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ความคิดเห็นของเกษตรกรในอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ตอการยกเลิกการใชพาราควอต  
คลอรไพริฟอส และการจํากัดการใชไกลโฟเซต 

Opinions of Farmers in Sop Moei District, Mae Hong Son Province on Regarding Paraquat and 
Chlorpyriphos Ban and Limit Using of Glyphosate  

 

เอกชัย สุสกุลโชคดี 1 จุฑาทิพย เฉลิมผล 2*, รุจ ศิริสัญลักษณ 2 และ อภิรัฐ บัณฑิต3 
Susakulchokdee, A.1, Chalermpol, J. 2*, Sirisunyaluck, R.2 and Bundit, A.3 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมและการใชสารกําจัดศัตรูพืช
ในการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการประกาศ
ยกเลิกการใช พาราควอต คลอรไพริฟอส และจํากัดการใชไกลโฟเชต และ 3) วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรจากการ
ประกาศยกเลิกการใชพาราควอต คลอรไพริฟอส และจํากัดการใชไกลโฟเซต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ
สบเมย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 151 ราย โดยขอมูลที่รวบรวมไดมาจากแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหถดถอยพหุ เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอสบเมยตอการยกเลิกการใช พาราควอต คลอรไพริฟอส และการจํากัดการใชไกลโฟเซต  

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 11.92 ไร มีรายไดจากการเพาะปลูกเฉลี่ย75,370.86 บาท /ป โดยชนิดพืช
ที่เกษตรกรเพาะปลูกมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 คือ ขาว เกษตรกรเพาะปลูกพืชเฉลี่ยรายละ 2.55 ชนิด ผลการศึกษาการใชสารกําจัด
ศัตรพูืช และการใชพาราควอต คลอรไพริฟอส และไกลโฟเซตทั้ง 3 ชนิด พบวา 1) การใชสารเคมีพาราควอต เกษตรกรสวนใหญเคยใช
สารเคมีพาราควอต รอยละ 92.1 โดยมีระยะเวลาการใชสารเคมีเฉลี่ย 5.22 ป 2) การใชสารเคมีคลอรไพริฟอส เกษตรกรเคยใชสารเคมี
คลอรไพริฟอส รอยละ 37.1 มีเพียงเกษตรกรบางรายที่เคยใชสารเคมีคลอรไพริฟอส ซึ่งมีระยะเวลาการใชสารเคมีเฉลี่ย 1.86 ป และ 3) 
การใชไกลโฟเซต เกษตรกรสวนใหญเคยใชสารเคมีไกลโฟเซต รอยละ 98.0 โดยมีระยะเวลาการใชสารเคมีเฉลีย่ 5.36 ป สวนดานปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการยกเลกิการใช พาราควอต คลอรไพริฟอส และการจํากัดการใชไกลโฟเชต พบวาในภาพรวมเกษตรกรมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง ( x ̅= 1.98) และพบวาในภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นที่ไมแนใจ ( x ̅= 2.92) ตอการไดรับผลกระทบ
จากการยกเลิกการใชพาราควอต คลอรไพริฟอสและการจํากัดการใชไกลโฟเซต ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัย 3 ดานคือ พ้ืนที่
เพาะปลูกพืช รายไดจากการเพาะปลกู และปญหา อุปสรรค มีผลตอความคิดเห็นของเกษตรกรตอการยกเลิกการใชพาราควอต คลอรไพ
ริฟอสและการจํากัดการใชไกลโฟเซตของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)  
คําสําคัญ: พาราควอต, คลอรไพรฟิอส, ไกลโฟเซต, ความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

Abstract 

The purpose of this research is to: (1) study basic economic characteristics, social conditions and use of 
agricultural pesticides by farmers in Sop Moei District, Mae Hong Son Province; (2) analyze the level of farmers' 
opinions regarding the ban on paraquat and chlorpyriphos and restricted use of glyphosate; (3) analyze problems 
and suggestions of farmers regarding the ban on paraquat and chlorpyriphos and restricted use of glyphosate. The 
sample used for this research consists of 151 farmers in Sop Moei District, Mae Hong Son Province. Data collection 
is conducted via interview format. Statistics used for data analysis include percentage, mean, maximum, minimum, 
and standard deviation, with multiple regression analysis used to test hypotheses and analyze factors affected  
 
                                                 
1 สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย 115 หมู 1 ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 58100  
1 Sop Moei District Agriculture Office 115 M. 1, Mae Suad Subdistrict, Sop Moei District, Mae Hong Son Province. 58100 
2 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
2 Department of Agricultural Economy and Development Faculty of Agriculture, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang 
Mai, Thailand, 50200) 
3 ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
3 Department of Plant and Soil Sciences Faculty of Agriculture, Chiang Mai University 239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 
50200) 
* Corresponding author: jutha073@gmail.com 
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opinions of Farmers on the ban on paraquat and chlorpyriphos and restricted use of glyphosate in Sop Moei District, 
Mae Hong Son Province. 

Results of the study indicate that farmers have cultivate area of 11.92 rai on average, the average annual 
income is 75,370.86 THB. Rice is the most commonly cultivated crop type, with an average number of cultivated 
crop types 2.55 per farmer. Results of the use of chemical pesticides, specifically paraquat, chlorpyrifos and 
glyphosate revealed that 1) Paraquat was formerly used by 92.1% of farmers, with the average duration of use being 
5.22 years. 2) Chlorpyrifos has been used by 37.19% of farmers; only a small number of farmers have ever used 
chlorpyrifos, with the average duration of use being 1.86 years. 3) Glyphosate has been used by 98.0% of farmers, 
the majority, with an average duration of use of 5.36 years. Regarding problems, obstacles and suggestions relating 
to the ban on paraquat and chlorpyriphos and restricted use of glyphosate, it was found that, overall, farmers 
experienced problems and obstacles at a moderate level (= 1.98), and opinions of farmers regarding said ban and 
restricted use remain at a level of uncertainty (= 2.92). Hypothesis testing concludes that the ban on paraquat and 
chlorpyriphos and restricted use of glyphosate affects factors 3 part including cultivation area, revenue from 
agriculture, and creation of problems and obstacles, with statistical significance (p<0.05).  
Keywords: Paraquat, chlorpyriphos, glyphosate, opinions of farmers 
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ระบบการติดตามการเจริญเติบโตของเมลอน 
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Melon Variety Growth Monitoring System Case Study of Faculty of Agricultural Technology 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

 

สิริณา ชวยเต็ม1  พิมพรรณ พมิลรตัน2 และ วีรภัทร ชมวงษ3* 

Chuaytem, S.1, Pimonrat, P2 and Chomwong, W3* 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบระบบการติดตามการเจริญเติบโตของเมลอน กรณีศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 3) ประเมินผล
ความพึงพอใจของกลุมผูใชงานระบบ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบ 
จํานวน 1 ทาน กลุมท่ี 2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช้ันปที่ 3  จํานวน 30 ทาน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย การพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา PHP ใชภาษา SQL ในการจัดการฐานขอมูล และทํางานบน Web 
Browser สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟงกชันในการจัดการตาราง
งานเพ่ือใหผูใชงานสามารถสรางขั้นตอนดําเนินงานตาง ๆ และบันทึกขอมูลลงในระบบ มีการสรางปฏิทินเพ่ือมอบหมายงานในแตละวัน 
ผูท่ีดูแลฟารมจะไดรับขอมูลกิจกรรมในแตวันจากผูมอบหมายวาจะตองดําเนินการทําอะไรบาง เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในการเพาะปลูกเม
ลอน และสามารถติดตามผลการเติบโตของผลิตภัณฑเมลอนในรูปแบบของคิวอารโคดได เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับผูบริโภคโดยการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑได  

ระบบติดตามการเจริญเติบโตของเมลอน ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานในดานของความถูกตองของขอมูล ความ
ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล ความสามารถในการทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา สามารถตอบสนองการทํางานไดอยางรวดเร็ว และมี
ความเสถียรในการใชงานอยางตอเนื่อง ตรงความสามารถของระบบที่ระบุไวในขอบเขต โดยดานผูเชี่ยวชาญ พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และผลประเมินจากผูใชงานทั่วไปมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 ผูใชมีความพึงพอใจระดับมาก  
คําสําคัญ: การติดตามการเจริญเติบโต เมลอน ระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 

This research aims to 1) develop a melon growth tracking system; case study of Faculty of Agricultural 
Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2) evaluate performance and effectiveness of system 
and 3) evaluate the satisfaction of the system user group. The target audience used in this research includes Group 
1, which are expertists in system development (1 person) and Group 2, which is 3rd year students of Faculty of 
Agricultural Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi (30 students). Research instruments were 
website development in PHP uses SQL language to manage databases. Statistics used to analyze data were averages 
and standard deviations. The developed system provides functionality to manage schedules so that users can create 
workflows and save data to the system. A calendar was created to assign tasks each day. The person in charge of 
the farm will receive activity information on a date from the assigner on what to do to increase melon cultivation 
accuracy, to track the growth of melon products in the form of QR codes and to increase consumer confidence by 
monitoring the source of the product.  

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 
1 Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 39 Moo1, Klong 6, Khlong Luang, Pathum Thani 12110 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
2 Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2 Phaholyothin 87 Soi 2, Prachathipat, Thanyaburi, Pathum 
Thani 12130 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 
3 Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 39 Moo1, Klong 6, Khlong Luang, Pathum Thani 12110 
* Corresponding author: sirinachuaytem@gmail.com 
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Melon growth tracking system assesses user satisfaction in terms of data accuracy. Data access security 
ability to work accurately, fast response and stability in continuous operation according to the system capabilities 
listed in the scope by experts. Expert evaluations showed an average of 4.93, a standard deviation of 0.25, the 
highest level of satisfaction, and the average user evaluation of 4.05 with a standard deviation of 0.19.  
Keywords: Growth tracking system, melon, information systems 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการออกแบบระบบสงน้ําแปลงนา 
Web Application Development for On-farm Irrigation System Design 

 

กวินธิดา ปนทอง1*  สุรชาต ิเพ็งมีศร2ี และ พัสกร ประเทพ2 
Pinthong, K.1*, Pengmeesri, S.2 and Prathep, P.2 

 

บทคัดยอ 

ระบบชลประทานในระดับเกษตรกรรม เปนระบบที่ใชในการกระจายน้ําใหกับพื้นท่ีการเกษตร โดยลําเรียงนํ้าผานคูสงนํ้าและ
ใชอาคารชลประทานเปนตัวควบคุมระดับน้ํา เพ่ือใหสามารถไหลเขาแปลงเกษตรตามรอบเวรการรับน้ําของแตละพ้ืนที่ การออกแบบ
ระบบชลประทานในระดับเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับแตพื้นที่ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสงน้ํา การควบคุมน้ํา และลดขอขัดแยงของผูใช
น้ําได การออกแบบระบบสงน้ําแตละพ้ืนที่โครงการจะมี 3 ขั้นตอนหลักคือการสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจากสนาม ออกแบบ
ระบบชลประทาน และจัดทําแบบกอสรางพรอมรายการแสดงปริมาณงานดินตัดดินถม  

งานวิจัยนี้ไดพัฒนา Web application สําหรับใชในการรวบรวมขอมูลจากสนาม เพ่ือมาแสดงบนแผนที่ออนไลนสําหรับ
ผูออกแบบใชในการวางแนวคลองสงน้ํา ระบบจะทําการสรางรูปตัดดินเดิมตามแนวคลอง ผูออกแบบสามารถกําหนดอาคารชลศาสตรได
จากแผนที่และจากรูปตัดตามยาวของคลอง ชนิดของอาคารที่เลือก อางอิงจากอาคารมาตรฐานสํานักจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน 
ระบบจะทําการคํานวณคาทางชลศาสตรและแสดงผลใหผูออกแบบตัดสินใจ หลังจากออกแบบเสร็จผูใชสามารถดาวโหลดแบบกอสราง
และปริมาณงานดินตัดดินถมจากระบบได จากการทดสอบการใชงานระบบเพ่ือออกแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน และพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี รวมความยาวคลองประมาณ 20 กม. และพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร โดยใชผูสํารวจ 2 คน ผูทําขอมูล 1 คนและวิศวกร 1 
คน ใชเวลาทํางานรวมทั้งสิ้น 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. 
Keywords: On-farm irrigation system design, web application, water allocation, hydraulic 
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การพัฒนาแบบบันทึกขอมูลแปลงเพาะปลูกพืชออนไลนสําหรับการขอตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  
Development of Online Farm Record for GAP Certification 
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Simantara, P. 1, Chanchai, S. 1, Phuthong, S. 1, Kuanrangap, N. 1, and Aumsaard, T. 1* 
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบบันทึกขอมูลแปลงเพาะปลูกพืชโดยใชบริการฟรีซอฟแวร คือ Google Form มาใช
สรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการทําการเกษตรทางออนไลนไดอยางรวดเร็ว แบบบันทึกแปลงเปนสวนสําคัญสําหรับ
เกษตรกรที่ตองการยื่นขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP วิธีการศึกษามีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การออกแบบเก็บขอมูลตามรายการ
ตรวจสอบที่สําคัญตามขอกําหนดใน มกษ. 9001-2564 โดยแยกประเภทตามชนิดพืช ไดแก ฟาทะลายโจร กระชาย และกัญชา ซึ่งเปน
พืชอาหารและสมุนไพรที่สําคัญในปจจุบัน แบบเก็บขอมูลของพืชแตละชนิด มีจํานวน 346 ขอ และเมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลว จึงนํามา
สรางเปนรายงานตามแบบรายการตรวจสอบที่สําคัญ เมื่อแบบเก็บขอมูลที่ออกแบบขึ้นไปทดสอบกับเกษตรกร โดยใหเกษตรกรทําการ
กรอกขอมูลตามแบบเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 55 คน พบวา เกษตรกรใชเวลาในการบันทึกขอมูลเร็วที่สุด และชาที่สุดคือ 24 และ 45 
นาที ตามลําดับ ระยะเวลาเฉลี่ย 27 นาที เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใชวิธีกรอกขอมูลออนไลน และไดบันทึกแปลงสามารถนําไปใช
เปนหลักฐานในการขอรับการตรวจรับรอง แตก็พบวาในการเก็บขอมูลตองใชเวลาคอนขางนาน มีขอเสนอแนะของเกษตรกรที่ทาํบันทึก
แปลงพบวา แบบบันทึกมีจํานวนขอที่ตองตอบจํานวนมากทําใหตองใชเวลามาก และเกิดอาการเหนื่อยลาในการทําแบบบันทึกแตละครัง้ 
หากแบงแบบบันทึกเปนสวนๆ จะลดอาการเหนื่อยลาและความลาชาลง และพบปญหา คือ ระบบการสื่อสารขัดของในระหวางการ
กรอกขอมูล และตองเริ่มตนการกรอกใหม รวมทั้งเกษตรกรบางรายยังไมมี G-mail หรือ Google account มากอน ทําใหตองทําการ
สรางบัญชีผูใชขึ้นใหม  
คําสําคัญ: Google form, GAP, แบบบันทึกแปลง 

 

Abstract 

This research aims to develop an online farm record for farmer using a free software service. Google Form 
is used to create questionnaires to quickly collect data for farming by online method. The farm record is an 
important part for farmers who want to apply for certification GAP. The important research method is the design of 
the data collected form which is according to the important checklist mentioned in the requirements in TAS 9001-
2021, classified by plant type, including kariyat, finger root, and cannabis, which are important food and herbal 
plants today. There are 346 question to record for each plant species. After that a farm record report based on an 
important checklist has been created. When the data collection has been tested with 55 farmers, they found that 
the fastest and slowest time spent recording data were 24 and 45 minutes, respectively, an average is 27 minutes. 
Farmers are satisfied with the online filling method and have recorded. But it has been found that it takes quite a 
long time to collect data. There have been suggestions of farmers who has done the record that has a large number 
of questions to answer, which causes a lot of time and fatigue to do each record. If the collection data is been 
divided into small set of question, it could be reduced fatigue and delays. Nevertheless, we encounter problems 
which are communication system failure during filling and some farmers do not have a G-mail or Google account 
and need to create a new account for this. 
Keywords: Google form, GAP, record form 
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การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีเกษตรกรสวนยางพารา  
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

Application of the Philosophy of Sufficiency Economy  
in Case of Rubber Plantation Farmer in Huai Yot District, Trang Province 

โสธร เกิดแกว1* พจนา สีมันตร1 และ ทิวา พาโคกทม1  
Kerdkaew, Sothorn. 1*, Simantara, Pojana.1 and Pakoktom, Tiwa.1 

บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสวนยางพารา อําเภอหวย
ยอด จังหวัดตรัง ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ เกษตรกรสวนยางพารา ป 2565 จํานวน 10,054 ราย สุมตัวอยางจํานวน 385 ราย โดย
ใชสูตรของ Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.5 ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ตั้งแต
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย ผลการศึกษา
พบวา ตัวอยางเกษตรกรสวนยางพารารอยละ 100 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.14) รูปแบบการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยหลักการ 3 หวง 2 เงื่อนไข โดยการปฏิบัติตนในเรื่องของ 3 หวงของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.18) การปฏิบัติของ 3 หวง ดานการมีเหตุผลมีคาเฉลี่ย 3.24 ดานการมี
ภูมิคุมกัน คาเฉลี่ย 3.03 และดานความพอประมาณ คาเฉลี่ย 3.29 การปฏิบัติตนในเรื่องของ 2 เงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.07) การปฏิบัติตาม 2 เงื่อนไข คือ ดานความรู และคุณธรรมมีคาเฉลี่ย 2.94 และ 
3.19 ตามลําดับ จากการสอบถามเกษตรกรสวนยางพาราพบวา เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรไดรับการพัฒนาในประเด็นดานความรู 
ไดแก 1. การจัดการของเหลือจากการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ (Zero Waste management) (ความถี่ 237) 2. การมีความสามารถ
พัฒนาตนเองสูการเปนเกษตรกรผูประกอบการ (Entrepreneur) (ความถ่ี 216) 3. การบริหารจัดการกับเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรค 
และสรางนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) (ความถ่ี 204) และในประเด็นของภูมิคุมกัน ไดแก 1. การมีกระบวนการผลิตที่
สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรียหรือมาตรฐานอื่นๆ (ความถี่ 243) 2. การนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหาและการ
พัฒนาอาชีพของตนเองไดโดยมีขอมูลที่ทันสมัยมาประกอบการตัดสินใจอ่ืนๆ (ความถี่ 288 ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ยางพารา, อําเภอหวยยอด  

Abstract  

The research aims to study the application of the philosophy of the sufficiency economy of rubber 
plantation farmers, Huai Yot District, Trang Province. Where has the population of 10,054 rubber plantation farmers 
in 2022. Sampling of 385 samples using Yamane's formula at a discrepancy of 0.5 has been carried out. The 
philosophy of sufficiency economy is adopted at the most level (average 3.14), with consisting of 3 principles and 
2 conditions. Farmer sample replied that they are practicing 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 has 
an average of 3.24. In the immunity showed an average of 3.03 and the moderation an 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. Therefore, for rubber farmers to develop into 
sustainable rubber plantation farmers, they reflex that they need to develop on the issue of knowledge, such as 1. 
Zero Waste management (frequency 237), 2. Self-improvement ability to become an entrepreneur has an average 
of 2.54 3. Creative management with smart farming (frequency 204). On the issue of immunity, such as 1. Having a 
production process that complies with GAP GMP standards, organic farming or other standards (frequency 243), 2. 
The use of information can be used to solve problems and develop their careers with up-to-date information to 
make other decisions (frequency 288). the application of the philosophy of the sufficiency economy. 
Keywords: Sufficiency Economy, Rubber, Huai Yot District 
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