขุดเปนรองสวนจะ

พบเปลือกหอยท่ีระดับ 1.5-2 เมตร ซ่ึงทําใหมีลักษณะเดนท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และพบวาการขุดดินชั้นลาง

ข้ึนมาบนรองสวนนั้นดินจะมีความเปนกลางและดางออนๆ (pH 7.48 ) การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน

บนรองสวนท่ีมีน้ําทวมและดินเหนียว พบวา รายการท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ คือ  ออแกนนิคคารบอน(OC) 

เพ่ิมข้ึน 0.21 % อินทรียวัตถุ(OM) เพ่ิมข้ึน 0.36 % ไนโตรเจน(N) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในปแรก 0.02 %  

โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน(Avai. K) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในปแรก 34.70 mg/kg  สวนรายการท่ีมีคาแตกตาง

อยางไมมีนัยสําคัญ คือ คาการนําไฟฟา (EC) ลดลง 0.34 dS/m ความตองการปูน ลดลง 40.85 kg/rai และ 

ฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน (Avai. P) เพ่ิมข้ึน 41.43 mg/kg  

 สถานการณน้ําในรองสวน พ้ืนท่ีเก็นน้ําในคูรองสวนท่ีขุดลึก 2 เมตร กวาง 4 เมตร ความยาวตาม

ขนาดพ้ืนท่ี จะมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําไดตางกัน ซ่ึงพบวา ชวงฤดูฝนของพ้ืนท่ีมีฝนตกชุก และการเกิดภาวะน้ําทวมรอง

สวนในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนมกราคม น้ําจะมีเต็มคูรองสวน วัดความสูงของระดับน้ําไดสูงสุด คือ 

195-200 เซนติเมตร และวัดไดต่ําสุดในเดือนเมษายน ท่ีมีความสูงของระดับน้ํา 81 เซนติเมตร โดยระดับน้ําเฉลี่ย

ท้ังป 136 เซนติเมตร คิดเปนปริมาตรน้ําคงเหลือในรองสวนเฉลี่ย 965 ลบ.ม./ราย/ป หรือ 321 ลบ.ม./ไร/ป การ
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ขุดรองสวนท่ีมีคูน้ํากวาง 4 เมตร ลึก 2 เมตร จึงทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกพืชตลอดป แตควรมีการใชน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นใหแกพืชท่ีปลูก  

โดยสรุปคําแนะนําการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีนา แนะนําใหใชระบบ การปรับนาเปน

รองสวน โดยขุดเปนคันรองสวนกวาง 10 เมตร คูน้ํากวาง 4 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรการขุดเฉลี่ย 343 ลบ.ม./ไร 

มีน้ําสํารองสําหรับการปลูกพืชท้ังมาจากน้ําฝน และ น้ําใตดิน เฉลี่ย 321 ลบ.ม./ไร/ป เพียงพอตอการปลูกพืช 

ตนทุนการขุดท่ีราคา 20 บาท/ลบ.ม. เปนเงินลงทุน 6,860 บาท/ไร  ปลูกไมผล เชน ฝรั่งกิมจู มะพราว มะมวง สม

โอ มะนาว และ พืชอายุสั้น เชน กลวย พริก พืชผัก และ ออยค้ันน้ํา เปนตน  ใน 4 ป มีรายไดสุทธิ เฉลี่ย 13,542 

บาท/ไร/ป  สะสม 4 ป มีรายไดสุทธิ เฉลี่ย 54,167 บาท/ไร/ป มีผลตอบแทนตอการลงทุน( BCR ) = 6.8 ถือวามี

ความคุมทุนสูง  และคุมคาการลงทุนในปท่ี 2  พืชท่ีใหรายไดดีคือฝรั่งกิมจู มีรายไดสุทธิ 40,975 บาท/ไร สะสม 4 

ป รายไดสุทธิ 162,501 บาท/ไร BCR=5.0  สวนพ้ืนท่ีนาเดิมใช ระบบการปลูกพืช  ถ่ัวเขียว/ขาวโพดหวาน/

ฟกทอง-ปอเทือง-ขาว  การจัดการถั่วเขียว แนะนําใหหวานถ่ัวเขียวรุนท่ี 1 พรอมๆการเก็บเก่ียวขาว โดยสังเกต

ความชื้นของดินนาชวงจะเก่ียวขาว ประมาณ 45-50 % ผลผลิต 51.2 กิโลกรัม/ไร มีรายไดสุทธิ 1,548 บาท/ไร 

BCR=4.1 ถือวาคุมคา สวนการปลูกถ่ัวเขียวในฤดูกาลปกติ คือตนฤดูฝน ชวงเดือน พฤษภาคม เก็บเก่ียวเดือน

กรกฎาคม พบวา ถ่ัวเขียวใหผลผลิต เฉลี่ย 84.8 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 2,270.4 บาท/ไร BCR= 3.0  แมคุมคา

การลงทุน แตยังมีความเสี่ยงปานกลางจากสภาพความแปรปรวนของฝนแลงหรือน้ําทวม แตและชวยบํารุงดิน และ

ควรมีการเตรียมดินท่ีดีพรอมไถเปดรองระบายน้ํา หวานและคราดกลบ ซ่ึงจะชวยลดความเสียหายจากนก และ

ชวยใหมีการงอกท่ีดี สงผลใหผลผลิตดีข้ึนได  นอกจากถ่ัวเขียวแลวมีพืชทางเลือกในนาฤดูแลง คือขาวโพดหวาน   

ปลูกตนเดือนมีนาคม เก็บเก่ียวกลางเดือนพฤษภาคม ใหผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 2,270.4 บาท/ไร  

BCR = 4.3 หรือปลูกตนเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวกลางเดือนกรกฎาคม ใหผลผลิต 2,300 กิโลกรัม/ไร  รายได

สุทธิ 35,900 บาท/ไร  BCR = 12.2 จะมีความคุมคาการลงทุนสูงกวาการปลูกชวงมีนาคมซ่ึงจะตองผานฤดูแลง  

สวนฟกทอง ปลูกปลายเดือนมีนาคมเก็บผลผลิตปลายเดือนมิถุนายน ผลผลิต 674 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 5,655 

บาท/ไร BCR = 2.4 มีความคุมคาการลงทุน  ดานการปลูกปอเทือง ในระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว แนะนําให

หวานหลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียวชวงวันท่ี 1-2 สิงหาคม  จะไถกลบเม่ือถึงชวงเวลาการเตรียมดินปลูกขาว ปอเทือง

จะมีอายุประมาณ 47 วัน ไดน้ําหนักตนสด 1,221 กิโลกรัม/ไร ในกรณีการหวานปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ ควร

หวานชวงกลางเดือนกรกฎาคม เก็บฝกปอเทืองเม่ืออายุ 63 วัน ไดผลผลิตเมล็ด 62 กิโลกรัม/ไร รายไดสุทธิ 2,535 

บาท BCR= 3.9  นับวาเปนเรื่องท่ีนาสนใจเนื่องจากเมล็ดพันธุปอเทืองมีราคาแพงและขาดตลาด การปลูกขาว ใน

ระบบถ่ัวเขียว- ปอเทือง- ขาว ในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาน้ําทวมขังแนะนําให เลือกขาวท่ีทนทานกับสภาพน้ําทวมและสราง

ความแข็งแรงของตนขาวจากการใชปุยท่ีเหมาะสม ท้ังนี้การปลูกขาวพันธุ ปทุมธานี 1, กข 49,  กข 55, ชัยนาท 1, 

พิษณุโลก 2, กข 43 และ สังขหยด ใหผลผลิต 440.6 กิโลกรัม/ไร  รายไดสุทธิ 1,997.6 บาท/ไร BCR= 2.3  

ขอสังเกตอยางหนึ่งพบวาเกษตรกรมีการใชปุยนอยลง ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกถ่ัวเขียว ปอเทือง กอนการปลูก

ขาว  และผลของระบบการปลูกพืช  ถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว ทําใหคุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนชัดเจนในรายการ 

คาการนําไฟฟา (EC) ฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K)   
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การทดลองท่ี 2  การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช ระดับเครือขายชุมชนท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

กลุมพืชรายได 

มะมวงพิมเสนเบา 

มะมวงพิมเสนเบา หรือพิมเสนเปรี้ยว เปนมะมวงประจําถ่ินของ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกร

จะนิยมขายผลดิบ มีรสชาติเปรี้ยว และกรอบ ผลผลิตในฤดูเดือน พฤษภาคม เกษตรกรจะไดราคาประมาณ 7-15 

บาท แตถาผลิตนอกฤดูราคาประมาณ 30-45 บาท  การพัฒนาการผลิตมะมวงพิมเสนเบาจึงดําเนินการพัฒนาการ

ผลิตนอกฤดู ตามวิธีดังนี้ 

1. ตัดแตงก่ิงหลังจากเก็บผลผลิต และใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน 

2. หลังแตกยอดใหม และมีใบเพสลาด ฉีดพนไทโอยูเรีย อัตรา 5 ชอนโตะตอน้ํา 20 ลิตร 

3. ออกดอก หลังจากพนไทโอยูเรีย 2 สัปดาห ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน 

และเก็บผลผลิตหลังจากออกดอกประมาณ 60 วัน  

การเจริญเติบโตของมะมวง ชวงอายุ 8-11 ป พบวามีความสูง 300.6-380.0 เซนติเมตร รอบโคนตน 38.2-

46.0 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 334.7-375.0 เซนติเมตร   

ผลการบังคับมะมวงออกดอกนอกฤดูพบวา แตละปจะมีชวงท่ีเหมาะสมแตกตางกัน เนื่องจากตองสังเกต

ความสมบูรณของใบกอนมีการพนไทโอยเูรีย ในชวงป 2560-2563 สามารถดําเนินการไดหลายชวง คือ 3 มิ.ย. ให

ผลผลิตเฉลี่ย 21.8 กิโลกรัม/ตน ฉีดพน 11 มี.ค.  ใหผลผลิตเฉลี่ย 24.8 กิโลกรัม/ตน ฉีดพน 10 มิ.ย. ใหผลผลิต

เฉลี่ย 27.6 กิโลกรัม/ตน ฉีดพน 3 ธ.ค. ใหผลผลิตเฉลี่ย 34.0 กิโลกรัม/ตน ไดราคาผลผลิตสูงกวาในฤดูประมาณ 

20 บาท  ดานคุณภาพของผล พบวามีน้ําหนักผลเฉลี่ย 103 กรัม/ผล  จํานวนผลตอชอ 4.8 ผล ความยาวผล 9.1 

เซนติเมตร เสนรอบวงผล 15.6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ 88.9 กรัม น้ําหนักเมล็ด 3.1 กรัม  (ตารางท่ี 2.1) 

  

ตารางท่ี 2.1 การผลิตมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู อายุ 8-11 ป พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ป  อายุ 

(ป) 

สูง 

(เซนติเมตร) 

รอบ 

โคนตน 

(เซนติเมตร) 

ทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

วัน 

ตัดแตงกิ่ง 

วัน 

ฉีดพน 

ไทโอยู

เรีย 

วัน 

เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต

กิโลกรัม 

ตอตน 

ราคา 

นอก 

ฤดู 

ราคา 

ใน

ฤดู 

2560 8 300.6 38.2 334.7 27-เม.ย. 3-มิ.ย. 30 ส.ค. 21.8 19 12 

2561 9 337.6 42.4 385.8 15-ม.ค. 11-มี.ค. 9 มิ.ย. 24.8 35 12 

2562 10 362.3 44.1 363.0 6-ม.ค. 10-มิ.ย. 9 ส.ค. 27.6 35 15 

2563 11 380.0 46.0 375.0 16 ก.ย. 3 ธ.ค. 1 ก.พ. 34.0 35 15 
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ภาพท่ี 2.1 การผลิตมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

 

ไผ 

ไผ เปนพืชท่ี อบตําบลรําแดงกําหนดไวเปนวิสัยทัศนของตําบล คือ โหนด นา ไผ คน อบตําบลรําแดง

ตองการพัฒนาไผใหเปนพืชอัตลักษณประจําตําบล โดยในอดีตมีการปลูกไผไวใชในหลายครัวเรือน โดยใชเปน

กระบอกใสน้ําตาลโตนด และใชสอยตางๆ แตปจจุบันเกษตรกรใหความสําคัญกับไผนอยลง ไมมีการตัดแตงและมี

การทําลายไปแลวบางสวน   

การทดลองปลูกไผ วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดแก ไผขาวหลาม, ไผซางนวล, ไผซางหมน, ไผตงลืมแลง, ไผ

ปกก่ิง, ไผรวก, และไผสีทอง เม่ืออายุ 42 เดือน พบวา แตละพันธุมีความสูง และจํานวนหนอไผท่ีแตกออกมาดังนี้ 

คือ  ไผซางหมน 533.1 และ 15.5  ไผขาวหลาม 550.0 และ 11.0 ไผปกก่ิง 485.0 และ 15.5 ไผตงลืมแลง 372.1 

และ 14.4 ไผ  ไผสีทอง 280.0 และ 4.0  ไผรวก 463.0 และ 19.9  ไผซางนวล 383.3 และ 35.0  หรือ เฉลี่ยมี

ความสูง 438.1 เซนติเมตร และจํานวนหนอ 16.5 หนอ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2.2 )
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 ตารางท่ี 2.2  การวัดความเจริญเติบโตดานความสูงของไผท่ีระยะเวลา 42 เดือน (เซนติเมตร) พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

อายุ ไผขาวหลาม ไผซางนวล ไผซางหมน ไผตงลืมแลง ไผปกกิ่ง ไผรวก ไผสีทอง เฉล่ีย 

 ความ

สูง 

จํานวน

หนอ 

ความ

สูง 

จํานวน 

หนอ 

ความ

สูง 

จํานวน

หนอ 

ความ

สูง 

จํานว

นหนอ 

ความ

สูง 

จํานวน

หนอ 

ความ

สูง 

จํานวน

หนอ 

ความ

สูง 

จํานว

นหนอ 

ความ

สูง 

จํานวน

หนอ 

6 เดือน 110.5 1.5 24.1 2.9 119.2 2.8 110.7 1.1 151.8 2.6 82.2 4.2 102.0 1.0 100.1 2.3 

12 เดือน 145.0 1.0 198.3 6.9 211.0 2.4 200.3 1.8 209.2 2.3 189.6 6.8 140.0 1.5 184.8 3.2 

18 เดือน 364.4 5.3 259.3 11.7 333.0 7.1 322.2 5.6 277.3 6.1 274.9 12.6 160.0 3.0 284.4 7.3 

24 เดือน 585.8 10.2 398.5 11.9 452.4 8.6 464.5 9.4 384.8 7.7 419.9 14.8 260.0 5.0 423.7 9.7 

30 เดือน 731.5 9.0 365.3 18.8 465.6 44.7 491.8 19.2 475.0 10.3 426.0 17.5 255.0 5.0 458.6 17.8 

36 เดือน 660.0 12.0 440.1 27.1 472.1 12.5 507.5 25.2 516.3 11.8 450.5 18.7 280.0 5.0 475.2 16.0 

42 เดือน 550.0 11.0 383.3 35.0 533.1 15.5 372.1 14.4 485.0 15.5 463.0 19.9 280.0 4.0 438.1 16.5 

*หมายเหตุ : ไผซางนวล ไผรวก เปนไผจากการเพาะเมล็ด และไผขาวหลาม, ไผซางหมน, ไผตงลืมแลง, ไผปกก่ิง และไผสีทอง เปนไผจากการตอนก่ิง
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ไผ อายุ 6 เดือน  

        
ไผรวก อายุ 48 เดือน                                            ไผซางนวลอายุ 48 เดือน 

         
ไผตงลืมแลง อายุ 48 เดือน    ไผซางหมน อายุ 48 เดือน 

         
  ไผขาวหลาม อายุ 48 เดือน                       ไผปกกิง่ อายุ 48 เดือน 

 

ภาพท่ี 2.2 ไผ อายุ 48 เดือน ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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กลวยน้ําวา 

กลวยน้ําวาเปนพืชท่ีมีการปลูกกันบางในทองถ่ินแตไมแพรหลายนักและเกษตรกรมีการดูแลรักษานอย ใน

การพัฒนาจึงตั้งเปาหมายพัฒนากลวยน้ําวาใหเปนพืชอัตลักษณของพ้ืนท่ี โดยดําเนินการดังนี้  

1. การพัฒนาการจัดการผลิต ตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร โดย ไวหนอ 2-3 หนอ ใสปุยเคมี

สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ตน ในระยะการเจริญเติบโต และใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1  กิโลกรัม/ตน ใน

ระยะใหผลผลิต  และหอผลดวยถุงสีฟา สวนวิธีเดิม ไวหนอ 4-5 หนอ ไมหอผลและใสปุยตามวิธีการของเกษตรกร 

พบวา วิธีแนะนําเปรียบเทียบกับวิธีเดิม คือ จํานวนหวี/เครือ 8.4 และ 6.3 น้ําหนักเครือ 10.7 และ 8.5 กิโลกรัม 

น้ําหนัก/หวี  6.5 และ 5.8 กิโลกรัม จํานวนผล/หวี 14.8 และ 14.3  ผล ความยาวผล 10.8 และ 10.5 เซนติเมตร 

เสนรอบวงผล 11.6 และ 11.3 เซนติเมตร ความหวาน 24.8 และ 24.1 ˚Brix ตามลําดับ (ตารางท่ี 1.3)   

2. การพัฒนาอัตลักษณสินคา ทําการสรางเรื่องราวและคนหาลักษณะเดน พบวามีกลวยน้ําวาพันธุ

พ้ืนเมืองท่ีมีไสสีเหลือง ไมมีเมล็ดในผล ซ่ึงถือวาเปนลักษณะเดน นอกจากนั้นไดนําลักษณะของพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิง

พระมาเปนอัตลักษณ ซ่ึงพบวา พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระเกิดจากการยกตัวของทะเลในยุคโฮโลซีน ประมาณ 5-

6000 ป มาแลว และจากการขุดรองสวนจะพบซากหอยในระดับความลึก 1.5-2 เมตร และนําดินชั้นลางข้ึนมาบน

รองสวนเปนพ้ืนท่ีปลูกกลวย  ในการพัฒนาอัตลักษณจึงตั้งชื่อกลวย เปน กลวยน้ําวาพรีเมียมรําแดง หมายถึงกลวย

คุณภาพดีปลูกในพ้ืนท่ีดินยุคโฮโลซีน และพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร พรอม

กับจัดทําโลโกสินคา และทําการประชาสัมพันธในสื่อวิทยุ สื่อออนไลนทําใหเปนท่ีรูจักและเกษตรกรสามารถ

จําหนายกลวยไดราคาสูงกวากลวยท่ัวไปเฉลี่ยหวีละ 10 บาท   

วิธีแนะนําแปลง1 

    
วิธีแนะนําแปลง2 

 
วิธีแนะนําแปลง3 

 
วิธีเดิมแปลง1 
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วิธีเดิมแปลง2 

 
ภาพท่ี 2.3 การผลิตกลวยน้ําวา ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 2.3  ผลผลิตกลวย ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2560-2562 

วิธี จํานวนหวี/เครือ น้ําหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

น้ําหนัก/หวี (กิโลกรัม) จํานวนผล/หวี ความยาวผล

(เซนติเมตร) 

เสนรอบวงผล 

(เซนติเมตร) 

ความหวาน (˚Brix) 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

25

60 

25

61 

25

62 

เฉ

ลี่ย 

วิธี

เดิม 

7.0 6.0 6 6.3 9 8.3 8.3 8.5 1.1 1.3 15.

1 

5.8 14.

2 

14.

4 

14.

4 

14.

3 

11.

8 

9.4 10.

4 

10.

5 

10.

4 

11.

7 

11.

7 

11.

3 

25.

3 

23.

5 

23.

5 

24.

1 

วิธี

แนะ

นํา 

7.7 8.7 8.7 8.4 10.

3 

10.

9 

10.

9 

10.

7 

1.1 1.3 17 6.5 14.

2 

15.

1 

15.

1 

14.

8 

12.

2 

9.6 10.

7 

10.

8 

10.

7 

12 12.

0 

11.

6 

25 24.

7 

24.

7 

24.

8 

เฉลี่

ย 

7.3 7.3 7.3 7.3 9.6 9.6 9.6 9.6 1.1 1.3 16.

1 

6.2 14.

2 

14.

7 

14.

7 

14.

5 

12 9.5 10.

5 

10.

7 

10.

5 

11.

8 

11.

8 

11.

4 

25.

2 

24.

1 

24.

1 

24.

5 
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                        จัดการสวนแบบวิธีแนะนํา                                      จัดการสวนแบบเกษตรกร 

  

 
    การสรางอัตลักษณกลวยพรีเม่ียมรําแดง  

ภาพท่ี 2.4 การผลิตกลวยน้ําวา ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

การแปรรูปกลวย 

 เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตจึงไดทําการพัฒนากลวยฉาบข้ึนมาโดยสรางเอกลักษณสินคา คือ

นํามาฉาบกับน้ําตาลโตนดท่ีเปนสินคาประจําถ่ินในชุมชนมาเปนจุดเดนในการผลิต พรอมกับมีการพัฒนาสูตรโดย

การทดลองหลายๆ ครั้งจากคําแนะนําของนักวิจัยดานการแปรรูป และผูประกอบการภาคเอกชน พรอมกับ
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แกปญหาท่ีพบ เชน เนื้อไมกรอบ แข็ง หนา สวนผสมไมเขากัน กลวยติดกันเปนกอน มีความหวานไมพอดี เปนตน 

จนกระท่ังไดกรรมวิธีเฉพาะท่ีเหมาะสมดังนี้ 

 

ข้ันตอนการฉาบกลวย 

 1. เลือกกลวยท่ีแกเต็มท่ี ผลมีขนาดใหญ สมบูรณ ไมมีโรคและแมลงเขาทําลาย นํากลวยมาตัดหัว-ทาย

ของผล แลวนําลงไปแชลงในถังท่ีมีสวนผสมของน้ําและน้ํามันพืชเล็กนอย เพ่ือลางยางกลวยออกไดงาย  จากนั้นนํา

กลวยมาปอกเปลือก โดยกรีดตามแนวของเปลือกจากบนลงลาง รอบๆผลกลวย ทําใหลอกเปลือกออกไดงาย กลวย

ท่ีปอกเปลือกแลวนํามาลางในถังเพ่ือใหผิวกลวยขาวสะอาด ซ่ึงมีสวนผสมของน้ํามะนาว 2 ลูก เกลือแกง 3 กํามือ 

และ น้ํา 4-5 ลิตร จากนั้นนํากลวยท่ีลางแลวมาจุมในถังท่ีมีสวนผสมของ น้ํา+น้ําปูนใส แลวยกข้ึนทันที (การแช

นานจะทําใหมีเนื้อแข็งกรอบข้ึน) นํากลวยมาหั่นและนําไปเรียงใสตะกราผึ่งลม (การตากแดดจะทําใหกลวยแข็ง) 

2. นํากลวยลงทอดในกระทะ โดยใชน้ํามันปาลม ไฟปานกลาง รอใหน้ํามันเดือดถึงจะใสกลวยลงทอดจะทํา

ใหกลวยจะอมน้ํามัน ทอดประมาณ 3-5 นาที ยกข้ึนมาพักใหสะเด็ดน้ํามัน จากนั้นนําไปอบเพ่ือไลน้ํามันท่ีอุณหภูมิ

ท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

3. วิธีฉาบกลวย 

สูตรน้ําตาลโตนด 100% วิธีทํา นํากลวยท่ีอบแลวมาผัดกับสวนผสมท้ังหมดท่ีกําลังเค่ียวใหละลาย นํากลวย

ไปผัดจนแหง นําข้ึนมาพักใหเย็นแลวบรรจุใสถุง 

สูตรน้ําตาลโตนด (ฉาบแกว) วิธีทํา  นํากลวยท่ีทอดแลวลงไปคลุกกับน้ําตาลโตนดท่ีเค่ียวไวแลว  นํากลวย

ท่ีทอดแลวไปอบเพ่ือไลน้ํามันท่ีอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ใสกลวยลงทอดในกระทะอีกครั้ง ใช

เวลาในการทอด 1-2 นาที นําข้ึนมาพักไวใหเย็นแลวบรรจุใสถุง 

สูตรเค็ม วิธีทํา นํากลวยท่ีอบแลวมาคลุกกับเกลือ พักไวใหเย็น บรรจุใสถุง (ตารางท่ี 2.4) 

การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ กลวยฉาบสูตรน้ําตาลโตนด 100%  ( 100 กรัม)   

พลังงานท้ังหมด 525.59 กิโลแคลอรี พลังงานจากไขมัน 261.99 กิโลแคลอรี ไขมันท้ังหมด 29.11 กรัม  

ไขมันอ่ิมตัว  12.83 กรัม โคเลสเตอรอล 3.14 มิลลิกรัม โปรตีน 1.83 กรัม คารโบไฮเดรตท้ังหมด 64.07  กรัม ใย

อาหาร  2.65 กรัม น้ําตาล  17.19 กรัม โซเดียม  184.126  มิลลิกรัม แคลเซียม 38.865 มิลลิกรัม เหล็ก 1.489 

มิลลิกรัม เถา  2.15 กรัม ความชื้น   2.84 กรัม วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2  ไมพบ  ดานปริมาณน้ําตาล

ท้ังหมด Total sugar 17.19 กรัม  ประกอบดวย Fructose 1.15 กรัม Glucose 1.33 กรัม Sucrose 14.71 กรัม  

เม่ือนํามาคํานวณเทียบคุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภคตอวัน คือ 33 กรัม จะไดปริมาณ

สารอาหาร และรอยละปริมาณท่ีแนะนําตอวัน ดังนี้ พลังงานท้ังหมด 180 กิโลแคลอรี เทากับ 9 %  (พลังงานจาก

ไขมัน 90 กิโลแคลอรี) ไขมันท้ังหมด 10 กรัม หรือเทากับ 15% ของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน ไขมันอ่ิมตัว 4 กรัม 

เทากับ 20% โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม เทากับ 0% โปรตีน นอยกวา 1 กรัม  คารโบไฮเดรตท้ังหมด 21 กรัม 

เทากับ 7% ใยอาหาร นอยกวา 1 กรัม เทากับ 3% น้ําตาล 6 กรัม โซเดียม 60 มิลลิกรัม เทากับ 3% แคลเซียม 

นอยกวา 2%  เหล็ก เทากับ 4%  
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คุณคาทางอาหารท่ีโดดเดนคือ แคลเซียม และ ธาตุเหล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ เชน 

ขาวสังขหยด มีแคลเซียม 13 มิลลิกรัม กลวยฉาบสูงกวาประมาณ 3 เทา ธาตุเหล็ก 1.4 มิลลิกรัม เทากับกลวยฉาบ 

เม่ือเทียบกับกลวยหอมทองทอดยี่หอหนึ่ง พลังงานท้ังหมด โซเดียม  แคลเซียม ใกลเคียงกัน แตมีธาตุเหล็กต่ํากวา

กลวยรําแดง  3.5  เทา   

(ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป (Thai RD) โดยคิดจาก

ความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูท่ีตองการ

พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหารตางๆ ดังนี้ คือ ไขมันท้ังหมด นอยกวา 65 กรัม ไขมันอ่ิมตัว 

นอยกวา 20 กรัม โคเลสเตอรอล นอยกวา 300 มิลลิกรัม คารโบไฮเดรตท้ังหมด 300 กรัม ใยอาหาร 25 กรัม 

โซเดียม นอยกวา 2000 มิลลิกรัม) 

การพัฒนาธุรกิจกลวยฉาบ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ ไดมีการจัดทําบรรจุภัณฑ 2 แบบ คือ แบบกลองกระดาษ โดยมีการใสเนื้อหา

เรื่องราวประกอบ พบวาเหมาะสมสําหรับการนําไปเปนของฝาก ไมเหมาะสมในการนําไปจําหนายในรานขายปลีก 

บรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติก จะมีหลายแบบ ไดแกแบบถุงพลาสติกปดผนึกดวยเครื่องซีลความรอน เหมาะสําหรับ

ตลาดท่ัวๆไป เชนรานขายของชํา แบบถุงซิปลอก เหมาะสมกับตลาดรานกาแฟ และรานขายของฝาก  

การศึกษาอายุการเก็บรักษา 

 การเก็บรักษากลวยฉาบ 2 ผลิตภัณฑ  คือ แบบยาว กับ แบบกลม ในภาชนะบรรจุ 3 ชนิด ถุงพลาสติก

แบบปากถุงปดปากถุงแบบซิบ ถุงแบบพลาสติกปดปากถุงแบบซีลโดยใชความรอน และถุงฟลอยปดปากถุงดวย

เครื่องซีลอัดลมไนโตรเจน พบวากลวยแบบกลมบรรจุแบบถุงฟลอย จะมีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุด รองลงมาคือ

กลวยแบบยาวบรรจุถุงฟลอย สามารถเก็บรักษาได  60 วัน โดยท่ียังคงคุณภาพการบริโภคท่ีดี  

สวนการบรรจุถุงพลาสติกแบบปากถุงปดปากถุงแบบซิบ และถุงแบบพลาสติกปดปากถุงแบบซีลโดยใช

ความรอน สามารถเก็บรักษาไดใกลเคียงกันคือ 30  วัน (ตาราท่ี 2.5-2.6) 

กําลังการผลิตกลวยฉาบ 

 ณ ขณะนี้ทางกลุมวิสาหกิจชุมชน ทําการผลิตกลวยฉาบ 20 กิโลกรัมตอสัปดาห แตหากมีคําสั่งซ้ือเขามา

ก็จะเพ่ิมจํานวนการผลิต ซ่ึงเม่ือบรรจุใสถุงแลวนั้นทางกลุมจะมี กลวยฉาบ 4 ขนาดดวยกัน คือ ขนาดเล็ก 10 บาท 

ขนาดกลาง 20 บาท และขนาดใหญ 50 บาท โดยมีน้ําหนักเทากับ 60 กรัม  120 กรัม และ 350 กรัม ตามลําดับ  

การกําหนดราคาจําหนาย  ราคาสง ถุงธรรมดาขนาด 110 กรัม 15 บาท ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 

บาท ราคาปลีก 110 กรัม 20-35 บาท  

การนํากลวยฉาบเขาสูตลาด ไดทดลองนําไปจําหนายยังสถานท่ีตางๆ พบวา สินคาเปนท่ีนิยมใน

โรงเรียน รานขายของชํา รานน้ําชา สวนท่ีรานขายของฝากสนามบินหาดใหญ รานกาแฟ มีปญหาการสงสินคาไม

ตอเนื่อง การนําไปขายในงานแสดงสินคา OTOP ยังจําหนายไดนอย และการขายออนไลน ในเฟสบุก มีการสั่งซ้ือ

เปนระยะ แตในลาซาดา พบวายังไมประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ความสําเร็จในการทําการตลาดพบวาข้ึนกับผูจัด

จําหนายท่ีเปนคนกลาง  
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จดทะเบียนสินคา OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ไดจดทะเบียนเปนสินคา OTOP เปนท่ีเรียบรอยแลว แตยังไมสามารถขอ อย. ไดเนื่องจากโรงเรือนไมไดตาม

มาตรฐานตามท่ีกําหนด อยางไรก็ตามไดประสานงานกับ อบตําบลรําแดงและไดอนุมัติการสรางโรงเรือนแปรรูป

มาตรฐาน อย. ในป 2564  

รายได  ผลการดําเนินงาน 2 ป พบวา มีรายไดจากการจําหนาย รวม 312,132 บาท หรือเฉลี่ย 156,066 

บาท/ป ตนทุนรวม 206,488 บาท หรือเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร 105,644 บาท/ป หรือเฉลี่ย 52,822 บาท/ป 

กําไรจะจัดสรรเปนคาแรงงานแกสมาชิกท่ีทําการผลิต และปนผลแกผูลงหุน (ตารางท่ี 2.7)  
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ตารางท่ี 2.4 สูตรการผลิตกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 

สวนผสม 

สูตร 

น้ําตาล

โตนด 

100% 

สูตร 

น้ําตาล

โตนด

ผสม 

สูตร 

เค็ม 

สูตร 

นมผง 

สูตร 

ชาเขียว 

สูตร 

เบอรร่ี 

สูตร 

ชาไทย 

สูตร 

ชา

กุหลาบ 

สูตร 

โกโก1 

สูตร 

โกโก2 

กลวย

(กิโลกรัม) 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

นํ้า (มล.) 350  350  - 300 - - - - 300  300 

นํ้าตาล

ทราย (กรมั) 

 400 - 350  200  200  120  180  180  180 

นํ้าตาล

โตนด (กรัม) 

350  150  - 100  80  80  80  - 60  - 

เกลือ (กรัม) 8  30  60  30  30  30  30  30  30  30 

เนย (กรัม) 150  150  70  125  70  70  70  70  70  - 

นมผง (มล.)  - - 50  50  50  50  50  50  50  

นํ้าชาเขียว

(มล.) 

 - - - 300  - - - - - 

นํ้าเบอรรี่

(มล.) 

 - - - - 300  - - - - 

นํ้าชาไทย

(มล.) 

 - - - - - 300  - - - 

นํ้าชา

กุหลาบ

(มล.) 

 - - - - - - 300  - - 

ผงโกโก

(กรัม) 

 - - - - - - - 180  120  
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ตารางท่ี 2.5  คะแนนคุณภาพการบริโภคของกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดงในชวงระยะเวลา และภาชนะ

บรรจุแบบตางๆ ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

อายุการ

เก็บรักษา 

(วัน) 

กลวยฉาบแบบยาว กลวยฉาบแบบกลม 

ถุงพลาสติก

แบบซิบ 

ถุงพลาสติก

แบบซีลดวย

ความรอน 

ถุงพลาสติก

แบบฟลอย

อัดลม

ไนโตรเจน 

ถุงพลาสติก

แบบซิบ 

ถุงพลาสติกแบบ

ซีลดวยความ

รอน 

ถุงพลาสติก

แบบฟลอย

อัดลม

ไนโตรเจน 

15 3.9 4.2 4.1 4.0 3.9 4.2 

30 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 3.9 

45 2.6 2.5 3.1 2.8 2.6 3.7 

60 2.1 1.9 3.0 2.7 2.2 3.3 

75 1.3 1.1 1.8 1.3 1.1 1.9 

 

           
 ภาพท่ี 2.5 บรรจุภัณฑกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 2.6  คะแนนคุณภาพการบริโภคของกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดงในชวงระยะเวลา และภาชนะบรรจุแบบตางๆ ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตร 

พรีเม่ียมรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   

วันที่ ลักษณะปรากฏ 

( Appearance ) 

กลิ่น 

(Odor/ 

Aroma) 

เน้ือสัมผัส  

(Texture) 

รส  

(Flavor) 

เฉลี่ย 

สีที่ดูนาซื้อ สีที่ดูนา

รับประทาน 

ความใส ความ

ทึบ รูปทรง 

ผิวหนาของ

อาหาร 

กลิ่นหอม 

กลิ่นหื่น 

นํ้ามัน 

ความ

กรอบ

โดยการ

หัก 

ความ

กรอบโดย

การเค้ียว 

ความเหนียว

โดยการหัก 

ความเหนียว

โดยการ

เค้ียว 

รสชาติถูก

ปาก 

ความ

อรอยที่

อยากกิน

ชิ้นตอไป 

 

ยาว-ซิป            

15 4.4 4.3 4.2 3.1 3.8 4.1 3.4 3.6 4.1 4.2 3.9 

30 4.3 4.2 4.3 3.0 4.2 4.0 3.1 3.1 3.6 3.3 3.7 

45 3.7 3.1 2.9 2.1 2.8 2.3 2.5 2.1 2.3 2.4 2.6 

60 2.6 2.4 2.0 1.7 2.4 1.9 2.1 2.0 2.1 1.8 2.1 

75 1.9 1.9 1.8 0.8 1.6 1.4 1.4 1.3 0.6 0.4 1.3 

ยาว-

พลาสติก 

           

15 4.6 4.3 4.4 3.4 4.2 4.5 3.7 3.7 4.4 4.6 4.2 

30 3.9 4.0 4.3 2.7 4.2 4.2 3.1 3.2 3.6 3.7 3.7 

45 3.3 3.3 3.0 2.0 2.6 2.1 2.1 2.3 2.0 2.5 2.5 

60 2.4 2.3 1.9 1.5 2.2 1.9 2.2 1.8 1.7 1.3 1.9 

75 1.5 1.5 1.3 0.3 1.8 1.5 1.5 1.4 0.3 0.3 1.1 
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วันที่ ลักษณะปรากฏ 

( Appearance ) 

กลิ่น (Odor/ 

Aroma) 

เน้ือสัมผัส 

(Texture) 

รส 

(Flavor) 

เฉลี่ย 

สีที่ดูนาซื้อ สีที่ดูนา

รับประทาน 

ความใส 

ความทึบ 

รูปทรง 

ผิวหนาของ

อาหาร 

กลิ่นหอม 

กลิ่นหื่นนํ้ามัน 

ความ

กรอบโดย

การหัก 

ความ

กรอบโดย

การเค้ียว 

ความ

เหนียวโดย

การหัก 

ความ

เหนียวโดย

การเค้ียว 

รสชาติถูก

ปาก 

ความอรอย

ที่อยากกิน

ชิ้นตอไป 

 

ยาว-ฟลอย            

15 4.2 4.4 4.4 3.8 4.2 4.7 3.7 3.6 4.2 4.2 4.1 

30 4.2 4.2 4.1 3.3 4.1 4.5 3.1 3.4 3.8 4.0 3.8 

45 3.5 3.5 3.3 1.9 3.1 3.3 3.0 3.1 3.3 3.3 3.1 

60 3.4 3.5 3.0 2.7 3.1 3.5 2.8 3.0 2.6 2.6 3.0 

75 2.5 2.5 2.4 1.0 2.4 2.1 2.1 1.9 0.8 0.5 1.8 

กลม-ซิป            

15 4.3 4.3 3.8 3.9 3.6 4.1 3.8 4.1 4.3 4.3 4.0 

30 3.8 3.8 3.5 3.9 3.6 3.4 3.7 3.4 3.7 3.7 3.7 

45 3.3 3.3 2.8 3.1 2.6 2.6 2.3 2.4 2.8 2.9 2.8 

60 3.1 3.1 2.9 3.4 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 

75 1.8 1.8 1.4 1.9 1.4 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 1.3 
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วันที่ ลักษณะปรากฏ 

( Appearance ) 

กลิ่น 

(Odor/Arom

a) 

เน้ือสัมผัส 

(Texture) 

รส 

(Flavor) 

เฉลี่ย 

สีที่ดูนาซื้อ สีที่ดูนา

รับประทาน 

ความใส ความ

ทึบ รูปทรง 

ผิวหนาของ

อาหาร 

กลิ่นหอม 

กลิ่นหื่นนํ้ามัน 

ความ

กรอบ

โดยการ

หัก 

ความ

กรอบ

โดยการ

เค้ียว 

ความ

เหนียว

โดยการ

หัก 

ความ

เหนียว

โดยการ

เค้ียว 

รสชาติถูก

ปาก 

ความอรอยที่

อยากกินชิ้น

ตอไป 

กลม-พลาสติก            

15 4.2 4.2 3.8 4.1 3.6 3.6 3.6 3.7 3.9 4.0 3.9 

30 3.4 3.7 3.4 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 4.0 4.3 3.6 

45 3.1 2.9 2.9 3.0 1.8 1.6 1.8 1.9 2.4 2.4 2.4 

60 2.9 2.6 2.6 2.8 1.9 1.8 2.0 1.8 2.1 2.0 2.2 

75 1.5 1.5 1.4 1.5 1.1 0.9 1.0 0.9 0.8 0.5 1.1 

กลม-ฟลอย            

15 4.2 4.2 3.9 4.5 3.8 4.5 3.8 4.1 4.5 4.5 4.2 

30 3.7 3.7 3.8 4.3 3.8 3.6 3.8 3.8 4.2 4.4 3.9 

45 3.8 3.5 3.0 4.0 3.8 3.8 3.5 3.5 4.1 4.3 3.7 

60 3.2 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.0 3.5 3.5 3.4 3.3 

75 2.0 2.0 1.9 1.1 2.1 2.3 2.1 2.3 1.5 1.5 1.9 
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ตารางท่ี 2.7 รายไดการจําหนาย กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรํา

แดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

เดือน 2562 2563 

รายได   

ม.ค. 10,000 23,094 

ก.พ. 10,000 22,810 

มี.ค. 16,417 11,256 

เม.ย. 6,462 3,382 

พ.ค. 6,526 11,567 

มิ.ย. 14,563 13,152 

ก.ค. 12,204 7,431 

ส.ค. 17,520 26,541 

ก.ย. 19,362 18,561 

ต.ค. 5,108 13,555 

พ.ย 4,274 8,851 

ธ.ค. 16,760 12,736 

รวม 139,196 172,936 

รายไดรวม 312,132 

ตนทุน  

คาเชาสถานท่ี 26,000 

อุปกรณ 19,918 

วัตถุดิบ 153,968 

คาใชจายอ่ืนๆ 6,602 

รวมคาใชจาย 206,488 

กําไร 105,644 
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 ภาพท่ี 2.6 กระบวนการผลิต และการวางจําหนาย กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคา

เกษตรพรีเม่ียมรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

 



94 
 

 
การจําหนายในระบบเฟสบุก                                      การประชาสัมพันธทางโทรทัศน NBT 

   
การแสดงสินคาในนิทรรศการตอนรับองคมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

       
การประชาสัมพันธงาน SIMA Thailand          การทูลเกลาถวายฯ ในงานของดีเมืองนราธิวาส             

  
การศึกษาดูงานของผูสนใจท่ีกลุมวิสาหกิจ   
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ภาพท่ี 2.7 การประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ และการทูลเกลาถวายฯ กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ของกลุม

วิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
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ภาพท่ี 2.8  การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

 

 

สรุปผลและคําแนะนําการพัฒนาพืชรายได 

1. พืชอัตลักษณชุมชนท่ีนํามาพัฒนา เพ่ือใหเปนรายไดของชุมชนรําแดง คือ มะมวงพิมเสนเบา ไผ และกลวย 

พบวาพืชท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาใหยกระดับรายไดของเกษตรกร คือกลวย รองลงมา คือ

มะมวงพิมเสนเบานอกฤดู สวนไผ ยังไมสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน แมเปนพืชท่ี อบต. ตองการฟนฟู

ใหมีความสําคัญข้ึนมาก็ตาม 

2. การพัฒนาการผลิตมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู โดยตัดแตงก่ิงหลังจากเก็บผลผลิต และใสปุยสูตร 15-15-15 

อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน หลังแตกยอดใหม และมีใบเพสลาด ฉีดพนไทโอยูเรีย อัตรา 5 ชอนโตะตอน้ํา 20 

ลิตร ออกดอก หลังจากพนไทโอยูเรีย 2 สัปดาห ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน ผลการ

บังคับมะมวงออกดอกนอกฤดูพบวา สามารถบังคับดอกใหออกในหลายชวงของป เชน มีนาคม มิถุนายน 

ธันวาคม จะใหผลผลิตเฉลี่ย 21.8- 34.0 กิโลกรัม/ตน ไดราคาผลผลิตสูงกวาในฤดูประมาณ 20 บาท   

3. การทดลองปลูกไผ พบวาหลายพันธุเจริญเติบโตไดดี เม่ืออายุ 42 เดือน พบวา แตละพันธุมีความสูง และ

จํานวนหนอไผท่ีแตกออกมาดังนี้ คือ  ไผซางหมน 533.1 และ 15.5  ไผขาวหลาม 550.0 และ 11.0 ไผ

ปกก่ิง 485.0 และ 15.5 ไผตงลืมแลง 372.1 และ 14.4 ไผ  ไผสีทอง 280.0 และ 4.0  ไผรวก 463.0 และ 

19.9  ไผซางนวล 383.3 และ 35.0  หรือ เฉลี่ยมีความสูง 438.1 เซนติเมตร และจํานวนหนอ 16.5 หนอ 

ตามลําดับ 

4. กลวยน้ําวา  การพัฒนาการจัดการผลิตโดยไวหนอ 2-3 หนอ ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/

ตน ในระยะการเจริญเติบโต และใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1  กิโลกรัม/ตน ในระยะใหผลผลิต  และหอ

ผลดวยถุงสีฟา จะใหผลผลิตสูงกวาวิธีเดิมเกษตรกร คือ จํานวนหวี/เครือ 8.4 และ 6.3 น้ําหนักเครือ 10.7 

และ 8.5 กิโลกรัม น้ําหนัก/หวี  6.5 และ 5.8 กิโลกรัม จํานวนผล/หวี 14.8 และ 14.3  ผล ความยาวผล 

10.8 และ 10.5 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 11.6 และ 11.3 เซนติเมตร ความหวาน 24.8 และ 24.1 ˚Brix 

ในวิธีแนะนําและวิธีเดิมเกษตรกร ตามลําดับ  

การพัฒนาอัตลักษณสินคากลวย ทําการสรางเรื่องราวและคนหาลักษณะเดน เปนกลวยน้ําวา 

พรีเมียมรําแดง หมายถึงกลวยคุณภาพดีปลูกในพ้ืนท่ีดินยุคโฮโลซีน และพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี

ตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร พรอมกับจัดทําโลโกสินคา และทําการประชาสัมพันธในสื่อวิทยุ สื่อ

ออนไลนทําใหเปนท่ีรูจักและเกษตรกรสามารถจําหนายกลวยไดราคาสูงกวากลวยท่ัวไปเฉลี่ยหวีละ 10 

บาท  
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การแปรรูปกลวย  เปนกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ทําใหเปนสินคาประจําถ่ินท่ีมีจุดเดน มีการพัฒนา

สูตรหลายๆ สูตร การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภคตอวัน คือ 33 กรัม ใหพลังงาน

ท้ังหมด 180 กิโลแคลอรี โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม คุณคาทางอาหารท่ีโดดเดนคือ แคลเซียม และ ธาตุ

เหล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ เชน มีแคลเซียม สูงกวาขาวสังขหยด ประมาณ 3 เทา มี

ธาตุเหล็กสูงกวากลวยหอมทองทอดยี่หอหนึ่ง 3.5  เทา   

 การพัฒนาบรรจุภัณฑและการศึกษาอายุการเก็บรักษา พบวาการบรรจุแบบถุงฟลอย สามารถเก็บรักษา

ได  60 วัน โดยท่ียังคงคุณภาพการบริโภคท่ีดี สวนการบรรจุถุงพลาสติกปากถุงปดแบบซิป และถุงแบบ

พลาสติกปดปากถุงแบบซีลดวยความรอน สามารถเก็บรักษาได 30  วัน  

การนํากลวยฉาบเขาสูตลาด พบวา สินคาเปนท่ีนิยมในโรงเรียน รานขายของชํา รานน้ําชา สวนท่ีรานขาย

ของฝากสนามบินหาดใหญ รานกาแฟ มีปญหาการสงสินคาไมตอเนื่อง การนําไปขายในงานแสดงสินคา 

OTOP ยังจําหนายไดนอย และการขายออนไลน ในเฟสบุก มีการสั่งซ้ือเปนระยะ แตในลาซาดา พบวายังไม

ประสบความสําเร็จ  

รายไดการจําหนวยกลวยฉาบ  เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย 52,822 

บาท/ป กําไรจะจัดสรรเปนคาแรงงานแกสมาชิกท่ีทําการผลิต และปนผลแกผูลงหุน  
 

2. กลุมพืชอาหาร 

การพัฒนาพืชอาหาร โดยจัดกิจกรรมกระตุนจิตสํานึกในการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเอง และการจัดหาพันธุพืช ผล

การพัฒนาพบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชเพ่ืออาหาร 6-8 ชนิดตอครัวเรือน ซ่ึงถือวาไมหลากหลายนัก  ชนิดพืชท่ี

นิยมปลูกมากวารอยละ 60 ของเกษตรกรในชุมชน คือ ขาว พริก ตะไคร มะนาว รองลงมา คือ  ขา มะละกอ 

มะพราว ขม้ิน  กลวยน้ําวา ท่ีมีเกษตรกรปลูกรอยละ 30-59 สวนพืชอ่ืนๆ ปลูกไมถึงรอยละ 30 โดยเรียงลําดับจาก 

มากไปหานอย ไดแก รอยละ 21-29 ไดแก มะละกอ มะเขือยาว ผักหวาน รอยละ 10-20 ไดแก มะมวงพิมเสนเบา 

แกวมังกร ชะอม มะเขือพวง คะนา พริกไทย มะมวงพิมพานต ฝรั่ง ไผหวาน กวางตุง กลวยหอมทอง มะกอก ขนุน 

ถ่ัวพู มะกรูด ผักบุง หมอน จิก มะขาม  นอยกวารอยละ 10 ไดแก มะมวงโชตอนันต ข้ีเหล็ก ถ่ัวฝกยาว ผักน้ํา 

บัวบก มันปู นอยหนา ฉ้ิง เสาวรส อัญชัน กลวยไข กลวยหอมเขียว กลวยเล็บมือนาง มะมวงเบา มะมวงน้ําดอกไม 

หมุย โหระพา ผักโขมเบตง ละมุด มันเทศ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ขิง  แตงกวา ลําไย ผักกาดขาว ผักกาดนกเขา 

ตําลึง ผักชีฝรั่ง ผักกูด สะเดา กระทอน ฟกทอง กระเจี๊ยบแดง 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรแตละรายมีการปลูกพืชไมหลากหลายเนื่องจาก ในฤดูฝนน้ําจะทวมแปลงพืชเสียหาย 

และ ในฤดูแลงจะขาดน้ํา อยางไรก็ตามในการพัฒนาแปลงตนแบบ โดยการปลูกพืชในภาชนะตางๆ ซ่ึงสามารถ

จัดการดินและน้ําไดสะดวก พบวาทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน จาก 9.5 ชนิดในป แรก เปน 15 

และ 23.3 ชนิดในปท่ี 2 และ 3 หรือเฉลี่ย 15.9 ชนิด/ป  และทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชท่ีเปน

สวนเกินจากการเปนอาหารในครัวเรือนเฉลี่ย 6,270 บาท/ป  (ตารางท่ี 2.8-2.9) 

 ปจจัยท่ีเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการปลูกพืชอาหารมากจากความตองการลดรายจาย การไดรับ

แรงกระตุนจากโครงการ และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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ตารางท่ี 2.8  การปลูกพืชอาหารของเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

ป ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวนชนิดพืชท้ังหมดในชุมชน 54 50 66 

จํานวนชนิดพืชเฉลี่ย/ครัวเรือน 6.3 6.3 8.2 

ชนิดพืชท่ีปลูกเกษตรกรรอยละ 60 ข้ึนไป ตะไคร ขาว พริก พริก ตะไคร ขาว พริก มะนาว 

ชนิดพืชท่ีปลูกเกษตรกรรอยละ 30-59 มะนาว ขา มะละกอ 

มะพราว ขม้ิน 

มะนาว ขา ตะไคร ขาว ขา 

กลวยน้ําวา 

 

 

 

ตารางท่ี 2.9  การปลูกพืชอาหารของเกษตรกรแปลงตนแบบ ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

รายการ จํานวนพืชอาหาร (ชนิดตอครัวเรือน) รายได (บาท/ครัวเรือน) 

ป 2559 ป 2560 ป2561 ป 2559 ป 2560 ป2561 

อุไรรัตน 13 19 27 1,514 7,800 1,470 

อัมไพ 9 14 22 1,310 6,850 16,765 

พูนศรี 6 13 25 1,783 1500 1,000 

วิรัตน 10 14 19 8,500 18,590 8,160 

เฉลี่ย 9.5 15.0 23.3     3,276.8     8,685.0   6,848.8 

 

 

นางอุไรรัตน สิทธิดํารง 
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นางพูนศรี อุไรวงค 

 
นางวิรัตน ทองปสโน 

ภาพท่ี 2.9 แปลงพืชอาหารของเกษตรกรตนแบบ ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

 

 

สรุปผลและคําแนะนําการพัฒนาพืชอาหาร 

1. การปลูกพืชอาหารของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาน้ําทวม และขาดน้ําเปนประจํา จะมีนอย 

เพียง 6-8 ชนิดตอครัวเรือน  

2. การพัฒนาใหเกษตรกรเพ่ิมการปลูกพืชอาหาร โดยการปลูกพืชในภาชนะตางๆ ซ่ึงสามารถ

จัดการดินและน้ําไดสะดวก พรอมกับจัดกิจกรรมท่ีเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการปลูก

พืชอาหารมากข้ึน เชน ความตองการลดรายจาย การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซ่ึง

ผลการพัฒนาพบวาทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน จาก 9.5 ชนิดในป แรก เปน 

15 และ 23.3 ชนิดในปท่ี 2 และ 3 หรือเฉลี่ย 15.9 ชนิด/ป  และทําใหเกษตรกรมีรายไดจาก

การปลูกพืชอาการท่ีเปนสวนเกินจากการเปนอาหารในครัวเรือนเฉลี่ย 6,270 บาท/ป   

   

 

3. พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

ผลการสํารวจชวงกอนการพัฒนาพบวาเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพนอย คือ รอยละ 6.8 มีชนิด

พืชรวม 15 ชนิด เฉลี่ย 0.5 ชนิดตอครัวเรือน  
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การพัฒนาการเพ่ิมการปลูกพืชสมุนไพร ดวยการจัดการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร จ.พัทลุง การให

ความรูเรื่องพืชสมุนไพร การนําเกษตรกรพบปะพูดคุยกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และการสนับสนุนการจัดหาพันธุ

พืช พรอมกับการจัดทําแปลงเกษตรกรตนแบบพืชสมุนไพร พบวาทําใหมีเกษตรกรปลูกพืชเพ่ิมข้ึน เปนรอยละ 20 

มีชนิดพืชรวม 46 ชนิด ชนิดพืชท่ีนิยมปลูก เชน วานหางจระเข ไพล ทุเรียนเทศ  ยอ ขม้ินขาว (ตารางท่ี 2.10)  

 

ตารางท่ี 2.10  การปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

จํานวนชนิดพืช 15 46 

จํานวนผูปลูก  6.8 20.0 

ชนิด/ราย 0.5 3.0 

ชนิดท่ีนิยมปลูก 

(เรียงจากมากไปนอย 5 อันดับแรก )  

หมอน ทุเรียนเทศ ฟาทะลาย

โจร วานหางจระเข 

วานหางจระเข ไพล ทุเรียนเทศ  ยอ 

ขม้ินขาว 

 

แปลงตนแบบพืชสมุนไพร 

 คัดเลือกเกษตรกร คือ นายยง บัวทอง จัดทําแปลงตนแบบพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ โดยใชพ้ืนท่ี 

ประมาณ 1 งาน ปลูกพืชสมุนไพร 83 ชนิด ดังนี้  

 

ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

กระดูกไกดํา 

 

ชื่อทองถ่ิน : กรัก, ดูกไกดํา, ดูกไก

ขาว, ตอกระดูก 

ชื่อวิทยาศาสตร : Prismatomeris 

tetrandra (Roxb.) K.Schum. 

ปกไกขาว (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ), กระดูกขาว 

กระดูกไกขาว (ภาคกลาง) 

ราก : รสเย็น แกพิษโลหิต 

แกดีพิการ แกปวดหัว ไอ 

แกซํ้าใน แกปวดขอ 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

กระพังโหม  ชื่อทองถ่ิน : พาโหมตน, ยานพาโหม 

(ใต) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Paederia 

linearis Hook.f 

พาโหมตน, ยานพาโหม (ใต)  

ท้ังตน : รสขม แกตานซาง 

ขับลม 

ใบ : รสขม แกพิษงู แก

ปวดฟน แกรํามะนาด 

งูดสวัด 

ราก : รสเย็น แกตาฟาง 

ตาแฉะ ตมดื่ม  

ผล : ทาฟนทําใหฟนมีสี

ดํา แกปวดฟน 

กระพังโหมตัวผู 

 

ชื่อทองถ่ิน : พาโหมตน, ยานพาโหม 

(ใต) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Gendarussa 

vulgaris Nees  

ท้ังตน : รสขม แกตานซาง 

ขับลม 

ใบ : รสขม แกพิษงู แก

ปวดฟน แกรํามะนาด 

งูดสวัด 

ราก : รสเย็น แกตาฟาง 

ตาแฉะ ตมดื่ม  

ผล : ทาฟนทําใหฟนมีสี

ดํา แกปวดฟน 

กฤษณา 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Aquilaria 

crassna Pierre  

ใชเนื้อไมเปนสีดําและมี

กลิ่นหอม คุมธาตุ บํารุง

โลหิตและหัวใจ ใชผสมยา

หอม แกลมวิงเวียนศีรษะ 

อาเจียน ทองรวง แกไข

ตางๆ บําบัดโรคปวดตาม

ขอ 

กลวยหมูสัง

 

ชื่อทองถ่ิน : ยานนมควาย 

ชื่อวิทยาศาสตร : Uvaria 

grandiflora Roxb. ex Hornem   

ใบและราก : นํามาตมกับ

น้ํากินเปนยาบําบัดอาการ

ปวดทอง  

ใบ : นํามาตมกับขาวกิน

เปนยาบรรเทาอาการทอง

ข้ึน ทองเฟอ 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

กําแพงเจ็ดชั้น 

 

ชื่อทองถ่ิน : หลุมนก 

ชื่อวิทยาศาสตร : Salacia 

chinensis Linny   

เถา : รสเมาเบื่อฝาดสุขุม 

ตมหรือดองสุราดื่ม บํารุง

โลหิต ฟอกโลหิต ขับผาย

ลม ฟอกและขับโลหิตระดู 

ราก : รสเมาเบื่อฝาด ตม

หรือดองสุราดื่ม ขับโลหิต

ระดู บํารุง ดับพิษรอน

ของโลหิต 

กําลังราชสีห  

 

ชื่อทองถ่ิน : กําลังราชสีห, กําลังขุน

หมาน (ใต), สะลีกิโบโตะ (นราธิวาส)  

กําลังควายถึก 

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena 

conferta Ridl. 

 

เนื้อไม,ราก : รสขมชุม แก

น้ําดีพิการ นอนสะดุงผวา

หลับๆตื่นๆ  รอนหนา  

น้ําตาไหล  บํารุงกําลังให

ทํากลามเนื้อและเสนเอ็น

ใหเจริญแข็งแรง  เปนยา

อายุวัฒนะ 

กําลังชางสาร 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Pithecellobium 

tenue Craib  

เนื้อไม รสสุขุม แกไข แก

รอนใน แกปวดเม่ือยเสน

เอ็น  

กําลังวัวเถลิง 

 

ชื่อทองถ่ิน : ปูนทา (ใต),แหลมูล

ควาย 

ชื่อวิทยาศาสตร : Anaxagorea 

luzonensis A.Gray 

 

เนื้อไม และราก : บํารุง

โลหิต ทําธาตุใหบริบูรณ 

บํารุงเสนเอ็น แกปวด

เม่ือยตามรางกาย บํารุง

กําลัง บํารุงกระดูกให

แข็งแรง เปนยา

อายุวัฒนะ 

 

ขม้ินเครือ 

 

ชื่อทองถ่ิน : ขม้ินฤาษี 

ชื่อวิทยาศาสตร : Arcangelisia 

flava (L.) Merr  

ใบ : รสรอนฝาดเฝอน ขับ

โลหิตระดูท่ีเสียเปนลิ่ม 

ขับน้ําคาวปลา 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

 

ดอก : รสฝาดเฝอน แก

บิดมูกเลือด 

เถา : รสรอนฝาดเฝอน 

แกดีพิการ ขับผายลม ทํา

ใหเรอ แกไข รอนใน แก

ทองเสีย 

ราก : รสรอนฝาดเฝอน 

ขับลมอัมพฤกษ บํารุง

น้ําเหลือง ตาอักเสบ  

ขันทองพยาบาท 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Suregeda 

multiflora (A.Juss) Baill 

 

ราก : รสเมาเบื่อรอน แก

ลม แกพิษในกระดูก แก

โรคผิวหนัง 

เปลือกตน : แกลมเปนพิษ 

แกโรคตับพิการ แกกลาก

เกลื้อน 

ลําตน : ฆาพยาธิ แกโรค

เกลื้อน แกโรคผิวหนัง 

คนทีดํา 

 

ชื่อทองถ่ิน : ตานขโมย 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ventillago 

harmandiana Pierre  

เถา : รสฝาดเฝอน ขับ

ฟอกฟอกโลหิตระดู แก

เลือด และน้ําเหลืองเสีย  

คอนตีหมา 

 

ชื่อทองถ่ิน : คอนตีหมาแดง 

(นครราชสีมา) 

ชื่อวิทยาศาสตร : 

Ancisstrocladus testorius 

(Lour.) Merr.  

ใบออน : ใชเปนผัก

จิ้มกินได ตมเอาน้ํามาอาบ

เพ่ือใชเปนยารักษาอาการ

บวมตามตัว และเม็ดผื่น

คันตาออกตามผิวหนัง 

  
เครืองูเหา ชื่อทองถ่ิน : เล็บรอก 

ชื่อวิทยาศาสตร : Toddalia 

asiatica (L.) Lam. 

ใบสด : รสสุขุมหอม แก

ปวดทอง ตําพอกหรือทา

แกโรคผิวหนัง 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

 

  เถา : รสสุขุม ตมดื่ม แก

ปวดเม่ือยเสนเอ็น ขับ

ปสสาวะ แกพิษโลหิต แก

พิษในขอ ในกระดูก ใน

เสนเอ็น แกไอ แกพิษตาน

ซาง ตานขโมย ขับพยาธิ

ไสเดือน แกกามโรค แก

ปอดพิการ 

เจ็ดหมุนตน 

 

ชื่อทองถ่ิน : ปดปวขาว 

ชื่อวิทยาศาสตร : Plumbago 

zeylanica L  

ใบ : มีรสรอน แกลมและ

เสมหะ ชวยยอยอาหาร 

ขับผายลม ใชใบตําพอก

แกฟกช้ํา ฝบวม แกปวด

เม่ือย กระดูกหัก ปอด

บวม  

ลําตน : ขับประจําเดือน 

ราก ขับลมในกระเพาะ 

แกปวดทอง แกทองเสีย 

กระจายเลือดลม แก

ริดสีดวงทวาร บํารุงโลหิต 

ขับโลหิตท่ีเปนพิษ ใช

ภายนอกแกโรคผิวหนัง

บางชนิด  

เจตพังคี 

 

ชื่อทองถ่ิน : เปลาเงิน 

ชื่อวิทยาศาสตร : Chloradenenia 

discolor Baill.,  

ราก : รสขมรอนข่ืน แก

ธาตุพิการ จุกเสียดแนเฟอ 

ปวดทอง ขับลมทําใหเรอ 

แกทองรวง เจริญอาหาร 

ขับลมในลําไส แกมูกเลือด 

ฝนกับน้ําปูนใส และ

มหาหิงคุ ทาทองเด็ก แก

ทองข้ึนอืดเฟอ  
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

ฉ่ิง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : ficus racemose 

L.  

ผลออน : รับประทานเปน

อาหาร 

เปลือกตน : มีรสฝาด

รับประทานแกทองรวง 

ชะลางบาดแผล เปนยา

สมานด ี

โดไมรูลม 

 

ชื่อทองถ่ิน : หญาปราบ (ใต) 

วิทยาศาสตร : ficus racemose L.  

ใบ : รสกรอยข้ึน รักษา

บาดแผล แกโรคผิวหนัง 

ใชใบสดประมาณ 2 กํามือ 

เค่ียวกับน้ํามันมะพราว 

ทาแผล แกโรคผิวหนังผื่น

คัน  

เถาวัลยยั้ง 

 

ชื่อทองถ่ิน : ไอหัวเหล็ก 

วิทยาศาสตร : Smilax 

ovalifolia Roxb 

 

รากและเหงา : ฟอกเลือด 

ถายน้ําเหลืองทองเสียใน

รายท่ีเปนโรคหนองใน 

 

ทํามัง 

 

ชื่อทองถ่ิน : ไมแมงดา 

วิทยาศาสตร : Litsea petiolata 

Hook.f.  

เปลือกตน : รสรอนหอม

ฉุน ขับพายลม ขับลมใน

ลําไส แกทองข้ึนอืดเฟอ 

จุกเสียดแนน  

นมควาย 

 

ชื่อทองถ่ิน : บุหงาใหญ 

วิทยาศาสตร : Uvaria rufa Blume  

ราก : รักษาโรคผอมแหง

ของสตรี เนื่องจากคลอด

บุตรอยูไฟไมไดและบํารุง

น้ํานม 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

ผล : ถอนพิษ แกผื่นคัน

ตามตัว  
นมแมว 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Rauwenhoffia 

siamensis Sheff  

เนื้อไม : รสฝาดเฝอน แก

ไขหวัน ไขเพ่ือเสมหะ ไข

ทับระดู ไขกลับ 

ราก : รสฝาดเฝอน แก

ผอมแหงเนื่องจากไมไดอยู

ไฟ 

     นมวัว 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Artabotys 

harmandii Finet & Gagnep  

เถา และราก : รสเย็นมัน 

แกไขกลับ ไขซํ้า 

ผล : รสเย็น ตําผสมน้ําทา

แกเม็ดผื่นคัดตามตัว 

ราก : รสเย็น แกโรคผอม

แหงเนื่องจากไมไดอยูไฟ 

บํารุงน้ํานม 

บอระเพ็ดพุงชาง 

 

ชื่อทองถ่ิน : วานสบูเลือด, เปลา

เลือดเครือ  

ชื่อวิทยาศาสตร : Stephania 

rotunda Lour.  

ใบ : รสขม บํารุงไฟธาตุ 

ใสแผลสด 

ดอก : รสขมเมา แกโรค

ผิวหนัง ผื่นคัน ชวยยอย

อาหาร  

เถา : รสขมเมา ขับโลหิต

ระดู กระจายลมท่ีแนนใน

อก 

หัว : รสขม รับประทาน

กับน้ําผึ้ง บํารุงกําลังให

แข็งแร เปนยาอายุวัฒนะ 

แกเสมหะ บํารุงความ

กําหนัด โรคเบาหวาน 

โรคโลหิตจาง มุตกิดระดู

ขาว โรคปวดศีรษะ 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

ปลาไหลเผือก 

 

ชื่อทองถ่ิน : เพียก (ใต), ตุงสอ 

(เหนือ), เอ่ียนดอน  

ชื่อวิทยาศาสตร : Eurycoma 

longifolia Jack.  

ราก : รสขมเมาเล็กนอย 

ถายพิษตางๆ ถาน

ฝในทอง ถายพิษไขพิษ

เสมหะ และโลหิต แกไข 

ตัดไขทุกชนิด แกลม แก

วัณโรคระยะบวม 

เปลาทอง 

 

ชื่อทองถ่ิน : หลอขน, เปลาใหญ, ลัว, 

ฝามี, หลอ 

ชื่อวิทยาศาสตร : Mallotus 

macrostachyus Mull. Arg. 

 

ใบ : น้ําตมใชชําระลาง

บาดแผล 

 

เปลานอย 

 

วิทยาศาสตร : Croton joufru 

Roxb. 

ใบ : รสรอน ตมดื่มบํารุง

ธาตุ แกคันตามตัว แก

ทองเสีย รักษาโรค

กระเพาะอาหาร 

ดอก : รสรอน 

รับประทานขับพยาธิ 

ผล : รสรอน ตมดื่มขับ

หนองใหกระจาย 

ผักหวานบาน 

 

ชื่อทองถ่ิน : มะยมปา (ประจวบฯ), 

ผักหวานใตใบ (สตูล)  

ชื่อวิทยาศาสตร : Sauropus 

androgynous (Linn.) Merr.  

ใบและตน : รสหวานเย็น 

ใชน้ํายางหยอดตาแก

อักเสบ รักษาแผลในจมูก 

ราก : รสเย็น ระงับความ

รอน ถอนพิษไขกลับไขซํ้า  

แกโรคคางทูม  

ฟาทะลายโจร ชื่อทองถ่ิน : เมฆทะลาย, คีปงฮี 

ชื่อวิทยาศาสตร : Andrographis 

paniculata (Burm) Wall. ex 

Ness.  

ใบ : รสขม บดผสมน้ํามัน

พืชทาแผลน้ํารอนลวก ไฟ

ไหม ใบสด นํามาเค้ียว

กลืนน้ําแกคออักเสบ เจ็บ

คอ  
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

 
มหัศจรรย 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : 

Synsepalum dulcificum  

ทนแทนน้ําตาลสําหรับคน

เปนโรคเบาหวาน หรือผูท่ี

ตองการลดความอวน 

มากระทืบโรง 

 

ชื่อทองถ่ิน : เดื่อเครือ (เชียงใหม), มา

ทะลายโรง (อีสาน), มาคอกแตก, 

คอกมาแตก, มันฤาษ, กาโร (ระนอง) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ficus foveolata 

Wall.   

เถา : รสเย็นข่ืน ดองสุรา

หรือตนดื่มบํารุงกําลัง 

บํารุงโลหิต ปวดเม่ือยตาม

รางกาย แกปวดฟน บํารุง

ความกําหนัด บํารุงธาตุ 

แกประดงเลือด ท่ีทําให

เปนจุดหอเลือด แก

น้ําเหลืองเสีย 

แมงดาภูเขา 

 

ชื่อทองถ่ิน : ปุดสิงห 

ชื่อวิทยาศาสตร : Elettariopsis 

slahmong C.K.  

บรรเทาอาการทองอืด

ทองเฟอ ชวยขับลม ขับ

เหง่ือ และเจริญอาหาร  

ยานาง 

 

ชื่อทองถ่ิน : ยานาง, ยางนางขาว, 

เถายายาง, จอยยางชื่อวิทยาศาสตร : 

Tiliacora triandra Diels.  

ใบ : รสจืดขม 

รับประทาน ถอดพิษ แก

ไขรากสาด ไขพิษ ไขเซ่ือง

ซึม ไขหัว ลิ้นกระดางคาง

แข็ง กวาดคอ แกไขฝดาษ  

เถา : รสจืดขม 

รับประทาน ถอนพิษผิด
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

สําแดง แกไขตัวรอน แก

ไขพิษ ไขกลับไขซํ้า 

วานชักมดลูก 

 

ชื่อทองถ่ิน : วานทรหด  

ชื่อวิทยาศาสตร : Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.  

เหงา : รสฝาดเฝอน ชัก

มดลูกใหเขาอู แกมดลูก

พิการ แกปวดมดลูก แก

ประจําเดือนมาไมปกติ 

แกธาตุพิการอาหารไม

ยอย แกริดสีดวง แกไว

เลื่อน ปรุงยาแกโรค

กระเพาะอาหารลําไส แก

โรคมะเร็ง และฝภายใน

ตางๆ  
วานนางครวญ 

 

ชื่อทองถ่ิน : วานพังพอน, โกปอ๊ี, ตะ

มากอดูดอ, เนียมฤาษี, มานแผลน, อี

โกกุเราะ ,ฤาษีนางครวญ, เนระพูสี

ไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร : Tacca chantrieri 

André  

เหงา : รักษาโรคความดัน

เลือดต่ํา บํารุงกําหนัด 

บํารุงกําลัง ชวยเจริญ

อาหาร ดับพิษไข กลอม

พิษท้ังปวง 

ท้ังหา : แกเม็ดผื่นคันตาม

รางกาย 

วานสากเหล็ก 

 

ชื่อทองถ่ิน : วานพราว, มะพราวนก

คุม (ยะลา)  

ชื่อวิทยาศาสตร : Curculigo 

latifolia Dryand.  

ราก : รสรอน ดองสุรา

หรือบดรับประทานชัก

มดลูกใหเขาอู แกมดลูก

อักเสบ บํารุงกําลัง ปรุงยา

ขัดผิว แกสิวฝา จุดดางดํา 

วานหางจระเข 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Aloe 

baebadensis Mill  

ใบ : รสเย็น พอกฝ วุน ทา

หรือฝานบางๆ ปดหรือทา

แผลไฟไหม น้ํารอนลวก 

ดับพิษรอน ทาผิวปองกัน 

และรักษาอาการไหมจาก

แสงแดดหรือรังสี วุน
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

รับประทานรักษาโรค

กระเพาะ  

สมเกรียบ 

 

สมมวงยาน (สงขลา) ,  สมเกรียบ 

(พัทลุง) 

ใบและยอดออน : มีรส

เปรี้ยว ใชเปนผักตมกับ

เนื้อหมู มีรสชาติคลาย

ชะมวง (สมมวง) แตจะไม

มีกลิ่นชัน  หรือจะใชเปน

ผักแกงสม  

สมุลแวง 

 

ชื่อทองถ่ิน : ลังไข, แหวง  

ชื่อวิทยาศาสตร : Podocarpus 

nerriifolia D.Don  

เปลือกตน : รสหอมรอน

ปรา แกลมวิงเวียน ใจ สั่น 

แกพิษหวัด แกกําเดา ขับ

ลมในลําไส แกธาตุพิการ  

หญาใบไผ 

 

ชื่อทองถ่ิน : ไอเหล็กไมไผ , Dan 

Zhu Ye 

ชื่อวิทยาศาสตร : Lophatherum 

gracile Brongn.  

ท้ังตน : ลดไข ขับ

ปสสาวะ มีฤทธิ์ตานเชื้อ

แบคทีเรีย 

หญาหนูตน 

 

ชื่อทองถ่ิน : โกกําแลน (ชัยภูมิ) หาง

ไกเถ่ือน (อุบลราชธานี); มะพราวปา 

ศรีคันไชย (เชียงใหม) ; หญาหนู 

(ปน) หอมแดง (กลาง) ลําพัน 

(จันทบุรี) ศรีคันไชย (เชียงใหม) วาน

เคียงปน  

ชื่อวิทยาศาสตร : Dianella 

ensifolia (L.) DC. 

ท้ังตน ผสมกับสมุนไพรตัว

อ่ืน ตมน้ําดื่ม รักษามะเร็ง 

(อาการแผลเรื้อรัง เนา

ลุกลามรักษายาก) 
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ช่ือ ช่ือ สรรพคุณ 

หญาหนวดแมว 

 

ชื่อทองถ่ิน :  บางรักปา 

(ประจวบคีรีขันธ) พยับเมฆ 

(กรุงเทพฯ) อีตูดง (เพชรบูรณ) 

ชื่อวิทยาศาสตร :   Orthosiphon 

aristatus (Blume) Miq. 

 

ราก : ขับปสสาวะ 

ท้ังตน : แกโรคไต ขับ

ปสสาวะ  

ใบ : รักษาโรคไต 

รักษาโรคปวดขอ ปวด

หลัง ไขขออักเสบ ลด

ความดันโลหิต รักษา

โรคเบาหวาน ลดน้ําขับ

กรดยูริคแอซิดจากไต 

หมากหมก 

 

ชื่อวิทยาศาสตร : Lepionurus 

sylvestris Blume  

ใชหัวสด : กินดิบ 

หรือเค่ียวกับน้ํา 3 สวนให

เหลือ 1 สวน กินบํารุง

กําลัง หรือใชหัวตากแลว

บดเปนผงผสมกับน้ําผึ้ง

รวง ปนเปนลูกกลอน

ขนาดปลายกอยกินครั้งละ 

3 เม็ด เปนยาบํารุงกําลัง 

ไอบาวมามืด 

 

ไอบาวมามืด ชื่อวิทยาศาสตร : 

Mussaenda pubescens W.T. 

Aiton  

บํารุงกําลัง แกปวดเม่ือย 

 

ภาพท่ี 2.10 ชนิดพืชสมุนไพรในแปลงตนแบบ ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร ไดคัดเลือกไพลมาแปรรูปเนื่องจากเปนพืชท่ีนิยมใชประโยชนในชุมชน   

การแปรรูปน้ํามันไพล วิธีการสกัดน้ํามันไพร โดยเลือกเหงาแกของไพล ท่ีมีอายุ 2-3 ปหลังปลูก จากนั้น

นําเหงาไพลมาลางใหสะอาด และหั่นแผนบางๆ ท้ิงใหหมาด และ นําไปชั่ง 1 กิโลกรัม นําไปทอดกับน้ํามันมะพราว 

0.5 กิโลกรัม ความรอนปานกลาง นําไพลลงทอดในน้ํามัน คนเปนระยะ ทอดจนกระท่ังไพลกรอบ และเปลี่ยนเปน
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สีน้ําตาลแก ตักเอาชิ้นไพลออกเหลือไวแตน้ํามันสีเหลือง นําน้ํามันกรองดวยผาขาวบาง  หรือกระดาษกรอง สังเกต

สีน้ํามันไพลจะเรืองแสง แตกตางจากน้ํามันปาลม 

ข้ันตอนการทําน้ํามันไพล (100 มล. ) นําขวดปากกวาง หรือ ขวดแกวมีฝาบิด ใสเมนทอล 10 กรัม,การบูร 

15 กรัม เขยาหรือคนใหละลายเขากัน เติมน้ํามันกานพลู  10 มล. น้ํามันระกํา  15  มล. น้ํามันยูคาลิปตัส 10 

มล.  และน้ํามันไพล 40 มล. ปดฝาขวดใหสนิท  เขยาสวนผสมท้ังหมดใหละลายเปนเนื้อเดียวกัน และนําน้ํามัน

ไพลบรรจุลงขวดเพ่ือนําไปใชตอไป โดยมีตนทุนการผลิต 14 บาท/ขวด ราคาจําหนาย 40 บาท/ขวด 

การสรางรายไดจากพืชสมุนไพร การจําหนายตนกลาสมุนไพร  ฟาทะลายโจร วานหางจระเข โดไมรูลม 

มะพราวนกคุม มหัศจรรย  ฉ่ิง เกษตรกรมีรายไดเล็กนอย  550 บาท  จําหนายน้ํามันไพล 26,080 บาท หรือ 

8,693 บาท/ป  

 

 

 
ภาพท่ี 2.11 แปลงตนแบบสมุนไพร และการมาศึกษาดูงานของผูบริหารกระทรวงเกษตร  
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สรุปผลและคําแนะนํา  การพัฒนาพืชสมุนไพร  

1. เกษตรกรยังใหความสําคัญนอย เนื่องจากการดูแลสุขภาพจะพ่ึงพายาแผนปจจุบัน เกษตรกรปลูกพืช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพนอย คือ รอยละ 6.8 มีชนิดพืชรวม 15 ชนิด เฉลี่ย 0.5 ชนิดตอครัวเรือน 

2. การจัดกระบวนการใหเกษตรกรสนใจการปลูกเพ่ิมโดยการนําไปดูงานแหลงพืชสมุนไพร โรงพยาบาล ให

ขอมูลเรื่องสุขภาพ และจัดทําแปลงตนแบบในชุมชนซ่ึงมีการปลูกพืชสมุนไพร 83 ชนิด พบวาทําใหมีเกษตรกรปลูก

พืชเพ่ิมข้ึน เปนรอยละ 20 มีชนิดพืชรวม 46 ชนิด ชนิดพืชท่ีนิยมปลูก เชน วานหางจระเข ไพล ทุเรียนเทศ  ยอ 

ขม้ินขาว 

3. การปลูกสมุนไพรของเกษตรกรจะยั่งยืนตองมีการพัฒนาใหเกิดรายได ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด  

จากการทดลองสรางรายไดจากการจําหนายตนกลาสมุนไพร  ฟาทะลายโจร วานหางจระเข โดไมรูลม มะพราว

นกคุม มหัศจรรย  ฉ่ิง เกษตรกรมีรายไดเล็กนอย  550 บาท  และจากน้ํามันไพล 26,080 บาท หรือ 8,693 บาท/

ป  

4. ปญหาของการผลิตสมุนไพรเพ่ือเปนรายได คือความสามารถทางการตลาด หากไมสําเร็จเกษตรกรก็จะ

ลดการผลิตลงเหลือเฉพาะท่ีไวใชประโยชน 

 

4. พืชสมุนไพรกําจัดปองกันศัตรูพืช  

ผลการสํารวจ พบวา มีเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช รอยละ 9.09 ชนิดพืชมีท้ังหมด 

4 ชนิด ไดแก สะเดาเทียม, บอระเพ็ด และยาสูบ การพัฒนาเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมการปลูกและใชประโยชนพืช

สมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใหความรู จัดกิจกรรมรณรงคการผลิตการใชสารสกัดจากพืชเชนยาสูบ สราง

แปลงตนแบบ เพ่ือเปนฐานการเรียนรู และนําวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานมาเสริมกับการใชพืชสมุนไพร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช  

ผลการพัฒนาพบวา เกษตรกรมีการปลูกและใชพืชสมุนไพรปองกันศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 64.0 พืชท่ี

นิยมปลูกคือ ตะไครหอม มีการนําบุหรี่มาหมักเปนสารสกัด และทําการทดลองใชพืชสมุนไพรในแปลงปลูกพืช เชน 

จากตนสาบเสือ เพ่ือปองกันกําจัดแมลง เชน เพลี้ยแปง โดยใชตนและใบสาบเสือสด 1 กิโลกรัม ผึ่งลมตากใหแหง

จะไดน้ําหนัก 250 กรัม นํามาบดเปนผง แชน้ํา 400 กรัมตอน้ํา 3 ลิตร ท้ิงไว 24 ชั่งโมง แลวกรองเอาน้ํามาฉีดพน

ทุกๆ 7 วัน นอกจากนั้นมีการเพ่ิมทางเลือกการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน โดยใชกับดักกาวเหนียว การให

ใชชีวภัณฑ Basillus subtillis ในการปองกันการเกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก พบวาพริกสามารถใหผลผลิต 0.4 

กิโลกรัม/ตน สวนท่ีไมมีการใชใหผลผลิต 0.1 กิโลกรัม/ตน  และผลการใชกับดักกาวเหนียว พบวามีแมลงติดกับดัด

มากในแปลงมะเขือ 644 ตัว ในแปลงฝรั่ง 206 ตัว และ แปลงพริก 177 ตัว  พบวามีแมลงท่ีติดกับดักมากท่ีสุดคือ  

คือ  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว รองลงมาคือ เพลี้ยจักจั่นมะมวง แมลงวันทอง แมลงวันผลไม และ ผีเสื้อกลางคืน ตั๊กแตน 

เตาทอง อีกเล็กนอย (ตารางท่ี 2.11) 
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ดานการนําพืชสมุนไพรอ่ืนๆมาใชในแปลงปลูกพืชพบวามีการใชสมุนไพรแบบผสมผสานหลายชนิดตามท่ีหา

ไดในพ้ืนท่ีโดยหมักไวกับกากน้ําตาล หรือหมักกับน้ํา หรือสุราขาว สวนผลของการนําพืชสมุนไพรอยางเดียวมาใช

นั้นยังเห็นผลไมชัดเจนนัก การพัฒนาจึงเปนการใหความรูการหมักท่ีถูกตอง และสงเสริมการปลูกเพ่ือนํามาใชใน

เกษตรกรท่ีไมตองการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช   

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.11 จํานวนแมลง (ตัว/ไร) ท่ีติดกับดักกาวเหนียวในแปลงปลูกพืชของเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา  

แปลง แมลงวัน

ทอง 

แมลงวัน

ผลไม 

ผีเส้ือ

กลางคืน 

เพล้ีย

จักจั่นสี

เขียว 

เพล้ีย

จักจั่น

มะมวง 

ตั๊กแตน เตาทอง รวม 

ฝรั่ง 1 64.3 13.3 1.7 60.7 53.3   193.3 

ฝรั่ง 2 56.3 14.7 2.3 85.7 58.0 2.3  219.3 

มะเขือ 1 8.3 11.6 1.7 581.7 37.3 3.0 9.3 652.9 

มะเขือ 2 14.0 9.3 1.0 572.0 32.3 1.5 5.0 635.1 

พริก 1 11.0 8.7  108.0 22.7 4.7 2.7 157.8 

พริก 2 11.0 9.3  113.3 56.7 2.7 3.7 196.7 

รวม 164.9 66.9 6.7 1,521.4 260.3 14.2 20.7  
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ภาพท่ี 2.12  การใชพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

สรุปผลและคําแนะนํา การพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

1. เกษตรกร จะมีการปลูกพืชและมีการนําไปใชมากข้ึนจากการจัดกิจกรรมรณรงค และใหความรู 

2. ผลการนําพืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชไปใชไดผลไมชัดเจน จึงทําใหเกษตรกรนํามาใชนอยลง 

แตยังคงเหลือเกษตรกรบางรายท่ีไมตองการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

3. พืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางเดียวไมเพียงพอในการนํามาจัดการศัตรูพืช จําเปนตองใช

วิธีการอ่ืนๆรวมดวยในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เชน กับดักกาวเหนียว และชีวภณัฑ 

4. เกษตรกร พึงพอใจในการใช Basillus subtillis แตชีวภัณฑไมมีความพรอมในการใชงาน จึงยังไมเหมาะ

ในการแนะนําเกษตรกรใชในวงกวาง  

 

5. พืชอาหารสัตว 

การสํารวจพืชอาหารสัตว พบผูปลูกรอยละ 43.2 มีหญาท้ังหมด 7 ชนิด พ้ืนท่ีเฉลี่ย 3 ไร/ราย ชนิดพืชท่ี

นิยมปลูก ไดแก หญาหวายขอ หญามัน หญากานแดง หญาพลิแคทูลัม และ หญาเนเปยร ตามลําดับ วัตถุประสงค

เพ่ือจําหนาย และใชเลี้ยงสัตว  ภูมิปญญาการผลิตของเกษตรกรสวนใหญ จะมีการใสปุยคอกและปุยเคมี สูตร 46-

0-0 ประมาณ 10 กิโลกรัม/ไร หลังการเก็บเก่ียวหญา  

หญาหวายขอ ชื่อวิทยาศาสตรวา  Hemarthria compressa  เปนพืชอายุหลายป ลําตนเลื้อยแผคลุมดิน 

แตชูสวนปลายข้ึนสูง 90-120 เซนติเมตร  มีลําตนใตดินหรือเหงา (Rhizome) และลําตนบนดินหรือไหล (Stolon) 

แตกรากตามขอท่ีแตะพ้ืนดิน ลําตนท่ียังออนจะมีสีมวงแดงและจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ืออายุมากข้ึน ออกดอกท่ี

ยอดและตาขาง ชอดอกยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร แตไมติดเมล็ด ดังนั้นจึงตองขยายพันธุโดยใชทอนพันธุหรือ

ลําตนใตดิน คุณคาทางอาหารท่ีอายุการตัด 45 วัน มีวัตถุแหง 28% โปรตีน 9.9%-10.3%  ฟอสฟอรัส 0.23% 

โพแทสเซียม 0.9% แคลเซียม 0.31%  เยื่อใย ADF 32.0%-32.6%  เยื่อใย NDF 63.3% - 65.3%  วัตถุแหงท่ี

ยอยได (DMD) 60.9% (โดยวิธี Nylon bag)  และลิกนิน 4.6% 

หญาใบพายใหญ ชื่อวิทยาศาสตรวา Brachiaria ramosa (Linn.) Stapf เปนหญาอายุปเดียว ลําตนกลม 

เรียวแข็ง ไมมีขน ขอแรกๆ ทอดนอนเอนแลวตั้งตรง ตนสูง 55 - 80 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางลําตน 1.8 – 2.3 

มิลลิเมตร โคนตนแตกแขนงจํานวนมาก รูปรางใบแบบขอบขนานเกือบถึงปลายใบหรือเรียวไปท่ีปลายใบ กวาง 1.2 

– 2.2 เซนติเมตร ยาว 5.3 – 18.2 เซนติเมตร หนาใบ หลังใบไมมีขน ขอบใบเปนขนครุย (ciliate) ปากกาบใบมี
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ขนละเอียดเล็กนอย ลิ้นใบ (ligule) เปนแผงขนยาว 1 – 3 มิลลิเมตร (fringe of hairs) ชอดอกแบบ panicle ยาว 

16.1 – 36.8 เซนติเมตร อับเรณูสีเลืองอมสมถึงสีน้ําตาล ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) สีมวงดํา คุณคาทางอาหาร มี

โปรตีน 5 - 7 เปอรเซ็นต 

การดําเนินการพัฒนาใหเกษตรกรมีพืชอาหารท่ีเพียงพอตอจํานวนสัตวท่ีเลี้ยง และพัฒนาใหเพ่ิมผลผลิต 

โดยจัดทําแปลงตนแบบ 2 แปลง เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ปรากฏผลดังนี้  

หญาหวายขอ ใหผลผลิตในชวงอายุ 2 ป ในกรรมวิธีใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร   และ ใส

ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร + ปุยเคมี สูตร 0-3-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิตน้ําหนักสดรวม 

37,925 และ 43,175 กิโลกรัม/ไร  หรือ เฉลี่ย 13,573 และ 14,808 กิโลกรัม/ไร/ป ตามลําดับ หญาพายใบใหญ 

ใหผลผลิตน้ําหนักสดรวม 38,450 และ 41,050 กิโลกรัม/ไร    หรือ เฉลี่ย 12,985 และ13,665 กิโลกรัม/ไร/ป 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 2.12)   

 

ตารางท่ี 2.12  ผลผลิตพืชอาหารสัตวท่ีการใชปุยแบบตางๆ ของเกษตรกร ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา  

รายการ หญาหวายขอ  หญาพายใบใหญ 

วันเก็บ

เกี่ยว 

46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0 

 วันเก็บ

เกี่ยว 

46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0 

นางหนู

กลิ่น   

07-02-60 1,920 2,320 นางเสริม 11-02-60 1,920 1,840 

 
10-04-60 2,880 4,720 

 
11-04-60 4,800 5,200  

09-06-60 6,160 6,960 
 

09-06-60 5,280 5,440  
รวม 2560 10,960 14,000 

 
รวม 2560 12,000 12,480  

20-02-61 1,320 1,760 
 

21-02-61 1,680 1,680  
23-04-61 8,350 7,930 

 
21-04-61 5,320 5,260  

28-07-61 8,200 7,760 
 

28-07-61 5,480 5,340  
รวม 2561 17,870 17,450 

 
รวม 2561 12,480 12,280  

รวม 2 ป 39,790 45,450 
 

รวม 2 ป 36,480 37,240  
เฉล่ีย/ป 14,415 15,725 

 
เฉล่ีย/ป 12,240 12,380 

นายสุชาติ         46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0 

นายสุ

ชาติ 

 46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0  
09-02-60 1,640 1,600 

 
11-02-60 3,840 4,720  

10-04-60 3,440 4,960 
 

11-04-60 4,240 4,720  
07-06-60 5,520 6,560 

 
07-06-60 4,880 5,520 
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รายการ หญาหวายขอ  หญาพายใบใหญ 

วันเก็บ

เกี่ยว 

46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0 

 วันเก็บ

เกี่ยว 

46-0-0 46-0-0 และ 

0-3-0  
รวม 2560 10,600 13,120 

 
รวม 2560 12,960 14,960  

23-02-61 1,520 1,600 
 

23-02-61 2,880 3,600  
25-04-61 6,680 6,560 

 
25-04-61 5,770 5,690  

28-07-61 6,660 6,500 
 

29-07-61 5,850 5,650  
รวม 2561 14,860 14,660 

 
รวม 2561 14,500 14,940  

รวม 2 ป 36,060 40,900 
 

รวม 2 ป 40,420 44,860  
เฉล่ีย/ป 12,730 13,890 

 
เฉล่ีย/ป 13,730 14,950 

รวม  37,925 43,175 รวม  38,450 41,050 

เฉล่ีย/ป  13,573 14,808 เฉล่ีย/ป  12,985 13,665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  แปลงหญาหวายขอ   แปลงหญาพายใบใหญ     
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   หญาหวายขอ    หญาใบพายใหญ   

 
การเก็บเก่ียวหญาอาหารสัตว 

ภาพท่ี 2.13 การผลิตพืชอาหารสัตว ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

สรุปผลและคําแนะนํา การพัฒนาพืชอาหารสัตว  

1. พืชอาหารสัตว เปนพืชท่ีเหมาะสมในการปลูกบนพ้ืนท่ีรองสวน และมีการใหน้ําดวยระบบสปริงเกอร 

2. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตดวยการใสปุย ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร + ปุยเคมี สูตร 

0-3-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร จะใหผลผลิตสูงกวา การใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรมั/ไร   ในหญาหวาย

ขอ รอยละ 14 และในหญาพายใบใหญ รอยละ 7  

3. การขยายการปลูกพืชอาหารสัตวเกิดจากความตองการผลิตเพ่ือจําหนาย และผลิตไวใชเองรวมท้ังสํารอง

การขาดแคลนอาหารสัตวตอนฤดูน้ําทวม  

 

6. พืชอนุรักษดินและน้ํา 

 ผลการสํารวจพืชอนุรักษดินและน้ํา พบผูปลูกรอยละ 13.6 สวนใหญเปนปอเทือง ซ่ึงเปนพืชท่ี อบต.รําแดง 

ไดจัดทําโครงการปลูกปอเทืองเพ่ือการทองเท่ียวโดยปลูกประมาณเดือนมิถุนายนและไถกลบเม่ือปอเทืองดอกรวง
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หมดและเริ่มติดเมล็ด การดําเนินการพัฒนาพืชอนุรักษดินและน้ํา โดยจัดทําแปลงตนแบบการปลูกแฝกบริเวณแนว

คันดินรองสวน พบวา  

 มีเกษตรกรบางรายไมยอมรับการปลูกแฝกเนื่องจากคิดวาทําใหแปลงรกเปนท่ีหลบอาศัยของงูและหนู 

แตจะยอมรับการปลูกหญาแทน ซ่ึงไดมีการรณรงคการปลูกเพ่ิมเปนระยะ โดยอุปสรรคการปลูกแฝกคือภัยแลง

และน้ําทวม 

 ผลจาการปลูกหญาแฝกริมรองสวน พบวาสามารถกันการพังทลายของขอบคันดินหลังน้ําทวมไดดี ซ่ึง

แตกตางกับบริเวณท่ีไมไดปลูกหญาแฝกท่ีดินพังทลายอยางชัดเจน  นอกจากนั้นมีการแนะนําการใชประโยชนจาก

หญาแฝกในการตัดใบคลุมบริเวณโคนตนไมผลเพ่ือรักษาความชื้นในฤดูแลงไดดีข้ึน จึงทําใหเกษตรกรยอมรับการ

ปลูกแฝกมากข้ึน และการขยายการปลูกเปนรอยละ 46.7 และบางรายมีการปลูกหญาขน และหญาซิกแนล เพ่ือ

ปองกันการพังทลายของดินขอบรองสวน เนื่องจากสังเกตจากหญาท่ีข้ึนตามธรรมชาติพบวาสามารถปองกันการ

พังทลายไดเชนกัน จึงเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรท่ีไมนิยมการปลูกแฝก 

 การเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีบริเวณปลูกแฝกและไมปลูกแฝก พบวาคุณสมบัติทาง

เคมีของดินในแตละรายมีคาไมแตกตางกันมากนัก และไมเปนไปในทิศทางเดียว ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจากมีน้ําทวม

ขังในทุกๆป และแฝกเปนพืชท่ีใชธาตุอาหารในการเจริญเติบโต แตท่ีเห็นผลดีเดนชัด คือการปองกันการพังทลาย

ของดิน (ตารางท่ี 2.13)  

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14  เปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลูกหญาแฝกและไมหญาแฝกบริเวณขอบคูน้ํารองสวน  
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ตารางท่ี 2.13  คาวิเคราะหดินแปลงท่ีปลูกแฝกและไมปลูกแฝกของเกษตรกร หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ ความเปนกรด-

ดาง pH 

คาการนําไฟฟา 

EC  (dS/m) 

ความตองการปูน 

LR  (kg/rai) 

คารบอน   

OC (%) 

อินทรียวัตถุ  

OM  (%) 

ไนโตรเจน 

N (%) 

ฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชน Avai.P 

(mg/kg) 

โพแทสเซียมท่ีเปน

ประโยชน  Avai.k 

(mg/kg) 

ปลูก ไม

ปลูก 

ปลูก ไม

ปลูก 

ปลูก ไมปลูก ปลูก ไม

ปลูก 

ปลูก ไม

ปลูก 

ปลูก ไม

ปลูก 

ปลูก ไมปลูก ปลูก ไมปลูก 

สุเทพ 1 5.07 5.39 0.10 0.07 520 370 0.86 0.70 1.48 1.21 0.07 0.06 4.48 3.31 68.77 84.59 

สุเทพ 2 4.95 4.70 0.05 0.04 460 490 0.80 0.79 1.38 1.35 0.07 0.07 4.27 4.29 54.63 49.22 

สมปอง 1 7.07 6.54 0.06 0.09 0 170 0.36 0.44 0.61 0.75 0.03 0.04 3.40 16.96 136.88 121.06 

สมปอง 2 6.10 6.54 0.12 0.14 0 0 0.60 0.41 1.03 0.70 0.05 0.04 4.20 7.08 90.09 121.69 

ยงค  7.81 7.53 0.20 0.12 0 0 0.45 0.21 0.77 0.37 0.04 0.02 4.79 1.67 105.31 108.66 

เสรมิ  5.9 6.48 0.04 0.05 60 0 0.43 0.43 0.74 0.74 0.04 0.04 4.95 7.25 97.04 85.81 

เฉลี่ย 6.15 6.20 0.10 0.09 173.33 171.67 0.58 0.50 1.00 0.85 0.05 0.05 4.35 6.76 92.12 95.17 
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สรุปผลและคําแนะนําการพัฒนาพืชอนุรักษดินและน้ํา 

1. เกษตรกรใหความสําคัญกับการปองกันการพังทลายของดินรองสวน แตไมนิยมปลูกแฝกเนื่องจากเห็นวา

ทําใหเปนท่ีอยูอาศัยของ หนู และงู  

2. การพัฒนาแปลงตนแบบการปลูกแฝกบริเวณขอบคันรองสวนในพ้ืนท่ีดินเหนียวมีน้ําทวมขังรองสวนใน

ฤดูฝนพบวา แฝกสามารถลดการพังทลายของคันรองสวนไดดีกวาการไมปลูกแฝก แตไมสงผลชัดเจนตอการ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินในบริเวณท่ีมีการปลูกและไมปลูกแฝก  

3. สวนพืชอนุรักษดินและน้ําอ่ืนๆ เชน ปอเทือง ควรเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว ถ่ัวเขียว เพ่ือเปนรายได 

และหญาท่ีเปนพืชอาหารสัตวสามารถปลูกท่ีขอบรองสวนเพ่ือลดการพังทลายของดินได 

4. คําแนะนําในการขยายผลการปลูกพืชอนุรักษดินและน้ํา ควรจัดทําแปลงตนแบบใหเกษตรกรไดศึกษา

เรียนรู ไดเห็นประโยชนท่ีหลากหลาย  

 

 

7. พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น 

ผลการสํารวจพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พบมีผูปลูกรอยละ 22.73 เชน สังข กําชํา หวา พอ ขอย ตะขบ 

นมแมว กะเรกะรอน กระพอ มะเมา กลวยไมเอ้ืองมะลิ และ นมตําเลีย  

 การคัดเลือกพืชเชิงอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินเพ่ือพัฒนา ชุมชนไดเลือกกลวยไมกะเรกะรอน ซ่ึงเปนพืชท่ี

ข้ึนอยูตามบริเวณตนตาลโตนด มาพัฒนาเพ่ืออนุรักษและสรางมูลคาเพ่ิม การดําเนินการ ไดสํารวจ รวบรวม

กะเรกะรอน พรอมศึกษาวิธีการนํามาปลูกในกระถาง ปรากฏผลดังนี้ 

1. ข้ันตอนการปลูกกะเรกะรอนในกระถาง วัสดุปลูก เปลือกมะพราวและมะพราวสับใสลงกระถาง  

คัดเลือกหนอพันธุท่ีสมบูรณจากตนตาลโตนด และตัดแตงรากของกะเรกะรอน เพ่ือใหรากใหมแตกใน

กระถางไดอยางเต็มท่ี   ใสปุยละลายชา (ออสโมโคส) สูตร 13-13-13 อัตรา 15 กรัมตอกระถาง ทุกสองเดือน  ใส

ปุยเกล็ด สูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม/น้ํา 15 ลิตร ผสมปุยเรงรากน้ํา อัตรา 100 ซีซี/น้ํา 15 ลิตร ฉีดพนทุก

สัปดาห ทําการตัดแตงตนท่ีเสียออกเม่ือพบเจอ เพ่ือใหตนกะเรกะรอนแข็งแรงและสวยงาม ประมาณ 20-30 วัน 

จะมีการแตกหนอใหม และภายใน 90 – 120 วัน จะปรากฏดอกใหเห็นชอดอก ชอดอกมีอายุดอกบานประมาณ 

14 – 21 วัน ในสภาพท่ีเหมาะสม สามารถใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป 

2. การศึกษาการเจริญเติบโตของกะเรกะรอน 

จากการสํารวจพันธุในทองถ่ินตําบลรําแดง พบกะเรกะรอน 3 สายพันธุ คือ กะเรกะรอนปากเปดสีมวง ซ่ึง

เปนพันธุท่ีพบมากท่ีสุดท่ีข้ึนอยูบนตนตาลโตนด กะเรกะรอนปากเปดสีขาว พบมีนอย และ กะเรกะรอนดามขาวสี

มวง ท่ีพบมีอยูนอยเชนกัน 

กะเรกะรอนปากเปดสีมวง จากการคัดแยกหนอกะเรกะรอนจากกระถางเดิม และนําหนอใหมไปปลูกใน

กระถาง พบวาหนอใหมจะแตกในระยะเวลาประมาน 20 วัน มีการแตกหนอยประมาณ 7 หนอ/กระถาง/ป  และ
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เริ่มออกดอก เม่ืออายุ 4-5 เดือน พบวามีชอดอก 3 ชอตอกระถาง  ความยาวของชอเฉลี่ย 70.5 เซนติเมตรตอชอ 

จํานวนดอกเฉลี่ย  13 ดอก ระยะหางระหวางดอกเฉลี่ย 5.8 เซนติเมตร ความกวางดอก 4.3 เซนติเมตร ชอดอกมี

อายุ 16 วัน  

กะเรกะรอนปากเปดสีขาว  จํานวนหนอแตกใหม 4 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ 4 เดือน ความยาว 

ของชอเฉลี่ย 77 เซนติเมตร จํานวนดอกเฉลี่ย 11 ดอกตอชอ ระยะหางระหวางชอดอกคอนขางหางเฉลี่ย 5.8 

เซนติเมตร ชอดอกมีอายุ 14 วัน   

กะเรกะรอนดามขาวสีมวง จํานวนหนอแตกใหม 7 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ  5 เดือน ความยาวของชอ

เฉลี่ย 32 เซนติเมตร จํานวนดอกเฉลี่ย 13 ดอก ระยะหางระหวางดอกคอนขางถ่ีเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ความกวาง

ดอก 2.8 เซนติเมตร อายุชอดอกประมาณ 14 วัน (ตารางท่ี 2.14)   

 

ตารางท่ี 2.14 การเจริญเติบโตของกะเรกะรอนพันธุตางๆ ใน ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ จํานวนชอ

ดอก/

กระถาง 

ความยาว

ของชอ 

(เซนติเมตร) 

จํานวนดอก

ยอย 

(ดอก) 

ระยะหาง 

ระหวางดอก

ยอย  

(เซนติเมตร) 

อายุชอดอก 

(วัน) 

ความกวาง

ดอก 

(เซนติเมตร) 

กะเรกะรอน

ปากเปดสีมวง 

7 70.5 13 5.8 16 4.3 

กะเรกะรอน

ปากเปดสีขาว 

4 77 11 5.8 14 4.5 

กะเรกะรอนดาม

ขาวสีมวง 

7 32 13 2.5 14 2.8 
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กะเรกะรอนรําแดงปากเปดสีมวง 

     
กะเรกะรอนดามขาวสีมวง    กะเรกะรอนปากเปดสีขาว  

ภาพท่ี 2.15 การปลูกกะเรกะรอน ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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สรุปผลและคําแนะนําการพัฒนาพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น 

1. การคัดเลือกพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนไดเลือกกลวยไมกะเรกะรอน ซ่ึงเปนพืช

ท่ีข้ึนอยูตามบริเวณตนตาลโตนด กะเรกะรอนของตําบลรําแดง พบ 3 สายพันธุ คือ กะเรกะรอน

ปากเปดสีมวง ซ่ึงเปนพันธุท่ีพบมากท่ีสุด สวนกะเรกะรอนปากเปดสีขาวและกะเรกะรอนดามขาวสี

มวงพบวามีอยูนอย 

2. ข้ันตอนการปลูกกะเรกะรอนในกระถาง วัสดุปลูก เปลือกมะพราวและมะพราวสับใสลงกระถาง 

คัดเลือกหนอพันธุท่ีสมบูรณจากตนตาลโตนด และตัดแตงรากของกะเรกะรอน เพ่ือใหรากใหมแตก

ในกระถางไดอยางเต็มท่ี   ใสปุยละลายชา (ออสโมโคส) สูตร 13-13-13 อัตรา 15 กรัมตอกระถาง 

ทุกสองเดือน  ใสปุยเกล็ด สูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัม/น้ํา 15 ลิตร ผสมปุยเรงรากน้ํา อัตรา 

100 ซีซี/น้ํา 15 ลิตร ฉีดพนทุกสัปดาห ทําการตัดแตงตนท่ีเสียออกเม่ือพบเจอ เพ่ือใหตน

กะเรกะรอนแข็งแรงและสวยงาม ประมาณ 20-30 วัน จะมีการแตกหนอใหม และภายใน 90 – 

120 วัน จะปรากฏดอกใหเห็นชอดอก ชอดอกมีอายุดอกบานประมาณ 14 – 21 วัน ในสภาพท่ี

เหมาะสม สามารถใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป 

3. ลักษณะประจําพันธุของกะเรกะรอนของตําบลรําแดง  

  กะเรกะรอนปากเปดสีมวง จากการคัดแยกหนอกะเรกะรอนจากกระถางเดิม และนํา

หนอใหมไปปลูกในกระถาง พบวาหนอใหมจะแตกในระยะเวลาประมาน 20 วัน มีการแตกหนอย

ประมาณ 7 หนอ/กระถาง/ป  และเริ่มออกดอก เม่ืออายุ 4-5 เดือน พบวามีชอดอก 3 ชอตอ

กระถาง  ความยาวของชอเฉลี่ย 70.5 เซนติเมตรตอชอ จํานวนดอกเฉลี่ย  13 ดอก ระยะหาง

ระหวางดอกเฉลี่ย 5.8 เซนติเมตร ความกวางดอก 4.3 เซนติเมตร ชอดอกมีอายุ 16 วัน  

  กะเรกะรอนปากเปดสีขาว  จํานวนหนอแตกใหม 4 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ 4 เดือน 

ความยาวของชอเฉลี่ย 77 เซนติเมตร จํานวนดอกเฉลี่ย 11 ดอกตอชอ ระยะหางระหวางชอดอก

คอนขางหางเฉลี่ย 5.8 เซนติเมตร ชอดอกมีอายุ 14 วัน   

  กะเรกะรอนดามขาวสีมวง จํานวนหนอแตกใหม 7 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ  5 เดือน 

ความยาวของชอเฉลี่ย 32 เซนติเมตร จํานวนดอกเฉลี่ย 13 ดอก ระยะหางระหวางดอกคอนขางถ่ี

เฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ความกวางดอก 2.8 เซนติเมตร อายุชอดอกประมาณ 14 วัน 

4. ปกติเกษตรกรจะใหความสําคัญกับพืชกลุมอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินนอย ในการพัฒนาจึงตอง

ชี้ใหเห็นความสําคัญในเชิงวัฒนธรรม เชน ความเชื่อมโยงพืชกับประวัติชุมชน หรือการรักษาพืช

ทองถ่ินไวใหอนุชนรุนตอไป     
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8. กลุมพืชใชสอย พืชพลังงาน และเช้ือเพลิง 

พืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง พบผูปลูกรอยละ 20.46 มีท้ังหมด 16 ชนิด แตปลูกกันเปน

จํานวนนอยๆ เชน  มะฮอกกานี สะเดาเทียม ตะกู ตะเคียนทอง ยางนา สน ไผ พะยูง ตําเสา และหลุมพอ 

ตามลําดับ ไมใชสอยในชุมชน คือ ตาลโตนด เปนพืชทองถ่ินท่ีข้ึนอยูจํานวนมาก นิยมนําไมมาสรางบาน โรงเรือน

ตางๆ เฟอรนิเจอร เปนตน และไผสีสุก ในอดีตมีเกือบทุกบาน แตปจจุบันมีการโคนท้ิงเนื่องจากกอขนาดใหญ 

จัดการยาก  สวนพืชเพ่ือพลังงานหรือเชื้อเพลิง ปจจุบันมีเฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีทําน้ําตาลโตนด โดยพืชเชื้อเพลิงท่ี

นํามาใชไดแก ยางพารา ซ้ือมาจากนอกพ้ืนท่ี ทางตนตาลโตนด เศษไมจากงานกอสราง และอ่ืนๆ  

การพัฒนาพืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง โดยจัดแปลงตนแบบไมยืนตนในพ้ืนท่ีนาท่ีปรับสภาพ

เปนรองสวน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา ยางพารา และสน  

ตะเคียนทอง ช่ือวิทยาศาสตร : Hopea odorata Roxb. ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนไมผลัด

ใบขนาดใหญ ลําตนเปลาตรง มีความสูงของตนประมาณ 20-40 เมตร วัดรอบไดถึงกวา 300 เซนติเมตร ลักษณะ

ของเรือนยอดเปนทรงพุมทึบ กลม หรือเปนรูปเจดียแบบต่ํา ๆ เปลือกตนหนาเปนสีน้ําตาลดํา แตกเปนสะเก็ด กะ

พ้ืนเปนสีน้ําตาลออน สวนแกนไมตะเคียนเปนสีน้ําตาลแดง ลักษณะของไมตะเคียน เนื้อไมเปนสีเหลืองหมนหรือสี

น้ําตาลอมเหลือง มักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ ซ่ึงเปนทอน้ํามันหรือยาง เนื้อไมมีความละเอียดปานกลาง 

เสี้ยนมักสน ไมแข็ง เหนียว ทนทาน และเดงตัวไดมาก นิยมขยายพันธุดวยวิธีการผลิตกลาจากเมล็ด เจริญเติบโตได

ดีท่ีระดับความสูงประมาณ 130-300 เมตร และเปนดินรวนปนทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณและระบายน้ําได

ด ี ประโยชน ไมตะเคียน จัดเปนไมท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ เพราะเนื้อไมมีความทนทาน ทน

ปลวกดี เลื่อย ไสกบ ตกแตงและชักเงาไดดีมาก นิยมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน เฟอรนิเจอรตกแตงบาน 

เครื่องเรือน หนาตาง วงกบประตู ทําพ้ืนกระดาน ฝาหลังคา รั้วไม หีบใสของ ดามเครื่องมือกสิกรรมตาง ๆ พาน

ทายและรางปน หรือใชทําสะพาน ตอเรือ ทําเรือมาด เรือขุด เรือแคนู เสาโปะ กระโดงเรือ ทํารถลาก ทําหมอน

รองรางรถไฟ ตัวถังรถ กังหัน เกวียน หูกทอผา ทําไมฟน ฯลฯ ไมชนิดนี้สามารถนํามาใชประโยชนในงานไมไดทุก

อยางท่ีตองการความแข็งแรงทนทาน เหนียวและเดง 

 มะฮอกกาน ี ช่ือวิทยาศาสตร: Swietenia macrophylla King. ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เปนไม

ยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 15- 25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไขหรือทรงกระบอก ทรงพุมทึบ ลําตนปลาย

ตรง เนื้อไมสีน้ําตาลอมเหลืองหรือแดงเขม เนื้อละเอียดเหนียว ลวดลายสวยงาม เม่ือแหงจะมีแถบแววสีทองขวาง

เสนไม เนื้อไมแข็ง  มีคุณภาพดี  สามารถไสกบและตกแตงไดงาย  ยึดตะปูไดดี  คุณภาพใกลเคียงกับไมสัก  ทนทาน

ตอการเขาทําลายของปลวก  เมล็ดรสขมมาก ดอกมีสีเหลืองออนหรือเหลืองแกมเขียว ขนาดเล็ก กลิ่นหอมออนๆ

ออกเปนชอตามใบและปลายก่ิง ประโยชน เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน เครื่องดนตรี และเครื่องใชอ่ืนๆ   

แคนา ช่ือวิทยาศาสตร : Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.)Seem.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร: 

ตนแคนา หรือ ตนแคปา จัดเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงของลําตนไดถึง 10-20 เมตร ลํา

ตนเปลาตรง มักแตกก่ิงต่ํา เปลือกของลําตนเปนสีน้ําตาลออนอมสีเทาและอาจมีจุดดําประ ผิวตนเรียบหรือลอน

เปนเกล็ดขนาดเล็กๆ ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดและการปกชําราก โดยสามารถพบตนแคนาไดตามทุงหญา 
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ไรนา และปาเบญจพรรณท่ัวไป  ประโยชน ดอกแคนาสามารถนํามาใชประกอบอาหารได โดยนํามาทําเปนแกงสม 

หรือจะนําดอกมาลวก หรือตมจิ้มกินกับน้ําพริกก็ไดเชนกัน ดอกแคนามีรสขมจะชวยทําใหรับประทานอาหารอรอย

ยิ่งข้ึน ตนแคนาเปนตนไมทรงพุม ใบและฝกแลดูสวยงาม เหมาะสําหรับปลูกเปนไมสําหรับใหรมเงา เนื้อไมของตน

แคนาสามารถนํามาใชทําสิ่งกอสรางอาคารบานเรือนได เชน ทําเปนเสา ไมกระดาน ฝาเพดาน พ้ืน ฯลฯ 

ยางพารา ช่ือวิทยาศาสตร : Hevea brasiliensis Mull-Arg. ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เปนไมตนขนาด

กลาง สูง 10-20 เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดรูปไข คอนขางกลมหรือรูปกรวย หรือทรงกระบอก ทรงพุมไมแนนทึบ 

เนื้อไมออน ลําตนเปลาตรง มีน้ํายางขนคลายน้ํานม เจริญเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นพอเพียง เปนไมโตเร็วและ

เปนไมเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย ประโยชน เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน  และผลิตภัณฑไม  เชน โตะ เกาอ้ี  

เครื่องใช  กรอบรูป รูปแกะสลัก  ไมแปรรูป  ของเลน  ปารเก ปูพ้ืน  ทําฟนและถาน  ทําเยื่อกระดาษ   

 สนทะเล ช่ือวิทยาศาสตร : Casuarina equisetifolia L. ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เปนพรรณไมยืนตน

ไมผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลักษณะของทรงพุมเปนรูปกรวยแคบ ปลายแหลม มีความสูงของลําตน

ประมาณ 10-20 เมตร แตบางตนอาจมีความสูงไดถึง 50 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางถึง 80 เซนติเมตร ลําตนมี

ลักษณะเปลาตรง ก่ิงชะลูดข้ึนไปทางปลายยอด นิยมขยายพันธุโดยใชเมล็ด เนื่องจากสะดวกและขยายพันธุไดเปน

จํานวนมาก แตสนทะเลก็สามารถขยายพันธุดวยวิธีการปกชําหรือตอนก่ิงได แตไมเปนท่ีนิยมนัก สนทะเลเปนไม

กลางแจง ท่ีเจริญเติบโตไดในดินรวนซุย มีความชื้นหรือเปนดินรวนปนทรายท่ีมีการระบายน้ําไดดี โดยสามารถ

เจริญเติบโตไดดีตั้งแตในพ้ืนดินท่ีมีระดับตํ่าเทากับระดับน้ําทะเลไปจนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงถึง 1,500 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล โดยมักพบข้ึนอยูตามชายฝงทะเลเปนสวนมาก  ประโยชน ไมสนทะเลเปนสีแดงแกมสีน้ําตาลออน

ถึงเขม เสี้ยนไมตรง เนื้อไมหยาบปานกลาง เลื่อยผาตกแตงไดไมยาก มีความแข็ง ผึ่งยาก ใชในรมไดทนทาน

พอสมควร สามารถนํามาใชในงานกอสรางตางๆ ได เชน การทําเสาเข็ม เสาบาน เสาไฟฟา เสาโปะ ทําเปนโครง

นั่งราน รวมไปถึงใชทําดามเครื่องมือตาง ๆ ดามแจว แอก ลอเกวียน เปนตน ไมสนทะเลเปนไมท่ีติดไฟไดดีและให

ความรอนท่ีสูงมาก จนไดรับการขนานนามวาเปน “ไมฟนท่ีดีท่ีสุดในโลก” เพราะสามารถติดไฟไดอยางสมํ่าเสมอ 

ไมวาจะไมแหงหรือไมสด และยังสามารถนําไมมาเผาทําเปนถานไดเปนอยางดี โดยใหคาความรอนสูงถึง 7,410 

แคลอรีตอกรัม อีกท้ังมูลเถาของสนทะเลยังชวยเก็บความรอนไวไดนานอีกดวย  

การพัฒนาทําการปลูกพืชในเดือนมิถุนายน 2559 พ้ืนท่ีในการปลูก ยาว 150 เมตร กวาง 10 เมตร ซ่ึง

ทดลองปลูกพืชไมใชสอยและพืชพลังงาน 3 รูปแบบ ไดแก  

รูปแบบท่ี 1 ปลูกพืชแตละชนิดแบบสลับแถว ระยะปลูก 2 x2 เมตร ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา 

ยางพารา และสน  

รูปแบบท่ี 2 ปลูกพืชแตละชนิดสลับตนในแถวเดียวกัน ระยะปลูก 2x2 เมตร ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี 

และแคนา  

รูปแบบท่ี 3 ปลูกพืชเปนผสมผสาน ระยะปลูก 1 x 1 เมตร  ระหวางกลุมหางกัน 2 เมตร ไดแก ตะเคียน 

มะฮอกกานี แคนา และยางพารา  
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ผลการดําเนินงาน 

 ตะเคียน การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ จะเจริญเติบโตดีท่ีสุด  ท่ีอายุ 48 เดือน  มีขนาด

รอบโคนตน 15.5 เซนติเมตร และ ความสูง 260.8 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปลูกพืชแตละชนิดสลับตนในแถว

เดียวกัน 

 มะฮอกกานี  การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ จะเจริญเติบโตดีท่ีสุด  ท่ีอายุ 48 เดือน  มี

ขนาดรอบโคนตน  30.2 เซนติเมตร และ ความสูง 646.7  เซนติเมตร 

แคนา การปลูกทุกรูปแบบจะมีการเจริญเติบโตท่ีใกลเคียงกัน ท่ีอายุ 48 เดือน   มีขนาดรอบโคนตน  34.3 

เซนติเมตร และ ความสูง 542.6  เซนติเมตร 

สนทะเล  การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ ท่ีอายุ 48 เดือน   มีขนาดรอบโคนตน  47.8 

เซนติเมตร ความสูง 1,341.7 เซนติเมตร 

ยางพารา พบวามีการเจริญเติบโตไมดี หยุดการเจริญเติบโตแลวตายเม่ืออายุ 24 เดือน ไมเหมาะสมในการ

ปลูกในสภาพนา  (ตารางท่ี 2.15)   
 

 

ตารางท่ี 2.15 การเจริญเติบโตของไมใชสอยและเชื้อเพลิงของเกษตรกร หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา ท่ีอายุ 60 เดือน (เซนติเมตร)  

รูปแบบท่ี ชนิด ความ

สูง 

รอบโคน ทรงพุม 

ปลูกพืชแตละชนิดแบบ

สลับแถว ระยะปลูก 2 

x2 เมตร 

ตะเคียน 233.3 20.9 214.6 

แคนา 685.8 46 224.0 

มะฮอกกานี 695.8 36.5 182.6 

สนทะเล 1,341.7 63.2 653.3 

ปลูกพืชแตละชนิดสลับ

ตนในแถวเดียวกัน 

ระยะปลูก 2x2 เมตร 

ตะเคียน 298.8 16.6 221.8 

แคนา 561.7 39.0 259.8 

มะฮอกกานี 754.8 34.3 162.0 

ปลูกพืชแบบผสมผสาน

ระยะปลูก 1 x 1 เมตร  

ระหวางกลุมหางกัน 2 

เมตร 

ตะเคียน 361.0 13.5 238.3 

แคนา 655.8 45.2 283.6 

มะฮอกกานี 835.8 36.7 203.1 
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มะฮอกนี                        ตะเคียน                     แคนา                     สนทะเล 

การเจริญเติบโตของไมใชสอยอายุ 60 เดือน ในรูปแบบการปลูกสลับแถว 

  
มะฮอกนี           ตะเคียน   แคนา  

การเจริญเติบโตของไมใชสอยอายุ 60 เดือน ในรูปแบบการปลูกแบบสลับตน 
 

 
แคนา ตะเคียน มะฮอกกานี 

การเจริญเติบโตของไมใชสอยอายุ 60 เดือน ในรูปแบบการปลูกแบบผสมผสาน 
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมการรณรงคปลูกพืชชุมชน 

ภาพท่ี 2.16 การปลูกพืชใชสอย พืชพลังงาน พืชเชื้อเพลิง ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

สรุปผลและคําแนะนําพืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงานและเช้ือเพลิง 

1. การพัฒนาพืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง โดยจัดแปลงตนแบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนา

ท่ีปรับสภาพเปนรองสวน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา ยางพารา และสน โดยปลูก 3 รูปแบบ 

ไดแก  

  รูปแบบท่ี 1 ปลูกพืชแตละชนิดแบบสลับแถว ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา 

ยางพารา และสน ระยะปลูก 2 x2 เมตร  

  รูปแบบท่ี 2 ปลูกพืชแตละชนิดสลับตนในแถวเดียวกัน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี และ

แคนา ระยะปลูก 2x2 เมตร  

  รูปแบบท่ี 3 ปลูกพืชเปนผสมผสาน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา และยางพารา 

ระยะปลูก 1 x 1 เมตร  ระหวางกลุมหางกัน 2 เมตร  

  การเจริญเติบโตของพืชเม่ืออายุ 48 เดือน พบวา 

  ตะเคียน การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ จะเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือมีขนาด

รอบโคนตน 15.5 เซนติเมตร และ ความสูง 260.8 เซนติเมตร รองลงมาคือการปลูกแบบสลับชนิด

ในแถวเดียวกัน 

 มะฮอกกานี  การปลูกแบบสลับแถวกับไมยนืตนชนิดอ่ืนๆ จะเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือ  

  มีขนาดรอบโคนตน  30.2 เซนติเมตร และ ความสูง 646.7  เซนติเมตร 

 แคนา การปลูกทุกรูปแบบจะมีการเจริญเติบโตท่ีใกลเคียงกัน คือมีขนาดรอบโคนตน  

34.3 เซนติเมตร และ ความสูง 542.6  เซนติเมตร 

 สนทะเล  การปลูกแบบสลับแถวกับไมยินตนชนิดอ่ืนๆ คือมีขนาดรอบโคนตน  47.8 

เซนติเมตร ความสูง 1,341.7 เซนติเมตร  

 ยางพารา พบวามีการเจริญเติบโตไมดี ไมเหมาะสมในการปลูกในสภาพนา  

2. การขยายพ้ืนท่ีการปลูกพืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงาน และเชื้อเพลิง สามารถแนะนําในรูปแบบ

การปลูกในพ้ืนท่ีรอบๆ แปลงรองสวน แตจะตองไมใหมีปญหาการรุกล้ําเขตแดนกับแปลงเพ่ือน

บาน และควรอํานวยความสะดวกในการจัดหาพันธุไมแกเกษตรกร 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ :  

สรุปผลและคําแนะนําการวิจัยและพัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง เพ่ือการเพ่ิมความเพียงพอของพืชใช

ประโยชนในการดํารงชีพของเกษตรกร   

9.1 การพัฒนาพืชรายได 
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 หลักคัดเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจท่ีนํามาพัฒนา ควรเปนพืชท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน โดยชุมชน 

รําแดง ประกอบดวย มะมวงพิมเสนเบา ไผ และกลวยน้ําวา ซ่ึงพืชท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาใหยกระดับ

รายไดของเกษตรกร คือ กลวย รองลงมา คือมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู สวนไผ ยังไมสามารถสรางรายไดใหกับ

ชุมชน แมเปนพืชท่ี อบต. ตองการฟนฟูใหมีความสําคัญข้ึนมาก็ตาม 

กลวยน้ําวา  พัฒนาการจัดการผลิตโดยไวหนอ 2-3 หนอ ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1  

กิโลกรัม/ตน ในระยะการเจริญเติบโต และใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1  กิโลกรัม/ตน ในระยะใหผลผลิต  และ

หอผลดวยถุงสีฟา จะใหผลผลิตสูงกวาวิธีเดิมเกษตรกร คือ จํานวนหวี/เครือ 8.4 และ 6.3 น้ําหนักเครือ 10.7 และ 

8.5 กิโลกรัม น้ําหนัก/หวี  6.5 และ 5.8 กิโลกรัม จํานวนผล/หวี 14.8 และ 14.3  ผล ความยาวผล 10.8 และ 

10.5 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 11.6 และ 11.3 เซนติเมตร ความหวาน 24.8 และ 24.1 ˚Brix ในวิธีแนะนําและ

วิธีเดิมเกษตรกร ตามลําดับ  

การพัฒนาอัตลักษณสินคากลวย ทําการสรางเรื่องราวและคนหาลักษณะเดน เปน กลวยน้ําวา 

พรีเมียมรําแดง หมายถึงกลวยคุณภาพดีปลูกในพ้ืนท่ีดินยุคโฮโลซีน และพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีตาม

คําแนะนํากรมวิชาการเกษตร พรอมกับจัดทําโลโกสินคา และทําการประชาสัมพันธในสื่อวิทยุ สื่อออนไลนทําให

เปนท่ีรูจักและเกษตรกรสามารถจําหนายกลวยไดราคาสูงกวากลวยท่ัวไปเฉลี่ยหวีละ 10 บาท  

 การแปรรูปกลวย  เปนกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ทําใหเปนสินคาประจําถ่ินท่ีมีจุดเดน มีการ 

พัฒนาสูตรหลายๆ สูตร การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภคตอวัน คือ 33 กรัม ใหพลังงาน

ท้ังหมด 180 กิโลแคลอรี โคเลสเตอรอล 0 มิลลิกรัม คุณคาทางอาหารท่ีโดดเดนคือ แคลเซียม และ ธาตุเหล็ก เม่ือ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ เชน มีแคลเซียม สูงกวาขาวสังขหยด ประมาณ 3 เทา มีธาตุเหล็กสูงกวา

กลวยหอมทองทอดยี่หอหนึ่ง 3.5  เทา   

 การพัฒนาบรรจุภัณฑและการศึกษาอายุการเก็บรักษา พบวาการบรรจุแบบถุงฟลอย สามารถเก็บ 

รักษาได  60 วัน โดยท่ียังคงคุณภาพการบริโภคท่ีดี สวนการบรรจุถุงพลาสติกปากถุงปดแบบซิป และถุงแบบ

พลาสติกปดปากถุงแบบซีลดวยความรอน สามารถเก็บรักษาได 30  วัน  

การนํากลวยฉาบเขาสูตลาด พบวา สินคาเปนท่ีนิยมในโรงเรียน รานขายของชํา รานน้ําชา สวนท่ีราน 

ขายของฝากสนามบินหาดใหญ รานกาแฟ มีปญหาการสงสินคาไมตอเนื่อง การนําไปขายในงานแสดงสินคา 

OTOP ยังจําหนายไดนอย และการขายออนไลน ในเฟสบุก มีการสั่งซ้ือเปนระยะ แตในลาซาดา พบวายังไม

ประสบความสําเร็จ  

รายไดการจําหนวยกลวยฉาบ  เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย  

52,822 บาท/ป กําไรจะจัดสรรเปนคาแรงงานแกสมาชิกท่ีทําการผลิต และปนผลแกผูลงหุน  

 การพัฒนาการผลิตมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู โดยตัดแตงก่ิงหลังจากเก็บผลผลิต และใสปุยสูตร  

15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน หลังแตกยอดใหม และมีใบเพสลาด ฉีดพนไทโอยูเรีย อัตรา 5 ชอนโตะตอน้ํา 

20 ลิตร ออกดอก หลังจากพนไทโอยูเรีย 2 สัปดาห ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ตน ผลการบังคับ
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มะมวงออกดอกนอกฤดูพบวา สามารถบังคับดอกใหออกในหลายชวงของป เชน มีนาคม มิถุนายน ธันวาคม จะให

ผลผลิตเฉลี่ย 21.8- 34.0 กิโลกรัม/ตน ไดราคาผลผลิตสูงกวาในฤดูประมาณ 20 บาท   

การพัฒนาการปลูกไผ พบวาหลายพันธุเจริญเติบโตไดดี เม่ืออายุ 42 เดือน พบวา แตละพันธุมีความ 

สูง และจํานวนหนอไผท่ีแตกออกมาดังนี้ คือ  ไผซางหมน 533.1 และ 15.5  เซนติเมตร ไผขาวหลาม 550.0 และ 

11.0 เซนติเมตร ไผปกก่ิง 485.0 และ 15.5 เซนติเมตร  ไผตงลืมแลง 372.1 และ 14.4 เซนติเมตร ไผสีทอง 280.0 

และ 4.0 เซนติเมตร ไผรวก 463.0 และ 19.9 เซนติเมตร ไผซางนวล 383.3 และ 35.0 เซนติเมตร หรือ เฉลี่ยมี

ความสูง 438.1 เซนติเมตร และจํานวนหนอ 16.5 หนอ ตามลําดับ 

9.2 การพัฒนาพืชอาหาร 

 การปลูกพืชอาหารของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาน้ําทวม และขาดน้ําเปนประจํา จะมีนอย เพียง 6-8 

ชนิดตอครัวเรือน การพัฒนาใหเกษตรกรเพ่ิมการปลูกพืชอาหาร โดยการปลูกพืชในภาชนะตางๆ ซ่ึงสามารถ

จัดการดินและน้ําไดสะดวก พรอมกับจัดกิจกรรมท่ีเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการปลูกพืชอาหารมากข้ึน เชน 

ความตองการลดรายจาย การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซ่ึงผลการพัฒนาพบวาทําใหเกษตรกรมีการปลูก

พืชท่ีหลากหลายข้ึน จาก 9.5 ชนิดในป แรก เปน 15 และ 23.3 ชนิดในปท่ี 2 และ 3 หรือเฉลี่ย 15.9 ชนิด/ป  

และทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชอาการท่ีเปนสวนเกินจากการเปนอาหารในครัวเรือนเฉลี่ย 6,270 

บาท/ป   

9.3 การพัฒนาพืชสมุนไพร  

เกษตรกรยังใหความสําคัญนอย เนื่องจากการดูแลสุขภาพจะพ่ึงพายาแผนปจจุบัน เกษตรกรปลูก 

พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพนอย คือ รอยละ 6.8 มีชนิดพืชรวม 15 ชนิด เฉลี่ย 0.5 ชนิดตอครัวเรือน การจัด

กระบวนการใหเกษตรกรสนใจการปลูกเพ่ิมโดยการนําไปดูงานแหลงพืชสมุนไพร โรงพยาบาล ใหขอมูลเรื่อง

สุขภาพ และจัดทําแปลงตนแบบในชุมชนซ่ึงมีการปลูกพืชสมุนไพร 83 ชนิด พบวาทําใหมีเกษตรกรปลูกพืชเพ่ิมข้ึน 

เปนรอยละ 20 มีชนิดพืชรวม 46 ชนิด ชนิดพืชท่ีนิยมปลูก เชน วานหางจระเข ไพล ทุเรียนเทศ  ยอ ขม้ินขาว 

การปลูกสมุนไพรของเกษตรกรจะยั่งยืนตองมีการพัฒนาใหเกิดรายได ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด  

จากการทดลองสรางรายไดจากการจําหนายตนกลาสมุนไพร  ฟาทะลายโจร วานหางจระเข โดไมรูลม มะพราว

นกคุม มหัศจรรย  ฉ่ิง เกษตรกรมีรายไดเล็กนอย  550 บาท  และจากน้ํามันไพล 26,080 บาท หรือ 8,693 บาท/

ป  ปญหาของการผลิตสมุนไพรเพ่ือเปนรายได คือความสามารถทางการตลาด หากไมสําเร็จเกษตรกรก็จะลดการ

ผลิตลงเหลือเฉพาะท่ีไวใชประโยชน 

9.4 พืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืช 

เกษตรกร จะมีการปลูกพืชและมีการนําไปใชมากข้ึนจากการจัดกิจกรรมรณรงค และใหความรู ผลการ 

นําพืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชไปใชไดผลไมชัดเจน จึงทําใหเกษตรกรนํามาใชนอยลง แตยังคงเหลือ

เกษตรกรบางรายท่ีไมตองการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  พืชสมุนไพรเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางเดียวไมเพียงพอ

ในการนํามาจัดการศัตรูพืช จําเปนตองใชวิธีการอ่ืนๆรวมดวยในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เชน กับดักกาว
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เหนียว และชีวภัณฑ เกษตรกร พึงพอใจในการใช Basillus subtillis แตชีวภัณฑไมมีความพรอมในการใชงาน จึง

ไมเหมาะในการแนะนําเกษตรกร  

9.5 พืชอาหารสัตว  

พืชอาหารสัตว เปนพืชท่ีเหมาะสมในการปลูกบนพ้ืนท่ีรองสวน และมีการใหน้ําดวยระบบสปริงเกอร 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตดวยการใสปุย ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร + ปุยเคมี สูตร 0-3-0 อัตรา 

50 กิโลกรัม/ไร จะใหผลผลิตสูงกวา การใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร   ในหญาหวายขอ รอยละ 

14 และในหญาพายใบใหญ รอยละ 7 การขยายการปลูกพืชอาหารสัตวเกิดจากความตองการผลิตเพ่ือจําหนาย 

และผลิตไวใชเองรวมท้ังสํารองการขาดแคลนอาหารสัตวตอนฤดูน้ําทวม  

9.6 การพัฒนาพืชอนุรักษดินและน้ํา 

เกษตรกรใหความสําคัญกับการปองกันการพังทลายของดินรองสวน แตไมนิยมปลูกแฝกเนื่องจากเห็นวา 

ทําใหเปนท่ีอยูอาศัยของ หนู และงู การพัฒนาแปลงตนแบบการปลูกแฝกบริเวณขอบคันรองสวนในพ้ืนท่ีดินเหนียว

มีน้ําทวมขังรองสวนในฤดูฝนพบวา แฝกสามารถลดการพังทลายของคันรองสวนไดดีกวาการไมปลูกแฝก แตไม

สงผลชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินในบริเวณท่ีมีการปลูกและไมปลูกแฝก สวนพืชอนุรักษ

ดินและน้ําอ่ืนๆ เชน ปอเทือง ควรเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว ถ่ัวเขียว เพ่ือเปนรายได และหญาท่ีเปนพืชอาหารสัตว

สามารถปลูกท่ีขอบรองสวนเพ่ือลดการพังทลายของดินได คําแนะนําในการขยายผลการปลูกพืชอนุรักษดินและน้ํา 

ควรจัดทําแปลงตนแบบใหเกษตรกรไดศึกษาเรียนรู ไดเห็นประโยชนท่ีหลากหลาย  

9.7 การพัฒนาพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น 

การคัดเลือกพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนไดเลือกกลวยไมกะเรกะรอน ซ่ึงเปนพืชท่ี 

ข้ึนอยูตามบริเวณตนตาลโตนด กะเรกะรอนของตําบลรําแดง พบ 3 สายพันธุ คือ กะเรกะรอนปากเปดสีมวง ซ่ึง

เปนพันธุท่ีพบมากท่ีสุด สวนกะเรกะรอนปากเปดสีขาวและกะเรกะรอนดามขาวสีมวงพบวามีอยูนอย 

 ข้ันตอนการปลูกกะเรกะรอนในกระถาง วัสดุปลูก เปลือกมะพราวและมะพราวสับใสลงกระถาง คัดเลือก

หนอพันธุท่ีสมบูรณจากตนตาลโตนด และตัดแตงรากของกะเรกะรอน เพ่ือใหรากใหมแตกในกระถางไดอยางเต็มท่ี   

ใสปุยละลายชา (ออสโมโคส) สูตร 13-13-13 อัตรา 15 กรัมตอกระถาง ทุกสองเดือน  ใสปุยเกล็ด สูตร 15-15-15 

อัตรา 100 กรัม/น้ํา 15 ลิตร ผสมปุยเรงรากน้ํา อัตรา 100 ซีซี/น้ํา 15 ลิตร ฉีดพนทุกสัปดาห ทําการตัดแตงตนท่ี

เสียออกเม่ือพบเจอ เพ่ือใหตนกะเรกะรอนแข็งแรงและสวยงาม ประมาณ 20-30 วัน จะมีการแตกหนอใหม และ

ภายใน 90 – 120 วัน จะปรากฏดอกใหเห็นชอดอก ชอดอกมีอายุดอกบานประมาณ 14 – 21 วัน ในสภาพท่ี

เหมาะสม สามารถใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป 

 ลักษณะประจําพันธุของกะเรกะรอนของตําบลรําแดง กะเรกะรอนปากเปดสีมวง จากการคัดแยกหนอ

กะเรกะรอนจากกระถางเดิม และนําหนอใหมไปปลูกในกระถาง พบวาหนอใหมจะแตกในระยะเวลาประมาน 20 

วัน มีการแตกหนอยประมาณ 7 หนอ/กระถาง/ป  และเริ่มออกดอก เม่ืออายุ 4-5 เดือน พบวามีชอดอก 3 ชอตอ

กระถาง  ความยาวของชอเฉลี่ย 70.5 เซนติเมตรตอชอ จํานวนดอกเฉลี่ย  13 ดอก ระยะหางระหวางดอกเฉลี่ย 
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5.8 เซนติเมตร ความกวางดอก 4.3 เซนติเมตร ชอดอกมีอายุ 16 วัน  กะเรกะรอนปากเปดสีขาว  จํานวนหนอ

แตกใหม 4 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ 4 เดือน ความยาวของชอเฉลี่ย 77 เซนติเมตร จํานวนดอกเฉลี่ย 11 ดอกตอ

ชอ ระยะหางระหวางชอดอกคอนขางหางเฉลี่ย 5.8 เซนติเมตร ชอดอกมีอายุ 14 วัน   กะเรกะรอนดามขาวสีมวง 

จํานวนหนอแตกใหม 7 หนอ/ป ออกดอกเม่ืออายุ  5 เดือน ความยาวของชอเฉลี่ย 32 เซนติเมตร จํานวนดอก

เฉลี่ย 13 ดอก ระยะหางระหวางดอกคอนขางถ่ีเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ความกวางดอก 2.8 เซนติเมตร อายุชอดอก

ประมาณ 14 วัน 

 ปกติเกษตรกรจะใหความสําคัญกับพืชกลุมอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินนอย ในการพัฒนาจึงตองชี้ใหเห็น

ความสําคัญในเชิงวัฒนธรรม เชน ความเชื่อมโยงพืชกับประวัติชุมชน หรือการรักษาพืชทองถ่ินไวใหอนุชนรุนตอไป     

9.8 พืชใชสอย พืชพลังงานและเช้ือเพลิง 

การพัฒนาพืชกลุมไมใชสอย พืชพลังงานและเชื้อเพลิง โดยจัดแปลงตนแบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนาท่ี 

ปรับสภาพเปนรองสวน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา ยางพารา และสน โดยปลูก 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี 

1 ปลูกพืชแตละชนิดแบบสลับแถว ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา ยางพารา และสน ระยะปลูก 2 x2 เมตร 

รูปแบบท่ี 2 ปลูกพืชแตละชนิดสลับตนในแถวเดียวกัน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี และแคนา ระยะปลูก 2x2 

เมตร  รูปแบบท่ี 3 ปลูกพืชเปนผสมผสาน ไดแก ตะเคียน มะฮอกกานี แคนา และยางพารา ระยะปลูก 1 x 1 

เมตร  ระหวางกลุมหางกัน 2 เมตร  

 การเจริญเติบโตของพืชเม่ืออายุ 48 เดือน พบวา ตะเคียน การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ 

จะเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือมีขนาดรอบโคนตน 15.5 เซนติเมตร และ ความสูง 260.8 เซนติเมตร รองลงมาคือการ

ปลูกแบบสลับชนิดในแถวเดียวกัน  มะฮอกกานี  การปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ จะเจริญเติบโตดี

ท่ีสุด คือ  มีขนาดรอบโคนตน  30.2 เซนติเมตร และ ความสูง 646.7 เซนติเมตร แคนา การปลูกทุกรูปแบบจะมี

การเจริญเติบโตท่ีใกลเคียงกัน คือมีขนาดรอบโคนตน  34.3 เซนติเมตร และ ความสูง 542.6  เซนติเมตร สนทะเล  

การปลูกแบบสลับแถวกับไมยินตนชนิดอ่ืนๆ คือมีขนาดรอบโคนตน  47.8 เซนติเมตร ความสูง 1,341.7 เซนติเมตร 

ยางพารา พบวามีการเจริญเติบโตไมดี ไมเหมาะสมในการปลูกในสภาพนา  การขยายพ้ืนท่ีการปลูกพืชกลุมไมใช

สอย พืชพลังงาน และเชื้อเพลิง สามารถแนะนําในรูปแบบการปลูกในพ้ืนท่ีรอบๆ แปลงรองสวน แตจะตองไมใหมี

ปญหาการรุกล้ําเขตแดนกับแปลงเพ่ือนบาน และควรอํานวยความสะดวกในการจัดหาพันธุไมแกเกษตรกร 

9.9  การพัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง พืชท่ีเกษตรกรจะใหความสําคัญอันดับแรกๆ คือพืชท่ีสามารถ

กอใหเกิดรายได รองลงมาคือ พืชท่ีจะเปนอาหาร ตามลําดับ สวนการพัฒนากลุมพืชอ่ืนๆ ควรหาวิธีการท่ีจะทําให

เกิดรายได สรางคุณคาในการเอ้ือประโยชนตอการผลิตและทางสังคม ซ่ึงจําเปนตองใชพลังกลุมเขามาเปนแรงจูงใจ 

หรือ เปนการปลูกปาในใจคน พรอมกับมีการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในดานการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม 

และการตลาด   
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การทดลองท่ี 3  พัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ โดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

การวิเคราะหพ้ืนท่ีและวิเคราะหระบบเกษตร   

ขอมูลท่ัวไปตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีจํานวนประชากร   จํานวนหลังคาเรือนตามการ

สํารวจ  จํานวน  532  หลัง   จาํนวนประชากรตามการสํารวจ 2,339 คน  แยกเปนชาย 1,125 คน หญิง 

จํานวน 1,214  คนมีพ้ืนท่ี 7,821 ไร เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 6,824 ไร พ้ืนท่ีทําการประมง 41 ไร พ้ืนท่ีท่ีอยู

อาศัย 946 ไร พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 10 ไรแบงการปกครองเปน 7 หมูบาน   

สภาพภูมิประเทศ เปนท่ีนา  (ภาพท่ี 3.1) มักมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ลักษณะ อากาศท่ัวไป มีลักษณะรอน

ชื้น สลับกันไปตามฤดูกาล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ ตลอดป 79% ฤดูฝน 

ระยะแรก ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม - กันยายน ในชวง 5 เดือน จะมี

ฝนตกกระจายเปนระยะแตไมมากนัก ระยะท่ีสอง ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือน 

ตุลาคม - มกราคม ในระยะนี้จะมีฝนตกชุกและมีน้ําทวมขัง  ฤดูรอน ริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ชุดดิน

ของตําบลรําแดง คือ กลุมชุดดิน 3 เปนดินท่ีเกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจมีชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล 

ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง  

อาชีพ ประชากรตําบลรําแดงทํานาเปนอาชีพหลักรอยละ 64.46 โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 

-กุมภาพันธ อาชีพอ่ืนๆเชน กอสราง รับจางโรงงาน คาขาย และรับราชการ รอยละ 4.18  โดยมีพืชท่ีสรางรายได 

ดังนี้ คือ ขาว พืชรองสวน เชน กลวย มะมวง มะละกอ ไมดอก คือ ดาวเรืองตาลโตนด ปศุสัตว และประมง  

 ความตองการของประชาชน (สํารวจโดยอบตําบลรําแดง) ควรสงเสริมสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ

หลังการเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว การทําการเกษตรฤดูแลง แหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตร  การอนุรักษปา ปลูกปาไม

เสริม  การปรับหนาดิน และความรู  

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงพ้ืนท่ี หมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่ีมา: google.com/ maps 
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ขอมูลสถานครัวเรือนและการประกอบอาชีพของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา (จาการสํารวจกลุมตัวอยาง 43 ราย) 

สถานะครัวเรือน เกษตรกรผูใหขอมูลเปน เพศชาย รอยละ 63.64 และเพศหญิง รอยละ 36.36 สมาชิกใน

ครอบครัว เฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน  แรงงานสวนใหญสูงอายุ คือ มีชวงอายุ 50 ปลงมา รอยละ 31.10 ระหวาง 51 

– 60 ป รอยละ 43.20 และชวงอายุระหวาง 60 ปข้ึนไป รอยละ 22.70 การศึกษา จบการศึกษาระดับ ป.1 - ป.7 

รอยละ 68.20 และการศึกษาระดับมัธยมข้ึนไป รอยละ 31.20  การทํางานดานเกษตร มีผูทํางานเกษตรเต็มเวลา 

รอยละ 65.90 ทํางานเกษตรแตไมเต็มเวลา รอยละ 34.10  

การถือครองท่ีดินการเกษตรและการใชท่ีดิน  มีท่ีดินใชประโยชนท้ังหมด เฉลี่ย 3.02 แปลง กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

มีพ้ืนท่ีของตนเอง เฉลี่ย 10.13 ไร ใชท่ีดินของผูอ่ืนรอยละ 43.00 เฉลี่ย 6.88 ไร รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด เฉลี่ย 17.01 ไร  

การใชประโยชนท่ีดิน ไดแก เกษตรกรรอยละ 81.82 มีท่ีนา พ้ืนท่ีเฉลี่ย 12.87 ไร ท่ีรองสวน รอยละ 52.27  

เฉลี่ย 2.14 ไร ท่ีสวนไมผลรอยละ 6.82  เฉลี่ย 0.74 ไร ท่ีพืชผักรอยละ 13.64 เฉลี่ย 0.15 ไร และการใชท่ีดินใน

ประโยชนอ่ืนๆ เชน ปาลม, การเลี้ยงปลา เปนตน รอยละ 22.73  เฉลี่ย 0.83  ไร  (ตารางท่ี 3.1) 

 

ตารางท่ี 3.1 การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลาป 2559 (กลุมตัวอยาง 44 ราย) 

รายการ เกษตรกร(รอยละ) พ้ืนท่ีเฉล่ีย(ไร) 

แปลงท้ังหมด(แปลง) - 3.02 

ตนเอง - 10.13 

ผูอ่ืน - 6.88 

พ้ืนท้ังหมด - 17.01 

ท่ีนา 81.82      12.87  

ท่ีรองสวน 52.27        2.14  

ท่ีสวนไมผล 6.82        0.74  

ท่ีพืชผัก 13.64        0.15  

อ่ืนๆ 22.73        1.11  

 

กิจกรรมและอาชีพการเกษตรของครอบครัว 

กิจกรรมการปลูกพืชแตละชนิด  เกษตรกรมีการปลูกขาว  รอยละ 81.82 เฉลี่ย 12.87 ไร ไมผล รอยละ  

18.60 เฉลี่ย 0.69 ไร ตาลโตนด รอยละ 95.45 เฉลี่ย 52.34 ตน แบงเปน การทําน้ําตาลรอยละ 15.91 ขายลูก

ตาล รอยละ 20.45 และใหเชาตนตาลโตนด รอยละ 11.36, พืชผัก รอยละ 13.64 เฉลี่ย 0.15  ถ่ัวเขียวรอยละ 
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4.55  เฉลี่ย 0.11 ไร  ปอเทือง รอยละ 11.36 เฉลี่ย 0.55  กลวย รอยละ 22.73 เฉลี่ย 13.02 และอ่ืนๆ เชน ปาลม 

และดาวเรือง รอยละ 15.91 เฉลี่ย 0.93 ไร มากท่ีสุด 10 ไร  

กิจกรรมการเล้ียงสัตว เกษตรกรเลี้ยงปลา รอยละ 9.09 เฉลี่ย 197.73 เลี้ยงวัว รอยละ 54.55 เฉลี่ย 3.27 

ตัว เลี้ยงไก รอยละ 31.82 เฉลี่ย 7.52  ตัว  และเลี้ยงแพะ รอยละ 2.27 เฉลี่ย 1.36 ตัว    

อาชีพนอกเกษตร  ไดแก รับจาง กอสรางคาขาย ทําไมตาลโรงสีขาวขับรถรับจางเจาหนาท่ีวัดมาตราน้ํา

ขาราชการบํานาญ และอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3.2 ) 

 

ตารางท่ี 3.2 อาชีพของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาป 2559 (กลุมตัวอยาง 

44 ราย)  

พืช เกษตรกร(รอยละ) จํานวนเฉล่ีย 

1. ทํานา(ไร) 81.82 12.87 

2. ปลูกไมผล(ไร) 18.18 0.69 

3. ปลูกพืชผัก(ไร) 13.64 0.15 

4. ปลูกถ่ัวเขียว(ไร) 4.55 0.11 

5. ปลูกปอเทือง(ไร) 11.36 0.55 

6. ตาลโตนด(ตน) 95.45 52.34 

ทําเอง 15.91  

ขายผล 20.45  

ใหเชาตน 11.36  

7. ปลูกกลวย(ตน) 22.73 13.02 

8. ปลูกพืชอ่ืนๆ(ไร) 15.91 0.93 

9. เลี้ยงปลา(ตัว) 9.09 197.73 

10. เลี้ยงโค(ตัว) 54.55 3.27 

11. เลี้ยงไก(ตัว) 29.55 7.52 

12. เลี้ยงแพะ(ตัว) 2.27 1.36 

 

จากนั้นจําแนกพ้ืนท่ีเกษตรกรตามขนาดฟารม และคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ คือ พ้ืนท่ี 5 ไรลงมา 6-

10 ไร 11-15 ไร 16-20 ไร และ 21 ไร ข้ึนไป  การวิเคราะหระบบเกษตรในภาพรวมของเกษตรกรรวมโครงการ 

พบวา เกษตรกรมีอาชีพหลักทางการเกษตร คือการทํานา ตาลโตนด เลี้ยงปศุสัตว และประมง นอกจากนั้นจะมี

อาชีพนอกเกษตร คือ รับจาง และคาขาย  ขอมูลรายได ของฟารมตนแบบ หมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา พบวาเกษตรกรมีรายไดจากการเกษตร 139,140 บาท/ป หรือ รอยละ 48.9 ของรายไดท้ังหมดของ
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ครัวเรือน  ในจํานวนนี้มาจากพืช 68,140 บาท/ป หรือคิดเปนรอยละ 23.9 ของรายไดท้ังหมดของครัวเรือน  ซ่ึง

หมายความวาเกษตรกรไมได พ่ึงพาการผลิตพืชในการดํารงชีพแตเพียงอยางเดียว และภาคนอกเกษตรมี

ความสําคัญกับรายไดครอบครัว (ตารางท่ี 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 ขอมูลรายได ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   

รายการ บาท/ป รอยละ 

รายไดเกษตร 139,140 48.9 

พืช 68,140 23.9 

ปศุสัตว 23,000 8.1 

ประมง 48,000 16.9 

รายไดนอกเกษตร 145,400 51.1 

รวม 284,540 100.0 

 

การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 3 ไร (นายสุเทพ) 

วัตถุประสงคของฟารม คือ พออยู พอกิน พอใช ปลูกพืชกินเอง เหลือจึงนําไปขาย ใชจายอยาง

ประหยัด อดออม ขยัน มีเงินเหลือเก็บสําหรับเรื่องฉุกเฉิน อะไรประหยัดไดก็ประหยัด 

 อาชีพเดิม   ชางเครื่องในโรงงาน ชางตรวจสภาพรถ และรับจาง 

 ระบบเดิม ทํานาอยางเดียวในพ้ืนท่ี 3 ไร  

 การพัฒนา ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนา 2 ไร เปนรองสวน เพ่ือปลูกพืชผสมผสานตามแนวทาง 9 พืช 

    ผสมผสานพอเพียง ปลูกไมผล พืชผัก เปนรายไดหลัก  

  ผลการดําเนินงาน 

ความหลากหลายของการผลิตพืช พบวา การปลูกพืช ประกอบดวย ขาว 1 ไร เพ่ือไวบริโภค และปลูกพืช

ผสมผสานตามแนวทาง 9 พืชผสมผสานพอเพียง เชน มะมวงโชคอนันต 105 ตน ฝรั่งกิมจู 64 ตน มะละกอ 33 

ตน มะนาว 24 ตน กลวยหอมทอง 45 ตน มะพราวแกง 34 ตน หมาก 32 ตน พริก มะเขือยาว 150 ตน ตะไคร 

500 กอ และพืชอ่ืนๆ เชน  ชิ่ง (มะเดื่อ) ตะไคร ขนุน กลวยน้ําวา กลวยหิน หญาเนเปยร ขา พริกไทย ไผ แฝก ถ่ัว

เขียว ฟกทอง ปอเทืองภายหลังจากการเก็บเก่ียวขาว และมีโรงเรือนเห็ดนางฟา 400 กอน บริเวณท่ีพักอาศัย โดย

พืชหลักท่ีคาดหวังในการสรางรายไดหลัก คือมะละกอ ฝรั่ง และพืชผัก ผลปรากฏวาแปลงปลูกพืชไดรับความ

เสียหายจากน้ําทวมขังติดตอกันหลายป ทําให มะละกอ และพืชอายุสั้น ตาย 100% สงผลใหเกษตรกรใหความ

สนใจแปลงปลูกพืชนอยลงในปตอๆมา และใชแรงงานสวนใหญกับอาชีพนอกเกษตร   

ฝรั่งกิมจู 
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 ในพ้ืนท่ีปลูก 0.5 ไร ใหรายไดเฉลี่ย 4,550, 18,600 และ 5,905 บาท/ป ในปท่ี 1, 2 และ 3  หรือเปน

ผลผลิต 455, 1,488 และ 590.2 กิโลกรัม/ไร  ซ่ึงผลผลิตในปท่ี 3 ลดลงเนื่องจากความเสียหายจากน้ําทวมสูง ท้ังนี้

ในสภาพปกติท่ีมีการจัดการท่ีดีของเกษตรกร พบวาฝรั่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตปละ 8-10 เดือน และมีผลผลิต

สูงสุด 1,488 กิโลกรัม/ไร  เปนรายได 37,200 บาท/ไร/ป ในพ้ืนท่ีเกษตรกร 2  ไร หากมีการปรับมาปลูกฝรั่งอยาง

เดียว คาดวาจะมีรายได 74,400 บาท/ป    

รายได เกษตรกรมีรายไดหลัก มาจาก ฝรั่ง พริก เห็ด ขาว กลวย และ ปลา เฉลี่ย 15,422 บาท/ป ซ่ึงไม

เพียงพอตอการดํารงชีพ แตอยางไรก็ตามการพัฒนาพ้ืนท่ีนา มาเปนรองสวน ทําใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชได

หลากหลายข้ึน มีรายไดสูงกวาการทํานาอยางเดียวประมาณ 3 เทา และสามารถตอบสนองการปลูกพืชเพ่ือเปน

อาหารและรายไดเสริมในครัวเรือน และรายไดเกษตรกรจะมีเพ่ิมข้ึนเม่ือมะมวงใหผลผลิต (ตารางท่ี 3.4 และ ภาพ

ท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.4  ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ระบบรองสวนพืชผสมผสาน  ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

รายการ 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

ตนทุน (บาท) 8,125 2,525 2,025 4,225 

รายได (บาท) 16,790 18,870 10,605 15,422 

รายไดสุทธ ิ(บาท) 8,665 16,345 8,800 11,270 

 

 



139 
 
 

  
การปรับนาเปนรองสวน 

 

 
การปลูกพืชตางๆ บนพ้ืนท่ีนาและ รองสวน 3 ไร 

 
สภาพน้ําทวมขังแปลง 

 
การเปนแหลงศึกษาดูงานในชวงปแรกของการดําเนินงาน 

ภาพท่ี 3.2  ภาพการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 3 ไร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ  

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด ไมเกิน 5 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบ

ผสมผสาน ในฟารมเกษตรกรขนาด 3 ไร จัดการผลิตพืชจากเดิมทํานา โดยปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนา 2 ไร เปนรองสวน 

เพ่ือปลูกไมผล และพืชผัก ทําใหมีความหลากหลายของชนิดพืชเพ่ิมข้ึนเปน 24 ชนิด มีรายไดมาจาก ฝรั่ง พริก เห็ด 

ขาว กลวย และ ปลา เฉลี่ย 15,422 บาท/ป  สูงกวาการทํานาอยางเดียวประมาณ 3 เทา สามารถตอบสนองการ

ปลูกพืชเพ่ือเปนอาหารและรายไดเสริมในครัวเรือนได แตยังไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงตองทําอาชีพนอกเกษตร

เพ่ือเปนรายไดหลัก ในกรณีท่ีตองการเพ่ิมรายไดทางเกษตร พบวาฝรั่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงสุด 1,488 

กิโลกรัม/ไร  เปนรายได 37,200 บาท/ไร/ป ในพ้ืนท่ีเกษตรกร 2  ไร หากมีการปรับมาปลูกฝรั่งอยางเดียว คาดวา

จะมีรายได 74,400 บาท/ป    

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ภายใตเง่ือนไขสําคัญท่ีมีผลตอการ

จัดการผลิตพืช คือ เกษตรกรมีแรงงานทําการเกษตร 1 คน และทํางานเกษตรไมเต็มเวลา ประกอบกับแปลงมี

ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน นอกจากนั้นแปลงปลูกพืชยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เชน ไฟฟาในไรนาเพ่ือ

ใชสูบน้ําปลูกพืช ทําใหรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ตองทํางานนอกเกษตรท่ีมีรายไดท่ีแนนอนเปนอาชีพหลัก 

แนวทางการปรับปรุงของเกษตรกรตอไป คือขยายการปลูกฝรั่ง เปน 2 ไร จะทําใหมีรายไดประมาณ 9,300 บาท/

เดือน หรือพัฒนาการปลูกมะมวงซ่ึงเปนพืชหลักอีกชนิดหนึ่งท่ีกําลังจะใหผลผลิตตอไป 

 

 

 

2. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร นางสมบูรณ   

วัตถุประสงคของฟารม คือ พออยู พอกิน ใชชีวิตแบบสบายๆ อยูเปนตัวของตัวเอง 

อาชีพเดิม   ทํางานโรงงาน 

ระบบเดิม   นาขาว และ ดาวเรือง  

การพัฒนา  การปลูกดาวเรือง และปลูกพืชอ่ืนๆ ตามแนวคิด 9 พืชผสมผสานพอเพียง   

ผลการดําเนินงาน 

การผลิตดาวเรือง   เกษตรกรมี แรงงาน 2 คน ปลูกดาวเรืองไดแบบไมซํ้าแปลงประมาณ 4 รอบ 

เปนพ้ืนท่ี 2-4 ไร/ป ซ่ึงข้ึนกับสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม  ผลการพัฒนาการปลูกดาวเรือง พบวาสามารถปลูกได

ตลอดป แตในฤดูท่ีฝนตกชุกจะใหผลผลิตนอยลง  จากการเปรียบเทียบพันธุ พบวาพันธุท่ีเกษตรนิยมมากท่ีสุดคือ 

พันธุโกลดเดน มีผลผลิตสูง จํานวนดอกมาก ขนาดดอกไมใหญมาก อายุการเก็บเก่ียวนาน และตนสวยไมมีตําหนิ 

รองลงมา คือ พันธุทองเฉลิม ลักษณะดอกคลายกับโกลดเดนแตใหจํานวนดอกไมมาก 2-3 ดอก/ตน เก็บเก่ียวได
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นาน และ พันธุศรีสยาม มีดอกใหญ กลีบดอกแนน เก็บเก่ียวดอกไดมากในรุนแรก แตในรุนหลังดอกไมสวยและ

เก็บเก่ียวไดนอยลงกวาเดิม  

ข้ันตอนการปลูกดาวเรือง  

การเพาะกลา  เพาะในกระบะเพาะ ยายปลูกเม่ือกลาอายุ 15 วัน 

การปลูก ไถยกรอง ปลูกรองละ 2 แถว ระยะ 40 x 40 เซนติเมตร 2 แถวคู เวน 

ระยะ ระหวางรอง 50-100 เซนติเมตร ไรละประมาณ 3,300- 4,000 ตน 

รองกนหลุมดวยปุยสูตร 15-15-15 รวมกับปุยอินทรียเม็ด 

อายุ 7 วันหลังปลูก ใสปุยสูตร 25-7-7  โรยรอบโคน ตนละ 1 ชอนชา ใสมูลไกหมัก  

รอบบริเวณโคนตน  

ชวงเรงการออกดอก 

และเพ่ิมผลผลิตใหมี 

จํานวนมาก 

ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร ทุก ๆ 10 วัน  

ใสปุยสูตร 18-18-18 (ปุยเกล็ด) อัตราสวน 100 กรัม/น้ํา 20ลิตร 

ฮอรโมนสําเร็จรูปทางการคา อัตราสวน 20 ซีซี/20 ลิตร, สารจับใบ  

อัตราสวน 20 ซีซี/20 ลิตร   
 

เริ่มเพาะดาวเรือง 14 กุมภาพันธ  ปลูกวันท่ี 28 กุมภาพันธ  เริ่มเก็บเก่ียววันแรก 12 เม.ย.  รวมอายุได 43 

วัน  เก็บเก่ียววันสุดทาย 4 ก.ค. รวมชวงเวลาเก็บเก่ียว 53 วัน จํานวนครั้งเก็บเก่ียว 21 ครั้ง  ผลผลิตรวม 109,978 

ดอก/ไร จําแนกเปน ดอกตุมรอยละ 1.4 หรือ 1,500 ดอก ราคา 0.30 บาท/ดอก ขนาดเล็ก รอยละ 36.0 หรือ 

39,548  ดอก ราคา 0.50 บาท/ดอก ขนาดกลาง รอยละ 42.0 หรือ 46,240  ดอก ราคา 0.70 บาท/ดอก ขนาด

ใหญ รอยละ 20.6  หรือ 22,690 ดอก ราคา 1.00 บาท/ดอก รายไดรวม  75,952 บาท/ไร ตนทุน 13,680 บาท/

ไร  รายไดสุทธิ 62,272 บาท/ไร  BCR= 5.6 ปญหาดอกดาวเรืองไดรับความเสียหายจากฝนตกหนักในชวงตอนเย็น

และหรือเวลากลางคืนทําใหดอกดาวเรืองเกิดอาการช้ําน้ํา หากในตอนเชามีแสงแดดจัดจะทําใหกลีบดอกเกิด

อาการมีลักษณะเปนสีน้ําตาลคลายอาการไหมสงผลใหไดรับความเสียหายเนื่องจากไมสามารถขายได และมีการ

ระบาดของหนอนทําลายดอก (ตารางท่ี 3.5-3.6 ภาพท่ี 3.3 )    
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ตารางท่ี 3.5  ขนาดดอก  จํานวนดอก ราคา และรายได ดาวเรือง ของฟารมเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

รายการ เสนผาศูนยกลางดอก 

(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก 100 ดอก 

(กิโลกรัม) 

จํานวนดอก 

(ดอก/ไร) 

รอยละ ราคา 

( บ า ท /

ดอก) 

รายได 

( บ า ท /

ไร) 

 

ดอกตุม 6.3 0.8 1,500 1.4 0.3 450  

ดอกเล็ก 7.1 1.11 39,548 36.0 0.5 21,544  

ดอกกลาง 8.1 1.52 46,240 42.0 0.7 32,368  

ดอกใหญ 8.3 1.95 22,690 20.6 1.0 21,590  

รวม   109,978 100  75,952  

 

ตารางท่ี 3.6  วันเก็บเก่ียว ปริมาณดอก ราคา และรายได ดาวเรือง ของฟารมเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรํา

แดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

วันเก็บเกี่ยว ขนาดดอก จํานวนดอก ราคาขาย (บาท) รายได (บาท) รายไดรวม (บาท) 

12 เม.ย. 61 เล็ก 1,200 0.50 600 4,050  
กลาง 1,500 0.70 1,050 

 

 
ใหญ 2,400 1.00 2,400 

 

15 เม.ย. 61 เล็ก 1,200 0.50 600 3,405  
กลาง 3,150 0.70 2,205 

 

 
ใหญ 600 1.00 600 

 

18 เม.ย. 61 เล็ก 2,550 0.50 1,275 4,375  
กลาง 4,000 0.70 2,800 

 

 
ใหญ 300 1.00 300 

 

21 เม.ย. 61 เล็ก 3,800 0.50 1,900 4,231  
กลาง 3,330 0.70 2,331 

 

24 เม.ย. 61 เล็ก 2,800 0.50 1,400 2,975  
กลาง 2,250 0.70 1,575 

 

27 เม.ย. 61 เล็ก 4,800 0.50 2,400 4,500  
กลาง 3,000 0.70 2,100 

 

6 พ.ค. 61 กลาง 1,200 0.70 840 1,940  
ใหญ 1,100 1.00 1,100 

 

10 พ.ค. 61 ตุม 1,500 0.30 450 2,480 
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วันเก็บเกี่ยว ขนาดดอก จํานวนดอก ราคาขาย (บาท) รายได (บาท) รายไดรวม (บาท)  
เล็ก 2,400 0.50 1,200 

 

 
กลาง 900 0.70 630 

 

 
ใหญ 200 1.00 200 

 

14 พ.ค. 61 เล็ก 1,050 0.50 525 1,835  
กลาง 1,300 0.70 910 

 

 
ใหญ 400 1.00 400 

 

17 พ.ค. 61 กลาง 1,500 0.70 1,050 3,000  
ใหญ 1,950 1.00 1,950 

 

21 พ.ค. 61 เล็ก 1,100 0.50 550 3,465  
กลาง 1,950 0.70 1,365 

 

 
ใหญ 1,550 1.00 1,550 

 

26 พ.ค. 61 เล็ก 4,551 0.50 2,276 6,496  
กลาง 4,773 0.70 3,341 

 

 
ใหญ 880 1.00 880 

 

27 พ.ค. 61 เล็ก 2,342 0.50 1,171 3,707  
กลาง 3,623 0.70 2,536 

 

28 พ.ค. 61 เล็ก 3,541 1.00 3,541 4,748  
กลาง 1,725 0.70 1,208 

 

29 พ.ค. 61 กลาง 1,265 0.70 886 4,296  
ใหญ 3,410 1.00 3,410 

 

30 พ.ค. 61 เล็ก 1,110 0.50 555 4,365  
กลาง 2,300 0.70 1,610 

 

 
ใหญ 2,200 1.00 2,200 

 

31 พ.ค. 61 เล็ก 1,332 0.50 666 2,974  
กลาง 1,725 0.70 1,208 

 

 
ใหญ 1,100 1.00 1,100 

 

1 ก.ค. 61 เล็ก 3,330 0.50 1,665 2,873  
กลาง 1,725 0.70 1,208 

 

2 พ.ค. 61 กลาง 1,000 0.70 700 4,000  
ใหญ 3,300 1.00 3,300 

 

3 ก.ค. 61 เล็ก 1,110 0.50 555 3,265 
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วันเก็บเกี่ยว ขนาดดอก จํานวนดอก ราคาขาย (บาท) รายได (บาท) รายไดรวม (บาท)  
กลาง 2,300 0.70 1,610 

 

 
ใหญ 2,200 0.50 1,100 

 

4 ก.ค. 61 เล็ก 1,332 0.50 666 2,974  
กลาง 1,725 0.70 1,208 

 

 
ใหญ 1,100 1.00 1,100 

 

รวม ตุมรวม 1,500 0.30 450 
 

 
เล็กรวม 39,548 0.50 21,544 

 

 
กลางรวม 46,240 0.70 32,368 

 

 
ใหญรวม 22,690 1.00 21,590 

 

รวมท้ังหมด 
 

109,978 
 

75,952 75,952 

 

ตนทุน  คาไถ 3 รอบ 1,800 บาท/ไร  คาเมล็ดพันธุ 3,600 เมล็ด 3,600 บาท/ไร   คาดินเพาะปลูก 1 

กระสอบ 380  บาท/ไร  คาถาดเพาะปลูก 40 ถาด 800 บาท/ไร  คาฮอรโมนสําเร็จรูปทางการคา 1,000 บาท/ไร  

คาปุยทางใบ จํานวน 1 กิโลกรัม 180 บาท/ไร  ปุยเคมี จํานวน 120 กิโลกรัม  2,320 บาท/ ไร  คาน้ํามัน สูบน้ํา 

500 บาท/ไร รวมตนทุน 13,680 บาท/ไร  

 
 

ภาพท่ี 3.3  วันเก็บเก่ียวดาวเรือง และปริมาณของดอกขนาดตางๆ ของเกษตร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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รายได 

  ในปแรกเกษตรกรมีรายไดสวนใหญจากดาวเรือง 4 ไร และมะเขือบางสวน สวนปท่ี 2 มีการปลูกดาวเรือง

นอยลงเนื่องจากสภาพอากาศไมเหมาะสม ทําใหมีรายไดจากมะเขือเปนหลัก และ ปท่ี3 เกษตรกรหันไปทํางาน

รับจางเปนหลักและไมคอยมีรายไดจากการปลูกพืช เฉลี่ย มีรายได 177,247 บาท/ป  รายไดสุทธิ 155,000 บาท/

ป (ตารางท่ี 37) 

 

 

 

ตารางท่ี 3.7  ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ระบบดาวเรือง  ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา  

รายการ/ป 2559 2560 2561 เฉล่ีย  

ตนทุน         52,000        8,000        6,740      22,247  

รายได       387,200       56,220       88,320    177,247  

รายไดสุทธิ      335,200       48,220       81,580    155,000  
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ภาพท่ี 3.4   การปลูกดาวเรืองของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ  

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรปลูกดาวเรือง

เปนพืชหลัก พบวาการปลูกในพ้ืนท่ี  4 ไร โดยทยอยปลูกเปนแปลงเล็กเพ่ือใหเหมาะสมกับจํานวนแรงงาน  การ

ปลูกโดยเพาะกลา 14 วัน แลวปลูก เริ่มเก็บเก่ียววันแรกเม่ืออายุ 43 วัน หลังปลูก เก็บเก่ียวได 21 ครั้ง  รวม

ชวงเวลาเก็บเก่ียว 53 วัน ไดผลผลิตรวม 109,978 ดอก/ไร รายไดรวม 75,952 บาท/ไร ตนทุน 13,680 บาท/ไร  

รายไดสุทธิ 62,272 บาท/ไร  BCR= 5.6 ถือวาเปนพืชท่ีใหรายไดดี แตจะตองเฝาระวังเรื่องหนอนทําลายดอก และ

การปลูกในชวงฤดูฝนตกชุก 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม คือ การปลูกดาวเรืองเปนพืชท่ี

นาสนใจท่ีเกษตรกรท่ัวไปจะนําไปปลูกเพ่ือเปนรายได โดยปจจัยความสําเร็จ คือการจัดการแปลงปลูกแบบยกรอง

เพ่ือระบายน้ํา ติดตั้งระบบน้ํา จัดการปุย การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการจัดหาตลาด    

 

3. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร นางสนธิยา   

วัตถุประสงคของฟารม ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชใหเปนรายได และมีความสุข 

อาชีพเดิม    พนักงานธนาคาร 

ระบบเดิม   นาขาว ปรับสภาพนาเปนรองสวนปลูกไมผล 

การพัฒนา  นาขาว ปรับสภาพนาเปนรองสวนปลูกไมผล พืชผักยกแคร และปลูกพืช 

ผสมผสานตามแนวทาง 9 พืชผสมผสานพอเพียง 

ผลการดําเนินงาน 

 ความหลากหลายของพืชในฟารม  มีพืช 38 ชนิด ไดแก ฝรั่งกิมจู 4 ไร พืชผักแบบยกแคร 3 แคร พืชผัก

ในโรงเรือนอยางงาย  กลวยน้ําวา 30 กอ กลวยไข 20 กอ กลวยเล็บมือนาง 30 กอ มะมวงโชคอนันต 50 ตน 

ผักหวาน 100 ตน มะกอก 10 ตน สมโอทับทิมสยาม 30 ตน สละ 30 ตน แกวมังกร 27 ตน ตะไคร 100 กอ 

มะพราวน้ําหอม 30 ตน และ พืชอ่ืนๆ เชน  นอยหนา ชมพูทับทิมจันทร ขนุน มะนาว หมอน พริกไทย มะมวงหิม

พานต และหมาก เปนตน  โดยมีการกิจกรรมเดน คือ ฝรั่งกิมจู และ ผักยกแคร  

ฝรั่งกิมจู  วิธีการปลูกใช 3x3 เมตร  ตัดแตงควบคุมทรงพุมใหตนสูงไมเกิน 2  เมตร ใสปุยสูตร 13-13-21 

ปริมาณ 100 กรัม/ตน กอนออกดอก  และใสปุยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 100 กรัม/ตน ภายหลังฝรั่งมีการติดผล 

เพ่ือใหผลผลิตมีรสชาติหวาน ฉีดพนน้ําสมควันไมผสมสารสมอาทิตยละ 1 ครั้งกอนหอผล และฉีดพนน้ําหมักผสม

ยาสูบอาทิตยละ 1 ครั้ง ในตอนเชาเพ่ือไลแมลง เม่ือฝรั่งเริ่มติดผลขนาดเทานิ้วหัวแมมือ ทําการหอผลโดยปลิด

เกสรและใบบริเวณผลออก หลังจากนั้นใชแปรงสีฟนปดสิ่งสกปรกและแมลงออก แลวจึงหอผลดวยถุงพลาสติก 
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กระดาษและหนังสือพิมพ เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตไดภายหลังจากการหอผลไปแลวเปนระยะเวลาประมาณ 60 วัน 

ราคาปลีกกิโลกรัมละ 35-40 บาท และขายสงกิโลกรัมละ 25-30 บาท  ปลูกระยะ 3x3 เมตร ผลผลิตมีน้ําหนัก

เฉลี่ย 325 กรัม/ผล  ในรอบปจะมีการตัดแตง 2 ครั้งชวง เดือนมีนาคม และกันยายน ชวงเดือนท่ีใหผลผลิตสูง คือ 

มิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยมีผลผลิตป 2560-2562 เฉลี่ย 1,500 ,2,250 และ 2,500 กิโลกรัม/ไร/ป 

ตามลําดับ หรือเฉลี่ย 2,083 กิโลกรัม/ไร/ป ราคาเฉลี่ย 27 บาท/กิโลกรัม เปนรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร/ป ใน

พ้ืนท่ีปลูก 4 ไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป  (ตารางท่ี 3.8)  

 

ตารางท่ี 3.8 ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ฝรั่งกิมจู ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา (บาท/ไร) 

รายการ 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร รวม บาท/ไร 

ตนทุน 41,100 10,275 41,100 10,275 41,100 10,275 41,100 10,275 

รายได 120,000 30,000 225,000 56,250 270,000 67,500 205,000 51,250 

ร า ย ไ ด

สุทธิ 

78,900 19,725 183,900 45,975 228,900 57,225 163,900 40,975 

ผักยกแคร  โรงเรือนยกแครแบบมีหลังคา  วัสดุท่ีใชทําโรงเรือนประกอบดวย ซาแรน แผนยิปซ่ัม โครง

เหล็กพลาสติกใส สายรัด (เคเบิ้ลไทล) เชือกพลาสติกดํา  วัสดุปลูก ประกอบดวย  หนาดิน 0.5 คิว ปุยหมักเติม

อากาศ 2 กระสอบ ดินปลูก 10 ถุง  มูลโค 2 กระสอบ มูลเปด 1 กระสอบ แครขนาด 1x4 เมตร มีตนทุนคงท่ี  

2,700 บาท ตนทุนผันแปร 45 บาท/แคร รอบการปลูกผักประมาณ  50 วัน ผลผลิตผักกาดขาว  16.8 กิโลกรัม/

ตรม.  คะนา 4.8 กิโลกรัม/ตรม.  กวางตุง 5.1 กิโลกรัม/ตรม. กวางตุงฮองเต 8.0 กิโลกรัม/ตรม. ราคาผลผลิตเฉลี่ย 

20 บาท/กิโลกรัม เปนเงิน  420 , 120, 128 และ 200  บาท/แคร ตามลําดับ  ปญหาท่ีพบคือศัตรูพืชระบาด เขน 

หนอน เพลี้ยออน ซ่ึงแกไขโดยการใชชีวภัณฑ และ IPM  

 รายไดเฉล่ียของฟารม 286,221 บาท/ป โดยรายไดมาจาก ฝรั่ง  ใหรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป  หรือ 

รอยละ 71.6  พืชผัก 44,000  บาท/ป  หรือ รอยละ 15.5  กลวย 18,800 หรือ รอยละ 6.6   และ ตะไคร 18,421 

บาท หรือรอยละ 6.4 โดยพืชผักตางๆ ไดแก มะเขือพวง กระเจี๊ยบเขียว มะระ ชะอม ผักหวาน มะละกอ มะเขือ

เทศ บัวบก มะเขือพวง  อัญชัน ถ่ัวพู ค่ืนชาย คะนา กวางตุง ผักกาดขาว โหระพา มะระ พริก ผักน้ํา เสาวรส ยอด

มะมวงหิมพานต และ ฟกเขียว (ตารางท่ี 3.9 ภาพท่ี 3.5)  

 ผลงานดีเดน ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปนเกษตรกรท่ีไดรับรางวัล GAP ดีเดนภาคใต

ตอนลาง และเกษตรกรไรนาสวนผสมดีเดนจังหวัดสงขลา  
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ตารางท่ี 3.9 ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ระบบฝรั่งกิมจูและพืชผสมผสาน ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรํา

แดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ/ป 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

ตนทุน (บาท) 56,100 57,100 59,100 57,433 

รายได (บาท) 198,000 305,000 355,662 286,221 

รายไดสุทธ ิ(บาท) 141,900 247,900 296,562 228,787 
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ภาพท่ี 3.5   ฟารมเกษตรกรนางสนธิยา  หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ  

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบพืช

ผสมผสาน ท่ีมีการผลิตฝรั่งเปนพืชหลัก การผลิตพืชในฟารมมีความหลากหลายของพืช 38 ชนิด โดยมี

ฝรั่งกิมจู 4 ไร พืชผักยกแครและผักโรงเรือน ตะไคร และกลวย เปนพืชรายไดหลัก โดย รายไดเฉลี่ยของ

ฟารม 286,221 บาท/ป โดยรายไดมาจากฝรั่ง  ใหรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป  หรือ รอยละ 71.6  

พืชผัก 44,000  บาท/ป  หรือ รอยละ 15.5  กลวย 18,800 หรือ รอยละ 6.6   และ ตะไคร 18,421 บาท 

หรือรอยละ 6.4 โดยเฉพาะ ฝรั่งกิมจูใหผลผลิตเฉลี่ย 2,083 กิโลกรัม/ไร/ป เปนรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/

ไร/ป  ในพ้ืนท่ีปลูก 4 ไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป   

2. เง่ือนไขความสําเร็จประกอบดวย แรงานเต็มเวลา 1 คน แรงงานเสริม 1 คน  มีการจัดการพืชตามหลัก

วิชาการในการตัดแตง ใสปุย ใหน้ํา และปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกพืชไดรับรองมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะ

ฝรั่งท่ีมีการตัดแตงควบคุมทรงพุม หอผล พืชผักปลูกแบบยกแคร และในโรงเรือนท่ีมีหลังคาพลาสติกกัน

ฝน มีการเชื่อมโยงตลาดสินคาและวางแผนการตลาดลวงหนา  

 

 

4. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 11-15  ไร นายฐานันดร   

วัตถุประสงคของฟารม ดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใชเงินใหพอเพียง ทํา

การเกษตรใหมีรายได ใหเพียงพอตอรายไดในชีวิต ปลูกเอง ขายเอง ไมผานพอคาคนกลาง 

อาชีพเดิม   ขับรถตู 

ระบบเดิม  เลี้ยงแพะ ปลูกมะพราว กระทอน และมะมวง 

การพัฒนา ปรับปรุงรองสวนเดิม แกปญหาขาดน้ําและน้ําขัง  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล เพ่ิม

การเลี้ยงแพะ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว ใหเพียงพอ พรอมมีปลูกพืชผสมผสานตามแนวทาง 9 พืช

ผสมผสานพอเพียง 
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ผลการดําเนินงาน 

  ความหลากหลายในการผลิตพืชพบวามีการปลูกพืช 30 ชนิด เชน ขาว 8 ไร มะพราวน้ําหอม 369 ตน 

มะพราวแกง 50 ตน กลวยไข 200 กอ กลวยน้ําวา 300 กอ มะละกอฮอลลแลนด 200 ตน มะมวงโชคอนันต 40 

ตน มะมวงพิมเสนเบา 20 ตน มะมวงเบา 35 ตน มะนาว 150 ตน กระทอน 11 ตน ไผหวาน 9 ตน และพืชอ่ืนๆ 

อีกเล็กนอย เชน  ชมพู มะขาม สมโอ ขนุน เสาวรส พริกไทย ชะอม พริก หญาขน หญาซิกแนล หญากานแดง 

ทุเรียนเทศ ยอเตย พริกไทย เตยหอม ขอย กระถินณรงค สะเดาเทียม  ตะเคียน  สวนเพ่ิมการเลี้ยงแพะจาก 50 

ตัว เปน 150 ตัว ปลูกหญาแพงโกลาเปนพืชอาหารสัตว การลดตนทุนอาหารแพะโดยใชผักกระเฉด และขยายพันธุ

หญากานแดง หญาซิกแนลเพ่ิมข้ึน   

มะพราว การทดสอบการใสปุยมูลแพะเพียงอยางเดียว 50 กิโลกรัม/ตน พบวาใหผลผลิตเฉลี่ย 19.8 ผล/

ตน/ป แตละทะลายมีจํานวนผลเฉลี่ย 9.2 ผล/ทะลาย น้ําหนักผล  2.1 กิโลกรัม คาความหวาน 5.5 ˚Brix การให

รายไดพบวา 6,103 บาท/เดือน หรือ 73,242 บาท/ป (ตารางท่ี 3.10-3.11  ภาพท่ี 3.6) 

รายได เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 192,553 บาท/ป รายไดหลักมาจากแพะ คิดเปน รอยละ 62, 60 และ 

54 ในปท่ี 1,2 และ 3 ตามลําดับ  หรือเฉลี่ย 112,592 บาท/ป รายไดจากพืชคิดเปนรอยละ 38, 40 และ 46  ในป

ท่ี 1,2 และ 3  หรือเปนเงิน 73,958 , 71,850  และ 93,409 บาท ตามลําดับ โดยรายไดจากพืชจะมาจากมะพราว

น้ําหอมเฉลี่ย รอยละ 92 หรือ 73,242 บาท/ป มีรายไดจากมูลแพะ 23,400 บาท ในปท่ี 3 และ ในฟารมมีการใช

ปุยมูลแพะแตเพียงอยางเดียว ไมมีการใชปุยเคมี หรือปุยอินทรียอ่ืนๆ ทําใหประหยัดตนทุนคาปุยได ประมาณ 

20,000 บาท/ป  (ตารางท่ี 3.12 ภาพท่ี 3.7) 

ผลงานดีเดน ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปนเกษตรกรไรนาสวนผสมดีเดนจังหวัด

สงขลา และเกษตรกรสาขาปศุสัตวดีเดนจังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 3.10 ผลผลิตมะพราวน้ําหอมท่ีใสมูลแพะ ของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

ทะลายท่ี จํานวนผล/ทะลาย น้ําหนักผล ˚Brix 

1 7.0 2.4 5.0 

2 8.0 2.2 4.9 

3 10.0 2.0 4.7 

4 10.0 2.3 6.2 

5 8.0 2.2 6.0 

6 12.0 1.7 6.0 

เฉลี่ย 9.2 2.1 5.5 

 

ตารางท่ี 3.11 รายไดมะพราวน้ําหอมของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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รายการ ป 2560 ป 2561 ป 2562 เฉล่ีย 

ม.ค. 10,500 8,500 12,000 10,333 

ก.พ. 9,100 5,000 10,000 8,033 

มี.ค. 7,100 1,500 8,000 5,533 

เม.ย. 4,200 5,500 6,250 5,317 

พ.ค. 4,300 3,000 5,000 4,100 

มิ.ย. 3,200 600 5,000 2,933 

ก.ค. 4,500 10,300 4,600 6,467 

ส.ค. 8,000 7,200 5,000 6,733 

ก.ย. 5,600 6,300 5,000 5,633 

ต.ค. 5,900 6,000 5,800 5,900 

พ.ย. 6,200 6,500 6,000 6,233 

ธ.ค. 6,025 6,000 6,050 6,025 

รวม 74,625 66400 78700 73,242 

เฉลี่ย 6,219 5,533 6,558 6,103 

 

 
ภาพท่ี 3.6 รายไดมะพราวน้ําหอมของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 3.12  ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ระบบแพะและพืชผสมผสานของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ/ป 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

ตนทุน (บาท)             9,600            14,875          20,700        15,058  

รายได (บาท)         194,625          179,625        203,409       192,553  

รายไดสุทธ ิ(บาท)         185,025          164,750        182,709       177,495  

 

   

แปล

ง

หญา้ 
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ภาพท่ี 3.7   ฟารมเกษตรกร นายฐานันดร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ  

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 11-15  ไร  โดยจัดระบบเกษตรแบบการ

เลี้ยงแพะผสมผสานกับการปลูกพืช พบวาเปนระบบท่ีใหรายไดดี คือเฉลี่ย 192,553 บาท/ป มีความหลากหลายใน

การผลิตพืชปลูก 30 ชนิด โดยพืชรายไดหลัก คือ มะพราวน้ําหอม รายไดจากแพะเฉลี่ย 112,592 บาท/ป จากพืช 

79,739 บาท/ป โดยรายไดจากพืชจะมาจากมะพราวน้ําหอมเฉลี่ย รอยละ 92 หรือ 73,242 บาท/ป  ในฟารมมี

การใชปุยมูลแพะแตเพียงอยางเดียว ไมมีการใชปุยเคมี หรือปุยอินทรียอ่ืนๆ ทําใหประหยัดตนทุนคาปุยได 

ประมาณ 20,000 บาท/ป   

2. เง่ือนไขความสําเร็จ คือเกษตรกรตองใหเวลาการเลี้ยงแพะทุกวัน มีแหลงอาหารสัตวเพียงพอโดยการ

ปลูกหญา และมีผักกระเฉดท่ีเปนวัชพืชในแหลงน้ําเปนอาหารแพะท่ีดี สวนมะพราวน้ําหอมเปนพืชท่ีใหรายไดดี

และมีศัตรูพืชนอย ซ่ึงขอดีของการเลี้ยงแพะ คือมีใชปุยมูลแพะไวใชเอง และทําใหประหยัดตนทุนคาปุย  
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5. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด  21-30 ไร นายสมคิด  

วัตถุประสงคของฟารม ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชใหเปนรายได และมีความสุข 

อาชีพเดิม   ชาง 

ระบบเดิม  พ้ืนท่ีนา 

การพัฒนา ปรับสภาพนาเปนเกษตรทฤษฎีใหม และปลูกพืชผสมผสานตามแนวทาง 9 พืช 

ผสมผสานพอเพียง 

ผลการดําเนินงาน 

  ปรับพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีนา เปนนาขาว ขุดคูรอบแปลงนา เพ่ือเปนแหลงน้ําและเลี้ยงปลาในนาขาว เสริมคันนาให

ใหญเพ่ือปลูกพืช เชน กลวยน้ําวา มะนาว แกวมังกร ไมใชสอย ปรับนาบางสวนเปนรองสวน ปลูกกลวยน้ําวา 

มะพราวแกง มะพราวน้ําหอม มะมวงโชคอนันต สมโอทับทิมสยาม มะนาว ไผตงลืมแลง นาขาว 9 ไร พัฒนาระบบ

การปลูกพืชท่ีมีขาวเปนหลัก เชน กข 43 ทับทิมชุมแพ ปทุมธานี1 มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนา ขาว-ถ่ัวเขียว-ปอ

เทือง หรือขาว-ขาว ตามความเหมาะสมของน้ําในแตละป  และพ้ืนท่ีบริเวณบาน ปลูกพืชผักสวนครัว  

ความหลากหลายของพืช มี 25 ชนิด เชน กลวยน้ําวา 311 กอ มะพราวแกง 135 ตน มะพราวน้ําหอม 

80 ตน มะมวงโชคอนันต 75 ตน มะมวงเบา 10 ตน แกวมังกร 260 ตน สมโอทับทิมสยาม  26 ตน มะนาว 290 

ตน ถ่ัวพู 100 ตน ไผตงลืมแลง 15 กอ ชะอม 150 ตน  และปลูกพืชตามแนวคิด 9 กลุมพืชผสมผสานอ่ืนๆ   เชน 

มะกอก พริกไทย มะฮอกกานี สัก พยุง  เปนตน 

การปลูกขาว  ในปแรกมีการปลูกขาวปละครั้ง และพัฒนามาเปนการปลูกขาวปละ 2 ครั้งในปตอๆมา 

โดยสูบน้ําจากคลองชลประทานมาเก็บน้ําไวในคูรอบคันนาและคูรองสวนเพ่ือเปนแหลงน้ําในชวงท่ีน้ําในคลองแหง

ในฤดูแลง การปลูกขาวใชหลากหลายพันธุตามความนิยมของตลาด เชน กข 43 ทับทิมชุมแพ สังขหยด ไรซเบอรรี่ 

ปทุมธาน1ี ผลผลิตขาวจะขายผลผลิตสดสวนหนึ่งและขายเปนขาวสารสวนหนึ่งในตราของตนเองคือขาวคาบสมุทร 

ซ่ึงจะไดราคาเพ่ิมข้ึน  รายไดจากขาวท้ังหมดเฉลี่ย 64,844 บาท/ป หรือเฉลี่ย 5,205 บาท/ไร/ป ตนทุน  2,544 

บาท/ไร/ป รายไดสุทธิ 4,661 บาท/ไร/ป รายไดจากขาวคิดเปนรอย 65 ของรายไดท้ังหมดของฟารม (ตารางท่ี 

4.13) 

 

ตารางท่ี 3.13  ตนทุน รายได รายไดสุทธิ การปลูกขาวของเกษตรกร หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

รายการ 2559 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

ตนทุน 12,000 24,500 26,090 29,000 22,898 

รายได 36,000 65,000 82,725 75,650 64,844 

รายไดสุทธ ิ 24,000 40,500 56,635 46,650 41,946 
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รายได เกษตรกรมีรายได เฉลี่ย 100,075 บาท/ป  รายไดหลักมาจากขาว รอยละ 65 หรือเฉลี่ย 64,844 

บาท/ป  กลวยน้ําวา รอยละ 23 หรือ 22,600  บาท/ป และมะนาว รอยละ 14 หรือ 14,273 บาท/ป  

    ผลงานดีเดน ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปนเกษตรกร เปนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

ดีเดนจังหวัดสงขลา เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ประธานศูนยดินปุยชุมชน 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ประธานกลุมเกษตรกรวิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง (ตารางท่ี 3.14 ภาพท่ี 3.8 ) 

 ตารางท่ี 3.14  ตนทุน รายได รายไดสุทธิ ระบบเกษตรทฤษฎีใหมขาวเปนพืชหลัก ของเกษตรกร หมูท่ี7 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

รายการ 2559 2560 2561 2562 เฉล่ีย 

ตนทุน 13,000 24,500 40,065 50,210 31,944 

รายได 76,650 91,880 122,760 109,010 100,075 

รายไดสุทธ ิ 63,650 67,380 82,695 58,800 68,131 
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ภาพท่ี 3.8   ฟารมเกษตรกรนายสมคิด หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ  

1.  การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด  21-30 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบเกษตร

ทฤษฎีใหม พ้ืนท่ีนา 9 ไร และขุดคูรอบแปลงนา เพ่ือเปนแหลงน้ําและเลี้ยงปลาในนาขาว เสริมคันนาให

ใหญเพ่ือปลูกพืช ปรับนาบางสวนเปนรองสวน  และพ้ืนท่ีบริเวณบาน ปลูกพืชผักสวนครัว  พบวามีความ

หลากหลายของพืช มี 25 ชนิด โดยรายไดหลักของฟารมมาจากการปลูกขาว  ท่ีปรับจากปลูกขาวปละครั้ง 

เปนขาวปละ 2 ครั้ง โดยสูบน้ําจากคลองชลประทานมาเก็บน้ําไวในคูรอบคันนาและคูรองสวนเพ่ือเปน

แหลงน้ําในชวงท่ีน้ําในคลองแหงในฤดูแลง การปลูกขาวใชหลากหลายพันธุตามความนิยมของตลาด เชน 

กข 43 ทับทิมชุมแพ สังขหยด ไรซเบอรรี่  ผลผลิตขาวจะขายผลผลิตสดสวนหนึ่งและขายเปนขาวสาร

สวนหนึ่งในตราของตนเองคือขาวคาบสมุทร ซ่ึงจะไดราคาเพ่ิมข้ึน  รายไดจากขาวท้ังหมดเฉลี่ย 64,844 

บาท/ป หรือเฉลี่ย 5,205 บาท/ไร/ป คิดเปนรอย 65 ของรายไดท้ังหมดของฟารม คือ  100,075 บาท/ป    

ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปนเกษตรกร เปนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเดนจังหวัดสงขลา 

เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ประธานศูนยดินปุยชุมชน ตําบลรํา

แดง อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ประธานกลุมเกษตรกรวิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง  

2. เง่ือนไขการพัฒนา เกษตรกรมีแรงงานทําเกษตร 1 คน และไมเต็มเวลา และมีพ้ืนท่ีมากกวา 20 ไร จึงตอง

วางแผนการผลิตใหเหมาะสม ซ่ึงพบวาการทํานาปละ 2 ครั้ง เปนกิจกรรมท่ีใชแรงงานนอยไมตองอยูใน

แปลงปลูกพืชทุกวัน ศัตรูพืชนอย และในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไมเพียงพอ การขุดสระรอบแปลงนา และขุดเปนรอง

สวนจะชวยใหมีน้ําเพียงพอ นอกจากนั้นการจัดระบบเกษตรแบบทฤษฎีใหมยังจะชวยใหมีรายไดจากพืช

อ่ืนๆ และการแปรรูปขาวขายเปนขาวถุงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

การวิเคราะหความพอเพียงในการจัดการผลิตพืช โดยใชแบบประเมินความพอเพียงในการผลิตพืช 

(ธัชธาวินท, 2562)  พบวาระดับคะแนนรวมของระดับความพอเพียงในการจัดการพืชโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของแตละขนาดฟารมและระบบเกษตร เรียงจากมากไปหานอย คือ แพะ+พืชผสมผสาน, ฝรั่ง+

พืชผสมผสาน, ขาว+ทฤษฎีใหม, ดาวเรือง และ รองสวนพืชผสมผสาน ตามลําดับ โดยคะแนนในแตละตัวชี้วัดท่ี

เกษตรกรยังมีนอย และจะตองพัฒนา คือ ลําดับท่ี 1 ดานพืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม มี

คะแนน 2.07  ลําดับท่ี 2 รายได-อาหาร-ความหลากหลาย มีคะแนน 2.20  ลําดับท่ี 3 การสรางภูมิคุมกันจากการ

ตนทุนในการดํารงชีพ มีคะแนน 2.40 ลําดับท่ี 4 พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิมีคะแนน 2.53 ลําดับ

ท่ี 5 ความมีภูมิคุมกัน มีคะแนน 2.58 ลําดับท่ี 6 ดานความสุขมวลรวม มีคะแนน 2.73 ลําดับท่ี 7 พืชกับความมี

เหตุผล มีคะแนน 2.75 ลําดับท่ี 8 การนํา 23 หลักทรงงานมาใช มีคะแนน 2.87   (ตารางท่ี 3.15)  
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ตารางท่ี 3.15 ความพอเพียงในการจัดการผลิตพืช ของเกษตรกร หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา   (3=ดี 2=ปานกลาง 1=นอย ) 

ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

1 รายได-อาหาร-ความหลากหลาย 1.33 1.33 3.00 3.00 2.67 

1.1 สมดุลรายไดรายจาย 1 2 3 3 2 

1.2 ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการ

ผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง 

1 1 3 3 3 

1.3 ชนิด ปริมาณ การผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความ

ตองการใชประโยชน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม 

2 1 3 3 3 

2 พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม 

1.00 1.67 2.67 2.67 2.33 

2.1 สมาชิกครัวเรือนชวยทํางานปลูกพืช 1 2 2 2 1 

2.2 การชวยเหลือเ พ่ือนบาน เชน ให คําปรึกษา/

แรงงาน/เครื่องมือ/พันธุ พืช/ผลผลิต และการ

ประกอบอาชีพเกษตรท่ีไมสรางความเดือดรอน

ใหกับเพ่ือนบาน 

1 2 3 3 3 

2.3 การไดรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน ในกิจกรรม

เก่ียวกับพืช 

1 1 3 3 3 

3 พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.33 2.00 2.67 3.00 2.67 

3.1 การใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ) 

และสารปรับปรุงดิน 

1 1 2 3 2 

3.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใชน้ํ าอยางมี

ประสิทธิภาพ การอนุรักษดิน การไมเผาเศษพืช 

และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ 

3 3 3 3 3 

3.3 การลด ละ เลิก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 3 2 3 3 3 

4 ดานความสุขมวลรวม 2.33 2.33 3.00 3.00 3.00 
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ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

4.1 ความพึงพอใจในการปลูกพืชกับการชวยใหสุขภาพ

ดีข้ึน และ การคิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม และการชวย

ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึน 

2 2 3 3 3 

4.2 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการปลูกพืชของชุมชน 

เชน ความรวมมือของชุมชน การชวยกันรักษาปา

ของชุมชน การฟนฟูรักษา วัฒนธรรมเก่ียวกับการ

ปลูกพืช การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมย

ผลผลิต 

3 3 3 3 3 

4.3 ความพึงพอใจในการสงเสริมการปลูกพืชของ

หนวยงานรัฐบาล สถานศึกษา และ สาธารณะสุข 

2 2 3 3 3 

5 ความมีภูมิคุมกัน 2.22 2.22 2.89 2.78 2.78 

5.1 ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด 2.00 1.33 3.00 2.33 3.00 

5.1.

1 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิด

น้ําทวม หรือภัยแลง 

2 2 3 3 3 

5.1.

2 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิด

การเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได 

2 1 3 1 3 

5.1.

3 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิด

ศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง 

2 1 3 3 3 

5.2 ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล 1.67 2.33 2.67 3.00 2.33 

5.2.

1 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะ

เกิดราคาผลผลิตตกต่ํา หรือปริมาณผลผลิตของพืช

ชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง 

1 1 3 3 2 

5.2.

2 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะ

ถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร 

1 3 3 3 3 

5.2.

3 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะ

เกิดปุยเคมี หรือ ปจจัยการผลิต ราคาสูงข้ึน 

3 3 2 3 2 
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ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

5.3 ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก

หนวยงานตางๆ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

5.3.

1 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของ

ราชการ และหนวยงานทองถ่ิน 

3 3 3 3 3 

5.3.

2 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือมี

บริษัทเอกชนขนาดใหญมาเปดกิจการในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

3 3 3 3 3 

5.3.

3 

ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิด

การโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของบริษัท

หรือตัวแทน 

3 3 3 3 3 

6 การสรางภูมิคุมกันจากการตนทุนการดํารงชีพ 1.67 1.87 2.80 2.87 2.80 

6.1 ทุนมนุษย 1.33 1.67 3.00 3.00 3.00 

6.1.

1 

ความรู ดานพันธุพืช การปลูก การขยายพันธุ  ดิน 

ปุย น้ํา การจัดการศัตรูพืช และแปรรูปผลผลิตพืช 

2 3 3 3 3 

6.1.

2 

การรับการอบรม ดูงาน และการศึกษาหาความรู

เก่ียวกับการปลูกพืช 

1 1 3 3 3 

6.1.

3 

ความสามารถดานการเปนวิทยากร 1 1 3 3 3 

6.2 ทุนการเงิน 2.33 2.67 3.00 3.00 3.00 

6.2.

1 

การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช 1 2 3 3 3 

6.2.

2 

การมีแหลงเงินทุนใหกูยืมมาทําการปลูกพืช 3 3 3 3 3 

6.2.

3 

การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการ

ปลูกพืชจากภาครัฐ 

3 3 3 3 3 
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ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

6.3 ตนทุนธรรมชาต ิ 2.00 2.00 2.67 3.00 2.67 

6.3.

1 

ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ความ

รวนซุยของดิน ความชุมชื้นของหนาดิน 

2 2 2 3 2 

6.3.

2 

ปริมาณความหลากหลายของสิ่ ง มีชีวิต ในดิน 

ไส เดือน แมลงท่ีเปนประโยชน และพืชผลใน

ธรรมชาต ิ

2 2 3 3 3 

6.3.

3 

ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการ

ปลูกพืช 

2 2 3 3 3 

6.4 ตนทุนทางกายภาพ 1.67 2.00 2.33 2.67 2.33 

6.4.

1 

ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช 2 3 3 3 3 

6.4.

2 

ระดับความพอเพียงของไฟฟาม่ีใชในไรนา 1 1 2 2 1 

6.4.

3 

ระดับความพอเพียงของเครื่องมือ 2 2 2 3 3 

6.5 ตนทุนทางสังคม 1.00 1.00 3.00 2.67 3.00 

6.5.

1 

การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอก

ชุมชน 

1 1 3 3 3 

6.5.

2 

จํานวนโครงการท่ีเขารวมกับหนวยงานตางๆ 1 1 3 3 3 

6.5.

3 

การเปนกรรมการ ผูแทนกลุมเกษตรกร 1 1 3 2 3 

7 พืชกับความมีเหตุผล 2.33 2.67 3.00 2.92 2.83 

7.1 การใชเหตุใชผล 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 

7.1.

1 

มีการตัดสินใจเลือกชนิดพืชปลูก และเลือกใชพันธุ

พืช ท่ีเหมาะสม 

2 3 3 3 3 
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ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

7.1.

2 

มีการตัดสินใจในการเตรียมดิน เตรียมหลุม การให

น้ําพืช ท่ีเหมาะสม 

3 3 3 3 3 

7.1.

3 

มีการตัดสินใจในการเลือกใชปุ ย  สารเคมี  ท่ี

เหมาะสม 

3 3 3 3 3 

7.2 ความรอบรู 2.00 2.67 3.00 2.67 2.67 

7.2.

1 

การคนควา หาความรู ประเมินผลไดผลเสีย กอน

เริ่มปลูก 

2 3 3 3 3 

7.2.

2 

การคาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา การ

วางแผนปองกันปญหา ตรวจสอบติดตาม การสืบหา

สาเหตุของปญหา 

2 3 3 3 3 

7.2.

3 

การบันทึกขอมูล และจัดทําบัญชีตนทุนรายได 2 2 3 2 2 

7.3 คุณธรรม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

7.3.

1 

การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง และคัดแยก

ผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย 

3 3 3 3 3 

7.3.

2 

การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามมาตรฐาน 3 3 3 3 3 

7.3.

3 

การท้ิงขยะ เศษพืช สารเคมีหรือของเสียในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ หรือ แปลงปลูกของเพ่ือนบาน 

3 3 3 3 3 

7.4 ความเพียร 1.67 2.00 3.00 3.00 2.67 

7.4.

1 

ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร 1 1 3 3 2 

7.4.

2 

ความสําเร็จในการทําใหผลผลิต และคุณภาพ ดีข้ึน 2 3 3 3 3 

7.4.

3 

ความสําเร็จในการปรับปรุงดิน และแกปญหาโรค

แมลงศัตรูพืช 

2 2 3 3 3 
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ท่ี ตัวชี้วัด ขนาด  

1-5 ไร 

ขนาด  

6-10 ไร 

ขนาด 

6 - 1 0 

ไร 

ขนาด 

1 0 -

15 ไร 

ข น า ด 

16-20 

ไร 

รองสวนพืช

ผสมผสาน

1-5 ไร 

ดาวเรือง ฝร่ัง+

พื ช

ผสมผ

สาน 

แพะ+

พื ช

ผสมผ

สาน 

ข า ว +

ทฤษฎี

ใหม 

8 การนํา 23 หลักทรงงานมาใช 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 

8.1 ด านพฤติกรรมตนเองและครอบครั ว  ได แก  

เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน 

ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยาง

มีความสุข 

3 3 3 3 3 

8.2 ดานสังคมชุมชน ไดแก การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม 

การรูรัก สามัคคี จริงใจตอกัน ระเบิดจากขางใน 

ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุด

เดียว การอุทิศเพ่ือสวนรวม 

3 3 3 3 3 

8.3 ดานการผลิตพืช ไดแก ความเพียร ทําใหงายได

ประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ภูมิ

สังคม ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาติ ใช

อธรรมปราบอธรรม องครวม 

2 2 3 3 3 

รวม, 

เ ฉ ล่ี

ย 

 

รายได-อาหาร-ความหลากหลาย, 2.20 1.33 1.33 3.00 3.00 2.67 

 พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม, 2.07 

1.00 1.67 2.67 2.67 2.33 

พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต,ิ 2.53 2.33 2.00 2.67 3.00 2.67 

ดานความสุขมวลรวม, 2.73 2.33 2.33 3.00 3.00 3.00 

ความมีภูมิคุมกัน, 2.58 2.22 2.22 2.89 2.78 2.78 

การสรางภูมิคุมกันจากการตนทุนการดํารงชีพ, 

2.40 

1.67 1.87 2.80 2.87 2.80 

พืชกับความมีเหตุผล, 2.75 2.33 2.67 3.00 2.92 2.83 

การนํา 23 หลักทรงงานมาใช, 2.87 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 

เฉล่ีย, 2.52 1.99  2.09  2.88 2.90 2.76 
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ :  

 การพัฒนาตนแบบระบบการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ โดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีตําบลรําแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงพ้ืนท่ีเปนท่ีนาน้ําทวมขังเกือบ

ทุกปในชวงฤดูฝน ฤดูแลงขาดน้ํา ดินเปนดินเหนียว อาชีพหลักดั้งเดิมคือการปลูกขาว ตาลโตนด และมี ไมผล 

พืชผัก ปศุสัตวเปนกิจกรรมเสริม เปนเขตพ้ืนท่ีท่ีรายไดเฉลี่ยของเกษตรกรต่ํากวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆของจังหวัดสงขลา  

การพัฒนาการผลิตพืชในฟารมขนาดตางๆ  โดยพัฒนาระบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม พัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตพืช และ พัฒนาการผลิตพืชผสมผสานตามหลัก 9 กลุมพืชผสมผสานพอเพียง ผลการพัฒนา

สรุปดังนี้  

1. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด ไมเกิน 5 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบ 

ผสมผสาน ในฟารมเกษตรกรขนาด 3 ไร จัดการผลิตพืชจากเดิมทํานา โดยปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนา 2 ไร เปนรองสวน 

เพ่ือปลูกไมผล และพืชผัก ทําใหมีความหลากหลายของชนิดพืชเพ่ิมข้ึนเปน 24 ชนิด มีรายไดมาจาก ฝรั่ง พริก เห็ด 

ขาว กลวย และ ปลา เฉลี่ย 15,422 บาท/ป  สูงกวาการทํานาอยางเดียวประมาณ 3 เทา สามารถตอบสนองการ

ปลูกพืชเพ่ือเปนอาหารและรายไดเสริมในครัวเรือนได แตยังไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงตองทําอาชีพนอกเกษตร

เพ่ือเปนรายไดหลัก  ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ภายใตเง่ือนไขสําคัญท่ีมี

ผลตอการจัดการผลิตพืช คือ เกษตรกรมีแรงงานทําการเกษตร 1 คน และทํางานเกษตรไมเต็มเวลา ประกอบกับ

แปลงมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน นอกจากนั้นแปลงปลูกพืชยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เชน ไฟฟาในไร

นาเพ่ือใชสูบน้ําปลูกพืช ทําใหรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ตองทํางานนอกเกษตรท่ีมีรายไดท่ีแนนอนเปน

อาชีพหลัก  ในกรณีท่ีตองการเพ่ิมรายไดทางเกษตร พบวาฝรั่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงสุด 1,488 กิโลกรัม/

ไร  เปนรายได 37,200 บาท/ไร/ป ในพ้ืนท่ีเกษตรกร 2  ไร หากมีการปรับมาปลูกฝรั่งอยางเดียว คาดวาจะมีรายได 

74,400 บาท/ป  

2. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรปลูกดาวเรือง 

เปนพืชหลัก พบวาการปลูกในพ้ืนท่ี  4 ไร โดยทยอยปลูกเปนแปลงเล็กเพ่ือใหเหมาะสมกับจํานวนแรงงาน  การ

ปลูกโดยเพาะกลา 14 วัน แลวปลูก เริ่มเก็บเก่ียววันแรกเม่ืออายุ 43 วัน หลังปลูก เก็บเก่ียวได 21 ครั้ง  รวม

ชวงเวลาเก็บเก่ียว 53 วัน ไดผลผลิตรวม 109,978 ดอก/ไร รายไดรวม 75,952 บาท/ไร ตนทุน 13,680 บาท/ไร  

รายไดสุทธิ 62,272 บาท/ไร  BCR= 5.6 ถือวาเปนพืชท่ีใหรายไดดี แตจะตองเฝาระวังเรื่องหนอนทําลายดอก และ

การปลูกในชวงฤดูฝนตกชุก ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม การปลูกดาวเรือง

เปนพืชท่ีนาสนใจท่ีเกษตรกรท่ัวไปจะนําไปปลูกเพ่ือเปนรายได โดยปจจัยความสําเร็จ คือการจัดการแปลงปลูก

แบบยกรองเพ่ือระบายน้ํา ติดตั้งระบบน้ํา จัดการปุย การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการจัดหาตลาด    

3. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบ 

พืชผสมผสาน มีการผลิตฝรั่งเปนพืชหลัก การผลิตพืชในฟารมมีความหลากหลายของพืช 38 ชนิด โดยมีฝรั่งกิมจู 4 

ไร พืชผักยกแครและผักโรงเรือน ตะไคร และกลวย เปนพืชรายไดหลัก โดย รายไดเฉลี่ยของฟารม 286,221 บาท/
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ป โดยรายไดมาจากฝรั่ง  ใหรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป  หรือ รอยละ 71.6  พืชผัก 44,000  บาท/ป  หรือ รอย

ละ 15.5  กลวย 18,800 หรือ รอยละ 6.6   และ ตะไคร 18,421 บาท หรือรอยละ 6.4 โดยเฉพาะ ฝรั่งกิมจูให

ผลผลิตเฉลี่ย 2,083 กิโลกรัม/ไร/ป เปนรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร/ป  ในพ้ืนท่ีปลูก 4 ไร ทําใหเกษตรกรมี

รายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป   เง่ือนไขความสําเร็จประกอบดวย แรงานเต็มเวลา 1 คน แรงงานเสริม 1 คน  มี

การจัดการพืชตามหลักวิชาการในการตัดแตง ใสปุย ใหน้ํา และปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกพืชไดรับรองมาตรฐาน 

GAP โดยเฉพาะฝรั่งท่ีมีการตัดแตงควบคุมทรงพุม หอผล พืชผักปลูกแบบยกแคร และในโรงเรือนท่ีมีหลังคา

พลาสติกกันฝน มีการเชื่อมโยงตลาดสินคาและวางแผนการตลาดลวงหนา  

4.  การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 11-15  ไร  โดยจัดระบบเกษตรแบบการ 

เลี้ยงแพะผสมผสานกับการปลูกพืช พบวาเปนระบบท่ีใหรายไดดี คือเฉลี่ย 192,553 บาท/ป มีความหลากหลายใน

การผลิตพืชปลูก 30 ชนิด โดยพืชรายไดหลัก คือ มะพราวน้ําหอม รายไดจากแพะเฉลี่ย 112,592 บาท/ป จากพืช 

79,739 บาท/ป โดยรายไดจากพืชจะมาจากมะพราวน้ําหอมเฉลี่ย รอยละ 92 หรือ 73,242 บาท/ป  ในฟารมมี

การใชปุยมูลแพะแตเพียงอยางเดียว ไมมีการใชปุยเคมี หรือปุยอินทรียอ่ืนๆ ทําใหประหยัดตนทุนคาปุยได 

ประมาณ 20,000 บาท/ป  ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม มีเง่ือนไข

ความสําเร็จ คือเกษตรกรตองใหเวลาการเลี้ยงแพะทุกวัน มีแหลงอาหารสัตวเพียงพอโดยการปลูกหญา และมีผัก

กระเฉดท่ีเปนวัชพืชในแหลงน้ําเปนอาหารแพะท่ีดี สวนมะพราวน้ําหอมเปนพืชท่ีใหรายไดดีและมีศัตรูพืชนอย ซ่ึง

ขอดีของการเลี้ยงแพะ คือมีใชปุยมูลแพะไวใชเอง และทําใหประหยัดตนทุนคาปุย  

5. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาด  21-30 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบ 

เกษตรทฤษฎีใหม พ้ืนท่ีนา 9 ไร และขุดคูรอบแปลงนา เพ่ือเปนแหลงน้ําและเลี้ยงปลาในนาขาว เสริมคันนาให

ใหญเพ่ือปลูกพืช ปรับนาบางสวนเปนรองสวน  และพ้ืนท่ีบริเวณบาน ปลูกพืชผักสวนครัว  พบวามีความ

หลากหลายของพืช มี 25 ชนิด โดยรายไดหลักของฟารมมาจากการปลูกขาว  ท่ีปรับจากปลูกขาวปละครั้ง เปน

ขาวปละ 2 ครั้ง โดยสูบน้ําจากคลองชลประทานมาเก็บน้ําไวในคูรอบคันนาและคูรองสวนเพ่ือเปนแหลงน้ําในชวงท่ี

น้ําในคลองแหงในฤดูแลง การปลูกขาวใชหลากหลายพันธุตามความนิยมของตลาด เชน กข 43 ทับทิมชุมแพ สังข

หยด ไรซเบอรรี่  ผลผลิตขาวจะขายผลผลิตสดสวนหนึ่งและขายเปนขาวสารสวนหนึ่งในตราของตนเองคือขาว

คาบสมุทร ซ่ึงจะไดราคาเพ่ิมข้ึน  รายไดจากขาวท้ังหมดเฉลี่ย 64,844 บาท/ป หรือเฉลี่ย 5,205 บาท/ไร/ป คิด

เปนรอย 65 ของรายไดท้ังหมดของฟารม คือ  100,075 บาท/ป    ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปน

เกษตรกร เปนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเดนจังหวัดสงขลา เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม อําเภอสิงหนคร  

จังหวัดสงขลา ประธานศูนยดินปุยชุมชน ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ประธานกลุมเกษตรกรวิจัย

การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม มีเง่ือนไขการพัฒนา เกษตรกรมีแรงงานทํา

เกษตร 1 คน และไมเต็มเวลา และมีพ้ืนท่ีมากกวา 20 ไร จึงตองวางแผนการผลิตใหเหมาะสม ซ่ึงพบวาการทํานาป

ละ 2 ครั้ง เปนกิจกรรมท่ีใชแรงงานนอยไมตองอยูในแปลงปลูกพืชทุกวัน ศัตรูพืชนอย และในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไม
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เพียงพอ การขุดสระรอบแปลงนา และขุดเปนรองสวนจะชวยใหมีน้ําเพียงพอ นอกจากนั้นการจัดระบบเกษตรแบบ

ทฤษฎีใหมยังจะชวยใหมีรายไดจากพืชอ่ืนๆ และการแปรรูปขาวขายเปนขาวถุงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

 6. บทสรุปการพัฒนาการจัดการผลิตพืชแบบประณีตท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีฟารมขนาดตางๆ โดยใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะหการจัดการผลิตพืชโดยใชแบบประเมินความพอเพียงในการผลิตพืช พบวา

มีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอการทํากิจกรรมทางการเกษตร ไดแก ลําดับท่ี 1 ดานพืชกับความเปนอยูใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม มีคะแนน 2.07  ลําดับท่ี 2 รายได-อาหาร-ความหลากหลาย มีคะแนน 2.20  

ลําดับท่ี 3 การสรางภูมิคุมกันจากการตนทุนในการดํารงชีพ มีคะแนน 2.40 ลําดับท่ี 4 พืชกับความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีคะแนน 2.53 ลําดับท่ี 5 ความมีภูมิคุมกัน มีคะแนน 2.58 ลําดับท่ี 6 ดานความสุขมวลรวม 

มีคะแนน 2.73 ลําดับท่ี 7 พืชกับความมีเหตุผล มีคะแนน 2.75 ลําดับท่ี 8 การนํา 23 หลักทรงงานมาใช มีคะแนน 

2.87 และพบวาระดับคะแนนรวมของระดับความพอเพียงในการจัดการพืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของแตละขนาดฟารมและระบบเกษตร เรียงจากมากไปหานอย คือ แพะ+พืชผสมผสาน, ฝรั่ง+พืช

ผสมผสาน, ขาว+ทฤษฎีใหม, ดาวเรือง และ รองสวนพืชผสมผสาน ตามลําดับ  
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การทดลองที่ 4   พัฒนาตัวช้ีวัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน

และระดับชุมชนหมูบาน 
  

1. การกําหนดตัวช้ีวัดหลัก 

ตัวช้ีวัดจากผลการวิจัยการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8  

จังหวัดสงขลา (ป2551-2555)  กระบวนการพัฒนา ตามวาทกรรม  “4 เสาหลักสูความพอเพียง”ไดแก 

 เสาหลักท่ี1 “หัวใจพอเพียง” พัฒนาเกษตรกรและชุมชนใหเปนตนแบบ โดยจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยน

เรียนรู เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกพัฒนาเพ่ิมความสามารถการเปนผูนํา พัฒนาแปลงตัวอยาง ประชาสัมพันธ

และเผยแพรผลงานผลการพัฒนาทําใหไดเกษตรกรตนแบบและชุมชนมุสลิมตนแบบการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดพัทลุง  

 เสาหลักท่ี2 “9 พืชผสมผสาน/เกษตรผสมผสานพอเพียง” พัฒนาการผลิตพืชใหเพียงพอตอการดํารงชีพ  

9 กลุม ไดแก พืชอาหาร  พืชรายได  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรศัตรูพืช  พืชอนุรักษดินและน้ํา  พืชอาหาร

สัตว  พืชใชสอย พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินพ้ืนเมือง และ พืชพลังงาน โดยใชวิธีการสรางจิตสํานึกตาม

พระราชดําริ "ปลูกปาในใจคน" คือจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายๆครั้ง ท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

รณรงค ประชุม ศึกษาดูงาน และรวมกันจัดหาพันธุพืช  สวนการพัฒนาพืชระดับชุมชน มีการจัดสรางเรือนเพาะชํา

ชุมชนสําหรับการเพาะขยายพันธุพืชแจกจาย มีการรวมกันปลูกพืชเพ่ือสาธารณะประโยชน และรวมกันวาง

แผนการใชประโยชนในการปลูกพืชรวมพืชแซมในพืชหลัก ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาทําใหครัวเรือนเกษตรกรมี

ชนิดพืชในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 1.3 เทา คือเพ่ิมข้ึนจาก 23 ชนิด/ครัวเรือน ในป 2551  เปน 53  ชนิด/ครัวเรือนในป 

2555 

 เสาหลักท่ี 3 “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถ่ิน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรกรใหเปนนักวิจัยทองถ่ิน ใชหลัก “1 คน 1 ภูมิปญญานําพาชีวิต

พอเพียง” เกษตรกรสามารถทดลองหาองคความรูมาแกปญหาตัวเองไดภายใตการมีสวนรวมของนักวิจัยตั้งแต

วิเคราะหปญหา หาวิธีการแกปญหาจากการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและผลงานวิจัย จัดทําแปลงทดลอง เก็บ

ขอมูล และสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาไดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินหลาย

เรื่อง เชน เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดการใชสารเคมีในการผลิตพริกลดการใช

สารเคมีในการผลิตดาวเรือง  การผลิตมังคุดคุณภาพนอกฤดูการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพสละ การเพ่ิมผลผลิต

สะตอ การปองกันกําจัดแมลงวันทองเจาะผลมะระ การใชปุยอินทรียยางพาราการใชสารสกัดจากพืชปองกันกําจัด

แมลงศัตรูถ่ัวฝกยาว การเพ่ิมผลิตมันเทศกอนขาว แตงกวากอนขาว  แตงโมกอนขาว ขาวโพดหวาน  และการปลูก

พืชตางระดับ 4 ชั้น  

 เสาหลักท่ี 4 “ดํารงชีพพอเพียง”   ใชหลัก “1 เดือนทําตามคําพอสอน 1 ถอยคํานําชีวิตพอเพียง” โดยจัด

เวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชื่อมโยงกับเครือขายภายในภายนอก ผลการวิจัยพบวาในระดับครัวเรือนมี
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รายไดจากพืชเพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนารอยละ 2.1 รายจายเพ่ือลงทุนการเกษตร ลดลงจากกอนพัฒนา รอยละ 56.0  

คาใชจายคาอาหารท่ีเปนพืชผักผลไมลดลงรอยละ 50.1 รายจายเพ่ือดํารงชีพอ่ืนๆลดลงรอยละ 22.4 การวัดระดับ

ความพอเพียงพบวามีคะแนนความพอเพียงในการดํารงชีพเพ่ิมข้ึนจาก 3.51 เปน 3.85 

  ตัวชี้วัดดานความพอประมาณในการผลิตพืช ไดแก 

1) ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชน 

2) การลดตนทุน เพ่ิมรายไดความพอใจในสมดุลรายไดรายจาย    

3) ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง   

4) พืชกับความเปนอยูในครอบครัว  

5) พืชกับความเปนอยูกับเพ่ือนบาน  

6) พืชกับความเปนอยูในสังคม  

7) พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   

8) พืชกับความสุขมวลรวม   

  ดานความมีเหตุผลในการผลิตพืช  ไดแก 

1) การใชภูมิปญญาความรูในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) การใชเหตุใชผลในการผลิตพืช  

3) คําปรึกษา วางแผนปองกันแกไขปญหา ศึกษาการตลาด ประเมินรายไดรายจาย 

4) การตรวจสอบติดตามการผลิตพืช  

5) การตลาด การบันทึกขอมูล การสรุปทบทวนความรู และผลตอบแทน 

6) ความรอบรูในการผลิตพืช  

7) คุณธรรมในการผลิตพืช  

 ดานการสรางภูมิคุมกันในการผลิตพืช ไดแก 

1) ภูมิคุมกันจากผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายอยางทันทีทันใด  

2) ภูมิคุมกันจากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  

3) ภูมิภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนผานโครงสราง/การพัฒนา  

4) การสรางภูมิภูมิคุมกันดวยการพัฒนาทุนดํารงชีพ ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน  

ทุนกายภาพ  

 

ตัวช้ีวัดจากหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓คุณลักษณะพรอม ๆ กันดังนี้   ความ

พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ความมี

เหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ

ปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  การมีภูมิคุมกันท่ีดีใน
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ตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความ

เปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล  เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน  เง่ือนไขความรู

ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดานความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมา

พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตอง

เสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช

สติปญญาในการดําเนินชีวิต  หลักการพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

 1) ดานจิตใจทําตนใหเปนท่ีพ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวมมีจิตใจ

เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง  

 2) ดานสังคมแตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนท่ีแข็งแรงเปน

อิสระ   

 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมท้ังหาทางเพ่ิม

มูลคาโดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน  

 4) ดานเทคโนโลยีจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีท่ีเขามาใหมมีท้ังดีและไมดี

จึงตองแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาชาวบานและเลือกใชเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการ และ

สภาพแวดลอมและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง  

 5) ดานเศรษฐกิจแตเดิมนักพัฒนามักมุงท่ีการเพ่ิมรายได และไมมีการมุงท่ีการลดรายจายในเวลา

เชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอน เปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 

 

 
 

  ตัวช้ีวัดจากดัชนีวัดการพัฒนามนุษย (human development index :HDI)  สํานักงานโครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ไดจัดทําดัชนีการพัฒนามนุษย

ข้ึน ประกอบดวยสามมิติหลัก ไดแก (ศูนยสารสนเทศแหงชาติ, 2557) 

 สุขภาพ (Health) ตัวบงชี้ คือ อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth)  
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 การศึกษา (Education) ตัวบงชี้ คือ จํานวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา (Mean Years of Schooling) 

และจํานวนปท่ีคาดวาจะไดรับการศึกษา (Expected Years of Schooling)  

 มาตรฐานคุณภาพชีวิต (Living Standards) ตัวบงชี้ คือ รายไดประชาชาติมวลรวมตอบุคคล (Gross 

National Income per Capita)  

 ตัวช้ีวัดจากความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness หรือ GNH) เสาหลักของ 

"ความสุขมวลรวมประชาชาติ" มี 4 ประการคือ (ทวีวัฒน, 2557) 

 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางยั่งยืนและเสมอภาค  

 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 3) การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรม  

 4) การสงเสริมการปกครองท่ีดี  

 ตัวช้ีวัดจากแนวความคิดการดํารงชีพและการดํารงชีพอยางย่ังยืน (Livelihoods and sustainable 

livelihoods)แนวความคิดนี้นําเสนอโดย DFID : department for international development  ใน 

The1997UK government white paper on international development committed  การดํารงชีพอยาง

ยั่งยืน(sustainable livelihoods) หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพในการตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียด

หรือผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึน โดยดํารงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หรือ ความม่ันคงของระบบนิ เวศน   

ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุษยท่ีจะมีชีวิตอยู

และปรับปรงุคุณภาพชวีิตท่ีปราศจากการสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืน ท้ังในปจจุบันและอนาคตการวัดความยั่งยืน

ของวิถีการดํารงชีวิต คือสามารถยืดหยุนไดเม่ือเกิดผลกระทบ ไมข้ึนกับการสนับสนุนจากภายนอก รักษาผลิตภาพ

ของทรัพยากรไวไดนาน ไมทําลายวิถีการดํารงชีวิตผูอ่ืนหรือสามารถประนีประนอมรวมกันได  การกอใหเกิดความ

ยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน สังคม และสถาบัน 

 แนวความคิดหลักของการดํารงชีพอยางยั่งยืน( Sustainable livelihoods concept) 1)  ใชคนเปน

สําคัญ(People-centered) 2) มีความเปนองครวม(Holistic) ไมแยกสวน( non-sectoral) ยอมรับวิถีท่ีหลากหลาย 

3)มีลักษณะของพลวัต(Dynamic)คนหาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะสามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ 

4) สรางบนความเขมแข็ง(Building on strengths) 5) มีการเชื่อมโยงท้ังระดับมหภาคและจุลภาค(Macro-micro 

links)(6) มีความยั่งยืน(Sustainability) 4 องคประกอบหลักคือ สภาพแวดลอม(Environmental) เศรษฐกิจ

(Economic) สังคม ( Social) และสถาบัน( Institutional)  

 กรอบการทํางาน (Sustainable livelihoods framework)มีองคประกอบ 5 ประการคือ  

 1) บริบทความเปราะบางหรือความออนแอและความไมแนนอน (Vulnerability Context)เปนภาวะท่ี

เกิดข้ึนและสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธจากวิถีการดําเนินชีวิตคือshocks-ภาวะท่ีเกิดผลกระทบ

อยางทันทีทันได และรุนแรง trends-ภาวะแนวโนมของการเคลื่อนไหวของปจจัยตางๆ seasonality-ภาวะการ

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล วัฏจักร   
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 2) สินทรัพยการดํารงชีพ (Livelihoods assets)คือเปนตนทุนการดํารงชีพ แบงเปน 5 ประเภทคือ 

human capital- ตนทุนทรัพยากรมนุษย เชน ทักษะ ความรู ความสามารถดานแรงงาน คุณภาพแรงงาน 

ศักยภาพการเปนผูนํา และความมีสุขภาพดี natural capital- ตนทุนธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพfinancial capital-ตนทุนทางการเงิน physical capital- ตนทุนทรัพยากรทางกายภาพ เชน วัสดุท่ีใชใน

การผลิตsocial capital- ตนทุนทางสังคม เชน กลุม เครือขาย ประชาสังคม การเปนสมาชิก ความสัมพันธ หนาท่ี

ในสังคม 

 3) การเปลี่ ยนผ านโครงสร างและกระบวนการ (Transforming Structures & Processes) คือ 

Structures-โครงสรางมี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับสวนบุคคล Processes-กระบวนการท่ีเปนสวน

ขับเคลื่อน ของโครงสราง เชน นโยบาย กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน วัฒนธรรม  

 4) วิถี/กลยุทธการดํารงชีพ (Livelihoods strategies) เปนทางเลือก โอกาส ท่ีเกษตรกรใชเปนกลยุทธ

ในการดําเนินชีวิต  

 5) ผลลัพธ (Livelihood Outcome) ไดแกการมีรายไดเพ่ิมข้ึน (more income) การเพ่ิมการเปนอยูท่ีดี

ข้ึน (increased well-being)การลดความออนแอ (reduced Vulnerability) การเพ่ิมความม่ันคงดานอาหาร 

(improved food security) และการเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ (sustainable use of NR 

based) 

 

 
 

 ตัวช้ีวัดจากแนวความคิดเกษตรย่ังยืนและความย่ังยืนของมนุษย (sustainable agriculture and 

sustain people)   การเกษตรแนวใหมคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ  

 1) ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ ( economic viability)  
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 2) ความรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility)  

 3) ความม่ันคงของระบบนิเวศน (ecological integrity) 

 หลักการจัดการฟารม ใชแนวทางการจัดการทรัพยากรแบบองครวม (Holistic Resource 

Management)  ทําเกษตรทางเลือกมีความหลากหลาย (alternatives, diverse) เกษตรอินทรีย (organic farm) 

เกษตรตนทุนต่ํา (low-input) เกษตรชีวภาพ(biodynamic farm)ใชชองทางการตลาดแบบคุณภาพ เฉพาะเจาะจง 

(market in the niches)  ทํางานอาศัยฐานการใชความรู (knowledge based systems) คิดและปรับปรุงอยู

เ สมอ  (working thinker and thinking worker)  (College of Agriculture, Food and Natural Resources 

university of Missouri,2004) 

  

จากแนวความคิดท่ีกลาวมาท้ังหมดไดสรุปตัวชี้วัดเบื้องตนท่ีจะนํามาใชในการศึกษา ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดดานความพอประมาณในการผลิตพืช ไดแก 

1) ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชน 

2) การลดตนทุน เพ่ิมรายไดความพอใจในสมดุลรายไดรายจาย    

3) ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง   

4) พืชกับความเปนอยูในครอบครัว  

5) พืชกับความเปนอยูกับเพ่ือนบาน  

6) พืชกับความเปนอยูในสังคม  

7) พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   

8) พืชกับความสุขมวลรวม   

 

ตัวช้ีวัดดานความมีเหตุผล รอบรูและคุณธรรม ในการผลิตพืช ไดแก 

1) การใชภูมิปญญาความรูในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) การใชเหตุใชผล 

3) ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม 

4) คุณธรรม  

5) ความเพียร 

ตัวช้ีวัดดานการสรางภูมิคุมกันในการผลิตพืช ไดแก 

1) ภูมิคุมกันจากผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายอยางทันทีทันใด  

2) ภูมิคุมกันจากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  

3) ภูมิภูมิคุมกันจากการเปลี่ยนผานโครงสราง/การพัฒนา  

4) การสรางภูมิภูมิคุมกันดวยการพัฒนาทุนดํารงชีพ ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน  

ทุนกายภาพ  
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ตัวช้ีวัดดานการนํา 23 หลักทรงงานของในหลวง มาปฏิบัติ 

1) ประโยชนสวนรวม  

2) การมีสวนรวม 

3) ระเบิดจากขางใน 

4) รู รัก สามัคคี  

5) การพ่ึงตนเอง  

6) การปลูกพืชเพ่ือใหพออยูพอกิน 

7) เศรษฐกิจพอเพียง  

8) การแสดงความจริงใจตอเพ่ือนบาน 

9) ภูมิสังคม  

10) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  

11) บริการรวมท่ีจุดเดียว 

12) ปลูกปาในใจคน 

13) ทํางานอยางมีความสุข   

14) องครวม 

15) ทําตามลําดับข้ัน  

16) แกปญหาท่ีจุดเล็ก 

17) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

18) ไมติดตํารา 

19) ความเพียร 

20) ใชอธรรมปราบอธรรม 

21) ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาติ 

22) ขาดทุนคือกําไร  

23) ทําใหงาย ไดประโยชนสูงสุด  

 
 

2. การประเมินตัวช้ีวัดของผูทรงคุณวุฒิ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดสงแบบสอบถามเพ่ือใหประเมินตัวช้ีวัด 

1. นายชนวน รัตนวราหะ   อดีตรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร 

2. นายไพโรจน สุวรรณจินดา  อดีตรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร  

3. นายนิชัย ไทยพานิช   ท่ีปรึกษา กรมวิชาการเกษตร 
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4. ดร.สมชาย บุญประดับ   ผูเชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

5. ดร.สมยศ ทุงหวา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6. ดร.ไพบูลย ประโมจนีย   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7. นายมรกต อักษรสวาท   อดีตผูเชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

8. นายประพันธ  อรรจนกุล   อดีตเกษตรและสหกรณจังหวัด 

9. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม   เกษตรและสหกรณจังหวัด(พัทลุง) 

10. นายปพน จันทรเรือง   เกษตรและสหกรณจังหวัด(สงขลา) 

11. นายอุทัย นอยดํา    ผูนําชุมชนเครือขายสินธิ์แพรทอง 

12. นายไหรหนุน ศรียศ   ผูนํามุสลิม จ.พัทลุง 

13. นายนัน ชูเอียด     ปราชญชาวบาน  จ.พัทลุง 

14. กลุมเกษตรกรโครงการวิจัยฯ  ต.รําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 30 ราย 

 

ในการสอบถามผูทรงคุณวุฒิไดใชแบบสอบถามสงใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น (ภาคผนวก) และ

ประมวลผล จํานวน 3 รอบ ระหวางป 2559-2561 

 

 สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

        ป 2559  

 โดยรวมไดมีการใหน้ําหนักคะแนนในแตละตัวชี้วัด เม่ือแบงเปน 3 ระดบั มาก ปานกลาง นอย พบวา

ตัวชี้วัดท่ีอยูในระดับเห็นดวยมาก (คะแนน 3.67-5.00) ท่ีควรนํามาใชเปนตัวชี้วัด มีดังนี้  

 หมวดท่ัวไป ไดแก ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนความม่ันคงทางอาหาร หรือ

ความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเองสมดุลรายไดรายจาย 

หมวดพืชกับความเปนอยู ไดแก  

1. สามี-ภรรยาไดชวยทํางานปลูกพืช 

2. การไดรวมมือกับชุมชนเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

3. การประกอบอาชีพท่ีไมสรางความเดือดรอนหรือทําใหมีขอขัดแยงกับเพ่ือนบานเชน สัตวเลี้ยงทําลาย

พืชผลคนอ่ืน 

4. การใหคําปรึกษาการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 

5. การไดชวยเหลือการแบงบันพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 

6. การไดรวมมือกับหนวยงานตางๆเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

7. การไดชวยเหลือการแบงบันผลผลิตพืชแกเพ่ือนบาน 
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หมวดพืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติไดแก 

1. การใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 

2. การรักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาติ 

3. การมีการใชน้ําอยางประหยัด 

4. การหาเศษพืช ฟางขาวคลุมหนาดินในแปลงปลูก 

5. การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา 

       หมวดความสุขมวลรวม ทุกตัวชี้วัด 

       หมวดพืชกับภูมิคุมกันดานภาวะความเปราะบาง ผลกระทบอยางทันทีทันได ภาวะแนวโนม ตามฤดูกาล ดาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหนวยงานตางๆไดแก 

1. ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือภัยแลงในแปลงพืช 

2. การพ่ึงพารายไดจากพืชเม่ือตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน 

3. ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได 

4. ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืชใดพืชหนึ่งอยางฉับพลัน 

5. ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดราคาผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ํา 

6. ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งไดนอยกวาท่ีคาดการณไว 

    หมวดพืชกับทุนดํารงชีพ 

ทุนมนุษย ทุกตัวชี้วัด ยกเวน จํานวนครั้งท่ีไดอานหนังสือหรือไดดูรายการทีวีท่ีใหความรูการปลูกพืช 

ทุนการเงินไดแก การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช 

 ตนทุนธรรมชาติไดแก 

1. ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูกพืช 

2. ระดับความสะดวกในการเดินทาง ขนสง ระหวางแปลงนา/สวน ถึงบาน 

3. ความพอเพียงของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีหามาใชทําการปลูกพืช 

ตนทุนกายภาพไดแกระดับความเพียงพอของน้ําท่ีใชทําการปลูกพืช 

ตนทุนสังคมไดแกการเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน 

หมวดความมีเหตุมีผล รอบรู และคุณธรรม 

การใชเหตุใชผลทุกตัวชี้วัด 

ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตามทุกตัวชี้วัด 

คุณธรรมไดแก  

1. การคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย 

2. การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง 

ความเพียรทุกตัวชี้วัด 

           การนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติทุกตัวชี้วัด 
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 ป 2560  

 สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิเรื่องการใหน้ําหนักคะแนนในแตละตัวชี้วัด พบวาไดใหความสําคัญกับ

ตัวชี้วัดตอไปนี้ คือ สมดุลรายไดรายจาย การไดชวยเหลือการแบงบันผลผลิตพืช พันธุพืช เครื่องมือการเกษตรใน

การปลูกพืชแกเพ่ือนบาน การใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช การมีการใชน้ําอยางประหยัดการหาเศษพืช 

ฟางขาวคลุมหนาดินในแปลงปลูก การปลูกพืชกับสุขภาพกาย การปลูกพืชกับสุขภาพจิต การปลูกพืชกับการพบปะ

กับเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ การพ่ึงพารายไดจากพืชเม่ือตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน การเจ็บปวยจนทํางานปลูก

พืชไมได ศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืชใดพืชหนึ่งอยางฉับพลัน ความรูความสามารถดานการใชปุยท่ีถูกตองตาม

ความตองการของพืช การผลิตปุยหมัก/ชีวภาพ การขยายพันธุพืช เชน ตอนก่ิง ติดตา การมีจํานวนแหลงเงินทุนท่ี

กูยืมมาทําการปลูกพืช ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูกพืช ระดับความเพียงพอของน้ําท่ีใช

ทําการปลูกพืช การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชท่ีจะ

ปลูก การตัดสินใจเลือกใชพันธุพืช การทําการคนควา หาความรูกอน เริ่มปลูกพืช การจัดทําบัญชีตนทุนรายไดการ

ปลูกพืช การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง ความสําเร็จในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน ความสําเร็จในทําใหผลผลิต

คุณภาพดีข้ึน เปนตน  

           ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิ ควรใหความสําคัญเพ่ิมเติมในดานตอไปนี้ 

           -ดานผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เชน โรคระบาด ศัตรูพืช ราคาปจจัยการผลิต การมีองคความรู ขอมูล

ขาวสาร ความผันผวนทางเศรษฐกิจ แรงาน  

          -ดานความเพียร รวมเรื่องความสําเร็จในการแกปญหา โรค แมลง และศัตรูพืชอ่ืนๆ ไวในขอเดียวกัน 

         -ดานความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมการดูแลแหลงน้ําใหอยูในสภาพดีไมมลพิษในแหลงน้ํา 

          -ดานความสุขมวลรวม เพ่ิมดานสาธารณูปโภค และระบบสหกรณในชุมชน  

          -ดานทุนทางการเงิน เพ่ิมการชวยเหลือจากการลงทุนจากเอกชน 

          -ดานอ่ืนๆ จํานวนการบริโภคพืช เปลี่ยนเปนปริมาณ การปลูกพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ การปลูกฝงเยาวชน

การใชประโยชนพ้ืนท่ีไมใหวางเปลา ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเหมาะสมกับแรงงานและ

ทรัพยากร บัญชีครัวเรือน ประเมินความพอเพียงตนเอง พัฒนานิสัยพฤติกรรม ระดับความพอเพียงดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน การรับการพัฒนา การนําหลักเกษตรยั่งยืนมาเปนตัวชี้วัด  

          -จัดทําคําอธิบายความหมายตัวชี้วัดใหชัดเจน ตัวชีว้ัดมีมากจึงควรจัดกลุมตัวชี้วัด หลักการทรงงานควร

เลือกขอท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี   

          -แยกการวัดระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

         -เนนความคิดในการจัดการ วิธีการ และผลจากการจัดการ และใหเปนรูปธรรมท่ีเขาใจได     

        อนึ่งผลการประเมินน้ําหนักตัวชี้วัดเหลานี้จะนํามาจัดลําดับ ซ่ึงแนวโนมจะคัดเลือกใหเหลือตัวชี้วัดนอยลง 

เพ่ือความสะดวกในการนํามาใชงาน โดยในปท่ี3 จะเนนการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนเปนสําคัญ  
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ป2561 

 ดําเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ จัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดโดยชุมชน เก็บขอมูลชวงปลายป และ

สรุปผล 

 การจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดในเบื้องตนมี พบวาตัวชี้วัดท่ีมีลําดับคะแนนสูง ดังนี้ 

คะแนนการประเมินตัวชี้วัดวัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช ป 2559-2560 

-สมดุลรายไดรายจาย 

-ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง 

-ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชน 

พืชกับความเปนอยู 

-การไดชวยเหลือการแบงบันผลผลิตพืชแกเพ่ือนบาน 

-การไดชวยเหลือการแบงบันพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 

-การไดชวยเหลือดานเครื่องมือการเกษตรในการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 

-การใหคําปรึกษาการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 

-เยาวชนไดชวยทํางานปลูกพืช 

พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ

-การใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 

-การรักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ

-การมีการใชน้ําอยางประหยัด 

-การหาเศษพืช ฟางขาวคลุมหนาดินในแปลงปลูก 

-การปลูกแฝกหรือพืชกันดินพังทลายหรือกันดินชะลาง 

ดานความสุขมวลรวม 

-การปลูกพืชกับสุขภาพจิต 

-การปลูกพืชกับสุขภาพกาย 

-การปลูกพืชกับการพบปะกับเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ 

-การปลูกพืชกับการมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน 

-ความพอใจในความรวมมือของชาวบานในหมูบานท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืช 

-ความพอใจในการฟนฟูรักษาวัฒนธรรมเก่ียวกับการปลูกพืช 

-ความพอใจตอนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการปลูกพืช 

พืชกับภูมิคุมกันดานภาวะความเปราะบาง ผลกระทบอยางทันทีทันได ภาวะแนวโนม 

ตามฤดูกาล ดานการเปล่ียนแปลงนโยบายของหนวยงานตางๆ 

-การพ่ึงพารายไดจากพืชเม่ือตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน 

-ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได 
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-ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืชใดพืชหนึ่งอยาง

ฉับพลัน 

พืชกับทุนดํารงชีพ 

ทุนมนุษย 

-ความรูความสามารถดาน การใชปุยท่ีถูกตองตามความตองการของพืช เชนรูวาสูตรปุย

อะไรใชเพ่ืออะไร 

-ความรูความสามารถดาน การผลิตปุยหมัก/ชีวภาพ 

-ความรูความสามารถดาน การขยายพันธุพืช เชน ตอนก่ิง ติดตา 

-ความรูความสามารถดาน การผลิตสารสกัดจากพืชเพ่ือนํามาฉีดปองกันกําจัดแมลง 

-ความรูความสามารถดาน การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช เชนพบแมลงศัตรูพืชระบาดก็

สามารถกําจัดไดผล 

ทุนการเงิน 

-การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช 

-การมีจํานวนแหลงเงินทุนท่ีกูยืมมาทําการปลูกพืช 

ทุนธรรมชาติ 

-ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูกพืช 

-ระดับความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา หอย ปลา ปูในแหลงน้ํารองสวนหรือในนา 

-ปริมาณไสเดือนและแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในดินท่ีใชปลูกพืช 

-ระดับการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช 

ทุนกายภาพ 

-ระดับความเพียงพอของน้ําท่ีใชทําการปลูกพืช 

ทุนสังคม 

-การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน 

-จํานวนโครงการท่ีรวมงานกับหนวยงานตางๆ 

ความมีเหตุมีผล รอบรู และคุณธรรม 

การใชเหตุใชผล 

-การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูก 

-การตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกใชพันธุพืช 

-การตัดสินใจในการใหน้ําพืช 

ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตาม 

-การจัดทําบัญชีตนทุนรายไดการปลูกพืช 

-การทําการคนควา หาความรูกอน เริ่มปลูกพืช 
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-การบันทึกขอมูลการปฏิบัติดูแลรักษาพืช 

-การคาดการณถึงปญหาการปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 

-การประเมินผลไดผลเสียกอนการปลูกพืช 

คุณธรรม 

-การคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย 

-การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง 

-การปฏิบัติดูแลรักษาพืชไดถูกตองตรงตามแผนท่ีไดตกลงกับเจาหนาท่ี 

ความเพียร 

-ความสําเร็จในลดตนทุน และสรางกําไร 

-ความสําเร็จในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน 

-ความสําเร็จในทําใหผลผลิตคุณภาพดีข้ึน 

-ความสําเร็จในการทําใหไดผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 

 

หลังจากนั้นไดนําตัวชี้วัดท้ังหมดมาใหชุมชนจัดลําดับเปนข้ันตอนสุดทายโดยกลุมเกษตรกรในชุมชน ผล

การจัดลําดับของชุมชน โดยสรุปมีตัวชี้วัดท่ีชุมชนใหความสําคัญสูง คือ 

1) ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชน 

2) สมดุลรายไดรายจาย 

4) ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง 

 5) พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ดานการใหคําปรึกษาแกเพ่ือนบาน การได

ชวยเหลือดานแรงงานในการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน การไดชวยเหลือดานเครื่องมือการเกษตรในการปลูกพืชแก

เพ่ือนบาน การไดชวยเหลือแบงปนผลผลิตแกเพ่ือนบาน การไดชวยเหลือแบงปนพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 

6) พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช การหาเศษพืช 

ฟางขาว คลุมหนาดินในแปลงปลูก การเผาเศษพืช เผาซังขาว เผาปาละเมาะท่ีรกราง 

7) ดานความสุขมวลรวม การปลูกพืชกับการพบปะเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ การปลูกพืชกับสุขภาพ

การ การปลูกพืช 

กับสุขภาพจิต การปลูกพืชกับการคิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม การปลูกพืชกับการมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดี

ข้ึน 

8) ความมีภูมิคุมกันภาวะผลกระทบอยางทันทีทันใดตอ ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดน้ําทวม

ฉับพลันหรือภัยแลงในแปลงพืช ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได 

9) ความมีภูมิคุมกันภาวะผลกระทบภาวะแนวโนมตามฤดูกาล ตอความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิด

ราคาผลของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ํา ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดผลของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนอยกวาท่ี

คาดการณไว 
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10) ความมีภูมิคุมกันภาวะผลกระทบภาวะผลการกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากหนวยงานตางๆ 

ตอ ความเสียหายตอครอบครัวเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของรัฐบาล ความเสียหายของ

ครอบครัวเม่ือเกิดบริษัทเอกชนมาเปดกิจการใกลๆหมูบาน 

11) การสรางภูมิคุมกันจาการเพ่ิมตนทุน/ทรัพยสินในการดํารงชีพ 

ทุนมนุษย ความรอบรู ความสามารถดานการผลิตพืช จํานวนครั้งท่ีไปอบรมดูงานการปลูกพืช 

ทุนการเงิน การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช การมีจํานวนแหลงเงินทุนกูยืมมาทําการปลูกพืช 

ทุนธรรมชาติ ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูกพืช ระดับความรวนซุยของดินท่ีใช

ปลูกพืช 

ระดับการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช ระดับความชุมชื้นของหนาดินท่ีในแปลไมผลชวงหนาแลง 

ทุนทางกายภาพ ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช ความพอเพียงของเครื่องจักรท่ีหามาทํา

การปลูกพืช 

ทุนทางสังคม การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน จํานวนโครงการท่ีเขารวมกับ

หนวยงานตางๆ  

12) การใชเหตุใชผล การตัดสินใจเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูก การตัดสินใจในการเลือกใชพันธุพืช การ

ตัดสินใจในการเตรียมดินเตรียมหลุมปลูกพืช 

 ความรอบรู การคนควา หาความรูกอนเริ่มปลูก การปรึกษาหารือรวมกับผูอ่ืนในการปลูกพืช การ

คาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา การวางแผนปองกันแกไขปญหาการปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึน 

 คุณธรรม การคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง 

การแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับแปลงปลูกพืชเพ่ือบริโภคเองออกจากการกัน 

ความเพียร ความสําเร็จในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร 

13) การนํา 23 หลักทรงงานมาใช ประเด็นหลัก ไดแก การอุทิศเพ่ือสวนรวม การมีสวนรวม การรู รัก 

สามัคคี การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียง การแสดงความจริงใจตอเพ่ือนบาน ภูมิสังคม ประหยัด 

เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ความเพียร ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทํางานอยางมีความสุข ไมติดตํารา ขาดทุน

คือกําไร ทําใหงาย ไดประโยชนสูงสุด (ตารางท่ี1) 

 

3. การวิเคราะห คาความเช่ือม่ัน (reliability) ของตัวช้ีวัด 

 การวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของการวัดในแตละดาน เปนการใชหลักสถิติในการประเมินวาขอคําถามยอย

แตละขอวามีคะแนนความสัมพันธกับดานท่ีจะวัดมากนอยเทาใด (Corrected Item-Total Correlation)  และ

หากลบขอคําถามนั้นออกจะมีผลตอคาความเชื่อม่ันในการวัดเพ่ิมมากข้ึนเทาใด (Cronbach's Alpha if Item 

Deleted) ซ่ึงในการนํามาใชประเมินตัวชี้วัดนี้ จะตัดขอคําถามท่ีมีคาท่ีมี Corrected Item-Total Correlation 

นอย และ Cronbach's Alpha if Item Deleted สูงกวาคาเฉลี่ยออก แลวคํานวณคาความเชื่อม่ันใหม ทําแบบนี้

หลายๆรอบจนกระท่ังไดคะแนนคาความเชื่อม่ันในการวัดท่ีเหมาะสม   



182 
 
 
 ผลการวิเคราะหมีขอคําถามท่ีถูกตัด ดังนี้ 

ดานพืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา และการปลูกไม

ยืนตนในไรนา  ดานการไมเผาเศษพืช เผาซังขาว เผาปาละเมาะท่ีรกราง เปนตัววัดท่ีมีคาความเชื่อม่ันต่ํา แต

เนื่องจากมีความสําคัญเชิงนโยบายจึงยังคงใชเปนตัวชี้วัด 

 ดานพืชกับความสุขมวลรวม ไดแก ความพอในในการเขามาสงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานราชการ 

การปลูกพืชกับสุขภาพกาย และการปลูกพืชกับสุขภาพจิต 

ดานพืชกับภูมิคุมกัน ไดแก การพ่ึงพารายไดจากพืชเม่ือตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน  

ดานพืชกับภูมิคุมกันดานการเพ่ิมทุนในการดํารงชีพ  ไดแก ระดับการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช 

ระดับความชุกชุมของนก งู กบ แมงมุม แมลงปอ ในแปลงปลูกพืช ระดับความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา 

ระดับความสะดวกในการเดินทาง ความพอเพียงของเครื่องจักรท่ีหามาทําการปลูกพืช 

ดานพืชกับความมีเหตุผล  ไดแก การกําหนดราคาผลผลิตท่ีจะขาย การคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออก

จากกันกอนนําไปขาย การแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับแปลงปลูกพืชเพ่ือบริโภคเองออกจากการกัน การปกปด

ขอมูลการผลิตพืชท่ีบอกกับผูอ่ืน การท้ิงสารเคมีหรือของเสียในแหลงน้ําหรือคลองธรรมชาติ 

พืชกับการปฏิบัติตามหลักทรงงาน  ไดแก ทําตามลําดับข้ัน แกปญหาท่ีจุดเล็ก   

 

4. บทสรุปลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัด 

ใชเกณฑท่ีนํามาใชในการจัดลําดับคือจะตองมีองคประกอบ 4 สวนท่ีคลองจองกันคือ 

1) มีระดับคะแนนสูงจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ  

2) ชุมชนจัดลําดับความสําคัญสูง  

3) คาความเชื่อม่ันสูง  (correlation และ Cronbach's Alpha) และตัวชี้วัดนั้นไมถูกตัดออกจากการ

วิเคราะห  

4) มีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  

สรุป เพ่ือการทําใหงายตอการนําตัวชี้วัดไปใชวัดความพอเพียงในการผลิตพืชจึงไดนําตัวชี้วัดท่ีเปนกลุม

เดียวกันมารวมเปนขอเดียวกัน รวมเปน 8 กลุมตัวชี้วัด กลุมละ 3 ตัวชี้วัดยอย รวม 24 ตัวชี้วัด  ไดแก   

 กลุมท่ี 1 พ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก สมดุลรายไดรายจาย, ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการ

ผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง และ ชนิด ปริมาณ การผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนท้ังทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  

 กลุมท่ี 2 พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ไดแก สมาชิกครัวเรือนชวยทํางาน

ปลูกพืช, การชวยเหลือเพ่ือนบาน เชน ใหคําปรึกษา/แรงงาน/เครื่องมือ/พันธุพืช/ผลผลิต และการประกอบอาชีพ

เกษตรท่ีไมสรางความเดือดรอนใหกับเพ่ือนบาน และการไดรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน ในกิจกรรมเก่ียวกับ

พืช 
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 กลุมท่ี 3 พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิไดแก การใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยหมัก ปุย

ชีวภาพ) และสารปรับปรุงดิน, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษดิน การไม

เผาเศษพืช และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ และการลด ละ เลิก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 กลุมท่ี4 ดานความสุขมวลรวม ไดแก ความพึงพอใจในการปลูกพืชกับการชวยใหสุขภาพดีข้ึน และ 

การคิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม และการชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึน, ความพึงพอใจตอ

พฤติกรรมการปลูกพืชของชุมชน เชน ความรวมมือของชุมชน การชวยกันรักษาปาของชุมชน การฟนฟูรักษา 

วัฒนธรรมเก่ียวกับการปลูกพืช การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิต และ ความพึงพอใจในการสงเสริม

การปลูกพืชของหนวยงานรัฐบาล สถานศึกษา และ สาธารณะสุข 

 กลุมท่ี 5 ความมีภูมิคุมกัน ไดแก  

 ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดน้ํา

ทวม หรือภัยแลง, การเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได และ ศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง  

 ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะเกิดราคาผลผลิตตกต่ํา 

หรือปริมาณผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง, ถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร และปุยเคมี 

หรือ ปจจัยการผลิต ราคาสูงข้ึน  

 ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการ

ผลิตพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของราชการ และหนวยงานทองถ่ิน, บริษัทเอกชนขนาด

ใหญมาเปดกิจการในพ้ืนท่ีใกลเคียง และการโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 

 กลุมท่ี 6 การสรางภูมิคุมกันจาการเพ่ิมทุน/ทรัพยสินในการดํารงชีพ  

 ทุนมนุษย คือ ความรู ดานพันธุพืช การปลูก การขยายพันธุ  ดิน ปุย น้ํา การจัดการศัตรูพืช และแปร

รูปผลผลิตพืช, การรับการอบรม ดูงาน และการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการปลูกพืช และ ความสามารถดานการ

เปนวิทยากร   

 ทุนการเงิน คือ การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช, การมีแหลงเงินทุนใหกูยืมมาทําการปลูกพืช 

และการไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ   

 ทุนธรรมชาติ คือ ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ความรวนซุยของดิน ความชุมชื้นของ

หนาดิน , ปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน ไสเดือน แมลงท่ีเปนประโยชน และพืชผลในธรรมชาติ และ

ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช  

 ทุนทางกายภาพ คือ ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช, ระดับความพอเพียงของไฟฟาม่ีใช

ในไรนา และ ระดับความพอเพียงของเครื่องมือ  

 ทุนทางสังคม คือ การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน, เขารวมโครงการท่ี

หนวยงานตางๆ และการเปนกรรมการ ผูแทนกลุมเกษตรกร 
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กลุมท่ี 7 พืชกับความมีเหตุผล ไดแก  

 การใชเหตุใชผล คือ มีการตัดสินใจเลือกชนิดพืชปลูก และเลือกใชพันธุพืช ท่ีเหมาะสม, การตัดสินใจใน

การเตรียมดิน เตรียมหลุม การใหน้ําพืช ท่ีเหมาะสม และ การตัดสินใจในการเลือกใชปุย สารเคมี ท่ีเหมาะสม   

 ความรอบรู คือ การคนควา หาความรู ประเมินผลไดผลเสีย กอนเริ่มปลูก, การคาดการณถึงปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนลวงหนา การวางแผนปองกันปญหา ตรวจสอบติดตาม การสืบหาสาเหตุของปญหา และ การบันทึกขอมูล 

และจัดทําบัญชีตนทุนรายได  

 คุณธรรม คือ การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง และคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไป

ขาย, การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามมาตรฐาน และ การท้ิงขยะ เศษพืช สารเคมีหรือของเสียในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ หรือ แปลงปลูกของเพ่ือนบาน  

 ความเพียร คือ ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร, ความสําเร็จในการทําใหผลผลิต และ

คุณภาพ ดีข้ึน และ ความสําเร็จในการปรับปรุงดิน และแกปญหาโรคแมลงศัตรูพืช 

 กลุมท่ี 8 การนํา 23 หลักทรงงานมาใช ไดแก  

 ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน ประหยัด 

เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยางมีความสุข  

 ดานสังคมชุมชน ไดแก การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม การรูรัก สามัคคี จริงใจตอกัน ระเบิดจากขางใน 

ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุดเดียว การอุทิศเพ่ือสวนรวม 

 ดานการผลิตพืช ไดแก ความเพียร ทําใหงายไดประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ภูมิสังคม 

ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม องครวม  

(ตารางท่ี 4.1-4.2)
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ตารางท่ี 4.1 การใหคะแนนตัวชี้วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียง ป2559-2561 ลําดับความสําคัญโดยชุมชน และการวิเคราะหความเชื่อม่ันของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ปริมาณการผลติพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใช

ประโยชน 

4.33 4.00 4.21 4.00 1      

สมดลุรายไดรายจาย 4.08 3.57 3.89 4.50 1      

ความมั่นคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิต

พืชอาหารไดดวยตนเอง 

4.42 3.86 4.21 4.17 1      

พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม 

          

การใหคําปรึกษาแกเพ่ือนบาน 4.17 3.86 4.05 4.00 1 รวมกันเปนการใหความ

ชวยเหลือเพ่ือนบาน 

    

การไดชวยเหลือดานแรงงานในการปลูกพืชแกเพ่ือน

บาน 

3.17 3.14 3.16 3.67     



186 
 

ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การไดชวยเหลือดานเครื่องมือการเกษตรในการปลูก

พืชแกเพ่ือนบาน 

3.75 3.29 3.58 4.17     

การไดชวยเหลือแบงปนผลผลติแกเพ่ือนบาน 4.08 3.29 3.79 4.5     

การไดชวยเหลือแบงปนพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 4.17 3.71 4.00 4.17     

เยาวชนไดชวยทํางานปลูกพืช 3.83 3.00 3.53 4.00 2 รวมกันเปนสมาชิกครัวเรือน

ชวยทํางานปลูกพืช 

    

ผูสูงอายไุดชวยทํางานปลูกพืช 3.58 3.29 3.47 3.67     

สามี-ภรรยาไดชวยทํางานปลูกพืช 4.58 4.29 4.47 3.92     

การไดรวมมือกับชุมชนเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 4.25 4.29 4.26 3.67 3 รวมกันเปนการรวมมือกับ

ชุมชนและหนวยงานตางๆ 

    

การไดรวมมือกับหนวยงานตางๆเวลามีกิจกรรม

เก่ียวกับพืช 

3.92 4.00 3.95 3.92     

การประกอบอาชีพท่ีไมสรางความเดือดรอน หรือทํา

ใหมีขอขัดแยงกับเพ่ือนบาน เชน สัตวเลี้ยงทําลาย

พืชผลคนอ่ืน 

4.42 3.71 4.16 3.17 4 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ     
  

 .460  .627 

การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา 4.25 3.43 3.95 3.92 4 รวมกันเปนการปลูกพืช

ตระกูลถ่ัวในแปลงนาการใส

ปูนขาวในดินปลูกแฝก 

-.140 .565 ตัด  

การไมเผาเศษพืช เผาซังขาว เผาปาละเมาะท่ีรกราง 4.25 1.86 3.37 3.17 3 
 

.109 .463 .098 .665 

การใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 4.58 3.71 4.26 4.25 1 
 

.509 .390 .549 .577 

การใสปูนขาวในดินแปลงปลูกพืช 3.33 2.86 3.16 3.42 
  

.383 .371 .536 .537 

การปลูกแฝกหรือพืชกันดินพังทลายหรือกันดินชะลาง 4.00 2.86 3.58 4.00 
  

.299 .385 .252 .626 

การหาเศษพืช ฟางขาว คลุมหนาดินในแปลงปลูก 4.33 3.43 4.00 4.08 2 
 

.319 .381 .485 .541 

การใชสารฆาแมลงหรือพนสารกําจัดศัตรูพืช 4.17 2.00 3.37 3.58 7 
 

.258 .409 .273 .609 

มีการใชนํ้าอยางประหยัด 4.33 3.71 4.11 4.17 5 
 

.509 .390 .549 .577 

การปลูกไมยืนตนในไรนา 4.25 2.57 3.63 3.75 6 -.028 .507 ตัด  
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การรักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาติ 4.75 3.29 4.21 4.33 รวมกันเปนการปลูกไมยืน

ตนในไรนาการรักษาสภาพ

ปาท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ

.179 .436 .254 .616 

ดานความสุขมวลรวม     
  

 .738  .762 

ความพอใจตอนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการปลูก

พืช 

3.75 4.14 3.89 4.17 8 รวมเปนความพอใจตอการ

ดําเนินนโยบายสงเสรมิจาก

ภาครัฐ 

.231 .736 .158 .774 

ความพอในในการเขามาสงเสริมการปลูกพืชของ

หนวยงานราชการ 

3.58 4.00 3.74 3.42 .143 .744   

ความพอใจในความรวมมือของชาวบานในหมูบานท่ี

เก่ียวของกับการปลูกพืช 

4.08 4.00 4.05 4.08 5 รวมกันเปนความพอใจใน

การรวมมือของชุมชน 

.543 .700 .450 .740 

ความพอใจในการเสยีสละของชาวบานในหมูบานท่ี

เก่ียวของกับการปลูกพืช 

4.08 3.14 3.74 3.67 .530 .700 .498 .733 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความพอใจในการสงเสริมใหนําพืชมาใชในดาน

สาธารณะสุขของสถานบริการสาธารณสุข 

3.75 3.71 3.74 3.67 6 
 

.278 .735 .342 .756 

ความพอใจในการสงเสริมใหนักเรยีนไดศึกษาเรียนรูท่ี

เก่ียวของกับการปลูกพืชของโรงเรยีนและชุมชน 

4.25 3.57 4.00 4.00 7 
 

.646 .680 .669 .705 

ความพอใจในการจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมย

ผลผลติพืชของหนวยงานและชุมชน 

3.5 3.71 3.58 3.5 4 
 

.360 .725 .421 .746 

ความพอในในการชวยกันรักษาปาของชุมชน 4.17 3.57 3.95 3.92 
  

.437 .712 .478 .736 

ความพอใจในการฟนฟูรักษาวัฒนธรรมเก่ียวกับการ

ปลูกพืช 

3.92 4.14 4.00 4.08 .332 .725 .333 .753 

การปลูกพืชกับสุขภาพกาย 4.42 3.71 4.16 4.25 2 รวมกันเปนพืชกับสุขภาพ

และการคิดดี ทําดี เพ่ือ

สวนรวม 

.089 .743   

การปลูกพืชกับสุขภาพจิต 4.33 3.57 4.05 4.25 -.156 .749   
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การปลูกพืชกับการมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

ดีข้ึน 

4.25 4.00 4.16 4.08 3 
 

.349 .724 .396 .748 

การปลูกพืชกับการพบปะเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ 3.92 4.29 4.05 4.17 1 
 

.552 .714 .529 .743 

การปลูกพืชกับการคดิดี ทําดี เพ่ือสวนรวม 4.33 4.43 4.37 3.92 
  

.426 .720 .414 .748 

ความมีภูมิคุมกัน     
  

 .794  .815 

ภาวะผลกระทบอยางทันทีทันใด     
  

    

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดนํ้าทวมฉับพลัน

หรือภัยแลงในแปลงพืช 

4.25 4.00 4.16 3.83 1 
 

.704 .756 .693 .782 

การพ่ึงพารายไดจากพืชเมื่อตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน 4.08 3.86 4.00 3.92 4 
 

.010 .815 ตัด  

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บปวยจน

ทํางานปลูกพืชไมได 

3.83 4.14 3.95 3.92 2 
 

.286 .794 .287 .818 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดศัตรูพืชระบาด

อยางรุนแรง 

4.17 3.57 3.95 3.92 3 
 

.350 .789 .353 .814 



191 
 

ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล     
  

    

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดราคาผลของพืช

ชนิดใดชนิดหน่ึงตกต่ํา 

4.17 3.29 3.84 3.83 1 
 

.722 .750 .741 .773 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดผลของพืชชนิดใด

ชนิดหน่ึงนอยกวาท่ีคาดการณไว 

3.92 3.29 3.68 3.83 2 
 

.584 .765 .552 .793 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดปุยเคมรีาคาสูงข้ึน 3.5 3.71 3.58 3.42 4 
 

.622 .760 .653 .782 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อถึงกําหนดเวลาท่ี

จะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร 

3.58 3.71 3.63 3.75 3 
 

.331 .789 .328 .814 

ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก

หนวยงานตางๆ 

          

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

นโยบายสงเสริมการปลูกพืชของรัฐบาล 

3.83 2.71 3.42 3.58 1 
 

.472 .776 .479 .800 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

นโยบายสงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานทองถ่ิน 

3.42 3.14 3.32 3.58 3 
 

.324 .789 .329 .813 

ความเสยีหายของครอบครัวเมื่อเกิดบริษัทเอกชนมา

เปดกิจการใกลๆหมูบาน 

3.58 3.29 3.47 3.17 2 
 

.395 .784 .418 .807 

ความเสยีหายตอครอบครัวเมื่อเกิดการโฆษณาหรือ

ชักชวนใหซื้อปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 

3.50 2.57 3.16 3.42 4 
 

.478 .775 .486 .800 

การสรางภูมิคุมกนัจาการเพ่ิมตนทุน/ทรัพยสินใน

การดํารงชีพ 

       0.775  0.816 

ทุนมนุษย     
  

    

ความรอบรู ความสามารถดานการขยายพันธุพืช เชน 

ตอนก่ิง ติดตา 

4.25 3.29 3.89 4.17 1 รวมเปนความสามารถใน

การผลิตพืชดานตางๆ 

.310 .767 .316 .813 

ความรอบรู ความสามารถดานการผลิตปุยหมัก/

ชีวภาพ 

4.25 3.57 4.00 4.25 .365 .764 .421 .806 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความรอบรู ความสามารถดานการผลิตสารสกัดจาก

พืชเพ่ือนํามาฉีดปองกันกําจัดแมลง 

4.25 3.14 3.84 4.17 .613 .747 .693 .788 

ความรอบรู ความสามารถดานการปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืช 

4.17 3.57 3.95 4.00 .752 .738 .782 .782 

ความรอบรู ความสามารถดานการปองกันกําจัดโรค

พืช 

4.08 3.29 3.79 3.92 .555 .752 .581 .795 

ความรอบรู ความสามารถดานการใชปุยท่ีถูกตองตาม

ความตองการของพืช 

4.25 3.71 4.05 4.33 .532 .753 .574 .796 

ความรอบรู ความสามารถดานการเพ่ิมคณุภาพ

ผลผลติ 

4.00 3.86 3.95 3.92 .484 .758 .500 .802 

ความรอบรู ความสามารถดานการแปรรูปผลผลิตพืช 4.25 2.86 3.74 3.83 .198 .775 .204 .820 

ความสามารถดานการพูดในท่ีชุมชนหรือเวลามีการ

ประชุม 

3.92 3.43 3.74 3.5 3 
 

.449 .758 .374 .809 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

จํานวนครั้งท่ีไปอบรมดูงานการปลกูพืช 3.92 3.57 3.79 3.67 2 
 

    

จํานวนครั้งท่ีไดอานหนังสือหรือไดดูรายการทีวีท่ีให

ความรูเก่ียวกับการปลูกพืช 

3.83 3.29 3.63 3.67 4 
 

    

ทุนการเงิน     
  

    

การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช 4.25 3.14 3.84 3.92 1 
 

    

การมีจํานวนแหลงเงินทุนกูยืมมาทําการปลูกพืช 3.58 3.29 3.47 4.00 2 รวมเปนการกูเงินมาใชใน

การปลูกพืช 

    

จํานวนเงินกูท่ีนํามาใชในการปลูกพืช 3.08 2.71 2.95 3.42     

การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูก

พืชจากภาครัฐ 

3.17 3.43 3.26 3.5 3 
 

    

ตนทุนธรรมชาติ     
  

    

ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูก

พืช 

4.17 3.86 4.05 4.33 1 รวมเปนความอุดมสมบูรณ

ของดนิ 

.222 .772 .266 .814 



195 
 

ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ระดับความรวนซยุของดินท่ีใชปลูกพืช 3.67 3.29 3.53 3.75 .180 .774 .250 .815 

ระดับการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช 3.67 2.86 3.37 4.00 -.191 .792 ตัด  

ระดับความชุมช้ืนของหนาดินท่ีในแปลไมผลชวง

หนาแลง 

3.67 3.14 3.47 3.75 .278 .770 .315 .813 

ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูก

พืช 

3.83 3.29 3.63 3.67 3 
 

.346 .767 .357 .810 

ปริมาณไสเดือนและแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในดิน 3.83 3.14 3.58 4.00 2 รวมเปนความหลากหลาย

และอุดมสมบูรณของ

สิ่งมีชีวิตในธรรมชาต ิ

.321 .767 .369 .809 

ระดับความชุกชุมของนก งู กบ แมงมุม แมลงปอ ใน

แปลงปลูกพืช 

3.92 2.57 3.42 3.92 .201 .776 ตัด  

ระดับความอุดมสมบูรณของพืชผกัผลไมท่ีข้ึนเองตาม

ธรรมชาติในแปลงปลูกพืช 

3.75 2.29 3.21 3.92 .276 .769 .274 .814 

ระดับความอุดมสมบูรณของสตัวนํ้า 4.08 2.86 3.63 4.00 .093 .780 ตัด  

ตนทุนทางกายภาพ     
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ระดับความสะดวกในการเดินทาง 4.00 3.29 3.74 3.92 3 
 

.163 .775 ตัด  

ระดับความพอเพียงของนํ้าท่ีใชในการปลูกพืช 4.25 3 3.79 4.42 1 
 

.477 .757 .420 .806 

ระดับความพอเพียงของไฟฟามี่ใชในไรนา 3.25 2.00 2.79 3.83 4 
 

.393 .762 .339 .812 

ความพอเพียงของเครื่องจักรท่ีหามาทําการปลูกพืช 4.00 3.29 3.74 3.75 2 
 

.129 .779 ตัด  

ตนทุนทางสังคม     
  

    

การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอก

ชุมชน 

4.42 3.86 4.21 4.00 1 
 

    

จํานวนโครงการท่ีเขารวมกับหนวยงานตางๆ  3.25 3.43 3.32 4.00 2 
 

    

การไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกลุม 3.42 3.00 3.26 3.5 3 
 

    

การไดรับคัดเลือกเปนหัวหนากลุม 3.33 2.86 3.16 3.33 4 
 

    

พืชกับความมีเหตุผล        .823  .845 

การใชเหตุใชผล     
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การตัดสินใจเลือกชนิดพืชท่ีจะปลกู 4.83 4.14 4.58 4.58 1 
 

.595 .806 .610 .831 

การตัดสินใจในการเลือกใชพันธุพืช 4.42 4.00 4.26 4.58 2 
 

.520 .810 .503 .836 

การตัดสินใจในการเตรียมดินเตรยีมหลุมปลูกพืช 4.00 4.00 4.00 4.17 3 
 

.373 .816 .381 .840 

การตัดสินใจในการใหนํ้าพืช 4.17 4.14 4.16 4.25 4 
 

.443 .813 .421 .839 

การตัดสินใจในการซื้อปุย 3.83 4.00 3.89 4.08 5 
 

.282 .820 .300 .843 

การกําหนดราคาผลผลติท่ีจะขาย 3.83 3.57 3.74 4.00 6 
 

.056 .828 ตัด  

การตัดสินใจในการซื้อสารเคม ี 3.92 3.43 3.74 3.92 7 
 

.502 .810 .494 .836 

ความรอบรู     
  

    

การคนควา หาความรูกอนเริม่ปลกู 4.42 3.43 4.05 4.58 1 รวมกันเปนการคนหาความรู .690 .803 .696 .828 

การปรึกษาหารือรวมกับผูอ่ืนในการปลูกพืช 4.08 3.71 3.95 4.33 .483 .812 .451 .838 

การคาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 4.5 3.29 4.05 4.42 2 รวมเปนการวางแผนปองกัน .191 .823 .190 .848 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การวางแผนปองกันแกไขปญหาการปลูกพืชท่ีจะ

เกิดข้ึน 

4.42 3.57 4.11 4.33 .538 .809 .509 .835 

การประเมินผลไดผลเสียกอนการปลูกพืช 4.33 3.14 3.89 4.42 3 
 

.379 .816 .389 .840 

การตรวจสอบตดิตามการปลูกพืช 4.33 3.86 4.16 4.17 4 
 

.337 .819 .358 .842 

การสืบหาสาเหตุของปญหา 4.00 3.57 3.84 4.25 5 
 

.467 .812 .459 .837 

การบันทึกขอมูล 4.08 3.00 3.68 4.5 6 
 

.412 .814 .501 .836 

การจัดทําบัญชีตนทุนรายได 4.17 3.14 3.79 4.75 7 
 

.390 .815 .479 .837 

คุณธรรม     
  

    

การคัดแยกผลผลติท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไป

ขาย 

4.00 4.14 4.05 4.42 1 
 

.078 .827 ตัด  

การขายผลผลิตท่ีไมมสีารพิษตกคาง 4.67 3.86 4.37 4.83 2 .106 .824 .117 .848 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับแปลงปลูกพืชเพ่ือ

บริโภคเองออกจากการกัน 

3.58 3.00 3.37 3.83 รวมกันเปนการขายผลผลิต

ท่ีไมมสีารพิษตกคาง 

.087 .826 ตัด  

การปกปดขอมลูการผลติพืชท่ีบอกกับผูอ่ืน 3.25 1.57 2.63 3.5 3 
 

.041 .828 ตัด  

การท้ิงขยะ เศษพืชในแปลงปลูกของเพ่ือนบาน 3.58 1.86 2.95 3.92 4 รวมกันเปนการไมท้ิงขยะ

หรือของเสียในท่ีของผูอ่ืน 

.155 .822 .157 .846 

การท้ิงสารเคมีหรือของเสียในแหลงนํ้าหรือคลอง

ธรรมชาต ิ

4.08 2.14 3.37 4.17 -.120 .825 ตัด  

การปฏิบัตดิูแลรักษาพืชใหตรงตามแผนงานหรือ

มาตรฐานท่ีรวมกันวางไวกับเจาหนาท่ี 

3.42 3.57 3.47 4.42 5 
 

.178 .822 .143 .847 

ความเพียร     
  

    

ความสําเร็จในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน 4.67 4.00 4.42 4.5 1 
 

.231 .821 .254 .844 

ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร 4.58 3.57 4.21 4.67 2 
 

.284 .819 .276 .843 

ความสําเร็จในการทําใหผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 4.42 3.71 4.16 4.5 3 .231 .821 .224 .845 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความสําเร็จในการทําใหผลผลิตคณุภาพดีข้ึน 4.5 3.71 4.21 4.5 รวมกันเปนความสําเร็จใน

การเพ่ิมผลผลติและคุณภาพ 

.303 .819 .315 .842 

ความสําเร็จในการแกปญหาโรคพืช 4.33 3.43 4.00 4.42 4 รวมกันเปนความสําเร็จใน

การแกปญหาศตัรูพืช 

.445 .813 .455 .837 

ความสําเร็จในการแกปญหาแมลงแมลงศัตรูพืช 4.25 3.29 3.89 4.33 .438 .813 .455 .838 

การนํา 23 หลักทรงงานมาใช     
  

 0.675  0.758 

การอุทิศเพ่ือสวนรวม 4.25 4.43 4.32 4.58 หลัก 
 

.151 .672 .151 .758 

การมีสวนรวม 4.42 4.29 4.37 4.58 หลัก 
 

.324 .657 .344 .747 

การรู รัก สามัคค ี 4.5 4.29 4.42 4.5 หลัก 
 

.239 .665 .322 .749 

การพ่ึงตนเอง 4.83 4.71 4.79 4.5 หลัก 
 

.280 .661 .325 .748 

การพออยูพอกิน 4.58 4.43 4.53 4.67 หลัก 
 

.406 .650 .407 .742 

เศรษฐกิจพอเพียง 4.33 4.43 4.37 4.75 หลัก 
 

.352 .658 .297 .750 

การแสดงความจริงใจตอเพ่ือนบาน 4.67 4.43 4.58 4.83 หลัก 
 

.572 .635 .500 .736 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ภูมิสังคม 4.25 4.00 4.16 4.67 หลัก 
 

.156 .674 .248 .754 

ประหยดั เรียบงาย ไดประโยชนสงูสุด 4.5 4.71 4.58 4.83 หลัก 
 

.614 .633 .600 .730 

ความเพียร 4.83 4.57 4.74 4.67 หลัก 
 

.383 .662 .314 .752 

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 4.67 4.29 4.53 4.58 หลัก 
 

.299 .659 .302 .750 

ทํางานอยางมีความสุข 4.5 4.86 4.63 4.83 หลัก 
 

.085 .676 .127 .759 

ไมตดิตํารา 4.5 3.71 4.21 4.42 หลัก 
 

.463 .638 .411 .741 

ขาดทุนคือกําไร 4.08 4.00 4.05 4.25 หลัก 
 

.308 .659 .302 .750 

ทําใหงาย ไดประโยชนสูงสุด 4.67 4.43 4.58 4.83 หลัก 
 

.133 .675 .238 .754 

ระเบิดจากขางใน 4.33 3.71 4.11 4.58 รอง 
 

.466 .641 .456 .737 

บริการรวมท่ีจุดเดียว 4.33 3.57 4.05 4.33 รอง 
 

.303 .660 .372 .745 

ปลูกปาในใจคน 4.00 4.00 4.00 4.25 รอง 
 

.105 .678 .076 .766 

องครวม 4.25 3.86 4.11 4.5 รอง 
 

.201 .669 .183 .759 
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ตัวชี้วัด 2559 2560 2561 ความเห็นชุมชน คาความเชื่อมั่นเมื่อ

วิเคราะหทุกตัวชี้วัด 

คาความเชื่อมั่นเมื่อตัด

ตัวชี้วัดท่ีมีคา 

Cronbach's Alpha 

ตํ่ากวาคาการวัดของ

กลุมออกแลว 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

กลุม

เกษตรกร 

คะแนน

เฉลี่ย

ท้ังหมด 

คะแนน

เฉลี่ย

จาก

ผูทรงคุ

ณวุฒิ 

ลําดับ

ความ 

สําคัญโดย

ชุมชน 

Correla

tion 

 

Cronba

ch's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Correla

tion 

Cronbac

h's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ทําตามลําดับข้ัน 4.25 4.14 4.21 4.5 รอง 
 

.002 .698 ตัด  

แกปญหาท่ีจุดเล็ก 4.58 4.00 4.37 4.75 รอง 
 

-.387 .733 ตัด  

ใชอธรรมปราบอธรรม 3.67 3.86 3.74 4.17 รอง 
 

.064 .682 .175 .759 

ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาต ิ 4.42 4.43 4.42 4.58 รอง 
 

.420 .644 .480 .734 
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ตารางท่ี 4.2 ตัวชี้วัดไปใชวัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช   

กลุมท่ี ตัวช้ีวัด 

1 พ้ืนฐานท่ัวไป 

1.1 สมดุลรายไดรายจาย 

1.2 ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง 

1.3 ชนิด ปริมาณ การผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม  

2 พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม 

2.1 สมาชิกครัวเรือนชวยทํางานปลูกพืช  

2.2 การชวยเหลือเพ่ือนบาน เชน ใหคําปรึกษา/แรงงาน/เครื่องมือ/พันธุพืช/ผลผลิต และการประกอบ

อาชีพเกษตรท่ีไมสรางความเดือดรอนใหกับเพ่ือนบาน 

2.3 การไดรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน ในกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

3 พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.1 การใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ) และสารปรับปรุงดิน  

3.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษดิน การไมเผาเศษพืช และ

อนุรักษศัตรูธรรมชาติ 

3.3 การลด ละ เลิก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4. ดานความสุขมวลรวม 

4.1 ความพึงพอใจในการปลูกพืชกับการชวยใหสุขภาพดีข้ึน และ การคิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม และการ

ชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึน 

4.2 ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการปลูกพืชของชุมชน เชน ความรวมมือของชุมชน การชวยกันรักษาปา

ของชุมชน การฟนฟูรักษา วัฒนธรรมเก่ียวกับการปลูกพืช การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมย

ผลผลิต 

4.3 ความพึงพอใจในการสงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานรัฐบาล สถานศึกษา และ สาธารณะสุข 

5 ความมีภูมิคุมกัน 

5.1 ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด 

5.1.1 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดน้ําทวม หรือภัยแลง  

5.1.2 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได 

5.1.3 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง 

5.2 ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล 

5.2.1 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะเกิดราคาผลผลิตตกต่ํา หรือปริมาณผลผลิตของพืช

ชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง 
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กลุมท่ี ตัวช้ีวัด 

5.2.2 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร 

5.2.3 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะเกิดปุยเคมี หรือ ปจจัยการผลิต ราคาสูงข้ึน 

5.3 ภาวะผลการกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากหนวยงานตางๆ 

5.3.1 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของ

ราชการ และหนวยงานทองถ่ิน 

5.3.2 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือมีบริษัทเอกชนขนาดใหญมาเปดกิจการในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

5.3.3 ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดการโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของ

บริษัทหรือตัวแทน 

6 การสรางภูมิคุมกันจาการเพ่ิมตนทุน/ทรัพยสินในการดํารงชีพ 

6.1 ทุนมนุษย 

6.1.1 ความรู ดานพันธุพืช การปลูก การขยายพันธุ  ดิน ปุย น้ํา การจัดการศัตรูพืช และแปรรูปผลผลิตพืช 

6.1.2 การรับการอบรม ดูงาน และการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการปลูกพืช 

6.1.3 ความสามารถดานการเปนวิทยากร  

6.2 ทุนการเงิน 

6.2.1 การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช 

6.2.2 การมีแหลงเงินทุนใหกูยืมมาทําการปลูกพืช 

6.2.3 การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ 

6.3 ตนทุนธรรมชาต ิ

6.3.1 ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ความรวนซุยของดิน ความชุมชื้นของหนาดิน  

6.3.2 ปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน ไสเดือน แมลงท่ีเปนประโยชน และพืชผลในธรรมชาต ิ

6.3.3 ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช 

6.4 ตนทุนทางกายภาพ 

6.4.1 ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช 

6.4.2 ระดับความพอเพียงของไฟฟาม่ีใชในไรนา 

6.4.3 ระดับความพอเพียงของเครื่องมือ 

6.5 ตนทุนทางสังคม 

6.5.1 การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน 

6.5.2 จํานวนโครงการท่ีเขารวมกับหนวยงานตางๆ  

6.5.3 การเปนกรรมการ ผูแทนกลุมเกษตรกร 

7 พืชกับความมีเหตุผล 
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7.1 การใชเหตุใชผล 

7.1.1 มีการตัดสินใจเลือกชนิดพืชปลูก และเลือกใชพันธุพืช ท่ีเหมาะสม 

7.1.2 มีการตัดสินใจในการเตรียมดิน เตรียมหลุม การใหน้ําพืช ท่ีเหมาะสม 

7.1.3 มีการตัดสินใจในการเลือกใชปุย สารเคมี ท่ีเหมาะสม 

7.2 ความรอบรู 

7.2.1 การคนควา หาความรู ประเมินผลไดผลเสีย กอนเริ่มปลูก 

7.2.2 การคาดการณถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา การวางแผนปองกันปญหา ตรวจสอบติดตาม การสืบหา

สาเหตุของปญหา 

7.2.3 การบันทึกขอมูล และจัดทําบัญชีตนทุนรายได 

7.3 คุณธรรม 

7.3.1 การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง และคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย 

7.3.2 การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามมาตรฐาน 

7.3.3 การท้ิงขยะ เศษพืช สารเคมีหรือของเสียในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือ แปลงปลูกของเพ่ือนบาน 

7.4 ความเพียร 

7.4.1 ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร 

7.4.2 ความสําเร็จในการทําใหผลผลิต และคุณภาพ ดีข้ึน 

7.4.3 ความสําเร็จในการปรับปรุงดิน และแกปญหาโรคแมลงศัตรูพืช 

8 การนํา 23 หลักทรงงานมาใช 

8.1 ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน 

ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยางมีความสุข  

8.2 ดานสังคมชุมชน ไดแก การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม การรูรัก สามัคคี จริงใจตอกัน ระเบิดจากขางใน 

ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุดเดียว การอุทิศเพ่ือสวนรวม 

8.3 ดานการผลิตพืช ไดแก ความเพียร ทําใหงายไดประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ภูมิสังคม 

ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม องครวม  

 

 

5. ผลการนําตัวช้ีวัดมาใชประเมินความเปนอยูของเกษตรกร 

 จากตัวชี้วัดท่ีไดไดมาทําเปนแบบสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือประเมินความพอเพียงในการผลิตพืช ผลปรากฏ

ดังนี้   

การดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายได รวมป 2558 เฉลี่ย 262,289 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงเหลือ 121,196 บาท/ครัวเรือน/ป  ในป 

2561 เกิดจากสัดสวนรายไดภาคนอกเกษตรลดลงจากรอยละ 79.55 เปน 42.64 ในภาคเกษตร มีรายไดลดลงจาก

การลดลงของรายไดจากพืชและประมง  การลดลงของรายไดจากพืชเปนผลมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาอากาศ เชน น้ําทวม ฝนแลง ทําใหไมสามารถปลูกพืชไดตามแผน  เปนท่ีนาสังเกตวาสัดสวนผูมีรายไดนอยกวา 

180,000 บาท/ป ไดลดลง จาก รอยละ 87 ในป 2559 เปนรอยละ 75 ในป2561 

รายจาย ทางการปลูกพืช เกษตรกร มีรายจายทางการเกษตร ป 2558 เฉลี่ย 32,065 บาท/ครวัเรือน/ป 

ลดลง เปน 21,325 บาท/ครัวเรือน/ป ในป 2561 โดยมีสัดสวนคาใชจายระหวางคาวัสดุเพ่ิมข้ึน และคาจางลดลง 

(ตารางท่ี 4.3-4.5) 
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ตารางท่ี 4.3 การสํารวจและจําแนกรายไดในรอบปของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-2560  

รายการ  2558   2559   2560   2561  

เฉล่ีย

(บาท/ป) 

ราย

(รอย

ละ) 

สัดสวน

รายได

(รอยละ) 

เฉล่ีย

(บาท/ป) 

ราย 

(รอยละ) 

สัดสวน

รายได

(รอยละ) 

เฉล่ีย

(บาท/ป) 

ราย 

(รอยละ) 

สัดสวน

รายได

(รอยละ) 

เฉล่ีย

(บาท/ป) 

ราย 

(รอยละ) 

สัดสวน

รายได

(รอยละ) 

รวมเกษตร 91,342 93.18 34.82 100,895 97.14 52.99 77,848 100 74.78 69,522 100 57.36 

-พืช 70,058 86.36 26.71 63,358 94.29 33.27 58,353 100 56.06 41,389 96.43 34.15 

-ปศุสัตว 13,273 31.82 5.06 20,394 37.14 10.71 19,350 35.48 18.59 21,597 46.43 17.82 

-ประมง 8,011 6.82 3.05 17,143 5.71 9.00 145 9.68 0.14 6,536 10.71 5.39 

รวมนอก

เกษตร 

170,948 79.55 65.18 89,525 82.86 47.01 26,251 61.29 25.22 51,675 39.29 

 

42.64 

-รับจาง 39,577 38.64 15.09 27,229 37.14 14.30 11,972 38.71 11.50 8,018 17.86 6.62 

-เงินเดือน 53,009 31.82 20.21 49,274 51.43 25.88 10,900 35.48 10.47 22,071 25.00 18.21 

-อ่ืนๆ คาขาย 78,361 27.27 29.88 13,023 17.14 6.84 3,379 6.45 3.25 21,586 21.43 17.81 

รวมท้ังหมด 262,289 100 100 190,420 100 100 104,099 100 100 121,196   
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ตารางท่ี 4.4 การสํารวจและจําแนกการผลิตพืชในฟารมในรอบปของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-2560 

รายไดข้ันต่ํา 

(บาท) 

รายไดข้ันสูง 

(บาท) 

2558 2559 2560  2561  

จํานวนเกษตร 

(รอยละ) 

รายไดเฉล่ีย 

(บาท) 

จํานวน

เกษตร 

(รอยละ) 

รายไดเฉล่ีย 

(บาท) 

จํานวน

เกษตร 

(รอยละ) 

รายไดเฉล่ีย 

(บาท) 

จํานวน

เกษตร 

(รอยละ) 

รายไดเฉล่ีย 

(บาท) 

 
59,999 48.72 17,695 60.00 19,339 31.03 33,063 25.00 30,099 

60,000 119,999 15.38 77,195 20.00 89,299 31.03 84,434 35.71 83,913 

120,000 179,999 23.08 132,319 11.43 141,915 24.14 151,701 14.29 160,810 

180,000 239,999 7.69 191,721 5.71 199,988 6.90 205,000 14.29 212,770 

240,000 
 

5.13 258,380 2.86 257,340 6.90 261,300 10.71 283,120 
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ตารางท่ี 4.5 รายจายทางการปลูกพืช ในฟารมในรอบปของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558 -2560 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/ครัวเรือน รอยละ 

คาวัสด ุ 18,800 58.63 14,783 60.30 10,809 58.28 14,412 67.58 

-พันธุพืช 7,107 22.16 6,864 28.00 1,610 8.68 2,691 12.62 

-ปุยเคมี 6,566 20.48 4,576 18.67 3,671 19.79 3,833 17.97 

-ปุยคอก 644 2.01 636 2.59 734 3.96 2,108 9.89 

-ปุยอินทรีย 723 2.25 169 0.69 123 0.66 714 3.35 

-สารกําจัดศัตรูพืช 70 0.22 81 0.33 24 0.13 147 0.69 

-น้ํามันและไฟฟาเกษตร 2,268 7.07 1,435 5.85 1,066 5.75 4,233 19.85 

-วัสดุอ่ืนๆ 1,422 4.43 1,023 4.17 3,581 19.31 686 3.22 

คาจาง 13,265 41.37 9,729 39.69 7,737 41.72 6,913 32.42 

-คาจางปลูก 449 1.40 165 0.67 93 0.50 5 0.03 

-คาเก็บเก่ียว 4,817 15.02 3,387 13.82 3,548 19.13 3,521 16.51 

-คาไถ 6,694 20.88 5,331 21.75 4,061 21.90 3,316 15.55 

-คาจางอ่ืนๆ 1,305 4.07 846 3.45 35 0.19 71 0.33 

รวม 32,065 100.00 24,513 100 18,546 100 21,325 100.00 
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ดานความพอประมาณ 

        ความม่ันคงดานอาหารหรือความสามารถในการผลิตอาหารไดเอง ภาพรวมพบวา สัดสวนท่ีผลิตได

เอง มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 45.63 ในป 2558 เปน รอยละ 59.52 ในป 2561 ชนิดพืชอาหารท่ีพ่ึงตนเองได

เพ่ิมข้ึน คือ พริกไทย ผลไม และผักสด พืชท่ีจะตองพัฒนาใหมีการปลูกเพ่ิม เชน ขม้ิน ขิงขา พริกไทย ผลไม และ 

ผักสด (ตารางท่ี 4.6)  

พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ผลการพัฒนาในการปฏิบัติในการทําการ

ปลูกพืชท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม พบวา มีสัดสวนเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 47.11 

ในป 2558 เปน รอยละ 65.91 ในป 2561 ดานท่ีเพ่ิมข้ึนมาก เชน สมาชิกในครอบครัวมาชวยทําเกษตร ดานการไป

รวมกับชุมชนหรือหนวยงาน การไดใหคําปรึกษาการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน และสมาชิกในครอบครัวมาชวยทํา

เกษตร เปนตน  (ตารางท่ี 4.7)  

พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ภาพรวมผลการพัฒนา พบวาทําใหเกษตรกรคํานึงถึงดาน

การปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน คือเพ่ิมจาก รอยละ 43.64 ในป 2558 เปน

รอยละ 59.64 ในป 2561  จะสังเกตพบวาดานท่ีปฏิบัติไดดี รอยละ 80 ข้ึนไป เชน การใชน้ําอยางประหยัด ใสปุย

คอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช ใสปูนขาวในดิน  แตดานท่ีมีการปฏิบัตินอย คือ ไมเผาซังขาว เผาปาละเมาะ ไมใช

สารฆาแมลงหรือพนสารกําจัดวัชพืช และ ปลูกไมยืนตนในไรนา  (ตารางท่ี 4.8) 

พืชกับความสุขมวลรวม ภาพรวมผลการพัฒนา พบวา เกษตรกรมีความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึนจากระดับ

ปานกลาง เปนระดับมาก โดยดานท่ีเพ่ิมข้ึนมาก เชน นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการปลูกพืช  การเขามา

สงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานราชการ การฟนฟูรักษาวัฒนธรรมเก่ียวกับการปลูกพืช และ ความพึงพอใจตอ

ตัวเองและครอบครัว ดานท่ีควรปรับปรุง คือ การสงเสริมใหนําพืชมาใชในดานสาธารณสุขของสถานบริการ

สาธารณสุข (ตารางท่ี 4.9) 
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 ตารางท่ี 4.6 การบริโภคพืชอาหาร และการผลิตพืชอาหารไดเองในรอบปของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาป 2558-2561 (กลุมตัวอยาง 44 

ราย)  

  2558   2559   2560   2561  

ชนิดพืช จํานวน

การใช 

บริโภค 

(กก./ป) 

สัดสวนท่ี

ปลูกเอง 

(รอยละ) 

สัดสวนท่ี

ซ้ือ (รอย

ละ) 

จํานวนการ

ใช 

บริโภค 

(กก./ป) 

สัดสวนท่ี

ปลูกเอง 

(รอยละ) 

สัดสวนท่ี

ซ้ือ (รอย

ละ) 

จํานวน

การใช 

บริโภค 

(กก./ป) 

สัดสวนท่ี

ปลูกเอง 

(รอยละ) 

สัดสวนท่ี

ซ้ือ (รอย

ละ) 

จํานวน

การใช 

บริโภค 

(กก./ป) 

สัดสวนท่ี

ปลูกเอง 

(รอยละ) 

สัดสวนท่ี

ซ้ือ (รอย

ละ) 

ขาว 306 61.82 38.18 356 65.71 34.29 437 79.03 20.97 289 78.57 21.43 

พริก 13 57.39 42.61 17 55.57 44.43 8 68.39 31.61 8 82.14 17.86 

ขม้ิน 8 26.59 73.41 8 18.86 78.29 3 22.58 77.42 4 21.43 78.57 

ตะไคร 11 75.00 25.00 17 68.57 31.43 49 80.65 19.35 8 96.43 3.57 

ผลไม 102 19.55 80.45 170 15.43 84.57 66 47.74 52.26 4 67.86 32.14 

ผักสด 102 33.41 66.59 158 32.29 67.71 65 44.19 55.81 2 10.71 89.29 

รวม 542 45.63 54.37 725 42.74 56.79 629 57.10 42.90 316 59.52 40.48 

สัดสวนท่ีปลูกเอง =ปลูกเอง 100%  สัดสวนท่ีซ้ือ =ปลูกเอง+ซ้ือ หรือซ้ือ 100%
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ตารางท่ี 4.7 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : ความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคมของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา ป 2558-2561 

รายการ 2558 2559  2560  2561  

จํานวนครั้ง

ตอป 

รอย

ละ 

จํานวนครั้ง

ตอป 

รอย

ละ 

จํานวนครั้ง

ตอป 

รอย

ละ 

จํานวนครั้ง

ตอป 

รอย

ละ 

1. เยาวชนไดชวยทํางานปลูกพืช 38 36.36 88 48.57 87 64.52 100 67.86 

2. ผูสูงอายุไดชวยทํางานปลูกพืช 23 9.09 26 8.57 144 12.90 148 10.71 

3. สามี-ภรรยาไดชวยทํางานปลูกพืช 115 45.45 140 54.29 203 67.74 173 64.29 

4. ทานไดใหคําปรึกษาการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 19 45.45 58 65.71 54 61.29 114 89.29 

5. ทานไดชวยเหลือดานแรงงานในการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 24 43.18 30 40.00 21 48.39 89 60.71 

6. ทานไดชวยเหลือดานเครื่องมือการเกษตรในการปลูกพืชแกเพ่ือน

บาน 

44 54.55 25 37.14 35 41.94 34 64.29 

7. ทานไดชวยเหลือการแบงบันผลผลิตพืชแกเพ่ือนบาน 54 77.27 38 77.14 51 77.42 63 89.29 

8. ทานไดชวยเหลือการแบงบันพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 44 40.91 23 42.86 26 61.29 58 89.29 

9. ทานไดรวมมือกับชุมชนเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 26 38.64 27 74.29 13 90.32 24 92.86 

10. ทานไดรวมมือกับหนวยงานตางๆเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 14 27.27 24 60.00 14 90.32 88 92.86 

11. อาชีพของทานไมไดสรางความเดือดรอน หรือทําใหมีขอขัดแยงกับ

เพ่ือนบานเชน สัตวเลี้ยงทําลายพืชผลคนอ่ืน  

 100 1 97.14  100 2 3.57 

รวม 47.11   55.06  65.10  65.91 
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ตารางท่ี 4.8 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ป 2558-2561 

รายการ 2558 2559  2560  2561  

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมไดทํา 

(รอย

ละ) 

1. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา 22.73 77.27 54.29 45.71 48.39 51.61 60.71 39.29 

2. ไมเผาซังขาว เผาปาละเมาะ 90.91 9.09 88.57 11.43 90.32 9.68 25.00 75.00 

3. ใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 56.82 43.18 82.86 17.14 80.65 19.35 96.43 3.57 

4. ใสปูนขาวในดิน 15.91 84.09 28.57 71.43 61.29 38.71 85.71 14.29 

5. ปลูกแฝกหรือพืชกันดินพังทลายหรือกันดินชะลางในพ้ืนท่ีบอน้ําหรือรอง

สวน 

22.73 77.27 17.14 82.86 22.58 77.42 39.29 60.71 

6. หาเศษพืช ฟางขาว คลุมหนาดินในแปลงปลูกพืชผัก หรือคลุมโคนไมผล

ในฤดูแลง 

38.64 61.36 60.00 40.00 58.06 41.94 75.00 25.00 

7. ไมใชสารฆาแมลงหรือพนสารกําจัดวัชพืช 77.27 22.73 74.29 25.71 87.10 12.90 17.86 82.14 

8. มีการใชน้ําอยางประหยัด 45.45 54.55 91.43 8.57 87.10 12.90 96.43 3.57 

9. ปลูกไมยืนตนในไรนา 36.36 63.64 28.57 71.43 19.35 80.65 21.43 78.57 

10. รักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ 29.55 70.45 17.14 82.86 70.97 29.03 78.57 21.43 

รวม 43.64 56.36 54.29 45.71 62.58 37.42 59.64 40.36 
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ตารางท่ี 4.9 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : พืชกับความสุขมวลรวม ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาป 2558-2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ความพึงพอใจตอ รัฐบาล หนวยงานราชการ และชุมชน          

1. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการปลูกพืช  1.91 ปานกลาง 2.71 มาก 2.26 ปานกลาง 2.54 มาก 

2. การเขามาสงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานราชการ 1.30 นอย 2.83 มาก 2.45 มาก 2.57 มาก 

3. ความรวมมือของชาวบานในหมูบานท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืช 2.11 ปานกลาง 2.49 มาก 1.74 ปานกลาง 2.04 ปานกลาง 

4. การเสยีสละของชาวบานหมูบานท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืช 2.11 ปานกลาง 2.34 มาก 1.74 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 

5. การสงเสริมใหนําพืชมาใชในดานสาธารณสุขของสถานบริการ

สาธารณสุข 

1.18 นอย 1.57 นอย 1.23 นอย 1.61 นอย 

 

6. การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรยีนรูท่ีเก่ียวกับการปลูกพืชของ

โรงเรียนและชุมชน 

1.32 นอย 1.83 ปานกลาง 1.97 ปานกลาง 2.04 ปานกลาง 

7. การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิตพืชของหนวยงานและ

ชุมชน 

1.14 นอย 1.40 นอย 1.45 นอย 1.93 ปานกลาง 

8. การชวยกันรักษาปาชุมชนหรือปาในท่ีสาธารณะของชุมชน 1.27 นอย 1.34 นอย 1.58 นอย 2.21 ปานกลาง 

9. การฟนฟูรักษาวัฒนธรรมเก่ียวกับการปลูกพืชเชนขาวของชุมชน  1.16 นอย 1.40 นอย 1.68 ปานกลาง 2.39 มาก 

รวม 1.50 นอย 1.99 ปานกลาง 1.79 ปานกลาง 2.16 ปานกลาง 

ความพึงพอใจตอ ตัวเองและครอบครัว              

1. การปลูกพืชไดทําใหทานมีสุขภาพแข็งแรง  2.55 มาก 2.94 มาก 2.71 มาก 2.86 มาก 

2. การปลูกพืชไดทําใหทานรูมีความสึกมีความสุขและสบายใจไมเครยีด 2.61 มาก 2.97 มาก 2.74 มาก 2.96 มาก 

3. การปลูกพืชไดทําใหทานมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน 2.14 ปานกลาง 2.69 มาก 2.39 มาก 2.68 มาก 

4. การปลูกพืชไดทําใหมีการพบปะกับเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ 2.55 มาก 2.80 มาก 2.58 มาก 2.86 มาก 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

5. การปลูกพืชไดสนับสนุนใหทานไดคิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม 2.61 มาก 2.94 มาก 2.61 มาก 2.89 มาก 

รวม 2.49 มาก 2.87 มาก 2.61 มาก 2.85 มาก 

รวมท้ังหมด ดานความสุขมวลรวม     2.00 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 2.51 มาก 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 
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ดานมีความภูมิคุมกัน 

ผลการพัฒนาพบวา ภาพรวมพบวา เพ่ิมข้ึนจากระดับนอยเปนระดับปานกลางโดยดานท่ีสามารถจัดการ

ไดดีคือ เม่ือเกิดภัยน้ําทวมฉับพลันหรือภัยแลง  สวนดานท่ียังตองทําการปรับปรุงคือ หาเงินไปสงเงินกูธนาคาร 

การเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของรฐับาล การเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของ อบต. การโฆษณา

หรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน  (ตารางท่ี 4.10)  

ดานการเพ่ิมทุน / ทรัพยสินในการการดํารงชีพ   

จํานวนครั้งท่ีไดไป ฝกอบรม ดูงาน การปลูกพืช 3 ครั้ง/ป จํานวนครั้งท่ีไดอานหนังสือหรือไดดูรายการทีวี

ท่ีใหความรูการปลูกพืช 141 ครั้ง/ป)  

  ทุนมนุษย คะแนนเพ่ิมข้ึนจากระดับนอย เปนปานกลาง ดานท่ีควรปรับปรุง  ไดแก ความรู ความสามารถ

ดาน การขยายพันธุพืช และการปองกันกําจัดโรคพืช  

ทุนการเงิน ในภาพรวมมีทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 44.89 เปน รอยละ 58.93   โดยเฉพาะการ

ไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐเพ่ิมข้ึน แต มีการออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช

นอยลงจาก 16,000 บาท/ป เปน 8,964 บาท/ป  มีเงินกูสําหรับลงทุนการเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 107,704 บาท/ป  

เปน 187,236 บาท/ป  

ทุนธรรมชาติ ภาพรวมไมเพ่ิมข้ึน ระดับปานกลาง ดานท่ีจัดการไดไมดีข้ึนคือ การลดการชะลางของดินท่ี

ใชปลูกพืช 

ทุนกายภาพ ภาพรวมลดลงจากระดับมากเปนปานกลาง เนื่องจากปญหาขาดไฟฟาท่ีใชในไรนาและการ

บริการเครื่องจักรกลท่ีนอยลง  

ทุนสังคม ภาพรวมเพ่ิมข้ึนมากจากรอยละ 12.50 ป 2558 เปนรอยละ 66.96 ในป 2561 ท้ังในดานการ

เขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน และจํานวนโครงการท่ีรวมงานกับหนวยงานตางๆ รวมเปน

กรรมการกลุม   (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.10 การประเมินพฤติกรรมดาน ความมีภูมิคุมกัน ตอผลกระทบท่ีจะความเสียหายตอพืช ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-

2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ความมีภูมิคุมกัน ตอผลกระทบอยางทันทีทันได           

1. เมื่อเกิดภัยนํ้าทวมฉับพลันหรือภัยแลง 1.43 นอย 0.49 นอย 0.74 นอย 2.43 มาก 

2. เมื่อเกิดความตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน  1.3 นอย 0.86 นอย 1.10 นอย 1.79 ปานกลาง 

3. เมื่อเกิดการเจ็บปวยจนทํางานไมได 0.55 นอย 1.03 นอย 1.13 นอย 1.86 ปานกลาง 

4. เมื่อเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืชใดพืชหน่ึงอยางฉับพลัน  0.77 นอย 1.06 นอย 0.87 นอย 2.18 ปานกลาง 

รวม 1.01 นอย 0.86 นอย 0.96 นอย 2.06 ปานกลาง 

ความมีภูมิคุมกัน ตอภาวะแนวโนม ตามฤดูกาล           

1. เมื่อเกิดราคาผลผลติของพืชชนิดใดชนิดหน่ึงตกต่ํา  1.16 นอย 0.94 นอย 0.90 นอย 2.21 ปานกลาง 

2. เมื่อเกิดผลผลติของพืชชนิดใดชนิดหน่ึงไดนอยกวาท่ีคาดการณไว  1.14 นอย 1.23 นอย 1.10 นอย 2.21 ปานกลาง 

3. เมื่อปุยเคมีราคาสูงข้ึน  1.16 นอย 1.14 นอย 1.42 นอย 2.00 ปานกลาง 

4. เมื่อถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร  0.55 นอย 1.46 นอย 1.52 นอย 1.61 นอย 

รวม 1.00 นอย 1.19 นอย 1.23 นอย 2.01 ปานกลาง 

ความมีภูมิคุมกัน ตอผลการทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตาง         

1. การเปลีย่นนโยบายสงเสรมิการปลูกพืชของรัฐบาล  0.93 นอย 1.54 นอย 1.26 นอย 1.64 นอย 

2. การเปลีย่นนโยบายสงเสรมิการปลูกพืชของ อบต. เชนยกเลิกการ

ชวยเหลือวัสดุหรือการลงทุน 

0.16 นอย 1.80 ปานกลาง 1.48 นอย 1.32 นอย 

3. การท่ีบริษัทเอกชนรายใหญไดมาเปดกิจการใกลๆ หมูบาน 0.14 นอย 1.71 ปานกลาง 1.39 นอย 2.21 ปานกลาง 

4. การโฆษณาหรือชักชวนใหซื้อปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 0.11 นอย 1.86 ปานกลาง 1.52 นอย 1.64 นอย 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

รวม 0.34 นอย 1.73 นอย 1.41 นอย 1.71 ปานกลาง 

รวมท้ังหมด ดานความมีภูมิคุมกนั 0.78 นอย 1.26 นอย 1.20 นอย 1.93 ปานกลาง 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 
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ตารางท่ี 4.11 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับการสรางภูมิคุมกันจากการเพ่ิมตนทุน / ทรัพยสินในการการดํารงชีพ ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลาป 2558-2561  (เกณฑประเมินคาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย) 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ทุนมนุษย            

1. ความรู ความสามารถดาน การขยายพันธุพืช  1.36 นอย 1.54 นอย 1.32 นอย 1.61 นอย 

2. ความรู ความสามารถดาน การผลติปุยหมัก/ชีวภาพ  1.59 นอย 2.03 ปานกลาง 1.68 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 

3. ความรู ความสามารถดาน การผลติสารสกัดจากพืช 1.27 นอย 1.57 นอย 1.61 นอย 1.75 ปานกลาง 

4. ความรู ความสามารถดาน การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  1.25 นอย 1.54 นอย 1.55 นอย 1.75 ปานกลาง 

5. ความรู ความสามารถดาน การปองกันกําจัดโรคพืช  1.20 นอย 1.49 นอย 1.37 นอย 1.61 นอย 

6. ความรู ความสามารถดาน การใชปุยท่ีถูกตองตามความตองการของพืช  1.45 นอย 1.77 ปานกลาง 1.81 ปานกลาง 2.18 ปานกลาง 

7. ความรู ความสามารถดานการเพ่ิมคุณภาพผลผลติ  1.36 นอย 1.63 นอย 1.74 ปานกลาง 1.93 ปานกลาง 

8. ความรู ความสามารถดานการแปรรูปผลผลิตพืช  1.64 นอย 1.91 ปานกลาง 1.55 นอย 1.93 ปานกลาง 

9. ความสามารถในการพูดในท่ีชุมชน หรือเวลามีการประชุม 1.64 นอย 1.80 ปานกลาง 1.68 ปานกลาง 1.82 ปานกลาง 

รวม 1.42 นอย 1.70 ปานกลาง 1.59 นอย 1.86 ปานกลาง 

ทุนการเงิน รอยละ เฉลี่ย รอยละ เฉลี่ย รอยละ เฉลี่ย รอยละ เฉลี่ย 

1. การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ 4.55 1,295 94.29 3,678 100 3,000 100 3,000 

2. มีการออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช 79.55 16,000 74.29 11,728 35.48 11,130 57.14 8,964 

3. มีจํานวนแหลงเงินทุนท่ีกูยืมมาทําการปลูกพืชก่ีแหลง  47.73 0.57 57.14 0.66 38.71 0.45 39.29 0.46 

4. จํานวนเงินกูท่ีนํามาใชในการปลูกพืช 47.73 107,704 42.86 47,171 38.71 91,800 39.29 187,236 

รวม 44.89  67.15  53.23  58.93  



221 
 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ตนทุนธรรมชาติ 

 ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินท่ีใชปลูกพืช 2.11 ปานกลาง 2.34 มาก 2.23 ปานกลาง 2.21 ปานกลาง 

 ระดับความรวนซยุของดินท่ีใชปลูกพืช 1.91 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 1.87 ปานกลาง 2.18 ปานกลาง 

 ระดับการลดการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช 2.64 มาก 2.49 มาก 1.71 ปานกลาง 1.54 นอย 

 ระดับความชุมช้ืนของหนาดินท่ีในแปลงไมผลในชวงหนาแลง 1.34 นอย 1.43 นอย 1.58 นอย 1.79 ปานกลาง 

 ระดับความเปนกรดดางของดิน ท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช 1.75 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 1.96 ปานกลาง 

 ปริมาณไสเดือนและแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในดินท่ีใชปลูกพืช 2.00 ปานกลาง 1.91 ปานกลาง 1.97 ปานกลาง 2.07 ปานกลาง 

 ระดับความชุกชุมของ นก งู กบ แมงมุม แมลงปอ ในแปลงปลูกพืช 1.93 ปานกลาง 1.89 ปานกลาง 2.06 ปานกลาง 2.25 ปานกลาง 

 ระดับความอุดมสมบูรณของพืชผกัผลไมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติในแปลงปลูกพืช 1.75 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 2.19 ปานกลาง 2.21 ปานกลาง 

 ระดับความอุดมสมบูรณของสตัวนํ้า หอย ปลา ปู ในแหลงนํ้ารองสวนหรือในนา 1.77 ปานกลาง 1.69 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.18 ปานกลาง 

รวม 1.91 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 1.97 ปานกลาง 2.04  

ตนทุนกายภาพ 
        

 ระดับความสะดวกในการเดินทาง ขนสง ระหวางแปลงนา/สวน ถึงบาน 2.75 มาก 2.71 มาก 2.52 มาก 2.68 มาก 

 ระดับท่ัวถึง ความเพียงพอของนํ้าท่ีใชทําการปลูกพืช 2.34 มาก 2.00 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 2.50 มาก 

 ระดับท่ัวถึง ความเพียงพอของไฟฟาท่ีใชในไรนา 1.77 ปานกลาง 1.40 นอย 1.42 นอย 1.57 นอย 

 ความพอเพียงของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีหามาใชทําการปลูกพืช 2.55 มาก 2.20 ปานกลาง 2.16 ปานกลาง 2.46 มาก 

รวม 2.35 มาก 2.08 ปานกลาง 2.06 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 

ตนทุนสังคม รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  

 การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน 31.82  100  100  100.00  

 การไดรับคัดเลือกใหเปนหัวหนากลุม 2.27  25.71  25.81  32.14  
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

 การไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการกลุม 11.36  28.57  19.35  42.86  

 จํานวนโครงการท่ีรวมงานกับหนวยงานตางๆ 4.55  100  100  92.86  

รวม 12.50  63.57  61.29  66.96  

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 
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 ดานความมีเหตุผล 

ภาพรวมมีคะแนนเพ่ิมข้ึนแตยังอยูในระดับปานกลาง โดยดานการใชเหตุใชผล เพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลาง

เปนระดับมาก  มีดานท่ีสามารถพัฒนาไดดีข้ึน คือ การตัดสินใจกอนจะซ้ือปุย การสืบคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิด

กับพืช การตัดสินใจกอนจะซ้ือสารเคมี การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตใหมีรสชาติดีข้ึน และการเพ่ิมผลผลิตใหไดมากข้ึน 

ดานความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตาม มีคะแนนเพ่ิมข้ึนแตยังอยูในระดับปานกลาง ดานท่ี

เพ่ิมข้ึนมาก คือ การปรึกษาหารือรวมกับผูอ่ืนในการปลูกพืช การตรวจสอบติดตามการปลูกพืชอยางสมํ่าเสมอ  

ดานคุณธรรม มีระดับคะแนนลดลงจากมากเปนปานกลาง โดยดานท่ีลดลง คือ การแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับ

แปลงปลูกเพ่ือบริโภคเอง การท้ิงขยะ เศษพืช ไปในแปลงปลูกพืชของเพ่ือนบาน การท้ิงสารเคมีหรือของเสียไปใน

แหลงน้ําหรือคลองธรรมชาติ การปกปดขอมูลการผลิตพืชท่ีบอกกับผูอ่ืน แตมีดานท่ีเพ่ิมคือ การคัดแยกผลผลิตท่ีดี

และไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย ดานความเพียร ภาพรวมมีคะแนนเพ่ิมข้ึนแตยังอยูในระดับปานกลาง ดานท่ี

เพ่ิมมากคือ ความสําเร็จของทานในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน ความสําเร็จของทานในการทําใหไดผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 

ความสําเร็จของทานในทําใหผลผลิตคุณภาพดีข้ึน และความสําเร็จของทานในลดตนทุน และสรางกําไร  (ตารางท่ี 

4.12)  
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ตารางท่ี 4.12 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความมีเหตุมีผล ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลีย่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

การใชเหตุใชผล         

1. การเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูกวาชวงไหนจะปลูกอะไร 2.41 มาก 2.37 มาก 2.00 ปานกลาง 2.39 มาก 

2. การตัดสินใจเลือกใชพันธุพืชวาจะใชพันธุอะไร 2.39 มาก 2.37 มาก 2.10 ปานกลาง 2.57 มาก 

3. การเตรียมดินเตรียมหลุมปลูกพืช 2.39 มาก 2.20 ปานกลาง 1.74 ปานกลาง 2.43 มาก 

4. การตัดสินใจกอนจะซื้อปุย 1.91 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 1.80 ปานกลาง 2.54 มาก 

5. การสืบคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดกับพืช  1.70 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 1.97 ปานกลาง 2.61 มาก 

6. การตัดสินใจกอนจะซื้อสารเคม ี 1.84 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 1.87 ปานกลาง 2.57 มาก 

7. การใหนํ้าพืช 1.98 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 1.81 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 

8. การเพ่ิมคณุภาพผลผลติใหมีรสชาติดีข้ึน 1.77 ปานกลาง 1.91 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.68 มาก 

9. การเพ่ิมผลผลติใหไดมากข้ึน 1.93 ปานกลาง 1.89 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.68 มาก 

10. การกําหนดราคาผลผลติท่ีจะขาย 1.55 นอย 1.69 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.54 มาก 

รวม 1.99 ปานกลาง 2.09 ปานกลาง 1.94 ปานกลาง 2.50 มาก 

ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตาม             

1. มีการคาดการณถึงปญหาการปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 1.68 ปานกลาง 1.89 ปานกลาง 1.94 ปานกลาง 2.07 ปานกลาง 

2. มีการวางแผนปองกันแกไขปญหาการปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึนได 1.68 ปานกลาง 1.86 ปานกลาง 1.71 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 

3. กอนเริ่มปลูกพืช จะทําการคนควา หาความรูกอน  1.89 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 

4. มีการปรึกษาหารือรวมกับผูอ่ืนในการปลูกพืช 2.09 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.39 มาก 

5. มีการประเมินผลไดผลเสยีกอนการปลูกพืช 1.82 ปานกลาง 1.80 ปานกลาง 1.90 ปานกลาง 1.96 ปานกลาง 

6. การตรวจสอบตดิตามการปลูกพืชอยางสม่ําเสมอ 2.23 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 1.87 ปานกลาง 2.86 มาก 

7. มีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติดูแลรักษาพืช 1.30 นอย 1.46 นอย 1.61 นอย 2.04 ปานกลาง 

8. มีการจัดทําบัญชีตนทุนรายไดการปลูกพืช 1.34 นอย 1.40 นอย 1.48 นอย 1.86 ปานกลาง 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลีย่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

รวม 1.75 ปานกลาง 1.83 ปานกลาง 1.83 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 

คุณธรรม             

1. ผลผลติท่ีนําไปขายไมมีสารพิษตกคาง 2.59 มาก 2.54 มาก 2.81 มาก 2.82 มาก 

2. ไมแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับแปลงปลูกเพ่ือบรโิภคเอง

ออกจากกัน 

2.64 มาก 1.74 นอย 1.71 ปานกลาง 1.75 ปานกลาง 

3. ไมท้ิงขยะ เศษพืช ไปในแปลงปลกูพืชของเพ่ือนบาน 2.93 มาก 2.86 มาก 1.90 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 

4. ไมท้ิงสารเคมีหรือของเสียไปในแหลงนํ้าหรือคลองธรรมชาต ิ 2.95 มาก 2.86 มาก 1.94 ปานกลาง 1.96 ปานกลาง 

5. คัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไปขาย 2.11 ปานกลาง 2.49 มาก 2.58 มาก 2.64 มาก 

6. มีการปฏิบัติดูแลรักษาพืชไดถูกตองตรงตามแผนท่ีไดตกลง

กับเจาหนาท่ี 

1.41 นอย 2.54 มาก 2.45 มาก 2.71 มาก 

7. ขอมูลการผลติพืชท่ีบอกกับผูอ่ืนน้ันจะไมมีการปกปดบาง

เรื่องเอาไว 

2.64 มาก 1.23 นอย 1.71 ปานกลาง 1.61 ปานกลาง 

รวม 2.47 มาก      2.32  ปานกลาง      2.16  ปานกลาง 2.21 ปานกลาง 

ความเพียร              

1. ความสําเร็จของทานในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน 1.95 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 2.39 มาก 

2. ความสําเร็จของทานในการแกปญหาโรคพืช 1.39 นอย 1.57 นอย 1.83 ปานกลาง 1.79 ปานกลาง 

3. ความสําเร็จของทานในการแกปญหาแมลงศัตรูพืช 1.34 นอย 1.54 นอย 1.83 ปานกลาง 1.82  

4. ความสําเร็จของทานในการทําใหไดผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 1.59 นอย 2.06 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.39 มาก 

5. ความสําเร็จของทานในทําใหผลผลิตคณุภาพดีข้ึน 1.77 ปานกลาง 2.09 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.50 มาก 

6. ความสําเร็จของทานในลดตนทุน และสรางกําไร 1.75 ปานกลาง 1.91 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 2.46 มาก 

รวม 1.63 นอย 1.91 ปานกลาง 2.04 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 

รวมท้ังหมด ความมีเหตุมีผล 1.97 ปานกลาง 2.44 มาก 1.99 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลีย่ ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 
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การปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ 23 หลักทรงงานของในหลวง 

 ผลการพัฒนาในภาพรวมพบวามีการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางเปนระดับมาก โดยดานท่ีมีการ

ปฏิบัติมากข้ึน คือหลัก  ระเบิดจากขางใน รู รัก สามัคคี การปลูกพืชเพ่ือใหพออยูพอกิน ศึกษาขอมูลอยางเปน

ระบบ ความเพียร ขาดทุนคือกําไร และ ทําใหงาย ไดประโยชนสูงสุด  (ตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 การปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ 23 หลักทรงงานของในหลวง ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ในการมีสวนรวมกับชุมชน         

 ประโยชนสวนรวม  2.70 มาก 2.63 มาก 2.29 ปานกลาง 2.54 มาก 

 การมีสวนรวม 2.05 ปานกลาง 1.94 ปานกลาง 1.87 ปานกลาง 1.93 ปานกลาง 

 ระเบิดจากขางใน 2.27 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 2.36 มาก 

 รู รัก สามคัคี  1.91 ปานกลาง 2.26 ปานกลาง 2.26 ปานกลาง 2.39 มาก 

รวม 2.23 ปานกลาง 2.28 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 

ในการเปนอยูของ

ครอบครัว 

            

 การพ่ึงตนเอง  2.75 มาก 2.77 มาก 2.00 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 

 การปลูกพืชเพ่ือใหพออยูพอ

กิน 

1.98 ปานกลาง 2.31 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 2.46 มาก 

 เศรษฐกิจพอเพียง  1.82 ปานกลาง 2.43 มาก 2.29 ปานกลาง 2.43 มาก 

 การแสดงความจริงใจตอ

เพ่ือนบาน 

1.98 ปานกลาง 2.69 มาก 2.35 ปานกลาง 2.64 มาก 

 ภูมิสังคม  1.30 นอย 1.94 ปานกลาง 1.61 นอย 1.75 ปานกลาง 

 ประหยดั เรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด  

1.89 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.14 ปานกลาง 

 บริการรวมท่ีจุดเดียว 2.48 มาก 2.37 มาก 2.16 ปานกลาง 2.11 ปานกลาง 

 ปลูกปาในใจคน 2.50 มาก 2.40 มาก 2.13 ปานกลาง 2.39 มาก 

 ทํางานอยางมีความสุข   2.64 มาก 2.43 มาก 2.42 มาก 2.86 มาก 

รวม 2.15 ปานกลาง 2.40 มาก 2.14 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ 

ในการปลูกพืช             

 องครวม 2.50 มาก 2.51 มาก 2.45 มาก 2.29 ปานกลาง 

 ทําตามลําดับข้ัน  2.57 มาก 2.49 มาก 2.32 ปานกลาง 2.11 ปานกลาง 

แกปญหาท่ีจุดเล็ก 2.34 มาก 2.43 มาก 2.32 ปานกลาง 2.39 มาก 

 ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 1.73 ปานกลาง 2.09 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.46 มาก 

 ไมตดิตํารา 1.70 ปานกลาง 2.26 ปานกลาง 2.16 ปานกลาง 2.25 ปานกลาง 

 ความเพียร 2.18 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 2.89 มาก 

 ใชอธรรมปราบอธรรม 1.57 นอย 1.86 ปานกลาง 1.74 ปานกลาง 2.11 ปานกลาง 

 ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาต ิ 1.68 ปานกลาง 1.97 ปานกลาง 1.90 ปานกลาง 2.32 ปานกลาง 

 ขาดทุนคือกําไร  1.77 ปานกลาง 2.11 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.61 มาก 

 ทําใหงาย ไดประโยชน

สูงสุด  

1.61 นอย 1.94 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 2.43 มาก 

รวม 1.97 ปานกลาง 2.18 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 2.39 มาก 

รวมท้ังหมด 2.08 ปานกลาง 2.29 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 2.35 มาก 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

ผลการประเมินความพอเพียงในการผลิตพืช  จาก ป 2558-ป 2561 

ดานความประมาณ คะแนน เพ่ิมข้ึน จากระดับปานกลางเปนระดับมาก ดานความมีภูมิคุมกัน ยังมี

คะแนนระดับปานกลาง ตนทุนการดํารงชีพ ยังมีคะแนนระดับปานกลาง  ดานความมีเหตุมีผล ยังมีคะแนนระดับ

ปานกลาง ดานการนํา 23 หลักทรงงานมาใช เพ่ิมข้ึน จากระดับปานกลางเปนระดับมาก และคะแนนรวมความ

พอเพียง มีคะแนนเพ่ิมข้ึนแตยังมีคะแนนระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 สรุปการประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืช ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรํา

แดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2558-2561 

รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ดานความประมาณ 1.40 นอย 1.72 ปาน

กลาง 

1.79 ปาน

กลาง 

2.02 ปาน

กลาง 

-พืชกับความมั่นคงทาง

อาหาร 

1.37 ปาน

กลาง 

1.28 นอย 1.71 ปาน

กลาง 

1.79 ปาน

กลาง 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

-พืชกับความเปนอยูใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม 

0.91 นอย 1.65 ปาน

กลาง 

1.95 ปาน

กลาง 

1.98 ปาน

กลาง 

-พืชกับความยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.31 ปาน

กลาง 

1.63 ปาน

กลาง 

1.31 ปาน

กลาง 

1.78 ปาน

กลาง 

-พืชกับความสุขมวลรวม 2.00 ปาน

กลาง 

2.30 ปาน

กลาง 

2.20 ปาน

กลาง 

2.51 มาก 

ดานความมีภูมิคุมกัน 2.22 ปาน

กลาง 

1.74 ปาน

กลาง 

1.80 ปาน

กลาง 

1.93 ปาน

กลาง 

-ผลกระทบอยางทันทีทันได   1.99 ปาน

กลาง 

2.14 ปาน

กลาง 

2.04 ปาน

กลาง 

2.06 ปาน

กลาง 

-ภาวะแนวโนม ตามฤดูกาล   2.00 ปาน

กลาง 

1.81 ปาน

กลาง 

1.77 ปาน

กลาง 

2.01 ปาน

กลาง 

-ผลการทบจากการ

เปลี่ยนแปลงจากหนวยงาน

ตาง  

2.66 ปาน

กลาง 

1.27 นอย 1.59 นอย 1.71 ปาน

กลาง 

ตนทุนการดํารงชีพ 1.48 ปาน

กลาง 

2.01 ปาน

กลาง 

1.81 ปาน

กลาง 

2.00 ปาน

กลาง 

ตนทุนมนุษย 1.35 นอย 2.01 ปาน

กลาง 

1.60 นอย 1.86 ปาน

กลาง 

ตนทุนทางการเงิน 1.43 ปาน

กลาง 

2.01 มาก 1.60 ปาน

กลาง 

1.77 ปาน

กลาง 

ตนทุนทางธรรมชาต ิ 1.91 ปาน

กลาง 

2.03 ปาน

กลาง 

1.97 ปาน

กลาง 

2.04 ปาน

กลาง 

ตนทุนทางกายภาพ 2.35 มาก 2.08 ปาน

กลาง 

2.06 ปาน

กลาง 

2.30 ปาน

กลาง 

ตนทุนทางสังคม 0.38 นอย 1.91 ปาน

กลาง 

1.84 ปาน

กลาง 

2.01 ปาน

กลาง 

ดานความมีเหตุมีผล 1.96 ปาน

กลาง 

2.04 ปาน

กลาง 

1.99 ปาน

กลาง 

2.29 

 

ปาน

กลาง 

-การใชเหตุใชผล  1.99 ปาน

กลาง 

2.09 ปาน

กลาง 

1.94 ปาน

กลาง 

2.50 

 

มาก 

-ความรอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง ตรวจสอบ 

ติดตาม 

1.75 ปาน

กลาง 

1.83 ปาน

กลาง 

1.83 ปาน

กลาง 

2.20 ปาน

กลาง 
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รายการ 2558 2559 2560 2561 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

-คุณธรรม  2.47 มาก 2.32 ปาน

กลาง 

2.16 ปาน

กลาง 

2.21 ปาน

กลาง 

-ความเพียร  1.63 นอย 1.91 ปาน

กลาง 

2.04 ปาน

กลาง 

2.23 ปาน

กลาง 

ดานการนํา 23 หลักทรง

งานมาใช 

2.08 ปาน

กลาง 

2.29 ปาน

กลาง 

2.13 ปาน

กลาง 

2.35 

 

มาก 

รวมความพอเพียง 1.83 ปาน

กลาง 

1.96 ปาน

กลาง 

1.90 ปาน

กลาง 

2.12 ปาน

กลาง 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

ยกเวน-พืชกับความม่ันคงทางอาหาร -พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม-พืชกับความยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ ตนทุนทางการเงิน ตนทุนทางสังคม ประเมินคะแนนจากรอยละเกษตรกรท่ีมีการเขาถึงหรือ

ดําเนินกิจกรรมดานนั้นๆ 

 

6. การนําตัวช้ีวัดมาผสมผสานกับแนวทาง 4 เสาหลักสูความพอเพียง 

 จากผลงานวิจัย ธัชธาวินท และคณะ (2557) ไดแนะนําแนวทาง 4 เสาหลักสูความพอเพียง เพ่ือการ

ประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการผลิตพืชใหเพียงพอกับการดํารงชีพแลวนั้น เพ่ือผสมผสาน

ตัวชี้วัดใหเขากับคําแนะนําดังกลาว จึงไดจัดตัวชี้วัดเขาในหลักการของ “4 เสาหลักสูความพอเพียง” ดังนี้ 

เสาหลักท่ี 1   “หัวใจพอเพียง” เปนการพัฒนาทางความคิดเพ่ือใหเกษตรกร กลุม และชุมชน เปน

ตนแบบ เปนผูนําการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัด ไดแก การพัฒนาทุนในการดํารงชีพ  5 ดาน  

  1. ทุนมนุษย คือ ความรู ดานพันธุพืช การปลูก การขยายพันธุ  ดิน ปุย น้ํา การจัดการศัตรูพืช และแปร

รูปผลผลิตพืช, การรับการอบรม ดูงาน และการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการปลูกพืช และ ความสามารถดานการ

เปนวิทยากร   

 2. ทุนการเงิน คือ การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช, การมีแหลงเงินทุนใหกูยืมมาทําการปลูก

พืช และการไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ   

 3. ทุนธรรมชาติ คือ ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ความรวนซุยของดิน ความชุมชื้นของ

หนาดิน , ปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน ไสเดือน แมลงท่ีเปนประโยชน และพืชผลในธรรมชาติ และ

ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช  

 4. ทุนทางกายภาพ คือ ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช, ระดับความพอเพียงของไฟฟาม่ี

ใชในไรนา และ ระดับความพอเพียงของเครื่องมือ  

 5. ทุนทางสังคม คือ การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน, เขารวมโครงการท่ี

หนวยงานตางๆ และการเปนกรรมการ ผูแทนกลุมเกษตรกร 



231 
 

           เสาหลักท่ี 2 “9 พืชผสมผสาน/เกษตรผสมผสานพอเพียง”  คือการพัฒนาใหมีพืชเพียงพอตอการ

ดํารงชีพ มีตัวชี้วัด ไดแก 

 1. ปริมาณและความหลากหลายของการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชน  9 กลุมพืช 

ไดแก พืชอาหาร  พืชรายได  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรศัตรูพืช  พืชอนุรักษดินและน้ํา  พืชอาหารสัตว  พืช

ใชสอย พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินพ้ืนเมือง และ พืชพลังงานหรือเชื้อเพลิง  

 2. คุณธรรม ในการผลิตพืช  ไดแก  การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง และคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไม

ดีออกจากกันกอนนําไปขาย, การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามมาตรฐาน และ การท้ิงขยะ เศษพืช สารเคมีหรือ

ของเสียในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือ แปลงปลูกของเพ่ือนบาน  

เสาหลักท่ี 3   “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” คือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญา 

ทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรกรใหเปนนักวิจัยทองถ่ิน  เกษตรกรสามารถทดลองหาองค

ความรูมาแกปญหาตัวเองไดภายใตการมีสวนรวมของนักวิจัยตั้งแตวิเคราะหปญหา หาวิธีการแกปญหาจากการ

ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและผลงานวิจัย จัดทําแปลงทดลอง เก็บขอมูล และสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ   มี

ตัวชี้วัด ไดแก 

1. ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช  

 ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดน้ํา

ทวม หรือภัยแลง, การเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได และ ศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง  

 ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะเกิดราคาผลผลิตตกต่ํา 

หรือปริมาณผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง, ถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร และปุยเคมี 

หรือ ปจจัยการผลิต ราคาสูงข้ึน  

 ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการ

ผลิตพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของราชการ และหนวยงานทองถ่ิน, บริษัทเอกชนขนาด

ใหญมาเปดกิจการในพ้ืนท่ีใกลเคียง และการโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 

 2. ความมีเหตุผลในการผลิตพืช ไดแก  

 การใชเหตุใชผล คือ มีการตัดสินใจเลือกชนิดพืชปลูก และเลือกใชพันธุพืช ท่ีเหมาะสม, การตัดสินใจใน

การเตรียมดิน เตรียมหลุม การใหน้ําพืช ท่ีเหมาะสม และ การตัดสินใจในการเลือกใชปุย สารเคมี ท่ีเหมาะสม   

 ความรอบรู คือ การคนควา หาความรู ประเมินผลไดผลเสีย กอนเริ่มปลูก, การคาดการณถึงปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนลวงหนา การวางแผนปองกันปญหา ตรวจสอบติดตาม การสืบหาสาเหตุของปญหา และ การบันทึกขอมูล 

และจัดทําบัญชีตนทุนรายได  

 ความเพียร คือ ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร, ความสําเร็จในการทําใหผลผลิต และ

คุณภาพ ดีข้ึน และ ความสําเร็จในการปรับปรุงดิน และแกปญหาโรคแมลงศัตรูพืช 

เสาหลักท่ี 4 “ดํารงชีพพอเพียง”   คือความสามารถในการดํารงชีพอยางพอเพียง มีตัวชี้วัด ไดแก 
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 1 พ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก สมดุลรายไดรายจาย, ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืช

อาหารไดดวยตนเอง และ ชนิด ปริมาณ การผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม  

 2 พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ไดแก สมาชิกครัวเรือนชวยทํางานปลูกพืช, 

การชวยเหลือเพ่ือนบาน เชน ใหคําปรึกษา/แรงงาน/เครื่องมือ/พันธุพืช/ผลผลิต และการประกอบอาชีพเกษตรท่ี

ไมสรางความเดือดรอนใหกับเพ่ือนบาน และการไดรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน ในกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

 3 พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิไดแก การใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ) 

และสารปรับปรุงดิน, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษดิน การไมเผาเศษพืช 

และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ และการลด ละ เลิก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 4. ดานความสุขมวลรวม ไดแก ความพึงพอใจในการปลูกพืชกับการชวยใหสุขภาพดีข้ึน และ การคิดดี 

ทําดี เพ่ือสวนรวม และการชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึน, ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการ

ปลูกพืชของชุมชน เชน ความรวมมือของชุมชน การชวยกันรักษาปาของชุมชน การฟนฟูรักษา วัฒนธรรมเก่ียวกับ

การปลูกพืช การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิต และ ความพึงพอใจในการสงเสริมการปลูกพืชของ

หนวยงานรัฐบาล สถานศึกษา และ สาธารณะสุข 

 5. การนํา 23 หลักทรงงานมาใช ไดแก  

 ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน ประหยัด 

เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยางมีความสุข  

 ดานสังคมชุมชน ไดแก การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม การรูรัก สามัคคี จริงใจตอกัน ระเบิดจากขางใน 

ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุดเดียว การอุทิศเพ่ือสวนรวม 

 ดานการผลิตพืช ไดแก ความเพียร ทําใหงายไดประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ภูมิสังคม 

ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม องครวม  
 

 ความสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2557) ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตนแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวชี้วัดความสําเร็จตนแบบเกษตรพ่ึงตนเอง

และพ่ึงพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของเครือขายปราชญชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 7 องคประกอบ สรุปไดดังนี้ ทางสายกลาง มี 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ปลูกพืช

เลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ไมสรางหนี้ ครอบครัวอบอุน ทําเกษตรผสมผสาน ลดรายจาย พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน 

เปนแบบอยางท่ีดี มีงานทํา ตลอดป มีความพอเพียง และวางแผนชีวิต ความพอประมาณ มี 14 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวย วางแผนการใชพ้ืนท่ี พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน สรางแหลงน้ํา อาหารปลอดสารพิษ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว

หลากหลายชนิด มีท่ีดินทํากินของตนเอง ครอบครัวอบอุน มีลูกหลานสืบทอด ไมสรางหนี้ ใชแรงงานตนเอง ใชปุย

อินทรีย อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม มีกัลยาณมิตร และสิ่งแวดลอมดี  ความมีเหตุผล มี 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ดูตัวเองให ออก-บอกตัวเองใหได-ใชตัวเองใหเปน วางแผนการใชพ้ืนท่ี ทํา
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เกษตรผสมผสาน เปนแบบอยางท่ีดี เรียนรูศึกษาดูงาน ทําเกษตรทฤษฎีใหม สรางแหลงน้ํา แบงปนความรู และใช

ปุยอินทรีย การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี มี 17 ตัวชี้วัด ประกอบดวย มีท่ีดินทํากินของตนเอง มีคุณธรรม สรางแหลงน้ํา 

อาหารปลอดสารพิษ แบงปนความรู ปลูกพืชเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด ทําบัญชี ครัวเรือน มีงานทําตลอดป มี

กัลยาณมิตร ครอบครัวอบอุน มีความรูและประสบการณ มีเงินออม มี ลูกหลานสืบทอด ท่ีอยูอาศัยม่ันคง ศรัทธา

ในอาชีพ อนุรักษปาไม และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม เง่ือนไขความรู มี 12 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ปลูกพืชเลี้ยง

สัตวหลากหลายชนิด ครอบครัว อบอุน แบงปนความรู ใชปุยอินทรีย ไมสรางหนี้ อาหารปลอดสารพิษ สิ่งแวดลอม

ดี สุขภาพแข็งแรง ลดรายจาย เรียนรูศึกษาดูงาน พ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน และทําบัญชีครัวเรือน เง่ือนไขคุณธรรม 

มี 13 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ขยันซ่ือสัตย เปนแบบอยางท่ีดี ปลูกพืชเลี้ยง สัตวหลากหลายชนิด ปลูกผักสวนครัว ไม

สรางหนี้ ทําเกษตรผสมผสาน ภูมิใจในสิ่งท่ีทํา มีอาหารพอ กิน-แจก-แลกเปลี่ยน-ขาย ครอบครัวอบอุน แบงปน

ความรู เลิกอบายมุข มีกัลยาณมิตร และศรัทธาใน อาชีพ ความสมดุล ม่ันคง ยั่งยืน มี 13 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

ทําเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว หลากหลายชนิด มีอาหารพอกิน-แจก-แลกเปลี่ยน-ขาย ปลูกผักสวนครัว 

ขยันซ่ือสัตย ครอบครัว อบอุน สุขภาพแข็งแรง ภูมิใจในสิ่งท่ีทํา ลดการใชสารเคมี ไมสรางหนี้ เปนแบบอยางท่ีดี มี

เงินออม และมีอิสรเสรีภาพ  

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวถึงตัวแปรท่ีเกษตรกรตัวอยางนํามาประยุกตใชตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของภาคประชาชนและชุมชนของบุคคลและชุมชนตัวอยาง ไดแกดาน ความรู การเปนคนใฝ

เรียนรู สรางองคความรูของทองถ่ิน  การจัดเก็บขอมูล การยึดคุณธรรม มีความเปนอยูแบบพอเพียง มีความสุข 

จัดทําบัญชีครัวเรือน การสรางธุรกิจรวมกันของเครือขาย พัฒนาตน การออมเงิน พัฒนาตนเอง  ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ถายทอดความรูใหผูอ่ืน แบงปนและชวยเหลือสังคม มีความเสียสละ และการใหความรวมมือและ

ชวยเหลือกันภายในชุมชน  

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

หมูบาน  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8 ดําเนินการศึกษาในป 2559-2561 โดยมีวิธีการข้ันตอนการ

พัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ คัดเลือกตัวชี้วัดจากผลการวิจัยการผลิตพืชตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 จังหวัดสงขลา (ป2551-2555) คัดเลือกตัวชี้วัดจาก

หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาท่ีเก่ียวของ โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ 

เปนกรอบตัวชี้วัดหลัก 5 ดาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ความรอบรู และความมี

คุณธรรม และแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของอ่ืนๆเปนตัวชี้วัดยอย เชน แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน 

(Sustainable Livelihoods) แนวคิดระบบสังคมเกษตร เชนความสัมพันธของระบบการปลูกพืช ภูมิประเทศ และ

สังคมชุมชนแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross National Happiness, GNH) ดัชนีวัดการพัฒนา

มนุษย (human development index :HDI) และอ่ืนๆ ข้ันตอนการพัฒนาตัวชี้วัด โดยใชการวิจัยแบบเดลฟาย 
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(Delphi ethnographic research) ในการประเมินตัวชี้วัดโดยผูทรงคุณวุฒิ เกษตรกรในชุมชน และใหการ

วิเคราะหความเชื่อมันของการวัด (reliability) ในการประกอบการคัดเลือกตัวชี้วัด ผลการศึกษาพบวาสามารถ

กําหนดตัวชี้วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชได รวมเปน 8 กลุมตัวชี้วัด กลุมละ 3 ตัวชี้วัดยอย รวม 

24 ตัวชี้วัด  ไดแก   

 1. พ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก สมดุลรายไดรายจาย, ความม่ันคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตพืช

อาหารไดดวยตนเอง และ ชนิด ปริมาณ การผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการใชประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม  

 2. พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ไดแก สมาชิกครัวเรือนชวยทํางานปลูกพืช, 

การชวยเหลือเพ่ือนบาน เชน ใหคําปรึกษา/แรงงาน/เครื่องมือ/พันธุพืช/ผลผลิต และการประกอบอาชีพเกษตรท่ี

ไมสรางความเดือดรอนใหกับเพ่ือนบาน และการไดรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน ในกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

 3. พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิไดแก การใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยหมัก ปุยชีวภาพ) 

และสารปรับปรุงดิน, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษดิน การไมเผาเศษพืช 

และอนุรักษศัตรูธรรมชาติ และการลด ละ เลิก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 4. ดานความสุขมวลรวม ไดแก ความพึงพอใจในการปลูกพืชกับการชวยใหสุขภาพดีข้ึน และ การคิดดี 

ทําดี เพ่ือสวนรวม และการชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีข้ึน, ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการ

ปลูกพืชของชุมชน เชน ความรวมมือของชุมชน การชวยกันรักษาปาของชุมชน การฟนฟูรักษา วัฒนธรรมเก่ียวกับ

การปลูกพืช การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิต และ ความพึงพอใจในการสงเสริมการปลูกพืชของ

หนวยงานรัฐบาล สถานศึกษา และ สาธารณะสุข 

 5. ความมีภูมิคุมกัน ไดแก  

 ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือเกิดน้ํา

ทวม หรือภัยแลง, การเจ็บปวยจนทํางานปลูกพืชไมได และ ศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง  

 ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการผลิตพืช เม่ือจะเกิดราคาผลผลิตตกต่ํา 

หรือปริมาณผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง, ถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกูธนาคาร และปุยเคมี 

หรือ ปจจัยการผลิต ราคาสูงข้ึน  

 ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายตอการ

ผลิตพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของราชการ และหนวยงานทองถ่ิน, บริษัทเอกชนขนาด

ใหญมาเปดกิจการในพ้ืนท่ีใกลเคียง และการโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 

 6. การสรางภูมิคุมกันจาการเพ่ิมตนทุน/ทรัพยสินในการดํารงชีพ  

 ทุนมนุษย คือ ความรู ดานพันธุพืช การปลูก การขยายพันธุ  ดิน ปุย น้ํา การจัดการศัตรูพืช และแปร

รูปผลผลิตพืช, การรับการอบรม ดูงาน และการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการปลูกพืช และ ความสามารถดานการ

เปนวิทยากร   
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 ทุนการเงิน คือ การมีออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช, การมีแหลงเงินทุนใหกูยืมมาทําการปลูกพืช 

และการไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ   

 ทุนธรรมชาติ คือ ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ความรวนซุยของดิน ความชุมชื้นของ

หนาดิน , ปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน ไสเดือน แมลงท่ีเปนประโยชน และพืชผลในธรรมชาติ และ

ระดับความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช  

 ทุนทางกายภาพ คือ ระดับความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช, ระดับความพอเพียงของไฟฟาม่ีใช

ในไรนา และ ระดับความพอเพียงของเครื่องมือ  

 ทุนทางสังคม คือ การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน, เขารวมโครงการท่ี

หนวยงานตางๆ และการเปนกรรมการ ผูแทนกลุมเกษตรกร 

 7. พืชกับความมีเหตุผล ไดแก  

 การใชเหตุใชผล คือ มีการตัดสินใจเลือกชนิดพืชปลูก และเลือกใชพันธุพืช ท่ีเหมาะสม, การตัดสินใจใน

การเตรียมดิน เตรียมหลุม การใหน้ําพืช ท่ีเหมาะสม และ การตัดสินใจในการเลือกใชปุย สารเคมี ท่ีเหมาะสม   

 ความรอบรู คือ การคนควา หาความรู ประเมินผลไดผลเสีย กอนเริ่มปลูก, การคาดการณถึงปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนลวงหนา การวางแผนปองกันปญหา ตรวจสอบติดตาม การสืบหาสาเหตุของปญหา และ การบันทึกขอมูล 

และจัดทําบัญชีตนทุนรายได  

 คุณธรรม คือ การขายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง และคัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจากกันกอนนําไป

ขาย, การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามมาตรฐาน และ การท้ิงขยะ เศษพืช สารเคมีหรือของเสียในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ หรือ แปลงปลูกของเพ่ือนบาน  

 ความเพียร คือ ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร, ความสําเร็จในการทําใหผลผลิต และ

คุณภาพ ดีข้ึน และ ความสําเร็จในการปรับปรุงดิน และแกปญหาโรคแมลงศัตรูพืช 

 8. การนํา 23 หลักทรงงานมาใช ไดแก  

 ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การพออยูพอกิน ประหยัด 

เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยางมีความสุข  

 ดานสังคมชุมชน ไดแก การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม การรูรัก สามัคคี จริงใจตอกัน ระเบิดจากขางใน 

ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุดเดียว การอุทิศเพ่ือสวนรวม 

 ดานการผลิตพืช ไดแก ความเพียร ทําใหงายไดประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ภูมิสังคม 

ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ  ชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม องครวม  
 

ดานวิธีการวัดคะแนนตัวชี้วัด โดยการสัมภาษณเกษตรกร สํารวจขอมูล ตรวจสอบหลักฐานตางๆ และให

คะแนนการประเมิน 1-5 คะแนน 1 = นอยมาก 2 = นอย 3= ปานกลาง 4 =มาก 5=มากท่ีสุด ซ่ึงในการจัดระดับ

ความพอเพียงจะจัดแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก คะแนน 1.00-2.33 ระดับปานกลาง คะแนน 2.34-3.67 

ระดับมาก คะแนน 3.68-5.00   
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ตัวชี้วัดนี้ ใชสําหรับประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชนี้ สามารถนําไปใชไดท่ัวไป ท้ังนี้ใน

การนําไปใชกับพ้ืนท่ีตางๆ ผูนําไปใชสามารถใหน้ําหนักตัวแปรแตละรายการ ซ่ึงจะทําใหการวัดมีความเหมาะสม

กับสภาพภูมิสังคมนั้นๆ  

 

5. การพัฒนาตามข้ันตอนที่ 2  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการ

พัฒนาการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนและพอเพียงในการผลิตพืช  

 ในการนําศาสตรพระราชา มาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืช  คือ การนํา 23 หลักทรงงานของใน

หลวง ร.9 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักในการทําวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช โดยมี

กิจกรรมท่ีดําเนินการ คือ  

การนํามาใชในกระบวนการวิจัยและพัฒนา มี 3 ข้ันตอนดังนี้   

ข้ันตอนการวิเคราะหชุมชน กําหนดเปาหมาย และวางแผนงาน  ใชหลักการทรงงาน เรื่อง การศึกษาภูมิ

สังคมพ้ืนท่ี และศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทําตามลําดับข้ัน แกปญหาจากจุดเล็ก  

ข้ันตอนการพัฒนาและติดตาม  ใชหลักการทรงงาน เรื่องการพัฒนาแบบองครวม หลักการมีสวนรวม  ทํา

ใหงาย ปรับใหเหมาะสม ไมยึดติดตํารา ประหยัด เรียบงาย ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม หลัก

คุณธรรม ความเพียร ปลูกปาในใจคน การรูรักสามัคคี เพ่ือสวนรวม ขาดทุนคือกําไร ซ่ือสัตยสุจริต จริงใจตอกัน 

บริการท่ีจุดเดียว ทํางานอยางมีความสุข และระเบิดจากขางใน  

ข้ันตอนการสรุปผลการพัฒนา นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

ผลิตพืช  คือ หลักความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล รอบรู คุณธรรม และ  23 หลักทรงงาน  

  การจัดกิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชและการเคล่ือนไหวทางสังคม (social movement ) เพ่ือ

สนับสนุนการนําศาสตรพระราชาใชในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช  

 ประกอบดวย  

 การพัฒนาความรูความเขาใจของเกษตรกร เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 23 หลักทรงงาน 

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดเพ่ิมข้ึน  

 การจัดต้ังกลุมเกษตรกร  เพ่ือใหชุมชนมีบทบาทในการจัดการตนเอง และเปนกลไกการขับเคลื่อนตาม

ข้ันตอนตางๆ รวมกับนักวิจัยในระหวางดําเนินการวิจัยและหลังสิ้นสุดงานวิจัย  

 การพัฒนาตลาดสินคาและการจัดการทองเท่ียวชุมชน เพ่ือเปนการตอยอดการผลิตสินคาท่ีไดจากงานวิจัย 

ซ่ึงเปนไปตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 การจัดเวทีวิจัยสัญจร เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงเปนไปตาม 23 หลักทรงงาน และหลักของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารราชการแบบมีสวนรวม  เพ่ือเปนสรางการมีสวนรวม ซ่ึงเปนไปตาม 23 หลักทรงงาน และหลัก

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ทดลองขยายผล เพ่ือนําผลการพัฒนาไปทดลองใชในตางพ้ืนท่ี 

 ผลดําเนินงานสรุปดังนี้ 

 

5.1  การพัฒนาความรูความเขาใจของเกษตรกรเรื่อง 23 หลักทรงงานของในหลวง ร.9 และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ในปเริ่มตนของโครงการ เกษตรกรสวนใหญใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงวา คือ การอยูอยางพอเพียง, 

มีอยูมีกิน ปลูกสิ่งท่ีกิน กินในสิ่งท่ีปลูก, พอใจในสิ่งท่ีเปนอยู, ลดคาใชจาย, พออยูพอกินพอใช, ปลูกเพ่ือบริโภค 

เม่ือเหลือจากการบริโภคก็นําไปจําหนาย, ไมฟุมเฟอย เปนตน หลังจากมีการใหความรูเพ่ิมเติมในปตอๆมา

เกษตรกรมีเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งข้ึน คือ มีการคํานึงถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน สวนไหนไมพอก็ปลูกเพ่ิม 

เพ่ิมรายไดลดรายจาย. ความพอดีในตัวของเราเอง มีการคํานึงถึงการยึดหลักทรงงาน การคาจําหนายท่ีไมมุง

แสวงหากําไรมากๆ ความม่ังคง ยั่งยืน  ความสมดุล วิถีธรรมชาติ ทางสายกลางและความพอดี ซ่ึงความสมดุลจะ

นําไปสูความพอเพียงทางสายกลางและความพอดี  มีการคํานึงถึงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน ทําบัญชีครัวเรือน การแบงปน ดูแลสุขภาพ การรักษาทรัพยากรและเวลา  

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ในปเริ่มตนของโครงการเกษตรกรสวนใหญได

ปฏิบัติในดาน เชน ไมฟุมเฟอย ประหยัดอดออม พออยูพอกินพอใช ลดคาใชจายในสิ่งท่ีไมจําเปน ปลูกสิ่งท่ีกิน กิน

สิ่งท่ีปลูก ไมเปนหนี้เปนสิน การพ่ึงพาอาศัยกัน การละเลิกสิ่งอบายมุข หลังจากมีการใหความรูเพ่ิมเติมในปตอๆมา

เกษตรกรมีเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งข้ึน คือ การแจกจายแบงปน อยูอยางสบายใจไมเบียดเบียนผูอ่ืน การ

ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง  การทําบัญชีครัวเรือน. ทําไรนาสวนผสม การบริหารเวลา  ความขยัน เพียร 

อดทน ความพอเพียง พ่ึงตนเอง รู รัก สามัคคี อยูอยางพอเพียง มีจิตอาสา ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ทฤษฏีใหม  

เศรษฐกิจพอเพียง ความสุจริต การตอยอดสิ่งท่ีทําอยูใหเกิดประโยชนมากข้ึน การวินิจฉัยวาสิ่งใดนําไปสูทางเสื่อม/

เจริญ  

 

5.2  การจัดตั้งกลุมเกษตรกร “วิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง  

ดําเนินการจัดตั้งกลุมและเลือกกรรมการกลุม คือ 

นายสมคิด  นอยสําลี ประธานกลุม   

นายเฉลิมเกียรติ แกวพุมชวง ท่ีปรึกษา  

นายธรรมนูญ สุจริต  ท่ีปรึกษา  

นายกตัญู รัตนะ  กรรมการ  

นายฐานันดร จองเดิน  กรรมการ  

นายสุชาติ  ชูพรหม  กรรมการ 

นางวิรัตน  ทองปสโน กรรมการ  
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นายณัฐกุล  แกวพุมชวง กรรมการ  

นายสมปอง รัตนธัญญา กรรมการ  

นายมนัส ฟองสุวรรณ เลขานุการ  

กรรมการรักษาเงินกลุม   นายสุชาติ  ชูพรหม   นายสมปอง รัตนธัญญา นางสมบูรณ บัวงาม  

หัวหนากลุมแตละกลุมพืช 

นายกตัญู รัตนะ  หัวหนากลุมถ่ัวเขียว  

นายฐานันดร จองเดิน  หัวหนากลุมรองสวน  

นายยงค บัวทอง  พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

นายสุชาติ สุภาพัฒน พืชไมใชสอย 

นางวิรัตน ทองปสโน หัวหนากลุมพืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 

นายสุชาติ ชูพรหม  หัวหนากลุมพืชอาหารสัตว 

นายณัฐกุล แกวพุมชวง หัวหนากลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน 

นายสมคิด นอยสําลี หัวหนากลุมอนุรักษดินและน้ํา  

นายสมปอง รัตนธัญญา หัวหนากลุมพืชพลังงาน 

กติกากลุม  คาสมัครคนละ 100 บาท กรณีภาครัฐใหความชวยเหลือ สมาชิกสบทบ 10% ตั้งเปนกองทุน

ของกลุม มาประชุมสมํ่าเสมอ เยี่ยมเยียนบานเดือนละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียนกัน นัดทุกวันอังคารสุดทายของเดือน 

ปจจุบันมีสมาชิก 40 คน และเปนเครือขายกับหนวยงานหลายๆหนวยงานในการพัฒนาการเกษตร 

 

กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร  

1) นําความรูความสามารถของแตละคนมาชวยทํางานสวนรวมในการตั้งกลุมเกษตรกร เพ่ือใหชุมชนได

เกิดความรวมมือของสมาชิกในชุมชน พรอมกับการตั้งกรรมการฝายตางๆ 

2) กําหนดขอตกลง กฎระเบียบในการทํางานรวมกันของกลุม เชน ในการเขาเปนสมาชิก การประชุม 

การรวมทํากิจกรรม  

3) กลุมมีการระดมทุนเพ่ือใชในการทํากิจกรรม ในรูปแบบตางๆ  

4) มีการจัดใหมีสวัสดิการสมาชิก เชน งานบุญ หรือสวัสดิการ การชวยเหลือตางๆ  

5) กําหนดใหมีกิจกรรมรวมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม และ เพ่ือสมาชิก 

6) สรางอัตลักษณกลุมโดยมีสิ่งท่ีแสดงออกถึงสัญลักษณเชน ปาย หรือ เสื้อทีม เปนตน 

7) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพ่ือทําธุรกิจใหเกิดรายได  

8) จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตพืชในไรนาเกษตรกรเพ่ืออยางนอยเดือนละ 1 ครั้งรวม

พัฒนาไรนา และจัดศึกษาดูงานเพ่ือเปดโลกทัศน 
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9) ประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานชุมชนสูภายนอก  

10) สงเสริมใหสมาชิก และกลุมเขารวมกิจกรรมกับภาคสวนตางๆ และเชิญชวนภาคสวนตางๆมาศึกษาดู

งานของกลุม  

11) พัฒนาความสามารถในการเปนผูนําแกประธานและกรรมการ ความสามารถในการเปนวิทยากรแก

สมาชิก 

12) พัฒนาฟารมตนแบบ เพ่ือเปนตัวอยางเพ่ือนบาน และสงเสริมความเปนตนแบบ สงเสริมความเปน

ผูนํา สงเสริมการประกวดยกยองการเปนเกษตรกรดีเดน  

การพัฒนากลุมเกษตรกร เปนวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง   

หลังจากมีการรวมกลุมเกษตรกร “วิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนาจนเกิดความ

เขมแข็งไดพอสมควร จึงไดประชุมกลุมเพ่ือการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับมีการพัฒนาสินคากลวยฉาบ

น้ําตาลโตนดข้ึนมา จึงนําไปสูการจัดตั้ง “กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง” โดยมี นาย

สมคิด นอยสําลี เปนประธานกลุม และมีการระดมทุนกับเกษตรกรในราคาหุนละ 100 บาท เพ่ือลงทุนในการผลิต

สินคา เปนเงินตั้งตนประมาณ 20,000 บาท  

ผลการดําเนินธุรกิจกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง  มีรายไดการจําหนวยกลวยฉาบ 

รายไดรวม 312,132 บาท เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย 52,822 บาท/ป 

กําไรจะจัดสรรเปนคาแรงงานแกสมาชิกท่ีทําการผลิต และปนผลแกผูลงหุน  ปจจุบันกลุมรับการตอยอดในการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณจากหนวยงานตางๆทําใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง นอกจากผลิตกลวยฉาบ

น้ําตาลโตนดแลว กลุมยังเปดรานจําหนายออนไลนกับ lazada ชื่อราน premium ramdang_   

lazada.co.th.png  และรานในhttps://www.facebook.com/ เพ่ือรับฝากจําหนายสินคาของเกษตรกร  

  

 บทสรุปการพัฒนากลุมเกษตรกรใหเขมแข็ง มีความจําเปนและมีความสําคัญมากอยางมากในการ 

พัฒนาการผลิตพืชเพ่ือนําสูชุมชนพ่ึงตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยพบวาประธานกลุมมีบทบาทสําคัญในการรักษาไวซ่ึงการ

รวมตัวของสมาชิก โดยประธานจะตองเปนคนท่ีมีจิตอาสา เสียสละ อดทน และประสานความตองการของ

เกษตรกร รวมท้ังประสานความรวมมือจากภายนอกเขามาโดยการรับเปนตัวแทนของหนวยงานหลายๆหนวยงาน

ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี นอกจากประธานแลวคณะกรรมการกลุมตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สมาชิกใหความ

รวมมือ และราชการสนับสนุนอยางจริงจัง  ขอสังเกตอยางหนึ่งในกรณีท่ีเกษตรกร และราชการไมใชเงินในการ

ขับเคลื่อนเชน การไมใหมีการกูยืมเงินกองทุนกลุม ราชการท่ีหลักเลี่ยงการใหเงินตอบแทนเกษตรกร เชน ในการ

ประชุม จะทําใหกลุมเกษตรกรมีจิตสํานึกและปองกันขอชัดแยงท่ีมักจะเกิดเพราะเรื่องเงินลงได สิ่งท่ีชวยทําใหกลุม

มีความเขมแข็งอีกประการหนึ่งคือการใหมีกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายในและนอกชุมชน ในสวน

ของการพัฒนากลุมเปนวิสาหกิจชุมชนประกอบธุรกิจ พบวาจําเปนตองสนับสนุนในชวงการเริ่มตนท้ังดานเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ ความรู และการจัดหาตลาดสินคา ซ่ึงมีความสําคัญมากเนื่องจากเกษตรกรมักอยูในไรนาและการหา

ตลาดจะตองมีคาใชจาย ในสวนนี้ราชการจะชวยกลุมไดมาก และในระยะยาวควรมีการพัฒนาทักษะเกษตรกรให
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เปนนักการตลาด หรือ เปนพานิชตําบล ในการนําสินคาชุมชนออกสูตลาดท้ังตลาดออนไลนและตลาดท่ัวไป และ

จากกรณีของการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนพบวามีรายได 312,132 บาท เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุน

เฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย 52,822 บาท/ป สวนใหญตนทุนจะเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิต ซ่ึงจะ

ทําใหไมจูงใจใหสมาชิกมารวมลงทุน สวนนี้จําเปนตองใหความรูการเกษตรกรดานการจัดการธุรกิจเพ่ิมเติม  

 สิ่งท่ีสะทอนความสําเร็จของการพัฒนากลุมเกษตรกรในโครงการวิจัย คือจากเดิมท่ีเกษตรกรไมมีการ

รวมกลุมกัน ไดมีการพัฒนาใหมีกลุมท่ีเขมแข็งสงผลใหหนวยงานตางๆ เขามาตอยอดสนับสนุนการดําเนินงานท้ังใน

ดานการสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปกลวยของกลุม การอนุมัติงบประมาณสรางโรงเรือนแปรรูปแบบมาตรฐาน อย. 

ของ อบตําบลรําแดงและการนําโครงการตางๆลงมาพัฒนาพ้ืนท่ีโดยผานทางกลุมเนื่องจากเชื่อม่ันในความเขมแข็ง

ของกลุมเกษตรกร สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนในหลายๆดานท้ังการเรียนตอนอกเวลา การคัดเลือกสมาชิกกลุม

เขาประกวดเปนเกษตรกรดีเดนสาขาตางๆ (ตารางท่ี 5.1 ภาพท่ี 5.1) 

  

ตารางท่ี 5.1  รายไดการจําหนาย กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ของกลุมวิสาหกิจแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรํา

แดง ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

เดือน 2562 2563 

รายไดรวม 312,132 

ตนทุน  

คาเชาสถานท่ี 26,000 

อุปกรณ 19,918 

วัตถุดิบ 153,968 

คาใชจายอ่ืนๆ 6,602 

รวมคาใชจาย 206,488 

กําไร 105,644 
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ภาพท่ี 5.1 กิจกรรมกลุมเกษตรกร ”วิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนากลุมใหเขมแข็ง 

 ของเกษตรกร หมูท่ึ 7 ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

 

 

5.3  กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาดสินคาเกษตร และทองเท่ียวชุมชน  

ดวยเหตุผลของการพัฒนาการผลิตพืชท่ี ซ่ึงมีการวางแผนการพัฒนาเปนองครวมตลอดหวงโซการผลิต 

และไดมีการดําเนินการมาแลว 3 ดาน ไดแก 1) การรวมกลุมเกษตรกร ตั้งวิสาหกิจชุมชน และพัฒนากลุมให

เขมแข็ง 2) มีการผลิตพืชใหเพียงพอตอการดํารงชีพ 9 กลุมพืช เพ่ือสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ทําใหมีสินคาหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 3) มีพัฒนาการแปรรูปและการสรางมูลคาเพ่ิม เชน กลวย พรี
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เม่ียมรําแดง กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง การรับรองมาตรฐาน GAP พืช คงเหลือดานท่ี 4 คือ การเชื่อมโยงกับ

การตลาดและการทองเท่ียวเกษตรและวัฒนธรรม จึงไดมีการทดลองดานการตลาดสินคาเกษตรและตลาดเพ่ือการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรข้ึนมา โดยดําเนินการดังนี้ 

 การทดลองจัดตั้ง “ตลาดพรีเม่ียมรําแดง” 

 ตลาดพรีเม่ียมรําแดง  ท่ีมาของชื่อมาจากชื่อตําบลรําแดง และแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของสินคาท่ีผลิต

ในโครงการวิจัย คือ สินคาคุณภาพเกรดพรีเม่ียม เพ่ือใหเกษตรกรไดนํามาจําหนวยแกผูบริโภคและนักทองเท่ียว  

 วัตถุประสงค เพ่ือจําหนายสินคาในชุมชน และเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงเกษตร สนองนโยบาย “ตลาด

นํา” ของรัฐบาล และจะเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ ไดศึกษาเรียนรูตอไป   

  กระบวนการจัดตั้งตลาดพรีเม่ียมรําแดง  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี8   กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรฯ ไดประชุมรวมกับกลุมเกษตรกรโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, กํานัน ผูใหญบานและชาวบาน

ปาขวาง, อบต.รําแดง, โรงเรียนวัดปาขวาง, วัดปาขวาง และเครือขายการพัฒนาตางๆ เปนการพัฒนาท่ีมีสวนรวม

ของชุมชน 

 สถานท่ีตั้ง ศาลาอเนกประสงค บานปาขวาง หมูท่ี 7 ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

กําหนดเปดทุกวันเสารตั้งแตเวลา 7.00 น.- 17.00 น.  

สินคาของชุมชนรําแดง ไดแก ขนม อาหารพ้ืนบาน สินคาเกษตร เชน กลวยพรีเม่ียมรําแดง กลวยฉาบ

น้ําตาลโตนด  ผักผลไมปลอดภัยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑพืชสมุนไพร นํา

ทองเท่ียวชุมชน เชน ทุงนาขาว ทุงตาลโตนด การทําน้ําตาลโตนด แปลงตนแบบการทําเกษตรผสมผสานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบตางๆ ไหวพระวัดปาขวาง และ และพอคาแมคามีการแตงกายแบบไทยท่ีสวนงาม  

สรุปผลการดําเนินงาน  

1) กอนเปดตลาด มีการประชุมรับสมัครผูคา ไดมีการตั้งคณะกรรมการตลาดข้ึนมาเพ่ือบริหารจัดการตลาด  

2) นําคณะกรรมการตลาดไปศึกษาดูงานตลาดทองเท่ียวท่ีจังหวัดพัทลุง เชน ตลาดใตโหนด ตลาดสวนไผ 

นาโปแก ตลาดเรื่องเลากับขาวยามเย็น เปนตน โดยมีการกําหนดใหแบงกลุมกันเพ่ือศึกษาการบริหารตลาด สินคา 

การจําหนาย การตกแตงสถานท่ี และนําผลการดูงานมาออกแบบตลาดตลาดพรีเม่ียมรําแดง   

3) การออกแบบตลาด ดานการตกแตงสถานท่ีใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไมไผไมตาล ฟางขาว เครื่องมือเกษตร

โบราณ โตะไมไผ ซุมไมไผ ปายไมไผ จุดถายรูป จุดปนตนตาล พัฒนาหองน้ํา ปลูกบัวในลําคลอง จัดแสดงความรู

และสินคาจากงานวิจัย แปลงตนแบบ เชน แพะ กะเรกะรอน สาธิตการทําน้ําตาล  เปนตน  

4) สินคาของเกษตรกรท่ีนํามาจําหนาย เชน น้ําตาลโตนด ลูกตาลโตนด ผักผลไมจากสวนเกษตรกร ขนม

พ้ืนบานตางๆ ขนมจีน น้ําผลไม อาหารอ่ืนๆ ตนไม เสื้อโลโก และขาวสาร เปนตน 

5) การประชาสัมพันธกอนเปดตลาดดวยปายตามสถานท่ีตางๆ ประชาสัมพันธวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน  

6) การเปดตลาดพรีเม่ียมรําแดง ในวันท่ี 7 เมษายน 2561 โดยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผูมารวมงานแตง

ชุดไทย มีการแสดง และสื่อมวลชนจัดทําขาวเผยแพร  
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7) วันเปดพบวาพอคาและชุมชนมีความตื่นตัว และคาดหวังความสําเร็จในดานการมีรายไดจาก

นักทองเท่ียวจากภายนอกเขามาในชุมชน มีผูคาในตลาดประมาณ 25 ราย 

8) หลังจากเปดมาสักระยะ ผลการประกอบการคอยๆ มียอดจําหนายสินคาลดลง มีนักทองเท่ียวนอยลง 

สาเหตุเนื่องจากสินคาขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะสินคาอาหารมีนอย จากยอดจําหนายท่ีนอยลงทําใหผูคา

บางรายไดเลิกจําหนายไป ซ่ึงเปนการทําใหความหลากหลายสินคาและจํานวนผูคานอยลง เหลือประมาณ 10 ราย  

9) คณะกรรมการตลาดไดประเมินผล และทําการปรับปรุง แตผลไมดีข้ึน จึงปดตลาดหลังจากดําเนินงานมา  

24 ครั้ง ใน 6 เดือน  

10)  คณะกรรมการตลาดไดประเมินบทเรียน สรุปวา สถานท่ีคับแคบและจุดเท่ียวชมยังมีนอย สินคาจาก

ภายในชุมชนอยางเดียวยังไมมีความหลากหลาก ผูคาเปนเกษตรกรมีงานประจํามาก และตองทํางานหารายได เม่ือ

สินคาจําหนายไดนอยจึงไมมีความอดทนเพียงพอในการมานั่งรอลูกคาท่ีไมแนนอน ในชุมชนมีตลาดนัดในชวงเชา

ของวันเสารกอนตลาดพรีเม่ียมรําแดง และผูคนในชุมชนมีการจับจายสินคาอยางเต็มท่ีแลวจึงมาใชบริการนอย 

และการสนับสนุนจากผูนําทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินยังมีนอย 

11)  รายไดของตลาดพรีเม่ียมรําแดง มีจํานวนท้ังสิ้น 266,749 บาท ซ่ึงสินคาท่ีมียอดจําหนายมากท่ีสุดคือ 

สินคาท่ัวไป มียอดจําหนาย 186,994 บาท คิดเปนรอยละ 70  สวนสินคาเกษตรจําหนายได  79,755 คิดเปนรอย

ละ 30 ของยอดจําหนายท้ังหมด โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย 6,485 บาท/ครั้ง 

 ตลาดพรีเม่ียมรําแดงสัญจร 

 จากแนวโนมการจําหนายของตลาดพรีเม่ียมรําแดงลดลง คณะกรรมการจึงทําการแกปญหาดวยการนํา

สินคาไปจําหนายนอกชุมขน โดยเริ่มเปดจําหนายวันท่ี 13 มิถุนายน ท่ีหนาสํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร และ

ตอมาในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ไดมีการยายไปอยูท่ีหนาเทศบาลสิงหนคร  ยอดจําหนายตลาดพรีเม่ียมรําแดง

สัญจร ป 2561 รวม 103,867 มาจากสินคาเกษตร 83,745 บาท และสินคาท่ัวไป 20,122 บาท ป 2562 รวม 

107,920 บาท  มาจากสินคาเกษตร 97,250 บาท สินคาท่ัวไป 10,670 บาท ป 2563 รวม 27,805 บาท มาจาก

สินคาเกษตรท้ังหมด โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย 3,058 บาท/ครั้ง ปจจุบันเกษตรกรยังทําการนําสินคาไปจําหนาย

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  

ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพปลอดภัยจากโควิด 19 

สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหเกษตรกรท่ีไมสามารถนํา

สินคาออกไปจําหนายภายนอกชุมชนได จึงมีการทกลองจําหนายสินคาในกลุมไลน โดยนําเสนอการเปนสินคาแก

ผูบริโภควาเปนสินคาคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง GAP และ รพ.สต. ตรวจสอบรับรองวาผูผลิตไมมีความเสี่ยง

ตอการโรคระบาด การดําเนินการ โดย โครงการสํารวจสินคาเกษตรกร จัดทําเมนูสินคา นําเสนอผูบริโภคใหสั่งจอง 

และแจงเกษตรกรใหจัดสินคาตามใบสั่งจอง โดยโครงการเปนผูอํานวยความสะดวกในการนําสงสินคา ซ่ึงเปน

บุคลากรในหนวยงาน สวพ.8  สวพ.สงขลา  กยท. และ ศคย. เริ่มทําการจําหนายสินคาครั้งแรกในวันท่ี 17 

เมษายน 2563 สัปดาหละครั้ง รวม 10 ครั้ง มีเกษตรกรรวมโครงการ 13 ราย มีผูสั่งซ้ือสินคาเฉลี่ย 28 ราย/

สัปดาห เปนเงิน 2,834 บาท/สัปดาห ทําใหมีรายไดแกเกษตรกรเปนเงิน 29,618 บาท  (ภาพท่ี 5.2) 
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ภาพท่ี 5.2   ยอดการจําหนายสินคาในตลาดพรีเม่ียมรําแดง และตลาดสัญจร ของเกษตรกร หมูท่ึ 7 

ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

ตลาดออนไลน 

การนําสินคาจากเกษตรกรเขาสูตลาดออนไลนดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ เปดรานใน  LAZADA โดย 

กระทรวงเกษตรไดดําเนินโครงการนําสินคาเกษตรเขาสูระบบออนไลน โครงการวิจัยจึงทําการเปดรานออนไลน ชื่อ
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ราน premium ramdang ตั้งแตป 2562 เปนตนมา ผลการดําเนินงานพบวา สินคาท่ีไดรับความนิยมมียอดการ

สั่งซ้ือมากคือน้ําตาลโตนดผง สวนกลวยฉาบน้ําตาลโตนด ขาวสาร มีความนิยมนอย รวมยอดจําหนาย 12,570 

บาท/ป การเปดรานใน Facebook จะมีการติดตอสอบถามมาเปนระยะ โดยประเด็นท่ียังตองพัฒนาคือ เกษตรกร

ยังไมมีความชํานาญในการจัดการตลาดออนไลน การสงสินคาลาชา และมีคาใชจายในการขนสงสินคา  

บทสรุปการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาดสินคาเกษตรและตลาดเพ่ือการทองเท่ียวเชิง

เกษตร จากการทดลองจัดตั้ง “ตลาดพรีเม่ียมรําแดง”เพ่ือจําหนายสินคาในชุมชน และเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิง

เกษตร สนองนโยบาย “ตลาดนํา” ของรัฐบาล และจะเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ ไดศึกษาเรียนรูตอไป  โดย 

กระบวนการจัดตั้งตลาดดวยการมีสวนรวมของชุมชน ดําเนินการโดยกลุมเกษตรกร ตั้งท่ีศาลาอเนกประสงคของ

ชุมชน เปดทุกวันเสาร จัดตลาดเชิงทองเท่ียว จําหนายสินคา อาหารพ้ืนบาน สินคาเกษตร สินคาพืชคุณภาพ

โครงการวิจัย เปดดําเนินการได 24 ครั้ง ใน 6 เดือน ทําใหเกิดรายได 266,749 บาท โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย 

6,485 บาท/ครั้ง การประเมินสรุปบทเรียนพบวาปจจัยท่ีทําใหดําเนินการไมตอเนื่อง คือขอจํากัดของสถาน และ

ความหลากหลายสินคาท่ีไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากภายนอกใหเพ่ิมจํานวนได ตลอดจนผูคาเปนเกษตรกรมี

งานประจํามาก และยังตองทํางานใหมีรายไดทุกวัน รวมท้ังการกําหนดวันเปดไมเหมาะสมกับคนการจับจายสินคา

ของคนในชุมชน และแรงกระตุนเสริมจากผูนําทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินยังไมเพียงพอ แตไดมีการปรับแนวทาง

ดําเนินการโดยจัดทําเปนตลาดสัญจร คือนํากลุมพอคาไปจําหนายนอกสถานท่ี สามารถสรางรายได รวม 239,592 

บาท หรือเฉลี่ย 3,058 บาท/ครั้ง และในสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหเกษตรกรท่ีไมสามารถนํา

สินคาออกไปจําหนายภายนอกชุมชนได จึงมีการทกลองจําหนายสินคาในกลุมไลน โดยนําเสนอการเปนสินคา 

“คุณภาพมาตรฐาน GAP ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19”  ดําเนินการสัปดาหละครั้ง รวม 10 ครั้ง มีเกษตรกรรวม

โครงการ 13 ราย มีผูสั่งซ้ือสินคาเฉลี่ย 28 ราย/สัปดาห เปนเงิน 2,834 บาท/สัปดาห ทําใหมีรายไดแกเกษตรกร

เปนเงิน 29,618 บาท  การเปดรานใน  LAZADA รวมยอดจําหนาย 12,570 บาท/ป 

บทเรียนจากการทดลองพัฒนาตลาดสินคาและการเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวชุมชน จึงควรมีการ

ดําเนินการดังนี้ 1) ควรมีผูประกอบการทองเท่ียว ท่ีเปนนักลงทุนในชุมชนท่ีจะลงทุนสรางแหลงทองเท่ียว 

ความสามารถในการบริหารจัดการ จะมีโอกาสสําเร็จมากกวาเกษตรกรหรือภาครัฐท่ีขาดพ้ืนฐานในการจัดการ

ทองเท่ียว 2) ควรมีสถานท่ีท่ีดึงดูดใจท่ีเปนไขแดงของแหลงทองเท่ียวชุมชน จะเปนสถานท่ีใหปกหมุดการเดินทาง

มาทองเท่ียว และมีสถานท่ีนั่งพักผอน เดินชมความสวยงาม ไดถายภาพ มีกาแฟ เครื่องด่ืม อาหารอรอยๆ บริการ 

มีสินคาเกษตรท่ีหลากหลาย และมีการจัดสินคาท่ีสวยงามนาซ้ือ 3) การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดการ

ทองเท่ียว ถือเปนหัวใจหลักท่ีทําใหทองเท่ียวชุมชนแตกตางจากธุรกิจทองเท่ียวของเอกชนรายเดี่ยวๆ ซ่ึงจะตองมี

การรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนและเขมแข็ง ไมลมเลิกไปกลางคัน เนื่องจากตลาดทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยเวลา 

อาศัยการบอกตอหรือการแชรในสื่อออนไลน ประเด็นนี้มักพบปญหาเกิดข้ึนเสมอเนื่องจากเกษตรกรท่ีมารวม

จัดการทองเท่ียวสวนใหญถนัดในการทําเกษตรแตไมถนัดคาจําหนาย และมักขาดความอดทนกอนท่ีจะแหลง

ทองเท่ียวจะเปนท่ีนิยม 4) มีการประชาสัมพันธท่ัวถึง และ 5) ควรมีการเชื่อมโยงกันผูประกอบการจัดทัวร
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ทองเท่ียวเขามาเปนนักทองเท่ียวประจําก็จะยิ่งกอใหเกิดผลสําเร็จไดมากข้ึน 6) ในสวนของตลาดสัญจร 

ความสําเร็จจะข้ึนกับการรวมกลุมของเกษตรกรในการออกไปจําหนายนอกสถานท่ี สินคาท่ีมีสมํ่าเสมอ และการ

เลือกสถานท่ีไปจําหนาย ดานตลาดออนไลน ความสําเร็จจะข้ึนกับความสามารถในการจัดการระบบออนไลน การ

เลือกชนิดสินคาเดนของทองถ่ิน และการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว 
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ตลาดพรีเม่ียมรําแดง 

 
ตลาดพรีเม่ียมรําแดงสัญจร 
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ตลาดสินคาคุณภาพปลอดภัยจากโควิด19 

  
ตลาดออนไลน 

ภาพท่ี 5.3  กิจกรรมการตลาดและการทองเท่ียวเชิงเกษตร  ของเกษตรกร หมูท่ึ 7 ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

 

5.4  การจัดเวทีวิจัยสัญจร 

เวทีวิจัยสัญจร คือ การจัดเวทีประชุมของนักวิจัย เกษตรกร และผูมีสวนไดเสียในการวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตพืช โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ความคิด ผลงานวิจัย ภูมิปญญา และประสบการณในการทํา

การเกษตร ในจัดเวทีวิจัยสัญจร จะจัดเวทีประชุมท่ีบานและไรนาเกษตรกรหมุนเวียนกันไปในแตละรายประมาณ 

เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมท่ีดําเนินการในการจัดเวทีวิจัยประกอบดวย  

1) ของฝากจากเพ่ือนบาน เพ่ือรื้อฟนวัฒนธรรมการเอ้ือเฟอเผื่อแผ โดยการนําพันธุพืช หรือผลผลิต ไป

เอ้ือเฟอเผื่อแผแกเจาของบานท่ีไปเยี่ยมเยียน หรือแลกเปลี่ยนกัน   

2) เรื่องเลาจากเจาของบาน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตอสู

ชีวิตในอดีตถึงปจจุบัน   

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการทําการเกษตร เพ่ือการศึกษา เรียนรู แบงปนภูมิปญญาความรู 

ประสบการณ การรวมอภิปราย และแสงความคิดเห็นตอการแกไขปญหาในแปลงปลูกพืช 4) การแลกเปลี่ยน/

สาธิตความรูวิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของเกษตรกร   

การจัดเวทีวิจัยสัญจร มีเกษตรกรใหความสนใจเขามารวมมาก แสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีรับท้ังในดาน

การผลิตพืช การดํารงชีพ และสังคม เชน มีการแลกเปลี่ยนภูมิปญญาประสบการณในเรื่อง ตางๆ ดังนี้  
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 ไมมะฮอกกานีเปนไมเนื้อแข็ง อายุ 2 ป สามารถใชนํามาเปนฝนหรือแปรรูปเปนไมกระดานได  

การกําจัดเพลี้ยไฟดาวเรืองโดยใชยาเสน 2 ซองกับน้ํายาลางจาน 5 ชอน ผสมน้ํากับ 15 ลิตร   

หนอนเจาะลําตนมะมวงโดยการตัดแตงก่ิงท่ีโดยทันที  

การปลูกสวนปาแบบผสมผสานระยะชิดทําใหลําตนตรง  

การเลี้ยงแพะ ราคาหนาฟารม 130 บาทตอกิโลกรัม แพะ 1 ตัว น้ําหนักตอตัวประมาณ 22-25 กิโลกรัม 

ราคาเฉลี่ยตัวละ 2,500 บาท  

การผลิตมะมวงนอกฤดูโดยการฉีดไทโอยูเรียในอัตรา 8 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร ท่ียอดก่ึงแกก่ึงออน  จะใช

เวลาออกดอกประมาณ 15 วัน  ใน 1 ปสามารถทํามะมวงนอกฤดูได 2 ครั้ง  ชวงแรกในเดือนมิถุนายน เก็บผลผลิต

เดือนสิงหาคม และชวงท่ีสองในเดือน ตุลาคม เก็บผลผลิตไดในชวงเดือนธันวาคม มะมวงพิมเสนเบาจําหนายผล

ดิบไดราคา 35 – 40 บาทตอกิโลกรัม ตอนท่ีผลยังเล็กๆการฉีด EM เพ่ือปองกันลูกรวง   

การทําน้ําตาลโตนด เกษตรกรจะไดผลผลิตประมาณ 2000 ลิตร/ป ราคา 55 บาท/ลิตร  ข้ันตอนการผลิต

น้ําตาลโตนด ทําการคาบตาลหรือนวดงวงตาล เพ่ือใหงวงของตาลโตนดซํ้า แลวนําข้ีโคลนมาทาไวท่ีงวง หรือแชงวง

ไวในกระบอกท่ีมีดินโคลนเพ่ือใหงวงมีความสดอยูตลอดเวลา กอนท่ีจะปาดงวงตาลเพ่ือไดน้ําตาลโตนด  1 วันเก็บ

น้ําตาลไดสองชวง ในชวงเชาและชวงเย็น ตลอดระยะเวลา 1 ป สามารถข้ึนได 4 เดือน ไดแกเดือนมกราคม-

เมษายน ตาลจํานวน 23 ตน ผลผลิต 2000 ลิตร/ป   

การปลูกหญามัน หญากานแดง หญาหวายขอ เลี้ยงโค ใหพอเพ่ือไมตองปลอยใหไปทําลายพืชของคนอ่ืน  

การปลูกดาวเรืองไดประมาณ 5,000 - 6,000 บาท/วัน 2 วันตัด 1 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน สาย 

พันธุท่ีดี คือ โกลเดน คิง ดอกคอนขางจะใหญ ตนหักลมยาก ใหผลผลิตมาก ระยะปลูกท่ีดีท่ีสุดคือ ระยะ 40x40 

เซนติเมตร แถวคู ในการลงทุนในครั้งแรกประมาณ 20,000 บาท  อาชีพอ่ืนๆ คือ เลี้ยงปลาแรด หมูแมพันธุ  ปลูก

ข้ีเหล็กไวจํานวน 50 ตน กิโลกรัมละ 15-25 บาท มีพอคามารับซ้ือถึงบาน เปนตน  

 บทสรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร  

1) ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิตพืชไดรวดเร็ว กลาวคือจากการไดไปพบเห็นการปลูกพืชของเพ่ือน

บานทําใหแตละครัวเรือนมีการตื่นตัวเพ่ิมการปลูกพืชชนิดใหม ๆ และนําภูมิปญญาการผลิตใหม ๆ ท่ีตนเองยังไม

เคยดําเนินการมาทดลองทํา ขอสังเกตประการหนึ่งท่ีพบคือ แรงกระตุนจากการจะตองเปนเจาภาพในการตอนรับ

การศึกษาดูงานของสมาชิก ทําใหเกษตรกรท่ีจะรับเปนเจาภาพครั้งตอไปตองเตรียมความพรอมเพ่ือแสดงผลงาน 

ซ่ึงจะไดไมเกิดการเสียหนาเวลาเพ่ือนบานมาเยี่ยมชม (ภาษาใตใชคําวาบัดสีเพ่ือน หมายถึงไมไดทําอะไร ไมมีการ

พัฒนาอะไรท่ีพอใหคนอ่ืนไดสนใจ) 

     2) ทําใหเกิดการพัฒนาการดํารงชีพ กลาวคือ ไดเพ่ิมทุนทางสังคม และเพ่ิมทุนมนุษย เชน เกิดวัฒนธรรม

ดีงามในความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การเชื่อมความสัมพันธเพ่ือนพ่ีนอง มีการชวยเหลือแรงงาน ชวยแกปญหาการผลิตพืช 

รวมกันวิเคราะหวางแผนประเมินผลไดเสียกอนการปลูกพืช วิเคราะหตลาดการลดตนทุนการผลิต ไดเกิดการ

เรียนรูแนวความคิดการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสรางเครือขายทางสังคมและการเชื่อมโยงเปน

พันธมิตรทางดานการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย เชน ผูนําในทองถ่ิน ผูนํา
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เกษตรกร สถาบันการศึกษา สวนราชการ และท่ีชัดเจนมากประการหนึ่ง คือไดพัฒนาความสามารถในการพูดการ

เปนวิทยากรบรรยาย ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหเกษตรกรรูสึกมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนชวยเหลือผูอ่ืน และทําใหสังคม

เกิดการยอมรับในตัวตนแบบ มีชื่อเสียงมากข้ึน มีหนวยงานอ่ืนๆ เขามาใหรวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน  

     3) ไดองคความรูเพ่ือการพัฒนา คือ การจัดเวทีวิจัยสัญจร พบวาเปนกระบวนการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสม

สําหรับการพัฒนาการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีเชื่อมโยงการจัดการความรู 3 ฝาย คือ 

เกษตรกรสูเกษตรกรและนักวิจัย เปนวิธีท่ีไดผลสัมฤทธิ์สูงกวาการอบรมเชิงบรรยายท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน 

จุดเดนของการจัดเวทีวิจัยสัญจร คือความรูถูกถายทอดจากเกษตรกรสูเกษตรกรดวยความไววางใจ การเปนเพ่ือน

พ่ีนอง มีสถานะทางสังคมใกลเคียงกัน และมีนักวิจัยคอยสนับสนุนขอมูลเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและจัด

กระบวนการใหแตละคนไดนําภูมิปญญามาแลกเปลี่ยน ภายใตสถานการณจริงของไรนาเกษตรกร องคความรูนี้

สามารถนําไปใชกับการพัฒนาอ่ืนๆได 

   4)  ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล การจัดเวทีวิจัยสัญจร คือ นักวิจัยผูท่ีทําหนาท่ีวิทยากรกระบวนการ 

ตองพยายามกระตุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี เนื่องจากเกษตรกรแตละคนมีพ้ืนฐานความสามารถ

ท่ีแตกตางกัน และนักวิจัยควรมีขอมูลวิชาการท่ีเปนสหสาขาพรอมจะใหขอมูลเพ่ิมเติมในทุกประเด็นท่ีเกิดข้ึนใน

เวที (ภาพท่ี 5.4) 
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ภาพท่ี 5.4 การจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู ของเกษตรกรหมูท่ี 7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา  
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5.5  การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม 

การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการผลิตพืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนรําแดง อําเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา ไดนําหลักทรงงาน และหลักการพัฒนาแบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผล

สําเร็จไดรับรางวัลเลิศรัฐ ดานสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมี

สวนรวม จากสํานักนายกรัฐมนตรี สรุปการดําเนินงานดังนี้ 

1) ท่ีมาปญหาของชุมชนเกษตร ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คือการเกษตรพ่ึงพาได 

นอยลง เนื่องจากรายไดจากการทํานาไมพอตอการดํารงชีพ เกษตรกรสวนหนึ่งจึงอพยพแรงงานไปสูภาคบริการและ

อุตสาหกรรม เกิดปญหาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา ซ่ึงปญหานี้เกิดข้ึนคลายคลึงกับชุมชนเกษตรกรรายยอย

อ่ืนๆในหลายภูมิภาคของไทย  

2) นโยบายรัฐบาล มีนโยบายท่ีจะพัฒนาชุมชนเกษตรใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ยกระดับรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และ ไมท้ิงใครไวขางหลัง  

3) บทบาทหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช  ได 

เล็งเห็นความสําคัญถึงปญหาของเกษตรกรรายยอย จึงไดมีการกําหนดโครงสราง หนาท่ี ของหนวยงานกรมท่ีทํางานอยู

ในภูมิภาค คือสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี1-8 ใหมีหนาท่ีในการ “วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมท่ี

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี”  และเพ่ือเปนการสนองนโยบายรฐับาล จึงสนับสนุนใหสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 

8 จังหวัดสงขลา (สวพ.8) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

เปาหมายการวิจัยและพัฒนา คือ เพ่ือสรางชุมชนตนแบบการผลิตพืชท่ีทําใหครัวเรือนชุมชนสามารถดํารงชีพไดอยาง

พอเพียง สนองนโยบายของรัฐบาล  

4) หลักการดําเนินงาน  การวิจัย สวพ.8  เลือกใชหลัก “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

(participatory action research)” คือ เปนการวิจัยท่ีชุมชนและผูมีสวนไดเสียมารวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาท่ี

เหมาะสม โดยมีข้ันตอนคือ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตามผล รวมสรุปบทเรียน งานวิจัยลักษณะนี้จะเนนการ

ปฏิบัติจริงในไรนาในชุมชน และเปนการพัฒนาท้ังระบบ คือ เศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม  และองคความรูท่ีนํามาใช

ในการพัฒนามาจาก 2 สวนหลัก คือ “นําศาสตรพระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจ เขาถึง พัฒนา และ 23 

หลักทรงงาน” มาประยุกตใชรวมกับการนําผลงานวิจัยของ สวพ.8 ท่ีไดคนควาพัฒนาดานเทคนิคการผลิตพืชเพ่ือความ

พอเพียง จาก จ.พัทลุง มาปรับใชใหเหมาะสมกับเกษตรกร  จังหวัดสงขลา คือ “4 เสาหลักสูความพอเพียง” ไดแก

พัฒนา หัวใจพอเพียง, 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง, ภูมิปญญาภิวัตพอเพียง, และดํารงชีพพอเพียง  

5) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย  เกษตรกรในชุนชน หมูท่ี 7  
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ตําบลรําแดงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง (primary stakeholder) เปนผูท่ีไดรับผลโดยตรงจากการพัฒนาชุมชนตนแบบ 

คือ เกษตรกรจะมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความพอเพียงในการดํารงชีพเพ่ิมข้ึน สังคมชุมชนเขมแข็งข้ึน และกิจกรรมของ

เกษตรกร คือ เปนผูทําการผลิตพืช แปรรูป และจัดทําตลาดสินคาเกษตร เปนผูตัดสินใจ ลงทุนทํากิจกรรม รวมกลุม

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและพัฒนากลุมใหเขมแข็ง พรอมการรวมคิดรวมทํากับสวพ. 8 กรมวิชาการเกษตร ผูจัดทํา

โครงการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียหลัก (key stakeholder) ท่ีทําหนาท่ีคอยใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ทางวิชาการ จัดการเรียนรู ดูงาน สงเสริมสนับสนุนอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilitator) ใหเกษตรกรทําเกษตรได

สําเร็จตามจุดมุงหมาย และสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานในชวงแรกๆของการดําเนินการ  พรอมกับขับเคลื่อน

กระตุน(Key Actor) ใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายโครงการภายใน 3 ป (2559-2561) และมีผู มีสวนไดเสียรอง 

(secondary stakeholder) คือ องคการบริหารสวนตําบลรําแดง และสํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร เปนหนวยงาน

ประจําท่ีมีหนาท่ีพัฒนาชุมชนในภาพรวม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีหนาท่ีในการจัดการศึกษานอกระบบ และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานรวมพัฒนาดานความม่ันคงทางอาหาร โดยในการวิจัยและพัฒนาจะวาง

บทบาทของนักวิจัย : เกษตรกร ประมาณ 60:40 ในตอนเริ่มตน และลดลงเหลือ 20:80 ในชวงหลัง จนกระท่ังให

เกษตรกรเดินไดดวยตัวเอง 

6) บทบาทของ “เกษตรกร” ตลอดการดําเนินงานโครงการ  บทบาทตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา  

เกษตรกรจะมีบทบาทในทุกข้ันตอนของงานวิจัย คือ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมสังเกตติดตามผล และรวมสรุป

บทเรียนผลของการวิจัยและพัฒนา หากจําแนกตามเปนกลไกหลัก (Key Actor) จะเปนผูพัฒนาการผลิตพืชและเกษตร

ผสมผสานในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเองแตละราย รวมท้ังมีการพัฒนาการแปรรูป และตลาดสินคาเชิงทองเท่ียว ใหสําเร็จ 

เปนเจาของฐานการเรียนรู และเปนวิทยากรบรรยายใหกับผูท่ีมาศึกษาดูงาน บทบาทในการเปนผูสงเสริมสนับสนุน 

(Facilitator) เปนผูอํานวยความสะดวกตางๆ แกสวนราชการท่ีมารวมทํางานในชุมชน เปนผูจัดการเชื่อมโยงสมาชิก

เครือขาย (Network Manager) ท่ีอยูนอกชุมชน และเปนหุนสวนความรวมมือการทํางาน (Partnership) ในการรวมกัน

พัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร 

7) หากอธิบายตามลักษณะงานการมีสวนรวมของเกษตรกรกับสวพ.8 คือ 1) ดานเศรษฐกิจ คือการ 

พัฒนาการผลิตพืช เกษตรกรจะเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติทางการเกษตรดวยตนเอง เชน พันธุพืชท่ีจะปลูก เทคนิค

ในการดูแลรักษา เปนตน โดยในการตัดสินใจเกษตรกรจะไดรับความรูจากรวมเวทีการประชุมกลุมเกษตรกรท่ีจัด

ประชุมกันทุกเดือน ซ่ึงสวพ.8 และผูเก่ียวของเขารวมประชุมจะใหขอมูล ความรู คําแนะนํา และรวมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น เม่ือแตละคนตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติของตัวเองแลว จะแยกไปทําของตนเอง และจะมาสรุปผลแลกเปลี่ยนกัน

ในการประชุมเดือนถัดไป ระหวางนั้น สวพ.8 จะเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมกันแกปญหาศัตรูพืชท่ีเกิดข้ึน 

ท้ังนี้จะมีการปรับใชเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรใหเหมาะสมกับเกษตรกรแตละรายตามท่ีเกษตรกรใหความเห็นแก

เจาหนาท่ี  ในดานการลงทุนทําการเกษตร จะใชวิธีการรวมลงทุน คือ ปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรจัดหาเองได ก็จะให

เกษตรกรเปนผูจัดหา สวนท่ีเกินกําลังเกษตรกรไมสามารถจัดหาได ราชการจะเปนผูจัดหาให อยางไรก็ตามกลุม
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เกษตรกรไดกําหนดใหมีการสมทบคาปจจัยการผลิตท่ีไดมากจากราชการเพ่ือเขาเปนกองทุนกลุม ซ่ึงเปนเจตนารมณ

ของ สวพ.8 ท่ีไมตองการใหเกิดความรูสึกวาไดปจจัยการผลิตมาฟรี และในปหลังๆ จะมีการชวยเหลือดานปจจัยการ

ผลิตนอยมาก ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลจริงในทางการปฏิบัติท่ีมาจากเกษตรกรมีความตองการจริง ทําดวยใจ ไมใชจากการได

ของฟรี และพบวาไดผลในทางปฏิบัติ คือเกษตรกรไมรอใหรัฐมาชวยเหลือแตจะลงทุนทําดวยตนเอง นอกจากนั้น

เกษตรกรมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือดานแรงงานกันระหวางสมาชิก การไปเยี่ยมบานหรือเวทีสัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยนภูมิ

ปญญา การรวมกันทําการแปรรูปกลวยฉาบและนํากําไรจากยอดจําหนายมาเขากลุม  การรวมกันสรางตลาดสินคา 

โดยสวพ.8 จะอํานวยความสะดวก คือนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีท่ีทําสําเร็จแลวหลังจากนั้นเกษตรกรจะมา

ประชุมปรึกษาหารือกัน และรวมกันออกแบบตลาด ชวยกันหาวัสดุมาจัดตกแตง ชวยเสียสละแรงงานมาชวยกันทํา 

และรวมกันนําสินคามาจําหนายท่ีตลาด  2) ดานสังคม คือ การรวมกลุมท่ีเขมแข็ง จะมีการพบปะประชุม มีการ

ชวยเหลือกันของสมาชิกในดานตางๆ มีการตั้งกองทุน มีการระดมแรงงานในชวงท่ีมีกิจกรรมของสวนรวม รวมท้ัง

เสียสละ แบงบัน อาหารและผลผลิตกันและกัน  ซ่ึง สวพ.8 และหนวยงานตางๆ จะรวมกิจกรรมและเปนท่ีปรึกษา 

นอกจากนั้นมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรูใหกับเกษตรกรของวิทยาลัยประมง 3) ดาน

สิ่งแวดลอม คือการปลูกปาชุมชน และตลาดปลอดโฟม เกษตรกรจะเปนผูรวมกันดําเนินการภายใตการประสานงาน

ของกลุม ซ่ึง สวพ.8 และหนวยงานตางๆ จะรวมกิจกรรมเปนท่ีปรึกษา 

8) การดําเนินงาน  เริ่มจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินงานไดตั้งเกณฑไวคือชุมชนมีความตองการในการ 

แกปญหาการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึง สวพ.8 ไดบูรณาการกับแผนพัฒนาตําบลของ อบตําบลรําแดงพบวามีแผนการพัฒนา

เปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แตยังดําเนินการไมสําเร็จเปนรูปธรรม จึงสอดคลองกับแผนงานวิจัยท่ีตั้งเปาหมายเรื่อง

พัฒนาชุมชนใหเปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจัดประชุมเกษตรกรบานปาขวาง ตําบลรําแดงแลกเปลี่ยน รับฟง

ความเห็นและขอเสนอแนะกันและกัน พรอมท้ังมีการรวมกันวิเคราะหปญหาทางการเกษตรและสภาพชุมชน กําหนด

กิจกรรมการพัฒนาออกมาเปน 1) พัฒนาการปลูกถ่ัวเขียว ปอเทือง ขาว ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ีนาจากเดิมท่ี

ปลูกขาวเพียงอยางเดียว 2) ปรับนาเปนรองสวนเพ่ือปลูกพืชผัก ไมผล เลี้ยงปลา ทําใหเพ่ิมรายได และลดรายจาย  3) 

ปลูกพืช 9 พืชผสมผสานพอเพียง ไดแก พืชรายได พืชอาหาร พืชอาหารสัตว พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัด

ศัตรูพืช พืชอนุรักษดินน้ํา พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พืชใชสอย และพืชเชื้อเพลิง ซ่ึงจะเพียงพอตอการใชประโยชน

ในทุกๆดานท่ีจําเปนในการดํารงชีพ พรอมท้ังพัฒนาพืชใหไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP และนําเทคโนโลยีของกรม

วิชาการเกษตรมาใชในการเพ่ิมผลผลิต รวมท้ังการพัฒนาฟารมตนแบบสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 4) จัดตั้งกลุมเกษตรกร 

ชื่อ “กลุมวิจัยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเกษตรกรมีการเลือกตั้ง กรรมการกลุม กําหนดกติกาการอยู

รวมกัน มีสมาชิกตั้งตน 35 คน มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมการกุศล การรวมทํางานเพ่ือสวนรวม

ตางๆ และเปนกลุมท่ีจะประสานกับสวนราชการตางๆท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ี  ปจจุบันขยายเครือขายเปน 50 คนท้ัง

จากในและนอกตําบล ซ่ึงถือวามากพอสมควร เนื่องจากผูท่ีเขามารวมใหมจะเปนกลุมคนคุณภาพ ผูมีจิตอาสาท่ีจะ

มารวมทํางานเพ่ือชุมชนและมาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําการเกษตร และ กลุมไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
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แปรรูปสินคาการเกษตร 5) จัดเวทีวิจัยสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการผลิต ในไรนาเกษตรกรหมุนเวียนไปใน

แตละรายเดือนละครั้ง จัดดูงาน พรอมทําการเผยแพรผลงาน ในสื่อตางๆ และบริการจัดการศึกษาดูงานแก

บุคคลภายนอก 6) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก กลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง แปรรูปขาวสาร ทําใหสราง

มูลคาพืชเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลวยฉาบสามารถนําไปวางจําหนายในรานคาตางๆสรางรายไดใหเกษตรกรแลว ประมาณ 

45,000 บาท 7) การสงเสริมการตลาดสินคาชุมชน ไดจัดตั้งตลาดเชิงทองเท่ียว ชื่อ ตลาดพรีเม่ียมรําแดง เปดจําหนาย

ทุกวันเสาร และตลาดพรีเม่ียมสัญจร ทุกวันพุธท่ีหนาสํานักงานเกษตรอําเภอ ประมาณการยอดจําหนาย 5 แสนบาท/

ป และกําลังขยายการเจรจาการนําสินคาไปโรงพยาบาล หาง TOP รวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด นอกจากนั้น

รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนตอยอดเปนตลาดทองเท่ียว นวัตวิถี 

9) ผลสําเร็จ  

ในเชิงปริมาณ  จากเดิมท่ีเกษตรกรพ่ึงพานอกการเกษตรเปนหลัก มาเปนเกษตรกรพ่ึงพารายไดจาก 

การเกษตรไดเพ่ิมข้ึน คือมี รายไดเฉลี่ย 104,099 บาท/ครัวเรือน/ป  สัดสวนรายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน จาก รอยละ 

34.8 เปน รอยละ 53.0 และ 74.8  ในปท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ สัดสวนเกษตรกรท่ีมีรายได 180,000 บาทข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8 เปน รอยละ 14 รายจายทางการปลูกพืชลดลงจาก 32,065 ในปเริ่มตนโครงการ เปน 24,513 

และ 18,546 บาท/ป ในปท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ มีการปลูกพืชตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจาก 13 ชนิดเปน 24 ชนิดตอ

ครัวเรือน คือ พืชรายได 3 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 2 ชนิด พืชสมุนไพรปองกันศัตรูพืชมี 2 

ชนิด พืชอาหารสัตว 2 ชนิด พืชไมใชสอย 1 ชนิด พืชอนุรักษดินน้ํา 1 ชนิด พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน 2 ชนิด พืช

พลังงานเชื้อเพลิง 2 ชนิด ผลผลิตของเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐาน และสงจําหนายสูตลาด มีคะแนนระดับ

ความพอเพียงเพ่ิมข้ึน จาก 1.72  เปน 1.84  ดานท่ีเกิดผลสําเร็จมากท่ีสุดคือ ดานความประมาณในการดํารงชีพ การ

นํา 23 หลักทรงงานมาใช และดานความมีเหตุมีผล   

 ในเชิงคุณภาพ เกิดกลุมเกษตรกรท่ีเขมแข็ง เปนทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกําลังสําคัญของชุมชน เปนกลุมท่ี

จะประสานโครงการจากภาครัฐลงสูชุมชน นอกจากนั้นไดเกิดชุมชนตนแบบท่ีใหชุมชนอ่ืนไดมาศึกษาเรียนรู

กระบวนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดจากการมีสวนรวมในการพัฒนา มีฐานการเรียนรูทางการเกษตรตางๆ 

ในเรื่องการปลูกพืชผสมผสาน 9 ฐานเรียนรู ฐานเรียนรูฟารมตนแบบ 5 ฐาน ฐานเรียนรูเกษตรกรรุนใหม (smart 

farmers) ฐานเรียนรูการแปรรูป และตลาดทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนตน นอกจากนั้นงานวิจัยและพัฒนาโครงการนี้ได

เปนตนแบบใหนักวิจัยกรมวิชาการเกษตรไดนําไปใชในงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1-8 ท่ัว

ประเทศ และเปนแบบอยางใหนักสงเสริมการเกษตร หรืออาจารยมหาวิทยาลัย ในการทํางานพัฒนาการเกษตรแบบ

ชุมชนมีสวนรวมอีกดวย ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดังกลาวนี้จะทําใหเกิดความพอเพียง ยั่งยืนในการพัฒนาการเกษตรใน

ชุมชน และจะมีการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ ตอไปในป 2562 รวมท้ัง อบตําบลรําแดงจะทําการขยายผลตาม

ยุทธศาสตรตําบลตอไป  

10) รําแดงโมเดลนี้ มีความสมบูรณและทําใหเกิดการพัฒนาท่ีสงเสริมใหเกษตรกรพ่ึงตนเองตามหลัก 



256 
 

เศรษฐกิจพอเพียงไดมากกวาโมเดล 4 เสาหลักสูความพอเพียงท่ีเคยดําเนินงานในจังหวัดพัทลุง ซ่ึงยังขาดการแปรรูป

และการตลาดสินคาการเกษตร 

11) สรุปปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ไดแก การปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเองใหมีความตั้งใจท่ีจะ 

พัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง  การตั้งกลุมเกษตรกรและสรางความเขมแข็งของชุมชน  การปลูกพืช 9 กลุมผสมสานเกษตร

ผสมผสาน แปรรูป และสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในชุมชนและนอกชุมชน การพัฒนาความรูภูมิปญญาทองถ่ิน

ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยกระบวนการสําคัญใน

การขับเคลื่อนคือการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดระยะเวลาของการพัฒนา 

12) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ความสําเร็จทางการเกษตรจะข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงพบ 

ปญหาภัยแลงน้ําทวมทําใหผลผลิตพืชบางชนิดเสียหาย แตก็ยังมีความม่ันคงเนื่องจากมีการปลูกพืชผสมผสาน ในการ

แกไขจะลด เลิกการปลูกพืชชนิดท่ีมีความเสี่ยงลง ดานสังคม ธรรมชาติของสังคมชนบทจะมีการเกษตรกรอยูหลายกลุม 

คือตั้งแตกลุมหัวไวใจสู เสียสละ อาสา จนถึงกลุมท่ีไมสนใจในการมีสวนรวมในการทํางานชุมชน ซ่ึงกลุมหลังนี้มักทําให

คนกลุมแรกเสียกําลังใจและอาจลมเลิกได การแกไขโครงการไดใหขอคิด นําตัวอยางของชุมชนเขมแข็งจากสื่อออนไลน

ใหไดดู นําไปดูงานในชุมชนอ่ืนๆ ใหไดพบปะกับเครือขายภายนอก และสงเสริมประชาสัมพันธผลงานใหเปนท่ีรูจัก   

13) การมีสวนรวมของรําแดงโมเดล เปนตัวแบบการพัฒนาท่ีใชงานวิจัยนําการพัฒนา โดยนําปญหาเกษตร 

ชุมชนมาเปนโจทย ในการทํางานรวมกันของภาควิชาการ คือ กรมวิชาการเกษตร และ ชุมชนเกษตรกร หนวยงาน

ทองถ่ิน สวนราชการจากภายนอก โดยใชการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง, 23 หลักการทรงงาน และ 4 เสาหลักสูความพอเพียง  มาประยุกตใชในการพัฒนาการผลิตพืช

ผสมผสาน การแปรรูป และการตลาด ภายใตการขับเคลื่อนของกลุมเกษตรกร รวมกับภาควิชาการและสงเสริม ท่ีมี

การจัดกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง (ภาพท่ี 5.5-5.6) 
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ภาพท่ี 5.5  ตัวแบบ (Model) ตนแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนมีสวนรวมiรําแดง 

ข้ันตอนวิธีการ: การพัฒนาชุมชน

ตนแบบการผลิตพืชโดยใชปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนมี

สวนรวม 

1. เตรียมการ : การคัดเลือกหมูบาน
เปาหมายรวมกับ อบต. ประชุมชี้แจง
เกษตรกร  

2. พัฒนาทางสังคม : ตั้งกลุมเกษตรกร 

เลือกตั้งคณะกรรมการกลุมเกษตรกร   
3. พัฒนาทางเศรษฐกิจ : พัฒนาการผลิต

พืช 9 พืชผสมผสานและเกษตร
ผสมผสาน 

4. พัฒนาสิงแวดลอม : ปลูกพืชชุมชน 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบสัญจร
ในแปลงเกษตรกรและนอกชุมชน  

6. สรุปบทเรียน และปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

7. สรุปผลการดําเนินงาน และเผยแพร  
 

ปญหา การผลิตทางการเกษตรไดผลผลิตต่ํา ตนทุนสูง ทําใหเกษตรกรมีรายไดต่ํา ยากจน จึงละท้ิงการเกษตรไปสูภาคบริการและอุตสาหกรรม 

ผลสําเร็จท่ีไดรับ 
 ครัวเรือนเพ่ิมรายได ลดรายจาย 
มีพืชเพียงพอตอการดํารงชีพ มี
ความพอเพียง ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
1) การปรับเปลีย่น 
ความคิดของเกษตรกรในความ
ตั้งใจท่ีจะพัฒนาไปสูการ
พ่ึงตนเอง  
2) การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  
3) การปลูกพืชผสมสานเกษตร
ผสมผสาน การแปรรูป การตลาด
สินคา 
4) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
โดยมเีง่ือนไขสําคญัคือการมีสวน
รวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  

กลไก กระบวนการดําเนินโครงการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  
ทําความ”เขาใจ”ภูมิสังคมชุมชน เขาไปมีสวนรวมเพ่ือ “เขาถึง” ชุมชน และ 

 “พัฒนา” ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 23 หลักการทรงงาน และ 4 เสาหลักสู
ความพอเพียง โดยใชการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีเวทีสัญจรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท้ังดานเศรษฐกิจจากการผลิต สูการแปรรูป และการตลาด ดานสังคมมีการรวมกลุมท่ี

เขมแข็ง และพืชเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

ข้ันตอนวิธีการ: การพัฒนาชุมชน
ตนแบบการผลิตพืชโดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนมี
สวนรวม 

- เตรียมการ : การคัดเลือกหมูบาน
เปาหมายรวมกับ อบต. ประชุมชี้แจง
เกษตรกร  

- พัฒนาทางสังคม : ตั้งกลุมเกษตรกร 

เลือกตั้งคณะกรรมการกลุมเกษตรกร   
- พัฒนาทางเศรษฐกิจ : พัฒนาการ

ผลิตพืช 9 พืชผสมผสานและเกษตร
ผสมผสาน 

- พัฒนาสิงแวดลอม : ปลูกพืชชุมชน 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบสัญจร
ในแปลงเกษตรกรและนอกชุมชน  

- สรุปบทเรียน และปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบตัิงานใหเหมาะสม 

ส ป ํ ิ    
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ภาพท่ี 5.6 รางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) สาขาการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวม เรื่องการพัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตพืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง : ชุมชนรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจาํป พ.ศ.2561  
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5.6 กิจกรรมการทดลองขยายจากชุมชนรําแดงไปสูชุมชนกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 

1)  ขอมูลท่ัวไปตําบลกระดังงา  สภาพท่ัวไป เดิมเปนชื่อวัดซ่ึงมีตนกระดังงาข้ึนหนาแนนเปนวัด 

สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเจริญรุงเรือง ตอมาโจรเขาปลนทรัพยและเผาทําลายยอยยับจึงกลายเปนวัดรางไป ตอมา 

พ.ศ.2152 ออกสุเทพตํารวจสั่งใหมีการบูรณะข้ึนใหมจึงเปนตําบลเกาแกมีมาตั้งแตนั้นมา  ประชากร 4,556 คน ใน

ป พ.ศ.2558 มีเนื้อท่ี 9.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,075 ไร จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน 1,268 ครัวเรือน ประชากร

ชาย จํานวน 2,227 คน หญิง 2,329 คน ภูมิประเทศ เปนท่ีราบริมทะเลสาบสงขลา ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน 

มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน สภาพเศรษฐกิจอาชีพราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพสังคม นับ

ถือศาสนาพุทธ และอิสลาม แหลงน้ําธรรมชาติ บึงหนองและอ่ืน ๆ จํานวน 9 แหง แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน บอน้ําตื้น 

38 แหง สระน้ํา 7  แหง  คลอง 2  แหง 

2) ผลการสํารวจการจัดการผลิตพืช  ขอมูลสถานครัวเรือนและการประกอบอาชีพ ผล 

การศึกษาขอมูลสถานครัวเรือนและการประกอบอาชีพ จํานวน 23 ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา 

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบวาอายุของประชากรเฉลี่ย 60 ป ระดับการศึกษาของประชากรสวนใหญ

ประถมศึกษาปท่ี 4  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ท่ีดินท่ีใชประโยชนท้ังหมดของแตละ

ครัวเรือน เฉลี่ยอยูท่ี 5.23 ไร แบงเปนแปลงท่ีอยูอาศัย เฉลี่ยอยูท่ี 0.6 ไร แปลงทําเกษตร พ้ืนท่ีเฉลี่ย 4.5 ไร  

ปญหาการผลิตและการใชภูมิปญญา พบวามีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และสารสกัด โดยเกษตรกรยัง

จัดการศัตรูพริก มะเขือ แตงโม มะนาว และขาว ไมสําเร็จ  (ตารางท่ี 5.2) 

ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการเขามาทําโครงการของหนวยงาน  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไปมาหาสู นําสิ่ง

ท่ีดีมาเลียนแบบ และนํามาเรียนรู หนวยงานเขามาสนับสนุนทําใหรูสึกภูมิใจ มีกําลังใจในการทํางานดานเกษตร

อยากใหสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุทางการเกษตร อยากทํางานและมีสวนรวมกับโครงการนี้- การท่ีโครงการเขา

มา สงผลดีตอชุมชน และเกษตรกรไดรับความรูเพ่ิมข้ึน     

 

ตารางท่ี 5. 2 ปญหาการผลิตและการใชภูมิปญญาเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา 

ชนิด ปญหาท่ีพบ วิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา 

กลวยน้ําวา ตายพราย 10 ตน ตัดท้ิง สําเร็จ 

ออย จําหนายไดราคาไมดี แปรรูปเปนน้ําออย สําเร็จ 

แกวมังกร ดอกออกเยอะ แตไมติดลูก ใชจุลินทรียฉีดพน เพ่ิมปุยคอก สําเร็จ 

ฝรั่งกิมจู ลูกเล็ก ฉีดพนน้ําหมักเปนประจํา สําเร็จ 

 แมลง ฉีดพนน้ําหมักไลแมลง สําเร็จ 

แตงกวา เพลี้ยขาว ใชสารเคมี สําเร็จ 

 ใบไหม ถอนท้ิง สําเร็จ 
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ชนิด ปญหาท่ีพบ วิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา 

ผักกาดขาว ใบมีจุดสีน้ําตาล เปลี่ยนรอบปลูก สําเร็จ 

ถ่ัวฝกยาว เพลี้ยขาว ใชสารเคมี สําเร็จ 

 ใบไหม ถอนท้ิง สําเร็จ 

ชมพู แมลงวันทอง ใชใบกะเพรา,น้ําสมควันไม สําเร็จ 

ผักบุง ใบลายจากเชื้อรา ยายแปลงปลูก,ถอนท้ิง สําเร็จ 

 ใบจุด เปลี่ยนรอบปลูก สําเร็จ 

มะมวงเบา แมลงกินยอด ใชน้ําหมัก,น้ําสมควันไม สําเร็จ 

มะพราวน้ําหอม ดวง ใชน้ําหมัก,น้ําสมควันไม สําเร็จ 

กวางตุง ใบไหม เด็ดใบท้ิง สําเร็จ 

 แมลงกัดกินใบ จับแลวบีบใหตาย ไมสําเร็จ 

ขาวหอมปทุม ขาวผี 30 % ปลอยท้ิงไวตัดใหวัวกิน ไมสําเร็จ 

 แมลงสิง ทําสวิงไปดักเอาออก ไมสําเร็จ 

มะเขือยาว เพลี้ยขาว ใชสารเคมี ไมสําเร็จ 

 ใบไหม ถอนท้ิง/ทําลาย ไมสําเร็จ 

พริก กุงแหง ตัดท้ิงแลวเผาไฟ ไมสําเร็จ 

 หนอน รีบเก็บผลผลิตเม่ือเริ่มมีการระบาด ไมสําเร็จ 

มะนาว แมลงวันทอง ปลอยท้ิง ไมสําเร็จ 

แตงโม หนอน ฉีดสารเคมี ไมสําเร็จ 

 

3) วิเคราะห SWOT หมูท่ี 3 ต.กระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

จุดแข็ง (S =Strenghts) ทรัพยากรทางการเกษตรในพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก สามารถนํามาตอยอดได พืชผักท่ี

ปลูกในพ้ืนท่ีเปนผักปลอดสารพิษ หมูบานอยูติดถนนสายหลัก- มีการรวมกลุมกันในชุมชน เชน หยอมบาน 

โรงเรียนผูสูงอายุ กลุมสัจจะวันละบาท กลุมฌาปนกิจ กลุมผลิตดอกไมจันทน และกลุมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร  มีผลิตภัณฑ/สินคาแปรรูปทางการเกษตรท่ีมีชื่อเสียง เชน น้ําผึ้งข้ีมา กลวยฉาบ น้ํามันมะพราวสกัด

เย็น น้ําพริก ตาลโตนด และขาวหอมกระดังงา เปนตน มีตลาดประชารัฐในหมูบาน เปนศูนยรวมของกิจกรรมทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากมีวัดและสถานศึกษาในหมูบาน มีการติดตอสื่อสารกันผาน Social Network 

(Line) ทําใหเกิดความสะดวกมากข้ึน 

 จุดออน (W =Weakness) ไมมีตลาดรองรับผลผลิต/สินคาทางการเกษตรท่ีมีออกมามาก ขาดแคลน

แรงงาน เนื่องจากในหมูบานสวนใหญเปนแรงงานสูงอายุ ผลผลิตของขาวไมดี มีวัชพืชจํานวนมาก ความเขมแข็งใน

กลุมมีนอย ในหมูบานมีปญหาเรื่องการลักขโมย การระบายน้ําในชวงฤดูฝน  ผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอ

ตอความตองการของตลาด 
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 โอกาส (O =Opportunities) มีสถานท่ีทองเท่ียงท่ีมีชื่อเสียงรอบหมูบาน เชน วัดพะโคะ อุทยานนกน้ําคู

ขุด กระดังพาเท่ียวเลออก และธนาคารปู เปนตน มีทะเลท้ังสองฝง มีโครงการขุดรองคลองอาทิตย มีรานคาของ

สมาชิกในหมูบาน มีแหลงทองเท่ียวนวัตวิถี มีหนวยงานราชการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

อุปสรรค (T =Threat) ภัยธรรมชาติ คาจางแรงงานสูง ชุมชนยังไมเปนท่ีรูจักของคนภายนอก 

กลยุทธการพัฒนาเชิงรุก จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค สามารถนําจุดแข็งและ

โอกาสมาปรับใชทําแผนกลยุทธเชิงรุก เพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาหมูบานได มีดังนี้ ทําแผนประชาสัมพันธชุมชน การ

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ ไปสูตลาดประชารัฐ เปดตลาดสองขางถนน เพ่ือนํา

ผลิตภัณฑทางการเกษตรจําหนายแกนักทองเท่ียว นําเอาเอกลักษณทางวัฒนธรรมมาผูกโยงกับการทองเท่ียว 

พัฒนาใหมีความโดดเดนและมีชื่อเสียง เชน งานสมโภชแมโพสพ จัดข้ึนท่ีวัดกระดังงา ทุกวันท่ี 20 เมษายนของทุก

ป ประเพณีการลอยแพสะเดาะเคราะห จัดข้ึนในเดือนกรกฎาคมของทุกป แผนงานเพ่ิมมูลคาของขาวกระดังงา 

และตาลโตนดแบบครบวงจร การพัฒนากิจกรรมทางการเศรษฐกิจของผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง การแกปญหา

การลักขโมย พัฒนาสรางความเขมแข็งของกลุม การแกปญหาการระบายน้ํา 

การพัฒนาในระยะท่ี 1 การสรางความเขมแข็งของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เปดตลาดสองขางถนน เพ่ือนํา

ผลิตภัณฑทางการเกษตรจําหนายแกนักทองเท่ียว การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ ไปสู

ตลาดประชารัฐ รวมไปถึงแผนงานเพ่ิมมูลคาของขาวกระดังงา และตาลโตนดแบบครบวงจร นําเอาเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมมาผูกโยงกับการทองเท่ียว พัฒนาใหมีความโดดเดนและมีชื่อเสียง 

วิสัยทัศน หมูท่ี 3 ต.กระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

“กระดังงาเขมแข็ง แหลงสินคาพ้ืนถ่ิน” 

4) การตั้งกลุมวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรรมการกลุม 

นายธัชธาวินท  สะรุโณ  ท่ีปรึกษา  

นายวิโรจน  เอ่ียมสุวรรณ ท่ีปรึกษา  

นายอับดุลเลาะห  จันทรลิหมัด ท่ีปรึกษา 

นางสุนันทา  แสงอรุณ ท่ีปรึกษา 

นายราชันต  ไชยมณี  ท่ีปรึกษา  

นางสิวะรา  วองไวยุทธ ประธานกลุม  

นายประทีป  พรหมมณี รองประธานกลุม  

นางวาสนา  ปลื้มใจ  เลขานุการ  

นางดารา  รัตนอุไร  กรรมการ  

 นางอุไร   ชวยธรรมกิจ กรรมการ  

นางจันทรา  ดวงจนัทร กรรมการ  

นางอุบล   มณีโรจน กรรมการ  
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นางวาสนา  ปลื้มใจ  กรรมการ  

นางยุวดี   กงเสงวั่น กรรมการ  

นางทิพวิมล  ศิริรอด  กรรมการ    

กรรมการรักษาเงินกลุม 

1. นางสาวสิวะรา วองไวยุทธ  

2. นางอุไร  ชวยธรรมกิจ  

3. นางวาสนา  ปลื้มใจ   

หัวหนากลุมแตละกลุมพืช 

นางละออง  ทองเรือง หัวหนากลุมกลุมพืชอาหารสัตว 

นายประทีป  พรหมมณี หัวหนากลุมพืชรายได 

นางอุบล   มณีโรจน หัวหนากลุมพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

นางยุวดี   กงเสงวั่น หัวหนากลุมพืชอาหาร 

นางพรเพ็ญ  แสงประดับ หัวหนากลุมพืชอนุรักษดินและน้ํา  

นางอุทัย   โชติธรรมรส หัวหนากลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน 

นางดารา  รัตนอุไร  หัวหนากลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 

นายสงบ   ศิริรอด  หัวหนากลุมพืชใชสอย 

นางยุวดี   มิตรชวยรอด หัวหนากลุมพืชพลังงานหรือเชื้อเพลิง 

กติกากลุมกระดังงาพอเพียง  สมาชิกกลุม 25 คน คาสมัครคนละ 100 บาท ประชุมกลุมใหญเดือนละ 1 

ครั้ง นัดทุกวันอังคารสุดทายของเดือน เลื่อนไดถามีเหตุจําเปน ทางกลุมจะมีการจัดพวงหรีด 1 พวงพรอมดวยการ

สวดบําเพ็ญกุศลศพ 1 เตียง โดยทางสมาชิกกลุมเปนเจาภาพในการสวดบําเพ็ญกุศลศพ 1 คืน 
 

5) การพัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง 

โดยการปลูกพืช 9 กลุมผสมผสาน ใหเพียงพอท้ังในครัวเรือนและชุมชน พืชรายได: ปลูกใหพอจําหนาย 

ปลูกหลายอยางเพ่ือกันความเสี่ยง พืชอาหาร: ปลูกใหพอกิน เหลือแบงปนเพ่ือนบาน พืชอาหารสัตว: ปลูกพืชพันธุ

ดีและสํารองใชยามขาดแคลน พืชสมุนไพรสุขภาพ: ปลูกไวใหเปนตูยาประจําบาน พืชสมุนไพรปองกันกําจัด

ศัตรูพืช: ปลูกเพ่ือใชทดแทนสารเคมี พืชอนุรักษดินและน้ํา: ปลูกเพ่ือรักษาฟนฟู ดินและน้ํา พืชอนุรักษพันธุกรรม

ทองถ่ิน: ปลูกเพ่ืออนุรักษพืชท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน และไวใหลูกหลานไดหวงแหน พืชใชสอย: ปลูกไวใชสราง

ขนํา ทําคาง สรางบาน พืชพลังงานหรือเชื้อเพลิง: ปลูกไวพ่ึงตนเองทางพลังงานและเชื้อเพลิง 

กลุมพืชรายได 

 จากการสํารวจพบวาพืชท่ีเกษตรกรปลูกเพ่ือสรางรายได ไดแก กลวยน้ําวา มะเขือกลม แตงกวา ถ่ัวฝกยาว 

พริก ขาวหอมปทุม ผักบุง กวางตุง ผักกาดขาว มะพราวน้ําหอม ไผหวาน มะนาว มะพราวหนัก ออย ดาวเรือง 

แกวมังกร ฝรั่งกิมจู แตงโม ตะไคร มะเขือยาว ชมพู ลําไย มะขามยักษ และตาลโตนด พืชท่ีปลูกเพ่ือสรางรายได

รวมทุกครัวเรือนมีจํานวนท้ังหมด 59 ชนิด โดยพบวามะพราวน้ําหอมเปนพืชสรางรายไดท่ีเกษตรกรปลูกมากท่ีสุด
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มีท้ังหมด 8 ครัวเรือน โดยเกษตรกรแตละครัวเรือนจะมีการปลูกพืชเพ่ือสรางรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.57 รายได

จากพืชท่ีปลูกเพ่ือสรางรายได รายไดเฉลี่ย 17,110 บาท/ราย/ป การพัฒนาทําใหเกษตรกรมีรายได 31,125 บาท/

ป (ตารางท่ี 5.3 ภาพท่ี 5.7)  

 

ตารางท่ี 5.3 รายไดจากการผลิตพืชของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม ตนทุน 

(บาท) 

รายได 

(บาท) 

สุทธ ิ

(บาท) 

นางเนิ่น  น้ําผึ้งข้ีมา พืชผัก 7,670 17,390 9,720 

นางนอย  น้ําผึ้งข้ีมา 6,810 17,305 10,495 

นางยุวดี  น้ําตาลโตนด พืชผัก 6,029 92,495 86,466 

นางจันทรา  พืชผัก มะพราว 4,299 42,537 38,238 

นางยุวดี  พืชผัก 540 9,313 8,773 

นางอุไร  พืชผัก 5,592 19,833 14,241 

นายประทีป  พืชผัก 5,035 19,000 13,965 

เฉลี่ย  5,139 31,125 25,985 

 

 

นางจันทรา  พืชรายไดหลักของเกษตรกรคือ มะพราวน้ําหอม ผักกาดขาว กวางตุง และผักบุงจีน โดยมี

จํานวน 18 แปลง แตละแปลงมีขนาดประมาณ 1.5 * 3 เมตร มีการปลูกผักท้ังสามชนิดหมุนเวียน ประเมินผลผลิต

ตอไร พบวา ผักบุงจีนใหผลผลิต  5,600 กิโลกรัม/ไร กวางตุง  4,640 กิโลกรัม/ไร ผักกาดขาว  3,680 กิโลกรัม/ไร

ผักกวางตุง ราคาจําหนาย 15-25 บาท/กก.  มีการหมักหัวปลา: กากน้ําตาล : น้ําเปลา ในอัตราสวน 3:3:1 เพ่ือ

การลดตนทุน  
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นางทิพพิมล  พืชรายไดหลักของเกษตรกร ไดแก มะเขือกลม ผักกาดขาว และขาวโพดหวาน ประเมิน

ผลผลิตตอไร พบวา ขาวโพดหวาน พันธุซุปเปอรโกลด  ผลผลิต 1,510 กก./ไร  และ พันธุสงขลา 84-1 ผลผลิต 

1,560 กก./ไร ราคาจําหนาย 20 บาท/กก เปนเงิน 4,900 บาท 

 
นางยุวดี พืชรายไดหลักของเกษตรกร ไดแก ผักกาดขาว มะเขือ  ออดิบ มะระข้ีนก พุทรา และลําไยท่ีอยู

ในชวงเริ่มเปนผลผลิต โดยเกษตรกรปลูกพืชในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปจําหนายท่ีตลาด

นัดของชุมชน  

 
นายประทีป  พืชรายไดหลักของเกษตรกร ไดแก โหระพา ถ่ัวฝกยาว มะเขือยาว พริก และขยายการปลูก

ฝรั่งกิมจู เพ่ิมจํานวน 26 ตน เพ่ือเปนพืชรายไดท่ีสามารถสรางรายไดใหอีกทางหนึ่ง 

 
นางอําไพ พืชรายไดหลักของเกษตรกร ไดแก กุยชาย พริก มะละกอ ใบตอง เสาวรส ตะไคร และผักชีฝรั่ง 

โดยพืชหลักก็คือ กุยชาย  

ภาพท่ี 5.7 การปลูกพืชรายไดของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

การปลูกถั่วเขียวในนา  พบวาเกษตรกรมีประสบการณนอยในการปลูกถ่ัวเขียว จะมีการใชเมล็ดพันธุ

นอย 1-3 กก./ไร การปลูกถ่ัวเขียวถ่ัวเขียวพันธุชัยนาท 84 ตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตรในชวงฤดูฝน พบวา

ใหผลผลิต 104 กก./ไร เปนรายได 4,160 บาท/ไร  สูงกวาวิธีเดิมท่ีบางแปลงไมใหผลผลิต หรือผลผลิตต่ําไมเกิน 

50 กก./ไร (ภาพท่ี 5.8) 
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แปลงท่ีปลูกแบบเดิม 

  
แปลงท่ีทําตามคําแนะนํา 

ภาพท่ี 5.8 การปลูกถ่ัวเขียวของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

กลุมพืชอาหาร 
 พืชอาหาร คือ พืชท่ีปลูกใหพอกิน เหลือแบงปนเพ่ือนบาน อีกท้ังเหลือจากการกินก็สามารถนําไปสราง

รายไดไดอีกดวย จากการสํารวจพืชอาหารโดยแบงเปนขาวและพืชเครื่องแกง ไดแก พริก ขม้ิน ตะไคร ขิง/ขา 

พริกไทย หัวหอม กระเทียม ผัก และผลไม ซ่ึงไดแยกเปน 2 กลุม คือ พืชอาหารท่ีเกษตรกรซ้ือจะเปนผลไม 

เนื่องจากในพ้ืนท่ีไมคอยนิยมปลูก  พืชอาหารท่ีเกษตรกรผลิตเองมากท่ีสุดคือ ตะไคร โดยมีการผลิตเอง 19 

ครัวเรือน (ภาพท่ี 5.9) 

 
นางเนิ่น เกษตรกรไดมีการปลูกผักสวนครัว ไดแก กวางตุง และผักบุง หมุนเวียนกัน เพ่ือเปนพืชอาหาร 

ซ่ึงสามารถลดคาใชจายในการซ้ืออาหารและยังไดกินผักท่ีปลอดสารพิษ  
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นางอุบล เกษตรกรไดมีการปลูกพืชอาหาร ไดแก ผักบุง มะเขือกลม และขาวโพดเทียน นํามารับประทาน

ในครัวเรือน และท่ีเหลือนําไปจํานาย 

 
นางนอย เกษตรกรไดมีการเพาะปลูกผักกวางตุงและผักกาดขาว เพ่ือนํามาประกอบอาหาร แจกจายเพ่ือน

บาน และเนื่องจากเกษตรกรสุขภาพไมคอยสูดี อายุเยอะ ชวงหลังๆ จึงไมไดปลูกพืชอาหารเพ่ิม 

ภาพท่ี 5.9 การปลูกพืชอาหารของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

พืชอาหารสัตว 
 พืชอาหารสัตว มีการปลูกนอย ชนิดพืชท่ีปลูก ไดแก หญาเนเปยร และหญาหวายขอ โดย

เกษตรกรปลูกไวเพ่ือเปนอาหารใหกับวัว ท่ีนิยมปลูกคือหญาขนให ผลผลิต 9,600 กิโลกรัมตอไร  

 
ภาพท่ี 5.10 การปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ  

พืชสมุนไพรสุขภาพ คือ พืชท่ีปลูกไวใหเปนตูยาประจําบาน พบการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในแตละ

ครัวเรือนเพียงเล็กนอยเทานั้น พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพท่ีพบสวนใหญ ไดแก ขม้ิน ไพล วานหางจระเข มะมวงหาว

มะนาวโห และหมอน เปนตน โดยสมาชิกในกลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ ซ่ึงมีเกษตรกร 1 ราย คือ นางสุภาวรรณ ท่ี

ปลูกเพ่ือเปนรายไดหลัก มีท้ังหมด 5 ชนิด ไดแก ขม้ินชัน หัวไพล ฟาทะลายโจร วานพญาลิ้นงู และหญา

หนวดแมว  
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หญาหนวดแมว นําไปตากใหแหง โดยนําใบไปตมในน้ําชาได สรรพคุณชวยลดความดันโลหิต รักษา

โรคเบาหวาน ชวยรักษาโรคปวดขอ อาการปวดเม่ือย และไขขออักเสบได  

ขม้ินชัน นําไปตากใหแหงสนิท แลวนําไปจางบด เม่ือบดเสร็จแลวนํามาบรรจุในแคปซูล ขม้ินชันบด 1 

กิโลกรมั สามารถบรรจุแคปซูลไดประมาณ 1,000 แคปซูล จําหนายในราคาแคปซูลละ 1 บาท สรรพคุณมีสาร

ตอตานอนุมูลอิสระซ่ึงชวยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย  

หัวไพล นําไปตากใหแหงสนิท แลวนําไปจางบด เม่ือบดเสร็จแลวนํามาบรรจุในแคปซูล หัวไพลบด 1 

กิโลกรัม สามารถบรรจุแคปซูลไดประมาณ 1,000 แคปซูล จําหนายในราคาแคปซูลละ 1 บาท สรรพคุณชวยขับ

โลหิตและกระจายเลือดเสีย กระจายเลือดท่ีเปนลิ่มเปนกอน  

ฟาทะลายโจร นําไปตากใหแหงสนิท แลวนําไปจางบด เม่ือบดเสร็จแลวนํามาบรรจุในแคปซูล ฟาทะลาย

โจรบด 1 กิโลกรัม สามารถบรรจุแคปซูลไดประมาณ 1,000 แคปซูล จําหนายในราคาแคปซูลละ 1 บาท สรรพคุณ

ชวยตอตานอนุมูลอิสระในรางกาย ชวยกระตุนการสรางภูมิคุมกันในรางกาย ตอตานสิ่งแปลกปลอมท่ีเขามาใน

รางกาย รวมไปถึงชวยกระตุนการสรางเม็ดเลือดขาวใหจับกินเชื้อโรคไดดียิ่งข้ึนอีกดวย (ภาพท่ี 5.11) 

 

 
ภาพท่ี 5.11 การปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

กลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 พืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช คือ พืชท่ีปลูกเพ่ือใชทดแทนสารเคมี ในชุมชนยังเห็นไมชัดในการปลูก

พืชกลุมนี้ จะมีบางรายท่ีปลูกพืชกลุมนี้ แตจะปลูกแคเพียงเล็กนอย และบางรายยังไมทราบถึงคุณสมบัติของพืชท่ี

ตนเองปลูก จึงไดมีการใหความรูเพ่ิมเติม เชน นางอุไร ไดมีการทําน้ําหมักเพ่ือปองกันกําจัดแมลงถังขนาด 200 

ลิตร จํานวน 8 ถัง ใชสวนผสม โหระพาสับ 0.5 กิโลกรัม. หัวขาทุบ 1   กิโลกรัม. ใบกะเพราสับ 0.5 กิโลกรัม  ใบ

ข้ีเหล็กสับ 1   กิโลกรัม ตะไครหอมสับ 1   กิโลกรัม. บอระเพ็ด 2   กิโลกรัม. ใบสะเดา1   กิโลกรัม. สาบเสือ 1   

กิโลกรัม น้ําเปลา 150 ลิตร 

พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น  พบวาพืชท่ีควรอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ินไวคือ ตนกระดังงา ซ่ึงตน

กระดังงาจะเหมือนชื่อของชุมชน คือชุมชนกระดังงา ในหมูบานมีเกษตรกรท่ีปลูกอยางจริงจัง  2 ราย   
กลุมพืชใชสอย ในชุมชนจะพบเล็กนอย ท่ีพบ ไดแก ตะเคียน สน สะเดา และไผ  

  

6) จัดเวทีสัญจรเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 
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 เวทีวิจัยสัญจรเปนการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ประสบการณระหวางเกษตรกร นักวิจัย 

นักพัฒนา และผูเก่ียวของ ประมาณเดือนละครั้งหมุนเวียนไปในพ้ืนท่ีไรนาเกษตรกรท้ังในชุมชนและนอกชุมชน 

โดยในการจัดเวทีแตละครั้งจะจัดใหมีกิจกรรม ดังนี้ คือ ของฝากจากเพ่ือนบาน เพ่ือรื้อฟนวัฒนธรรมการ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ โดยการนําพันธุพืช หรือผลผลิต ไปเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเจาของบานท่ีไปเยี่ยมเยียน หรือแลกเปลี่ยน

กัน เรื่องเลาจากเจาของบาน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตอสูชีวิต

ในอดีตถึงปจจุบัน การแลกเปล่ียนเรียนรูภูมิปญญาการทําการเกษตรเพ่ือการศึกษา เรียนรู แบงปนภูมิปญญา

ความรู ประสบการณ การรวมอภิปราย และแสงความคิดเห็นตอการแกไขปญหาในแปลงปลูกพืช การสาธิต

ความรูวิชาการ การบรรยายสรุปการดําเนินงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการทดลองและฝกการเปนวิทยากร 

สรุปการประเมินผลเวทีสัญจร พบวา ประโยชนจากการรวมเวที เกษตรกรพึงพอใจในดานตอไปนี้

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน สถานท่ีและระยะเวลาเหมาะสม ความพึงพอใจกับ

การเขารวมกิจกรรม ไดแสดงออกในเวที ไดรับความรู และไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเกษตรและการดํารง

ชีพ กิจกรรมท่ีชื่นชอบในเวทีวิจัยสัญจรลําดับแรกๆ คือ ของฝากจากเพ่ือนบาน และ เรื่องเลาจากเจาของบาน 

(ตารางท่ี 5.4 ภาพท่ี 5.12 ) 

 

ตารางท่ี 5.4 การประเมินผลเวทีสัญจร ของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ลําดับท่ี รายการ คะแนนเฉลี่ย 

 กิจกรรมเวทีสัญจร          4.30  

1 ของฝากจากเพ่ือนบาน          4.72  

2 เรื่องเลาจากเจาของบาน          4.47  

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู          4.23  

4 การรายงานความกาวหนางานวิจัย          3.76  

 ประโยชนจากการดําเนินโครงการ          4.43  

1 ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน          4.69  

2 สถานท่ีและระยะเวลาเหมาะสม          4.55  

3 ความพึงพอใจกับการเขารวมกิจกรรม          4.52  

4 ไดแสดงออกในเวที          4.44  

5 ไดรับความรู          4.26  

6 ไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเกษตรและการดํารงชีพ          4.12  

 เฉล่ีย          4.36  
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ภาพท่ี 5.12 เวทีสัญจร ของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

7) การจัดกิจกรรมการตลาดและการทองเท่ียวชุมชน “ตลาดดานนาสินคาพ้ืนถิน่”  

ตลาดดานนา จัดตั้งข้ึนจากผลการวิเคราะห SWOT ชุมชน และเปนการขยายผลงานวิจัยมาจากรําแดงใน

เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดและการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตลาดดานนา ไดเปดเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ณ บาน

พังเสา หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กระบวนการจัดตั้ง ผลการจัดตั้งสรุปดังนี้ 

กอนจัดตั้งมีการศึกษาดูงานตลาดอ่ืนๆ ท่ีจังหวัดพัทลุง การกําหนดสถานท่ีตั้ง ใชบริเวณสระพังเสา  

ริมถนนทางหลวง จัดตั้งคณะกรรมการตลาด ใชกรรมการชุดเดียวกับกรรมการกลุม การแบงภารกิจรับผิดชอบของ

ชุมชน ประธานกลุม รับผิดชอบการประสานแมคาพอคา ผูใหญบานและผูชวยรับผิดชอบสถานท่ี ผูคารับผิดชอบ

ซุมจําหนายของ สวนสมาชิกกลุมรวมกันการพัฒนาสถานท่ี แจงนายอําเภอ นายก อบต. ขอความรวมมือจาก
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หนวยงานทางหลวง ในการปรับปรุงสถานท่ี และติดตั้งปายประชาสัมพันธ สวพ8 รับผิดชอบการประชาสัมพันธ 

ปาย และซุมพักผอน ตรวจสอบคุณภาพสินคา และบรรจุภัณฑ ระดมจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี โดยนายอําเภอ  

ผูคาจากในชุมชน และนอกชุมชน มีสินคาในชุมชนกระดังงา ไดแก อาหารพ้ืนบาน อาหารทะเล  

สินคาเกษตร เชน ผลิตภัณฑจากตาลโตนด น้ําผึ้งข้ีมา ผักผลไมปลอดสารพิษท่ีไดรับรองมาตรฐาน GAP และการ

แตงกายท่ีเปนเอกลักษณของตลาดดานนา 

กําหนดวันเปด 31 มีนาคม 2562 เปดทุกวันอาทิตยตั้งแตเวลา 09.30 น. – 19.30 น.และไดปด 

ตลาดเม่ือ 22 ธันวาคม 2562  

สรุปการจําหนาย มีผูคาท้ังหมด 37 ราย รายได มียอดการจําหนายท้ังหมด 259,138 บาท มาจาก 

สินคาเกษตร 100,589 สินคาท่ัวไป 158,549 เฉลี่ยตอครั้ง 8,098 บาท และมียอดจําหนายตลาดดานนาสัญจรใน

ท่ีวาการอําเภอสทิงพระ ป พ.ศ.2562 ตั้งแตเริ่มเปดตลาดคือวันท่ี 26 กุมภาพันธ ถึง วันท่ี 12 มีนาคม มีจํานวน

ท้ังสิ้น 5,453 บาท รวม 264,591 บาท (ตารางท่ี 5.5) 

การประเมินตลาดดานนา  รายการท่ีผูบริโภคพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คือ อัธยาศัย 

ของแมคาพอคา การแตงกายของแมคาพอคา การจัดสถานท่ี การประชาสัมพันธ ราคาสินคารสชาติอาหาร บรรจุ

ภัณฑสินคา จุดพักผอน จุดถายรูป และ ความหลากหลายของสินคา (ตารางท่ี 5.6)  

สรุปบทเรียน ชุมชนมีความตั้งใจสูงในการสรางตลาดดานนา และมีความรวมมือกันจัดตั้ง คลายกับ 

ตลาดพรีเม่ียมรําแดง และมีจุดแข็งกวาคือสถานท่ีตั้งมีรถวิ่งผานจํานวนมาก แตมีจุดออนคือสถานท่ีแคบและไมมี

จุดทองเท่ียว ตลาดจึงมีรูปแบบก่ึงตลาดนัดชุมชนก่ึงตลาดทองเท่ียว มีผูคาท่ีหลากหลายข้ึนแตสินคายังไม

หลากหลายไมดึงดูดใจนักทองเท่ียว และเม่ือสินคาการเกษตรหมดตามฤดูกาลเกษตรกรจะไมมีผลผลิตมาจําหนาย 

ทําใหหยุดจําหนาย สงผลตอภาพรวมของตลาด การแกไขโดยเชิญชวนผูคาจากนอกชุมชนทําไดระยะสั้นเนื่องจาก

ยอดการจําหนายนอย ปญหาท่ีพบเหมือนกันกับตลาดพรีเม่ียมรําแดงอีกประการคือเกษตรกรมีงานท่ีตองทําใน

ครัวเรือนมาก ตองหารายไดประจําวันจึงทําใหไมอดทนในการเปดรานในชวงท่ีมีรายไดต่ําๆ (ภาพท่ี 5.13) 

 

ตารางท่ี 5.5 รายไดของตลาดดานนา หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

เดือน วันท่ี รายได 

สินคาเกษตร 

รายได 

สินคาท่ัวไป 

รายได 

มีนาคม 31 20,014 14,385 34,399 

เมษายน 7 8,112 12,760 20,872  
13 8,500 0 8,500  
14 8,808 17,772 26,580  
21 5,050 8,750 13,800 

พฤษภาคม 5 5,940 3,060 9,000  
12 7,780 4,670 12,450 
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เดือน วันท่ี รายได 

สินคาเกษตร 

รายได 

สินคาท่ัวไป 

รายได 

 
19 5,830 3,700 9,530  
26 4,645 5,550 10,195 

มิถุนายน 2 7,665 5,970 13,635  
9 5,210 5,600 10,810  
16 8,090 4,270 12,360 

 
23 2,050 7,340 9,390  
30 1,600 6,270 7,870 

กรกฎาคม 7 750 7,150 7,900  
14 300 6,615 6,915  
21 90 4,660 4,750  
28 35 12,760 12,795 

สิงหาคม 4 0 4,349 4,349  
11 0 2,200 2,200  
18 0 2,678 2,678  
25 120 3,000 3,120 

กันยายน 8 0 1,870 1,870 

ตุลาคม 27 0 1,500 1,500 

พฤศจิกายน 3 0 2,400 2,400  
10 0 1,750 1,750  
17 0 1,950 1,950  
24 0 780 780 

ธันวาคม 1 0 1,250 1,250  
8 0 1,550 1,550  
15 0 970 970  
22 0 1,020 1,020 

รวม 
 

100,589 158,549 259,138 

เฉล่ีย/ตอครั้ง 
 

3,143 4,955 8,098 
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ภาพท่ี 5.13 รายไดของตลาดดานนา หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

ตารางท่ี 5.6 การประเมินตลาดดานนา หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ลําดับท่ี หัวขอการประเมิน คะแนนเฉล่ีย SD 

1 อัธยาศัยของแมคาพอคา 4.25 0.72 

2 การแตงกายของแมคาพอคา 4.22 0.91 

3 การจัดสถานท่ี 4.03 0.86 

4 การประชาสัมพันธ 4.03 0.97 

5 ราคาสินคา 3.97 1.00 

6 รสชาติอาหาร 3.84 1.14 

7 บรรจุภัณฑสินคา 3.84 0.81 

8 จุดพักผอน 3.75 1.14 

9 จุดถายรูป 3.69 1.20 

10 ความหลากหลายของสินคา 3.66 1.26 
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ภาพท่ี 5.14 ตลาดดานนา หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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 การเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ 

1) การเชื่อมโยงกับชุมชนรําแดง เพ่ือเรียนรูกระบวนการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช 

2) งานสัมมนาวิชาการประจําป 2562 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 วันท่ี 22-23 

พฤษภาคม 2562โรงแรมหาดแกว รีสอรท สงขลา 

3) เกษตรกรหมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไดแสดงสินคาตอรองผูวา

ราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุม 

4) รวมเดินขบวนพาเหรดาม “หลาดดานนา” ในงานวันลูกโหนดอําเภอสทิงพระ วันท่ี 28 มิถุนายน 

2562  

5) กิจกรรม ชวนลูกปลูกตนไมใหแผนดินแม วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดดานนา หมูท่ี 3 

ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ชุมชนกระดังงา รวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร เขตท่ี8 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสันธรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และในโอกาสวันแมแหงชาติ 

 

 
ภาพท่ี 5.15  กิจกรรม การเชื่อมโยงกับชุมชนรําแดง และกิจกรรมทางสังคมของเกษตรกร หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา 

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
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8) การดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การประเมินระดับความพอเพียงในการดํารงชีพของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีระดับคะแนนความ

พอเพียง เฉลี่ย3.56 เรียงลําดับคะแนน จากนอยไปหามากในแตละดาน คือ   

ดานท่ีมีคะแนนความพอเพียงมาก คือ พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือบาน และสังคม = 4.13 การ

นําหลักทรงงานในหลวง ร.9 มาใช = 3.99 พืชกับความยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาติ= 3.71  

ดานท่ีมีคะแนนความพอเพียงปานกลาง คือ คุณธรรม= 3.61 พืชกับความสุขมวลรวม= 3.60  พ้ืนฐานการ

ผลิตพืชและการดํารงชีพ= 3.45  การสรางภูมิคุมกันจากการมีตนทุน/สินทรัพยในการดํารงชีพ= 3.43 ความ

เพียร= 3.39 ความมีเหตุผลและการใชเหตุ ใชผล= 3.27 และ ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช= 3.00 ซ่ึงใน

รายการท่ีมีคะแนนต่ํามีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเกษตรกรเปนลําดับแรก คือ ภูมิคุมกันความเสียหายท่ีจะเกิดใน

การผลิตพืช ท้ังจากภาวะผลกระทบอยางทันทีทันใด ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล และภาวะผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ  (ตารางท่ี 5.7)  
 

ตารางท่ี 5.7 ระดับและคะแนนการดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 3 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา 

รายการ 
  

คะแนน ระดับ 

พ้ืนฐานการผลิตพืชและการดํารงชีพ 3.45 ปานกลาง 

1 
 

สมดุลระหวาง รายไดและรายจาย 3.39 ปานกลาง 

2 
 

ความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดดวยตนเอง 3.57 ปานกลาง 

3 
 

ปริมาณและความหลากหลายของการผลิตพืชท่ีเพียงพอตอความตองการ

ใชประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม (9พืชผสมผสาน) 

3.39 ปานกลาง 

พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือบาน และสังคม 4.13 มาก 

4 การชวยเหลือเพ่ือนบานในการผลิตพืช ไดแก แบงปนผลผลิต พันธุพืช ให

คําปรึกษา เครื่องมือ แรงงาน 

4.17 มาก 

5 การมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัวในการผลิตพืช เชน ภรรยา เยาวชน 

ผูสูงอายุ 

3.52 ปานกลาง 

6 การมีสวนรวมกับชุมชนและราชการในกิจกรรมเก่ียวกับพืช 4.17 มาก 

7 การประกอบอาชีพอ่ืนๆท่ีสรางความเดือนรอนกับเพ่ือนบานท่ีปลูกพืช 4.65 มาก 

พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.71 มาก 

8 การใสปุยคอก ปุยหมักในแปลงปลูกพืช การหาเศษพืช ฟางขาว คลุมหนาดิน

ฝนแปลงปลูก 

4.09 มาก 

9 การใสปูนขาวในดินแปลงปลูกพืช 2.57 ปานกลาง 

10 การใชน้ําอยางประหยัด 4.48 มาก 
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รายการ 
  

คะแนน ระดับ 

พืชกับความสุขมวลรวม 3.60 ปานกลาง 

11 ความพึงพอใจตอผลของการทําอาชีพปลูกพืชท่ีเกิดกับตนเองและครอบครัว 

เชน ทําใหไดคิดดีทําดี ไดพบปะบุคคลตางๆ การทําใหมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวดีข้ึน 

4.35 มาก 

12 ความพอใจตอความรวมมือของคนในชุมชนในการพัฒนาการผลิตพืช เชน 

การชวยกันรักษาปาชุมชน การเสียสละ การฟนฟูรักษาวัฒนธรรมดานพืช 

4.22 มาก 

13 ความพอใจตอการสงเสริมใหนักเรียน ไดศึกษาเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการปลูก

พืชของชุมชน 

3.35 ปานกลาง 

14 ความพอใจในการจัดการแกปญหาเรื่องโจรลักขโมยผลผลิตพืชของหนวยงาน

และชุมชน 

2.48 ปานกลาง 

ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช  3.00 ปานกลาง 

ภาวะผลกระทบอยางทันทีทันใด 
 

 

15 ความเสียหายเม่ือเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือภัยแลงในแปลง 2.43 ปานกลาง 

16 ความเสียหายเม่ือเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรง 2.87 ปานกลาง 

ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล 
  

17 ความเสียหายเม่ือเกิดราคาผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ํา 3.09 ปานกลาง 

18 ความเสียหายเม่ือเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนอยกวาท่ีคาดการณไว 3.09 ปานกลาง 

ภาวะผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากหนวยงานตางๆ 
 

 

19 ความเสียหายเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชของ

รัฐบาล/หนวยงานทองถ่ิน 

3.04 ปานกลาง 

20 ความเสียหายจากกิจการของบริษัทเอกชนรายใหญท่ีจะสงผลกระทบตอการ

ผลิตพืช 

3.13 ปานกลาง 

21 ความเสียหายเม่ือเกิดการโฆษณาหรือชักชวนซ้ือปุย/สารเคมี 3.35 ปานกลาง 

การสรางภูมิคุมกันจากการมีตนทุน/สินทรัพยในการดํารงชีพ ทุนมนุษย 3.43 ปานกลาง 

22 ความรูความสามารถในการทําการผลิตพืช เชน การขยายพันธุพืช การผลิต

ปุยหมัก/ชีวภาพ สารสกัดปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชปุย การเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพผลผลิต 

3.17 ปานกลาง 

23 การไดไปอบรมดูงาน และการหาความรูจากสื่อตางๆเก่ียวกับการปลูกพืช 3.57 ปานกลาง 

24 ความสามารถในการพูดในท่ีชุมชนหรือเวลามีการประชุม 2.83 ปานกลาง 

ทุนการเงิน 
   

25 การมีเงินออมเพ่ือไวลงทุนทําการปลูกพืช 3.26 ปานกลาง 
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รายการ 
  

คะแนน ระดับ 

26 การมีเงินทุนกูยืมมาทําการปลูกพืช 1.52 นอย 

27 การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ 2.57 ปานกลาง 

ทุนธรรมชาติ 
   

28 ความอุดมสมบูรณของดินท่ีใชปลูกพืช 3.48 มาก 

29 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เชน ไสเดือน ศัตรูธรรมชาติ 

พืชผลในธรรมชาติ 

3.87 ปานกลาง 

30 ความเปนกรดดางของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช 3.52 ปานกลาง 

ทุนทางกายภาพ 
   

31 ความพอเพียงของน้ําท่ีใชในการปลูกพืช 4.13 มาก 

32 ความสะดวกในการเดินทางไปในไรนา 4.61 มาก 

33 ความพอเพียงของไฟฟาท่ีมีใชเพ่ือการปลูกพืช 4.26 มาก 

ทุนทางสังคม 
   

34 การเขารวมเปนสมาชอกกลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน 4.04 มาก 

35 การเขารวมโครงการกับหนวยงานตางๆ 3.61 ปานกลาง 

36 การไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกลุมเกษตรกร 3.04 ปานกลาง 

ความมีเหตุผลและการใชเหตุ ใชผล 3.27 ปานกลาง 

37 ความสามารถในการตัดสินใจเลือกชนิดพืช พันธุพืช เตรียมดิน ใหน้ําพืช 3.74 ปานกลาง 

38 ความสามารถในการตัดสินใจในการซ้ือปุย สารเคมี 3.65 ปานกลาง 

ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 
  

39 การคนควา หาความรู คาดการณ ประเมินผล กอนทําการปลูกพืช 3.30 ปานกลาง 

40 การตรวจสอบติดตามการปลูกพืชและการสืบหาสาเหตุของปญหา 3.26 ปานกลาง 

41 การบันทึกขอมูลและการจัดทําบัญชีตนทุนรายได 2.39 ปานกลาง 

คุณธรรม 
  

3.61 ปานกลาง 

42 การจําหนายผลผลิตท่ีไมมีสารพิษตกคาง 3.70 มาก 

43 การไมท้ิงขยะหรือสิ่งไมตองการในแปลงปลูกของเพ่ือนบาน 3.87 มาก 

44 การปฏิบัติดูแลรักษาพืชใหตรงตามแผนงานหรือมาตรฐานท่ีรวมกันวางไวกับ

เจาหนาท่ี 

3.26 ปานกลาง 

ความเพียร 
 

3.39 ปานกลาง  

45 ความสําเร็จในการปรับปรุงดินใหดีข้ึน 3.52 ปานกลาง  

46 ความสําเร็จในการลดตนทุนและสรางกําไร 3.35 ปานกลาง  

47 ความสําเร็จในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 3.48 ปานกลาง  
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รายการ 
  

คะแนน ระดับ 

48 ความสําเร็จในการแกปญหาศัตรูพืช 3.22 ปานกลาง  

การนําหลักทรงงานในหลวง ร.9 มาปฏิบัติ 3.99 มาก 

49 ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง การ

พออยู ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด ทํางานอยางมีความสุข 

4.13 มาก 

50 ดานสังคมชุมชน การมีสวนรวม เพ่ือสวนรวม การรูจัก สามัคคี จริงใจตอกัน 

ระเบิดจากขางใน ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการรวมท่ีจุดเดียว 

4.00 มาก 

51 ดานการผลิตพืช ความเพียร ทําใหงายไดประโยชนสูงสุด ศึกษาขอมูลอยาง

เปนระบบ ภูมิสังคม ไมติดตํารา ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบ

อธรรม 

3.83 มาก 

 
 เฉล่ีย 3.56 

 

1.00-2.33 นอย 2.34-3.66=ปานกลาง 3.67-5.00 =มาก 

 

9) บทสรุปการทดลองขยายผลการจัดการผลิตพืชท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการนําผลท่ีไดจากการวิจัยจากตําบลรําแดงมาทดลองใชท่ีตําบลกระดังงา สรุปดังนี้ 

การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง  โดยจัดวิเคราะห SWOT ชุมชน  พบวา วิสัยทัศน หมูท่ี 3 ตําบล 

กระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา คือ “กระดังงาเขมแข็ง แหลงสินคาพ้ืนถ่ิน” แผนพัฒนาหมูบานมีดังนี้ ทํา

แผนประชาสัมพันธชุมชน การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ เปดตลาดสองขางถนน เพ่ือ

นําผลิตภัณฑทางการเกษตรจําหนายแกนักทองเท่ียว นําเอาเอกลักษณทางวัฒนธรรมมาผูกโยงกับการทองเท่ียว 

การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ พรอมกับการตั้งกลุมเกษตรกรวิจัยและพัฒนาการปลูก

พืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลไกสรางชุมชนเขมแข็งคือ การจัดการเคล่ือนไหวทางสังคม 

เชน  การเชื่อมโยงกับชุมชนรําแดง เพ่ือเรียนรูกระบวนการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช การรวมกิจกรรม

ทางสังคมในนามกลุม กิจกรรมชวนปลูกตนไม เปนตน และการจัดเวทีสัญจรเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู  เวทีวิจัย

สัญจรเปนการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ประสบการณระหวางเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนา และ

ผูเก่ียวของ ประมาณเดือนละครั้งหมุนเวียนไปในพ้ืนท่ีไรนาเกษตรกรท้ังในชุมชนและนอกชุมชน สรุปการ

ประเมินผลเวทีสัญจร พบวา ประโยชนจากการรวมเวที เกษตรกรพึงพอใจในดานตอไปนี้เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนบาน สถานท่ีและระยะเวลาเหมาะสม ความพึงพอใจกับการเขารวมกิจกรรม ได

แสดงออกในเวที ไดรับความรู และไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเกษตรและการดํารงชีพ กิจกรรมท่ีชื่นชอบใน

เวทีวิจัยสัญจรลําดับแรกๆ คือ ของฝากจากเพ่ือนบาน และ เรื่องเลาจากเจาของบาน  

การพัฒนาพืชเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา 9 พืช ผสมผสานผสมพอเพียง พบวา กลุมพืช 

รายได พบวาพืชท่ีเกษตรกรปลูกเพ่ือสรางรายไดท่ีหลากหลาย เชน  มะพราวน้ําหอม พืชผัก พริก ขาว มะเขือยาว 

กลวยน้ําวา มีพืชท่ีปลูกเพ่ือสรางรายไดรวมทุกครัวเรือนมีจํานวนท้ังหมด 59 ชนิด แตละครัวเรือนมีการปลูกพืช
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รายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.57 กอนพัฒนามีรายไดจากพืชเฉลี่ย 17,110 บาท/ราย/ป การพัฒนาทําใหเกษตรกรมี

รายไดจากพืช 31,125 บาท/ป การปลูกถั่วเขียวในนา  พบวาใหผลผลิต 104 กก./ไร เปนรายได 4,160 บาท/ไร  

กลุมพืชอาหาร พืชอาหารท่ีเกษตรกรซ้ือจะเปนผลไม เนื่องจากในพ้ืนท่ีไมคอยนิยมปลูก  พืชอาหารท่ีเกษตรกร

ผลิตเองมากท่ีสุดคือ ตะไคร  โดยมีการผลิตเอง 19 ครัวเรือน พืชอาหารสัตว ปลูกไวเพ่ือเปนอาหารวัว และ

จําหนายบาง หญาขนให ผลผลิต 9,600 กิโลกรัมตอไร กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ พบวามีเกษตรกรตนแบบท่ีปลูก

เพ่ือแปรรูป ไดแก ขม้ินชัน หัวไพล ฟาทะลายโจร และหญาหนวดแมว จําหนายเปนแคปซูลใหรายไดดี กลุมพืช

สมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช ในชุมชนยังมีนอย และมีเกษตรกรตนแบบไดมีการทําน้ําหมักจากพืชไวใชอยาง

ไดผล พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น ตนกระดังงา ซ่ึงตนกระดังงาจะเหมือนชื่อของชุมชน มีเกษตรกรท่ีปลูกอยาง

จริงจัง 2 ราย  กลุมพืชใชสอย  ไดแก ตะเคียน สน สะเดา และไผ   

การเช่ือมโยงการตลาดและการทองเท่ียว การจัดกิจกรรมการตลาดและการทองเท่ียวเชิง 

เกษตร “ตลาดดานนาสินคาพ้ืนถิ่น” กอนจัดตั้งมีการศึกษาดูงานตลาดอ่ืนๆ ท่ีจังหวัดพัทลุง การกําหนดสถาน

ท่ีตั้ง ใชบริเวณสระพังเสา ริมถนนทางหลวง จัดตั้งคณะกรรมการตลาด และมีสวนรวมของชุมชนคอนขางดีท้ังจาก

ภาครัฐและทองถ่ิน  กําหนดวันเปด 31 มีนาคม 2562 เปดทุกวันอาทิตยตั้งแตเวลา 09.30 น. – 19.30 น.และได

ปดตลาดเม่ือ 22 ธันวาคม 2562 มีผูคาท้ังหมด 37 ราย รายได มียอดการจําหนายท้ังหมด 259,138 บาท มาจาก

สินคาเกษตร 100,589 สินคาท่ัวไป 158,549 เฉลี่ยตอครั้ง 8,098 บาท และมียอดจําหนายตลาดดานนาสัญจร

จํานวนท้ังสิ้น 5,453 บาท รวม 264,591 บาท การประเมินตลาดดานนา  รายการท่ีผูบริโภคเสนอแนะใหปรับปรุง

คือ บรรจุภัณฑสินคา จุดพักผอน จุดถายรูป และ ความหลากหลายของสินคา สรุปบทเรียนตลาดดานนา ชุมชนมี

ความตั้งใจสูงในการสรางตลาดดานนา และมีความรวมมือกันจัดตั้ง คลายกับตลาดพรีเม่ียมรําแดง และมีจุดแข็ง

กวาคือสถานท่ีตั้งมีรถวิ่งผานจํานวนมาก แตมีจุดออนคือสถานท่ีแคบและไมมีจุดทองเท่ียว ตลาดจึงมีรูปแบบก่ึง

ตลาดนัดชุมชนก่ึงตลาดทองเท่ียว มีผูคาท่ีหลากหลายข้ึนแตสินคายังไมหลากหลายไมดึงดูดใจนักทองเท่ียว และ

เม่ือสินคาการเกษตรหมดตามฤดูกาลเกษตรกรจะไมมีผลผลิตมาจําหนาย ทําใหหยุดจําหนาย สงผลตอภาพรวม

ของตลาด การแกไขโดยเชิญชวนผูคาจากนอกชุมชนทําไดระยะสั้นเนื่องจากยอดการจําหนายนอย ปญหาท่ีพบ

เหมือนกันกับตลาดพรีเม่ียมรําแดงอีกประการคือเกษตรกรมีงานท่ีตองทําในครัวเรือนมาก ตองหารายไดประจําวัน

จึงทําใหไมอดทนในการเปดรานในชวงท่ีมีรายไดต่ําๆ  

การดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินระดับความพอเพียงในการดํารงชีพของ 

เกษตรกร พบวาเกษตรกรมีระดับคะแนนความพอเพียง เฉลี่ย3.56 เรียงลําดับคะแนน จากนอยไปหามากในแตละ

ดาน คือ  ดานท่ีมีคะแนนความพอเพียงมาก คือ พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือบาน และสังคม = 4.13 การ

นําหลักทรงงานในหลวง ร.9 มาใช = 3.99 พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ= 3.71 ดานท่ีมีคะแนนความ

พอเพียงปานกลาง คือ คุณธรรม= 3.61 พืชกับความสุขมวลรวม= 3.60  พ้ืนฐานการผลิตพืชและการดํารงชีพ= 

3.45  การสรางภูมิคุมกันจากการมีตนทุน/สินทรัพยในการดํารงชีพ= 3.43 ความเพียร= 3.39 ความมีเหตุผลและ

การใชเหตุ ใชผล= 3.27 และ ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช= 3.00 ซ่ึงในรายการท่ีมีคะแนนต่ํามีความจําเปนท่ี



280 
 

จะตองพัฒนาเกษตรกรเปนลําดับแรก คือ ภูมิคุมกันความเสียหายท่ีจะเกิดในการผลิตพืช ท้ังจากภาวะผลกระทบ

อยางทันทีทันใด ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล และภาวะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงาน  
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5.6 การประเมินผลความสําเร็จในการจดัการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา  

ในการวัดผลความสําเร็จการจัดการผลิตพืชจะวัดโดยใชตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

การนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติในการจัดการผลิตพืช ซ่ึงจะประเมินจากการสัมภาษณเกษตรกร เปรียบเทียบ

ระหวางกอนพัฒนา ป 2558 กับหลังพัฒนา ป 2563  ผลปรากฏดังนี้  

1) รายไดรวม พบวาเกษตรกรมีรายไดรวม กอนพัฒนา ป 2558 เฉลี่ย 262,289 บาท/ครวัเรือน/ป ลดลง

เหลือ 153,046 บาท/ครัวเรือน/ป  ในหลังพัฒนา ป 2563 เกิดจากสัดสวนรายไดภาคนอกเกษตรลดลงจากรอยละ 

65.18 เปน 34.00 ในภาคเกษตร หรือลดลงมากกวา 3 เทา ท้ังนี้เนื่องมาจากการจางงานภาคอุตสาหกรรมลดลง 

ซ่ึงในพ้ืนท่ีจะมีโรงงานอาหารทะเลหลายแหง และในระยะหลังโรงงานนิยมการจางแรงงานตางดาวมากกวาแรงงาน

ในพ้ืนท่ี ดังนั้นถาหากไมมีการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีอาจจะทําใหเกิดปญหาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมตามมา

ได  

2) รายไดภาคเกษตร พบวาผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรมีรายได 101,017 บาท/ครัวเรือน เพ่ิมข้ึน 

จากกอนพัฒนา รอยละ 10.59  โดยสาขาพืช มีรายได  72,227 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.10,  ปศุสัตว  20,490 

บาท/ครัวเรือน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.37 และ ประมง มีรายได 8,300 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.61  ซ่ึงถือเปน

ความสําเร็จของการพัฒนา โดย 9 แหลงพืชรายไดท่ีสําคัญในป 2563 ไดแก ตาลโตนด 11,463 บาท/ครัวเรือน 

กลวยน้ําวา 8,762 บาท/ครัวเรือน ขาว 6,255 บาท/ครัวเรือน แกวมังกร 6,053 บาท/ครัวเรือน ปาลมน้ํามัน 

5,271 บาท/ครัวเรือน พริก 5,083 บาท/ครัวเรือน ตะไคร 4,727 บาท/ครัวเรือน ฝรั่ง 1,762 บาท/ครัวเรือน 

มะละกอ 1,118 บาท/ครัวเรือน  

3) รายจาย ทางการปลูกพืช เกษตรกร มีรายจายทางการเกษตร กอนพัฒนา ป 2558 เฉลี่ย  

32,065 บาท/ครัวเรือน ลดลง 16,264 บาท/ครัวเรือน  ในหลังพัฒนา ป 2563  เปน 15,801 บาท/ครัวเรือน หรือ

ลดลงถึงรอยละ 50.72  โดยรายจายลดลงมากจากคา พันธุพืช ปุยเคมี และคาจางไถเตรียมดิน ลดลงรวม 13,359 

บาท/ครัวเรือน  (ตารางท่ี 5.8-5.9) 

 

ตารางท่ี 5.8 รายไดในรอบปของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 

2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563  การเปล่ียนแปลง 

บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ 

รวมเกษตร 91,342 34.82 101,017 66.00 9,675       10.59  

-พืช 70,058 26.71 72,227 47.19 2,169          3.10  
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รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563  การเปล่ียนแปลง 

บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ 

-ปศุสัตว 13,273 5.06 20,490 13.39 7,217       54.37  

-ประมง 8,011 3.05 8,300 5.42 289          3.61  

รวมนอกเกษตร 170,948 65.18 52,029 34.00 -118,919 -     69.56  

-รับจาง 39,577 15.09 7,227 4.72 -32,350 -     81.74  

-เงินเดือน 53,009 20.21 32,960 21.54 -20,049 -     37.82  

-คาขาย 78,361 29.88 11,842 7.74 -66,519 -     84.89  

รวมท้ังหมด 262,289 100 153,046 100.00 -109,243 -     41.65  

 

ตารางท่ี 5.9 รายจายทางการปลูกพืชของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอน

พัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

บาท/ครัวเรือน รอยละ บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ บาท/

ครัวเรือน 

รอยละ 

คาวัสดุ 18,800 58.63 7,642 48.37 -11,158 -     59.35  

-พันธุพืช 7,107 22.16 660 4.17 -6,447 -     90.71  

-ปุยเคมี 6,566 20.48 3,225 20.41 -3,341 -     50.88  

-ปุยคอก 644 2.01 921 5.83 277       43.01  

-ปุยอินทรีย 723 2.25 132 0.83 -591 -     81.74  

-สารกําจัดศัตรูพืช 70 0.22 32 0.20 -38 -     54.29  

-น้ํามันและไฟฟาเกษตร 2,268 7.07 2,673 16.92 405       17.86  

-วัสดุอ่ืนๆ 1,422 4.43 - -   

คาจาง 13,265 41.37 8,158 51.63 -5,107 -     38.50  

-คาจางปลูก 449 1.40 130 0.82 -319 -     71.05  

-คาเก็บเก่ียว 4,817 15.02 4,875 30.85 58          1.20  

-คาไถเตรียมดิน 6,694 20.88 3,123 19.77 -3,571 -     53.35  

-คาจางอ่ืนๆ 1,305 4.07 30 0.19 -1,275 -     97.70  

รวม 32,065 100.00 15,801 100.00 -16,264 -     50.72  
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4) ความหลากหลายของการผลิตพืช 

     ผลการพัฒนา 9 พืชผสมผสาน พบวา มีจํานวนชนิดพืชเพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนา ป 2558 ท่ีมีจํานวน 132 

ชนิด เปน 152 ชนิด ในป 2563  หลังพัฒนา หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 15.15 กลุมท่ีจํานวนพืชเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุม พืช

รายได เพ่ิมข้ึนเทาตัวเปน 42 ชนิด พืชสมุนไพรสุขภาพ 20 ชนิด เพ่ิมข้ึน รอยละ 33.33 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 

35.90 พืชใชสอย 21 ชนิด เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.25 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 19.54 พืชอนุรักษดิน น้ํา 4 ชนิด หรือ

เพ่ิม 1 เทา และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 13.06 พืชพลังงานและเชื้อเพลิง 7 ชนิด เพ่ิมข้ึน 6 เทา พืชอาหาร 47 ชนิด 

ลดลงรอย 17.54 พืชอาหารสัตว 5 ชนิด ลดลงรอยละ 28.57 แตมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 10.12 พืชอนุรักษพันธุกรรม

ทองถ่ิน 3 ชนิด ลดลงรอยละ 66.66 พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 4 ชนิดเทาเดิม แตมีผูปลูกเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.91 

(ตารางท่ี 5.10)  

ชนิดพืชท่ีนิยมปลูก ป 2563 

พืชรายได:  ตาลโตนด กลวยน้ําวา ขาว แกวมังกร ปาลมน้ํามัน  พริก ตะไคร ฝรั่ง  มะละกอ 

พืชอาหาร: ขาว พริก ตะไคร มะนาว ไผบาน ขม้ิน ขา พริกไทย มะกรูด มะละกอ ขิง กลวยน้ําวา  

มะมวง มะเขือยาว แกวมังกร ฝรั่ง ชะอม ผักหวาน ผักกาดขาว คะนา มะระ มะพราวน้ําหอม 

กระเพรา ผักน้ํา มะเขือพวง มะเขือเปราะ โหระพา ผักบุง กวางตุง ฯลฯ 

พืชอาหารสัตว: หญามัน หญาหวายขอ หญากานแดงหญาขน หญาเนเปยร ออย  

พืชสมุนไพรสุขภาพ: ไพล ขม้ินขาว ขาขาว รางจืด วานพญางู วานหางจระเขทุเรียนเทศ เตยหอม

     ฟาทะลายโจร มะเดื่อ เสลดพังพอน ใบขลู หนานเฉาเหวย ยอ ขม้ินชัน มะกรูด ฟกขาว อัญชัน  

พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช: ตะไครหอม สะเดาเทียม ใบกระเพรา ขา 

พืชอนุรักษดิน น้ํา: แฝก ถ่ัวเขียว ปอเทือง หญาเนเปยร  

พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน: กะเรกะรอน ตนหมากเมา กําชํา 

พืชใชสอย: ไผหวาน ตาลโตนด มะฮอกกานี ไผตงลืมแลง ตะเคียน กันเกรา สักแคนา 

  สะเดา กระถินเทพา พยุง ยางนา ตะกู  กระถินณรงค หวา ไผซางหมน ข้ีเหล็ก ตนขอย 

  ตนเค่ียม จามจุรี สน  

พืชพลังงานและเชื้อเพลิง: แคนา สักเก ไผ กันเกรา มะฮอกกานี ยางนา ข้ีเหล็ก 
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ตารางท่ี 5.10 ความหลากหลายของ 9 พืชผสมผสานพอเพียง ในการปลูกพืชของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง   

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

กลุมพืช กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

ชนิด

พืช 

รอยละผู

ปลูก 

ชนิด

พืช 

รอยละผู

ปลูก 

ชนิด

พืช 

รอยละผู

ปลูก 

รอยละ

จํานวนพืช 

1. พืชรายได 21 100 42 100 21 0 100.00 

2. พืชอาหาร 57 100 47 100 -10 0 -17.54 

3. พืชอาหารสัตว 7 43.18 5 53.3 -2 10.12 -28.57 

4. พืชสมุนไพรสุขภาพ 15 34.1 20 70.0 5 35.9 33.33 

5. พืชสมุนไพรกําจัด

ศัตรูพืช 

4 9.09 4 40.0 0 30.91 - 

6. พืชอนุรักษดิน น้ํา 2 13.64 4 26.7 2 13.06 100.00 

7. พืชอนุรักษ

พันธุกรรมทองถ่ิน 

9 22.73 3 10.0 -6 -12.73 -66.67 

8. พืชใชสอย 16 20.46 21 40.0 5 19.54 31.25 

9. พืชพลังงานและ

เชื้อเพลิง 

1 20.46 7 10.0 6 -10.46 600.00 

รวม 132  152  20 8.63 15.15 

 

5) ดานความพอประมาณ 

พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม ผลการพัฒนาในการปฏิบัติในการทําการ

ปลูกพืชท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม พบวา แตละครัวเรือน มีความถ่ีการมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ิมข้ึน จาก 0.82 ครั้ง/ป ชวงกอนพัฒนา ป 2558 เปน 2.50 ครั้ง/ป หลังพัฒนา ป 2563  

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 204.88 โดยเฉพาะในดาน การใหคําปรึกษาการปลูกพืชแกเพ่ือนบาน การไดรวมมือกับ

หนวยงานตางๆเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช และการไดรวมมือกับชุมชนเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช (ตารางท่ี 5.11)  

พืชกับความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ภาพรวมผลการพัฒนา พบวาทําใหเกษตรกรคํานึงถึงดาน

การปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน คือเพ่ิมจาก รอยละ 43.64 ในกอนพัฒนา ป 

2558 เปนรอยละ 70.00 ในหลังพัฒนา ป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 60.42 จะสังเกตพบวาดานท่ีปฏิบัติไดดีข้ึน
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มาก คือ ใสปูนขาวในดิน รักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาติ ปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา หาเศษพืช ฟางขาว คลุม

หนาดินในแปลงปลูกพืชผัก หรือคลุมโคนไมผลในฤดูแลง  (ตารางท่ี 5.12) 

พืชกับความสุขมวลรวม ภาพรวมผลการพัฒนา พบวา เกษตรกรมีความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึนจาก คะแนน 

2.00 ระดับปานกลาง เปน 2.36 ระดับมาก หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.00 โดยดานท่ีคะแนนเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 

50  เชน การเขามาสงเสริมการปลูกพืชของหนวยงานราชการ การสงเสริมใหนําพืชมาใชในดานสาธารณสุขของ

สถานบริการสาธารณสุข การชวยกันรักษาปาชุมชนหรือปาในท่ีสาธารณะของชุมชน การฟนฟูรักษาวัฒนธรรม

เก่ียวกับการปลูกพืชเชนขาว การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูท่ีเก่ียวกับการปลูกพืชของโรงเรียนและชุมชน  

(ตารางท่ี 5.13) 

 

ตารางท่ี 5.11 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : ความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคมของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 

2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

1. เยาวชนไดชวยทํางานปลูก

พืช 

0.90 10.00 2.6 9.45 1.7 188.89 

2. ผูสูงอายุไดชวยทํางานปลูก

พืช 

0.50 5.56 0.6 2.18 0.1 20.00 

3. สามี-ภรรยาไดชวยทํางาน

ปลูกพืช 

2.60 28.89 4.2 15.27 1.6 61.54 

4. การใหคําปรึกษาการปลูก

พืชแกเพ่ือนบาน 

0.40 4.44 4.6 16.73 4.2 1,050.00 

5. การไดชวยเหลือดาน

แรงงานในการปลูกพืชแก

เพ่ือนบาน 

0.50 5.56 1.7 6.18 1.2 240.00 

6. การไดชวยเหลือดาน

เครื่องมือการเกษตรในการ

ปลูกพืชแกเพ่ือนบาน 

1.00 11.11 2 7.27 1.0 100.00 

7. การไดชวยเหลือการแบง

บันผลผลิตพืชแกเพ่ือนบาน 

1.20 13.33 4.4 16.00 3.2 266.67 



286 
 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

จํานวน

ครั้งตอป 

รอยละ

ครัวเรือน 

8. การไดชวยเหลือการแบง

บันพันธุพืชแกเพ่ือนบาน 

1.00 11.11 2.3 8.36 1.3 130.00 

9. การไดรวมมือกับชุมชน

เวลามีกิจกรรมเก่ียวกับพืช 

0.60 6.67 3 10.91 2.4 400.00 

10. การไดรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆเวลามีกิจกรรม

เก่ียวกับพืช 

0.30 3.33 2.1 7.64 1.8 600.00 

11. การประกอบอาชีพท่ีสราง

ความเดือดรอน หรือทําให

มีขอขัดแยงกับเพ่ือนบาน

เชน สัตวเลี้ยงทําลายพืชผล

คนอ่ืน  

0 100 0 100 0 0 

เฉล่ีย 0.82 18.18 2.50 18.18 1.68 204.88 

 

ตารางท่ี 5.12 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมได

ทํา 

(รอย

ละ) 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมได

ทํา 

(รอย

ละ) 

จํานวน รอยละ 

1. ปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแปลงนา 22.73 77.27 60.00 40.00 37.27 163.97 

2. ไมเผาซังขาว เผาปาละเมาะ 90.91 9.09 86.67 13.33 (4.24) (4.66) 

3. ใสปุยคอก ปุยหมัก ในแปลงปลูกพืช 56.82 43.18 90.00 10.00 33.18 58.39 

4. ใสปูนขาวในดิน 15.91 84.09 56.67 43.33 40.76 256.19 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมได

ทํา 

(รอย

ละ) 

ไดทํา 

(รอย

ละ) 

ไมได

ทํา 

(รอย

ละ) 

จํานวน รอยละ 

5. ปลูกแฝกหรือพืชกันดินพังทลายหรือกัน

ดินชะลางในพ้ืนท่ีบอน้ําหรือรองสวน 

22.73 77.27 33.33 66.67 10.60 46.63 

6. หาเศษพืช ฟางขาว คลุมหนาดินใน

แปลงปลูกพืชผัก หรือคลุมโคนไมผลใน

ฤดูแลง 

38.64 61.36 90.00 10.00 51.36 132.92 

7. ไมใชสารฆาแมลงหรือพนสารกําจัด

วัชพืช 

77.27 22.73 16.67 83.33 (60.60) (78.43) 

8. มีการใชน้ําอยางประหยัด 45.45 54.55 93.33 6.67 47.88 105.35 

9. ปลูกไมยืนตนในไรนา 36.36 63.64 76.67 23.33 40.31 110.86 

10. รักษาสภาพปาท่ีมีอยูในธรรมชาต ิ 29.55 70.45 96.67 3.33 67.12 227.14 

เฉล่ีย 43.64 56.36 70.00 30.00 26.36 60.42 

 

ตารางท่ี 5.13 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความพอประมาณ : พืชกับความสุขมวลรวม ของเกษตรกรหมูท่ี7 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย รอยละ 

ความพึงพอใจตอ รัฐบาล หนวยงาน

ราชการ และชุมชน 

      

1. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการ

ปลูกพืช 

1.91 ปาน

กลาง 

2.53 มาก 0.62 32.46 

2. การเขามาสงเสริมการปลูกพืชของ

หนวยงานราชการ 

1.30 นอย 2.60 มาก 1.30 100.00 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย รอยละ 

3. ความรวมมือของชาวบานในหมูบาน

ท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืช 

2.11 ปาน

กลาง 

2.13 ปาน

กลาง 

0.02 0.95 

4. การเสียสละของชาวบานในหมูบาน

ท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืช 

2.11 ปาน

กลาง 

1.93 ปาน

กลาง 

(0.18) -8.53 

5. การสงเสริมใหนําพืชมาใชในดาน

สาธารณสุขของสถานบริการ

สาธารณสุข 

1.18 นอย 1.97 

 

ปาน

กลาง 

0.79 66.95 

6. การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา

เรียนรูท่ีเก่ียวกับการปลูกพืชของ

โรงเรียนและชุมชน 

1.32 นอย 2.1 ปาน

กลาง 

0.78 59.09 

7. การจัดการแกปญหาเรื่องโจรลัก

ขโมยผลผลิตพืชของหนวยงานและ

ชุมชน 

1.14 นอย 1.63 นอย 0.49 42.98 

8. การชวยกันรักษาปาชุมชนหรือปา

ในท่ีสาธารณะของชุมชน 

1.27 นอย 2.27 ปาน

กลาง 

1.00 78.74 

9. การฟนฟูรักษาวัฒนธรรมเก่ียวกับ

การปลูกพืชเชนขาวของชุมชน 

1.16 นอย 2.03 ปาน

กลาง 

0.87 75.00 

รวม 1.50 นอย 2.13 ปาน

กลาง 

0.63 42.15 

ความพึงพอใจตอ ตัวเองและ

ครอบครัว 

      

1. การปลูกพืชไดทําใหทานมีสุขภาพ

แข็งแรง 

2.55 มาก 2.77 มาก 0.22 8.63 

2. การปลูกพืชไดทําใหทานรูมีความ

สึกมีความสุขและสบายใจไมเครียด 

2.61 มาก 3 มาก 0.39 14.94 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนนเฉล่ีย รอยละ 

3. การปลูกพืชไดทําใหทานมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน 

2.14 ปาน

กลาง 

2.63 มาก 0.49 22.90 

4. การปลูกพืชไดทําใหมีการพบปะ

กับเพ่ือนบานและบุคคลตางๆ 

2.55 มาก 2.7 มาก 0.15 5.88 

5. การปลูกพืชไดสนับสนุนใหทานได

คิดดี ทําดี เพ่ือสวนรวม 

2.61 มาก 2.77 มาก 0.16 6.13 

รวม 2.492 มาก 2.774 มาก 0.282 11.32 

รวมท้ังหมด ดานความสุขมวลรวม 2.00 ปาน

กลาง 

2.36 มาก 0.36 18.00 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

6) ดานมีความภูมิคุมกัน 

ผลการพัฒนาพบวา ภาพรวมพบวา คะแนน ดานมีความภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึนจาก 0.78  ระดับนอย ในป

2558 กอนพัฒนา เปน 1.89 ระดับปานกลาง หลังพัฒนา ป 2563 เพ่ิมจาก หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 142.31 โดยความ

มีภูมิคุมกัน ตอผลกระทบอยางทันทีทันได เพ่ิมข้ึนรอยละ  112.84 ความมีภูมิคุมกัน ตอภาวะแนวโนม ตามฤดูกาล  

เพ่ิมข้ึนรอยละ 86.28 ความมีภูมิคุมกัน ตอผลการทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตาง เพ่ิมข้ึนรอยละ 

388.24 ดานท่ีสามารถเพ่ิมคะแนนไดมากกวาเทาตัว คือ ความภูมิคุมกันจากการโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/

สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน การท่ีบริษัทเอกชนรายใหญไดมาเปดกิจการใกลๆหมูบาน การเปลี่ยนนโยบาย

สงเสริมการปลูกพืชของ อบต. เชนยกเลิกการชวยเหลือวัสดุหรือการลงทุน เม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานไมไดเม่ือ

เกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืชใดพืชหนึ่งอยางฉับพลัน  และ เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสงเงินกู

ธนาคาร (ตารางท่ี 5.14)  

7) ดานการเพ่ิมทุนในการดํารงชีพ   

ทุนมนุษย   เพ่ิมข้ึนจาก 1.42  ระดับนอย ในป 2558 กอนพัฒนา เปน 1.87 ระดับปานกลาง หลังพัฒนา 

ป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.69  โดยดานท่ีเกษตรกรมีความสามารถเพ่ิมมาก คือ ความรู ความสามารถดาน

การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และ ความรูความสามารถดานการใชปุยท่ีถูกตองตามความตองการของพืช  
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ทุนการเงิน การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ เพ่ิมข้ึน จากกอนพัฒนา 

3,024 บาท/ป  มีการออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช ลดลง 4,200 บาท มีจํานวนแหลงเงินทุนท่ีกูยืมมาทําการ

ปลูกพืชเพ่ิมข้ึน และจํานวนเงินกูท่ีนํามาใชในการปลูกพืช 22,879 บาท/ป   

ทุนธรรมชาติ เพ่ิมข้ึนจาก 1.91  ในป 2558 กอนพัฒนา เปน 2.15 หลังพัฒนา ป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 12.57 โดยดานท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมาก คือ ระดับความอุดมสมบูรณของพืชผักผลไมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติใน

แปลงปลูกพืช ระดับความชุมชื้นของหนาดินท่ีในแปลงไมผลในชวงหนาแลง ระดับความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา 

หอย ปลา ปู ในแหลงน้ํารองสวนหรือในนา ดานท่ีจัดการไดไมดีข้ึนคือ การลดการชะลางของดินท่ีใชปลูกพืช 

ทุนกายภาพ หลังพัฒนา ป 2563 มีคะแนนลดลงจากป 2558 กอนพัฒนา รอยละ 3.40 เนื่องจากปญหา

ขาดไฟฟาท่ีใชในไรนา  

ทุนสังคม หลังพัฒนา ป 2563 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากป 2558 กอนพัฒนา รอยละ 47.22 โดยเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ดานจํานวนโครงการท่ีรวมงานกับหนวยงานตางๆ การไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการกลุม การเขารวมเปนสมาชิก

กลุมตางๆในชุมชนและนอกชุมชน และ การไดรับคัดเลือกใหเปนหัวหนากลุม (ตารางท่ี 5.15) 

 

ตารางท่ี 5.14 การประเมินพฤติกรรมดาน ความมีภูมิคุมกัน ตอผลกระทบท่ีจะความเสียหายตอพืช ของเกษตรกร

หมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา  

ป 2558 

หลังพัฒนา  

ป 2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแน

นเฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

ความมีภูมิคุมกัน ตอผลกระทบอยางทันที

ทันได   

      

1. เม่ือเกิดภัยน้ําทวมฉับพลันหรือภัยแลง 1.43 นอย 2.33 ปานกลาง 0.9 62.94 

2. เม่ือเกิดความตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน  1.3 นอย 2.03 ปานกลาง 0.73 56.15 

3. เม่ือเกิดการเจ็บปวยจนทํางานไมได 0.55 นอย 2.13 ปานกลาง 1.58 287.27 

4. เม่ือเกิดศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงในพืช

ใดพืชหนึ่งอยางฉับพลัน  

0.77 นอย 2.13 ปานกลาง 1.36 176.62 

รวม 1.01 นอย 2.16 ปานกลาง 1.14 112.84 

ความมีภูมิคุมกัน ตอภาวะแนวโนม ตาม

ฤดูกาล   

      

5. เม่ือเกิดราคาผลผลิตของพืชชนิดใดชนิด

หนึ่งตกต่ํา  

1.16 นอย 1.97 ปานกลาง 0.81 69.83 
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รายการ กอนพัฒนา  

ป 2558 

หลังพัฒนา  

ป 2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแน

นเฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

6. เม่ือเกิดผลผลิตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งได

นอยกวาท่ีคาดการณไว  

1.14 นอย 2.07 ปานกลาง 0.93 81.58 

7. เม่ือปุยเคมีราคาสูงข้ึน  1.16 นอย 1.80 ปานกลาง 0.64 55.17 

8. เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีจะตองหาเงินไปสง

เงินกูธนาคาร  

0.55 นอย 1.63 นอย 1.08 196.36 

รวม 1.00 นอย 1.87 ปานกลาง 0.87 86.28 

ความมีภูมิคุมกัน ตอผลการทบจากการ

เปล่ียนแปลงจากหนวยงานตาง 

      

9. การเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการปลูกพืช

ของรัฐบาล  

0.93 นอย 1.77 ปานกลาง 0.84 90.32 

10. การเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการปลูกพืช

ของ อบต. เชนยกเลิกการชวยเหลือวัสดุ

หรือการลงทุน 

0.16 นอย 1.23 

 

นอย 1.07 668.75 

11. การท่ีบริษัทเอกชนรายใหญไดมาเปด

กิจการใกลๆหมูบาน 

0.14 นอย 2.00 ปานกลาง 1.86 1,328.57 

12. การโฆษณาหรือชักชวนใหซ้ือปุย/

สารเคมีของบริษัทหรือตัวแทน 

0.11 นอย 1.60 นอย 1.49 1,354.55 

รวม 0.34 นอย 1.65 นอย 1.32 388.24 

รวมท้ังหมด ดานความมีภูมิคุมกัน 0.78 นอย 1.89 ปานกลาง 1.11 142.31 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

 

ตารางท่ี 5.15 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับการสรางภูมิคุมกันจากการเพ่ิมตนทุน / ทรัพยสินในการการดํารง

ชีพ ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 

2563  



292 
 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ 

ทุนมนุษย          

1. ความรู ความสามารถดาน การ

ขยายพันธุพืช  

1.36 นอย 1.43 นอย 0.07 5.15 

2. ความรู ความสามารถดาน การผลิต

ปุยหมัก/ชีวภาพ  

1.59 นอย 1.97 ปาน

กลาง 

0.38 23.90 

3. ความรู ความสามารถดาน การผลิต

สารสกัดจากพืช 

1.27 นอย 1.80 ปาน

กลาง 

0.53 41.73 

4. ความรู ความสามารถดาน การ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช  

1.25 นอย 1.77 ปาน

กลาง 

0.52 41.60 

5. ความรู ความสามารถดาน การ

ปองกันกําจัดโรคพืช  

1.20 นอย 1.63 นอย 0.43 35.83 

6. ความรู ความสามารถดาน การใชปุย

ท่ีถูกตองตามความตองการของพืช  

1.45 นอย 2.17 ปาน

กลาง 

0.72 49.66 

7. ความรู ความสามารถดานการเพ่ิม

คุณภาพผลผลิต  

1.36 นอย 2.27 ปาน

กลาง 

0.91 66.91 

8. ความรู ความสามารถดานการแปร

รูปผลผลิตพืช  

1.64 นอย 2.07 ปาน

กลาง 

0.43 26.22 

9. ความสามารถในการพูดในท่ีชุมชน 

หรือเวลามีการประชุม 

1.64 นอย 1.70 ปาน

กลาง 

0.06 3.66 

รวม 1.42 นอย 1.87 ปาน

กลาง 

0.45 31.69 

ทุนการเงิน รอยละ เฉล่ีย รอยละ เฉล่ีย รอยละ เฉล่ีย 

1. การไดรับการชวยเหลือวัสดุและการ

ลงทุนในการปลูกพืชจากภาครัฐ 

4.55 1,295 14.40 4,319 9.85 3,024 

2. มีการออมเงินเพ่ือไวลงทุนทําปลูกพืช 

(บาท) 

79.55 16,000 11.80 11,800 -67.75 -4,200 

3. มีจํานวนแหลงเงินทุนท่ีกูยืมมาทํา

การปลูกพืชก่ีแหลง  

47.73 0.57 35.00 0.70 -12.73 0.13 
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รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ 

4. จํานวนเงินกูท่ีนํามาใชในการปลูกพืช 

(บาท) 

47.73 107,704 9.33 130,583 -38.4 22,879 

ทุนธรรมชาติ       

1. ระดับความอุดมสมบูรณของธาตุ

อาหารในดินท่ีใชปลูกพืช 

2.11 ปาน

กลาง 

2.33 ปาน

กลาง 

0.22 10.43 

2. ระดับความรวนซุยของดินท่ีใชปลูก

พืช 

1.91 ปาน

กลาง 

2.30 ปาน

กลาง 

0.39 20.42 

3. ระดับการลดการชะลางของดินท่ีใช

ปลูกพืช 

2.64 มาก 1.53 นอย -1.11 -42.05 

4. ระดับความชุมชื้นของหนาดินท่ีใน

แปลงไมผลในชวงหนาแลง 

1.34 นอย 1.83 ปาน

กลาง 

0.49 36.57 

5. ระดับความเปนกรดดางของดิน ท่ี

เหมาะสมตอการปลูกพืช 

1.75 ปาน

กลาง 

2.13 ปาน

กลาง 

0.38 21.71 

6. ปริมาณไสเดือนและแมลงหรือ

สิ่งมีชีวิตในดินท่ีใชปลูกพืช 

2.00 ปาน

กลาง 

2.17 ปาน

กลาง 

0.17 8.50 

7. ระดับความชุกชุมของ นก งู กบ 

แมงมุม แมลงปอ ในแปลงปลูกพืช 

1.93 ปาน

กลาง 

2.23 ปาน

กลาง 

0.3 15.54 

8. ระดับความอุดมสมบูรณของพืชผัก

ผลไมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติใน

แปลงปลูกพืช 

1.75 ปาน

กลาง 

2.43 มาก 0.68 38.86 

9. ระดับความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา 

หอย ปลา ปู ในแหลงน้ํารองสวน

หรือในนา 

1.77 ปาน

กลาง 

2.40 มาก 0.63 35.59 

รวม 1.91 ปาน

กลาง 

2.15 ปาน

กลาง 

0.24 12.57 

ทุนกายภาพ 
      

1. ระดับความสะดวกในการเดินทาง 

ขนสง ระหวางแปลงนา/สวน ถึง

บาน 

2.75 มาก 2.87 มาก 0.12 4.36 
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รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ 

2. ระดับท่ัวถึง ความเพียงพอของน้ํา

ท่ีใชทําการปลูกพืช 

2.34 มาก 2.33 ปาน

กลาง 

-0.01 -0.43 

3. ระดับท่ัวถึง ความเพียงพอของ

ไฟฟาท่ีใชในไรนา 

1.77 ปาน

กลาง 

1.33 นอย -0.44 -24.86 

4. ความพอเพียงของเครื่องมือ

เครื่องจักรท่ีหามาใชทําการปลูก

พืช 

2.55 มาก 2.57 มาก 0.02 0.78 

รวม 2.35 มาก 2.28 ปาน

กลาง 

-0.08 -3.40 

ทุนทางสังคม รอยละ  รอยละ  รอยละ รอยละ 

1. การเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆใน

ชุมชนและนอกชุมชน 

31.82  36.25  4.43 13.92 

2. การไดรับคัดเลือกใหเปนหัวหนากลุม 2.27  9.33  7.06 311.01 

3. การไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการ

กลุม 

11.36  21.33  9.97 87.76 

4. จํานวนโครงการท่ีรวมงานกับ

หนวยงานตางๆ 

4.55  15.78  11.23 246.81 

รวม 15.15  22.30  7.15 47.22 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

 7) ดานความมีเหตุผล 

ภาพรวมมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1.97 ในป 2558 กอนพัฒนา เปน 2.10 หลังพัฒนา ป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 6.60 โดยดานท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมาก คือดาน ความเพียร เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.65 เชน ในดาน ความสําเร็จของ

ทานในการแกปญหาแมลงศัตรูพืช ความสําเร็จของทานในการทําใหไดผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน ความสําเร็จของทานใน

ลดตนทุน และสรางกําไร ดานความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ิมข้ึนรอยละ  20.57 เชนใน

ดานมีการวางแผนปองกันแกไขปญหาการปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึนได กอนเริ่มปลูกพืช จะทําการคนควา หาความรูกอน  

มีการจัดทําบัญชีตนทุนรายไดการปลูกพืช ดานการใชเหตุใชผล เพ่ิมข้ึนรอยละ  11.06 เชน การสืบคนหาสาเหตุ

ของปญหาท่ีเกิดกับพืช  การตัดสินใจกอนจะซ้ือสารเคมี การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตใหมีรสชาติดีข้ึน ดานคุณธรรม 

ลดลงรอยละ 972 จากการไมแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับแปลงปลูกเพ่ือบริโภคเองออกจากกัน  ท้ิงขยะ เศษพืช 



295 
 

ไปในแปลงปลูกพืชของเพ่ือนบาน ท้ิงสารเคมีหรือของเสียไปในแหลงน้ําหรือคลองธรรมชาติ แตมีดานท่ีมีคะแนน

เพ่ิมข้ึน คือ มีการปฏิบัติดูแลรักษาพืชไดถูกตองตรงตามแผนท่ีไดตกลงกับเจาหนาท่ี คัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดี

ออกจากกันกอนนําไปขาย และผลผลิตท่ีนําไปขายไมมีสารพิษตกคาง  (ตารางท่ี 5.16 )  

 

ตารางท่ี 5.16 การประเมินพฤติกรรมดานพืชกับความมีเหตุมีผล ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิง

หนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

การใชเหตุใชผล       

1. การเลือกชนิดพืชท่ีจะปลูกวาชวง

ไหนจะปลูกอะไร 

2.41 มาก 2.20 ปาน

กลาง 

-0.21 -8.71 

2. การตัดสินใจเลือกใชพันธุพืชวาจะใช

พันธุอะไร 

2.39 มาก 2.13 ปาน

กลาง 

-0.26 -10.88 

3. การเตรียมดินเตรียมหลุมปลูกพืช 2.39 มาก 2.27 ปาน

กลาง 

-0.12 -5.02 

4. การตัดสินใจกอนจะซ้ือปุย 1.91 ปาน

กลาง 

2.23 ปาน

กลาง 

0.32 16.75 

5. การสืบคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิด

กับพืช  

1.70 ปาน

กลาง 

2.23 ปาน

กลาง 

0.53 31.18 

6. การตัดสินใจกอนจะซ้ือสารเคมี 1.84 ปาน

กลาง 

2.43 มาก 0.59 32.07 

7. การใหน้ําพืช 1.98 ปาน

กลาง 

1.90 ปาน

กลาง 

-0.08 -4.04 

8. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตใหมีรสชาติดี

ข้ึน 

1.77 ปาน

กลาง 

2.37 มาก 0.6 33.90 

9. การเพ่ิมผลผลิตใหไดมากข้ึน 1.93 ปาน

กลาง 

2.30 ปาน

กลาง 

0.37 19.17 

10. การกําหนดราคาผลผลิตท่ีจะขาย 1.55 นอย 2.00 ปาน

กลาง 

0.45 29.03 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

รวม 1.99 ปาน

กลาง 

2.21 ปาน

กลาง 

0.22 13.34 

ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

ตรวจสอบ ติดตาม 

      

1. มีการคาดการณถึงปญหาการปลูก

พืชท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนา 

1.68 ปาน

กลาง 

2.00 

 

ปาน

กลาง 

0.32 19.05 

2. มีการวางแผนปองกันแกไขปญหา

การปลูกพืชท่ีจะเกิดข้ึนได 

1.68 ปาน

กลาง 

2.10 ปาน

กลาง 

0.42 25.00 

3. กอนเริ่มปลูกพืช จะทําการคนควา 

หาความรูกอน  

1.89 ปาน

กลาง 

2.37 มาก 0.48 25.40 

4. มีการปรึกษาหารือรวมกับผูอ่ืนใน

การปลูกพืช 

2.09 ปาน

กลาง 

2.37 มาก 0.28 13.40 

5. มีการประเมินผลไดผลเสียกอนการ

ปลูกพืช 

1.82 ปาน

กลาง 

2.00 ปาน

กลาง 

0.18 9.89 

6. การตรวจสอบติดตามการปลูกพืช

อยางสมํ่าเสมอ 

2.23 ปาน

กลาง 

2.77 มาก 0.54 24.22 

7. มีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติดูแล

รักษาพืช 

1.30 นอย 1.57 นอย 0.27 20.77 

8. มีการจัดทําบัญชีตนทุนรายไดการ

ปลูกพืช 

1.34 นอย 1.73 ปาน

กลาง 

0.39 29.10 

รวม 1.75 ปาน

กลาง 

2.11 ปาน

กลาง 

0.36 20.85 

คุณธรรม        

1. ผลผลิตท่ีนําไปขายไมมีสารพิษ

ตกคาง 

2.59 มาก 2.70 มาก 0.11 4.25 

2. ไมแยกแปลงปลูกพืชเพ่ือขายกับ

แปลงปลูกเพ่ือบริโภคเองออกจากกัน 

2.64 มาก 1.80 ปาน

กลาง 

-0.84 -31.82 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

3. ไมท้ิงขยะ เศษพืช ไปในแปลงปลูก

พืชของเพ่ือนบาน 

2.93 มาก 1.90 ปาน

กลาง 

-1.03 -35.15 

4. ไมท้ิงสารเคมีหรือของเสียไปในแหลง

น้ําหรือคลองธรรมชาติ 

2.95 มาก 1.90 ปาน

กลาง 

-1.05 -35.59 

5. คัดแยกผลผลิตท่ีดีและไมดีออกจาก

กันกอนนําไปขาย 

2.11 ปาน

กลาง 

2.67 มาก 0.56 26.54 

6. มีการปฏิบัติดูแลรักษาพืชไดถูกตอง

ตรงตามแผนท่ีไดตกลงกับเจาหนาท่ี 

1.41 นอย 2.80 มาก 1.39 98.58 

7. ขอมูลการผลิตพืชท่ีบอกกับผูอ่ืนนั้น

จะไมมีการปกปดบางเรื่องเอาไว 

2.64 มาก 1.87 ปาน

กลาง 

-0.77 -29.17 

รวม 2.47 มาก 2.23 ปาน

กลาง 

-0.24 -9.72 

ความเพียร        

1. ความสําเร็จของทานในการปรับปรุงดิน

ใหดีข้ึน 

1.95 ปาน

กลาง 

2.40 มาก 0.45 23.08 

2. ความสําเร็จของทานในการแกปญหาโรค

พืช 

1.39 นอย 1.93 ปาน

กลาง 

0.54 38.85 

3. ความสําเร็จของทานในการแกปญหา

แมลงศัตรูพืช 

1.34 นอย 1.97 ปาน

กลาง 

0.63 47.01 

4. ความสําเร็จของทานในการทําใหไดผล

ผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 

1.59 นอย 2.37 มาก 0.78 49.06 

5. ความสําเร็จของทานในทําใหผลผลิต

คุณภาพดีข้ึน 

1.77 ปาน

กลาง 

2.33 ปาน

กลาง 

0.56 31.64 

6. ความสําเร็จของทานในลดตนทุน และ

สรางกําไร 

1.75 ปาน

กลาง 

2.57 มาก 0.82 46.86 

รวม 1.63 นอย 2.26 ปาน

กลาง 

0.63 38.61 
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รายการ กอนพัฒนา ป 

2558 

หลังพัฒนา ป 

2563 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

รวมท้ังหมด ความมีเหตุมีผล 1.97 ปาน

กลาง 

2.10 ปาน

กลาง 

0.13 6.60 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

8) การปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ 23 หลักทรงงานของในหลวง ร.9  มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 2.08 ในป 2558 

กอนพัฒนา เปน 2.28 หลังพัฒนา ป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ  10.38   โดยดานท่ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมาก การ

นํามาใชในการปลูกพืช เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.37 เชน ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหงาย ไดประโยชนสูงสุด  

ความเพียร และ ขาดทุนคือกําไร การนํามาใชในการเปนอยูของครอบครัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.58 เชน เศรษฐกิจ

พอเพียง  การปลูกพืชเพ่ือใหพออยูพอกิน ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด การแสดงความจริงใจตอเพ่ือน

บาน การนํามาใชในการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.24 เชน การรู รัก สามัคคี   (ตารางท่ี 5.17) 

 

 

 

ตารางท่ี 5.17 การประเมินพฤติกรรมและความเขาใจดานการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักการทรงงาน 23 ประการ

ของในหลวง ของเกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลัง

พัฒนา ป 2563 

รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

การนํามาใชในการมีสวน

รวมกับชุมชน 

      

1. ประโยชนสวนรวม  2.70 มาก 2.50 มาก -0.2 -7.41 

2. การมีสวนรวม 2.05 ปานกลาง 1.77 ปานกลาง -0.28 -13.66 

3. ระเบิดจากขางใน 2.27 ปานกลาง 2.40 มาก 0.13 5.73 

4. รู รัก สามัคคี  1.91 ปานกลาง 2.47 มาก 0.56 29.32 

รวม 2.23 ปานกลาง 2.28 ปานกลาง 0.05 2.24 
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รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

การนํามาใชในการเปนอยู

ของครอบครัว 

      

1. การพ่ึงตนเอง  2.75 มาก 2.00 ปานกลาง -0.75 -27.27 

2. การปลูกพืชเพ่ือใหพออยู

พอกิน 

1.98 ปานกลาง 2.63 มาก 0.65 32.83 

3. เศรษฐกิจพอเพียง  1.82 ปานกลาง 2.90 มาก 1.08 59.34 

4. การแสดงความจริงใจตอ

เพ่ือนบาน 

1.98 ปานกลาง 2.50 มาก 0.52 26.26 

5. ภูมิสังคม  1.30 นอย 1.53 นอย 0.23 17.69 

6. ประหยัด เรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด  

1.89 ปานกลาง 2.37 

 

มาก 0.48 25.40 

7. บริการรวมท่ีจุดเดียว 2.48 มาก 1.87 ปานกลาง -0.61 -24.60 

8. ปลูกปาในใจคน 2.50 มาก 2.33 ปานกลาง -0.17 -6.80 

9. ทํางานอยางมีความสุข   2.64 มาก 2.87 มาก 0.23 8.71 

รวม 2.15 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 0.12 5.58 

การนํามาใชในการปลูกพืช       

1. องครวม 2.50 มาก 2.53 มาก 0.03 1.20 

2. ทําตามลําดับข้ัน  2.57 มาก 2.77 มาก 0.2 7.78 

3. แกปญหาท่ีจุดเล็ก 2.34 มาก 2.43 มาก 0.09 3.85 

4. ศึกษาขอมูลอยางเปน

ระบบ 

1.73 ปานกลาง 2.43 มาก 0.7 40.46 

5. ไมติดตํารา 1.70 ปานกลาง 1.77 ปานกลาง 0.07 4.12 

6. ความเพียร 2.18 ปานกลาง 2.77 มาก 0.59 27.06 

7. ใชอธรรมปราบอธรรม 1.57 นอย 1.77 ปานกลาง 0.2 12.74 

8. ใชธรรมชาติ ชวย

ธรรมชาติ 

1.68 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 0.32 19.05 

9. ขาดทุนคือกําไร  1.77 ปานกลาง 2.23 ปานกลาง 0.46 25.99 
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รายการ กอนพัฒนา ป 2558 หลังพัฒนา ป 2563 การเปล่ียนแปลง 

คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ คะแนน

เฉล่ีย 

รอยละ 

10. ทําใหงาย ไดประโยชน

สูงสุด  

1.61 นอย 2.13 ปานกลาง 0.52 32.30 

รวม 1.97 ปานกลาง 2.45 มาก 0.48 24.37 

รวมท้ังหมด 2.12 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 0.22 10.38 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 
 

 

 

 

 

9) สรุปผลรวมการประเมินผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา  

ความพอเพียงในการผลิตพืช   

ดานความประมาณ กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 1.38 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.32 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 68.56  จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง 

ดานความมีภูมิคุมกัน กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 0.78 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 1.89 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 141.70 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง 

ดานทุนการดํารงชีพ กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 1.89 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.10 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.74 อยูในระดับปานกลาง 

 ดานความมีเหตุมีผล กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 1.96 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.20 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.37  อยูในระดับปานกลาง 

ดานการนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติ  กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 2.126 หลังพัฒนา ป 2563  

มีคะแนน 2.33 เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.24 อยูในระดับปานกลาง 

คะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับ

คะแนน 1.63 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.17 เพ่ิมข้ึนรอยละ 33.41 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง 

(ตารางท่ี 5.18 ภาพท่ี 5.16-5.17)  
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ตารางท่ี 5.18 สรุปคะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา ของเกษตรกรหมูท่ี7 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 

รายการ คะแนนกอนพัฒนา  

ป 2558 

คะแนนหลังพัฒนา  

ป 2563 

คะแนนการ

เปล่ียนแปลง 

รอยละ 

คะแนนการ

เปล่ียนแปลง 

ความพอประมาณ 1.38 นอย 2.32 ปานกลาง 0.94 68.56 

พืชกับความเปนอยูใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม 

0.82 นอย 2.50 มาก 1.68 204.88 

พืชกับความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.31 นอย 2.10 ปานกลาง 0.79 60.40 

พืชกับความสุขมวลรวม 2.00 ปานกลาง 2.36 มาก 0.36 18.00 

ความมีภูมิคุมกัน 0.78 นอย 1.89 ปานกลาง 1.11 141.70 

ผลกระทบอยางทันทีทันได 1.01 นอย 2.16 ปานกลาง 1.14 112.87 

ภาวะแนวโนม ตามฤดูกาล 1.00 นอย 1.87 ปานกลาง 0.87 87.00 

ผลการทบจากการ

เปลี่ยนแปลงจากหนวยงาน

ตาง 

0.34 นอย 1.65 ปานกลาง 1.32 388.24 

ทุนดํารงชีพ 1.89 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 0.20 10.74 

ทุนมนุษย 1.42 นอย 1.87 ปานกลาง 0.45 31.69 

ทุนธรรมชาติ 1.91 ปานกลาง 2.15 ปานกลาง 0.24 12.57 

ทุนกายภาพ 2.35 มาก 2.28 ปานกลาง (0.08) (3.40) 

ความมีเหตุมีผล 1.96 ปานกลาง  2.20 ปานกลาง  0.24 12.37 

การใชเหตุใชผล 1.99 ปานกลาง  2.21 ปานกลาง  0.22 11.06 

ความรอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง ตรวจสอบ 

ติดตาม 

1.75 ปานกลาง  2.11 ปานกลาง  0.36 20.57 

คุณธรรม 2.47 มาก 2.23 ปานกลาง (0.24) (9.72) 

ความเพียร 1.63 นอย 2.26 ปานกลาง 0.63 38.65 

การนําหลักทรงงานมาปฏิบัต ิ 2.12 ปานกลาง  2.33 ปานกลาง 0.22 10.24 

การนํามาใชในการมีสวน

รวมกับชุมชน 

2.23 ปานกลาง  2.28 ปานกลาง  0.05 2.24 
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การนํามาใชในการเปนอยู

ของครอบครัว 

2.15 ปานกลาง  2.27 ปานกลาง  0.12 5.58 

การนํามาใชในการปลูกพืช 1.97 ปานกลาง  2.45 มาก 0.48 24.37 

รวมท้ังหมด 1.63 นอย 2.17 ปานกลาง 0.54 33.41 

เกณฑประเมิน คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 ระดับมาก 1.67 – 2.33 ระดับปานกลาง 100-1.66 ระดับนอย 

 

 

 
ภาพท่ี 5.16   คะแนนการประเมินผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา ของเกษตรกรหมู

ท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 
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คะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา 

ป 2558 ป 2563
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ภาพท่ี 5.17   คะแนนการเปลี่ยนแปลงระดับความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา ของ

เกษตรกรหมูท่ี7 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กอนพัฒนา ป 2558 และ หลังพัฒนา ป 2563 
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คะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา 
คะแนนการเปลี่ยนแปลง
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 บทสรุปการพัฒนาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการพัฒนาการ

ผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนและพอเพียงในการผลิตพืช  

1. การนําศาสตรพระราชา มาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืช  คือ การนํา 23 หลักทรงงานของใน

หลวง ร.9 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักในการทําวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช โดยมี

กิจกรรมท่ีดําเนินการ คือ การนํามาใชในกระบวนการวิจัยและพัฒนา มี 3 ข้ันตอนดังนี้  ข้ันตอนการวิเคราะห

ชุมชน กําหนดเปาหมาย และวางแผนงาน  ข้ันตอนการพัฒนาและติดตาม  ข้ันตอนการสรุปผลการพัฒนา นํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการผลิตพืช   

 2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชและการเคล่ือนไหวทางสังคม (social movement ) เพ่ือ

สนับสนุนการนําศาสตรพระราชาใชในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช  สรุปผลดังนี้  

2.1 การพัฒนาความรูความเขาใจและการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทรงงานของในหลวง 

ร.9 มาใชในชีวิตประจําวันของเกษตรกร ในปเริ่มตนของโครงการ เกษตรกรสวนใหญจะคํานึงถึงเรื่องท่ีเก่ียวกับการ

เปนอยูในครอบครัวตนเอง เชน การอยูอยางพอเพียง ปลูกสิ่งท่ีกิน กินในสิ่งท่ีปลูก หลังจากมีการใหความรูเพ่ิมเติม

ในปตอๆมาเกษตรกรจะคํานึงถึงการอยูรวมกับเพ่ือนบานมากข้ึน เชน การแจกจายแบงปน  

2.2 การจัดตั้งกลุมเกษตรกร “วิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง 

พบวาประธานกลุมมีบทบาทสําคัญในการรักษาไวซ่ึงการรวมตัวของสมาชิก นอกจากประธานแลวคณะกรรมการ

กลุมตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สมาชิกใหความรวมมือ และราชการสนับสนุนอยางจริงจัง  การไมใชเงินใน

การขับเคลื่อน การใหมีกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายในและนอกชุมชน ในสวนของการพัฒนากลุม

เปนวิสาหกิจชุมชนประกอบธุรกิจ พบวาจําเปนตองสนับสนุนในชวงการเริ่มตนท้ังดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

ความรู และการจัดหาตลาดสินคา และในระยะยาวควรมีการพัฒนาทักษะเกษตรกรใหเปนนักการตลาด หรือ เปน

พานิชตําบล ในการนําสินคาชุมชนออกสูตลาดท้ังตลาดออนไลนและตลาดท่ัวไป และจากกรณีของการบริหาร

จัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรพรีเม่ียมรําแดง พบวามีรายได เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 

103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย 52,822 บาท/ป ทําใหกลวยท่ีปลูกในชุมชนขายได 73,900 บาท จางแรงชุมชน

123,673 บาท ปนผลจัดสรรใหสมาชิก 6.41 % สูงกวาการดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร 6.41 เทา และ

จําเปนตองใหความรูการเกษตรกรดานการจัดการธุรกิจเพ่ิมเติม สิ่งท่ีสะทอนความสําเร็จของการพัฒนากลุม

เกษตรกรในโครงการวิจัย คือสงผลใหหนวยงานตางๆ เขามาตอยอดสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในดานการ

สนับสนุนธุรกิจการแปรรูปกลวยของกลุม และการนําโครงการตางๆลงมาพัฒนาพ้ืนท่ีโดยผานทางกลุมเนื่องจาก

เชื่อม่ันในความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนในหลายๆดานท้ังการเรียนตอนอกเวลา 

การคัดเลือกสมาชิกกลุมเขาประกวดเปนเกษตรกรดีเดนสาขาตางๆ  
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2.3 กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาดสินคาเกษตร และทองเท่ียวชุมชน  การทดลองจัดตั้ง  

“ตลาดพรีเม่ียมรําแดง” เพ่ือจําหนายสินคาในชุมชน และเชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงเกษตร สนองนโยบาย “ตลาด

นํา” ของรัฐบาล บทสรุปการพัฒนา พบวา เปดดําเนินการได 24 ครั้ง ใน 6 เดือน ทําใหเกิดรายได 266,749 บาท 

โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย 6,485 บาท/ครั้ง การประเมินสรุปบทเรียนพบวาปจจัยท่ีทําใหดําเนินการไมตอเนื่อง คือ

ขอจํากัดของสถาน และความหลากหลายสินคาท่ีไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากภายนอกใหเพ่ิมจํานวนได 

ตลอดจนผูคาเปนเกษตรกรมีงานประจํามาก และยังตองทํางานใหมีรายไดทุกวัน รวมท้ังการกําหนดวันเปดไม

เหมาะสมกับคนการจับจายสินคาของคนในชุมชน และแรงกระตุนเสริมจากผูนําทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินยังไม

เพียงพอ แตไดมีการปรับแนวทางดําเนินการโดยจัดทําเปนตลาดสัญจร คือนํากลุมพอคาไปจําหนายนอกสถานท่ี 

สามารถสรางรายได รวม 239,592 บาท หรือเฉลี่ย 3,058 บาท/ครั้ง และในสถานการณการแพรระบาดของโควิด 

19 ทําใหเกษตรกรท่ีไมสามารถนําสินคาออกไปจําหนายภายนอกชุมชนได จึงมีการทกลองจําหนายสินคาในกลุม

ไลน โดยนําเสนอการเปนสินคา “คุณภาพมาตรฐาน GAP ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19”  ดําเนินการสัปดาหละครั้ง 

รวม 10 ครั้ง มีเกษตรกรรวมโครงการ 13 ราย มีผูสั่งซ้ือสินคาเฉลี่ย 28 ราย/สัปดาห เปนเงิน 2,834 บาท/สัปดาห 

ทําใหมีรายไดแกเกษตรกรเปนเงิน 29,618 บาท  การเปดรานใน  LAZADA รวมยอดจําหนาย 12,570 บาท/ป

บทเรียนจากการทดลองพัฒนาตลาดสินคาและการเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวชุมชน จึงควรมีการดําเนินการดังนี้ 1) 

ควรมีผูประกอบการทองเท่ียว ท่ีเปนนักลงทุนในชุมชนท่ีจะลงทุนสรางแหลงทองเท่ียว ความสามารถในการบริหาร

จัดการ จะมีโอกาสสําเร็จมากกวาเกษตรกรหรือภาครัฐท่ีขาดพ้ืนฐานในการจัดการทองเท่ียว 2) ควรมีสถานท่ีท่ี

ดึงดูดใจท่ีเปนไขแดงของแหลงทองเท่ียวชุมชน จะเปนสถานท่ีใหปกหมุดการเดินทางมาทองเท่ียว และมีสถานท่ีนั่ง

พักผอน เดินชมความสวยงาม ไดถายภาพ มีกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารอรอยๆ บริการ มีสินคาเกษตรท่ีหลากหลาย 

และมีการจัดสินคาท่ีสวยงามนาซ้ือ 3) การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดการทองเท่ียว ถือเปนหัวใจหลักท่ี

ทําใหทองเท่ียวชุมชนแตกตางจากธุรกิจทองเท่ียวของเอกชนรายเดี่ยวๆ ซ่ึงจะตองมีการรวมกลุมกันอยางเหนียว

แนนและเขมแข็ง ไมลมเลิกไปกลางคัน เนื่องจากตลาดทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยเวลา อาศัยการบอกตอหรือการ

แชรในสื่อออนไลน ประเด็นนี้มักพบปญหาเกิดข้ึนเสมอเนื่องจากเกษตรกรท่ีมารวมจัดการทองเท่ียวสวนใหญถนัด

ในการทําเกษตรแตไมถนัดคาจําหนาย และมักขาดความอดทนกอนท่ีจะแหลงทองเท่ียวจะเปนท่ีนิยม 4) มีการ

ประชาสัมพันธท่ัวถึง และ 5) ควรมีการเชื่อมโยงกันผูประกอบการจัดทัวรทองเท่ียวเขามาเปนนักทองเท่ียวประจําก็

จะยิ่งกอใหเกิดผลสําเร็จไดมากข้ึน 6) ในสวนของตลาดสัญจร ความสําเร็จจะข้ึนกับการรวมกลุมของเกษตรกรใน

การออกไปจําหนายนอกสถานท่ี สินคาท่ีมีสมํ่าเสมอ และการเลือกสถานท่ีไปจําหนาย ดานตลาดออนไลน 

ความสําเร็จจะข้ึนกับความสามารถในการจัดการระบบออนไลน การเลือกชนิดสินคาเดนของทองถ่ิน และการ

จัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว 
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2.4 การจัดเวทีวิจัยสัญจร  คือ การจัดเวทีประชุมของนักวิจัย เกษตรกร และผูมีสวนไดเสียในการ

วิจัยและพัฒนาการผลิตพืช โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ความคิด ผลงานวิจัย ภูมิปญญา และประสบการณ

ในการทําการเกษตร ในจัดเวทีวิจัยสัญจร จะจัดเวทีประชุมท่ีบานและไรนาเกษตรกรหมุนเวียนกันไปในแตละราย

ประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมท่ีดําเนินการในการจัดเวทีวิจัยประกอบดวย 1) ของฝากจากเพ่ือนบาน เพ่ือรื้อ

ฟนวัฒนธรรมการเอ้ือเฟอเผื่อแผ โดยการนําพันธุพืช หรือผลผลิต ไปเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเจาของบานท่ีไปเยี่ยมเยยีน 

หรือแลกเปลี่ยนกัน  2) เรื่องเลาจากเจาของบาน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณตอสูชีวิตในอดีตถึงปจจุบัน  3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการทําการเกษตร เพ่ือการศึกษา 

เรียนรู แบงปนภูมิปญญาความรู ประสบการณ การรวมอภิปราย และแสงความคิดเห็นตอการแกไขปญหาในแปลง

ปลูกพืช 4) การแลกเปลี่ยน/สาธิตความรูวิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของเกษตรกร  

บทสรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร พบวา 1) ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิตพืชไดรวดเร็ว กลาวคือจากการไดไปพบ

เห็นการปลูกพืชของเพ่ือนบานทําใหแตละครัวเรือนมีการตื่นตัวเพ่ิมการปลูกพืชชนิดใหม ๆ และนําภูมิปญญาการ

ผลิตใหม ๆ ท่ีตนเองยังไมเคยดําเนินการมาทดลองทํา ขอสังเกตประการหนึ่งท่ีพบคือ แรงกระตุนจากการจะตอง

เปนเจาภาพในการตอนรับการศึกษาดูงานของสมาชิก ทําใหเกษตรกรท่ีจะรับเปนเจาภาพครั้งตอไปตองเตรียม

ความพรอมเพ่ือแสดงผลงาน ซ่ึงจะไดไมเกิดการเสียหนาเวลาเพ่ือนบานมาเยี่ยมชม  2) ทําใหเกิดการพัฒนาการ

ดํารงชีพ กลาวคือ ไดเพ่ิมทุนทางสังคม และเพ่ิมทุนมนุษย เชน เกิดวัฒนธรรมดีงามในความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การ

เชื่อมความสัมพันธเพ่ือนพ่ีนอง มีการชวยเหลือแรงงาน ชวยแกปญหาการผลิตพืช รวมกันวิเคราะหวางแผน

ประเมินผลไดเสียกอนการปลูกพืช วิเคราะหตลาดการลดตนทุนการผลิต ไดเกิดการเรียนรูแนวความคิดการปฏิบัติ

เพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสรางเครือขายทางสังคมและการเชื่อมโยงเปนพันธมิตรทางดานการปลูกพืช

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย เชน ผูนําในทองถ่ิน ผูนําเกษตรกร สถาบันการศึกษา สวน

ราชการ และท่ีชัดเจนมากประการหนึ่ง คือไดพัฒนาความสามารถในการพูดการเปนวิทยากรบรรยาย ผลลัพธท่ี

เกิดข้ึนทําใหเกษตรกรรูสึกมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนชวยเหลือผูอ่ืน และทําใหสังคมเกิดการยอมรับในตัวตนแบบ มี

ชื่อเสียงมากข้ึน มีหนวยงานอ่ืนๆ เขามาใหรวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน  3) ไดองคความรูเพ่ือการพัฒนา คือ การจัด

เวทีวิจัยสัญจร พบวาเปนกระบวนการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีเชื่อมโยงการจัดการความรู 3 ฝาย คือ เกษตรกรสูเกษตรกรและนักวิจัย เปนวิธีท่ีไดผล

สัมฤทธิ์สูงกวาการอบรมเชิงบรรยายท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน จุดเดนของการจัดเวทีวิจัยสัญจร คือความรูถูก

ถายทอดจากเกษตรกรสูเกษตรกรดวยความไววางใจ การเปนเพ่ือนพ่ีนอง มีสถานะทางสังคมใกลเคียงกัน และมี

นักวิจัยคอยสนับสนุนขอมูลเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและจัดกระบวนการใหแตละคนไดนําภูมิปญญามา

แลกเปลี่ยน ภายใตสถานการณจริงของไรนาเกษตรกร องคความรูนี้สามารถนําไปใชกับการพัฒนาอ่ืนๆได 4) 
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ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล การจัดเวทีวิจัยสัญจร คือ นักวิจัยผูท่ีทําหนาท่ีวิทยากรกระบวนการ ตองพยายาม

กระตุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี เนื่องจากเกษตรกรแตละคนมีพ้ืนฐานความสามารถท่ีแตกตางกัน 

และนักวิจัยควรมีขอมูลวิชาการท่ีเปนสหสาขาพรอมจะใหขอมูลเพ่ิมเติมในทุกประเด็นท่ีเกิดข้ึนในเวที  

2.5 การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการผลิตพืชโดยใชหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไดนําหลักทรงงาน และหลักการพัฒนา

แบบมีสวนรวมมาใชในการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลสําเร็จไดรับรางวัลเลิศรัฐ ดานสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม 

(Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม จากสํานักนายกรัฐมนตรี พบวาการหลักการ

ดําเนินงาน  การวิจัย เลือกใชหลัก “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research)” 

คือ เปนการวิจัยท่ีชุมชนและผูมีสวนไดเสียมารวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยมีข้ันตอนคือ รวม

วางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตามผล รวมสรุปบทเรียน งานวิจัยลักษณะนี้จะเนนการปฏิบัติจริงในไรนาในชุมชน 

และเปนการพัฒนาท้ังระบบ คือ เศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม  การสงเสริมบทบาทของ “เกษตรกร” ใหเปนผูมี

สวนรวมในทุกกิจกรรมของการดําเนินงานโครงการ  ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ  จากเดิมท่ีเกษตรกรพ่ึงพานอก

การเกษตรเปนหลัก มาเปนเกษตรกรพ่ึงพารายไดจากการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน สัดสวนรายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  ใน

เชิงคุณภาพ เกิดกลุมเกษตรกรท่ีเขมแข็ง เปนทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกําลังสําคัญของชุมชน เปนกลุมท่ีจะประสาน

โครงการจากภาครัฐลงสู ชุมชน นอกจากนั้น ได เ กิดชุมชนตนแบบท่ีใหชุมชน อ่ืนไดมา ศึกษาเรียนรู

กระบวนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดจากการมีสวนรวมในการพัฒนา มีฐานการเรียนรูทางการเกษตร

ตางๆ  โดยปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ไดแก การปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเองใหมีความต้ังใจท่ีจะ

พัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง  การต้ังกลุมเกษตรกรและสรางความเขมแข็งของชุมชน  การปลูกพืช 9 กลุมผสมสาน

เกษตรผสมผสาน แปรรูป และสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในชุมชนและนอกชุมชน การพัฒนาความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยกระบวนการ

สําคัญในการขับเคลื่อนคือการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดระยะเวลาของการพัฒนา 

 2.6 การทดลองขยายจากชุมชนรําแดงไปสูชุมชนกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบทสรุปการ

ทดลองขยายผลการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา การพัฒนาชุมชน

เขมแข็ง  โดยจัดวิเคราะห SWOT ชุมชน  ตั้งวิสัยทัศน “กระดังงาเขมแข็ง แหลงสินคาพ้ืนถ่ิน” มีแผนพัฒนา

หมูบาน เชน การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ เปดตลาดชุมชน ตั้งกลุมเกษตรกรสราง

ชุมชนเขมแข็ง โดย การเชื่อมโยงกับชุมชนรําแดง เพ่ือเรียนรูกระบวนการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช มี

การจัดเวทีสัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  พบวาเกษตรกรพึงพอใจมากในการทําใหเกิดความสัมพันธกับเพ่ือนบาน 

ไดแสดงออกในเวที ไดรับความรู และไดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเกษตรและการดํารงชีพ การพัฒนาพืช
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เศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา 9 พืช ผสมผสานผสมพอเพียง พบวา กลุมพืชรายได พบวาเปนพืชผสมผสานท่ี

หลากหลาย มีพืชท่ีปลูกเพ่ือสรางรายไดท้ังหมด 59 ชนิด กอนพัฒนามีรายไดจากพืชเฉลี่ย 17,110 บาท/ราย/ป 

การพัฒนาทําใหเกษตรกรมีรายไดจากพืช 31,125 บาท/ป การปลูกถ่ัวเขียวในนา  พบวาใหผลผลิต 104 กก./ไร 

เปนรายได 4,160 บาท/ไร  กลุมพืชอาหาร มีการผลิตเองเพ่ิมข้ึน พืชอาหารสัตว ปลูกไวเพ่ือเปนอาหารสัตวและ

จําหนาย กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ พบวามีเกษตรกรตนแบบท่ีปลูกเพ่ือแปรรูปเปนรายได กลุมพืชสมุนไพรปองกัน

กําจัดศัตรูพืช มีเกษตรกรตนแบบไดมีการทําน้ําหมักจากพืชไวใชอยางไดผล พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน ตน

กระดังงา ยังมีเกษตรกรอนุรักษนอย กลุมพืชใชสอย  ไดแก ตะเคียน สน สะเดา และไผ การเชื่อมโยงการตลาด

และการทองเท่ียว “ตลาดดานนาสินคาพ้ืนถ่ิน” วันเปด 31 มีนาคม 2562 และไดปดตลาดเม่ือ 22 ธันวาคม 2562 

มีผูคาท้ังหมด 37 ราย รายได มียอดการจําหนายท้ังหมด 259,138 บาท มาจากสินคาเกษตร 100,589 สินคาท่ัวไป 

158,549 เฉลี่ยตอครั้ง 8,098 บาท และมียอดจําหนายตลาดดานนาสัญจรจํานวนท้ังสิ้น 5,453 บาท รวม 264,591 

บาท บทเรียนตลาดดานนา ชุมชนมีความตั้งใจสูงในการสรางตลาดดานนา และมีความรวมมือกันจัดตั้ง คลายกับ

ตลาดพรีเม่ียมรําแดง และมีจุดแข็งกวาคือสถานท่ีตั้งมีรถวิ่งผานจํานวนมาก แตมีจุดออนคือสถานท่ีแคบและไมมี

จุดทองเท่ียว ตลาดจึงมีรูปแบบก่ึงตลาดนัดชุมชนก่ึงตลาดทองเท่ียว มีผูคาท่ีหลากหลายข้ึนแตสินคายังไม

หลากหลายไมดึงดูดใจนักทองเท่ียว และเม่ือสินคาการเกษตรหมดตามฤดูกาลเกษตรกรจะไมมีผลผลิตมาจําหนาย 

ทําใหหยุดจําหนาย สงผลตอภาพรวมของตลาด การแกไขโดยเชิญชวนผูคาจากนอกชุมชนทําไดระยะสั้นเนื่องจาก

ยอดการจําหนายนอย ปญหาท่ีพบเหมือนกันกับตลาดพรีเม่ียมรําแดงอีกประการคือเกษตรกรมีงานท่ีตองทําใน

ครัวเรือนมาก ตองหารายไดประจําวันจึงทําใหไมอดทนในการเปดรานในชวงท่ีมีรายไดต่ําๆ การประเมินระดับ

ความพอเพียงในการดํารงชีพของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีระดับคะแนนความพอเพียง เฉลี่ย 3.56 ดานท่ีมี

คะแนนความพอเพียงมาก คือ พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือบาน และสังคม = 4.13 การนําหลักทรงงานใน

หลวง ร.9 มาใช = 3.99 พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ= 3.71 ดานท่ีมีคะแนนความพอเพียงปานกลาง 

คือ คุณธรรม= 3.61 พืชกับความสุขมวลรวม= 3.60  พ้ืนฐานการผลิตพืชและการดํารงชีพ= 3.45  การสราง

ภูมิคุมกันจากการมีตนทุน/สินทรัพยในการดํารงชีพ= 3.43 ความเพียร= 3.39 ความมีเหตุผลและการใชเหตุ ใช

ผล= 3.27 และ ความมีภูมิคุมกันในการผลิตพืช= 3.00  

2.7 การประเมินผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา วัดผลความสําเร็จการ

จัดการผลิตพืชจะวัดโดยใชตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติในการ

จัดการผลิตพืช เปรียบเทียบระหวางกอนพัฒนา ป 2558 กับหลังพัฒนา ป 2563  พบวา  

ความพอเพียงในการผลิตพืช  หลังพัฒนา ป 2563  พบวาแตละดานมีคะแนน ดังนี้ คือ ดานความ

ประมาณ มีคะแนน 2.32 เพ่ิมข้ึนรอยละ 68.56  จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง ดานความมีภูมิคุมกัน  มี
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คะแนน 1.89 เพ่ิมข้ึนรอยละ 141.70 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง ดานทุนการดํารงชีพ มีคะแนน 2.10 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.74 อยูในระดับปานกลาง ดานความมีเหตุมีผล มีคะแนน 2.20 เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.37  อยูใน

ระดับปานกลาง ดานการนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติ  มีคะแนน 2.33 เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.24 อยูในระดับปาน

กลาง คะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 

1.63 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.17 เพ่ิมข้ึนรอยละ 33.41 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง  

รายไดรวม กอนพัฒนา ป 2558 เฉลี่ย 262,289 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงเหลือ 153,046 บาท/ครวัเรือน/

ป  ในหลังพัฒนา ป 2563 เกิดจากสัดสวนรายไดภาคนอกเกษตรลดลงจากรอยละ 65.18 เปน 34.00 ท้ังนี้

เนื่องมาจากการจางงานภาคอุตสาหกรรมลดลง และในระยะหลังโรงงานนิยมการจางแรงงานตางดาวมากกวา

แรงงานในพ้ืนท่ี ดังนั้นถาหากไมมีการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีอาจจะทําใหเกิดปญหาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาได  

รายไดภาคเกษตร ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรมีรายได 101,017 บาท/ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนา 

รอยละ 10.59  โดยสาขาพืช มีรายได  72,227 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.10,  ปศุสัตว  20,490 บาท/ครัวเรือน 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.37 และ ประมง มีรายได 8,300 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.61  ซ่ึงถือเปนความสําเร็จของการ

พัฒนา โดย 9 แหลงพืชรายไดท่ีสําคัญในป 2563 ไดแก ตาลโตนด 11,463 บาท/ครัวเรือน กลวยน้ําวา 8,762 

บาท/ครัวเรือน ขาว 6,255 บาท/ครัวเรือน แกวมังกร 6,053 บาท/ครัวเรือน ปาลมน้ํามัน 5,271 บาท/ครัวเรือน 

พริก 5,083 บาท/ครัวเรือน ตะไคร 4,727 บาท/ครัวเรือน ฝรั่ง 1,762 บาท/ครัวเรือน มะละกอ 1,118 บาท/

ครัวเรือน  

รายจาย ทางการปลูกพืช เกษตรกร มีรายจายทางการเกษตร กอนพัฒนา ป 2558 เฉลี่ย 32,065 บาท/

ครัวเรือน ลดลง 16,264 บาท/ครัวเรือน  ในหลังพัฒนา ป 2563  มีรายจาย 15,801 บาท/ครัวเรือน หรือลดลงถึง

รอยละ 50.72  โดยรายจายลดลงมากจากคา พันธุพืช ปุยเคมี และคาจางไถเตรียมดิน ลดลงรวม 13,359 บาท/

ครัวเรือน   

 ความหลากหลายของการผลิตพืช   ผลการพัฒนา 9 พืชผสมผสาน พบวา มีจํานวนชนิดพืชเพ่ิมข้ึนจาก

กอนพัฒนา ป 2558 ท่ีมีจํานวน 132 ชนิด เปน 152 ชนิด ในป 2563  หลังพัฒนา หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 15.15 

กลุมท่ีจํานวนพืชเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุม พืชรายได เพ่ิมข้ึนเทาตัวเปน 42 ชนิด พืชสมุนไพรสุขภาพ 20 ชนิด เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 33.33 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 35.90 พืชใชสอย 21 ชนิด เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.25 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 

19.54 พืชอนุรักษดิน น้ํา 4 ชนิด หรือเพ่ิม 1 เทา และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 13.06 พืชพลังงานและเชื้อเพลิง 7 ชนิด 

เพ่ิมข้ึน 6 เทา พืชอาหาร 47 ชนิด ลดลงรอย 17.54 พืชอาหารสัตว 5 ชนิด ลดลงรอยละ 28.57 แตมีผูปลูกเพ่ิม

รอยละ 10.12 พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน 3 ชนิด ลดลงรอยละ 66.66 พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 4 ชนิดเทาเดิม 

แตมีผูปลูกเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.91  
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สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 

  การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการผลิตพืชท่ียั่งยืน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี 

คาบสมุทรสทิงพระ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ดําเนินการท่ี ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ป 2559-

2563 โดยการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตพืชท้ังองครวม คือดานการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม การเชื่อมโยง

การตลาดและการทองเท่ียว รวมท้ังการพัฒนาชุมชนเกษตรใหเขมแข็ง ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 

1. การจัดพืชเศรษฐกิจชุมชน จากเดิมท่ีมีการทํานาเพียงอยางเดียว เปนการจัดระบบการผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 2 

ระบบ คือ 1) ระบบการปลูกพืช ถ่ัวเขียว(หรือขาวโพดหวานหรือฟกทอง)-ปอเทือง-ขาว ซ่ึงพบวาถ่ัวเขียว ปลูกได 2 

ชวง คือ ปลูกพรอมการเก็บเก่ียวขาวโดยไมตองมีการเตรียมดิน ในแปลงท่ีมีความชื้นของดินท่ีเหมาะสมประมาณ 

45-50 % ไมเปยกหรือแหงเกินไป ผลผลิตเฉลี่ย 51.2 กิโลกรัม/ไร มีรายได 2,048 บาท/ไร ตนทุน 500 บาท/ไร 

รายไดสุทธิ 1,548 บาท/ไร BCR=4.1 สวนการปลูกถ่ัวเขียวในฤดูกาลปกติ คือตนฤดูฝนใหผลผลิต เฉลี่ย 84.8 

กิโลกรัม/ไร ตนทุนเฉลี่ย 1,120 บาท/ไร รายได 3,390.4 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 2,270.4 บาท/ไร BCR= 3.0  

เง่ือนไขสําคัญคือควรมีการเตรียมดินท่ีดี ไถเปดรองระบายน้ํา หวานและคราดกลบ ขาวโพดหวาน ให ผลผลิต 

2,300 กิโลกรัม/ไร  รายได 39,100 บาท/ไร   ตนทุนการผลิต 3,200 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 35,900 บาท/ไร  BCR 

= 12.2 ฟกทอง ผลผลิต 674 กิโลกรัม/ไร  รายได 9,705 บาท/ไร ตนทุนการผลิต 4,050 บาท/ไร รายไดสุทธิ 

5,655 บาท/ไร BCR = 2.4 มีความคุมคาการลงทุน  การปลูกปอเทือง ในระบบถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว พบวา ชวง

หวานท่ีเหมาะสมคือหลังจากเก็บเก่ียวถ่ัวเขียว ปลายเดือนกรกฎาคม หรือตนสิงหาคม จะใหน้ําหนักตนสดท่ีไถกลบ

ลงดิน 1,221 กิโลกรัม/ไร  แตถาเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ ควรหวานชวงกลางเดือนกรกฎาคม การปลูกขาว ใหผลผลิต 

440.6 กิโลกรัม/ไร รายได 3,568.9 บาท/ไร  ตนทุน 1,571.3 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 1,997.6 บาท/ไร BCR= 2.3 

ขอสังเกตอยางหนึ่งพบวาเกษตรกรมีการใชปุยนอยลง ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกถ่ัวเขียว-ปอเทือง-ขาว  และสงผล

ใหคุณสมบัติทางเคมีของดินดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ คือ คาการนําไฟฟา (EC) ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (Avai. P) 

และโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Avai. K) 2) ระบบการปรับสภาพนาเปนรองสวน พบวา ชนิดพืชท่ีเหมาะสมใน

การปลูกบนเง่ือนไขท่ีรองสวนมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน ไดแก หมาก มะนาว มะพราวน้ําหอม สมโอ ฝรั่งกิมจู 

มะมวงโชคอนันต มะมวงน้ําดอกไม มะมวงเขียวเสวย ไผ กลวยน้ําวา กลวยหอมทอง ผักหวาน เปนตน โดย รายได

จากการปลูกพืชบนรองสวน ในชวงเวลา 4 ป พบวา มีตนทุน รายได รายไดสุทธิ เฉลี่ย 2,329 15,871 และ 

13,542 บาท/ไร/ป  ผลตอบแทนสะสม 4 ป เฉลี่ย 9,317 63,484  และ 54,167 บาท/ไร/ป ตามลําดับ มี

ผลตอบแทนตอการลงทุน ( BCR ) = 6.8 ถือวามีความคุมทุนสูง  ผลตอบแทนตอรายสะสม  27,950 190,451 

และ 162,501 บาท/ราย  ตามลําดับ  พืชท่ีใหรายไดดี คือ ฝรั่ง มะพราวน้ําหอม พริก ออยค้ันน้ํา และ พืชผัก โดย 

ฝรั่งกิมจู มีรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร ตนทุน 10,275 บาท/ไร รายไดสุทธิ 40,975 บาท/ไร BCR=5.0   การ
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เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินบนรองสวนท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ คือ  ออแกนนิคคารบอน (OC) 

อินทรียวัตถุ (OM)  ไนโตรเจน (N) โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน(Avai. K) ความพอเพียงของน้ําในรองสวน มี พ้ื น ท่ี

เก็บน้ําในคูรองสวนท่ีขุดลึก 2 เมตร กวาง 4 เมตร วัดความสูงของระดับน้ําไดสูงสุด 200 เซนติเมตร ต่ําสุดในเดือน

เมษายน 81 เซนติเมตร ปริมาตรน้ําคงเหลือในรองสวนเฉลี่ย 965 ลบ.ม./ราย/ป หรือ 321 ลบ.ม./ไร/ป ทําใหมีน้ํา

เพียงพอสําหรับการปลูกพืชตลอดป  

  2. การจัดการผลิตพืชผสมผสาน 9 กลุมพืช พบวา พืชรายได พัฒนาสรางอัตลักษณชุมชน คือกลวย

น้ําวา พัฒนาเปนกลวยน้ําวาพรีเมียมรําแดง หมายถึงกลวยคุณภาพดีปลูกในพ้ืนท่ีดินยุคโฮโลซีน และพัฒนา

คุณภาพโดยใชเทคโนโลยีตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตร พรอมกับจัดทําโลโกสินคา และทําการประชาสัมพันธ

ในสื่อวิทยุ สื่อออนไลน ทําใหเปนท่ีรูจักและเกษตรกรสามารถจําหนายกลวยไดราคาสูงกวากลวยท่ัวไปเฉลี่ยหวีละ 

10 บาท  ใหผลผลิตสูงกวาวิธีเดิมเกษตรกร คือ จํานวนหวี/เครือ 8.4 น้ําหนักเครือ 10.7 กิโลกรัม น้ําหนัก/หวี  6.5 

กิโลกรัม จํานวนผล/หวี 14.8 ผล ความหวาน 24.8 ˚Brix การแปรรูปกลวยเปนกลวยฉาบน้ําตาลโตนดรําแดง ทํา

ใหเปนสินคาประจําถ่ินท่ีมีจุดเดน มีคุณคาทางอาหารท่ีโดดเดนคือ แคลเซียม สูงกวาขาวสังขหยด ประมาณ 3 เทา 

มีธาตุเหล็กสูงกวากลวยหอมทองทอดยี่หอหนึ่ง 3.5  เทา การบรรจุภัณฑแบบถุงฟลอย สามารถเก็บรักษาได  60 

วัน สวนการบรรจุถุงพลาสติกปากถุงปดแบบซิป และถุงแบบพลาสติกปดปากถุงแบบซีลดวยความรอน สามารถ

เก็บรักษาได 30  วัน รายไดการจําหนวยกลวยฉาบ เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร 

เฉลี่ย 52,822 บาท/ป การผลิตมะมวงพิมเสนเบานอกฤดู สามารถบังคับดอกใหออกในหลายชวงของป เชน 

มีนาคม มิถุนายน ธันวาคม จะใหผลผลิตเฉลี่ย 21.8- 34.0 กิโลกรัม/ตน ไดราคาผลผลิตสูงกวาในฤดูประมาณ 20 

บาท  การปลูกไผพบวาเจริญเติบโตไดดีในหลายพันธุ เชน ไผซางหมน ไผขาวหลาม ไผปกก่ิง ไผตงลืมแลง ไผสีทอง 

ไผรวก ไผซางนวล เฉลี่ยมีความสูง 438.1 เซนติเมตร และจํานวนหนอ 16.5 หนอ พืชอาหาร ในพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไข

น้ําทวมในฤดูฝนและขาดน้ําในฤดูแลง และดินเหนียวจัด โดยการปลูกพืชในภาชนะตางๆ สามารถจัดการดินและน้ํา

ไดสะดวก ผลการพัฒนาทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน จาก 9.5 ชนิดในป เปน 15.9 ชนิด/ป  และ

ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชอาการท่ีเปนสวนเกินจากการเปนอาหารในครัวเรือนเฉลี่ย 6,270 บาท/ป  

พืชสมุนไพรสุขภาพ  การจัดศึกษาดูงานแหลงพืชสมุนไพร ใหขอมูลเรื่องสุขภาพ และจัดทําแปลงตนแบบในชุมชน

ทําใหมีเกษตรกรปลูกพืชเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 มีชนิดพืชรวม 46 ชนิด การปลูกสมุนไพรของเกษตรกรจะยั่งยืนมี

เง่ือนไข คือตองมีการพัฒนาใหเกิดรายได ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด จากการทดลองสรางรายไดจากการ

จําหนายตนกลาสมุนไพร  และจากแปรรูปเปนน้ํามันไพล ทําใหมีรายได 8,693 บาท/ป พืชสมุนไพรเพ่ือปองกัน

กําจัดศัตรูพืช แมมีการปลูกเพ่ิมข้ึนแตการใชของเกษตรกรยังไดผลไมชัดเจน จึงจําเปนตองใชวิธีการจัดการศัตรูพืช

แบบผสมผสานรวมดวย เชน กับดักกาวเหนียว สวนชีวภัณฑเกษตรกรพึงพอใจแตชีวภัณฑไมมีความพรอมในการ

ใชงาน พืชอาหารสัตว มีการขยายเพ่ิมเพ่ือจําหนายและผลิตไวใชเองรวมท้ังสํารองการขาดแคลนอาหารสัตวตอน

ฤดูน้ําทวม การเพ่ิมผลผลิตดวยการใสปุยท่ีเหมาะสมทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.5 ในหญาหวายขอ และหญา
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พายใบใหญ  พืชอนุรักษดินและน้ํา พบวาแฝกสามารถลดการพังทลายของคันรองสวนได แตไมสงผลชัดเจนตอ

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน ปอเทืองควรเชื่อมโยงกับการทองเท่ียว ถ่ัวเขียวเพ่ือเปนรายได และ

หญาอาหารสัตวสามารถปลูกท่ีขอบรองสวนเพ่ือลดการพังทลายของดินได พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น  กลวยไม

กะเรกะรอน ซ่ึงเปนพืชท่ีข้ึนอยูตามบริเวณตนตาลโตนด กะเรกะรอนปากเปดสีมวง เม่ือนํามาปลูกในกระถาง จะ

ออกดอกใน 90 – 120 วัน ชอดอกมีอายุดอกบานประมาณ 14 – 21 วัน ใหดอก 4-9 ชอดอก/กระถาง/ป เง่ือนไข

การพัฒนาตองชี้ใหเห็นความสําคัญในเชิงวัฒนธรรม เชน ความเชื่อมโยงพืชกับประวัติชุมชน หรือการรักษาพืช

ทองถ่ินไวใหอนุชนรุนตอไป    พืชใชสอย พืชพลังงานและเช้ือเพลิง พบวาปลูกไดหลายรูปแบบ รูปแบบท่ี 1 ปลูก

พืชแตละชนิดแบบสลับแถว ระยะปลูก 2 x2 เมตร รูปแบบท่ี 2 ปลูกพืชแตละชนิดสลับตนในแถวเดียวกัน ระยะ

ปลูก 2x2 เมตร  รูปแบบท่ี 3 ปลูกพืชเปนผสมผสาน ระยะปลูก 1 x 1 เมตร  ระหวางกลุมหางกัน 2 เมตร  การ

เจริญเติบโตของพืช เม่ืออายุ 48 เดือน พบวา ตะเคียน เจริญเติบโตดีท่ีสุดในการปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตน

ชนิดอ่ืนๆ คือมีขนาดรอบโคนตน 15.5 เซนติเมตร และ ความสูง 260.8 เซนติเมตร  มะฮอกกานีเจริญเติบโตดีท่ีสุด

ในการปลูกแบบสลับแถวกับไมยืนตนชนิดอ่ืนๆ มีขนาดรอบโคนตน  30.2 เซนติเมตร และ ความสูง 646.7 

เซนติเมตร แคนา เจริญเติบโตดีในทุกรูปแบบการปลูก มีขนาดรอบโคนตน  34.3 เซนติเมตร และ ความสูง 542.6  

เซนติเมตร สนทะเล เจริญเติบโตดีท่ีสุดในการปลูกแบบสลับแถวกับไมยินตนชนิดอ่ืนๆ มีขนาดรอบโคนตน  47.8 

เซนติเมตร ความสูง 1,341.7 เซนติเมตร ยางพารา พบวา ไมเหมาะสมในการปลูกในสภาพนา   บทสรุปการพัฒนา 

9 พืชผสมผสานพอเพียง พืชท่ีเกษตรกรจะใหความสําคัญอันดับแรกๆ คือพืชท่ีสามารถกอใหเกิดรายได รองลงมา

คือ พืชท่ีจะเปนอาหาร สวนการพัฒนากลุมพืชอ่ืนๆ ควรหาวิธีการท่ีจะทําใหเกิดรายได สรางคุณคาในการเอ้ือ

ประโยชนตอการผลิตและทางสังคม ซ่ึงจําเปนตองใชพลังกลุมเขามาเปนแรงจูงใจ หรือ เปนการปลูกปาในใจคน 

พรอมกับมีการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในดานการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม และการตลาด   

 3. การจัดการผลิตพืชแบบประณีตในฟารมระบบตางๆ พบวา ในฟารมขนาด 3 ไร จัดระบบเกษตร

ปรับสภาพนาเปนรองสวนปลูกพืชแบบผสมผสานไมผลและพืชผัก เง่ือนไขเกษตรกรมีแรงงานทําการเกษตร 1 คน 

และทํางานเกษตรไมเต็มเวลา แปลงมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําใหมีความหลากหลายของชนิดพืชเพ่ิมข้ึนเปน 

24 ชนิด มีรายไดมาจาก ฝรั่ง พริก เห็ด ขาว กลวย และ ปลา เฉลี่ย 15,422 บาท/ป  สูงกวาการทํานาอยางเดียว

ประมาณ 3 เทา แตยังไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงตองทําอาชีพนอกเกษตรเพ่ือเปนรายไดหลัก  โดยพืชท่ี

สามารถขยายการผลิตได คือ ฝรั่งมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงสุด 1,488 กิโลกรัม/ไร  รายได 37,200 บาท/ไร/ป 

ในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรปลูกดาวเรืองเปนพืชหลัก พบวาการปลูกในพ้ืนท่ี  4 ไร ผลผลิต

รวม 109,978 ดอก/ไร รายไดรวม 75,952 บาท/ไร ตนทุน 13,680 บาท/ไร  รายไดสุทธิ 62,272 บาท/ไร  BCR= 

5.6 โดยเง่ือนไข คือ การจัดการแปลงปลูกแบบยกรองเพ่ือระบายน้ํา ติดตั้งระบบน้ํา จัดการปุย การปองกันกําจัด

ศัตรูพืช และการจัดหาตลาด    ในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 6-10 ไร โดยจัดระบบเกษตรแบบพืชผสมผสาน มีการผลิต
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ฝรั่งเปนพืชหลัก ในฟารมมีความหลากหลายของพืช 38 ชนิด โดยมีฝรั่งกิมจู 4 ไร พืชผักยกแครและผักโรงเรือน 

ตะไคร และกลวย เปนพืชรายไดหลัก โดย รายไดเฉลี่ยของฟารม 286,221 บาท/ป โดยรายไดมาจากฝรั่ง  ให

รายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป  หรือ รอยละ 71.6  พืชผัก 44,000  บาท/ป  หรือ รอยละ 15.5  กลวย 18,800 

หรือ รอยละ 6.6  และ ตะไคร 18,421 บาท หรือรอยละ 6.4 โดยเฉพาะ ฝรั่งกิมจูใหผลผลิตเฉลี่ย 2,083 กิโลกรัม/

ไร/ป เปนรายไดเฉลี่ย 51,250 บาท/ไร/ป  ในพ้ืนท่ีปลูก 4 ไร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 205,000 บาท/ป   

เง่ือนไขความสําเร็จประกอบดวย แรงานเต็มเวลา 1 คน แรงงานเสริม 1 คน  มีการจัดการพืชตามหลักวิชาการใน

การตัดแตง ใสปุย ใหน้ํา และปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกพืชไดรับรองมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะฝรั่งท่ีมีการตัดแตง

ควบคุมทรงพุม หอผล พืชผักปลูกแบบยกแคร และในโรงเรือนท่ีมีหลังคาพลาสติกกันฝน มีการเชื่อมโยงตลาด

สินคาและวางแผนการตลาดลวงหนา  ในพ้ืนท่ีฟารมขนาด 11-15  ไร  โดยจัดระบบเกษตรแบบการเล้ียงแพะ

ผสมผสานกับการปลูกพืช พบวาเปนระบบท่ีใหรายไดดี คือเฉลี่ย 192,553 บาท/ป มีความหลากหลายในการผลิต

พืชปลูก 30 ชนิด โดยพืชรายไดหลัก คือ มะพราวน้ําหอม รายไดจากแพะเฉลี่ย 112,592 บาท/ป จากพืช 79,739 

บาท/ป โดยรายไดจากพืชจะมาจากมะพราวน้ําหอมเฉลี่ย รอยละ 92 หรือ 73,242 บาท/ป  ในฟารมมีการใชปุย

มูลแพะแตเพียงอยางเดียว ประหยัดตนทุนคาปุยได ประมาณ 20,000 บาท/ป  มีเง่ือนไขความสําเร็จ คือเกษตรกร

ตองใหเวลาการเลี้ยงแพะทุกวัน มีแหลงอาหารสัตวเพียงพอโดยการปลูกหญา ในพ้ืนท่ีฟารมขนาด  21-30 ไร 

โดยจัดระบบเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม พบวามีความหลากหลายของพืช มี 25 ชนิด โดยรายไดหลักของฟารม

มาจากการปลูกขาว เฉลี่ย 64,844 บาท/ป หรือเฉลี่ย 5,205 บาท/ไร/ป คิดเปนรอย 65 ของรายไดท้ังหมดของ

ฟารม คือ  100,075 บาท/ป  เง่ือนไขการพัฒนา เกษตรกรมีแรงงานทําเกษตร 1 คน และไมเต็มเวลา และมีพ้ืนท่ี

มากกวา 20 ไร จึงตองวางแผนการผลิตใหเหมาะสม ซ่ึงพบวาการทํานาปละ 2 ครั้ง เปนกิจกรรมท่ีใชแรงงานนอย

ไมตองอยูในแปลงปลูกพืชทุกวัน ศัตรูพืชนอย และในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไมเพียงพอ การขุดสระรอบแปลงนา และขุดเปน

รองสวนจะชวยใหมีน้ําเพียงพอ นอกจากนั้นการจัดระบบเกษตรแบบทฤษฎีใหมยังจะชวยใหมีรายไดจากพืชอ่ืนๆ 

และการแปรรูปขาวขายเปนขาวถุงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  บทสรุปการฟารมตนแบบ พบวาระดับ

คะแนนรวมของระดับความพอเพียงในการจัดการพืชโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตละขนาด

ฟารมและระบบเกษตร เรียงจากมากไปหานอย คือ แพะ+พืชผสมผสาน, ฝรั่ง+พืชผสมผสาน, ขาว+ทฤษฎีใหม, 

ดาวเรือง และ รองสวนพืชผสมผสาน ตามลําดับ ผลการพัฒนาฟารมตนแบบทําใหเกษตรกรไดรับคัดเลือกเปน

เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม สาขา GAP อาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเดน เปนตน   

4. ตัวช้ีวัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาสามารถกําหนดตัวชี้วัดความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชได รวมเปน 8 กลุมตัวชี้วัด กลุมละ 3 ตัวชี้วัดยอย รวม 24 ตัวชี้วัด  ไดแก   

พ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก สมดุลรายไดรายจาย, ความม่ันคงทางอาหาร พืชกับความเปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และ

สังคม พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พืชกับความสุขมวลรวม ความมีภูมิคุมกัน ภาวะผลกระทบท่ี
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เกิดข้ึนอยางทันทีทันใด ภาวะแนวโนมตามฤดูกาล ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ 

การสรางภูมิคุมกันจาการเพ่ิมตนทุน/ทรัพยสินในการดํารงชีพ ทุนมนุษย ทุนการเงิน ทุนธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ 

ทุนทางสังคม พืชกับความมีเหตุผล การใชเหตุใชผล ความรอบรู ตรวจสอบติดตาม คุณธรรม ความเพียร การนํา 

23 หลักทรงงานมาใช ดานพฤติกรรมตนเองและครอบครัว ดานสังคมชุมชน ดานการผลิตพืช ตัวชี้วัดนี้ ใชสําหรับ

ประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชนี้ สามารถนําไปใชไดท่ัวไป ท้ังนี้ในการนําไปใชกับพ้ืนท่ีตางๆ 

ผูนําไปใชสามารถใหน้ําหนักตัวแปรแตละรายการ ซ่ึงจะทําใหการวัดมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมนั้นๆ  

 5. การพัฒนาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิม

ความย่ังยืนและพอเพียงในการผลิตพืช  ศาสตรพระราชา ท่ีนํามาใชในกระบวนการพัฒนาการผลิตพืช  คือ 23 

หลักทรงงานของในหลวง ร.9 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํามาใชใน 3 ข้ันตอน คือ ใช 23 หลัก

ทรงงานในข้ันตอนการวิเคราะหชุมชน กําหนดเปาหมาย และวางแผนงาน  ข้ันตอนการพัฒนาและติดตาม  และ 

นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในข้ันตอนการสรุปผลการพัฒนาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการผลิตพืช 

สรุปผลดังนี้ คือ การพัฒนาความรูความเขาใจและการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทรงงานของ

ในหลวง ร.9 มาใชในชีวิตประจําวันของเกษตรกร ในปเริ่มตนของโครงการ เกษตรกรสวนใหญจะคํานึงถึงเรื่องท่ี

เก่ียวกับการเปนอยูในครอบครัวตนเอง เชน การอยูอยางพอเพียง ปลูกสิ่งท่ีกิน กินในสิ่งท่ีปลูก หลังจากมีการให

ความรูเพ่ิมเติมในปตอๆมาเกษตรกรจะคํานึงถึงการอยูรวมกับเพ่ือนบานมากข้ึน เชน มีการแจกจายแบงปน เปน

ตน  การจัดตั้งกลุมเกษตรกร “วิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และพัฒนากลุมใหเขมแข็ง พบวา

ประธานกลุมมีบทบาทสําคัญในการรักษาไวซ่ึงการรวมตัวของสมาชิก และคณะกรรมการกลุมตองมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน สมาชิกใหความรวมมือ และราชการสนับสนุนอยางจริงจัง  ประเด็นหนุนเสริมอ่ืนๆ เชน การไม

เนนใชเงินในการขับเคลื่อนชุมชน การใหมีกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง การพัฒนากลุมเปนวิสาหกิจชุมชนประกอบ

ธุรกิจ พบวาจําเปนตองสนับสนุนในชวงการเริ่มตนท้ังดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ความรู และการจัดหาตลาด

สินคา และในระยะยาวควรมีการพัฒนาทักษะเกษตรกรใหเปนนักการตลาด หรือ เปนพานิชตําบล ในการนําสินคา

ชุมชนออกสูตลาดท้ังตลาดออนไลนและตลาดท่ัวไป ผลการประกอบธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคา

เกษตรพรีเม่ียมรําแดง พบวามีรายได เฉลี่ย 156,066 บาท/ป ตนทุนเฉลี่ย 103,244 บาท/ป กําไร เฉลี่ย 52,822 

บาท/ป ทําใหกลวยท่ีปลูกในชุมชนขายได 73,900 บาท จางแรงชุมชน123,673 บาท ปนผลจัดสรรใหสมาชิก 6.41 

% สูงกวาการดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร 6.41 เทา และจําเปนตองใหความรูการเกษตรกรดานการจัดการ

ธุรกิจเพ่ิมเติม จากความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรในโครงการวิจัย ไดสงผลใหหนวยงานตางๆ เขามาตอยอด

สนับสนุนการดําเนินงานท้ังในดานการสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปกลวยของกลุม และการนําโครงการตางๆลงมา

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยผานทางกลุมเกษตรกรหลายโครงการ สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนในหลายๆดานท้ังการเรียนตอ

นอกเวลา การคัดเลือกสมาชิกกลุมเขาประกวดเปนเกษตรกรดีเดนสาขาตางๆ กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาด

สินคาเกษตร และทองเท่ียวชุมชน  การทดลองจัดต้ัง “ตลาดพรีเม่ียมรําแดง” เพ่ือจําหนายสินคาในชุมชน และ

เชื่อมโยงการทองเท่ียวเชิงเกษตร สนองนโยบาย “ตลาดนํา” ของรัฐบาล บทสรุปการพัฒนา พบวา เปดดําเนินการ

ได 24 ครั้ง ใน 6 เดือน ทําใหเกิดรายได 266,749 บาท โดยมียอดจําหนายเฉลี่ย 6,485 บาท/ครั้ง ปจจัยท่ีทําให
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ดําเนินการไมตอเนื่อง คือขอจํากัดของสถานท่ี และความหลากหลายสินคาท่ีไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจาก

ภายนอก ตลอดจนผูคาเปนเกษตรกรมีงานประจํามาก ตองทํางานใหมีรายไดทุกวัน การกําหนดวันเปดไมเหมาะสม

กับคนการจับจายสินคาของคนในชุมชน และแรงกระตุนเสริมจากผูนําทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินยังไมเพียงพอ 

แตไดมีการปรับแนวทางดําเนินการโดยจัดทําเปนตลาดสัญจร คือนํากลุมพอคาไปจําหนายนอกสถานท่ี สามารถ

สรางรายได รวม 239,592 บาท หรือเฉลี่ย 3,058 บาท/ครั้ง และในสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ทํา

ใหเกษตรกรท่ีไมสามารถนําสินคาออกไปจําหนายภายนอกชุมชนได จึงมีการทกลองจําหนายสินคาในกลุมไลน โดย

นําเสนอการเปนสินคา “คุณภาพมาตรฐาน GAP ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19”  มีเกษตรกรรวมโครงการ 13 ราย มี

ผูสั่งซ้ือสินคาเฉลี่ย 28 ราย/สัปดาห เปนเงิน 2,834 บาท/สัปดาห ทําใหมีรายไดแกเกษตรกรเปนเงิน 29,618 บาท  

การเปดรานใน  LAZADA รวมยอดจําหนาย 12,570 บาท/ป บทเรียนจากการทดลองพัฒนาตลาดสินคาและการ

เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวชุมชน จึงควรมีการดําเนินการดังนี้ 1) ควรมีผูประกอบการทองเท่ียว ท่ีเปนนักลงทุนใน

ชุมชนท่ีจะลงทุนสรางแหลงทองเท่ียว ความสามารถในการบริหารจัดการ จะมีโอกาสสําเร็จมากกวาเกษตรกรหรอื

ภาครัฐท่ีขาดพ้ืนฐานในการจัดการทองเท่ียว 2) ควรมีสถานท่ีท่ีดึงดูดใจท่ีเปนไขแดงของแหลงทองเท่ียวชุมชน จะ

เปนสถานท่ีใหปกหมุดการเดินทางมาทองเท่ียว และมีสถานท่ีนั่งพักผอน เดินชมความสวยงาม ไดถายภาพ มีกาแฟ 

เครื่องดื่ม อาหารอรอยๆ บริการ มีสินคาเกษตรท่ีหลากหลาย และมีการจัดสินคาท่ีสวยงามนาซ้ือ 3) การมีสวนรวม

ของคนในชุมชนในการจัดการทองเท่ียว ถือเปนหัวใจหลักท่ีทําใหทองเท่ียวชุมชนแตกตางจากธุรกิจทองเท่ียวของ

เอกชนรายเดี่ยวๆ ซ่ึงจะตองมีการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนและเขมแข็ง ไมลมเลิกไปกลางคัน เนื่องจากตลาด

ทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยเวลา อาศัยการบอกตอหรือการแชรในสื่อออนไลน ประเด็นนี้มักพบปญหาเกิดข้ึนเสมอ

เนื่องจากเกษตรกรท่ีมารวมจัดการทองเท่ียวสวนใหญถนัดในการทําเกษตรแตไมถนัดคาจําหนาย และมักขาดความ

อดทนกอนท่ีจะแหลงทองเท่ียวจะเปนท่ีนิยม 4) มีการประชาสัมพันธท่ัวถึง และ 5) ควรมีการเชื่อมโยงกัน

ผูประกอบการจัดทัวรทองเท่ียวเขามาเปนนักทองเท่ียวประจําก็จะยิ่งกอใหเกิดผลสําเร็จไดมากข้ึน 6) ในสวนของ

ตลาดสัญจร ความสําเร็จจะข้ึนกับการรวมกลุมของเกษตรกรในการออกไปจําหนายนอกสถานท่ี สินคาท่ีมี

สมํ่าเสมอ และการเลือกสถานท่ีไปจําหนาย ดานตลาดออนไลน ความสําเร็จจะข้ึนกับความสามารถในการจัดการ

ระบบออนไลน การเลือกชนิดสินคาเดนของทองถ่ิน และการจัดสงสินคาท่ีรวดเร็ว การจัดเวทีวิจัยสัญจร  คือ การ

จัดเวทีประชุมของนักวิจัย เกษตรกร และผูมีสวนไดเสียในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช โดยมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ความรู ความคิด ผลงานวิจัย ภูมิปญญา และประสบการณในการทําการเกษตรท่ีบานและไรนาเกษตรกร

หมุนเวียนกันไปในแตละรายประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมท่ีดําเนินการในการจัดเวทีวิจัยประกอบดวย 1) 

ของฝากจากเพ่ือนบาน  2) เรื่องเลาจากเจาของบาน  3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการทําการเกษตร 4) การ

แลกเปลี่ยน/สาธิตความรูวิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของเกษตรกร  บทสรุปการจัดเวที

วิจัยสัญจร พบวา 1) ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิตพืชไดรวดเร็ว จากการไดไปพบเห็นการปลูกพืชของเพ่ือน

บาน แรงกระตุนจากการจะตองเปนเจาภาพในการตอนรับการศึกษาดูงานของสมาชิก ทําใหเกษตรกรท่ีจะรับเปน

เจาภาพครั้งตอไปตองเตรียมความพรอมเพ่ือแสดงผลงาน 2) ทําใหเกิดการพัฒนาการดํารงชีพ ไดเพ่ิมทุนทางสังคม 

เพ่ิมทุนมนุษย มีการชวยเหลือแรงงาน ชวยแกปญหาการผลิตพืช เกิดการสรางเครือขายทางสังคม ไดพัฒนา
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ความสามารถในการพูดการเปนวิทยากร ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนทําใหเกษตรกรรูสึกมีความภูมิใจท่ีไดมีสวนชวยเหลือผูอ่ืน 

และทําใหสังคมเกิดการยอมรับในตัวตนแบบ มีชื่อเสียงมากข้ึน มีหนวยงานอ่ืนๆ เขามาใหรวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

3) ไดองคความรูเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงมีเชื่อมโยงการจัดการความรู 3 ฝาย คือ เกษตรกรสูเกษตรกรและนักวิจัย เปนวิธี

ท่ีไดผลสัมฤทธิ์สูงกวาการอบรมเชิงบรรยาย จุดเดนของการจัดเวทีวิจัยสัญจร คือความรูถูกถายทอดจากเกษตรกรสู

เกษตรกรดวยความไววางใจ การเปนเพ่ือนพ่ีนอง มีสถานะทางสังคมใกลเคียงกัน และมีนักวิจัยคอยสนับสนุนขอมูล

เชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและจัดกระบวนการใหแตละคนไดนําภูมิปญญามาแลกเปลี่ยน ภายใตสถานการณจริง

ของไรนาเกษตรกร 4) ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล การจัดเวทีวิจัยสัญจร คือ นักวิจัยผูท่ีทําหนาท่ีวิทยากร

กระบวนการ ตองพยายามกระตุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  

6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม จากการนําหลักทรงงาน หลักการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

มาใชในการวิจัยและพัฒนา การวิจัยใชหลัก “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 

research)” คือ เปนการวิจัยท่ีชุมชนและผูมีสวนไดเสียมารวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยมี

ข้ันตอนคือ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตามผล รวมสรุปบทเรียน งานวิจัยลักษณะนี้จะเนนการปฏิบัติจริงในไร

นาในชุมชน และเปนการพัฒนาท้ังระบบ คือ เศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดลอม  การสงเสริมบทบาทของ “เกษตรกร” 

ใหเปนผูมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของการดําเนินงานโครงการ  ผลสําเร็จในเชิงปริมาณจากเดิมท่ีเกษตรกรพ่ึงพา

นอกการเกษตรเปนหลัก มาเปนเกษตรกรพ่ึงพารายไดจากการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน สัดสวนรายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  

ในเชิงคุณภาพ เกิดกลุมเกษตรกรท่ีเขมแข็ง เปนทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกําลังสําคัญของชุมชน เปนกลุมท่ีจะ

ประสานโครงการจากภาครัฐลงสูชุมชน เกิดชุมชนตนแบบท่ีใหชุมชนอ่ืนไดมาศึกษาเรียนรูกระบวนการพัฒนา โดย

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ไดแก การปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเองใหมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาไปสูการ

พ่ึงตนเอง  การตั้งกลุมเกษตรกรและสรางความเขมแข็งของชุมชน  การปลูกพืช 9 กลุมผสมสานเกษตรผสมผสาน 

แปรรูป และสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในชุมชนและนอกชุมชน การพัฒนาความรูภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับ

เทคโนโลยีใหม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยกระบวนการสําคัญในการ

ขับเคลื่อนคือการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดระยะเวลาของการพัฒนา  ผลสําเร็จการดําเนินงาน 

คือ ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ดานสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมี

สวนรวม จากสํานักนายกรัฐมนตร ี

 7. การทดลองขยายผลงานวิจัยจากชุมชนรําแดงไปสูชุมชนกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

พบวามีปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการพัฒนา คือ การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง  การวิเคราะหชุมชนและ

กําหนดเปาหมายชุมชน “กระดังงาเขมแข็ง แหลงสินคาพ้ืนถ่ิน” มีแผนพัฒนารองรับ เชน การพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพ เปดตลาดชุมชน การเชื่อมโยงกับชุมชนรําแดง มีการจัดเวทีสัญจรเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนาพืชเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา 9 พืช ผสมผสานผสมพอเพียง ผลการพัฒนา

พบวา กลุมพืชรายได มีพืชท่ีปลูกท้ังหมด 59 ชนิด มีรายไดจากพืชเพ่ิมข้ึน 1.8 เทา มีการผลิตพืชเพ่ิมข้ึนในทุกกลุม  

ดานการพัฒนาตลาดและการทองเท่ียว “ตลาดดานนาสินคาพ้ืนถ่ิน” วันเปด 31 มีนาคม 2562 และไดปดตลาด



317 
 

เม่ือ 22 ธันวาคม 2562 มีผูคาท้ังหมด 37 ราย รายได มียอดการจําหนายท้ังหมด 259,138 บาท บทเรียนตลาด

ดานนา แมชุมชนมีความตั้งใจสูง และมีความรวมมือกันจัดตั้ง มีจุดแข็ง คือสถานท่ีตั้งมีรถวิ่งผานจํานวนมาก แตมี

จุดออนคือสถานท่ีแคบและไมมีจุดทองเท่ียว สินคายังไมหลากหลายไมดึงดูดใจนักทองเท่ียว และเม่ือสินคา

การเกษตรหมดตามฤดูกาลเกษตรกรจะไมมีผลผลิตมาจําหนาย ทําใหหยุดจําหนาย สงผลตอภาพรวมของตลาด 

การแกไขโดยเชิญชวนผูคาจากนอกชุมชนทําไดระยะสั้นเนื่องจากยอดการจําหนายนอย เกษตรกรมีงานท่ีตองทําใน

ครัวเรือนมาก ตองหารายไดประจําวันจึงทําใหไมอดทนในการเปดรานในชวงท่ีมีรายไดต่ําๆ  

 8. การประเมินผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา วัดผลความสําเร็จโดยใช

ตัวแปรจากการทดลองท่ี 4 เปรียบเทียบระหวางกอนพัฒนา ป 2558 กับหลังพัฒนา ป 2563  พบวา เกษตรกรมี

ความสามารถในการจัดการพืชใหเกิดความพอเพียงเพ่ิมข้ึน กลาวคือหลังพัฒนา ป 2563  ดานความประมาณ มี

คะแนน 2.32 เพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนารอยละ 68.56  จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง ดานความมีภูมิคุมกัน  มี

คะแนน 1.89 เพ่ิมข้ึนรอยละ 141.70 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง ดานทุนการดํารงชีพ มีคะแนน 2.10 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.74 อยูในระดับปานกลาง ดานความมีเหตุมีผล มีคะแนน 2.20 เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.37  อยูใน

ระดับปานกลาง ดานการนํา 23 หลักทรงงานมาปฏิบัติ  มีคะแนน 2.33 เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.24 อยูในระดับปาน

กลาง คะแนนรวมผลความสําเร็จในการจัดการผลิตพืชโดยใชศาสตรพระราชา กอนพัฒนา ป 2558 มีระดับคะแนน 

1.63 หลังพัฒนา ป 2563  มีคะแนน 2.17 เพ่ิมข้ึนรอยละ 33.41 จากระดับนอยเปนระดับปานกลาง รายไดรวม 

กอนพัฒนา ป 2558 เฉลี่ย 262,289 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงเหลือ 153,046 บาท/ครัวเรือน/ป  ในหลังพัฒนา ป 

2563 เกิดจากสัดสวนรายไดภาคนอกเกษตรลดลงจากรอยละ 65.18 เปน 34.00 ท้ังนี้เนื่องมาจากการจางงาน

ภาคอุตสาหกรรมลดลง และในระยะหลังโรงงานนิยมการจางแรงงานตางดาวมากกวาแรงงานในพ้ืนท่ี ดังนั้นถา

หากไมมีการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีอาจจะทําใหเกิดปญหาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมตามมาได รายไดภาค

เกษตร 101,017 บาท/ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากกอนพัฒนา รอยละ 10.59  โดยสาขาพืช มีรายได  72,227 บาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.10,  ปศุสัตว  20,490 บาท/ครัวเรือน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.37 และ ประมง มีรายได 8,300 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.61  ซ่ึงถือเปนความสําเร็จของการพัฒนา รายจาย ทางการปลูกพืช กอนพัฒนา ป 2558 

เฉลี่ย 32,065 บาท/ครัวเรือน ลดลง 16,264 บาท/ครัวเรือน ในป 2563  มีรายจาย 15,801 บาท/ครัวเรือน หรือ

ลดลงถึงรอยละ 50.72  ความหลากหลายของการผลิตพืช ผลการพัฒนา 9 พืชผสมผสาน พบวา มีจํานวนชนิดพืช

ในชุมชนเพ่ิมข้ึน โดยกอนพัฒนา ป 2558 มี 132 ชนิด เพ่ิมเปน 152 ชนิด ในป 2563  หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 15.15 

กลุมท่ีจํานวนพืชเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุม พืชรายได เพ่ิมข้ึนเทาตัวเปน 42 ชนิด พืชสมุนไพรสุขภาพ 20 ชนิด เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 33.33 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 35.90 พืชใชสอย 21 ชนิด เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.25 และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 

19.54 พืชอนุรักษดิน น้ํา 4 ชนิด หรือเพ่ิม 1 เทา และมีผูปลูกเพ่ิมรอยละ 13.06 พืชพลังงานและเชื้อเพลิง 7 ชนิด 

เพ่ิมข้ึน 6 เทา พืชอาหาร 47 ชนิด ลดลงรอย 17.54 พืชอาหารสัตว 5 ชนิด ลดลงรอยละ 28.57 แตมีผูปลูกเพ่ิม

รอยละ 10.12 พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน 3 ชนิด ลดลงรอยละ 66.66 พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 4 ชนิดเทาเดิม 

แตมีผูปลูกเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.91  
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  9.  สรุปผลการวิจัยและพัฒนาการจัดการผลิตพืชท่ีย่ังยืนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากผลการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเปนรูปแบบ (model) กระบวนการพัฒนา คือ 

“รําแดงโมเดล: เกษตรตามศาสตรพระราชา”   หมายถึง การพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือโดยนําศาสตรพระราชา เรื่อง 

23 หลักทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช

ในการจัดการผลิตพืชท่ีพอเพียงและยั่งยืน เพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองของครัวเรือนและชุมชนเกษตร โดยจะมีหลัก

ปฏิบัติ 4 เสาหลักของการพัฒนา คือ  เสาหลักท่ี 1 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง เสาหลักท่ี 2 พัฒนา 9 พืชผสมผสาน

พอเพียง เสาหลักท่ี 3 พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและเสาหลักท่ี 4 เชื่อมโยงการผลิตพืชกับการทองเท่ียว

ชุมชน และเครือขายการพัฒนาตางๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เสาหลักท่ี 1 พัฒนาชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตพืช และจะ

เปนตัวเรงใหการพัฒนาตางๆ สําเร็จรวดเร็วยิ่งยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการดําเนินงาน คือ 

1) จัดตั้ง "กลุมเกษตรกร" เพ่ือใหชุมชนไดเกิดความรวมมือของสมาชิกในชุมชน พรอมกับการตั้ง 

กรรมการฝายตางๆ เพ่ือดึงความรูความสามารถของแตละคนมาชวยทํางานสวนรวม กําหนด

ขอตกลง กฎระเบียบในการทํางานรวมกันของกลุม เชน ในการเขาเปนสมาชิก การประชุม การรวม

ทํากิจกรรม กลุมมีการระดมทุนเพ่ือใชในการทํากิจกรรม ในรูปแบบตางๆ  มีการจัดใหมีสวัสดิการ

สมาชิก เชน งานบุญ หรือสวัสดิการ การชวยเหลือตางๆ กําหนดใหมีกิจกรรมรวมอยางสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม สรางอัตลักษณกลุมโดยมีสิ่งท่ีแสดงออกถึงสัญลักษณ เชน 

ปาย หรือ เสื้อทีม เปนตน และสงเสริมใหสมาชิกเขารวมกิจกรรมกับภาคสวนตางๆ 

2) จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพ่ือทําธุรกิจใหเกิดรายได โดยการระดมทุนจากสมาชิก และการสนับสนุน 

จากราชการในชวงการเริ่มตนดําเนินงาน ท้ังในดานการพัฒนาสินคาท่ีเปนอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

การตลาด สินคา การบริหารธุรกิจ และการประสานงานกับภาคสวนตางๆ    

3) พัฒนาฟารมตนแบบและพัฒนาเกษตรกรผูนํา เพ่ือเปนตัวอยางแกเพ่ือนบาน สงเสริมความเปน

ตนแบบ สงเสริมความเปนผูนํา สงเสริมการประกวดยกยองเปนเกษตรกรดีเดน พัฒนาความสามารถ

ในการเปนผูนําของประธานกลุม กรรมการ และสมาชิก  

4) จัดเวทีวิจัยสัญจร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตพืชในไรนาเกษตรกร รวมพัฒนาไรนา และจัดศึกษา

ดูงานเพ่ือเปดโลกทัศนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งหมุนเวยีนกันไปในไรนาเกษตรกรในชุมชน และนอก

ชุมชน   

 เสาหลักท่ี 2 พัฒนา 9 พืชผสมผสานพอเพียง เพ่ือใหมีพืชเพียงพอตอการดํารงชีพท่ีพอเพียง ท้ัง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยมีการพัฒนาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ

เกษตรผสมผสาน  คือ 

1) กลุมพืชรายได -ปลูกพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีอัตลักษณประจําถ่ินท่ีโดดเดน 
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2) กลุมพืชอาหาร –ปลูกพืชผักสวนครัวตางๆ ท่ีเปนเครื่องแกง ผัก ผลไมผล ท่ีหลากหลายคุณคาทาง 

โภชนาการ 

3) กลุมพืชอาหารสัตว-ปลูกพืชอาหารเลี้ยงสัตวใหเพียงพอตอการเลี้ยงสัตว และจําหนายเปนรายได 

4) กลุมพืชสมุนไพรสุขภาพ –ปลูกสมุนไพรพ้ืนฐานเพ่ือเปนตูยาประจําบาน และแปรรูปจําหนายเปน

ผลิตภัณฑสมุนไพรสุภาพ 

5) กลุมพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช –ปลูกเพ่ือใชทําสารสกัดจากพืชทดแทนสารเคมีในการ 

ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

6) กลุมพืชอนุรักษดินและน้ํา -ปลูกเพ่ือบํารุงดิน ปองกันดินพังทลาย 

7) กลุมพืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน -ปลูกและอนุรักษพืชประจําถ่ินท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรม 

8) กลุมพืชใชสอย –ปลูกไมโตเร็วไวใชประโยชน เชน ทําคางปลูกพืช ใชในงานกอสราง และงานหัต 

กรรมตางๆ  

9) กลุมพืชพลังงานและเชื้อเพลิง-ปลูกไมท่ีจะมาเปนเชื้อเพลิง เปนพลังงานทดแทน  

เสาหลักท่ี 3 พัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา เพ่ือพัฒนาสินคาใหมีมูลคารายไดเพ่ิมข้ึน โดยมีวิธีการ

ดําเนินงาน คือ 

1) ผลิตสินคาใหมีคุณภาพดี เกรดพรีเม่ียม มีขนาด มีรูปลักษณดี มีรสชาติดี โดยนําเทคโนโลยี 

นวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มาจัดการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพ   

2) ขอรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร เชน GAP หรือ อินทรีย หรือ GI 

3) พัฒนาการแปรรูปสินคาท่ีมีอัตลักษณของทองถ่ิน  ท้ังข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง  

4) พัฒนาบรรจุภัณฑ การหีบหอ ใหเหมาะสมกับในแตละตลาดผูบริโภค  

5) สรางตราสินคา สรางแบรนดสินคา สรางความนาเชื่อถือในสินคา เพ่ือจําหนายคุณคา จําหนาย

เรื่องราวท่ีนาสนใจลงในสินคา  

    เสาหลักท่ี 4 เช่ือมโยงการผลิตพืชกับการทองเท่ียวชุมชนและเครือขายการพัฒนาตางๆ  เพ่ือดึงพลังจาก

ภายนอกชุมชน หรือพลังจากภาคนอกเกษตร เขามาสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพืช โดยมีวิธีการดําเนินงาน คือ 

1) เชื่อมโยงการเกษตรของชุมชนกับการจัดการทองเท่ียวชุมชน  พัฒนาไรนาเปนสถานท่ีทองเท่ียว  

เรียนรู ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในชุมชนแกบุคคลภายนอก และการเชื่อมโยงกับ 

ผูประกอบการทองเท่ียวเอกชน การตอยอดตลาดทองเท่ียวชุมชน 
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2) บูรณาการงานเกษตรของชุมชนกับงานทางวิชาการและงานสงเสริม เชน ของหนวยงานกระทรวง

เกษตร ทองถ่ิน จังหวัด พัฒนาชุมชน งานการดานการจัดการศึกษานอกระบบและ

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนตางๆ   

3) เชื่อมโยการผลิตกับการตลาด  เชื่อมโยงกับผูประกอบการตลาดสินคา ผูรวบรวมสินคา พัฒนา

ตลาดชุมชน ตลาดสัญจร ตลาดออนไลน และตลาดอ่ืนๆ 

4) เชื่อมโยงชุมชนกับภาคสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ และ อ่ืนๆ 

  กระบวนการนําศาสตรพระราชามาใชในการพัฒนาการผลิตพืช  คือ การนํา 23 หลักทรงงานของใน

หลวง ร.9 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนการวิเคราะหชุมชน  กําหนดเปาหมาย และวางแผนงาน  ใชหลักการทรงงาน เรื่อง การศึกษาภูมิ

สังคมพ้ืนท่ี และศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทําตามลําดับข้ัน แกปญหาจากจุดเล็ก  

ข้ันตอนการพัฒนาและติดตาม  ใชหลักการทรงงาน เรื่องการพัฒนาแบบองครวม หลักการมีสวนรวม  ทํา

ใหงาย ปรับใหเหมาะสม ไมยึดติดตํารา ประหยัด เรียบงาย ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ใชอธรรมปราบอธรรม หลัก

คุณธรรม ความเพียร ปลูกปาในใจคน การรูรักสามัคคี เพ่ือสวนรวม ขาดทุนคือกําไร ซ่ือสัตยสุจริต จริงใจตอกัน 

บริการท่ีจุดเดียว ทํางานอยางมีความสุข และระเบิดจากขางใน  

ข้ันตอนการสรุปผลการพัฒนา นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

ผลิตพืช  คือ หลักความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล รอบรู คุณธรรม และ  23 หลักทรงงาน  

 

 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  ผลผลิต  ชุมชนเกษตรมีความสามรถในการจัดการผลิตพืชใหมีความพอเพียง ยั่งยืน และ

พ่ึงตนเองไดเพ่ิมข้ึน โดยมีตัวชี้วัดคือ ความพอประมาณในการผลิตพืช ความจําเปนพ้ืนฐาน สมดุลรายไดรายจาย, 

มีความม่ันคงทางอาหาร  มีความหลากหลายของพืชใชประโยชนท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พืชและความ

เปนอยูในครอบครัว เพ่ือนบาน และสังคม พืชและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พืชและความสุขมวลรวม มี

ภูมิคุมกันในการผลิตพืช ภูมิคุมกันจากผลกระทบ  ภาวะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด ภาวะแนวโนมตาม

ฤดูกาล ภาวะผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานตางๆ  ทุนทางการผลิตพืช ทุนมนุษย ทุนการเงิน 

ทุนธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม ความมีเหตุผลในการผลิตพืช  ใชเหตุใชผล ความรอบรู  คุณธรรม 

ความเพียร การนํา 23 หลักทรงงานมาใชในการผลิตพืชและดํารงชีพ  

ผลลัพธ   ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลกระทบ  เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง ม่ันคง ยั่งยืน    
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