
 
บทที ่5 

การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร  
ด้วยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 ผลการวิเคราะห์บริบทชุมชน บริบทกลุ่มเกษตรกร และศกัยภาพของผูผ้ลิตสินคา้เกษตร 
ท าให้ทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3 เทคนิค อธิบายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
5.1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านเทคนิคการจัดการดิน 
 นกัวิจยัไดท้ าการประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการจดัการดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเร่ิมจากการตรวจคุณสมบติัของดินว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการผลิต
พืชชนิดนั้นๆ หรือไม่อย่างไร ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราควรปลูกพืชตามดิน แต่ไม่
ควรเปล่ียนดินตามพืช โดยไดค้วามร่วมมือจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ใน
การวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน ผลการเสนอแนะการประยกุตใ์ชมี้รายละเอียดดงัน้ี 
 1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย 
 1.1) ผลการวิเคราะห์ เทคนิคการวดัระดบั และใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อธิบายไดว้่า ดินท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลูกล าไย คือ ดินร่วนปน
ทราย และดินตะกอน แต่อย่างไรก็ตามล าไยสามารถปลูกไดดี้ในดินทุกชนิด แมแ้ต่ดินลูกรัง จาก
การตรวจดินของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย โดยจะเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินด้านบน ท่ีระดับ
ความลึก 0-30 ซม. และดินดา้นล่าง ท่ีระดบัความลึก 30-60 ซม. พื้นท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลูกล าไย เป็นดินท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ า ดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย 
และดินเหนียว และในส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว โดยมีสัดส่วนของดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามความลึก 
 1.2) ผลการตรวจดินท่ีระดับความลึก 0-30 ซม. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีค่าเป็น
กลางมาก มีเหมาะสมจึงไม่ตอ้งปรับปรุงดิน แต่มีส่วนน้อยท่ีมีค่าเป็นกรดปานกลาง ซ่ึงจะตอ้ง
แก้ไขโดยการใส่ปูนขาว ปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนน้อยปริมาณ
อินทรียวตัถุต ่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์สูง และมี
บางส่วนอยู่ในระดบัต ่า ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดสู้งถึงสูงมาก ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัได้
ปานกลางถึงสูง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้งมาก ส่วนดินดา้นล่าง ท่ีระดบัความลึก 30 -60 
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ซม. ดินมีความเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงปลานกลาง และเป็นกรดรุนแรง 1 ท่ี ปริมาณอินทรียวตัถุส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัต ่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่าถึงต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์สูง
มาก และระดบัต ่ามากถึงปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดสู้ง ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัได้
ปานกลาง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดมี้ค่าสูงถึงสูงมาก 
 สรุปไดว้่าคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิตล าไย หากปรับปรุงดินเพียงพอ
จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นและในดา้นตน้ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นไปตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ภาพท่ี 5.1 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย ต าบลหนองแฝก 
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ภาพท่ี 5.2 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้ต าบลชมภู 

 

 

 
ภาพท่ี 5.3 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
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ภาพท่ี 5.4 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั ต าบลน ้าบ่อหลวง 

 
 2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส 
 2.1) ผลการวิเคราะห์ เทคนิคการวดัระดบั และใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อธิบายไดว้่า ดินท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลูกเสาวรส คือ ดินร่วนซุย 
มีอินทรียว์ตัถุสูง และสามารถระบายน ้ าได้ดี จากการตรวจดินของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส 
โดยจะเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินดา้นบน ท่ีระดบัความลึก 0-30 ซม. และดินด้านล่าง ท่ีระดับ
ความลึก 30-60 ซม. พื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรส ดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า 
ดินบนดินร่วนปนเหนียวปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว โดยมีสัดส่วนของดินเหนียว
เพิ่มขึ้นตามความลึก  
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ภาพท่ี 5.5 ลงพื้นท่ีตรวจดินเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์ต าบลบา้นหลวง 
 

 2.2) ผลการตรวจดินท่ีระดบัความลึก 0-15 ซม. ดินมีความเป็นกรดรุนแรงมาก ซ่ึงจะตอ้ง
แก้ไขโดยการใส่ปูนขาว ปริมาณอินทรียวตัถุต ่าปานกลาง ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมดต ่ามาก 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต ่าปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดได้ต ่า ปริมาณ
แคลเซียมท่ีสกดัไดต้ ่ามาก และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้ง ส่วนดินดา้นล่างท่ีระดบัความลึก 
30-60 ซม. ดินมีความเป็นกรดรุนแรงมาก ปริมาณอินทรียวตัถุต ่าปานกลาง ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต ่า ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดต้ ่า ปริมาณ
แคลเซียมท่ีสกดัไดต้ ่ามาก และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้ง  
 สรุปไดว้่าคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิตเสาวรส แต่ เกษตรกรตอ้งมีการ
ปรับปรุงอย่างมากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบติัได ้
โดยใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ลดตน้ทุนทางการเกษตร 
 3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ 
 3.1) ผลการวิเคราะห์ เทคนิคการวดัระดบั และใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อธิบายได้ว่า ดินท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลูกหอมหัวใหญ่ คือ ดิน
ร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว และดินท่ีมีลกัษณะร่วนซุย และระบายน ้ าไดดี้ จากการตรวจ
ดินของกลุ่มเกษตรกรผูห้อมหัวใหญ่ โดยจะเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินดา้นบน ท่ีระดบัความลึก 
0-30 ซม. และดินดา้นล่าง ท่ีระดบัความลึก 30-60 ซม. พื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
ดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วนเหนียวปนทราย และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย โดยมีสัดส่วนของดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามความลึก  
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ภาพท่ี 5.6 ลงพื้นท่ีตรวจดินเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ ต าบลน ้าบ่อหลวง 
 

 3.2) ผลการตรวจดินท่ีระดับความลึก 0-15 ซม. ดินมีค่าเป็นกรดรุนแรง ซ่ึงจะตอ้งแก้ไข
โดยการใส่ปูนขาว ปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่า ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ีเป็นประโยชน์ต ่าปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัได้สูง ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัไดป้าน
กลาง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกัดไดสู้งมาก ส่วนดินดา้นล่างท่ีระดบัความลึก 15-30 ซม. ดินมี
ค่าเป็นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมดต ่ามาก ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต ่าปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดสู้ง ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดั
ไดป้านกลาง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้งมาก  
 สรุปไดว้า่คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิตหอมหวัใหญ่ แต่เกษตรกรตอ้งมี
การปรับปรุงอย่างมากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์ เน่ืองจากดินมีค่าเป็นกรด
รุนแรง  โดยใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ลดตน้ทุนทางการเกษตร 
 
 4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
 4.1) ผลการวิเคราะห์ เทคนิคการวดัระดบั และใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อธิบายไดว้่า ดินท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือ ดิน
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ร่วน ดินทราย จากการตรวจดินของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย โดยจะเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ดิน
ดา้นบน ท่ีระดบัความลึก 0-30 ซม. และดินด้านล่าง ท่ีระดบัความลึก 30-60 ซม. พื้นท่ีส่วนใหญ่
ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เป็นดินเกิดจากอิทธิพลของตะกอนล าน ้ า ดินบนดินร่วน
เหนียว และดินล่างเป็นเหนียว โดยมีสัดส่วนของดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามความลึก  
 4.2) ผลการตรวจดินท่ีระดบัความลึก 0-30 ซม. ส่วนใหญ่ดินมีความเป็นกรดรุนแรง ซ่ึง
จะตอ้งแก้ไขโดยการใส่ปูนขาว  และบางส่วนมีค่าเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่าถึงต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต ่าปาน
กลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดป้านกลาง และมีส่วนนอ้ยระดบัต ่า ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัได้
ต ่า ปานกลางถึงสูง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้งถึงสูงมาก ส่วนดินดา้นล่าง ท่ีระดบัความ
ลึก 30-60 ซม. ดินมีความเป็นกรดรุนแรงถึงปานกลาง และส่วนนอ้ยท่ีดินมีค่าเป็นกรดเลก็นอ้ยมีค่า 
ปริมาณค่าอินทรียวตัถุปานกลาง  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต ่าถึงต ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ต ่าถึงปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดป้านกลาง ปริมาณแคลเซียมท่ีสกดัไดต้ ่า
ถึงปานกลาง และปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดัไดสู้งถึงสูงมาก นอกจากน้ีกลุ่มยงัมีการเตรียมดินก่อน
การปลูกเกษตรกรลงถัว่เขียวแลว้ไถกลบ หว่านปอเทือง ใส่ปุ๋ ยหมกัจากฟางขา้วผสมกบัแกลบ น ้ า
หมกัฮอร์โมนไข่ผสมกบันม จุลินทรียห์นอกลว้ย น ้ าหมกัจากเศษหอย ปลา โดยมีการไถกลบ และ
ไถแห้ง ทิ้งไว ้1 เดือน และไถกลบหมกัดินไว ้ประมาณ 20-30 วนั หรือท าการหมกัดินประมาณ 3 
เดือน 

สรุปไดว้่าคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ซ่ึงเกษตรกรมี
การปรับปรุงอย่างมากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบติั
ได ้โดยใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ลดตน้ทุนทางการเกษตร 

 

 

ภาพท่ี 5.7 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ต าบลออนใต ้
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ภาพท่ี 5.8 ลงพื้นท่ีตรวจดินเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลหว้ยทราย 

 

 
ภาพท่ี 5.9 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลน ้าแพร่พฒันา 
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ภาพท่ี 5.10 ลงพื้นท่ีตรวจดินกลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลบา้นแม 
 

5.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลติ 
 นักวิจยัได้ท าการ focus group กลบักลุ่มเกษตรและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเก่ียวขอ้งด้าน
เทคนิคการผลิตทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย คณะ
เกษตรศาสตร์ เพื่อหาเทคนิคและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบัการผลิตพืชของ
เกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี มีหลกัการท่ีว่าไม่ต้องเพิ่ม
ตน้ทุนมากนกัและพยายามใชท้รัพยากรในชุมชนใหม้ากท่ีสุด ผลการวิจยัอธิบายไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพดงัน้ี 
   (1) การเลือกพนัธุ์ท่ีใช้ปลูก คือ พนัธุ์อีดอ  ซ่ึงเป็นพนัธุ์ท่ีได้รับความนิยมปลูก 
และเป็นท่ีต้องการของตลาด อีกทั้ งยงัสามารถน ามาแปรรูปได้ง่าย เช่น หากน ามาอบแห้งจะ
สามารถอบแหง้ไดเ้ร็วกวา่ พนัธุ์สีชมพู  
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ภาพท่ี 5.11 แปลงล าไย ต าบลน ้าบ่อหลวง 

 
ภาพท่ี 5.12 แปลงล าไย ต าบลหนองแฝก 
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ภาพท่ี 5.13 แปลงล าไย ต าบลชมภู 

 

 
ภาพท่ี 5.14 แปลงล าไย ต าบลท่าวงัพร้าว 
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ภาพท่ี 5.15 ล าไยพนัธุ์อีดอ 

 
  (2) เทคนิคการใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละการดูแลล าไยในระบบการผลิตแบบอินทรีย์
ทั้งหมด 
  (3) เทคนิคการใชร้ะบบสปริงเกอร์ในการรดน ้าล าไย 
  (4) เทคนิคการท าปุ๋ ยอินทรียใ์ชเ้อง ซ่ึงท าจากของเหลือใช้จากการท าเกษตร เช่น 
น าฟางขา้ว ตอซังขา้ว ตอซังขา้วโพด เปลือกถัว่เหลือง และยงัใชก่ิ้งไมใ้บไมผ้สมขี้ววัแลว้น าไปไว้
ใตต้น้ล าไย 
  (5) เทคนิคการตดัหญา้ 1 คร้ัง/เดือน และการตดัแต่งผลซ่ึงจะท าใหผ้ลมีขนาดท่ีโต
สม ่าเสมอกนั 
  (6) เทคนิคการใช้ฮอร์โมนไข่ในการดูแลให้ปุ๋ ยตน้ล าไย ให้น ้ า 7 วนัคร้ัง โดยใน
การเพาะปลูกมีการใช้สารเร่งตอนออกดอกเท่านั้ น หลังจากนั้ นจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และน ้ าหมัก
ฮอร์โมนไข่ในการปลูก 
  (7) เทคนิคการตดัแต่งก่ิงตน้ล าไยหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตล าไยของกลุ่มมากยิง่ขึ้น 
  (8) หลงัการเก็บเก่ียวเสร็จกลุ่มเกษตรกรจะใส่ปุ๋ ยคอกหลงัการเก็บเก่ียวโดยให้  
1 ตน้ต่อ 1 กิโลกรัม ซ่ึงการให้ปุ๋ ยจะให้ 4 คร้ัง ในช่วงแตกช่อ ลูกขนาดเท่าหัวไมข้ีด ลูกขนาดเท่า
มะเขือพวง และลูกขนาดเท่าพุทราเมือง เป็นการให้ปุ๋ ยตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของตน้ล าไยท าให้
ไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสม  



65 
 

  (9) การควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง เน่ืองจากจะท าให้ปุ๋ ยพ่นและสารท่ีป้องการ
ศตัรูพืชมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการเก็บเก่ียวและดูแลรักษา   
 2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
   (1) การเลือกพนัธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใชป้ลูกเสาวรส คือ พนัธุ์พื้นเมือง และพนัธุ์ไทย
นุ่งเบอร์2 โดยขอ้ดีของเสาวรสพนัธุ์พื้นเมือง คือ ผลดก ส่วนพนัธุ์ไทยนุ่งเบอร์ 2 ขอ้ดีคือ น ้ าจะ
เยอะ และหวาน 
 

 

ภาพท่ี 5.16 เสาวรสพนัธุ์ไทยนุ่ง 
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ภาพท่ี 5.17 แปลงเสาวรส ต าบลบา้นหลวง 
 

  (2) เทคนิคการขยายพนัธุ์โดยการต่อยอด/เสียบยอด แลว้เพาะใส่ถุงขยายพนัธุ์ จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสาวรสไดด้งัขึ้น 
  (3) เทคนิคการปลูกด้วยระบบอินทรีย ์ใช้สริงเกอร์ในการให้น ้ า และเป็นระบบ
อินทรียท์ั้งหมด 
  (4) เทคนิคการจดัการดินจะใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยอินทรียเ์พื่อบ ารุงดิน ใช้ฮอร์โมน
อาทิตยล์ะคร้ัง น ้าหมกัจากปลากบัหอย น ้าส้มควนัไม ้ยาคูลผสมกาแฟ (เขาช่อง) ขี้ชา้ง หมู ววั และ
การก าจดัแมลงดว้ยวิธีการดกัจบัแบบทางธรรมชาติ 
  (5) เทคนิคการตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง/เดือน โดยจะตดัแต่งให้แตกก่ิงใหม่ และตดัแต่ง
ก่ิงเลือกเถาท่ีสมบูรณ์ ใน1 ก่ิงให้ได้ 12 ลูก และควรตดัแต่งก่ิงบ่อย ๆ เน่ืองจากจะท าให้ลูกออก
เยอะ 

3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
   (1) การเลือกพนัธุ์ในปลูกหอมหัวใหญ่ คือ พนัธุ์ซุปเปอร์เร็กซ์ โดยเกษตรกรจะ
คดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีมีอตัราการงอกสูง และเหมาะสมกบัการเพาะปลูกในพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 5.18 เตรียมแปลงปลูกหอมหวัใหญ่ 
 

 

ภาพท่ี 5.19 แปลงหอมหวัใหญ่  
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ภาพท่ี 5.20 หอมหวัใหญ่  
 

  (2) เทคนิคการเพาะปลูกจะใช้น ้ าหมกัชีวภาพท าเอง ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพท าเอง 25 
วนั/คร้ัง ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตดัหญา้ 1 คร้ัง/สัปดาห์ การให้น ้ า 7 วนัคร้ัง และการสังเกตอาการ
ของพืช 
  (3) เทคนิคการปลูกหอมหัวใหญ่ ควรปลูกห่างกนั 5-6 น้ิวต่อตน้ และตอ้งมีความ
เอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ดเป็นอยา่งมากจึงไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและเสียหายนอ้ย 
  (4) ระยะเวลาการผลิตหอมหัวใหญ่จะอยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์
หรือประมาณ 120 วนั 
 

4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
   (1) การเลือกพนัธุ์ท่ีกลุ่มเกษตรกรใชป้ลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือ ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดย
เกษตรกรจะคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีมีอตัราการงอกสูง เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตในปริมาณท่ีมีคุณภาพ 
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ภาพท่ี 5.21 นาขา้ว ต าบลออนใต ้

 

 
ภาพท่ี 5.22 นาขา้ว ต าบลหว้ยทราย 
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ภาพท่ี 5.23 นาขา้ว ต าบลน ้าแพร่พฒันา 

 

 
ภาพท่ี 5.24 นาขา้ว ต าบลบา้นแม 
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ภาพท่ี 5.25 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
 

  (2) เทคนิคการปลูกด้วยระบบอินทรีย ์เน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้าวความ
ปลอดภยัจากสารเคมีในการเพาะปลูกขา้ว 
  (3) เทคนิคการผลิตพ่นน ้ าหมกัทุก 10-15 วนัหลงัจากด านาได้ 15 วนัและเทน ้ า
หมกัลงในน ้า 1 คร้ัง/Crop เม่ือขา้วอายไุด ้1 เดือน 
  (4) เทคนิควิธีในการปลูกใช้การปักด าซ่ึงจะมีระยะห่าง 30*35 เซนติเมตร หรือ
40*20 เซนติเมตร กอละ 3 ถึง 5 ตน้ ก่อนจะน ามาปักจะเพาะกลา้ในนาแบบปกติก่อน 1 เดือนจึงจะ
น ามาปักด า 
  (5) เทคนิคการปลูกแบบนาโยนซ่ึงจะเพาะกลา้ในถาดเพาะก่อนลงปลูก เพาะตน้
กลา้ 15 วนั แต่เร่ิมโยนกลา้อายุ 17 วนัจะดีท่ีสุด ซ่ึงการเตรียมตน้กลา้ไวล้่วงหน้าโดยให้พอดีกับ
ช่วงเวลาในการน าไปปลูกก็เพื่อใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีมีคุณภาพดี 
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5.3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการลดต้นทุนเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 
 จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน  และการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้
เกษตรกรทราบแนวทางการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กบั
เกษตรกรแลว้ แต่ยงัไม่ทราบวา่สามารถลดตน้ทุนไดห้รือไม่ หรือมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นนกัวิจยัจึง
ไดท้ าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตกบัผลผลิตท่ี
ผลิตไดจ้ากปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2561 มีผลการวิจยัดงัน้ี 

1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย  

ตารางท่ี 5.1  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยในปี 2560-2561 

ต้นทุน/ไร่ 
ปี 2560 

(บาท/ไร่) 
ปี 2561 

(บาท/ไร่) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 
1) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)    

(1) ท่ีดิน 0 0 0.00 
2) ตน้ทุนผนัแปร(Variable Costs)    

(1) ค่าพนัธุ์พืช 356 0 -100.00 
(2) ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ 425 0 -100.00 
(3) ปุ๋ ยเคมี 131 0 -100.00 
(4) ยาฆ่าแมลง 92 0 -100.00 
(5) ฮอร์โมนเคมี   233 0 -100.00 
(6) ปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์ 527 1,000 89.75 
(7) น ้าหมกัชีวภาพ 50 100 81.82 
(8) ฮอร์โมนอินทรีย ์ 720 877 21.81 
(9) พ่นน ้าหมกั 167 200 19.76 
(10) ตดัหญา้ 633 717 13.27 
(11) ใหน้ ้า 158 158 0.00 
(12) เก็บเก่ียว 638 650 1.88 
(13) ตดัแต่งก่ิง 125 210 68.00 

ท่ีมา:จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.1  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยในปี 2560-2561 (ต่อ) 

ต้นทุน/ไร่ 
ปี 2560 

(บาท/ไร่) 
ปี 2561 

(บาท/ไร่) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 

ต้นทุนรวม 4,260 3,912 -8.17 
3) ปริมาณผลท่ีได ้(กก./ไร่) 1,526 1,600 4.85 

ค่าประสิทธิภาพการผลติ - - 59.36 
ท่ีมา:จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยในปี 2560-2561 พบวา่ ตน้ทุน
รวมในปี 2560 จ านวน 4,260 บาท และปี 2561 ลดลงเหลือจ านวน 3,912 บาท ซ่ึงมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 8.17 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากต้นทุนคงท่ี แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดจาก
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธุ์พืช ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ ยเคมี ค่ายาฆ่าแมลง และค่าฮอร์โมน
เคมีมีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 100.00 ค่าปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.75 ค่าน ้ าหมกัชีวภาพ มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.82 ค่าฮอร์โมน
อินทรีย์ มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.81 ค่าพ่นน ้ าหมัก มีอัตราการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.76 ค่าตดัหญา้ มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27 ค่าให้น ้ า ไม่มีอตัรา
การเปล่ียนแปลง ค่าเก็บเก่ียว มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 และค่าตดัแต่งก่ิง มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.00 โดยปริมาณผลท่ีได้ (กก./ไร่) มีอัตราการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 ดงันั้นการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยจากการลดตน้ทุนรวมลดลงจากปี 
2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใช้
ปุ๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุอาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่าค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารเคมีมาใช้เพื่อการเกษตรลดลงอย่างเห็นได้
ชดั แต่จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชส้ารอินทรียเ์น่ืองจากเกษตรกรลดการใชส้ารเคมีและหนัมา
ท าเกษตรแบบอินทรียม์ากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.36 จาก
ปี 2560 
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2) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรส 

ตารางท่ี 5.2  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรสในปี 2560-2561 

ต้นทุน/ไร่ 
ปี 2560 

(บาท/ไร่) 
ปี 2561 

(บาท/ไร่) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 
1) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)    

(1) ท่ีดิน 0 0 0.00 
2) ตน้ทุนผนัแปร(Variable Costs)    

(1) ค่าพนัธุ์พืช 1,500 0 -100.00 
(2) ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ 4,200 0 -100.00 
(3) ปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์ 1,500 1,500 0.00 
(4) น ้าหมกัชีวภาพ 600 600 0.00 
(5) ฮอร์โมนอินทรีย ์ 450 680 51.11 
(6) เตรียมดิน 2,250 0 -100.00 
(7) ปลูก 600 0 -100.00 
(8) ตดัหญา้ 550 1,000 81.82 
(9) ใหน้ ้า 700 850 21.43 
(10) เก็บเก่ียว 1,500 2,000 33.33 
(11) ตดัแต่งก่ิง 600 750 25.00 

ต้นทุนรวม 14,450 7,380 -48.93 
3) ปริมาณผลท่ีได ้(กก./ไร่) 1,500 2,500 66.67 

ค่าประสิทธิภาพการผลติ - - 73.39 
ท่ีมา:จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรสในปี 2560-2561 พบว่า 
ต้นทุนรวมในปี 2560 จ านวน 14,450 บาท และปี 2561 จ านวน 7,380 บาท ซ่ึงมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 48.93 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากตน้ทุนคงท่ี แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดจาก
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธุ์พืช ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมดิน และค่าปลูก มีอตัราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 100.00 เน่ืองจากใชว้สัดุอุปกรณ์จากปีท่ีผา่นมา และการเตรียมปรับพื้นท่ี
การปลูกแค่คร้ังเดียวเท่านั้น ต่อมาค่าปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์และค่าน ้ าหมกัชีวภาพ ไม่มีอตัราการ
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เปล่ียนแปลง ค่าฮอร์โมนอินทรีย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.11 ค่าตดัหญา้ มีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.82 ค่าให้น ้ามีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.43 ค่าเก็บ
เก่ียว มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 และค่าตัดแต่งก่ิง มีอัตราการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 โดยปริมาณผลท่ีได้ (กก./ไร่) มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 
ดงันั้นการผลิตกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเสาวรสจากการลดตน้ทุนรวมลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการ
ตรวจดินท าให้เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใช้ปุ๋ ยในส่วนท่ีไม่จ าเป็น 
ปรับปรุงธาตุอาหารในส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้ นจากปี 2560 นอกจากน้ีมี
ค่าใชจ่้ายท่ีเพื่อขึ้นจากการใชส้ารอินทรีย ์เน่ืองจากการปรับปรุงดิน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.39 จากปี 2560 

3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ 

ตารางท่ี 5.3  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ในปี 2560-2561 

ต้นทุน/ไร่ 
ปี 2560 

(บาท/ไร่) 
ปี 2561 

(บาท/ไร่) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 
1) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)    

(1) ท่ีดิน 2,500 2,500 0.00 
2) ตน้ทุนผนัแปร(Variable Costs)    

(1) ค่าพนัธุ์พืช 4,500 4,500 0.00 
(2) ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ 1,200 1,200 0.00 
(3) ปุ๋ ยเคมี 4,000 1,000 -75.00 
(4) ปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์ 2,000 3,000 50.00 
(5) เตรียมดิน 1,200 1,300 8.33 
(6) ปลูก 2,400 2,400 0.00 
(7) พ่นยา 600 0 -100.00 
(8) ตดัหญา้/ถอนหญา้ 2,500 3,000 20.00 
(9) ใหน้ ้า 500 500 0.00 

ท่ีมา:จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.3  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหวัใหญ่ในปี 2560-2561 (ต่อ) 

ต้นทุน/ไร่ 
ปี 2560 

(บาท/ไร่) 
ปี 2561 

(บาท/ไร่) 
อตัราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 

ต้นทุนรวม 18,900 16,900 -10.58 
3) ปริมาณผลท่ีได ้(กก./ไร่) 1,600 2,000 25.00 

ค่าประสิทธิภาพการผลติ - - 42.32 
ท่ีมา:จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.3 แสดงตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่ในปี 2560-2561 พบว่า 
ต้นทุนรวมในปี 2560 จ านวน 18,900 บาท และปี 2561 จ านวน 16,900 บาท ซ่ึงมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10.58 โดยตน้ทุนคงท่ี คือ ท่ีดินไม่มีอตัราการเปล่ียนแปลง และค่าใชจ่้าย
เกิดจากตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธุ์พืช ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ค่าปลูก และค่าให้น ้ า ไม่มีอตัรา
การเปล่ียนแปลง ค่าปุ๋ ยเคมี มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 75.00 ค่าปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์มี
อตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.00 ค่าเตรียมดิน มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.33 ค่าพ่นยา มีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 100.00 และค่าตดัหญา้/ถอนหญา้ 20.00 โดย
ปริมาณผลท่ีได้ (กก./ไร่) มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นร้อยละ 25.00 ดังนั้ นการผลิตกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตหอมหัวใหญ่จากการลดตน้ทุนรวมลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้
เกษตรกรรู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใชปุ้๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุ
อาหารในส่วนท่ีขาด ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 นอกจากน้ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้น
จากการใช้สารอินทรีย ์เน่ืองจากการปรับปรุงดิน  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.32 จากปี 2560 

 
4) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

ตารางท่ี 5.4  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในปี 2560-2561 

ต้นทุน/ไร่ ปี 2560  
(บาท/ไร่) 

ปี 2561  
(บาท/ไร่) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 
(%) 

1) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)    
(1) ท่ีดิน 0 0 0.00 

ท่ีมา:จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.4  ตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในปี 2560-2561 (ต่อ) 

ต้นทุน/ไร่ ปี 2560  
(บาท/ไร่) 

ปี 2561  
(บาท/ไร่) 

อตัราการเปลี่ยนแปลง 
(%) 

2) ตน้ทุนผนัแปร(Variable Costs)    
(1) ค่าพนัธุ์พืช 241 241 0.00 
(2) ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ 125 125 0.00 
(3) ปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์ 350 450 28.57 
(4) น ้าหมกัชีวภาพ 75 75 0.00 
(5) ฮอร์โมนอินทรีย ์ 213 250 17.37 
(6) เตรียมดิน 725 950 31.03 
(7) ปลูก 1,063 538 -49.39 
(8) ตดัหญา้ 125 175 40.00 
(9) ใหน้ ้า 36 36 0.00 
(10) เก็บเก่ียว 925 1,000 8.11 

ต้นทุนรวม 3,878 3,840 -0.98 
3) ปริมาณผลท่ีได ้(กก./ไร่) 650 700 7.69 

ค่าประสิทธิภาพการผลติ - - 12.74 
ท่ีมา:จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.4   แสดงตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีในปี 2560-2561 
พบว่า ตน้ทุนรวมในปี 2560 จ านวน 3,878 บาท และปี 2561 จ านวน 3,840 บาท ซ่ึงมีอตัราการ
เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.98 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากต้นทุนคงท่ี แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดจาก
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธุ์พืช ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์ ค่าน ้ าหมกัชีวภาพ ค่าให้น ้ า ไม่มีอตัรา
การเปล่ียนแปลง ค่าปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57 ค่าฮอร์โมน
อินทรีย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.37 ค่าเตรียมดิน มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.03 ค่าปลูก มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 49.39 ค่าตัดหญ้า มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.00 ค่าเก็บเก่ียว มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11 โดย
ปริมาณผลท่ีได ้(กก./ไร่) มีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 ดงันั้นการผลิตกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจากการลดตน้ทุนรวมลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการตรวจดินท าให้เกษตรกร
รู้ถึงสภาพของดินในพื้นท่ีท าการเกษตรลดการใชปุ้๋ ยเคมีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ปรับปรุงธาตุอาหารใน
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ส่วนท่ีขาด และยงัมีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 นอกจากน้ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้
อินทรีย ์เน่ืองจากการปรับปรุงดิน นอกจากน้ีเกษตรกรยงัหาวิธีเพื่อลดตน้ทุนในการปลูก โดยใช้
วิธีการหว่าน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.74 จากปี 2560 
 




