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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลแปลงเพาะปลูกพืชโดยใช้บริการฟรีซอฟแวร์ คือ Google Form มา

ใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าการเกษตรทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แบบบันทึกแปลงเป็นส่วนส าคัญ
ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการยื่นขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP วิธีการศึกษามีขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ การออกแบบการเก็บข้อมูล
ตามรายการตรวจสอบที่ส าคัญตามข้อก าหนดใน มกษ. 9001-2564 โดยแยกประเภทตามชนิดพืช ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย 
และกัญชา ซึ่งเป็นพืชอาหารและสมุนไพรที่ส าคัญในปัจจุบัน แบบเก็บข้อมูลของพืชแต่ละชนิด มีจ านวน 346 ข้อ และเมื่อเก็บข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสร้างเป็นรายงานตามแบบรายการตรวจสอบที่ส าคัญ น าแบบเก็บข้อมูลที่ออกแบบขึ้นไปทดสอบกับ
เกษตรกร โดยให้เกษตรกรท าการกรอกข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 55 คน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรใช้เวลาในการ
บันทึกข้อมูลเร็วที่สุด และช้าที่สุดคือ 24 และ 45 นาที ตามล าดับ ระยะเวลาเฉลี่ย 27 นาที เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้วิธี
กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form และได้บันทึกแปลงสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับการตรวจรับรอง แต่ก็พบว่า
ในการเก็บข้อมูลต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ท าบันทึกแปลงพบว่า แบบบันทึกมีจ านวนข้อที่ต้องตอบ
จ านวนมากท าให้ต้องใช้เวลามาก และเกิดอาการเหนื่อยล้าในการท าแบบบันทึกแต่ละครั้ง หากแบ่งแบบบันทึกเป็นส่วนๆ จะลด
อาการเหนื่อยล้าและความลา่ช้าลง และพบปัญหา คือ ระบบการสื่อสารขัดข้องในระหว่างการกรอกข้อมูล และต้องเริ่มต้นการกรอก
ใหม่ รวมทั้งเกษตรกรบางรายยังไม่มี G-mail หรือ Google account มาก่อน ท าให้ต้องท าการสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นใหม่  
ค าส าคัญ: Google form, GAP, แบบบันทึกแปลง   
 

Abstract 
The objective of this research is to develop an online farm record for farmer using Google Form, which 

is a free software service enable to create a questionnaire.  This online method keeps rapid collect data for 
farming. The farm records are important part for farmers who want to apply for GAP certification. The important 
research method is set of data collection form design which is consistent with the requirements in TAS 9001-
2021. Forms classified into 3 plant types, kariyat, finger root, and cannabis. These currently are vital and popular 
food and herbal plants. Question record form for each plant type consist of 346. After that a farm record report 
based on an important checklist requirement has been created. When the data collection has been tested with 
55 farmers, the results show that the fastest and slowest time spent for data recording were 24 and 45 minutes, 
respectively, an average time is 27 minutes. Sample farmers are satisfied with the online answering online and 
get a farm record after that. However, it has been found that it took quite a long period of time to answer data 
collection. There have been suggestions from farmers that the set of question is a lot of inquiries, which caused 
a long period of time consuming, and farmers fatigued. It could be better if the set of data collection be divided 
into small set of question. Nevertheless, we were also encounter with other problems which are online system 
error during filling the question forms and some farmers do not have a G-mail or Google account and need to 
create a new account for this test. 
Keywords: Google form, GAP, crop farming record form 
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ในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ประเทศไทยมีการผลิตอาหาร และสมุนไพรที่หลากหลายเพื่อ
น ามาบริโภค และสกัดเป็นยา เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย และกัญชา ซึ่งเป็นพืชอาหารและสมุนไพรที่ส าคัญ กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แนะน าให้ใช้เพื่อป้องกันการติดเช้ือ แม้ว่าพืชดังกล่าวเป็นพืชที่พบกันได้ง่ายทั่วไป แต่เมื่อมีความ
ต้องการสูง จึงมีการผลิตในรูปแบบของการเพาะปลูกพืชทั่วไปที่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูก และพบว่าการผลิตส่วน
ใหญ่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) หรืออินทรีย์ (Organic) โดยปัญหา
ส าคัญที่พบในการขอยื่นรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนอกจากความล่าช้าของการขอยื่นในสมัครและกระบวนการ
ตรวจรับรองที่ล่าช้าแล้ว ส่วนส าคัญที่พบว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร คือ การจดบันทึกแปลง อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านสุขภาพมากข้ึน จึงให้ความส าคัญต่อการเลือกซื้ออาหารหรอืผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค มาตรฐานสินค้าจึงเข้ามาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรของผู้บริโภค ทั้งนี้จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนามาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล นั่นคือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส า หรับพืช 
(GAP) เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (ศุภกร, 2558) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร คือ คุณภาพ ความสะอาด และคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิต แหล่งที่มา และ
การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น (พจนา และคณะ, 2565) เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกรและประชาชน จึงควรมีการตรวจ
รับรองโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับภายในประเทศ (รุ่งนภา และคณะ, ม.ป.ป.) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรท า
การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยของผลผลิตต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถขยายตลาดการจ าหน่ายผลผลิตได้ทั้งภายในและส่งออก การจัดท าบันทึกแปลงจึงมีความส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการยื่นขอการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

การใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นิยมใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความท้าทายและมีมนุษย์เป็น
ส่วนเกี่ยวข้องหลักเพื่อใช้ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหา (มะยุรีย์ และพิชญาภา, 2564) การคิดเชิงออกแบบเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อ
การรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา ในการวิจัยนี้ คือ การพัฒนาเครื่องมือในการท าบันทึกแปลงของเกษตรกร เพื่อใช้เป็น
หลักฐานส าคัญกระบวนการตรวจสอบส าหรับการขอตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเป็นหนึ่งในข้อก าหนด 8 
ประการของ GAP โดยพบว่าเกษตรกรผู้ขอยื่นรับรองมาตรฐาน GAP ไม่มีหลักฐานการบันทึกแปลงในการผลิตเพื่อยื่นต่อผู้ตรวจรับรอง
ตรวจมาตรฐานจึงท าให้แปลงของเกษตรกรไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และการจัดยื่นเรื่องใหม่ต้องใช้เวลา และยุ่งยากส าหรับเกษตรกร 
ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถแก้ไขปัญหาด้านการจดบันทึกแปลงให้กับเกษตรกร จึงเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และเกษตรกรจะมีบันทึกแปลงเพื่อเป็นหลักฐานประกอบส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  
 
อุปกรณ์ 
1. เอกสารข้อก าหนด การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (มกษ. 9001-2564) 
2. เอกสารการประเมินความเสีย่งตาม GAP  
3. บริการ Google Form  
4. Microsoft Office ชุดโปรแกรมส านักงาน ได้แก่ โปรแกรม Word, โปรแกรม Excel และ โปรแกรม PDF 
 
วิธีการ 

กระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที  1 คือ กระบวนการหาสาเหตุและแก้ปัญหาการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลแปลง โดยการใช้การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อเป็นการท าความเข้าใจถึงปัญหาการจดบันทึกแปลงของเกษตรกรผู้ขอยื่นมาตรฐาน GAP เพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ เข้าใจปัญหา (Empathize) แสวงหาปัญหาที่แท้จริง (Define) การระดม
ความคิด (Ideate) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test)  

ส่วนที  2 การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าบันทึกแปลง โดยอาศัยบริการฟรีซอฟแวร์ Google form โดยน า
เอกสารการประเมินความเสี่ยงตาม GAP และข้อก าหนด 8 ประการ ของ มกษ.9001-2564 มาสร้างฟอร์ม หรือชุดค าถามบน
บริการ Google Form ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของค าถาม และการน าข้อมูลที่เกษตรกรตอบมาจัดท าเอกสาร 
และส่งกลับให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่อไป 

ส่วนที  3 การตรวจสอบผลของการจัดท าบันทึกแปลงโดยวิธีตอบค าถามบน Google form โดยสอบถามข้อเสนอแนะใน
การจดบันทึกแปลง และเวลาที่ใช้ในการจัดท าบันทึกแปลงทั้งหมด  

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดน ามาวเิคราะห์ โดยใช้สถิตเิชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
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การใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

1. เข้าใจปัญหา (Empathize) โดยศึกษาและท าความเข้าใจข้อก าหนดการรับรองมาตรฐาน GAP การประเมินความเสี่ยง
และแบบบันทึกคุณภาพ ทั้งนี้มีการสอบถามปัญหาของผู้ที่ไม่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน พบว่าเกษตรกรไม่เข้าใจว่าเนื้อหาท่ีต้องเขยีน
ในบันทึกแปลงควรมีอะไรบ้าง การบันทึกตามเอกสารตาราง check list ที่เจ้าหน้าท่ีน ามาให้กรอก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ปัญหาที่
พบบ่อย เช่น บันทึกข้อมูลไม่ครบ ไม่มีบันทึกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจแปลง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วเกิดจากแบบ
บันทึกแปลงท้ังสิ้น และส่งผลท าให้การรับรองมาตรฐานเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้น    

2. ปัญหาที่แท้จริง (Define) กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถบันทึกแปลงด้วยตนเองได้ เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องการอ่านและ
เขียน จึงท าให้ไม่สามารถจัดท าบันทึกได้ หากใช้วิธีถามตอบเกี่ยวกับการผลิต เกษตรกรสามารถตอบค าถามได้ หากแบบบันทึกมี
ความสะดวกให้มีการเขียนน้อย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เกษตรกรน่าจะท าบันทึกแปลงได้สะดวกและเพียงพอต่อการรับรองมากขึ้น 

3. การระดมความคิด (Ideate) จากปัญหาที่พบ คณะวิจัยท าการระดมความคิด และหาแนวทางเพื่อให้การจัดท าบันทึก
แปลงสามารถท าได้สะดวกขึ้นส าหรับเกษตรกร จึงการพัฒนาแบบฟอร์มจากการบันทึกในกระดาษ ต้องอ่านและเขียนเป็นจ านวน
มาก เป็นการตอบค าถาม ผ่านชุดค าถามที่พัฒนาขึ้นจากแบบการประเมินความเสี่ยง และแบบบันทึกกระบวนการผลิตตาม
ข้อก าหนด GAP และไม่มีค่าใช้จ่าย  

4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) สร้างค าถามโดยใช้ฟรีซอฟแวร์ผ่าน บริการ Google form และปรับภาษาให้เกษตรกร
สามารถเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังครบถ้วนตามที่มาตรฐาน GAP ก าหนด โดยอ้างอิงจาก แบบประเมินความเสี่ยง และ
ข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Figure 1) โดยแบ่งประเภทผู้บันทึกข้อมูล 4 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรายเดี่ยว 
เกษตรกรรายกลุ่ม นิติบุคคล ผู้ผลิตภายใต้นิติบุคคลหรือองค์กร (ลูกไร่) และแบ่งข้อมูลการท ากิจกรรมออกเป็น 14 หมวด ได้แก่ 
แผนที่แปลง แผนการผลิต แบบประเมินความเสี่ยง ช่ือผู้ปฏิบัติงาน ต้นทุนการผลิต การอบรม บันทึกการใช้สารเคมี/อินทรีย์ บันทึก
การใช้ปุ๋ย บันทึกการส ารวจโรคและแมลง บันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขายผลผลิต รายการขยะและของเสีย และแบบบันทึกขอ้
ร้องเรียน ใบขออนุญาต และแหล่งซื้อเมล็ดพันธ์ุ หลังจากนั้นสร้างรูปแบบของแบบบันทึกที่ได้จากข้อมูลที่เกษตรกรตอบ (Figure 2) 

5. การทดสอบ (Test) ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกแปลงที่ออกแบบส าหรับพืช 3 ชนิด คือ ฟ้าทะลายโจร กระชาย 
และกัญชา น าแบบบันทึกแปลงที่สร้างขึ้น ส่งให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ชนิดพืชเพื่อจัดท าการบันทึก ท้ังนี้เมื่อเกษตรกรเริ่ม
บันทึกจะมีการจับเวลาในการบันทึกของเกษตรกรในแต่ละราย จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกในรูปแบบของแบบบันทึกที่
ก าหนดให้ เพื่อจัดท าเล่มรายงานการบันทึกแปลง และส่งกลับให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 

Figure 1 A set of questions for creating a record on Google Forms 
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Figure 2 The record form was obtained from the information that the farmers answered in the Google Form. 

 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบกับเกษตรกรจ านวน 55 คน แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร กระชาย และกัญชา จ านวน 10, 15 
และ 30 ราย ตามล าดับ เวลา พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบันทึกเท่ากับ 27 นาที และใช้เวลาตามล าดับ ดังนี้ เกษตรกรใช้
เวลาตั้งแต่ 11-20 นาที จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ใช้เวลาตั้งแต่ 21-30 นาที จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 ใช้
เวลาตั้งแต่ 31-40 นาที จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเกษตรกร ใช้เวลามากกว่า 41 นาที จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.82 (Figure 3) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Figure 3 Time to answer questions from farmers 
 
 

The average recording time was 27 minutes. 
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เกษตรกรที่ท าบันทึกแปลงในการทดสอบครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 55 คน เป็นเกษตรกรผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร กระชาย และ

กัญชา จ านวน 10, 15 และ 30 ราย ตามล าดับ  
 

วิจารณ์ผล  
เกษตรกรมีการยอมรับด้านวิธีการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP แต่พบปัญหาเรื่องการจดบันทึกข้อมูลการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การยื่นขอรับรองมาตรฐาน (กังสดาล และคณะ, 2561) ดังนั้น หากเกษตรกรสามารถจัดท าบันทึกแปลงได้สะดวกขึ้น โดย การจัด
บันทึกแปลงออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแปลง พบว่า เกษตรกรจ านวนท้ังสิ้น 55 คน เป็นเกษตรกรผู้ปลกู
ฟ้าทะลายโจร กระชาย และกัญชา จ านวน 10 15 และ 30 ราย ตามล าดับ ใช้เวลาเฉลี่ย 27 นาที เกษตรกรสามารถตอบกลับขอ้มลู
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากชุดค าถามมีความสะดวกในการตอบ และครอบคลุมประเด็นที่ใช้ในการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน GAP  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กังสดาล (2561) ที่พบว่า การบันทึกเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกลัวมากท่ีสุด เพราะเกษตรกร
ต้องจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคยและมีความยุ่งยาก ขาดความเข้าใจและเกิดความท้อ เนื่องจากเห็นตารางบันทึกต้องใส่ข้อมูล
เยอะ และเมื่อมีการใช้แบบบันทึกแปลงนี้ เกษตรกรสามารถตอบกลับได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งในต่างประเทศมีการพัฒนาน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจรับรอง 
Good Agricultural Practices (GAP) อย่างแพร่หลาย ดังข้อมูลในเว็บไซต์ Safetyculture กับทั้งผู้สูงอายุให้ความสนใจกับการใช้
สมาร์ทโฟนอย่างทั่วถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุได้ไม่นาน มีอายุเฉลี่ย 
ประมาณ 55-69 ปี (อารีย์ และเกื้อกูล, 2559) การยอมรับเทคโนโลยีด้านประโยชน์ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ส่งผล
กับการยอมรับเทคโนโลยี (วรสิทธิ์ และกมลทิพย์, 2551) อย่างไรก็ดี เวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแปลง พบว่าเกษตรกรตอบ
แบบสอบถามจะใช้เวลามาก เนื่องจากต้นแบบชุดค าถามที่จัดท าเป็นชุดเดียว จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิด
ความสะดวกยิ่งขึ้น และการต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อให้เมื่อด าเนินการตอบค าถามแล้วเสร็จ จะสามารถได้รับแบบบันทึกในทันที
ต่อไป 
 
สรุปผล  

การออกแบบระบบบันทึกแปลงออนไลน์ โดยใช้ Google Form ในการบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดตัวช้ีวัดทั้ง 8 ด้าน ของมาตรฐาน มกษ 9001-2564 โดยแบ่งประเภทผู้บันทึกข้อมูล 4 ประเภท ได้แก่ 
เกษตรกรรายเดี่ยว เกษตรกรรายกลุ่ม นิติบุคคล ผู้ผลิตภายใต้นิติบุคคลหรือองค์กร  (ลูกไร่) สามารถแบ่งข้อมูลการท ากิจกรรม
ออกเป็น 14 หมวด ได้แก่ แผนที่แปลง แผนการผลิต แบบประเมินความเสี่ยง ช่ือผู้ปฏิบัติงาน ต้นทุนการผลิต การอบรม บันทึกการ
ใช้สารเคมี/อินทรีย์ บันทึกการใช้ปุ๋ย บันทึกการส ารวจโรคและแมลง บันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขายผลผลิต รายการขยะและ
ของเสีย และแบบบันทึกข้อร้องเรียน ใบขออนุญาต และแหล่งซื้อเมล็ดพันธ์ุ โดยให้เกษตรกรท าการกรอกข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล
จ านวนทั้งสิ้น 55 คน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการกรอกข้อมูล 27 นาที เวลาที่ท าแบบสอบถามเร็วที่สุดและช้าที่สุด 24 และ 45 นาที 
ตามล าดับ  และพบว่าค าถามมีจ านวนมากท าให้เกษตรกรเกิดอาการเหนื่อยล้า และชุดค าถามยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้
เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น และการต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อให้เมื่อกรอกเสร็จสามารถได้รับแบบบันทึกในทันทียังเป็นสิ่งต้องท าการ
พัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชากรที่ท าการศึกษา คือ เกษตรกรสวนยางพาราที่ข้ึนทะเบียน ปี 2565 สุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย โดย
ใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.5 โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่าง
เกษตรกรสวนยางพาราร้อยละ 100 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 3.14) รูปแบบการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักการ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดยการปฏิบัติตนในเรื่องของ 3 ห่วงของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.18) การปฏิบัติของ 3 ห่วง ด้านการมีเหตุผลอยู่ในระดับ. (ค่าเฉลี่ย 
3.24) ด้านการมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับ. (ค่าเฉลี่ย 3.03) และด้านความพอประมาณอยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย 3.29 การปฏิบัติตนในเรื่อง
ของ 2 เง่ือนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) การปฏิบัติตาม 2 เง่ือนไข คือ 
ด้านความรู้ และคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.94 และ 3.19 ตามล าดับ) จากการสอบถามเกษตรกรสวนยางพารา พบว่า เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราควรได้รับการพัฒนาในประเด็นด้านความรู้ ได้แก่ 1) การจัดการของเหลือจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zero 
Waste management) (ร้อยละ 50.03)  2) การมีความสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
(ร้อยละ 50.75) และ 3) การบริหารจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างสรา้งสรรค์ และสร้างนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 
(ร้อยละ 52.05 และในประเด็นของภูมิคุ้มกันตัวเอง ได้แก่ 1. การมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย์หรือมาตรฐานอ่ืนๆ (ร้อยละ 49.19) และ 2) การน าข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอาชีพของตนเอง 
(ร้อยละ 64.57) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าส าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอห้วยยอด   

 
Abstract  

The research aims to study the application of the philosophy of the sufficiency economy of rubber 
plantation farmers, Huai Yot District, Trang Province. The population of this research are registered rubber 
plantation farmer in 2022. Sampling sample are 385 calculated by using Yamane's formula at a discrepancy of 
0.5. Structure questionnaire was applied to collect data. The results found that the philosophy of sufficiency 
economy is adopted at the most level (average 3.14), with consisting of 3 principles and 2 conditions. Farmer 
practiced in the matter of 3 principle of the philosophy of the sufficiency economy in the moderate level 
(average 3.18). The practice of 3 principle in the field of rationality (average of 3.24). In the immunity (average 
of 3.03) and the moderation (average of 3.29). The practices in terms of 2 conditions of the philosophy of the 
sufficiency economy as a moderate (average 3.07), compliance with 2 conditions: knowledge and virtue, 
(averaged 2.94 and 3.19 respectively). The result also showed that rubber plantation farmers value the 
philosophy of the sufficiency economy. There are three aspects of knowledge that rubber plantation farmers 
need which are 1)1) zero waste management (average of 50.03) 2) Self-improvement ability to become an 
entrepreneur (average of 50.75) and 3) creative management with smart farming (average of 52.05). Moreover, 
there are 2 aspects of self-immunity which are1) the production process that complies with GAP and GMP 
standards, organic farming or other standards (average of 49.19), and 2) the use of up-to-date information to 
solve problems and develop their careers following the philosophy of the sufficiency economy (average of 
64.57) 
Keywords: sufficiency economy, rubber plantation farmer, Huai Yot District  

mailto:sothorn.ke@ku.th


480 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
บทน า 

การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2560) กล่าวว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 อัตราความเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะลดลง เนื่องจากประเทศจีนและประเทศอินเดียอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรมีผลต่อแรงงาน ก าลังแรงงานในหลายประเทศหดตัวลงในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเยอรมัน รวมถึงประเทศ
ไทย เนื่องจากประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดและอัตราการตายที่ลดลง แต่ประเทศอินเดียและประเทศในทวีปแอฟริกา
มีการขยายตัวของแรงงาน สงผลตอการแขงขันเพื่อดึงดูดบุคลากรเขามาท างานในประเทศของตนมากยิ่งขึ้นแรงงานคุณภาพและ
ทรัพยากรวัยแรงงานมีจ านวนจ ากัดนั้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2571 ประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและในปี  
พ.ศ. 2593 ประเทศอินเดียจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยปัจจุบันประเทศจีน ซึ่งประเทศผู้
น าเข้ายางรายใหญ่ของโลก มีแนวโน้มน าเข้ายางจากประเทศไทยลดลง เนื่องจากประเทศจีนได้ไปลงทุนปลูกยางพาราในกลุ่ม 
CLMV (ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และกลุ่มประเทศแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ และลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เมื่อการผลิตยางพาราขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลท า
ให้ราคายางพาราในตลาดโลกมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือลดต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ได้น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระ
ราชด ารัสแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด โดยเริ่มตั้งแต่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่18 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นมา ในแนวทางของการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง 
และเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ในป ีพ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 
ห่วง ได้แก่1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุผล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และ3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน 
ที่ดีนั้น จะต้องอาศัยเง่ือนไขพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม คือจะต้องช่วยให้
ประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตรและที่กลับคืนสู่ภาคเกษตรมีงานท า มีรายได้ และ 2) สร้างรากฐานของชนบทให้แข็งแรงเพียงพอที่จะ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2561) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560 – 2564  ที่ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดังนั้น 
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถประกอบอาชีพการท าสวนยางต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงควรต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ภาครัฐได้ท าการส่งเสริมมาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตยางลดปัญหาการผลิตยางที่มีคุณภาพต่ า แก้ปัญหาการขาดรายได้
และเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา  
 

ประชากร 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอ าเภอห้วยอด จังหวัดตรัง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 ผู้วิจัยคัดเลือก

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก คือ ถือครองที่ดินเป็นของตนเอง สวนยางเปิดกรีดแล้ว มี
รายได้ส่วนใหญ่จากสวนยางพารา ใช้แรงงานครัวเรือน/หรือแรงงานจ้างกรีด โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 385 ราย ในอ าเภอห้วยยอด จาก
จ านวนประชากรทั้งหมด 10,054 ราย ค านวณตามวิธีการของ Yamane (สุรินทร์นิยมางกูร, 2548) ที่มีค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข/จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับเกษตรกรที่
ไม่ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α 
coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.994 โดยการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีเกษตรกรสวนยางพารา 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แบ่งเป็น 2 เรื่อง รวม 5 ด้าน ดังนี ้ 1) เรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก ่(1) ด้านความพอประมาณ 
(2) ด้านความมีเหตุผลและ (3) ดา้นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับ 2) เรื่องเง่ือนไขส่วนบุคคล  ได้แก่ (1) ด้านความรู้ และ (2) ด้านคุณธรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปใช้สถิติเชิงพรรณนา  (descriptive statistics) 

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าการแจกแจงความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อหาระดับการ
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา พื้นที่อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมการตรวจสอบข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยวัดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) วัด 5 ระดับ 

(ช่วงคะแนน = 0.8) โดยก าหนดเกณฑ์และช่วงคะแนนดังน้ี 
 ระดับการปฏิบัติ      ช่วงคะแนน  
 มากที่สุด      4.21 – 5.00 
 มาก       3.41 – 4.20 
 ปานกลาง      2.61 – 3.40 
 น้อย       1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด      1.00 - 1.80  

 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ข้อมูลลที่ได้จากตัวอย่างเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.66 เพศหญิง 

ร้อยละ 43.34 อายุเฉลี่ย 57.13 ปี ด้านการศึกษาจบประถมศึกษา ร้อยละ 47.53 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 25.98 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.52 ตามล าดับ สมาชิกในครัวเรือน 
≤2 คน ร้อยละ 63.38 รองลงมาสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ร้อยละ 25.19 มีแรงงานทางการเกษตร ≤2 คน ร้อยละ 65.19 รองลงมา
แรงงานทางการเกษตร 3 คน ร้อยละ 24.42 และแรงงานทางการเกษตร 4 คน ร้อยละ 10.39 รายละเอียดดัง Table 1 
 

ปัจจัยพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลที่ไดจ้ากการส ารวจตัวอย่างเกษตรกรสวนยางพาราอ าเภอห้วยยอด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญม่ีระยะเวลาการท ากิจกรรม
เกษตร เฉลี่ย 20.73 ปี มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 21,740.26 บาท/เดือน ในขณะที่มรีายจา่ยในภาคการเกษตรเฉลี่ยที่ 
12,727.27บาท/เดือน การถือครองที่ดิน ภาคการเกษตรเฉลี่ย 20.06 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตนเอง ใช้แรงงานในครัวเรือน 
เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน และแรงงานจ้างภาคการเกษตร เฉลี่ยที่ 1 คน/ครัวเรือน รายละเอียดดัง Table 2 
 

Table 1 Personal characteristics’ profile of sample famers 
 (N=385) 

Personal Characteristics Number % 
Gender 
     Male 222 57.66 
     Female 163 42.34 
Age (years old) 
    29 - 39 26 6.75 
    40 - 49 59 15.32 
    50 - 59 141 36.62 
    60 – 69 107 27.79 
    70 – 79 40 10.39 
    80 – 87 12 3.12 
Min. = 29, Max. = 87, x ̅ = 57.13, SD = 0.65 
Educational level 
    Elementary school 183 47.53 
    Secondary school  11 2.86 
     High school 89 23.12 
     Vocational/technical school 14 3.64 
     Undergraduate school 79 20.52 
     Graduate school 5 1.30 
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Personal Characteristics Number % 
     Uneducated 4 1.04 
Number of household member (person/household) 
     ≤2 244 63.38 
     3 97 25.19 
     4 44 11.43 
Min. = 1, Max. = 4, x ̅ =2, SD = 0.91 
Agricultural labor 
    ≤2 251 65.19 
     3 94 24.42 
     4 40 10.39 
Min. = 1, Max. = 4, x ̅ =2, SD= 0.89 

 

Table 2 Economic characteristics’ profile of sample famers. 
    (N=385) 

Economic Characteristics Number % 
Years of agricultural work engagement (years) 

      9 - 16 83 21.56 
   17 - 23 234 60.78 
   24 - 31 68 17.66 
Min. = 9, Max. = 31, x ̅ = 20.73, SD = 0.63  
Agricultural Income (Baht/month) 
    0 - 10,000  73 18.96 
    10,001 – 20,000 175 45.45 
    20,001 - 25,000 96 24.94 
    25,001 – 30,000 39 10.13 
    ≥ 30,001 2 0.52 
Min. = 5,385, Max. = 4,520,000, x ̅ = 21,740.26, SD = 1.99  
Agricultural expenditures (Baht/month) 
    0 -10,000 188 48.83 
    10,001 – 20,000 159 41.30 
    20,001 - 30,000 18 4.68 
    ≥ 30,001 20 5.19 
Min. = 6,470, Max. = 3,470,000, x ̅ = 12,727.27, SD = 1.82   
Agricultural land owner (Rai) 
    0.00 - 10.00 40 10.39 
    10.01-15.00 85 22.08 
    15.01-20.00 192 49.87 
    20.01- 83.00 68 17.66 
Min. = 2, Max. = 82.75, x ̅ =20.06, SD = 1.23   
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Table 2 Economic characteristics’ profile of sample famers. (Continued)  

(N=385) 
Economic Characteristics Number % 
Agricultural household Labor (person)   
     1 51 13.25 
     2 193 50.13 
     3-5 141 36.62 
Min. = 1, Max. = 5, x ̅ =2, SD= 0.89   
Agricultural hiring labor (person)   
     1 54 14.03 
     2 198 51.43 
     3-5 133 34.55 
Min. = 1, Max. = 5, x ̅ =2, SD= 0.91   

 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสวนยางพารา 
ผลจากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตัวอย่างเกษตรกร 385 คนให้ข้อมูลในการ

น้อมน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้ (Table 3) 
 
 

ด้านความพอประมาณ (ความสมดุล) เกษตรกรสวนยางพารามีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 
3.29) โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร เช่น มีความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพการเกษตรไว้
ให้รุ่นต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.33) มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเป็นความรู้สึกหรือมีทัศนคติที่ดีต่องานท่ี
ท า (ค่าเฉลี่ย 3.32) ด าเนินการเพื่อไม่ให้ขาดแคลนแตก่็มีสว่นเกินไดเ้ฉพาะที่จ าเป็น (ค่าเฉลี่ย 3.27) การบ่งบอกได้ว่าอะไร คือ ความ
ไม่จ าเป็นและไม่จ าเป็น หรือความต้องการได้ รวมทั้งสามารถเรียงล าดับความจ าเป็นและความต้องการได้ เช่น การบริหารจัดการที่
ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยเน้นไม่ให้ขาดแคลน (ค่าเฉลี่ย 3.26) และการยึดมั่นในเรื่องความประหยัด เช่น การบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิตแรงงาน และทุน ตัวอย่างเช่น  มีการผลิตปุ๋ยใช้เอง มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผลติปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองใน
ครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามล าดับ จากข้อมูลพบว่า เกษตรกรสวนยางพารามีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 20.06 ไร่ มีการ
ใช้แรงงานจากครัวเรือน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน และจ้างแรงงานเฉลี่ย 1 คน/ครัวเรือน ซึ่งพิจารณาพื้นที่ท าการเกษตรเทียบกับ
แรงงานในการด าเนินกิจกรรมแล้วเกษตรกรสามารถบริหารจัดการกิจกรรมของแปลงได้อย่างทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ตะวัน และคณะ (2557) ที่พบว่า การด าเนินกิจกรรมการผลิตใด ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงทุนแรงงาน และทรัพยากรที่
มีอยู่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแรงงานทางการเกษตรที่มีอายุมากขึ้น พบว่า การใช้แรงงานของเกษตรกรที่มีความพอประมาณ ความ
พอประมาณนับเป็นตัวก าหนดความประหยัดความคุ้มค่าและความจ าเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่สูงเกินไปจนประสบความ
เสียหาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนา (2558) ที่พบว่า ความพอประมาณ จะต้องพอดีลงตัวไม่มากไปหรือน้อยเกินไป 
สามารถด าเนินการได้โดยไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้การปฏิบัติทางด้านความพอประมาณสามารถพัฒนา
เกษตรกรให้อยู่ในระดับดีต่อไปได้ 

ด้านการมีเหตุผล (ความรอบคอบ) เกษตรกรสวนยางพารามีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.24) 
โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ การมีความคิดเป็นระบบและครบวงจร เช่น แผนการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด (ค่าเฉลี่ย 
3.24) และการมีความมั่นใจว่าท าการเกษตรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในสิ่งที่มีอยู่จากการมีข้อมูลที่เช่ือถือได้ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.24) ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา และคณะ (2559) ที่กล่าวว่า เกษตรกรที่มีรายได้มากจะมีการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าเกษตรกรที่มีรายได้น้อย เนื่องด้วยต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของขนาดพื้นที่ด าเนิน
กิจกรรมมากกว่าการปลูกยางเชิงเดี่ยวนั้น ซึ่งเกษตรกรสวนยางพาราส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากสวนยางพาราและมีการเรียนรู้การ
ปลูกพืชร่วมยางเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสามารถพัฒนาระบบการคิดอย่างมีเหตุผล ตรงตามความต้องการของตลาดให้ครบ
วงจรภายใต้ความรอบคอบในทางปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงข้ึนได้ 

ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี (ท าได้จริง) เกษตรกรสวนยางพารามีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.03) 
โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ การน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอาชีพของตนเองได้โดยมีข้อมูลที่ทันสมัยมา
ประกอบการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 3.23) การบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มด าเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.23) การวางแผนการผลิตตอบรับกับความต้องการของตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.21) 
และการมีกระบวนการผลิตที่ตรงกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.46) ตามล าดับ โดยสุนัย 
(2549) กล่าวว่าการด าเนินธุรกิจต้องสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมี
การวางแผนและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของโลก จึงท าให้มีโอกาสมากข้ึนในช่องทางการตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลผลติ
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรเทพ และคณะ (2565) ที่ศึกษาแนวคิดและการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก พบว่าการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมนั้น เกษตรกรที่สามารถปรับตัวและรับมือได้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จะต้องมีภูมิคุ้มกันและมี
ความรอบรู้ที่สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับระบบมาตราฐานระบบเกษตรใน
ปัจจุบันท่ีเกษตรกรสวนยางพาราต้องสามารถปฏิบัติและปรับตัวให้ได้ต่อไป 
 
Table 3 Sufficiency economy practicing level of sample farmers 
Sufficiency Economy Principles x ̅ SD Practicing level 
1. Moderation  
 1) Always do saving  
 2) Identify of necessity and needs  
 3) Happiness and satisfy in agriculture  
 4) Proud of being a farmer  
 5) Prevent shortage, excess as necessary  

 
3.26 
3.25 
3.27 
3.32 
3.33 

 
0.60 
0.62 
0.63 
0.66 
0.69 

 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

Overall 3.29 0.64 Moderate 
2. Reasonableness  
 1) Systematic and comprehensive thinking  
 2) Confidence in goal achievement from credible information 

 
3.24 
3.24 

 
0.59 
0.60 

 
Moderate 
Moderate 

Overall 3.24 0.59 Moderate 
3. Self-immunity  
 1) Record the data and information  
 2) Use information to solve problems and develop work  
 3) Production planning to meet market demand  
 4) Standardize production: GAP, GMP, Organics, etc.  

 
3.23 
3.23 
3.21 
2.46 

 
0.60 
0.61 
0.74 
0.71 

 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

low 
Overall 3.03 0.67 Moderate 
4. Knowledge     
1) Thorough know and understand in implementation 
2) Ability of resource management  
3) Develop to be an entrepreneur  
4) Use of academic knowledge in accordance with the state of reality 
5) Innovative technology management 
6) Confidence in implementations  
7) Zero waste management 
8) having the ability to develop oneself to become a farmer and 
entrepreneur 

3.17 
3.27 
3.21 
2.60 
3.20 
3.23 
2.50 
2.54 

0.61 
0.69 
0.59 
0.78 
0.61 
0.62 
0.77 
0.81 

 

Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

Low 
Moderate 

Overall 2.96 0.69 Moderate 
5. Ethics and virtues  
1) Faith in religion  
2) Expert, consultant and learning Centre to the other farmers  
3) Responsibility in role and duty  
4) Green economy production  
5) Continuously participate in the community and society activities  
6) Intend to work on duty to be achievement  
7) Having be patient and indefatigable the obstacles 
8) Being a model farmer or learning point for farmers. 

 
3.33 
3.18 
3.26 
2.71 
3.31 
3.31 
3.24 
3.17 

 
0.72 
0.87 
0.74 
0.73 
0.72 
0.74 
0.75 
0.74 

 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 
Moderate 

Overall 3.19 0.75 Moderate 

 
ด้านการมีความรู้ (จากผู้อื่น ประสบการณ์และการสร้างสรรค์) เกษตรกรสวนยางพารามีการปฏิบัติในระดับปานกลางใน

ทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 2.96) โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ การมีความมีน้ าใจได้ว่าท าไมถึงต้องเลือกทางนั้น (ค่าเฉลี่ย 3.27) การใช้
ความรู้เชิงวิชาการจนประสบผลส าเร็จได้ อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 3.23) การน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
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ปัญหาและการพัฒนาอาชีพของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.21) การมีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย การผลิตแรงงานและทุน 
(ค่าเฉลี่ย 3.20) การมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่ท า (ค่าเฉลี่ย 3.17) การบริหารจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่าง
สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้แก่ การท าการเกษตรอัจฉริยะ (smart Farming) (ค่าเฉลี่ย 2.60) การมีความสามารถพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) (ค่าเฉลี่ย 2.54) และการจัดการของเหลือจากการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (zero waste management) (ค่าเฉลี่ย 2.50) ตามล าดับ ซึ่งสุพจน์ และคณะ (2565) กล่าวว่า การเพิ่มเติมองค์
ความรู้ ก่อนที่คนจะตัดสินใจได้อย่างรอบด้านหรืออย่างชาญฉลาดจ าเป็นต้องมีความรู้และพัฒนาความรู้ตลอดเวลา  ความรู้จะ
ประกอบด้วย ความรู้ส่วนบุคคล (personal knowledge) และความรู้ที่แบ่งปันกันในกลุ่ม (shared knowledge)  มีความรู้ส่วน
บุคคลที่สามารถน ามาใช้ได้แล้วกับการแบ่งปันความรู้ และเมื่อมีทั้งสองอย่างนี้แล้วเขาพร้อมท างานตัดสินใจและเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาได้แล้ว ปัจจัยน าเข้าที่เป็นเงื่อนไขคุณภาพ (quality foundations) ของคนก่อนท่ีจะท างาน ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับ
การการศึกษาของฐิติมา (2556) ที่ระบุว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้เกษตรกรสามารถเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้น
ตามไปด้วยประกอบกับความเช่ียวชาญจากประสบการณ์ของเกษตรกรท าสวนยางพาราเฉลี่ย  20.73 ปี ที่จะส่งผลให้เกษตรกรมี
ความรู้มากขึ้นด้วยโดยที่กิจกรรมด้านการเกษตรนั้นความรู้เป็นพื้นฐานที่ส าคัญซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เกษตรที่จบระดับ
ปริญญาตรีมีถึง ร้อยละ 20.52 เกษตรกรมีการทดลองและเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องโดยที่ในปัจจุบันมเีครื่องทุ่นแรง และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการผลิตค่อนข้างมาก การหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ก็สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร  มีความรู้และความมั่นใจในการน าข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการผลิตได้ดีขึ้นตามไปด้วยรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาของการท าสวนย่างได้อย่างครบวงจรต่อไปได้อย่างทันสถานการณ์ปัจจุบัน   

ด้านการมีคุณธรรม (ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ) เกษตรกรสวนยางพารามีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุก
ประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.19) โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ การมีความศรัทธาและเลื่อมใสในศาสนา/ลัทธิที่สังคมยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 3.33) 
การมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคโดยไม่แสดงออกถึงความย่อท้อแต่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและผู้อื่น
อย่างจริงใจ (ค่าเฉลี่ย 3.31) การมีกิจกรรมช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ ประโยชน์
ในการพัฒนาท าให้ได้ขึ้นให้เจริญขึ้นและการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.31) การประพฤติตามบทบาทและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.26) การมีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.24) การเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตร หรือให้ค าแนะน า ปรึกษา
ให้กับคนอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.18) การเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.17) และ การมีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (green economy) (ค่าเฉลี่ย 2.71) ตามล าดับ โดยสุพจน์ และคณะ (2565) ได้ศึกษา
โมเดลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ด้านการมีคุณธรรมคุณธรรม มีสองส่วนคือ ส่วนแรก คือ enduring virtues ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของตัวเราเกิดจากการบ่มเพาะในครอบครัว ความเช่ือที่ฝังมาในจิตส านึกของเราเป็นคุณงามความดีที่อยู่ในตัวเรา และ
ส่วนท่ีสอง คือ share virtues หรือ ethics (จริยธรรม) ที่เป็นคุณลักษณะของกลุ่ม/สิง่ที่ต้องตกลงร่วมกัน/ความเช่ือร่วมกัน/คุณงาม
ความดีของกลุ่ม เช่น corporate ethic ยึดถือการไม่ขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรม (ethic) ในสังคมไทยจะ
ตอบแทนผู้มีพระคุณ ในขณะที่คุณธรรม (virtue) คนไทยมีสัมมาคารวะและนอบน้อมถ่อมตน นั่นคือ จะมองในสองมิติทั้งคุณธรรม
และคุณลักษณะของตน และมิติกลุ่มที่เป็นเรื่องของจริยธรรม มีงานวิจัยยืนยันว่าชัดเจนว่าการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกันมี
ส่วนช่วยสนับสนุนผลงานของแต่ละคน เช่น ในหมู่บ้านพลังงานชีวภาพของเยอรมันมีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือ การ
มีผู้น าในท้องถิ่น (local champions) ที่มีความตระหนักและความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแรงกล้า ความไว้วางใจ และความร่วมมือ
จริงจัง การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ าเสมอ ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาด้านคุณธรรมในการประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราใน
พื้นที่น้ัน พบว่า เกษตรกรมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะที่ประกอบ
อาชีพร่วมกันสามารถพัฒนาให้มีการประพฤติตามบทบาทหน้าที่ต่อไปได้และควรส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 

ด้านความรู ้ 
1) การจัดการของเหลือจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zero Waste management) ควรให้ความรู้ในการจัดการของ

เหลือใช้ในสวนยางพาราและกิจกรรมอื่นให้ครบวงจรเพื่อลดปัญหาการจัดการของเสียให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ดี 
2)การมีความสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้

ความสามารถเป็นเกษตรกรผู้น า และรวมกลุ่มพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้จัดการกลุ่มและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อไป  
3) การบริหารจัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming 
ด้านภูมิคุ้มกันตัวเอง  
1) การมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอื่นๆ ควรให้ความรู้และฝึก

ปฏิบัติแก่เกษตรกรและมีพื้นท่ีสาธติการผลิตกจิกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ที่ได้มาตรฐานและน าไปสูก่ารสร้างตลาดที่ดีให้กับ
ผู้บริโภคที่ปลอดภัย  

2) การน าข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ควรมีการท าวิจัยในพื้นที่จาก
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กิจกรรมที่เกษตรกรด าเนินการอยู่เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 
สรุปผล  

เมื่อพิจารณาในภาพโดยรวมเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีเกษตรกรสวนยางพารา  
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรังเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.14) โดยเป็นการปฏิบัติตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความพอประมาณ (ความสมดุล) ด้านการมีเหตุผล (ความรอบคอบ) และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี (ท าได้จริง) 
(ค่าเฉลี่ย 3.29, 3.24, และ 3.03 ตามล าดับ) ในเรื่องเง่ือนไขส่วนบุคคล ได้แก่ การมีคุณธรรม (ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ)
และ การมีความรู้ (จากผู้อื่น ประสบการณ์และการสร้างสรรค์) ค่าเฉลี่ย 3.19 และ 2.96 ตามล าดับ 
 
ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณ ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยั 
นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ส านักงานเกษตรจังหวัดตรงั 
นายส าคญั อรทัย นายอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
นางสุชิรา อินทอง เกษตรอ าเภอหว้ยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
นายสหชัย เสาวิไล นางสาวกรกช เรืองศรี นางสาวกชกมล ปิ่นแก้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 

ห้วยยอดและส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้วยยยอด จังหวัดตรัง 
นายธนวัฒน์ หิรัญรักษ์ นายสมคดิ นาเลื่อน ผู้ใหญ่บา้นท่ีช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลวจิัยครั้งนี ้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 
เอกสารอ้างอิง  
การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579): กรุงเทพฯ: 
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บทคัดยอ 

ระบบชลประทานในระดับเกษตรกรรม เปนระบบท่ีใชในการกระจายน้ำใหกับพ้ืนท่ีการเกษตร โดยลำเรียงน้ำผานคูสงน้ำ
และใชอาคารชลประทานเปนตัวควบคุมระดับน้ำ เพื่อใหสามารถไหลเขาแปลงเกษตรตามรอบเวรการรับน้ำของแตละพื้นท่ี การ
ออกแบบระบบชลประทานในระดับเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับแตพ้ืนท่ี ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสงน้ำ การควบคุมน้ำ และลดขอ
ขัดแยงของผูใชน้ำได การออกแบบระบบสงน้ำแตละพ้ืนท่ีโครงการจะม ี3 ข้ันตอนหลักคือการสำรวจเพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจาก
สนาม ออกแบบระบบชลประทาน และจัดทำแบบกอสรางพรอมรายการแสดงปริมาณงานดินตัดดินถม  

งานวิจัยนี้ไดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับใชในการรวบรวมขอมูลจากสนาม เพื่อมาแสดงบนแผนที่ออนไลนสำหรับ
ผูออกแบบใชในการวางแนวคลองสงน้ำ ระบบจะทำการสรางรูปตัดดินเดิมตามแนวคลอง ผูออกแบบสามารถกำหนดอาคารชล
ศาสตรไดจากแผนท่ีและจากรูปตัดตามยาวของคลอง ชนิดของอาคารที่เลือก อางอิงจากอาคารมาตรฐานสำนักจัดรูปที่ดินกลาง 
กรมชลประทาน ระบบจะทำการคำนวณคาทางชลศาสตรและแสดงผลใหผูออกแบบตัดสินใจ หลังจากออกแบบเสร็จผูใชสามารถ
ดาวโหลดแบบกอสรางและปริมาณงานดินตัดดินถมจากระบบได จากการทดสอบการใชงานระบบเพื่อออกแบบในพื้นท่ีจังหวัด
ขอนแกน และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมความยาวคลองประมาณ 20 กม. และพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร โดยใชผูสำรวจ 2 คน 
ผูทำขอมูล 1 คนและวิศวกร 1 คน ใชเวลาทำงานรวมท้ังสิ้น 2 สัปดาห  
คำสำคัญ: การออกแบบระบบสงน้ำแปลงนา, เว็บแอปพลิเคชัน, การจัดสรรน้ำ, Hydraulic 

 
Abstract 

On-farm irrigation system is a system used for water distribution in agricultural areas. The water is carried 
by a ditch and uses the hydraulic structure to control the water level for the water allocation schedule. On-
farm irrigation system designs are need for improvement of water delivery efficiency, water control, and to 
reduce conflicts between water users. On-farm Irrigation system design has three main steps: Field survey to 
collect basic information from the field, canal system design, and construction drawing with details. 

This research has developed a Web application for on-farm irrigation system design. The system can 
integrate field data and prepare design material for designers. The designer can select and locate a hydraulics 
structure from the map and the canal profile. A Hydraulic structure type is based on the standard typical of the 
Bureau of Central Land Consolidation, Royal Irrigation Department, then the system will calculate the hydraulic 
result. After the design process is completed, users can download the construction drawing and details. This 
system was tested with 2 projects that have a total area of 3,000 rai and a total canal length around 20 km in 
KhonKaen Province and Phetchaburi Province. The testing team consists of 2 surveyors, 1 digitizer, and 1 
engineer. The total time spent testing was around 2 weeks. 
Keyword: On-farm Irrigation System Design, Web application, Water Allocation, Hydraulic 
 
บทนำ  

ปจจุบันความตองการน้ำที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ มีมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำและคุณภาพที่เหมาะกับการใชงานมี
แนวโนมลดลง การใชน้ำอยางประสิทธิภาพสามารถชวยลดผลกระทบได ปริมาณการใชน้ำในภาคการเกษตรมีสัดสวนเชิงปริมาณท่ี
สำคัญ ทั้งน้ีระบบสงน้ำใหกับพื้นที่แปลงนามีความสำคัญตอการในการจัดสรรน้ำตามความตองการของแตละพ้ืนที่ การออกแบบ
ระบบสงน้ำแปลงนา (On-farm irrigation system) ซึ่งประกอบดวยคลองสงน้ำและอาคารควบคุมของแตละพื้นท่ีนั้น มีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตร ชนิดของการเพาะปลูก (วราวุธ, 2539) และปริมาณน้ำตนทุน ทำใหตองใชเวลาในการ
รวบรวมขอมูลสนามและการพิจารณาวางแนวคลอง (Canal Layout) และการคำนวณสภาพทางชลศาสตรที่ขึ้นกับอาคารควบคุม
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น้ำในระบบ การจัดรอบเวรการจัดสรรน้ำ และการพิจารณการสมดุลดินตัดดินถมในพื้นที่กอสราง เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาการ
ออกแบบคลองแตละเสนมีปจจัยที่ตองพิจารณาจำนวนมาก ทำใหตองใชเวลาในการออกแบบ หรือกำหนดทางเลือกเพื่อการ
เปรียบเทียบกอนนำทางเลือกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปจัดทำแบบกอสรางและรายการปริมาณงานสำหรับใชในการกอสรางตอไป   

กรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการงานในพื้นที่ชลประทาน ไดรับการแนะนำและสนับสนุนจาก
คณะผูเชี่ยวชาญขององคการอาหารและเกษตรแหงชาติ (F.A.O.) เมื่อป พ.ศ. 2491 และ ในป พ.ศ. 2492 กรมชลประทานไดเริ่ม
ทดลองออกแบบและกอสรางระบบแรกในเขตโครงการชลประทานโพธิ์พระยา และโครงการชลประทานสามชุก จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง
ไดผลดีและนำไปสูการประกาศใชพระราชบัญญัติคันคูน้ำใน พ.ศ. 2505 (กรมชลประทาน, 2559) ดวยขอจำกัดของขอมูลและ
เทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณซึ่งขึ ้นนโยบายของแตละรัฐบาลและสถานการณโลก ทำให 60 ปที ่ผานมา กรม
ชลประทานสามารถออกแบบและกอสรางระบบชลประทานแปลงนาไดเพียง 12.5% ของพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด ดังน้ันงานวิจัยน้ี
จึงมีแนวคิดที่แกปญหาในสวนของขอจำกัดดานขอมูลและเทคโนโลย ีโดยพัฒนาระบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน  สำหรับใชใน
การออกแบบและจัดเตรียมแบบกอสราง งานปรับปรุงระบบสงน้ำ หรืองานออกแบบระบบสงน้ำระดับแปลงนาโดยรายละเอยีดจะ
ไดกลาวตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ระบบที่พัฒนาแบงผูใชเปน 2 กลุมคือเจาหนาที่งานสนาม และวิศวกรออกแบบซึ่งทำงานในสำนักงาน ขอมูลที่ใชในการ
ออกแบบของแตละโครงการสามารถแยกไดเปน 10 กลุมประกอบดวย 1) ขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 2) ขอมูลจุดคาระดับดินเดมิ 
ที่ไดจากการสำรวจดวยเครื่องมือ RTK (Real time kinetic) (สวนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด, 2563) 3) ขอมูลขอบเขต
แปลงนาในพื้นที่โครงการ 4) ขอมูลแนวคลองที่ออกแบบ 5) ขอมูลรูปตัดดินเดิมตามแนวคลอง ระบบสรางจากขอมูลสำรวจและ
ขอมูลจุดคาระดับดินเดิม 6) ขอมูลการสงน้ำใหแปลงนาตามระยะทางคลอง 7) ขอมูลแผนการการจัดสรรน้ำ 8) ขอมูลอาคารชล
ศาสตรแตละชวงระยะทางในคลอง และ 9) ขอมูลภาพถายสภาพพ้ืนท่ีจากสนามท่ีสงดวย Mobile application ของระบบ ขอมูลท่ี
กลาวมาท้ังหมดจะถูกเช่ือมโยงและจัดเก็บในรูปแบบของ Database และ File โดยมีรายละเอียดของเครื่องและวิธีการพัฒนาดังน้ี 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การรวบรวมวิธีการและปญหาการออกแบบใน
ปจจุบัน 2) วิเคราะหออกแบบระบบเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลสำรวจ ออกแบบ วิเคราะหสภาพชลศาสตรแตละทางเลือก และ
จัดทำแบบกอสรางพรอมประมาณการ 3) พัฒนาระบบ และ 4) ทดสอบการใชงานระบบและปรับแกขอผิดพลาด 

1) การรวบรวมวิธีการและปญหาการออกแบบในปจจุบัน 
การรวบรวมขอมูลวิธีการและปญหาการออกแบบ ทำโดยการสัมภาษณวิศวกรผูรับผิดชอบงานออกแบบระบบสงน้ำแปลง

นา จำนวน 5 สำนักงานจัดรูปท่ีดิน ประกอบดวย สำนักจัดรูปท่ีดินกลางกรมชลประทาน สำนักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำเพ่ือ
เกษตรกรรมที่ 12, 22, 29, และ 33 (พื้นที่จังหวัดขอนแกน นนทบุรี เพชรบุรี และพัทลุง) ในรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการ
ออกแบบ ขอมูลท่ีใชในการออกแบบ ระยะเวลาท่ีใชในการออกแบบ และความตองการของผูออกแบบ 

2) วิเคราะหออกแบบระบบเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลสำรวจ ออกแบบ วิเคราะหสภาพชลศาสตรแตละทางเลือก และ
จัดทำแบบกอสรางพรอมประมาณการ 
การรวบรวมวิธีการและปญหาการออกแบบในปจจุบัน พบวาปจจุบันทางวิศวกรผูออกแบบใช spreadsheets เปน

เครื่องมือหลักในการออกแบบ โดยใชแผนที่สำรวจมากำหนดแนวคลอง และนำขอมูลสำรวจระดับดินเดิมมาจัดทำรูปตัดตามยาว
ของแนวคลอง และกำหนดตำแหนงอาคารชลศาสตร แลวจึงนำมากำหนดเปนขอมูลออกแบบและคำนวณใน spreadsheets และ
นำผลการคำนวณที่ไดไปทำแบบกอสราง โดยการดำเนินการดังกลาวตองใชเวลาเฉลี่ย 90 วันตอโครงการ ในการสำรวจออกแบบ
พ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ไร จากสัมภาษณพบความตองการหลักของผูออกแบบท่ีตองการจัดทำแบบกอสรางใหเร็วข้ึน สามารถกำหนด
ทางเลือกการออกแบบ และวิเคราะหผลทางชลศาสตรเพื่อตัดสินเลือกทางเลือกไดทันที สามารถทำงานออกแบบไดพรอมกันท้ัง
แผนที่และรูปตัดตามแนวคลอง จากรวบรวมขอมูลวิธีการ ปญหาและขอเสนอแนะ สามารถสรุประบบที่จะพัฒนาไดดัง แสดงใน 
Figure 1 
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Figure 1 On-farm irrigation system design component 
 

3) การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูลของระบบเปนฐานขอมูลแบบ Relational database โดยใช PostgreSQL version 12 เปนฐานขอมูลของ

ระบบและใชการพัฒนา Web services เปนสวนติดตอระหวาง Front End กับ Back End ของระบบ ในสวนของขอมูลเชิงพื้นท่ี 
(Geographic Information Systems) จะใชงานรวม PostGIS ซึ่งเปน Spatial-Data Extension เพื ่อจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  

การพัฒนาระบบติดตอผูใช 
การพัฒนาสวนติดตอผูใช ซึ่งพัฒนาดวย Angular Framework สามารถแบงสวนหลักของการพัฒนาไดดังนี้ สวนของ 

Front End Framework ใช  Bootstrap เป น CSS หลักของการพัฒนา ในส วนของการแสดงผลแผนที ่ใช  MapBox เปน 
Component หลัก สวนของการแสดงกราฟ ใช AmChart เปน Component หลัก สวนของการแสดงตารางใช DevExpress เปน 
Component หลัก และสวนการแสดงผล Drawing ใช DXF viewer เปน Component หลักของการพัฒนาในงานวิจัยน้ี 

การพัฒนาระบบคำนวณ 
ข้ันการออกแบบเพ่ือจัดทำแบบกอสรางโครงการมีสวนของการคำนวณหลัก ประกอบดวย  

1) การคำนวณคาชลภาระของพื้นที่ ใชการกำหนดเปนอัตรา มีหนวยเปน ลิตร/วินาที/ไร (คาแนะนำ 0.24 ลิตร/วินาที/ไร) โดย
ความตองการน้ำของแตละพ้ืนท่ีสงน้ำสามารถคำนวณไดจากสมการท่ี 1 (วราวุธ, 2539) 

ความตองการน้ำของแตละพ้ืนท่ีสงน้ำ = พ้ืนท่ี (ไร) x คาชลภาระ------------------------------------------------------- (1) 
2) คาการสูญเสียทางชลศาสตร ประเมินจากประเภท มิติของอาคารชลศาสตรและอัตราการไหลผานอาคารเหลานั้นโดยสมการท่ี
ตางกันไป ตัวอยางเชน สมการการสูญเสียทางชลศาสตรของอาคารชลประทานที่มีลักษณะเปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กเปน
องคประกอบ ไมวาจะเปนอาคารปากคูซอย หรืออาคารทอลอดถนน ดังแสดงในสมการท่ี 2 (วราวุธ, 2539) 

 การสญูเสยีทางชลศาสตรของอาคาร (Head loss )   = 1.5 𝑉𝑉𝑝𝑝2

2𝑔𝑔
 + 6.35 𝑛𝑛2𝑉𝑉𝑝𝑝2𝐿𝐿

𝐷𝐷4 3⁄   -------------------(2) 

 เมื่อ 𝑉𝑉𝑝𝑝 = ความเร็วของน้ำในทอ (เมตร/วินาที) 
  n = สัมประสิทธ์ิความฝดของทอ (0.013 สำหรับทอคอนกรีต) 
  g = อัตราเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก (9.81 เมตร/วินาที2) 
  D = เสนผาศูนยกลางของทอ (เมตร) 
  L = ความยาวของทอ (เมตร) 
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3) การคำนวณคาระดับผิวน้ำในการคำนวณระดับผิวน้ำในขั้นการออกแบบเพื่อจัดทำแบบกอสราง ใชการคำนวณคา Normal 
Depth โดยแบงเปน 3 กรณ ีคือ กรณีท่ี 1 ระดับผิวน้ำสถานการณท่ีท้ังสายคลองไมมีการเปดน้ำเขาพ้ืนสงน้ำ กรณีท่ี 2 ระดับผิวน้ำ
สถานการณที ่ทั้งสายคลองใชน้ำพรอม และกรณีที ่ 3 มีการใชน้ำเปนรอบเวร ในการคำนวณคา Normal Depth สมการที่ 3 
(วราวุธ, 2539) ใชการแกสมการดวยวิธี Newton Raphson (Kong et al., 2022) 

 การคำนวณความลึกน้ำ (Normal Depth)  
dy
dx

         =  
𝑆𝑆0−𝑆𝑆𝑓𝑓

1−𝑄𝑄
2𝐵𝐵

𝑔𝑔𝐴𝐴3

      -------------------------------------(3) 

 เมื่อ 
dy
dx

 = ความลาดเทของผิวน้ำอิสระท่ีเปลีย่นแปลงเปรยีบเทียบกับพ้ืนคลอง 

  𝑆𝑆0 = ความลาดเทของพ้ืนคลอง 
  𝑆𝑆𝑓𝑓 = ความลาดเทพลังงาน 

Q = อัตราการไหลในคลอง (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
  g = อัตราเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก (9.81 เมตร/วินาที2) 
  A = หนาตัดการไหล (ตารางเมตร) 

 
การพัฒนาระบบสงขอมูลจากภาคสนาม 
การพ ัฒนา Mobile Application ใช การพ ัฒนาด วย LINE LIFF (LINE Front-End Framework) โดยผ ู  ใช   LINE 

Application สามารถเพ่ิม On-farm Designer เปนเพ่ือนใน LINE ผูใชจะสามารถสงขอมูลสนามมายัง Server ของระบบได ระบบ
จะทำการคัดกรองขอมูลที่สงมาดวยตำแหนงขอบเขตของโครงการ โดยจะแสดงเฉพาะรูปที่อยูในขอบเขตของโครงการ เพื่อให
ผูออกแบบท่ีสำนักงานใชพิจารณารวมในการตัดสินใจในการออกแบบตอไป 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ระบบที่พัฒนาถูกนำไปทดสอบกับสองพื้นที่ ที่ประกอบดวยงานปรับปรุงโครงการของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบ
น้ำเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 12 และ 29 (จังหวัดขอนแกนและจังหวัดเพชรบุรี) โดยยกตัวอยางโครงการตั้งอยูท่ีตำบลสำราญ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกนมานำเสนอในงานวิจัยน้ี ซึ่งประกอบดวยคูสงน้ำจำนวน 4 สายรวมระยะทางประมาณ 12.7 กม. จำนวนแปลงนาใน
พื้นที่ทั้งสิ้น 220 แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,384 ไร เนื่องจากโครงการที่ทดสอบเปนโครงการปรับปรุงโครงการเดิมจึงทำใหมีแนว
คลองเกาท่ีจะปรับปรุงสามารถใชเปนแนวสำรวจได ในการรวบรวมขอมูลระดับดินเดิมสนามใชการสำรวจดวย RTK โดยเดินสำรวจ
ดวยผูสำรวจ 2 คน ใชเวลา 3 วัน พรอมกันนี้ผูสำรวจยังสามารถใช Mobile Application รายงานสภาพพื้นที่ และตำแหนงพรอม
ภาพและขอความของจุดท่ีนาสนใจมายังสำนักงานใหกับผูออกแบบได ขอมูลแปลงนาสำหรับโครงการน้ีตองการเพียงเพ่ือทราบวามี
พื้นที่ที่ตองสงน้ำขนาดเทาไรและรับน้ำจากคลองที่ระยะทางเทาไร เพื่อที่จะสามารถกำหนดตำแหนงอาคารที่ใชควบคุมการสงน้ำ 
การทำขอมูลสามารถใชเครื่องมือวาดแปลงนาในระบบหรือซอฟตแวรสารสนเทศทางภูมิศาสตร จัดทำขอมูล ผูจัดทำขอมูลวาด
แปลงนา แบงแปลงนาโดยลากเสนจากแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือระวางท่ีดินของกรมท่ีดิน โดยไมรวมข้ันตอนการสำรวจแปลง
กรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาในการดำเนินการสวนน้ีใชเวลา 2 วัน โดยผูทำขอมูล 1 คน การออกแบบแนวคลองการกำหนดตำแหนงอาคาร 
การกำหนดจุดรับน้ำของแตละแปลง และการกำหนดรอบเวร การคำนวณและการจัดทำแบบกอสรางทำโดยวิศวกรชลประทาน 1 
คน ใชเวลา 1 วันโดยเริ่มหลังจากการเตรียมขอมูลเสร็จ ภาพรวมของการดำเนินการดังแสดงใน Figure 2 - 8 และสรุปตาราง
เปรียบเทียบระยะเวลาการดำเนินการในปจจุบันกับระบบท่ีพัฒนาดังแสดงใน Table 1 
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Figure 2 Overview of On-farm irrigation system designs 
 
ระบบท่ีพัฒนาเปนระบบท่ีทำงานบน Web Browser ซึ่งมีสวนผูใชหลักประกอบดวย แผนท่ี ขอบเขตโครงการ แนวคลอง 

แปลงนา ภาพถายซึ่งไดจากการรายงานของงานสนาม จุดตำแหนงสำรวจคาระดับดิน และเครื่องมือการออกแบบ 
 

 
 
Figure 3 Canal design tool 
 

เครื่องมือสำหรับการออกแบบคลอง ประกอบดวย เครื่องมือการวางแนวคลอง ผูใชสามารถวาดแนวคลองหรือนำเขาแนว
คลองได โดยคลองสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือคลองสงน้ำและคลองระบายน้ำ รูปตัดคลองใชการกำหนดจากหนาตัดมาตฐาน
การออกแบบของกรมชลประทาน ระบบจะทำการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ โดยการ Buffer ขอมูลจุดสำรวจดินเดิมจากแนวกลาง
คลองแตละเสนมาทำเปนคาระดับตามแนวคลองเพ่ือใชออกแบบอาคารชลศาสตรตอไป 
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Figure 4 Linking canal with the plot 
 

เครื่องมือในสวนนี้ใชสำหรับกำหนดจุดรับน้ำของคลอง เพื่อใชรวบรวมความตองการน้ำตามความยาวคลองและความ
ตองการน้ำสะสมดังแสดงรูปกราฟมุมขวาบนของ Figure 4 ขอมูลดังกลาวจะชวยผูออกแบบใชกำหนดตำแหนงอาคารชลศาสตร
ของคลอง ท่ีนอกจากจะพิจารณาคาระดับดินท่ีเปลี่ยนแปลงแลว ยังใชกำหนดตำแหนงอาคารเพ่ือการสงน้ำแบบรอบเวรได 

 

 
 
Figure 5 Water allocation schedule 
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Figure 6 Canal design page 
 

ผูออกแบบสามารถออกแบบอาคารไดจากขอมูลรูปตัดดินเดิมซึ ่งจะแสดงระดับนาดานซายและดานขวาของคลอง 
ผูออกแบบจะตองวางตำแหนงอาคารที่ตองการบนแผนที่ หรือบนรูปตัดตามแนวคลอง ระบบจะทำการคำนวณคาระดับน้ำและ
แสดงระดับผิวน้ำ ซึ่งหากระดับผิวน้ำต่ำกวาระดับดินจะไมสามารถสงน้ำเขาพื้นที่การเกษตรได ผูออกแบบจะตองเพิ่มลดอาคาร
เพ่ือใหระดับน้ำอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการสงน้ำ ท้ังน้ีระบบจะทำการคำนวณดินท่ีตองขุดและดินท่ีตองถมเพ่ือใหไดคลองตามท่ี
ออกแบบ และจัดทำแบบกอสรางและรายการวัสดุ เพ่ือใหผูออกแบบพิจารณาทางเลือกท่ีออกแบบตอไป 
 

 
 
Figure 7 Construction drawings 



 494 
 

  

AINR 1st 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

 

 
 

Figure 8 Pictures from mobile application, location, and detail from field report 

 
Table 1 Comparison table of the current operation time with the developed system 

Comparison table of time spent per each design survey per area of 1 project/3,000 rai 
Activity current condition The proposed work in the 

research condition  
tools/method Day  tools/method Day 

Topographic Survey (Field)  theodolite camera and 
drone 

30 Survey drone, RTK, 
Mobile App 

4 

Construction Drawing AutoCAD Program 5 On-farm Designer 
Program 

2 

Topographic Survey AutoCAD Program 5 - 0 
Canal Layout AutoCAD Program 5 On-farm Designer 

Program 
1 

Layout survey for canal  theodolite camera 30 On-farm Designer 
Program 

2 

Canal section and hydraulic 
structure design 

Irrigation engineer, 
AutoCAD Program 

10 On-farm Designer 
Program 

2 

Construction Drawing File AutoCAD Program 5 On-farm Designer 
Program 

1 

Total 
 

90 
 

14 
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วิจารณผล  
ระบบไดถูกนำไปทดสอบกับหลาย ๆ พื้นที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากการทดสอบใชงานระบบ พบปญหาเรื่อง

หนวยวัดเชิงปริมาณที่ตางกันไป ในแตละหนวยงานเชน พื้นที่เปนตารางเมตรเปนไร หนวยวัดความยาวเปนกิโลเมตร เปนไมลหรือ
เมตรเปนตน  และปญหาของการปรับ Projection ของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การคำนวณคาระดับผิวน้ำท่ีใชคา Normal Depth ยังไมใช
คาท่ีถูกตองเหมาะสมในขั้นของการนำระบบไปใชในการบริหารจัดการน้ำ หลังโครงการเริ่มสงน้ำ ควรเพิ่มเครื่องมือเชื่อมตอกับ
แบบจำลองชลศาสตร 1 มิต ิ เชน CanalMan (Merkley, 1997.) Mike 1D (DHI, 2022), หรือ HECRAS (US Army Crop of 
Engineer, 2016) เพื่อทำการจำลองสภาพการไหลและคาดการณคาระดับน้ำในคลองภายใตเงื่อนไขการควบคุมอาคารชลศาสตร
ตางๆ ในระบบชลประทานท่ีออกแบบ และจัดทำสรุปรายงานใหกับผูมีสวนรวมการใชน้ำไดรวมกันตัดสินใจตอไป 
 
สรุปผล  

ระบบที่พัฒนาสามารถใชในการรวบรวมขอมูล จากสนามและขอมูลสำหรับออกแบบได ขอมูลแตละโครงการที่นำเขาสู
ระบบสามารถนำไปใชในการวางแผนและออกแบบคลองสงน้ำ และจัดทำแบบกอสรางได ระบบสามารถทำใหการทำงานระหวาง
ทีมงานภาคสนามและทีมออกแบบ สามารถทำงานรวมกันไดสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาที่ใชในการสำรวจ
ออกแบบ โดยผูสำรวจ 2 คน ผูทำขอมูล 1 คนและวิศวกร 1 คน ในเวลา 1 เดือนสามารถออกแบบระบบไดเฉลีย่ความยาวคลอง 40 
กิโลเมตรตอเดือน หรือ 6,000 ไรตอเดือน หากใชระบบท่ีงานวิจัยน้ีพัฒนามาใชกับสำนักงานจัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทานซึ่งมี 
35 สำนักงานทั่วประเทศ โดยคิดเวลาทำงาน 10 เดือนตอปจะสามารถจัดทำแบบกอสรางไดประมาณปละ 2,100,000 ไรตอป ซึ่ง
จะสามารถออกแบบครอบคลุมพื ้นที ่เปาหมายการพัฒนาระบบชลประทานในระดับแปลงเกษตรกรรม 14.416 ลานไร      
(กรมชลประทาน, 2559) ท้ังประเทศภายในเวลา 7 ป 
 
คำขอบคุณ 

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายวีรวัฒน อังศุพาณิชย ผูอำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน นาย
ปริญญา กำเนิดทรัพย ผูอำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 นายชววุฒ คำภิโร ผูอำนวยการ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมท่ี 29 ที่ไดชวยอำนวยความสะดวกในการเขาพื้นที่ทดสอบ และรวมให
ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ  

พื้นที่กำรผลิตมันส ำปะหลังในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ กำร
เพิ่มผลผลิตจะต้องเพิ่มธำตุอำหำร แต่ต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน จึงท ำกำรทดสอบโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังด้วยปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ย
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ท ำกำรทดลองในพื้นที่เกษตรกรภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 7 จังหวัด คือ อุบลรำชธำนี ร้อยเอ็ด 
มหำสำรคำม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครรำชสีมำ และยโสธร โดยมีสภำพดินและปริมำณน้ ำฝนที่แตกต่ำงกัน และแบ่งเป็นกำรใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลรำชธำนี ส่วนอีก 6 จังหวัดเป็นกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ท ำกำรทดสอบปี 2563-2564 มี 3 กรรมวิธี 
คือ กรรมวิธีที่ 1 กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กรรมวิธีที่ 2 กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี 
ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% และ กรรมวิธีที่ 3 วิธีเกษตรกร พบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ย
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% เป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิต และรำยได้สุทธิสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำรให้ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกรแล้วสูง
กว่ำร้อยละ 18.91 และ 31.48 ตำมล ำดับ ดังน้ันกำรใส่ปุ๋ยตำมกรรมวิธีที่ 2 ท ำให้ได้ผลตอบแทนต่อต้นทุนสูงสุด 
ค าส าคัญ: มันส ำปะหลัง  ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ ปุ๋ยตำมค่ำวเิครำะห์ดนิ 

 
Abstract  

Most of the cassava production areas in the lower Northeast are sandy loam which low fertility. To 
increase productivity, fertilizers need to be added and cost of investment must take into account. Therefore, 
casava field trial was conducted with the objective to increase its efficiency of production by using PGPR-III bio-
fertilizer together with recommended fertilization. The experiments were performed in the lower northeastern 
region of 7 provinces, Ubon Ratchathani, Roi Et, Maha Sarakham, Surin, Buriram, Nakhon Ratchasima and 
Yasothon with different soil conditions and rainfall in farmer's area during 2020-2021. Three methods of fertilizer 
application were carried out in 6 provinces except Ubon Ratchathani province which applied organic fertilizer. 
Those three methods of fertilizer application were 1) application of PGPR-III bio-fertilizer with recommended 
fertilization, 2) application of PGPR-III together with 75% recommended fertilization and 3) the farmer's method. 
The results found that the use of PGPR-III Bio-fertilizer together with 75% recommended fertilization gave the 
highest yield and net income. Both yield and net income were 18.9 and 31.48 %, respectively, higher than those 
obtained by the farmer's method. So, fertilizing according to the second method resulted in highest return. 
Keywords: Cassava, PGPR-III bio-fertilizer, recommended fertilization 
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บทน า 
พื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรปลูกมันส ำปะหลังกระจำยอยู่ทั่วไปในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครรำชสีมำ  

อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ เป็นต้น โดยในแต่ละพื้นท่ี มีลักษณะดิน สภำพภูมิอำกำศที่แตกต่ำงกัน โดยพื้นท่ีกำร
ผลิตมันส ำปะหลังส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย (สุทัศน์ และคณะ, 2556)  พบว่ำ ปริมำณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ ำ (< 1.5 
เปอร์เซ็นต์) ผลวิเครำะห์ดินท่ีมีอินทรียวัตถุปริมำณต่ ำพบกระจำยตัวในพื้นทีภ่ำคตะวันออกเฉียงเหนือ 61.91% ของประเทศ (โสพส
, 2559) พื้นที่ผลิตมันส ำปะหลังในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตที่มีผลผลิตมันส ำปะหลังต่ ำส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมำณ
อินทรีย์วัตถุต่ ำ และกำรใส่ปุ๋ยของเกษตรกรยังคงใช้ปุ๋ยที่มีปริมำณธำตุอำหำรต่ ำกว่ำควำมต้องกำรของพืช  ในปี 2558 โสภิตำ และ
คณะได้ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินในมันส ำปะหลังเปรียบเทียบกับวิธีกำรใส่ปุ๋ยของเกษตรกร พบว่ำ
กำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตมันส ำปะหลังได้ 15% และช่วยเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลังได้ 10% และใน
ปัจจุบันกรมวิชำกำรเกษตร ได้มีเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังโดยกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ -ทรี (PGPR : 
Plant Growth Promoting Rhizobacteria) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ เป็นปุ๋ยที่
ประกอบด้วย แบคทีเรียที่สำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชโดยสำมำรถตรึงไนโตรเจน ละลำยธำตุอำหำรพืชที่ถูกตรึงในดิน 
และสร้ำงสำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของพืชคล้ำย IAA (Indole-3-acetic acid) จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรำก ท ำให้เพิ่มกำรดูดน้ ำ และ 
ปุ๋ย ได้ดีขึ้น มีประโยชน์ ในกำรช่วยเพิ่มปริมำณรำกอย่ำงน้อย 20% ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงน้อย 25% ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชอย่ำงน้อย 
10% (ภัสชญภณและคณะ, 2557; นิมิตและคณะ, 2564) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในกำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมำกข้ึน 
กำรทดสอบนี้เป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตมันส ำปะหลัง ด้วยกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์
ดิน โดยมีแนวทำงกำรลดต้นทุนด้วยกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินเพียง 75% และเพิ่มกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ทรี ซึ่งมีรำคำถูก
กว่ำปุ๋ยที่ลดลง 25%  เพื่อจะพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตมันส ำปะหลังให้มีประสิทธิภำพกำรผลิตทั้งด้ำนต้นทุนและเพิ่มผลผลิต กำร
ทดสอบเปรียบเทียบวิธีกำรเดิมของกรมวิชำกำรเกษตรคือใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดนิ 100% และ 75% ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพี
อำร์-ทรี เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร กำรทดสอบด ำเนินกำรในแปลงใหญ่ ในพื้นที่เกษตรกรที่มีภูมินิเวศน์ต่ำงกัน 7 ภูมินิเวศน์ คือ 
กลุ่มชุดดินที่ 35 40 41 และ 46 มีปริมำณน้ ำฝน 800-1800 มม./ปี ดังนี้ 1) พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 35 ปริมำณฝน 1100 มม./ปี 2) 
พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 40 ปริมำณฝน 1400 มม./ปี 3) พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 40 ปริมำณฝน 1600 มม./ปี 4) พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 40 ปริมำณ
ฝน 1800 มม./ปี 5) พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 41 ปริมำณฝน  800 มม./ปี 6) พื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 41 ปริมำณฝน 1200 มม./ปี 7) พื้นที่
กลุ่มชุดดินที่ 46 ปริมำณฝน 1200 มม./ปี ทั้ง 7 ภูมินิเวศน์เป็นพื้นที่ที่พร้อมขยำยผลเพรำะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่กำรผลิตมัน
ส ำปะหลัง และ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ำยกำรผลิตมันส ำปะหลังที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และสำมำรถขยำยผลเข้ำสู่
ชุมชนได้ เนื่องจำกแปลงทดสอบจะสำมำรถเป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตมันส ำปะหลังซึ่งเป็นพื้นฐำนตั้งแต่เรื่อง 
พันธุ์ กำรเขตกรรม อำรักขำ ชีวภัณฑ์ กำรเก็บเกี่ยว ซึ่งจะถ่ำยทอดเทคโนโลยีและสอนให้เกษตรกรเป็นนักวิจัยรู้จักสังเกตได้ตั้งแต่ปี
แรกที่เริ่มทดสอบ เกษตรกรร่วมหำข้อสรุปและแนวทำงกำรทดสอบร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง  กำรทดสอบมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตมันส ำปะหลงั ด้วยกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน โดย
กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรคัดเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับภูมินิเวศน์ของตน 

 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ในปีที่ 1 ทดสอบเทคโนโลยีกำรจัดกำรปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ พีจีพีอำร์ -ทรี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง ตำมกรรมวิธี ในพื้นที่ทดสอบที่สำมำรถขยำยผลเช่น แปลงใหญ่ ศพก.เป็นต้น เกษตรกรร่วม
ทดสอบ ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตมันส ำปะหลังของกรมวิชำกำรเกษตร และร่วมเป็นนักวิจัยเก็บข้อมูล แสดง
ควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมในพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนที่ 2 ในปีที่ 2 คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมในขั้นตอนที่ 1 น ำมำทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้นแบบ ที่เป็นเกษตรกรร่วมทดสอบในแปลงใหญ่ ศพก. เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีในรูปแบบกำรเสวนำ กำรฝึกอบรม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ใช้แนวทำงในกำรวิจัยใช้กระบวนกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรศึกษำข้อมูลส ำหรับวำงแผนท ำแปลงทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรผลิตมันส ำปะหลังให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำยและเพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับกิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำร
วิจัยประกอบด้วยกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง  
 

1. พ้ืนที่ศึกษา 
ก ำหนดพื้นที่ศึกษำเป็น 2 ประเภท คือ กำรผลิตมันส ำปะหลังทั่วไป 6 ภูมินิเวศน์ และกำรผลิตแบบอินทรีย์ 1 ภูมินิเวศน์ 

(S1R4) แต่ละภูมินิเวศน์มีผลกำรวิเครำะห์ดิน คือ  
กลุ่มชุดดินท่ี 40 ลักษณะดินเป็นดินร่วนหยำบลึกมีทรำยปน ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ขำดแคลนน้ ำ ดินง่ำยต่อกำรถูกชะล้ำง 

มี pH อยู่ในช่วง 4.52-5.94 มีควำมต้องกำรปูน ตั้งแต่ 10-510 กก./ไร่ อินทรียวัตถุ 0.19-1.57 % หรือระดับต่ ำถึงปำนกลำง 
ฟอสฟอรัส 3.26-112.6 อยู่ในระดับต่ ำถึงสูง โพแทสเซียม 17.65-101.9 อยู่ในระดับต่ ำถึงสูง  

กลุ่มชุดดินท่ี 41 ลักษณะดินเป็นดินทรำยหนำปำนกลำง ที่เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำหรือตะกอนเนื้อหยำบ ทับอยู่บนช้ันดินที่
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง กำรระบำยน้ ำดี อยู่
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บนช้ันดินที่มีกำรระบำยน้ ำดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ pH อยู่ในช่วง 4.37-7.91 มีควำมต้องกำรปูน ตั้งแต่ 0-720 กก./ไร่ 
อินทรียวัตถุ 0.08-0.92 อยู่ในระดับต่ ำถึงปำนกลำง ฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ ำเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบำงแปลงที่อยู่ในระดับสูง 
โพแทสเซียม 14.6-127.3 อยู่ในระดับต่ ำถึงสูง   

กลุ่มชุดดินท่ี 46 ลักษณะดินเป็นกลุ่มดนิตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนำมำก ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเลก็น้อย กำร
ระบำยน้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ มี pH อยู่ในช่วง 5.71-6.56 อินทรียวัตถุ 0.87-1.99 อยู่ในระดับปำนกลำงถึงสูง ฟอสฟอรัสอยู่ใน
ระดับต่ ำถึงสูง แต่ร้อยละ 73 อยู่ในระดับปำนกลำง โพแทสเซียมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ดินแต่ละแปลงน ำมำใช้
ก ำหนดปุ๋ยในกำรศึกษำนี้เป็นรำยแปลง โดยเกษตรกรแต่ละรำยมีกำรใช้ปุ๋ย เช่น 16-4-8 16-8-16 16-4-8 16-2-8 และปริมำณกำร
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ปริมำณฝนในแต่ละภูมินิเวศน์มีค่ำใกล้เคียงกับปริมำณฝนในปีทดสอบ ในปี 2564 ปริมำณฝนใน 6 ภูมินิเวศน์ 
มีค่ำสูงกว่ำปริมำณฝนสะสมและมีฝนตกช่วงเดือน กุมภำพันธ์และมีนำคม สูงกว่ำปี 2563  (ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้
ที่ดิน, 2548)  

ทดสอบกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินจึงได้ด ำเนินกำรทดสอบในพื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 7 จังหวัด  ด้วยควำมแตกต่ำงของสภำพพื้นท่ีจึงจัดกลุ่มพื้นที่ออกตำมกลุ่มดินและฝนเป็น 7 ภูนิเวศน์ 
และระบบกำรผลิต ดังนี้  

1) S1R1: กลุ่มชุดดินท่ี 40 ปริมำณฝน 1100 มม./ปี พื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม 
2) S1R2: กลุ่มชุดดินท่ี 40 ปริมำณฝน 1300 มม./ปี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
3) S1R3: กลุ่มชุดดินท่ี 40 ปริมำณฝน 1400 มม./ปี พื้นที่จังหวัดยโสธร 
4) S1R4: กลุ่มชุดดินท่ี 40 ปริมำณฝน 1600 มม./ปี พื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำน ี
5) S2R5: กลุ่มชุดดินท่ี 41 ปริมำณฝน  800 มม./ปี พื้นที่จังหวดันครรำชสีมำ  
6) S2R2: กลุ่มชุดดินท่ี 41 ปริมำณฝน 1400 มม./ปี พื้นที่จังหวัดสุรินทร์   
7) S3R6: กลุ่มชุดดินท่ี 46 ปริมำณฝน 1200 มม./ปี พ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  

 

2) วิธีการ 
พื้นที่กำรทดสอบแบ่ง 2 ส่วน 1) พื้นที่ผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์ 1 ภูมินิเวศน์ คือ ชุดดินที่ 40 ปริมำณฝน 1,600 มม/ปี. ใน

จังหวัดอุบลรำชธำนี 2) พื้นที่ผลิตมันส ำปะหลังทั่วไป 6 ภูมินิเวศน์ ใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีในกำรผลิตโดยด ำเนินกำรดังนี้  
กำรเตรียมดินโดยกำรไถ 2 ครั้ง และตำกดิน 14 วัน พันธุ์มันส ำปะหลังใช้พันธุ์ของเกษตรกร ปลูกมันส ำปะหลังในช่วง

เดือนมีนำคม-พฤษภำคม ตัดท่อนพันธุ์ยำวประมำณ 25-30 ซม. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภำพ พีจีพีอำร์-ทรี อัตรำ 1 กก.ต่อ
น้ ำ 20 ลิตร/ไร่ แช่ท่อนพันธุ์มันส ำปะหลังนำน 30 นำที แปลงมันส ำปะหลังทั่วไปใช้ระยะปลูก 100 x 80 ซม. ส่วนแปลงมัน
ส ำปะหลังอินทรีย์ใช้ระยะปลูก 120 x 70 ซม. (เพื่อใช้เครื่องจักรกลในกำรก ำจัดวัชพืช) 

ปลูกมันส ำปะหลังเป็นแปลงใหญ่  (เกษตรกรภมูินิเวศนล์ะ 10 รำย) โดยใช้พื้นที่ทดสอบกรรมวิธีละ 1 ไร่ มวีิธีกำรให้ปุย๋ 3 
วิธีดังนี้คือ 
  (1) วิธีทดสอบ 1 (T1) : ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี + ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน  

(2) วิธีทดสอบ 2 (T2) : ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี + ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75%   
(3) วิธีเกษตรกร (F)   : ตำมวิธีเกษตรกร (เช่น 16-16-8 หรือ 15-15-15 หรือ 20-4-24 หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

กำรดูแลรักษำ แปลงมันส ำปะหลงัทั่วไป ใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืช alachor ร่วมกับ diuron อัตรำ 240+240 กรัมสำรออกฤทธ์ิต่อไร่ 
ฉีดพ่นหลังกำรปลูกมันส ำปะหลังไม่เกิน 3 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีตำมกรรมวธิีทดสอบเมื่อมันส ำปะหลังอำยุ 1 เดือน ในขณะที่ดินมีควำมชื้น 
ส่วนแปลงมันส ำปะหลังอินทรีย์ใช้ระยะปลูก 120 x 70 ซม. เพื่อให้สำมำรถใช้เครื่องจักรกลในกำรจดักำรวัชพืช เก็บเกี่ยวเมื่ออำย ุ
10-12 เดือน ด ำเนินกำรทดสอบ 2 ปี 

ปีท่ี 1 ทดสอบเทคโนโลยีกำรจัดกำรปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ร่วมกับกำรใช้ ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี 
ปีท่ี 2 ท ำกำรทดลองซ้ ำแปลงเดิม หรือ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมในข้ันตอนท่ี 1 น ำมำทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีของ

เกษตรกร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้นแบบ ที่เป็นเกษตรกรร่วมทดสอบในแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรกรร่วม แสดงควำม
คิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมในพื้นที่ เป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน
รูปแบบกำรเสวนำ โดยมีแนวทำงในกำรวิจัยใช้กระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรศึกษำข้อมูลส ำหรับวำงแผนท ำแปลง
ทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรผลิตมันส ำปะหลังให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำย 

 

3) การเก็บข้อมลู กำรบันทึกข้อมลู  
- ผลผลติ โดยสุ่มขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 18 ตำรำงเมตร 3 จุด/แปลง 
- ต้นทุนกำรผลติ รำยได้ และรำยได้สุทธิ 

กำรวิเครำะห์ข้อมลู 
  - วิเครำะห์ข้อมลูผลต่ำงของผลผลติ Pair T-test 

- ผลตอบแทนด้ำนเศรษฐศำสตร์ ได้แก่ รำยได้ ต้นทุนผันแปร รำยได้สุทธิ อัตรำผลตอบแทนค่ำใช้จ่ำยต่อกำร
ลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

   - ประเมินควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ระบบการผลิตมันส าปะหลังทั่วไป  

ระบบกำรผลิตในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศน์ ในปี 2563 พบว่ำมี 4 ภูมินิเวศน์ที่กำรใส่ปุยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ย
ตำมค่ำวิเครำะห์ดินให้ผลผลิตสูงที่สุด คือS1R1 (จังหวัดมหำสำรคำม) S1R2 (จังหวัดร้อยเอ็ด) S2R5 (จังหวัดนครรำชสีมำ) และ 
S3R6 (จังหวัดบุรีรัมย์) ส่วนอีก 2 ภูมินิเวศน์คือ S1R3 (จังหวัดสุรินทร์) และ S2R2 (จังหวัดยโสธร) กลับพบว่ำกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจี
พีอำร์-ทรีร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ 75% ในวิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย พบว่ำวิธีที่ 1 และ
วิธีที่ 2 ให้ผลสูงกว่ำวิธีเกษตรกรร้อยละ 19 และ 13.6 ตำมล ำดับ แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ (Table 1) เป็นไปได้ว่ำหลังกำรใส่
ปุ๋ยชีวภำพปริมำณประชำกรแบคทีเรียจะลดอย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจำกควำมไม่สม่ ำเสมอของสภำพแวดล้อมซึ่งไม่สำมำรถควบคุม
ได้ (กัลยำกร และคณะ, 2561) และผลกำรทดสอบสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุวลักษณ์ (2555) กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ไม่มีผล
ท ำให้ค่ำเฉลี่ยผลผลิตหัวสดมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติกับวิธีที่ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ แต่ท ำให้ค่ำเฉลี่ยผลผลิตหัวสดเพิ่มขึ้น ใน
ด้ำนต้นทุนกำรผลิตนั้น พบว่ำ วิธีที ่1 และวิธีที ่2 มีต้นทุนสูงกว่ำวิธีเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย พบว่ำวิธทีี ่1 กับวิธีเกษตรกร
มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญ ด้ำนรำยได้สุทธิ พบว่ำ วิธีที ่1 ให้รำยได้สูงกว่ำวิธีเกษตรกร ร้อยละ 27.9 แตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนวิธีที่ 2 มีรำยได้สูงกว่ำวิธีเกษตรกรร้อยละ 7 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ เช่นเดียวกับผลตอบแทนต่อกำรลงทุน
วิธีที่ 1 มีผลตอบแทนต่อกำรลงทุนสูงกว่ำ วิธีที่ 2 และวิธีเกษตรกร ร้อยละ 24 และ 25 ตำมล ำดับ วิธีที่ 2 สูงกว่ำวิธีเกษตรกรร้อย
ละ 2 (Table 1)  

 
Table 1 Yield, cost, net income and BCR of cassava in trial field of PGPR-III bio-fertilizer technology together 

with fertilizer value as soil analysis of 7 ecology in 2020 

Ecology Yield / rai (kg/rai) cost (baht/rai) net income (baht/rai) BCR 
T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F 

S1R41/ 4,544 - 3,302 5,966  4,509 11,260 - 7,867 2.89 - 2.74 
S1R1 5,405 4,865 3,681 5,048 4,649 4,170 7,383 6,540 4,296 2.44 2.39 2.02 
S1R2 6,773 6,323 5,605 3.868 3.620 3,264 12,387 11,556 10,187 4.20 4.22 4.11 
S1R3 3,900 4,320 3,920 5,660 5,533 5,497 2,140 3,108 2,344 1.35 1.53 1.40 
S2R2 4,132 4,290 4,108 4,957 4,725 4,837 3,549 4,121 3,616 1.72 1.87 1.75 
S2R5 5,054 4,660 4,870 7,151 6,931 7,277 5,485 4,719 4,900 1.77 1.69 1.68 
S3R6 4,346 3,809 3,546 5,623 5,350 4,995 4,053 3,131 2,936 1.69 1.55 1.57 

Average 4,935 4,711 4,147 5,468 5,135 4,936 6,608 5,529 5,164 2.29 2.21 2.18 
Compare% 119 113.6 100    127.9 107.1 100    
t-test 
T1 & T2 ns ns ns ns 
T1 & F ns * * ns 
T2 & F ns ns ns ns 

1/organic planting system;  ns: not significantly different; * significantly different (p<0.05)  
 
ในกำรทดสอบรอบที่ 2 ในปี 2564 เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำ

วิเครำะห์ 75% ในทั้ง 2 สถำนที่ S1R3 (จังหวัดยโสธร) และ S2R2 (จังหวัดสุรินทร์)  โดยพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เกษตรกรยอมรับกำร
ใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี จึงไม่มีกรรมวิธีเกษตรกร และผลกำรทดลอง พบว่ำผลผลิต ต้นทุน รำยได้สุทธิและค่ำผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน จำกวิธีที่ 1 มีค่ำ 5,506 กก/ไร่ 5,109 บำท/ไร่ 7,555 บำท/ไร่ และ 2.48 สูงกว่ำวิธีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 13.64 4.16 21.09 
และ 9.25 ตำมล ำดับ (Table 2) ท ำให้เกษตรกรยอมรับกำรน ำปุ๋ยชีวภำพมำกขึ้นและมีกำรน ำปุ๋ยชีวภำพมำใช้ในกำรแช่ท่อนพันธุ์
มันส ำปะหลัง ส่วนพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรเกษตรกรยอมรับกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพร่วมกับกำรลดกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ 75% เปรียบเทียบ
กับวิธีเกษตรกรที่ไม่มีกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพและเกษตรกรได้เพิ่มกำรให้น้ ำในช่วงหลังปลูกมันส ำปะหลังท ำให้ปริมำณผลผลิตเพิ่มมำกกว่ำ
ปีที่ 1 ทั้ง 2 กรรมวิธี ด้ำนผลผลิต ต้นทุน รำยได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อต้นทุนในปีที่ 2 กรรมวิธีที่ 2 สูงกว่ำวิธีเกษตรกร ร้อยละ 
25.27 13.74 32.96 และ 10.00 ตำมล ำดับ    

และในพื้นที่ S2R5 (จังหวัดนครรำชสีมำ) และ S3R6 (จังหวัดบุรีรัมย์) เกษตรกรเลือกกรรมวิธีที่ 1 เปรียบเทียบกับวิธี
เกษตรกร เนื่องจำกผลผลิตในปีที่ 1 ทั้ง 2 กรรมวิธใีห้ผลผลิตสูงกว่ำ กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ 75% ผลกำรทดลองในปีท่ี 2 พบว่ำ 
ผลผลิต ต้นทุน รำยได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อต้นทุนสูงกว่ำวิธีเกษตรกร ทั้ง 2 สภำพพื้นที่ ส่วนพ้ืนท่ี S1R1 (จังหวัดมหำสำรคำม) 
และ S1R2 (จังหวัดร้อยเอ็ด) มีกำรทดสอบซ้ ำทั้ง 3 กรรมวิธี พบว่ำ วิธีที ่1 ให้ผลผลิตสูงกว่ำวิธีที ่2 และวิธีเกษตรกร แม้ว่ำต้นทุนใน
วิธีที่ 1 สูงที่สุดก็ตำม แต่ส่งผลให้รำยได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อกำรลงทุนสูงกว่ำกรรมวิธีที่ 2 และวิธีเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยทำงสถิติด้ำนผลผลิต และรำยได้สุทธิ พบว่ำวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มีควำมแตกต่ำงจำกวิธีเกษตรกรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ส่วนต้นทุน
นั้นวิธีที่ 1 มีควำมแตกต่ำงจำกวิธีเกษตรกรอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง (Table 2) 
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Table 2 Yield, cost, net income and BCR of cassava in trial field of PGPR-III bio-fertilizer technology together 
with fertilizer value as soil analysis of 7 ecology in 2021 

Ecology Yield / rai (kg/rai) cost (baht/rai) net income (baht/rai) BCR 
T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F 

S1R4 4,351 4,414 3,512 5,365 4,565 4,133 9,360 10,291 7,316 2.74 3.25 2.77 
S1R1 4,930 4,414 3,458 5,180 4,900 4,498 6,633 5,713 3,810 2.28 2.16 1.84 
S1R2 5,507 4,999 4,678 4,547 4,264 4,292 11,973 10,733 9,742 3.63 3.51 3.28 
S1R3 - 8,180 6,530 - 6,540 5,750 - 11,456 8,616 - 2.75 2.50 
S2R2 5,506 4,845 - 5,109 4,905 - 7,555 6,239 - 2.48 2.27 - 
S2R5 4,680 - 4,115 8,872 - 7,969 3,062 - 2,523 1.35 - 1.31 
S3R6 4,659 - 3,701 6,816 - 5,697 3,871 - 2,794 1.57 - 1.47 

Average 4,939 5,371 4,332 5,981 5,035 5,390 7,076 8,886 5,800 2.34 2.79 2.20 
t-test 
T1 & T2 ns * ns ns 
T1 & F * ** * ns 
T2 & F * ns * ns 

ns: not significantly different; * significantly different (p<0.05) ** significantly different (p<0.01) 
 
2. ระบบการผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ 

พื้นที่กำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์ S1R4 (จังหวัดอุบลรำชธำน)ี  อยูใ่นภูมินิเวศน์ท่ี 4 กลุ่มชุดดินท่ี 40 ปริมำณฝน 1,600 
มม./ปี เกษตรกรในพื้นที่มีกำรผลิตมันส ำปะหลังอินทรีย์ต่อเนื่องมำก่อน ผลกำรทดสอบ ปี 2563 พบว่ำ วิธีที่ 1 ซึ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
1,500 กก./ไร่ ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตในวิธีที ่1 สูงกว่ำวิธีเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1,500 กก./ไร่อย่ำงเดียว  แต่เนื่องจำกผลผลิตที่ได้
สูงกว่ำถึง 1,242 กก./ไร่ ท ำให้รำยได้สุทธิและผลตอบแทนต่อกำรลงทุนสูงกว่ำวิธีเกษตรกร (Table 1) อย่ำงไรก็ตำมกำรใส่ปุ๋ยตำม
ค่ำวิเครำะห์ดินในวิธีที1่ ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมำณมำก เกษตรกรยังไม่ยอมรับเนื่องจำกปริมำณปุ๋ยคือต้นทุนท่ีสูงขึ้น เกษตรกรจึง
ได้ร่วมคิดหำแนวทำงกำรผลิตร่วมกันในปีที่ 2 โดยเพิ่มกำรทดสอบกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรีร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำ
วิเครำะห์ดินเพียง 75% ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรทดสอบใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรีให้ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจสูงสุดและกำรใช้ปุ๋ย
พีจีพีอำร์-ทรี ช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี ไนโตรเจน และโพแทสเซียมได้ถึง 75% ในดินทรำย  และท ำกำรทดสอบอีกครั้งในปีท่ี 2 พบว่ำ 
กรรมวิธีกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรลดปริมำณปุ๋ยอินทรีย์ลง ท ำให้ผลผลิตสูงกว่ำกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ส่งผล
ใหผ้ลผลิต รำยได้สุทธิและค่ำผลตอบแทนต่อต้นทุนสูงกว่ำทุกวิธี (Table 2)    

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ปี (ปี2563-2564) ในด้ำนค่ำเฉลี่ยผลผลิต รำยได้สุทธิ และ BCR พบว่ำวิธีที่ 2  มีค่ำสูง
ที่สุด ส่วนค่ำเฉลี่ยด้ำนรำยได้ และต้นทุน วิธีที่ 1  มีค่ำสูงสุด (Table 3)   กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำ
วิเครำะห์ดินและร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ำวิธีเกษตรกรร้อยละ 16.44 และ 18.89 
ตำมล ำดับ กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% สำมำรถลดต้นทุนเมื่อเทียบกับวิธีใส่ปุ๋ยตำมค่ำ
วิเครำะห์ดินได้ร้อยละ 12.58  ส่วนรำยได้สุทธิ กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% และ กำร
ใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน สูงกว่ำวิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 31.48 และ 24.81 ตำมล ำดับ 
(Table 3) สอดคล้องกับ ภัสชญภณ (2557) พบว่ำในดินทรำยปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูดใช้ธำตุอำหำรร้อย
ละ 20  และยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึนร้อยละ 5  อย่ำงไรก็ตำมอนุสรณ์ และคณะ (2558) ซึ่งรำยงำนว่ำกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์
ไม่มีผลท ำให้ผลผลิตหัวมันสด และผลผลิตแป้งแตกต่ำงกันทำงสถิติกับกำรไม่ใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ ในขณะทีผ่ลผลิตหัวมันสด และ
ผลผลิตแป้งเพิ่มขึ้น 5.84 และ 4.18% ตำมล ำดับ นอกจำกนี้นิมิต และพีระยศ (2562) กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีใน
พืชทั้ง 4 ชนิด ท ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8-40 และยังสำมำรถช่วย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ 25-50 กำรใช้กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพี
จีพีอำร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยลดกำรใช้ไนโตรเจนลงได้ 20% ของอัตรำแนะน ำค่ำวิเครำะห์ดิน และยังท ำให้หัวมันสดเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้
ปุ๋ยเคมีอัตรำเดียวกันสูงสุด 8.98%  ส่วนกำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน เป็นวิธีที่มีต้นทุนสูง
ที่สุด และให้ผลผลิต รำยได้ รำยได้สุทธิสูงสุด แต่มีค่ำ BCR ต่ ำที่สุดเนื่องจำกกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มำกกว่ำวิธีเกษตรกรคิดเป็นมูลค่ำสงู
กว่ำ 67% แต่กรรมวิธีที่มีกำรใส่ปุ๋ยร่วมกันทั้ง 2 วิธีให้ผลผลิตสูงกว่ำไม่ใส่ปุ๋ยชีวภำพ สอดคล้องกับ Hungria และคณะ (2010) ที่
รำยงำนว่ำ กำรใส่เช้ือ Azospirillum brasilense ก่อนกำรปลูกข้ำวโพด สำมำรถช่วยเพิ่มผลผลิตข้ำวโพดได้ 24-30% เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรไม่ใส่เชื้อ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลติทั้งด้ำนต้นทุนที่ลดลง และกำรเพิ่มผลผลิต จึงมีกำรน ำพีจีพีอำร์-ทรี มำ
แนะน ำให้เกษตรกรใช้ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ย ได้รับผลด้ำนควำมพึงพอใจในกำรน ำไปใช้ของเกษตรกรในพื้นที่อย่ำงมำก เนื่องจำกปุ๋ย
ชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี มีกำรผลิตโดยกรมวิชำกำรเกษตรจึงมีปริมำณที่จ ำกัดในแต่ละปี ปัจจุบันภำคเอกชนในพื้นที่ซึ่งเล็งเห็น
ประโยชน์ได้ร่วมสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีประโยชน์นี้ ภำคเอกชนได้รับสิทธิบัตรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติ
จำกกรมวิชำกำรเกษตร จนสำมำรถผลิตขยำยเพื่อให้ได้ปรมิำณปุ๋ยชีวภำพเพิ่มมำกขึ้น ลดข้อจ ำกัดเรื่องปริมำณ และเกษตรกรเข้ำถึง
ได้ง่ำย ท ำใหเ้กิดกำรกระจำยปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรีในวงกว้ำง ขยำยพื้นที่กำรใช้ไปในแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป 
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Table 3 Compare the average of yield, cost, net income and BCR of cassava in trial field of PGPR-III bio-fertilizer 
technology together with fertilizer value as soil analysis of 7 ecology in 2020-2021 

Year Yield / rai (kg/rai) cost (baht/rai) net income (baht/rai) BCR 
T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F T1 T2 F 

2020 4,351 4,414 3,512 5,365 4,565 4,133 9,360 10,291 7,316 2.74 3.25 2.77 
2021 4,930 4,414 3,458 5,180 4,900 4,498 6,633 5,713 3,810 2.28 2.16 1.84 

Average 4,937 5,041 4,240 5,725 5,085 5,163 6,842 7,208 5,482 2.32 2.50 2.19 
Compare  
T1vsT2 (%) 

 
-2.06 +12.58 -5.07 

 
-7.40 

T1vsF (%) +16.44 +10.88 +24.81 +5.71 
T2vsF (%) +18.89 -1.51 +31.48 +14.16 

 

สรุปผล 
กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% และร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินให้

ผลผลิตเฉลี่ย และรำยได้สุทธิสูงกว่ำวิธีเกษตรกร กำรใส่ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75% สำมำรถ
ลดต้นทุนเมื่อเทียบกับวิธีใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินได้ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนด้วยกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับ
กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 75 % ในพื้นที่สภำพภูมินิเวศน์ทั้ง 7 ได้ โดยเฉพำะที่ปริมำณฝน 1,400-1,600 จะให้ผลผลิตสูงสุด
เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภำพพีจีพีอำร์-ทรีมำกที่สุด และในกำรทดสอบของโครงกำรเกิดเกษตรกร
ต้นแบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมนัส ำปะหลงั 13 รำย ในพื้นที่ท้ัง 7 ภูมินิเวศน์ ซึ่งจะเป็นแหล่งขยำยผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
รำยอื่นต่อไป 

 
ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผูร้่วมงำนทุกท่ำน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร บริษัทเอกชน ที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำน และถ่ำยทอดเทคโนโลยีของกรมวิชำกำรเกษตร ในครั้งนี ้
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