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This research aimed to study the operational system, occupational environment and 

proactive adaptation of pomelo farmers in Nakhon Pathom province using in-depth interview 

method. The 12 main informants included the department Agricultural Extension Officer in 

Sampran district and Homkret district along with the Pomelo Farmers in Homkret district, and 

then validate triangular data in the form of descriptive methods, analysis, and conclusions.  

The results of the study showed that 1) pomelo farmer's operating system is an input 
factor that consists of farmer's expertise, private funding, planting the strain of Thongdee and 
Khownamphueng, planted, traditional tools, focus on natural plantings and reduce the use of 
chemicals, 4 steps for planting process (soil preparation, plant selection, care and harvesting), 2 
species of pomelo (Thongdee and Khownamphueng) and set selling price by seller and retail and 
wholesale distribution 2) strengths for the environment in the occupation of pomelo farmers 
include farmers, capital, raw materials and tools; opportunity management includes social, 
cultural or local wisdom, technology, politics and law, geography and obstacles from the 
economic and geographic conditions of the area 3) farmers' proactive adaptation began with the 
finding the cause of the problem of pomelo planting caused by the floods made the soil 
condition unsuitable for agriculture and after that, set the measures to prevent and correct soil 
quality problems, as well as to improve the soil structure, to tackle and plan for future problems 
by planting faster-growing crops to increase income for farmers. In addition, there are suggestions 
as follows: 1) there should be training on household accounting for farmers to know the costs; 
and 2) it should set guidelines for the promotion of pomelo planting to show GI identity. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมหรืออาชีพที่
เกี่ยวข้องและมีผลต่อเนื่องจากการเกษตรแขนงต่าง ๆ อีกทั้งเกษตรกรรมยังเป็นโครงสร้างหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในการสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ (ชูศักดิ์ คงคานนท์, 2550) ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ได้
กล่าวถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สืบเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) พร้อมน าศักยภาพทุนของประเทศ
ทั้ง 3 ทุน ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มา
ขยายเป็น 6 ทุนในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ได้แก่ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทาง
กายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือน ามาบูรณา
การและใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2555) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎเด่นชัดทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มความเสื่อมโทรมรุนแรงทั้งในด้านกายภาพ การใช้
ประโยชน์ รวมถึงความท้ายทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้แนวโน้มและ
สถานการณ์ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาด้านภัยแล้ง น้ าท่วม ปริมาณน้ าฝน ความชื้น คลื่นลม 
การเกิดวาตภัย ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า อันน าไปสู่การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะ คุณภาพและปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงฐานการผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยการผลิตหลักของภาค
การเกษตรต้องพ่ึงพาอาศัยสภาพอากาศ ปริมาณฝน แสงแดด เป็นต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศได้ส่งผลท าให้ฤดูฝนมีการขยับเลื่อนท าให้เกษตรกรไม่สามารถก าหนดวันที่เพาะปลูก
ได้ การแปรปรวนของอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อการอยู่รอดและการขยายพันธุ์
ของศัตรูพืชส่งผลให้มีการระบาดของโรคหรือแมลงตลอดทั้งปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เองท าให้
เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
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 จากรายงานการวิจัยและรายงานข่าวที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรกรรม เช่น การไม่ติดดอกออกผลของลิ้นจี่อัมพวา
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด การร่วงหล่นของผลอ่อนมังคุดในภาคใต้เนื่องจากพายุลมแรง การ
หยุดท านาปรังในพ้ืนที่ภาคกลางเนื่องจากวิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น เช่นเดียวกันกับการท าสวนส้มโอใน
จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ส่งผลท าให้พ้ืนที่
ปลูกส้มโอได้รับความเสียหาย สภาพโครงสร้างดินแน่นทึบไม่เหมาะส าหรับการเกษตรกรรม การเกิด
โรคพืชที่แพร่กระจายมากับน้ า เป็นต้น 

 ส้มโอจัดเป็นผลไม้ทางการเกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก 
เนื่องจากผลมีเปลือกที่หนาสามารถเก็บได้นาน ทนทานต่อการขนส่งในระยะทางไกล รวมถึงมีรสชาติ
ดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (กรมวิชาการ, 
2555) ส้มโอถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงทุกคนต่างรู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จังหวัด
นครปฐมเป็นแหล่งเพาะปลูกส้มโอที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครปฐม โดยแหล่งปลูกส้มโอที่ส าคัญ
ของจังหวัดนครปฐมอยู่ในเขตอ าเภอสามพราน และอ าเภอนครชัยศรี เนื่องจากสามารถปลูกและเก็บ
เกี่ยวได้ตลอดท้ังปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน และช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่สามารถเก็บผลผลิตได้มาก
ที่สุด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) โดยเฉพาะต าบลหอมเกร็ด เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกส้มโอแหล่ง
ส าคัญของอ าเภอสามพราน ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากถึง 4 ,127 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล
ทั้งหมด 8,660 ไร่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 

 แต่ด้วยสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดแม่น้ าท่าจีนท าให้ในฤดูฝนบางปีเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
หรือน้ าป่าไหลบ่าและน้ าทะเลหนุน จนเกิดเป็นปัญหาน้ าเค็มและน้ าเน่าเสีย อีกทั้งด้วยสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้พ้ืนที่ทางการเกษตรปลูกส้มโอมักได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะการเกิดน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554  ท าให้พื้นที่ปลูกส้มโอได้รับความเสียหาย พันธุ์
ส้มโอต้นแม่ตายเป็นจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตส้มโอได้ในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจาก
ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูยาวนานกว่าส้มโอจะให้ลูกรอบแรก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงและ
ภาระหนี้สินจากการกู้เงินเพ่ือมาลงทุนในการปลูกรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน  ซึ่งต้องอาศัย
ระยะเวลานานในการให้ผลผลิตรอบใหม่ ดังนั้นหากเกษตรกรมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและอุปสรรค
จากปัจจัยภายนอกจะท าให้เกษตรกรได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนปรับตัวในเชิงรุก เพ่ือ
ลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่อาจเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงการดึงเอาจุดแข็งและโอกาสจากปัจจัยภายในมาเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตของตนเอง 
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 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวน
ส้มโอ สภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอและการปรับตัวเชิงรุกของ
เกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม เพ่ือทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ของระบบการ
ด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรคของการท าสวนส้มโอ และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือป้องกันและลดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจ 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพ่ือศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่คือ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตเชิงเนื้อหำ  

 ศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ (System Analysis) โดยวิเคราะห์
จากทฤษฎีเชิงระบบซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของการด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใน
การท าสวนส้มโอให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ ปัจจัยการ
ผลิตส้มโอ (Input) กระบวนการผลิตส้มโอ (Process) และผลผลิตส้มโอ (Output) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ โดยการก าหนดเป้าหมาย
หรือทิศทางที่ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งพร้อมแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด ภายใต้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
โดยการใช้หลัก 5M ได้แก่ เกษตรกร (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Materials) เครื่องมือ
เครื่องจักร (Machine) การบริหารจัดการ (Management) และการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก
ให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรค โดยการใช้หลัก STEPG ได้แก่ สภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal) ภูมิศาสตร์ (Geography) 
 ศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม เพ่ือการวางแผนการ
ท างานล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพ่ิมมูลค่าของงานให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุด เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พยายาม
ค้นหาสาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาให้พบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตาม 2) ก าหนดมาตรการป้องกัน
ต่าง ๆ ไม่ให้สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาเกิดขึ้น และ 3) วางแผนรองรับปัญหาเพ่ือบรรเทาหรือลด
ผลกระทบทางลบจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง 
 

ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตร

อ าเภอสามพราน และเกษตรต าบลหอมเกร็ด 
2. เกษตรกรสวนส้มโอที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบอาชีพปลูกส้มโอ

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

ขอบเขตเชิงเวลำ 
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560              

รวมระยะเวลา 8 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560  

 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 1. เก็บรวบรวมแนวคิดทฤษฎีระบบการด าเนินงาน แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานภายในและภายนอก และการปรับตัวเชิงรุก รวมถึงรายงานการวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 4. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใต้กรอบแนวคิด
การศึกษา 
 5. เสนอแนะ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
 2. ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้ม
โอจังหวัดนครปฐม อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรคของการ
ท าสวนส้มโอ 
 3. ทราบถึงการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือป้องกันและลดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ หมายถึง องค์ประกอบของการ
ด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการท าสวนส้มโอให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ ปัจจัยการผลิตส้มโอ (Input) กระบวนการผลิตส้มโอ 
(Process) และผลผลิตส้มโอ (Output) 
 2. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ หมายถึง  ข้อมูลการก าหนด
เป้าหมายหรือทิศทางที่ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งพร้อมแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ทีมุ่่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนให้
น้อยที่สุด ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในให้ทราบถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน โดยการใช้หลัก 5M ได้แก่ เกษตรกร (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ 
(Materials) เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) การบริหารจัดการ (Management) และการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอกให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรค โดยการใช้หลัก STEPG ได้แก่ สภาพสังคม 
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) 
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) ภูมิศาสตร์ (Geography) 
  3. การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ หมายถึง การท างานเชิงรุก เป็นการวาง
แผนการท างานล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพ่ิมมูลค่าของ
งานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
พยายามค้นหาสาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาให้พบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตาม 2) ก าหนดมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ไม่ให้สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาเกิดขึ้น และ 3) วางแผนรองรับปัญหาเพ่ือบรรเทาหรือ
ลดผลกระทบทางลบจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  การศึกษาเรื่อง การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา บทความวิชาการ และระบบสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
  2. แนวคิดทฤษฎีระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  3. แนวคิดทฤษฎีสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  4. แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวเชิงรุก 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็น
ที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค
เป็น 7 อ าเภอ ประกอบด้วย 106 ต าบล และ 904 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
117 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง (วิกิพีเดีย, 2559) 
  อ าเภอสามพรานเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครปฐมที่มีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรทั้งหมด 60,422.25 ไร่ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ท าการเกษตรประเภทไม้ผลไม้ยืนต้นรวมทั้งสิ้น 
73,369 ไร่ ซึ่งอ าเภอสามพรานถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรประเภทไม้ผลไม้ยืนต้นมากที่สุดของ
จังหวัดนครปฐมคิดเป็น 44,093.75 ไร่ หรือร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม, 2558) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรประเภทไม้ผลไม้ยืนต้นของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2558 
 

อ าเภอ 
จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรพืชสวน 

ประเภทไม้ผลไม้ยืนต้น (ไร่) 
ร้อยละ 

เมือง 3,031 4.13 
บางเลน 3,620 4.93 
ก าแพงแสน 2,946.25 4.02 
นครชัยศรี 6,301 8.59 
สามพราน 44,093.75 60.10 
ดอนตูม 12,166 16.58 
พุทธมณฑล 1,211 1.65 

รวม 73,369 100 
 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, สถิติข้อมูลการเกษตร, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonpathom.doae.go.th/stat.html 
  
  อ าเภอสามพรานแบ่งการปกครองและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 16 ต าบล 137 หมู่บ้าน ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือ ต าบลหอมเกร็ด เป็นต าบลเก่าแก่ต าบลหนึ่งของอ าเภอสามพราน ในอดีต "หอมเกร็ด" 
เป็นชื่อของวัดและชุมชนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรีหรือแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของ
ต าบล มีคลองย่อยต่าง ๆ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านพริก หมู่ที่ 2 บ้านบางพิกุล หมู่ที่ 3 บ้านปลา หมู่ที่ 4 บ้านหัวไทร หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทราย 
และหมู่ท่ี 6 บ้านสะแกทอย โดยพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต าบลขุนแก้ว ต าบลไท
ยาวาส อ าเภอนครชัยศรี ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล ทิศใต้ ติดต าบลท่าตลาด ต าบลทรง
คะนอง อ าเภอสามพราน ทิศตะวันออก ติดต าบลทรงคนองอ าเภอสามพราน และทิศตะวันตก ติด
ต าบลคลองใหม่ ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน ต าบลขุนแกว้ อ าเภอนครชัยศรี ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดนครปฐม 
ที่มา : ส านักงานจังหวัดนครปฐม, แผนที่จังหวัด, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nakhonpathom.go.th/content/maps 
  
 อ าเภอสามพรานมีอาณาเขตครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 13.85 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
8,660 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่การเกษตร 4,127 ไร่ ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ 4,533 ไร่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของต าบลเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและมีชื่อเสียง เช่น ส้มโอ มะพร้าว
น้ าหอม มะม่วง ฝรั่ง พันธุ์มะพร้าวน้ าหอม เป็นต้น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินด า อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูก แต่ด้วยพ้ืนที่ของต าบลบางส่วน
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เป็นชุมชนเมืองและบางส่วนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของต าบลจึงขึ้นอยู่กับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การค้าขาย และแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม  
 
  จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั่วไปของต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต าบล รวมถึงข้อมูลพ้ืนที่ทางการเกษตร
ของต าบลที่เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตส้มโอของอ าเภอสามพราน 
เนื่องจากเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้พ้ืนที่ทางการเกษตรปลูกส้มโอได้รับผลกระทบ 
โดยตรง เกษตรกรไม่สามารถผลิตส้มโอได้ในช่วงเวลาอันสั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง
และภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพ่ือมาลงทุนรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นเกษตรกรจึง
ต้องมีการปรับตัวในเชิงรุกไม่รอการตั้งรับ เมื่อเกิดปัญหาจะช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและลดภาระหนี้สินของเกษตรกร และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาในเรื่องการปรับตัวเชิงรุก
ของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม 
 
2. แนวคิดทฤษฎีระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  2.1 ความเป็นมาของทฤษฎีเชิงระบบ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้น าเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
มาใช้ในการบริหารด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันองค์การมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น
จึงยากที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์การโดยครอบคลุมได้หมดทุกแง่มุม ท าให้นักวิชาการการ
บริหารทฤษฎีองค์การสมัยใหม่หันมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมองค์การ โดยมีความเห็นว่าองค์การเป็น
ระบบย่อยของสังคมซึ่งเป็นระบบใหญ่ จึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยได้
กล่าวถึงผู้คิดทฤษฎีระบบคือ ลูดวิก วอน เบอร์ทาแลฟฟี (Ludwig Von Bertalaffy) ซึ่งเป็นนัก
ชีววิทยา เป็นคนแรกที่เขียนหนังสือชื่อ “General System Theory” โดยน าเอาแนวความคิดมาจาก
ระบบชีววิทยา ซึ่งเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมว่าระบบชีววิทยาที่สมบูรณ์จะช่วยทั้งคน 
สัตว์ และพืช สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในด้านการเรียนรู้ ปฏิกิริยาตอบสนอง และการ
แก้ปัญหา เขามีความเชื่อว่าเมื่อองค์การเป็นระบบปิด จึงย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบมีความเกี่ยวพันต่อกันหลายด้าน หลายระดับ และส่วนต่าง ๆ ของ
องค์การเป็นส่วนส าคัญเท่า ๆ กับตัวขององค์การเอง ดังนั้นทฤษฎีระบบจะรวมเอาระบบย่อยทุกชนิด
ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ พฤติกรรม โครงสร้างเป้าหมาย ความคิดเกี่ยวกับการควบคุม และ
กระบวนการปฏิบัติงานไว้ด้วยกัน 
 
 



10 
 

  2.2 ความหมายของระบบการด าเนินงาน 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2556) ได้ให้ความหมายของระบบว่า เป็นการรวมตัวของหลายสิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามจะประกอบด้วยส่วนย่อย 
(Subsystem) ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปและส่วนย่อยเหล่านั้นจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และการเคลื่อนไหว
ของส่วนหนึ่งย่อมกระทบอีกส่วนอ่ืนในลักษณะลูกโซ่ แม้ว่าแต่ละส่วนจะไม่ขึ้นตรงต่อกันก็ตาม แต่จะ
บูรณาการกันท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันและการด ารงอยู่ของระบบ
รวมหรือระบบใหญ่ (Supra System) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของระบบว่า กลุ่มของสิ่ง
ซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ด้วยระเบียบของ
ธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ (2545) ได้ให้ความหมาย
ของระบบว่า เป็นส่วนต่าง ๆ จ านวนหนึ่งซึ่งสัมพันธ์และข้ึนต่อกันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท าบาง
สิ่งบางอย่างให้บรรลุส าเร็จผลตามที่ต้องการหรือเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันทุกระบบหรือเป็นกลุ่มของปัจจัยที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ให้ความหมายของระบบว่า ระบบเป็นกลุ่มของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ท าให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท ากิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามความต้องการขององค์การ   
  Senge (1990, อ้างอิงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551) ได้ให้ความหมายของระบบว่า 
ระบบเป็นชุดขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยหน่วยหนึ่งเพ่ือเป้าหมายเฉพาะ 
 
  จากความหมายของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบการด าเนินงาน หมายถึง กลุ่มของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเกี่ยวข้องกัน เพ่ือกระท าบางสิ่งบางอย่างให้เกิดเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและส าเร็จผลบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันค าว่า ระบบ เป็นค ากล่าวที่ใช้กัน
แพร่หลายโดยทั่วไป เวลาที่กล่าวถึงระบบ มักจะต้องค านึงถึงค า 3 ค าคือ 
  1. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลโดยคิดอย่าง
รอบคอยถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งในภาพรวมและทุก ๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่า
ต่างก็มีส่วนสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
  2. วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานที่
เป็นระบบ โดยมีการน าเอาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตรง
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ตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งปัจจัย กระบวนการท างาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์และเป็น
ผลซึ่งกันและกัน 
  3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่เป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพ่ิมความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้มากยิ่งข้ึน 
  2.3 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ 
จะต้องมีปฏิมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 
  2. มีรูปแบบของการจัดล าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่
และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน 
  3. มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามล าดับ เป็น
องค์ประกอบของระบบ 
  4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน 
(The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 
  5. ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของความมีเหตุ-ผลของสิ่งต่าง ๆ (Cause and Effect) ซึ่ง
เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่อว่าผลของสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งเกิดจากสาเหตุเพียงสามเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่
เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ 
  6. ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
  7. ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น Output หรือ Product มากกว่า 
Process ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or 
Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 
  8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
เพ่ือบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบ ซึ่งก็คือ การ
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) นั่นเอง  
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  2.4 รูปแบบของวิธีระบบ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบ
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 
  2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุก
ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ 
รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล 
การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจ
เป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคนคาดคิดมาก่อนว่าเกิดขึ้นก็ได้ โดยเขียนเป็นรูปแบบของวิธีระบบได้ดังนี้ 
 
 
  
 
ภาพที่ 2 รูปแบบระบบ 
ที่มา: จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 
2545) 
 
  2.5 รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้การน าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหาร
องค์การ หากน ามาใช้ให้ดีถูกต้องเหมาะสม ระบบจะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากน ามาใช้ไม่ถูกต้องหรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพันธ์กันก็อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์การได้ ดังนั้นการน าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีการระบบมาใช้จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
ระบบที่เรียกว่า System Ananlysis ควบคู่ไปด้วยกัน การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า 
หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหานั้นจะเกิดจาก
องค์ประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะช่วยให้

ปัจจัย 
(Input) 

กระบวนการ  
(Process) 

ผลลัพธ์  
(Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 
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ทราบถึงประเภทของปัญหา จุดที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุงได้มากขึ้น การแก้ไขปรับปรุง
ก็จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบมิใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  โดยเขียนเป็นรูปแบบการ
วิเคราะห์ระบบได้ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ 
ที่มา: จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 
2545) 
   
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นส่วน
หนึ่งของวิธีระบบ (System Approach) ที่มุ่งกระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือผลงาน โดยมุ่ง
วิเคราะห์ปัญหาและเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบ การวิเคราะห์ระบบเป็นขั้นแรกของการพัฒนา
ที่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือให้มีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนา
คือการปรับปรุงเพ่ือให้สภาพปัญหาที่มีอยู่หมดไปหรือเหลือน้อยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและ
ข้อจ ากัดที่มีอยู่ ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ จึงจ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ระบบเพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน ประเมินเวลา ประเมินการใช้
งบประมาณ ประเมินความถูกต้องของกระบวนการ รวมถึงประเมินผลผลิตหรือผลงาน วิธีระบบและ
การวิเคราะห์ระบบจึงเป็นกระบวนการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มี เหตุผลและมุ่งไปที่
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน 
  สมพร เฟ่ืองจันทร์ (2547) ได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับระบบมาใช้ศึกษาการจัดการอย่าง
แพร่หลายในระยะหลัง เพราะทฤษฎีระบบมองการจัดการว่าเป็นระบบที่มีลักษณะพลวัตสามารถ
ศึกษาส่วนย่อยต่าง ๆ ในรูปของการไหลเวียนของปฏิสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ และการตัดสินใจที่ใช้ทั้ง
วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการพฤติกรรมศาสตร์เข้าช่วยได้ ทฤษฎีระบบมีส่วนช่วยให้ผู้จัดการมีโลก
ทัศน์ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของหน่วยงานนั้น ๆ ทฤษฎีระบบในที่นี่หมายถึง ทฤษฎีระบบเปิด 
(Open System) ซึ่งมองว่าองค์การเป็นเพียงชุดของการแปลงรูปที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ปัจจัย 
(Input) 

กระบวนการ  
(Process) 

ผลลัพธ์  
(Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
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ภายนอก แนวคิดทฤษฎีนี้องค์การจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้จัดการจะต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์การและลักษณะการพ่ึงพากันของส่วนย่อย 
ต่าง ๆ ภายใน อันเป็นเหตุให้งานของผ็จัดการมีความซับซ้อนมาก ไม่มีกลวิธีการจัดการที่ถูกต้องใช้ได้
กับทุกสถานการณ ์
  2.6 ประโยชน์การน าวิธีระบบมาใช้ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้น าวิธีระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาจะช่วยให้เกิดประโยชน์
ดังนี้ คือ 
  1. ช่วยก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  2. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3. ช่วยก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่จ าเป็นและที่ไม่ตรงประเด็น 
  4. ช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  5. ช่วยเสนอแนะวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่รุนแรง 
  6. เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 
  7. ก่อให้เกิดความยุติธรรม เพราะวิธีระบบเป็นวิธีการที่ปราศจากความล าเอียง 
 
  จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้น า ทฤษฎีเชิงระบบน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระบบ
การด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ โดยศึกษาองค์ประกอบของการด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันในการท าสวนส้มโอให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
คือ ปัจจัยการผลิตส้มโอ (Input) กระบวนการผลิตส้มโอ (Process) และผลผลิตส้มโอ (Output) 
ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบจึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในการศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกร
สวนส้มโอ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบในการสร้างวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการด าเนินงานของ
เกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
 
3. แนวคิดทฤษฏีสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  3.1 ความหมายของ SWOT Analysis 
  พิบูล ทีปะปาล (2551) ได้กล่าวถึงความหมายของ SWOT Analysis ไว้ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ข้อได้เปรียบของบริษัทเหนือคู่แข่งขันที่บริษัทสามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น 
  จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง สิ่งที่บริษัทยังขาดหรือมีแต่ด้อยกว่าของคู่แข่งขันหรือ
อยู่ในสภาพที่เสียเปรียบ อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
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  โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกที่มีส่วนช่วยให้บริษัท
สามารถใช้ความพยายามเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้อย่างมากโอกาส
ของบริษัทท่ีเป็นไปได้ (Potential company opportunities) 
  อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้
บริษัทประสบความล้มเหลว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับอุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอกที่
อาจเกิดข้ึนได้ (Potential external threats) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของบริษัท 
 
  3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
   1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment) หมายถึง การพิจารณาองค์ประกอบที่อยู่ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ค่านิยม ส่วนแบ่งการตลาด แบรนด์เนม 
และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้นั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วจะเหนือกว่าหรือด้อย
กว่า ถ้าเหนือกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือถ้าด้อยกว่าก็หมายความว่าเป็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข  
   ในขณะที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถใช้องค์ประกอบ 5 M คือ Man, 
Money, Materials, Machine, Management วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ (เข้าถึงเมื่อ 30 ธนัวาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก www.sites.google.com/site/xxkbaebrabb/bth-thi-1-rabb-system/ 
xngkh-prakxb-khxng-rabb) 
   1. บุคลากร (Man) หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ อาจประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติงาน และอาจประกอบด้วยนักวิชาการในระดับต่าง ๆ ลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญไม่น้อยของระบบด้วยหรือไม่ก็ย่อมสุดแล้วแต่นักวิชาการทางด้านบริหารระบบจะตัดสินใจ 
   2. เงิน (Money) หมายถึง ทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือเงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ 
เหล่านี้ เป็นต้น ถ้าการเงินของระบบไม่ดี ระบบนั้นย่อมจะประสบกับความยุ่งยากหรืออาจถึงแก่การ
หายนะได้ เพราะฉะนั้นระบบธุรกิจทุกชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ  
   3. วัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า (Material) หรือตัวสินค้าซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความส าคัญของระบบไม่น้อย ปัญหาในเรื่องสินค้าและวัสดุนี้มี 2 ประการใหญ่ๆ ได้แก่ 
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    3.1 ประการแรก เป็นการขาดแคลนวัสดุ เช่น การขาดวัตถุดิบส าหรับใช้ในการผลิต
สินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะท าให้ไม่มีสินค้าส าหรับขาย ผลก็
คือการขาดทุน  
    3.2 ประการที่สอง คือ การมีวัตถุดิบมากเกินความต้องการ เช่น มีสินค้าที่จ าหน่าย
หรือขายไม่ออกมากเกินไป ท าให้เงินทุนไปจมอยู่กับวัตถุดิบท าให้เกิดการขาดทุนเช่นเดียวกัน  
   4. เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine) คือ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานหรือในส านักงาน ซึ่ง
นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างส าคัญประการหนึ่ง ปัญหาที่ท าให้ได้ก าไรหรือ
ขาดทุนมากที่สุดของธุรกิจมักเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การท างานเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องมี
ก าลังการผลิตไมเ่พียงพอ เครื่องเก่า หรือเป็นเครื่องที่ล่าสมัยท าให้ต้องเสียค่าซ่อมบ ารุงสูง มีก าลังผลิต
น้อยประสิทธิภาพ ในการท างานต่ า แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงหรือค่าท างานที่ล่าช้า ท างานไม่ทัน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดความเสียหายและขาดรายได้หรือขาดทุน เป็นต้น  
   5. การบริหารระบบ (Management) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท าให้ระบบเกิดปัญหา เพราะ
การบริหารที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เรียกกันว่า ไม่เป็นไปตามโลกานุวัตร หรือการได้
ผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมาบริหารงาน ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นในระบบราชการ ส าหรับระบบทาง
ธุรกิจของเอกชนจะถือว่า การบริหารงานเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดเพราะถ้าการบริหารไม่ดีแล้วธุรกิจนั้นก็
ไม่สามารถท่ีจะอยู่ได้ กิจการต้องล้มเลิกไปในที่สุด 
 
   จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการ
พิจารณาองค์ประกอบภายในที่มีแนวทางการบริหารงาน เพ่ือท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
องค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรคู่แข่งในการบริหารงานให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ และการบริหารระบบ สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้หลัก 5M ได้แก่ เกษตรกร 
(Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Materials) เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) การบริหารจัดการ 
(Management) เพ่ือน าไปสู่การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
จังหวัดนครปฐม 
 
   2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) หมายถึง ต้องการที่จะดูถึงแนวทางหรือทิศทางในการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพ่ือที่จะพิจารณาว่าผลกระทบ
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ดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางบวกก็ถือเป็นโอกาสและถ้าเป็นไปในทางลบก็ถือเป็นภยันตราย เป้าหมายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก็คือต้องการที่จะให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะเตรียมตัวรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายนอกไว้ว่า เป็น
ลักษณะสภาวะแวดล้อมทั่วไปที่อยู่นอกเหนือระบบขององค์กร จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการท างาน
ขอองค์การขณะนั้น และจะส่งผลกระทบต่อองค์การให้ระยะยาว โดยสามารถจ าแนกสภาวะแวดล้อม
ออกเป็นปัจจัยได้ดังนี้ 
   1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจและทิศทางของเศรษฐกิจที่องค์การนั้นด าเนินการอยู่ เนื่องจากการบริโภคย่อมมีผลกระทบ
จากตลาดหลายส่วน ทั้งนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็คือ แรงที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน วัตถุดิบ พลังงาน 
ตลอดจนระบบข่าวสารในระบบเพ่ือให้ระบบนั้นเกิดความสมดุล 
   2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factor) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อกิจการ อันมีที่มาจากความเชื่อ คุณค่า ทัศนคติ ความคิดเห็น และวิถีชีวิตของคนในองค์การ
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ได้พัฒนามาจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ การศึกษา ศาสนา 
อาชีพ ครอบครัว และประชากรศาสตร์ ในแง่ของอายุเฉลี่ย อัตราการเกิด การย้ายถิ่นฐาน และการ
กระจายของประชากร พลังทางสังคมนี้เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็นพลวัตรเช่นเดียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ 
อันมีผลจากความพยายามของบุคคลที่สร้างความพึงพอใจต่อความต้องการของตนโดยควบคุมและ
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อม เมื่อทัศนะทางสังคมเปลี่ยนไป อุปสงค์ต่อสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย เช่น ความต้องการบริโภคหนังสือ เสื้อผ้าแฟชั่นและอาหาร เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของ
สังคม 
   3. ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย (Political – Legal Factor) ทิศทางและ
เสถียรภาพทางด้านการเมืองเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์เนื่องจาก
การเมืองเป็นผู้ก าหนดกฎหมายและข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่องค์การจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กรอบ กฎหมายและข้อก าหนดเป็นข้อจ ากัดศักยภาพในการท างานและเป็นโอกาสสนับสนุนในการ
ท างาน เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายภาษี
นิติบุคคล วัตถุประสงค์ของกฎหมายเพ่ือปกป้องผู้บริโภค ลูกค้า สิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นธรรม
แก่สาธารณชน รัฐบาลเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองสูงและเป็นผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่อีกด้วย 
เนื่องจากเป็นผู้ให้สัมปทานในทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ของประเทศ 
   4. ปัจจัยทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technological Factor) องค์การควร
ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งในแง่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่และการหลีกเลี่ยงความล้าสมัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการ
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ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม องค์การควรใช้วิธีการพยาการณ์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ประเมินผลกระทบทางเทคโนโลยีต่อสินค้าและบริการ เพ่ือรักษาและเพ่ิมก าไรให้องค์การ เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีไว้ เ พ่ือแก้ปัญหา การพยาการณ์ต้องถูกต้องแม่นย า โดยเฉพาะการพยาการณ์
ความสามารถทางเทคโนโลยี พยาการณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์ทางธุรกิจและสังคมจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อม หรือด้านความ
ปลอดภัยต่อสาธารณะ เป็นต้น 
   5. ปัจจัยด้านระบบนิเวศวิทยา (Ecological Factor) ระบบนิเวศวิทยา หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระวห่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ตลอดจนอากาศ ดิน และน้ า ที่สนับสนุนการด ารงชีวิต ใน
ที่นี้ มลภาวะคือ ข้อจ ากัดของระบบสนับสนุนการมีชีวิตตามระบบนิเวศวิทยาซึ่งมีที่มาจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรม เช่น การที่โลกมีอุณหภุมิสูงขึ้น การเกิดมลภาวะในอากาศ น้ าและดิน 
การสูญเสียที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต การสูญเสียด้านชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ เป็นต้น 
 
   จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในระดับกว้างที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติการทั้งที่เป็น
องค์กรภาครัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรในระยะยาว ซึ่งปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และสังคม สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมด้านระบบนิเวศวิทยา สามารถน ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้หลัก STEPG ได้แก่ สภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal) ภูมิศาสตร์ (Geography) เพ่ือน าไปสู่การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม 
 
4. แนวคิดทฤษฏีการปรับตัวเชิงรุก 
  4.1 ความหมายของการปรับตัวเชิงรุก 
  สิรินภา นามพรหม (2555) ได้กล่าวถึงการท างานเชิงรุกไว้ว่า การท างานที่มีการวางแผน
เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาและป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยการ
บริหารเวลา สร้างทัศนคติที่ดีในการท างานและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงการท างานเชิงรุกไว้ว่า เป็นการมุ่งมั่นที่จะให้งาน
ประสบผลส าเร็จด้วยการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเสมอ การคิดที่จะพัฒนาระบบงานและความรู้
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ความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลา ความไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเพ่ิมมูลค่าหรือค่างาน (Job Values) ให้เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา  
  นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ได้กล่าวถึงการท างานเชิงรุกไว้ว่า การท างานที่มีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถที่จะเลือกตอบสนอง
แรงกระตุ้นภายนอกในมุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
และสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจ าใจท ารวมถึงมีสติไม่จมปลักกับปัญหา แต่ตอบสนองด้วย
สติในคุณค่าที่เชื่อมั่นต่างจากการท างานแบบตั้งรับ (Reactive Approach) ที่จะกระท าเมื่อ
สถานการณ์บีบบังคับให้ตอบสนอง ในบางครั้งอาจมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
จะโทษสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ โดยไม่พิจารณาตนเองเป็นหลัก การท างานเชิงรุก
จึงเป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการวางแผนล่วงหน้าและจัดการสิ่งใดด้วยวิจารณญาณ
อย่างรอบคอบ ท าให้ไม่ค่อยมีความผิดพลาดทั้งยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วย
ข้อมูลที่มีอยู่และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  จากความหมายของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า การท างานเชิงรุก หมายถึง การท างานที่
มีประสิทธิภาพมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ เสมอ และหมั่นพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเตรียมรับและป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือแสวงหา
การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตนเองรวมถึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าของงานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดต่อ
องค์การ 
  นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ได้กล่าวถึงการท างานเชิกรุกจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
พฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive Approach) กล่าวคือ มีอิสรภาพในการเลือก (Freedom to 
Choose) ตอบสนองพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยมีความเชื่อมั่นในคุณค่า 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกท่ีจะท าให้สิ่งในมีอิทธิพลต่อตัวเรา 
  2. จินตนาการ (Imagination) สามารถคาดเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
  3. มีวิจารณญาณ (Conseious) ตระหนักรู้อยู่ในใจว่าสิ่งใดถูกหรือผิด มีวินัยควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้อีกท้ังมีความคิดและการกระท าสอดคล้องกัน 
  4. ความมุ่งม่ันที่เป็นอิสระ (Independent Will) เลือกกระท าสิ่งใดตามที่ตนเองตระหนัก 
(Self-Awareness) โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเขียนเป็นรูปแบบของ
พฤติกรรมการท างานเชิงรุกได้ดังนี้ 
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มีอิสรภาพในการเลือก (Freedom to Choose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 พฤติกรรมการท างานเชิงรุก 
ที่มา: นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ, การพัฒนาคนเชิงรุก, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 
www2.ftpi.or.th/dwnld/pworld/pw50/50_human.pdf 
 
  นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ท างานเชิงรุก ผู้ปฏิบัติงานเชิง
รุกควรมีทักษะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   1. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า (Foreseen) คือ มองเห็นภาพในอดีต ปัจจุบันและ
คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น มองเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันยังเกิด
ปัญหาขึ้นอีกและคาดการณ์ว่าปัญหานี้จะทวีความรุนแรงหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืน ๆ โดย
ไม่ประเมินสถานการณ์ต่ ากว่าหรือสูงเกินจริง เพ่ือวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
   2. มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้ดี (Analytical Skill) เลือกได้ว่าปัญหาใดมีแนวโน้ม
วิกฤตในอนาคต พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและอุปสรรคของปัญหา 
   3. รู้จักองค์กร (Organization Awareness) ต้องรู้จักองค์กรทั้ง 4 ด้าน คือ ธุรกิจของ
องค์กร พฤติกรรมของคนทั้งองค์กร วัฒนธรรมภายในองค์กรและการบริหาร การเข้าใจองค์กรทั้ง 4 
ด้าน เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้สามารถเลือกวางแผนกลยุทธ์และวิธีการท างานให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคล 
   4. มีเทคนิคการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Presentation Skill) มีทักษะการถ่ายทอด
ความคิดท่ีวางแผนไว้ให้ผู้บริหารเข้าใจและยินดีสนับสนุน 

แรงกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม 
(Stimulus) 

เกิดพฤติกรรม
ตอบสนอง 

(Response) 

 

การรู้จักตนเอง  
(Self-Awareness) 

จินตนาการ  
(Imagination) 

มีวิจารณญาณ 
(Conseious) 

มุ่งม่ันที่เป็นอิสระ 
(Independent Will) 
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   5. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ (Creditability) การเป็นผู้น ากลยุทธ์หรือเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง (Changed Agent) ได้ดีในองค์กรนั้น สิ่งส าคัญคือ ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
จากบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร เพราะมีส่วนท าให้บุคลากรทุกคนยินดีให้ความร่วมมือและ
เปลี่ยนแปลงตาม  
  นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ได้กล่าวถึงการที่บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เชิงรุก สิ่งส าคัญคือ บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเชิงรุก ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตน 
ดังต่อไปนี้ 
   1. เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ 
   2. ทราบแนวทางด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
   3. สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพและความสามารถของตนว่าเหมาะสม
กับงานและองค์กรหรือไม่ 
   4. มีศักยภาพและความรู้เรื่องงาน 
   5. สามารถประเมินอุปสรรคและโอกาสสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของบุคลากรที่ส่งผลต่อการท างานของตน 
   6. สามารถปรับข้อจ ากัดหรือปัญฆาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้เป็นโอกาส 
   7. รู้จักองค์กรและเข้าใจพฤติกรรมบุคลากรทั้งองค์กร (พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส) 
   8. เข้าใจและวิเคราะห์เพ่ือปรับตัวและวิธีการให้เข้าสถานการณ์ (รู้จัดกาลเทศะว่าควร
ท าหรือไม่ควรท า) 
   9. มีความคิดอิสระในการเลือก (Independent Will) ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม 
   10. มีวิจารณญาณว่างสิ่งใดถูกต้องและเหมาะสม 
   11. สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า 
   12. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถวางแผน
ป้องกันปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน และสุวลักษณ์ เนาวรัตน์ (2553, อ้างอิงใน สิรินภา นามพรหม, 
2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มีการท างานเชิงรุก ดังต่อไปนี้  
   1. เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันหมดไปกับการท าสิ่งที่ไม่มีความส าคัญใด ๆ เลย 
   2. ท างานเสร็ตอย่างไม้เรียบร้อย 
   3. มีปัญหาในการแยกแยะงานที่ส าคัญออกจากงานอ่ืน ๆ  
   4. รอให้ใกล้ถึงเวลาจึงจะเริ่มลงมือท างานชิ้นส าคัญ 
   5. เริ่มงานพร้อม ๆ กันหลายงาน แต่ไม่เคยท าได้ส าเร็จเลยสักอย่าง 
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   6. ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะท างานอะไรเป็นล าดับต่อไป 
   7. ท างานชิ้นเดิมซ้ าอีกครั้ง เพราะจัดระบบงานของตัวเองไม่ดีพอ 
   8. ไม่สามารถรับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงได้ 
  วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน และสุวลักษณ์ เนาวรัตน์ (2553, อ้างอิงใน สิรินภา นามพรหม, 
2555) ได้กล่าวถึงรูปแบบการคิดเชิงรุก ได้แก่ 
   1. คิดแบบเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Thinking) เป็นการคิดที่มองรายละเอียดของ
สภาพการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เพ่ือเน้นความพยายามที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
   2. คิดแบบระยะยาว (Long Term Thinking) เป็นการคิดท่ีก าหนดองค์ประกอบต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในระยะ 5 ปี ถึง 10 ปีข้างหน้า 
   3. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เป็นการคิดที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้และเป็นกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย  
  4.2 ลักษณะการท างานเชิงรุก 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะการท างานเชิงรุก จะมีทัศนคติและมุมมอง
ดังต่อไปนี้ 
  1. ศรัทธาในตนเอง คือ เป็นการยอมรับและนับถือตนเองโดยการมองตัวตนในทางบวก 
หรือการคิดแต่สิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ให้กับตัวเองในทางที่สร้างสรรค์ ให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลา โดยการ
ตอกย้ าหรือสะกดจิตด้วยการพูดกับตัวเองอยู่เสมอ เช่น เราเก่ง เราท าได้ เรามีศักยภาพในการท างาน 
เป็นต้น เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังจิตที่ส าคัญที่ท าให้มีก าลัง แรงที่จะท างาน รวมถึงเกิดความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการท างาน 
  2. คิดท่ีจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ คือ การคิดหาหนทางหรือวิธีการที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการมีจิตส านึกของการให้ต่อองค์การหรือหน่วยงานให้ได้รับ
ประโยชน์ที่สุด โดยไม่มองว่าองค์การให้เงินเดือนและค่าตอบแทนเท่าไร นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือต่าง ๆ แก่ผู้อ่ืนทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  3. มองโลกในทางบวก เป็นการคิดดีหรือคิดในทางสร้างสรรค์ ไม่คิดมากกับเรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่ท าให้ไม่สบายใจ เพราะความคิดในทางลบหรือในทางไม่สร้างสรรค์จะเป็นการท าลาย
ความคิดในการท างานเชิงรุก โดยจะท าให้วิตกกังวล ไม่ชอบ ไม่พอใจ โมโห อาฆาตพยาบาล โกรธหรือ
คิดหาทางแก้แค้น ทั้งนี้การคิดในทางบวกจะท าให้หาหนทางและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  4. วันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้ คนท างานเชิงรุกจะไม่ใส่ใจถึงอดีต จะมองถึงอนาคตมากกว่า
ซึ่งจะตระหนักอยู่เสมอว่าอนาคตย่อมต้องดีขึ้น เป้าหมายในอนาคตย่อมเกิดขึ้นจากการน าความรู้และ
ประสบการณ์รวมถึงบทบาทที่เกิดขึ้นในอดีตและเรื่องราวในปัจจุบันเป็นครูสอนหรือครูฝึกที่ดีที่สุด 
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การท างานแบบเชิงรุกมักจะมองถึงอนาคตว่าจะต้องท าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป พยายามท าให้พรุ่งนี้ดีกว่า
วันนี้และวันที่ผ่าน ๆ มามีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจนรู้ว่าควรจะท าอะไรต่อไปและท าอย่างไร
เพ่ือให้ตนไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดขึ้น 
  5. โอกาสแสวงหาได้จากตัวเรา ผู้ที่ท างานแบบเชิงรุกจะฉกฉวยโอกาสและสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนและเอ้ืออ านวยต่อการท างานในเชิงรุก จะคิดเสมอว่า วิกฤตคือโอกาส จะไม่เสียใจ 
ผิดหวัง ท้อแท้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่กลับมองว่าสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นจะเป็นหนทางของการ
สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนอย่างน้อย ๆ จะเป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้น ๆ 
ซึ่งคนประเภทนี้จะไม่ปฏิเสธที่จะรับโอกาสใหม่ ๆ จากหัวหน้า เช่น การรับมอบงานที่ท้าทาย การรับ
งานใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น เป็นต้น เนื่องจากโอกาสเหล่านี้จะน าไปสู่ความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
  6. มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน ไม่มีใครไม่เคยท างานผิดพลาดและเมื่อท าผิดแล้วคนที่
ท างานเชิงรุกจะไม่มัวแต่นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจหรือมัวแต่ตัดพ้อต่อว่าหรือกล่าวโทษตนเอง คนท างานเชิง
รุกจะพยายามน าความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาเป็นบทเรียนสอนใจ เป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นครูสอนที่ดี
ที่สุด โดยจะเริ่มระวังตัวมากข้ึน มีความละเอียดรอบคอบในการท างานมากขึ้น เพื่อไม่ห้ความผิดพลาด
นั้นเกิดขึ้นอีก คนที่ท างานแบบเชิงรุกจะน าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าท าไมถึงได้
เกิดข้ึนและพยายามหาหนทางหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนได้อีก 
  7. กล้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา คนท างานเชิงรุกจะยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น กล้าที่จะ
เผชิญหน้ากับปัญหา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่บอกปัดหรือโยนปัญหาให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ 
โดยจะเป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาออกเป็นประเด็นย่อยต่าง ๆ ได้ และสามารถก าหนดแนว
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงเป็นผู้ที่มีความแม่นย าในการเลือกหนทางหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ดีท่ีสุด 
  8. ความรู้ ความสามารถย่อมฝึกกันได้ คนที่ท างานเชิงรุกย่อมเชื่อว่าความรู้ ความสามารถ
นั้นเกิดจากการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นพรแสวงที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายาม การ
ตั้งใจฝึกฝนและฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง คนที่ท างานเชิงรุกมักจะตรวจสอบและประเมินว่าอะไรคือจุด
แข็ง (Strength) และอะไรคือจุดอ่อน (Weakness) ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเองความมุ่งมั่นที่จะเสริม
จุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนให้สามารถท างานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดขึ้น 
  9. แผนงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่ท างานเชิงรุกจะชอบวางแผน โดยคิดถึงแผนงานหลัก 
และก าหนดแผนงานรองไว้เสมอกรณีที่แผนงานหลักไม่ประสบผลส าเร็จ คนที่ท างานเชิงรุกจะเริ่มคิด
แล้วว่าจะต้องท างานให้เสร็จเมื่อใดและต้องมีขั้นตอนหรือวิธีการใดบ้างที่ท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่
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ก าหนด โยจะก าหนดระยะเวลาด าเนินการในรายละเอียดรวมถึงติดตามและทบทวนแผนการท างาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  10. ทุกคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ คนที่ท างานเชิงรุกมักจะเชื่อว่า ไม่เฉพาะตนเอง
เท่านั้นที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน คนอ่ืน ๆ ย่อมมีความรู้และความสามารถเช่นเดียวกัน 
จึงไม่ควรดูถูกในฝีมือและผลงานของผู้อ่ืน คนที่ท างานเชิงรุกจะไม่ท างานเองทั้งหมด แต่จะไว้ใจ
มอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนไปปฏิบัติ รู้ว่างานใดควรมอบหมายให้ใครรับผิดชอบตามความรู้และ
ความสามารถที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน เพ่ือเป็นการผ่อนแรงและจะได้ใช้เวลาที่มีอยู่ไปบริหาร
จัดการงานที่สามารถเพ่ิมมูลค่างาน (Job Value) ได้ 
  11. ผู้บริหารเวลาที่ดีที่สุดคือตัวเรา คนที่ท างานแบบเชิงรุกจะให้ความส าคัญกับเรื่องของ
เวลา เป็นผู้บริหารเวลาได้อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาเพ่ือการท างาน จัดสรรเวลาเพ่ือ
ครอบครัว จัดสรรเวลาเพื่อคนอ่ืนและจัดสรรเวลาเพ่ือตนเอง ไม่หมกมุ่นท าแต่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
รู้วิธีการและเทคนิคการบริหารเวลาให้คุ้มค่า ไม่ให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ค านึงถึงคุณค่าของ
เวลา มักจะเป็นคนที่ท างานเก่งบริหารได้ด้วยตนเอง มีสติ สมาธิและปัญญาในการบริหารจัดการงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  12. จงรักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง คนที่ท างานเชิงรุกเป็นผู้มีใจที่จะรักคนอ่ืน ปรารถนาจะ
เห็นผู้อ่ืนมีความสุข มีเมตตาจิต พร้อมจะให้อภัย ไม่โกรธหรือคิดอาฆาตพยาบาลในพฤติกรรมหรือ
น้ าเสียงที่ไม่เป็นมิตรจากคนอ่ืน ไม่คิดร้าย ท างานหรือคิดไม่ดีต่อผู้อ่ืน ไม่พูดให้ผู้อ่ืนรู้สึกเจ็บช้ าน้ าใจ 
อับอายหรือรู้สึกด้อยคุณค่า มีความพร้อมที่จะเป็นเพ่ือนกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน คน
ที่ท างานเชิงรุกจะมีกิริยาวาจา น้ าเสียง ค าพูด การแสดงออกและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สุภาพ อ่อนโยน 
ไม่ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยาที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ที่ต่อต่อหรือพูดคุยด้วย 
  13. จงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ผู้ที่ท างานเชิงรุกจะพยายามปรับเปลี่ยนคนที่ไม่เป็นมิตร
หรือไม่ชอบหน้าให้มาเป็นมิตรร่วมกัน จะพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าพบหรือเข้าหาเพ่ือขอเจรจาหรือ
พูดคุยด้วยเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะเป็นผู้มีวาทศิลป์ มีความสามารถในการเลือกใช้ ค าพูด 
น้ าเสียง การแสดงออกและกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ เหมาะสมและถูกกาลเทศะ ผู้ที่ท างานเชิงรุก
จะมีความคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อศัตรูมองคู่แข่งหรือบุคคลที่ไม่หวังดีเป็นมิตรสหายที่ต้องหยิบยื่นความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ให้ 
  14. อนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ คนที่ท างานเชิงรุกจะเป็นพวกที่มีความหวัง มีเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิต มีความคิดว่า เราเป็นผู้สร้างอนาคต หากต้องการมีอนาคตที่ดี มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน มีความพร้อมที่จะสร้างและท าอนาคตนั้นให้เกิดข้ึน จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในอนาคตที่
ชัดเจนทั้งเป้าหมายระยะสั้น ประมาณ 1-3 ปี และเป้าหมายในระยะยาว ประมาณ 3 ปีขึ้นไป คนที่
ท างานเชิงรุกจะพยายามหาหนทางหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นรวมถึง
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การหาทางพัฒนาและปรับปรุงความรู้และความสามารถที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
  15. พร้อมเสมอส าหรับการเปลี่ยนแปลง คนท างานเชิงรุกจะไม่ปฏิเสธ คัดค้านหรือ
ต่อต้านการน าระบบงานหรือขั้นตอนการท างานใหม่ ๆ มาใช้ เนื่องจากมีทัศนคติในทางบวกกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน มองการเปลี่ยนแปลงเป็นการเสี่ยงหรือโอกาสอันดีที่จะท าให้ระบบงานมี
การพัฒนา มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นอันน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้คนท างานเชิงรุกยังเป็นผู้ชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียกว่า Change Agent พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลต่าง ๆ มี
ความรู้สึกต้องการและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง มีใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
  4.3 กระบวนการพัฒนาการท างานเชิงรุก 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาตนเองเพ่ือการท างานเชิงรุก มี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังภาพต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 2           ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒนาการท างานเชิงรุก 
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, เทคนิคการท างานเชิงรุก Proactive (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
2548) 
 

การจัดท าการวางแผนอาชีพ 
(Career Planning) 

การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การท างานในปัจจุบันเพ่ือ
สนองตอบต่อเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามที่ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้การท างานเชิงรุก
จะมีการวางแผนอาชีพไว้อย่างชัดเจน มีหลักหรือแนวคิดในการท างานโดยมุ่งเน้นการท างานเพ่ือ
อนาคตมากกว่าการท างานเพื่อปัจจุบัน 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนของการวางแผนอาชีพให้
ประสบความส าเร็จมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input)        ผลที่ได้รับ (Output) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 วิธีการและขั้นตอนของการวางแผนอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, เทคนิคการท างานเชิงรุก Proactive (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
2548)  

ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 

ก าหนดภารกิจ (Mission) 

วิเคราะห์ความสามารถ 
(Competency) 

วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงาน 
(Key Performance Indicators) 

ปัจจัยภายใน หลัก S-M-A-R-T 

จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

เฉพาะเจาะจง (Specific) 
วัดได้ (Measurable) 
บรรลุได้ (Attainable) 
เป็นจริง (Realistic) 
ระยะเวลา (Timelines) 
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  ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการตามแผน ผู้ที่ท างานเชิงรุกต้องมีเทคนิคหรือหลักการเพ่ือการ
บริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ แนวคิดของ P-R-O-A-C-T-I-V-E ในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ความอดทน อดกลั้น (Patience) เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถที่ส าคัญจะท าให้
การท างานประสบผลส าเร็จ ปัจจัยหรือสิ่งเร้าที่ท าให้ไม่มีความอดทนในการท างานได้แก่ หัวหน้างาน 
ลักษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า ซึ่งความอดทน อดกลั้นจึงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่
ผู้ท างานในเชิงรุกจ าเป็นต้องพัฒนาและฝึกฝน โดยเทคนิคการฝึกฝนให้เป็นผู้มีความอดทนนั้นได้แก่ 
ฝึกให้เป็นคนมองโลกในทางบวกหรือทางสร้างสรรค์ มองภาพรวมของปัญหาที่จะตามมา คิดถึง
เป้าหมายในชีวิตของตนเอง และควบคุมอารมณ์ตั้งสติให้มั่น 
  2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่
จะให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดรวมทั้งการยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน ซึ่งผู้ที่ท างานในเชิงรุกมักจะค านึงถึงผลส าเร็จหรือเป้าหมายของการท างานเป็นที่ตั้งครอบคลุม
ถึงการท างานให้เสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด ผลงานได้คุณภาพเกินมาตรฐานงานที่คาดหวัง และการมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น จะเป็นคุณสมบัติและ
ความสามารถที่ส าคัญของผู้ที่ท างานในเชิงรุก 
  3. การเปิดใจ (Open-Minded) คือ ยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าและ
ข้อมูลป้อนกลับต่าง ๆ จากบุคคลที่ใกล้ชิดและท างานร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
ลูกน้อง ซึ่งการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะท าให้ประสบความส าเร็จใน
การท างาน โดยมีเทคนิคคือ เปิดใจพร้อมที่จะรับฟัง เปิดใจบูรณาการข้อมูล เปิดใจค้นหาตนเองและ
เปิดใจเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  4. การมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง ความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่
เกิดขึ้นภายในที่จ าให้งานบรรลุผลส าเร็จรวมทั้งการแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเทคนิคการมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จตามความคาดหวังนั้นได้ ก าหนดแผนการ
ท างาน มอบหมายงานให้ลูกน้อง รีบท างานให้เสร็จตามแผนที่ก าหนด รวมถึงตรวจสอบและประเมิน
แผนการท างาน 
  5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ผู้ที่ท างานในเชิงรุกจะเป็น
บุคคลที่มีความปรารถนาและความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีหัวใจ
ของการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงผลงานของตนอันน าไปสู่ผลงานของทีมงาน ผลงานของหน่วยงานและ
องค์การ โดยกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ การมุ่งเน้นที่ปัญหา ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลลัพธ์  
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  6. การบริหารเวลา (Time Management) ผู้ที่ท างานเชิงรุกจะเป็นผู้ที่มีการจัดสรรเวลา
ได้เป็นอย่างดี เป็นการด าเนินชีวิตแบบสมดุลทั้งในเรื่องการท างาน การบริหารและพัฒนาลูกน้อง การ
ให้เวลากับครอบครัว เพื่อนและคนที่รัก รวมถึงการให้เวลากับตนเองในการท าสิ่งต่าง ๆ ที่รักและชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งเทคนิควิธีการบริหารเวลาในการท างานให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
Plan-Do-Check-Improve ดังต่อไปนี้ การวางแผนเป็นเลิศมีชัยไปกว่าครึ่ง (Plan) การเร่งรีบ
ด าเนินการมุ่งสู่เป้าหมาย (Do) การตรวจสอบเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Check) และการปรับปรุง
ตนเอง เพ่ือจัดสรรเวลาใหม่ (Improve)  
  7. ความคิดสร้างสรรค์ ( Initiatve) เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากภายใน เป็นการค้นหาหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การท าในสิ่งที่ไม่มีคนอ่ืนท าหรือการท าในแนวทางหรือขั้นตอนใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากภายในนี้จึงไม่มีใครสามารถตั้งเงื่อนไข
หรือขีดขวางไม่ให้คิดสิ่งใหม่ ๆ ได้ เป็นพลังที่ไม่จ ากัดอายุ บทบาท หน้าที่งาน ต าแหน่งงานหรืองานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกคนสามารถดึงพลังจากภายในมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
  8. ความสามารถที่หลากหลาย (Versatile) ผู้ที่ได้เปรียบในการท างานมักจะเป็นผู้ที่มี
ทักษะความสามารถในการท างานที่หลากหลายหรือรอบด้าน คนที่ท างานในเชิงรุกย่อมจะไม่หยุดยั้ง
การพัฒนาความรู้และความสามารถในการท างานให้หลากหลายด้านเพ่ือสร้างมูลค่างานให้เพ่ิมสูงขึ้น  
ความสามารถที่หลากหลายด้านนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ มิใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
เทคนิคหรือหลักปฏิบัติเพื่อฝึกฝนการท างานให้รอบด้านได้แก่ การท างานอย่างชาญฉลาด การก าหนด
โมเดลหรือแบบอย่างบุคคล กลุ่มคน สถาบัน องค์การและพยายามปรับปรุงให้มีตามแบบฉบับที่โดด
เด่น รวมถึงการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  9. การสร้างก าลังใจ (Encouragement) เป็นพลังผลักดันหรือพลังขับเคลื่อนให้มี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยค าพูด กิริยาท่าทางและน้ าเสียงในหลากหลายรูปแบบ ก าลังใจถือได้ว่า
เป็นเป้าหมายหนึ่งของชีวิตที่ส าคัญ แต่ละคนจะมีวิธีการสร้างก าลังใจที่แตกต่างกัน บางคนสร้าง
ก าลังใจจากสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความภาคภูมิใจ การได้รับการยอมรับหรือ
ยกย่องศรัทธา ความหวังที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง แต่บางคนสร้างก าลังใจจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จับต้องได้และวัดออกมาเป็นตัวเลข เช่น อยากมีบ้านหนึ่งหลัง อยากมีรถหนึ่งคัน เป็นต้น แต่หาก
การสร้างก าลังใจไม่เป็นไปตามที่ต้องการต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น มองหาก าลังใจอ่ืน ๆ อดทนสู้ต่อ 
ยิ้มสู้และยอมรับในความผิด ปรับความคิดเพ่ือพัฒนาตน หาทางพัฒนาตนเองจากความผิด รวมถึง
ตรวจสอบและประเมินตนเอง 
  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หลังจากการปฏิบัติตามแผนงานและเทคนิค
ต่าง ๆ แล้ว ควรจัดสรรเวลาทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเพ่ือทบทวนประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
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  1. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ส าเร็จจากตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท าส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ พร้อมอธิบายถึงเหตุผลของผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง 
  2. ตรวจสอบและทบทวนความสามารถของตนเอง ความสามารถใดเป็นจุดแข็งและ
ความสามารถใดเป็นจุดอ่อนที่จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  3. ปรับปรุงแผนการท างานในปัจจุบัน เพราะงานในปัจจุบันที่ประสบผลส าเร็จจะเป็น
เสมือนแรงผลักและแรงดันให้วิสัยทัศน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบรรลุผลส าเร็จตามไปด้วย 
  4.4 เทคนิคการท างานเชิงรุก 
  จิตติ รัศมีธรรมโชติ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการท างานเชิงรุกเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่
เริ่มต้นจากสาเหตุ (Cause) เมื่อสาเหตุด ารงอยู่ เรื่องที่เป็นปัญหา (Problem) ก็จะเกิดขึ้น และเมื่อ
เรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว ก็จะส่งผลกระทบ (Effect) ในด้านต่าง ๆ ตามมา ตัวอย่างเช่น หากพนักงาน
ขององค์กรไม่มีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยในการท างาน (สาเหตุ) ก็จะท าให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
บ่อย ๆ (ปัญหา) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและธุรกิจขององค์กร (ผลกระทบ) เป็น
ต้น โดยเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดังนี้  
 
 
    สาเหตุ (Cause)        ปัญหา (Problem) 
 
           
            
           ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
                 (Effect) 
 
 
 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ที่มา: จิตติ รัศมีธรรมโชติ, การท างานเชิงรุก ทักษะที่สร้างไม่ยาก, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก 202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/67/HR_3.pdf 
  
  จิตติ รัศมีธรรมโชติ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงเทคนิคการท างานเชิงรุก สามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
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   1. วิเคราะห์สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหา ให้เริ่มต้นด้วยการคิดถึงงานจะต้องปฏิบัติ
จากนั้นคาดการณ์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะขัดขวางงานนั้น ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเรียกว่า ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem) แล้วพยายามค้นหาต่อว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา
เหล่านั้น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเรียกว่า สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหา (Likely Cause) ถ้าสาเหตุที่จะน ามา
ซึ่งปัญหาด ารงอยู่ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น (Potential Problem) เนื่องจากสาเหตุที่น ามา
ซึ่งปัญหาเป็นต้นตอของเรื่องดังกล่าวและเมื่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะก่อให้เกิด
ผลกระทบทที่ตามมา (Likely Effect) ดังนั้น หากไม่ต้องการได้รับผลกระทบทางลบ ต้องพยายาม
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งท าได้ด้วยการป้องกันสาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาไม่ให้
เกิดข้ึน 
   2. ก าหนดมาตรการป้องกัน เมื่อหาสาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาได้ทั้งหมดแล้ว ต้อง
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาแต่ละตัวเกิดขึ้น มาตรการ
ดังกล่าวเรียกว่า มาตรการป้องกัน (Preventive Action) 
   3. วางแผนรองรับปัญหา อย่างไรก็ตามแม้จะได้ด าเนินการป้องกันไม่ให้สาเหตุที่จะ
น ามาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ต้องเตรียมแผนส าหรับบรรเทาหรือลดผลกระทบทางลบด้วย ซึ่งแผน
ดังกล่าวเรียกว่า แผนรองรับปัญหา (Contingent Action) เนื่องจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะ
ยังเกิดข้ึนได้จากสาเหตุบางอย่างที่คาดไม่ถึง โดยเขียนเทคนิคการท างานเชิงรุกได้ดังนี้ 
 
    
   
           
            
            
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 เทคนิคการท างานเชิงรุก 
ที่มา: จิตติ รัศมีธรรมโชติ, การท างานเชิงรุก ทักษะที่สร้างไม่ยาก, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก 202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/67/HR_3.pdf 

สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหา 
(Likely Cause) 

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
(Potential Problem) 

มาตรการป้องกัน 
(Preventive Action) 

ผลกระทบทที่ตามมา  
(Likely Effect) 

แผนรองรับปัญหา  
(Contingent Action) 
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  จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท างานเชิงรุก เป็นการวางแผนการท างาน
ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพ่ิมมูลค่าของงานให้เกิ ด
ประโยชน์สูงที่สุด เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พยายาม
ค้นหาสาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาให้พบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตาม 2) ก าหนดมาตรการป้องกัน
ต่าง ๆ ไม่ให้สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาเกิดขึ้น และ 3) วางแผนรองรับปัญหาเพ่ือบรรเทาหรือลด
ผลกระทบทางลบจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง ดังนั้นการท างานเชิงรุกจึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในการศึกษา
การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริม 
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
  4.5 ประโยชน์การท างานเชิงรุก 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์การท างานเชิงรุก แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
   1. ประโยชน์ต่อตัวเอง คือ การท างานในเชิงรุกจะท าให้เก่ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องการ
บริหารจัดการกับคนและความสามารถในการท างานต่าง ๆ จะส่งผลให้มีมูลค่างาน (Job Value) เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้มูลค่างานที่อยู่ภายในตัวจะส่งผลให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีหลายองค์การ
ต้องการและปรารถนาให้ท างานด้วย โดยมูลค่างานจะส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน ท าให้ฐานะร่ ารวมขึ้นมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบาย 
   2. ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลรอบข้าง คือ อุปนิสัยการท างานในเชิงรุกจะ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือร่วมงานที่ท างานร่วมด้วยและพฤติกรรมมรส่วนกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้รอบข้างรู้สึกและเห็นความส าคัญของการท างานเชิงรุกตามไปด้วยจะรับรู้ว่ ามีชีวิตชีวา 
กระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 
   3. ประโยชน์ต่อหัวหน้างานและองค์การ คือ ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของ
การท างานเชิงรุกย่อมจะใส่ในถึงประสิทธิภาพของผลงาน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้คุณภาพของ
ผลงานดีกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีหัวหน้างานก าหนดขึ้น ผลงานที่ท าจะน าไปสู่หน่วยงานในที่สุด 
   4. ประโยชน์ต่อครอบครัวและตนเอง คือ ผู้ที่ท างานในเชิงรุกจะเป็นผู้ที่รู้จักบริหาร
และจัดสรรเวลาที่เพียงพอให้กับตนเองและครอบครัว เป็นหนึ่งที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะให้กับคนในครอบครัวได้ 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
ศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ และศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของ
เกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐมสรุปได้ดังนี้ 
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 พิสิฐ เจียมนาครินทร์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง วิถีแห่งความส าเร็จในการท าสวนส้มโอ
พันธุ์ขาวแตงกวา กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีแห่ง
ความส าเร็จและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้สัมภาษณ์จากการคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จด้วย
วิธีการบอกต่อ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาเป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 47 – 80 ปี จบการระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการจ้าง
แรงงานจากภายนอก 2 – 10 คนต่อฤดูการผลิต โดยมีขนาดการถือครองที่ดินและพ้ืนที่ปลูกส้มโอขาว
แตงกวา 20 ไร่ โดยเฉลี่ยจะได้ผลผลิตส้มโอ 3 ตันต่อไร่ ซึ่งวิถีแห่งความส าเร็จของเกษตรกรในการท า
สวนส้มโอ ได้แก่ 1) เงินทุนเพียงพอต่อการหมุนเวียน 2) ปัจจัยการผลิตด้านที่ดินและแหล่งน้ า 3) 
ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีเก่ียวกับด้านการเกษตร 4) การบริหารจัดการที่ดี 5) มีความตั้งใจ 
ขยัน อดทน 6) มีตราประจ าสวนส้มโอเป็นของตนเอง 7) การมีส่วนร่วมการผลิตของสมาชิกใน
ครอบครัว และ 8) คุณภาพส้มโอขาวแตงกวาเป็นที่ต้องการตามเกณฑ์ของผู้บริโภค นอกจากนี้ผล
การศึกษาพบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการตลาดในต่างประเทศ 2) ปัญหาด้านการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกส้มโอ และ 3) ปัญหาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปท าให้ดินเสีย  
 สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพการผลิตส้มโอของผู้ปลูกส้มโอใน
จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ
ของผู้ปลูกส้มโอ 2) สภาพการผลิต การได้รับการส่งเสริมและบริการ และปัญหาอุปสรรคมรการผลิต
ส้มโอของผู้ปลูกส้มโอ 3) การจัดการผลผลิต การลงทุนและผลตอบแทนในการผลิตส้มโอ และ 4)  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพในการผลิตส้มโอของผู้ปลูกส้มโอ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม จ านวน 100 ราย รวมทั้งการสัมภาษณ์ ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปลูกส้มโอเป็นเพศชาย มีประสบการณ์ด้านการผลิตส้มโอ ใช้แรงงานใน
ครัวเรือนเพ่ือการผลิต ส่วนใหญ่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรของตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
ผลิตส้มโอจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตส้มโอ รวมถึง
ได้รับการเยี่ยมเยือนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 – 10 ครั้งต่อปี โดยส่วนใหญ่ผู้ปลูกส้มโอมี
พ้ืนที่อยู่ในที่ดอน ใช้กล้าพันธุ์ทองดีจากทางราชการ มีการปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะแก่การปลูกก่อน
ปลูกจะมีการบ ารุงและตรวจโรคกล้าพันธุ์ มีการตรวจและปรับสภาพของดิน มีการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม มี
การป้องกันก าจัดโรค แมลงศัตรูโดยวิธีการผสมผสาน เก็บเกี่ยวส้มโอด้วยกรรไกรแบบตัดหรือหนีบผล
และตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวแล้ว โดยส่วนใหญ่ผู้ปลูกส้มโอจะได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการบรรยาย 
สาธิต ฝึกปฎิบัติ ดูงาน ระดมความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปลูกส้มโอ
ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่ผู้ปลูกส้มโอจะไม่ได้รับการบริการสินเชื่อในการผลิต นอกจากนี้ผู้ปลูกส้มโอต้อง
ประสบปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก ได้แก่ ราคาปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง ขาดแหล่งเงินทุน 
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และราคาผลผลิตส้มโอตกต่ า เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ปลูกส้มโอใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นเกณฑ์ก าหนด
ราคา โดยใช้วิธีจ าหน่ายผลผลิตเป็นผลและจ าหน่ายเองในท้องถิ่น ท าให้ผู้ปลูกส้มโอไม่พึงพอใจใน
ราคาผลผลิตเท่าที่ควร และผลการศึกษายังพบอีกว่า จ านวนปีในการปลูกส้มโอมีความสัมพันธ์กับ
ผลผลิตต่อไร่ 
 ประเสริฐ บุญเรือง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แหล่งเงินทุนเพ่ือ
ปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเงินทุนของเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจในจังหวัดนครนายก 
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม จ านวน 80 ราย ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกไม้เศรษฐกิจได้แก่ ยูคา ลิปตัส สัก และตีนเป็ด โดยมี
กลุ่มเกษตรกรที่เริ่มท าการปลูกไม่เกิน 5 ปีและกลุ่มที่ปลูกมานานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปจ านวนเฉลี่ย
เท่ากัน ส่วนใหญ่เกษตรกรด าเนินการด้วยทุนส่วนตัวเป็นหลัก แต่มีเกษตรกรที่ใช้บริการแหล่งเงินทุน
ด้านธุรกรรมสินเชื่อกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การปลูกไม้เศรษฐกิจ
อยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจมีเงินออม ซึ่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคมที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แหล่งเงินทุนเพ่ือปลูกไม้เศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก ได้แก่ 1) ปัจจัย
ขนาดพ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ และ 2) ปัจจัยวงเงินกู้สินเชื่อ 
 สุริยะ ชนะชัย (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ครัว
เรืองชนบทลุ่มแม่น้ าโขงบนฐานเศรษฐกิจพอเพียและการเกษตรยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการผลิตเกษตรอินทรีย์และบริบทชุมชนของครัวเรือนชนบทที่ท าการเกษตร
อินทรีย์ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการจัดกลุ่มสนทนา พบ
การศึกษาพบว่า การเกษตรในอดีตจะมุ่งท านาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก มีปัจจัยเกี่ยวกับ
ทุนชีวิต ทุนสุขภาพ ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคม ด ารงชีวิตเลียนแบบจาก
บรรพบุรุษบนหลักการพึงตนเองและความพอเพียง ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์
เกษตรกรมีการปรับตัวเพ่ือหาทางอยู่รอดในกระแสทุนนิยมที่มุ่งเน้นการค้าเป็นส าคัญเรียนรู้ขั้นตอน
การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือน การใช้
แรงงานที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนโดยการงิธีการผลิตที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต และเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตโดยวิธีการใช้จุลินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพที่มีการน าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมาผสม และ
วัฒนธรรมการเรียนรู้การผลิตข้าวใช้วิธีการเอาใจใส่ในการเตรียมดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก 
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมบูรณ์ ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจแปลงนาจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยว โดยรูปแบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์นั้นต้องเน้นการผลิตที่เพียงพอต่อครัวเรือน โดยการใช้หลักการพ่ึงพาตนเอง
เป็นส าคัญ มีการถอดบทเรียนจากอดีต และปรับความคิด ปรับตัวให้รู้ เท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งต้องมีการบริหารทรัพยากรในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
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  วิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการด าเนินงาน
การเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ปัญหาการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม จ านวน 226 ครัวเรือน รวมทั้งการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการด าเนินงานด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การรวบรวมโครงการ 2) การจัดท าแผนพัฒนา 3) การเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณ 4) การด าเนินโครงการ และ 5) การสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งการด าเนินงานด้าน
การเกษตรช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2553 นั้นได้ประสบปัญหาเนื่องจากขาดการวางแผน ขาด
บุคลากรและงบประมาณ จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบด าเนินงานการเกษตร ในด้านวิธีการ
ท างานควรปรับลดขั้นตอนการท างานและเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ด้านโครงสร้างหน่วยงานควรมีการ
จัดตั้งส่วนส่งเสริมการเกษตรและใช้กลไลการท างานเป็นทีม ด้านงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณ
ด้านการเกษตรให้มากขึ้นและจัดตั้งกองทุนด้านการเกษตรระดับต าบล ด้านการบริหารงานบุคคลควร
มีการจัดสรรบุคลากรเพ่ิมเติมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
และค่านิยม ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น โดยสร้าง
ระบบงานให้ทันสมัยน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แต่งตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
มีระบบรับฟังความคิดเก็นของประชาชนและจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครทางการเกษตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  มุธิตา ทองสองยอด (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของชุมชนต่อความเสี่ยงภัย
แล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีนตอนบน กรณีศึกษา ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเสี่ยงของชุมชนต่อภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่า
จีนตอนบน บริเวณต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทและปัจจัยที่มีผลกับการ
ปรับตัวต่อความเสี่ยงภัยแล้งของชุมชน ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดย
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม จ านวน 325 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ในด้านความเสี่ยงภัยแล้งประชากรส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง และมีระดับการปรับตัวต่อความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับสูง ด้านปัจจัยส่วนบุคคประกอบด้วย อายุ 
อาชีพหลัก และรายได้ครัวเรือน และปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้ง ประกอบด้วย 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยแล้ง 
 สุดตา ไตยวรรณ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ต่อการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
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เปรียบเทียบการปรับตัวของประชาชนในพื้นท่ีพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในเชตพ้ืนที่อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามกับหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือน จ านวน 387 คน ผลการศึกษาพบว่า การ
ปรับตัวของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการลดความสูญเสีย ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น ตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามปกติ รวมถึงย้ายบ้านให้ห่างจากริมน้ าและถมดินให้มีความสูงขึ้น 
อยู่ในระดับมาก แต่ด้านการยอมรับความสูญเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหา ร่วมกันเฝ้าระวัง
หมู่บ้าน ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ดูเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนและแจ้งให้คนในหมู่บ้านทราบ และ
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังช่วยกันรักษาผืนป่า เช่นเดียวกับด้านการแสวงหาทางเลือกใหม่ มีการอบรม 
การผลิต แปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือจ าหน่ายช่วงนอกฤดูกาล หน่วยงานภาครัฐควรมีการลด
ค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรและปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีอยู่ให้มีผลผลิตที่สูงสุด อยู่ในรดับปานกลาง 
  Michael Abberton, and others (2015) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับการเกษตรทั่วโลก : หน้าที่ของยีนในระดับจีโนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ปรับตัวหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน
การเกษตรในต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เพ่ิมขึ้นของต้นทุนปุ๋ย ความต้องการอาหารที่เพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น
และร่ ารวยขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ถึงภาวะการขาดแคลนอาหารในระดับสากล ยกเว้นแต่มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการผลิตสินค้าเกษตร ความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นในด้านการเกษตรอยู่ที่
การพัฒนาคุณภาพการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยปัจจัยทางด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะสม นอกจากนั้น การเพาะปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิดท าให้จ านวนสายพันธุ์ของพืชที่มนุษย์พ่ึงพาได้
ลดลงอย่างมาก จึงต้องมีการอาศัยเกษตรแนวใหม่ โดยลดการพ่ึงพาปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมความหลากหลาย
ของพืช เสถียรภาพของผลผลิต และความยั่งยืนทางด้านสภาพแวดล้อม จีโนมิกส์ (Genomics : ส่วน
หนึ่งของสาขาพันธุศาสตร์) ช่วยสร้างโอกาสไม่รู้จบในการเพ่ิมผลผลิต คุณภาพและความยั่งยืนของพืช
ผ่านทางกลยุทธ์ การเพาะพันธุ์ที่ทันสมัยช่วยพัฒนาความทนทานของพืชต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน 
และการเพิ่มผลผลิตประเภทของพืชที่มีจ านวนน้อยเพ่ือสร้างความหลากหลายให้กับแหล่งอาหาร 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามข้างต้นในเรื่องวิถีแห่งความส าเร็จในการท า
สวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา สภาพการผลิตส้มโอของผู้ปลูกส้มโอ  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แหล่งเงินทุน
เพ่ือปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกร การพัฒนารูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ครัวเรืองชนบทลุ่มแม่น้ า
โขงบนฐานเศรษฐกิจพอเพียและการเกษตรยั่งยืน  การพัฒนาระบบการด าเนินงานการเกษตรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การปรับตัวของชุมชนต่อความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีนตอนบน การ
ปรับตัวของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศกับการเกษตรทั่วโลก จะพบข้อแตกต่างกันในเรื่องของพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรส้มโอ ซึ่งส้มโอจัดเป็นสินค้าที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงประจ าจังหวัดนครปฐม ดังนั้นครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาระบบการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมถึงการปรับตัวเชิงรุกของ
เกษตรกรสวนส้มโอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนการท างาน
ล่วงหน้า เตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน โดยใช้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 

 การศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ สภาพแวดล้อมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรสวนส้มโอและศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม เป็น
รูปแบบการวิจัย เชิ งคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยา ( Phenomenological)  เ พ่ืออธิบาย
ประสบการณ์ที่กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีประสบการณ์เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้รับ
ว่าเป็นอย่างไรหรือได้รับประสบการณ์อะไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ 
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 
1. เกณฑ์กำรคัดเลือกพื้นที่  

พ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก
จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะปลูกส้มโอที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครปฐม (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) โดยพบแหล่งปลูกส้มโอที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่อ าเภอสามพรานและอ าเภอ
นครชัยศรี โดยเฉพาะในต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน ที่เป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาว
น้ าผึ้ง พันธุ์ขาวพวง พันธุ์ขาวแป้น พันธุ์ขาวหอม ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง แต่พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความ
เสียหายจากน้ าท่วมเม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืช สภาพความชื้นในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งน้ า ฯลฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตส้มโอด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงก าหนดเป็นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ 
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตร

อ าเภอสามพราน และเกษตรต าบลหอมเกร็ด 
2. เกษตรกรสวนส้มโอ ที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบอาชีพปลูกส้ม

โอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 3.1 ประเภทเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1.1 แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก โดยการตั้งแนวค าถามการวิจัย (Research Question) เพ่ือก าหนดแนวค าถาม 
(Interview Guide) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อค าถามสามารถยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเพ่ิมเติมข้อค าถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าตอบ แต่ทั้งนี้
ครอบคลุมเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 แบบสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการ
ก าหนดประเด็นการสังเกตเกี่ยวกับระบบการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพและการ
การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอแบบไม่รู้ตัว  

 3.2 ประเภทอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับจดบันทึก ได้แก่ สมุดและปากกา ส าหรับจดบันทึกข้อมูล

จากการสัมภาษณ์และการสนทนาที่มีความส าคัญและเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
  3.2.2 เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการช่วยบันทึกเสียงผู้ถูกสัมภาษณ์ เพราะเนื่องจาก

ผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกหรือจับใจความได้ท้ังหมดภายในระยะเวลาระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
และเพ่ือให้การสัมภาษณ์นั้นมีความต่อเนื่องมากท่ีสุด 

  3.2.3 กล้องถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้อย่างครบถ้วน 

 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (SWOT Analysis) 
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แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวเชิงรุก ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสืบค้น
เอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ วารสารที่
เกี่ยวข้อง และสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
 

4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักรายบุคคลด้วยแนวค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ร่ วมกับ
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึก การบันทึกเสียงและการถ่ายภาพนิ่ง  
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสังเกตจะน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 5.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
  โดยการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นได้ค าตอบเนื้อหาครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่ครบผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บเพิ่มเติมให้ครบอีกครั้งหนึ่ง 

 5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  โดยการน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมได้โดยวิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัย การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้าน
วิธีการ (Methodological Triangulation) ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

 5.3 การจ าแนกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

แล้ว มาจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ก่อนน าไปวิเคราะห์โดยอ้างอิงตามแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ทบทวนวรรณกรรมไว้ 
  
6. กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั่งน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 6.1 ผู้วิจัยแนะน าตนเองก่อนเริ่มสัมภาษณ์แก่ผู้ให้ข้อมูลให้ทราบว่า เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ชื่อนางสาวภูริตา เกิดปรางค์ รหัสนักศึกษา 58601302 ซึ่งได้ท าวิทยานิพนธ์สาขาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา และแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การ
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วิจัยครั้งนี้ แนวค าถามที่ผู้วิจัยจะใช้ในการสัมภาษณ์ รวมถึงแจ้งระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการ
สัมภาษณ์ พูดคุยและร่วมสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลชักถามข้อ
สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย 
 6.2 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบันทึก
ข้อมูลและบันทึกเสียงการสนทนาตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ 
 6.3 ผู้วิจัยแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ถ้าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลให้บอกผู้วิจัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
สามารถปฏิเสธได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งแจ้งว่าผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นความลับ 
โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริงของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
   
 จากการศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ  สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอและการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ
จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอใน
ต าบลหอมเกร็ดและประกอบอาชีพปลูกส้มโอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งเพศชาย เพศหญิง 
และมีศักยภาพให้ข้อมูลได้ จ านวน 9 ราย และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย
เกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอ าเภอสามพราน และเกษตรต าบลหอมเกร็ด จ านวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น
จ านวน 12 ราย ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
 ส่วนที่ 3 การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 
ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 จากการศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบ
อาชีพปลูกส้มโอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งเพศชาย เพศหญิง และมีศักยภาพในการตอบ
ค าถามเพ่ือให้ข้อมูลได้ในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่
ขั้นตอนปัจจัยน าเข้าของการผลิต (Input) ประกอบด้วย 5M  ได้แก่ ด้านเกษตรกร (Man) ด้านเงินทุน 
(Money) ด้านวัตถุดิบ (Materials) ด้านเครื่องมือเครื่องจักร (Machine) และด้านการบริหารจัดการ 
(Management) กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ (Process) จนถึงผลผลิตส้มโอ (Output) 
ประกอบด้วย 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) ที่เกษตรกรสวนส้มโอได้รับ เพ่ือ
ทราบถึงระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม  
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรสวนส้มโอทั้งหมดจ านวน 9 ราย พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่ให้
สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 49 – 66 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และบางรายจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนเป็นหลัก โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
อยู่ที่ 6,000 – 20,000 บาท และมีการถือครองที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 4 – 22 ไร่ และศึกษาระบบการ
ด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม พบว่า 
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 1.1 ปัจจัยน าเข้าของเกษตรกรสวนส้มโอ  
  ผลการศึกษาปัจจัยด้านการผลิตส้มโอ (ปัจจัยน าเข้า) ด้านเกษตรกร ด้านเงินทุน 
ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องมือเครื่องจักร และด้านการบริหารจัดการ พบว่า  
  1. ด้านเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดอายุระหว่าง 49 – 66 ปี 
เริ่มเรียนรู้การปลูกส้มโอตั้งแต่อายุยังน้อยโดยสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยปลูกส้มโอมาก่อน ซึ่ง
เดิมทีบรรพบุรุษท านามาก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาท าสวนผลไม้พร้อมปลูกส้มโอในสวน
เนื่องจากอ าเภอสามพรานเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ดีมีคุณภาพ ท าให้เกษตรกรยึดการประกอบอาชีพท า
สวนผลไมม้าโดยตลอดและด้วยการถือครองที่ดินของเกษตรกรเป็นของตนเองประมาณ 4 – 22 ไร่ต่อ
คน มีเพียงบางรายการถือครองที่ดินเป็นของญาติพ่ีน้องที่ให้ดูแลแทนร่วมการถือครองที่ดินของตนเอง
โดยให้ผลผลิตในสวนเป็นการตอบแทน สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  “เริ่มปลูกส้มโอตั้งแต่เด็ก ๆ ช่วยพ่อช่วยแม่สืบทอด ส้มโอแถวพ้ืนที่นี้ก็มีมาเกือบ 
100 ปีได้แล้ว แต่อนาคตลุงไม่รู้ว่าจะท ากันต่อหรือเปล่าที่ดินก็เป็นของตนเองอยู่แล้ว” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 

  “ที่ดินของตนเองปลูกส้มโอประมาณ 20 กว่าปีเฉพาะรุ่นนี้นะที่จริงปลูกมาตั้งแต่
รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วสืบทอดต่อมา” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 

  “ผมอายุ 60 กว่าก็ปลูกส้มโอมาเกือบ 50 ปีแล้วเพราะตอนนั้นมันดีมากส้มโอตรง
นี้เป็นแหล่งผลิตส้มโอที่ดีมาก ๆ ตรงนี้เป็นดงส้มโอสมัยโบราณมีส้มโอปลูกตรงไหนดีตรงนั้นเลย” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 

  “แม่ท ามาตั้งแต่จ าความได้รุ่นแม่ท านามาค่อนชีวิตแล้วถึงเปลี่ยนยกสวนแล้วก็ท า
สวนเรื่อยมา แต่รุ่นป้าไม่ได้โดนท านานะท าสวนมาเลย ส่วนที่ดินนี้ก็เป็นของตัวเอง” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 

  “ท าสวนนี้มาตั้งแต่สาว ๆ แล้ว เพราะที่ดินเป็นของที่บ้านป้าเอง” 
(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
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  “ปลูกมาตั้งแต่เริ่มเลยเมื่อก่อนท านาแล้วล้มมาท าสวน สืบทอดจากพ่อแม่ก็ปลูก
เรื่อยมา เพราะที่ดินเป็นของตัวเอง 5 ไร่ ส่วนของพ่ีของน้องเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาให้เราดูแลเราก็ปลูก
เรื่อยไป เพราะเขาก็ไม่ได้เอาอะไรเวลาพ่ีน้องมาเราก็เก็บของในสวนให้เขากิน” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 

  “สมัยก่อนตอนอายุ 20 กว่าปียังท านาอยู่แล้วมาทยอยท าสวนทีละน้อยตอน
ประมาณอายุ 30 ปีได้ขุดไปทีละ 2 ไร่ 3 ไร่ ไม่มีใครสอนเรียนรู้เองทั้งหมด อย่างที่ดินก็เช่าเขาบ้าง
ของเราเองมีนิดหน่อย ส่วนที่ที่เช่าเป็นของน้องชาย น้องชายเอาไปจ านองแล้วโดนยึดที่นี้ไม่มีทางเข้า
ทางออกไม่มีใครซื้อเป็นที่ตาบอดด้วย” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 

  “ปลูกส้มโอมา 20 กว่าปีแล้วคือสืบทอดมาเรารู้ว่าท ายังไงเห็นพ่อแม่ท ามา ตอนนี้
ก็ท าคนเดียวหมดเลยทั้งสวนเพราะเป็นที่ดินของตัวเอง” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
  2. ด้านเงินทุน ปัจจุบันเกษตรกรใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลักในการลงทุนท าสวน 
แต่ในอดีตจะใช้ทุนของพ่อแม่ก่อนในการลงทุนแต่ละครั้งเมื่อจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้แล้วจะ
น าไปช าระคืน แตมี่เกษตรกรบางรายได้ท าการกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ในการลงทุนซื้อปุ๋ย ยาบ ารุง ลอกท้องร่อง ลงดิน ซื้อขี้วัว เป็นต้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ทยอยลงทุนและท าสวนทีละน้อยก่อนเพ่ือเป็นการหมุนเวียนเงินทุนเพราะถ้าลงทุนเต็มที่จะเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและเมื่อได้เงินคืนมาจะเก็บออมไว้ส าหรับลงทุนท าสวนรอบถัดไป สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  “ทุนเป็นทุนเก่าบ้าง กู้ยืมบ้าง ลงทุนทีก็มีค่าปุ๋ย ค่ายา ค่ารดน้ า มีพื้นที่ 10 กว่าไร่
ค่อย ๆ ทยอยท าแล้วแต่เงินทุนด้วย” 

(ปกรณ์ นามสมมติ, 2560) 
 
  “อย่างเงินทุนสมัยก่อนก็ยืมพ่อยืมแม่ตอนนี้ก็ใช้ทุนตัวเอง สมัยก่อนพ่อแม่ให้มา
พอเราได้มาก็ไปคืนและเก็บออมไว้บ้าง ตั้งแต่ปีใหม่มาลงทุนไปแล้วคือลอกท้องร่อง จ้างเขาสาดดินลง
ขี้วัว ซื้อปุ๋ย” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
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  “ส่วนลงทุนผมใช้ทุนตัวเองทั้งหมด” 
(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 

 
 “ทุนทุกวันนี้กใ็ช้ทุนตัวเองทั้งนั้นค่าโน่นค่านี้ทุกอย่าง” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 

  “ทุนที่ใช้ก็ของเราเองทั้งหมดในเอามาท าสวน” 
(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 

 
  “เงินที่เอาไปลงทุนถ้าขายของได้ก็เอาไปลงทุนใหม่เลยไม่ค่อยมีเหลือเก็บ เพราะ
ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเอามาลงทุนทั้งหมด พอได้เงินมาก็เอาไปซื้อ
ปุ๋ยต่อ” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
  “เงินที่ใช้อยู่ก็หมุนเวียน เงินเก็บไม่ค่อยมีบางทีก็ต่อเติมบ้านบ้าง ถ้าพูดถึงลงทุน
ทีเดียวก็เยอะทีนี้เราทยอยปลูกไปทีละหน่อยก่อนจะได้ไม่ลงทุนเยอะเท่าไร” 

 (เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 

  “เรื่องเงินตอนนี้ก็กู้ ธกส. ถ้าเมื่อก่อนมีเหลือใช้เหลือเก็บแต่ตอนนี้มีปัญหาหลัง
เก็บส้มโอแล้วก็ต้องใช้หนี้ ถ้าท าเต็มที่ตกไร่หนึ่งเป็นแสนตอนนี้ท าไปเท่าไรก็ไม่ได้จด” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
  3. ด้านวัตถุดิบ เกษตรกรส่วนใหญ่ในต าบลหอมเกร็ดนิยมปลูกส้มโอ 2 สายพันธุ์คือ 
พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง บางรายปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแป้นเพิ่มเติมในพ้ืนที่ด้วย ซึ่งส้มโอพันธุ์ทองดี
และส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่ที่ 
  เกษตรกรท าการตอนกิ่งและขยายพันธุ์เองเพ่ือน ามาปลูกทดแทนต้นที่ก าลังตายแต่
เกษตรกรบางรายต้องซื้อกิ่งพันธุ์จากสวนใกล้เคียงที่ได้ท าการตอนกิ่งไว้เพ่ือน ามาปลูกทดแทน แต่
หลังจากที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาน้ าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 แล้วนั้นต้นส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมใน
พ้ืนที่ได้ล้มตายหมดไม่สามารถน ามาตอนกิ่งหรือเพาะพันธุ์เพ่ือปลูกใหม่ได้ ท าให้เกษตรกรต้องหาซื้อ
สายพันธุ์ส้มโอจากอ าเภอใกล้เคียงที่ไม่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง เช่น ต าบลทรงคนอง ต าบลบางเตย
หรือต าบลไร่ขิง ซึ่งกิ่งพันธุ์ของพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้งราคาละ 40 – 50 บาทต่อสายพันธุ์โดย
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ราคาทั้ง 2 สายพันธุ์จะไล่เลี่ยกัน หรือเกษตรกรบางรายที่มีญาติพ่ีน้องอยู่ละแวกใกล้เคียง เช่น อ าเภอ
บางเลนก็มีการขอกิ่งพันธุ์ส้มโอมาปลูกในพ้ืนที่ตนเองโดยไม่ต้องซื้อ  
  โดยต าบลหอมเกร็ดมีสภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะแก่การปลูกส้มโอ เนื่องจากดิน
ไม่ร่วนเกินและยังเป็นดินในพ้ืนที่ตั้งแต่อดีต ซึ่งก่อนปลูกส้มโอเกษตรกรจะมีระยะพักฟ้ืนดินประมาณ 
3 เดือนด้วยการตากดินให้แห้งอาจจะปลูกฟักหรือแฟงเพ่ือปกคลุมดินไม่ให้หญ้าขึ้นหรือน ามูลวัวมูลไก่
มาใส่บนดินเพ่ือให้ดินปรับสภาพหรือถ้าพ้ืนที่สวนขนาดใหญ่เกษตรกรจะน ารถแม็คโครมาปรับสภาพ
ดินแทนหลังจากนั้นก็สามารถปลูกส้มโอได้เลย  
  การบ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ยหมักที่เกษตรกรท าขึ้นเองจากหน่อกล้วย มูลหมู หรือปุ๋ย
คอกที่ซื้อมูลวัวจากต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาใส่บ ารุงต้นส้มโอปีละ 2 – 3 
ครั้ง และบางช่วงเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีตราเรือใบที่ซื้อจากร้านค้าละแวกใกล้เคียงหรือละแวกตลาด
น้ าดอนหวาย ซึ่งปุ๋ย 1 กระสอบน้ าหนัก 50 กิโลกรัมราคากระสอบละ 900 กว่าบาทมาช่วยบ ารุงต้น
ส้มโอโดยปุ๋ยเคมีที่ซื้อมานั้นสามารถน าไปบ ารุงพืชชนิดอ่ืน ๆ ในสวนที่ปลูกได้ทั้งหมด ส่วนปุ๋ยบ ารุง
เกษตรกรจะไมค่่อยใช้จะเน้นปลูกแบบธรรมชาติ  
  ที่ส าคัญต าบลหอมเกร็ดตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านต าบล 
ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีน้ าใช้ส าหรับเพาะปลูกส้มโอและท าสวนตลอดปี สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์
ดังนี้ 
 
 “พันธุ์ที่ปลูกมีขาวแป้น ขาวน้ าผึ้ง ทองดี เป็นพันธุ์ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกษตรกรพอ
เห็นต้นแก่จะตายก็จะตอนกิ่งท้ิงไว้ที่สวนตัวเองแล้วก็เอามาทดแทนกัน เพราะของเรานี้แน่นอนไปเจอ
ส้มเลื้อยต้องตัดทิ้ง เพราะเดี๋ยวนี้ท ากิ่งจะใช้เป็นพวกตอป่า ตอมะนาว เพราะระบบรากมันแข็งแรงกว่า
ตอส้มซ่าเสริม ส่วนดินที่นี่เป็นดินเหนียวในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ดินเหนียวค่อนข้างจะเหนียว ดินตะกอน
แม่น้ าเหมาะปลูกส้มโอที่อ่ืนเอาไปปลูกก็จะได้ไม่เหมือนที่นี่ โดยรอบหนึ่งอายุต้นเป็นสิบ ๆ ปีบางท ี 
30 กว่าปีก็มี ส่วนปุ๋ยเราเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วปุ๋ยเลยไม่ได้ใช้จะใช้เป็นปุ๋ยหมักแทน หมักพวกหน่อ
กล้วย ขี้หมูจะมีการใส่ปุ๋ยปีละ 2 – 3 ครั้งและน้ าที่ใช้มาจากแม่น้ าธรรมชาติด้วยเหมาะปลูกส้มโอ” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
  “ส้มโอที่ปลูกตอนนี้มีพันธุ์ทองดีกับขาวน้ าผึ้งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ส่วนพันธุ์พวกนี้
บางทีไปซื้อมาจากสวนข้าง ๆ บ้างที่เขาตอนขายกันเองในพ้ืนที่ ส่วนดินที่ใช้แถว ๆ นี้ค่อยข้างเป็นดิน
เหนียวเป็นดินในพ้ืนที่ ไม่มีการน าดินมาจากที่อ่ืนและระยะเวลาพักฟ้ืนดินถ้าต้นตายแล้วก็พักฟ้ืนใหม่
ประมาณ 3 เดือนตากดินให้แห้งปรับดินให้สูง ๆ หน่อย ซึ่งช่วงที่พักสามารถปลูกอย่างอ่ืนได้อย่างปลูก
ฟักปลูกแฟงไปก่อนปลูกพืชล้มลุกปกคลุมดินบ้างไม่ให้หญ้าขึ้น อย่างปุ๋ยเคมีก็ใช้ ปุ๋ยคอกก็ใช้ ยาบ ารุง
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ต้นมีเป็นอาหารเสริมทางใบซื้อมาจากร้านค้าในละแวกนี้ถุงละกิโลจะเอาไปผสมน้ าต่อครั้ง 1 กิโลกรัม
ใช้ได้ 1 ครั้งก็ใช้ได้ทั่วสวนเลย ส่วนน้ ามาจากแม่น้ าท่าจีนตรงนี้เลย” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 

  “ส้มโอของผมมี 2 สายพันธุ์คือขาวน้ าผึ้งกับขาวทองดี เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมมีการ
ขยายพันธุ์เอง แต่ช่วงน้ าท่วมจะไปหากิ่งพันธุ์ดั้งเดิมไม่ค่อยมีต้องซื้อจากที่อ่ืนมาบ้างซื้อจากในละแวก
นี้บ้าง ส่วนดินเป็นดินเหนียวเดิมไม่มีการน าดินมาจากที่อ่ืนแต่ช่วงน้ าท่วมมีการพักฟ้ืนดินเป็นปี และมี
ใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี แต่ปุ๋ยเคมีจะใส่น้อยกว่าปุ๋ยคอกจะใส่เยอะ สวนของผมไม่ได้ฉีดยาเลย  
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนี้ก็ท าเองไปซื้อพวกมูลวัวเป็นกระสอบซื้อจากต าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี และอย่าง
น้ าทีใ่ช้อยู่กแ็ม่น้ าท่าจีนถือเป็นแหล่งน้ าทีส่มบูรณ์มาก” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส้มโอมีขาวน้ าผึ้งกับทองดี ดินที่ใช้เป็นดินบ้านเราจะเหนียวเกินไม่ร่วนเกินที่
บ้านไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยซื้อทีร่้านตรงตลาดดอนหวาย ส่วนมากจะลงขี้วัว ปุย๋คอกมาลงมากกว่า  
ปีหนึ่งลง 2 เที่ยว 3 เที่ยว ปกติปุ๋ยจะราคาเหมือนกันทุกร้านประมาณ 900 กว่าบาท ส่วนแหล่งน้ าที่
ใช้แม่น้ าท่าจีนที่เดียวแถวนี้ไม่มีชลประทานแต่มีแม่น้ าท่าจีนที่มีคลองซอยเข้ามา” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “สายพันธุ์มีทองดี ขาวน้ าผึ้ง หลังน้ าลดที่ไหนมีพันธุ์ก็พยายามหาซื้อทุกอย่าง หา
ยากมากก่ิงละ 40 บาท ส่วนพันธุ์ที่นิยมเป็นขาวน้ าผึ้ง อย่างดินที่ใช้ก็เป็นดินเหนียวและใส่ปุ๋ยคอกทุก
ปี บางทก็ีปุ๋ยเคมบี้างแต่ยาไม่ค่อยได้ฉีด ส่วนแหล่งน้ าก็จะมีท่อมาจากคลองที่ไหลเข้ามา” 

 (ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปลูก 2 อย่างมีพันธุ์ทองดีกับขาวน้ าผึ้ง พอหลังน้ าท่วมป้าปลูกสลับกันเอาพันธุ์
มาจากหลานที่บางเลนไม่ได้ซื้อเอง ดินที่ใช้ปกติก็ดินเหนียว โดยก่อนท าก็เอาขี้วัวขี้ไก่ไปกองไว้พอเสร็จ
ก็เอามาปลูก อย่างราคาปุ๋ยแพงมาก 900 กว่าบาทได้ ส่วนน้ าก็เอามาจากคลองถ้าน้ าในร่องสวนแห้งก็
จะวิดเข้าไป ส้มโอเหมาะกับน้ าทุกสภาพเลย” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เราปลูกส้มโอทองดีและขาวน้ าผึ้ง พอหลังน้ าท่วมพันธุ์ก็สั่งคนทางไร่ขิงแล้วก็
พวกเกษตรเอามาให้บ้าง บ้างก็มีสั่งตามสวนทางต าบลทรงคะนองที่น้ าไม่ท่วมบ้าง กิ่งละ 40 – 50 
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บาทราคาทั้ง 2 พันธุ์เท่า ๆ กัน ส่วนดินที่ใช้ก็ดินเหนียวเป็นดินในพ้ืนที่ ถ้าพักฟ้ืนดินก่อนก็จะดีแต่ถ้า
ปลูกเลยจะไม่ค่อยดี ทางที่ดีต้องตากแดดก่อน ส่วนปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยเคมีตราเรือใบซ้ือที่ร้านเกษตร
ประมาณ 900 กว่าบาท ถ้ามีปุ๋ยเยอะเราก็ใส่เยอะมีน้อยเราก็ใส่น้อย ส่วนน้ าที่ใช้อยู่ก็มาจากในคลอง
ไหลมา” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปลูกทองดีกับขาวน้ าผึ้ง ซื้อพันธุ์จากแถวต าบลทรงคนองไม่ได้เพาะพันธุ์เอง
เพราะสูญพันธุ์ไปหมดตอนน้ าท่วมหลัง ๆ ซื้อมาทั้งหมด แต่ก่อนหน้าที่น้ าจะท่วมก็มีตอนเก็บไว้แล้วก็
ปลูกมาเรื่อย ๆ ไม่ได้ซื้อเขา ส่วนดินก็เป็นดินด าดินเหนียวในพ้ืนที่ ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกบ้าง ยา
บ ารุงไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ค่อยฉีดยา ฉีดไม่ค่อนไหวแล้วเลยไม่ฉีดดีกว่า อย่างปุ๋ยลูกหนึ่ง 50 กิโลกรัม
ราคาประมาณ  900 กว่าบาทใส่ได้หลายครั้งหลายอย่างทั้งส้มโอ หมาก มะพร้าว ใส่ทุกอย่างในสวน 
และที่ส าคัญเรามีแม่น้ าท่าจีนที่ใช้รดด้วย” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส้มโอที่ปลูกตอนนี้มีพันธุ์ทองดีกับขาวน้ าผึ้ง เป็นพันธุ์พ้ืนที่ดั้งเดิมปลูกมานาน
แล้ว ทั้ง 2 สายพันธุ์ต่างกันทั้งต้นอะไรก็ไม่เหมือนกันถ้าไม่ได้อยู่กับส้มโอก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีส้มโอสายพันธุ์
อ่ืนคล้าย ๆ กันก็แยกกันไม่ออก ซึ่งหลังน้ าท่วมก็หาซื้อพันธุ์ตามสวนจากแถวอ าเภอบางเตยที่ยัง
เหลืออยู่ ส่วนดินที่ใช้แถวนี้ก็น่าจะเป็นดินเหนียวเพราะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ ส่วนพักฟ้ืนดินนั้นลุงจะ
ท าแบบปลูกข้างในไปก่อนพอได้กิ่งแล้ว ส่วนสวนข้างนอกก็เอาแม็คโครมาปรับดินรอไว้ ปุ๋ยส่วนมาก
จะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นหลักราคาก็แล้วแต่สูตร ยาบ ารุงก็มีพวกอาหารเสริมทั่วไปที่ขายอยู่ แหล่งน้ า
ก็แม่น้ าสายหลักอย่างแม่น้ าท่าจีนที่ใช้” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
  4. ด้านเครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรที่ท าสวนส้มโอส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรแบบเดิม ๆ ที่เคยใช้และง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ จอบส าหรับขุดดิน กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เครื่องฉีดพ่นยา และเรือรดน้ า เป็นต้น สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
 “อุปกรณท์ี่ใช้ก็มีเรือรดน้ า เครื่องสูบน้ า กรรไกรตัดแต่งก่ิง เครื่องตัดหญ้า” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
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  “เรื่องเครื่องมือของผมมีพร้อมหมดทั้งเครื่องฉีดยา เครื่องรดน้ า สารพัด” 
(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 

 
   “เครื่องมือเครื่องจักรก็มีจอบแล้วท าเองหมดเลยไม่เคยจ้างเขา” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “เครื่องมือเครื่องจักรก็มีเครื่องรดน้ าฉีดพ่นยาเป็นหลัก” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
  5. ด้านการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่เกษตรกรสวนส้มโอต าบลหอมเกร็ดจะปลูกต้น
ส้มโอแบบธรรมชาติใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดหรือบางสวนไม่ใช้สารเคมีเลย จึงท าให้ผลผลิตออกมามี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการ อีกทั้งมีการจัดการสวนด้วยการยกร่องสวนในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ส าหรับเพาะปลูก สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
 “ในสวนน้ าที่ใช้มาจากแม่น้ าธรรมชาติแล้วจะมากักเก็บในรอ่งสวน” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
  “ที่สวนจะปลูกดูแลแบบธรรมชาติมีการยกร่องสวนด้วยเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้รด” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
  “ลักษณะสวนจะมที้องร่องเป็นการยกร่องสวนใช้สารเคมีบ้างบางครั้งบางคราว” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เราท าระบบยกท้องร่องไม่ใช่ระบบสปริงเกอร์รดน้ าต้นส้มโอ” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “มีการกักเก็บน้ าในสวนไม่ใช้สารเคมีด้วย” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 
   “มีการเก็บน้ าที่รดแบบยกรอ่งเพราะไม่งั้นไม่มีน้ าเอาไว้รด” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
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   “ป้าจะกักเก็บในท้องร่องเพราะป้ายกร่องไว้ท าแบบธรรมชาติเลย” 
(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 

 
   “เอามากักเก็บในสวนเราคือท ายกร่อง” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 

 1.2 กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ  
  ผลการศึกษากระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดินเริ่มจากการขุดหลุมเพ่ือตากดินให้สารเคมีในดินแห้งและ
ระเหยออกประมาณ 3 เดือนจากนั้นใส่ปุ๋ยคอกที่ผสมจากมูลวัวมูลไก่ลงในหลุดที่ขุดเพ่ือให้ดินปรับ
สภาพก่อนเริ่มท าการปลูก  
  ขั้นตอนที่ 2 การเพาะกิ่งพันธุ์เริ่มจากการน ากิ่งตอนพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมา
ช าลงดินเพื่อให้เกิดรากช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน พอเริ่มเข้าช่วงฤดูฝนก็สามารถขุดพันธุ์
ส้มโอที่ช าไว้ย้ายไปปลูกในที่เตรียมขุดไว้ ถ้าเกษตรกรเริ่มลงมือปลูกส้มโอช่วงฤดูร้อนต้นส้มโอจะไม่
เจริญเติบโตเพราะอากาศร้อนส่งผลให้ดินมีความร้อนเพ่ิมมากขึ้นรดน้ าต้นส้มโอก็ไม่เติบโต แต่ถ้าปลูก
ช่วงฤดูหนาวจะมีความหนาวและลมพัดแรงต้นส้มโอโยกตามลมท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโตเช่นกัน 
ดังนั้นช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มปลูกส้มโอมากที่สุด  
  ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษา ช่วงเริ่มปลูกส้มโอใหม่ ๆ เกษตรกรควรหมั่นรดน้ าทุกวัน 
แต่ไม่ควรรดน้ าต้นส้มโอตอนอากาศร้อนจัด เพราะอาจท าให้ต้นส้มโอหยุดการเจริญเติบโตและล้มตาย
ได้ และดูแลวัชพืชไม่ให้ขึ้นบริเวณรอบต้นส้มโอรวมถึงหมั่นใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพ่ือบ ารุงต้นส้มโอเป็น
ประจ า เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ  
  ขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยส้มโอจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ต้นปลูกเข้าปีที่ 3 
หรือปีที่ 4 แต่ผลผลิตที่ได้จะยังไม่เต็มที่ต้องรอประมาณ 5 – 6 ปีขึ้นไปถึงจะได้ผลผลิตส้มโอที่สมบูรณ์
มีคุณภาพพร้อมเก็บและจ าหน่าย ส่วนช่วงระยะพักต้นส้มโอประมาณ 1 - 2 เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้
อีกใหม่ได้ และถ้าเกษตรกรปล่อยต้นส้มโอไว้ก็จะมีผลผลิตออกมาเรื่อย ๆ แต่เกษตรกรบางรายจะเก็บ
ผลผลิต 1 รอบต่อปีเท่านั้นหรือเรียกว่า ส้มโอปี  เพ่ือจ าหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
  “เตรียมดินเหมือนกันทั่วไปแล้วก็ขุดหลุมใส่ปุ๋ยคอกรองก้นก่อนจะปลูก” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
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  “ครั้งแรกเลยก็ต้องขุดร่องยกร่องสวนแล้วตากดินให้แห้งเพ่ือให้สารพิษในดินระเหย
ออก ระยะเวลาพักฟ้ืนดินถ้าต้นตายแล้วก็พักฟ้ืนใหม่ประมาณ 3 เดือนตากดินให้แห้งปรับดินให้สูง ๆ 
หน่อย แล้วเตรียมกิ่งพันธุ์ไว้พอถึงเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน ถ้าพร้อมก็ลงมือปลูกได้เพราะเริ่ม
เข้าฤดูฝนการฟ้ืนตัวของกิ่งหรือต้นส้มโอจะฟ้ืนตัวได้ง่ายจะไปได้เรื่อย ๆ ถ้าไปปลูกช่วงฤดูแล้งอากาศ
ข้างบนก็ร้อนดินก็ร้อนรดน้ ายังไงก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าปลูกฤดูหนาวสมัยก่อนเขาไม่ปลูกกันฤดูหนาวเพราะ
กลัวลมพัดแรงต้นโยกและความหนาวท าให้พืชไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควร ฤดูฝนดีที่สุดคือเราเป็น 
เกษตรกรการดูแลรดน้ าก็เบาลง กดู็แค่วัชพืชไม่ให้ไปขึ้นอย่างเดียว ซึ่งใช้เวลาเก็บลูกประมาณ 3 หรือ 
4 ปี แตย่ังไว้ผลไม่ค่อยเต็มที่ต้องปีที่ 5 ปีที่ 6 ถึงจะได้ลูกส้มโอที่สมบูรณ์เต็มที่ถึงจะเก็บขายได้ แล้วลูก
หนึ่งให้เวลาเก็บเก่ียวประมาณ 11 เดือนตั้งแต่เป็นดอกจนเป็นผล ช่วงระยะพักต้นประมาณเดือนหรือ 
2 เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้อีกรอบหนึ่ง ส้มโอถ้าปล่อยไว้เรื่อย ๆ มันก็จะมีผลผลิตอยู่เรื่อย ๆ แต่ไม่
มาก แต่มอียู่ช่วงหนึ่งที่เอาส้มโอไว้เรียกว่า ส้มโอปี ซ่ึงส้มโอปีจะมีเยอะตอนเทศกาลไหว้พระจันทร์ช่วง
เดือนกันยายน เดือนตุลาคม คือช่วงนั้นส้มโอเยอะมากจนต้องเกบ็ส่งนอกกันเยอะ” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
  “เริ่มจากกิ่งตอนถ้าไม่ช าไว้ ช่วงเข้าพรรษาฝนตกบ่อยก็ไปปลูกได้เลย ถ้าฝนขาดช่วง
อย่างวันนี้ฝนไม่ตกก็ต้องไปรดน้ าก่อนแต่ส่วนมากจะช าก่อน ช าให้รากเดินก่อนจะเอาไปปลูก จากนั้น
ขุดหลุดนิดนึงไม่ต้องลึกมาก ถ้าปลูกใหม่ ๆ ต้องรดน้ าทุกวันตอนที่แดดไม่ร้อนจัด สมมติถ้ารดน้ าช่วง
เย็นกป็ระมาณสัก 5 6 โมงไปเลยไอดินจะไม่ร้อนมาก ถ้ารดน้ าตอนแดดเปรี้ยง ๆ จะช็อตได้เหมือนกัน
เพราะว่าน้ าที่รดก็ร้อนอยู่แล้วดินก็ร้อนอีก ส่วนมากจะรดกันช่วงเช้าเพราะแดดไม่ร้อนประมาณ 4 ปี
ส้มโอก็จะเริ่มออกลูก พอขึ้นปีที่ 5 ต้นส้มโอจะให้ลูกเต็มที่แล้วแต่ถ้าเราจะท าถ้าท าส้มโอส่งนอก
ประมาณปลาย ๆ เดือนธันวาคม ต้องเริ่มปล่อยน้ าไม่รดน้ าเพ่ือให้ใบร่วงพอเดือนมกราคม เดือน
กุมภาพันธ์ ใบจะเริ่มหนาขึ้นก็รดน้ าฉีดยาเร่งฮอร์โมนให้มันออกดอกได้เพ่ือจะได้เก็บลูกให้ทันตอน
เดือนกันยายน และส่งออกประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน เพราะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ช่วงนี้
ราคาส้มโอดี” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
  “ก่อนปลูกก็เอาขี้วัวขี้ไก่ไปกองไว้พอเสร็จก็เอามาปลูก เริ่มปลูกส้มโอประมาณช่วง
เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน แล้วรอเก็บเก่ียวลูกจะมีออกมาเรื่อยๆ” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
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  “เริ่มจากขุดสวนแล้วตากดินให้ดีพอดินแห้งแล้วก็ขุดหลุมจากนั้นน ากิ่งพันธุ์ที่เตรียม
ไว้ปลูกลงไปได้เลย” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
  “เอากิ่งพันธุ์มาปลูกในพ้ืนที่ดูแลรักษาไป 4 ปีถึงจะเริ่มมีลูกส้มโอ แต่ถ้าบ ารุงรักษา
แล้วบางที 4 ปีก็ยังไม่มีผลผลิตเหมือนกัน ส้มโอที่บ้านปีที ่5 จะข้ึนปีที่ 6 ถึงจะเริ่มออกลูกเก็บได้” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
 1.3 ผลผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต ผลผลิตส้มโอต้นหนึ่งที่อายุต้นได้ 5 ปีขึ้นไปจะ
ออกลูกรุ่นแรกประมาณ 20 – 50 ลูก แต่พอรุ่นต่อไปจะเริ่มออกผลผลิตน้อยลง โดยการเก็บผลผลิต
นั้นจะใช้ความช านาญของเกษตรกร ไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือน้ าหนักของลูกส้มโอ แต่อยู่ที่ อายุของต้นที่
เกษตรกรปลูก ผลผลิตส้มโอมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง โดยพันธุ์ขาวน้ าผึ้งจะมี
ขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่าพันธุ์ทองดี ซึ่งส้มโอพันธุ์ทองดีจะมีขนาดประมาณ 11 นิ้ว และส้มโอ
สายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมีขนาดประมาณ 17 นิ้ว เนื้อในของสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งจะมีความขาวใสเหมือน
น้ าฝน รสชาติหวานกรอบ ส่วนพันธุ์ทองดีมีลักษณะเหมือนส้มเขียวหวานกลมแป้น มีความต้านทาน
ต่อโรค เนื้อในสีชมพูฉ่ า รสชาติอมเปรี้ยวนิด ๆ ผู้บริโภคจึงนิยมเลือกซื้อหรือรับประทานส้มโอสาย
พันธุ์ขาวน้ าผึ้งมากกว่าสายพันธุ์ทองดี สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ระยะเวลาที่จะเก็บส้มโอได้ก็ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป น้ าหนักจะกะไม่ได้แต่ให้ลูกมันแก่
สัก 80 - 90% ก็สามารถเก็บขายได้ แต่ละพันธุ์มีความต่างที่รสชาติ ราคา ขนาด ผิวสี ถ้าทองดีลูกมัน
จะเล็กกว่าขาวน้ าผึ้งลูกมันจะใหญ่กว่าราคาดีกว่า ทองดีเนื้อจะสีแดง ชมพู” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ผลผลิตขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ที่เราปลูกต้นหนึ่งถ้าระยะ 5 ปีก็ประมาณ 20 - 30 ลูกพอ
รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 จะเริ่มให้ผลผลิตน้อยลง ขาวน้ าผึ้งจะมีทรงใหญ่และทรงสูง แต่ทองดีจะกลม ๆ แป้น ๆ 
เหมือนทรงส้มเขียวหวาน อย่างพันธุ์ทองดีใช้วัดรอบผลถ้า 11 นิ้วขึ้นไปถือว่าเป็นส้มโอเบอร์ใหญ่ ต่ า
กว่า 11 นิ้วถือว่าเป็นส้มโอเบอร์ 2 ก็จะควบส้มโอ 2 ลูกให้เป็นส้มโอ 1 ลูก ส่วนส้มโอเบอร์ 3 ก็ควบ
ส้มโอ 3 ลูก” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
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   “ขนาดผลเป็นกิโลถ้าใหม่ ๆ ลูกละ 2 กิโลกรัมลูกใหญ่ส้มโอขาวน้ าผึ้ง ถ้าส้มโอ
ทองดีก็ลูกกิโลกรัมกว่า ๆ ที่จะเก็บได้ ซึ่งส้มโอใหม่ ๆ ที่พร้อมเก็บได้จะได้น้อยประมาณ 30 – 50 ลูก 
ถ้าผ่านไปมีเป็นร้อยลูกให้เก็บ” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ขนาดปกติแถวนี้ไม่ได้ชั่งเป็นกิโลกรัมนะแต่จะวัดเป็นนิ้วเหมือนกับวัดเสื้อผ้า ถ้า
ทีอั่มพวาจะชั่งกิโลขายสมัยก่อนแถวนี้ถ้าส้มโอ 11 นิ้วขึ้นไปจะถือว่าเป็นส้มโอเบอร์ 1 ตีเป็นเบอร์ใหญ่
หมดน่าจะประมาณโลกว่า 2 โลได้ ถ้าพันธุ์ขาวน้ าผึ้งประมาณ 2 กิโลกว่า ๆ ส่วนทองดีจะเล็กกว่าขาว
น้ าผึ้ง พันธุ์ขาวน้ าผึ้งใหญ่และหนักกว่าพันธุ์ทองดี คนกินจะชอบพันธุ์ขาวน้ าผึ้งบอกว่าหวาน แกะแล้ว
แห้งไม่ติดมือแต่พันธุ์ทองดีจะแฉะติดมือบางคนไม่ชอบกิน ส้มโอขาวน้ าผึ้งสีขาวๆ เนื้อข้างในจะสีขาว
กรอบ ทองดีมันจะฉ่ าเนื้อข้างในสีชมพู ส่วนรสชาติขาวน้ าผึ้งจะหวานถ้าแก่ได้มาตรฐานเนื้อจะใส
เหมือนน้ าฝน แต่ทองดีจะอมปรี้ยวนิดๆ แต่ก็ไม่เยอะ” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
 “พันธุ์ทีน่ิยมจะเป็นขาวน้ าผึ้ง ซึ่งความต่างของขาวน้ าผึ้งจะมีสีมันจะออกน้ าเชื่อม 
ส่วนทองดจีะสีชมพู” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 
 “ทองดีจะทนโรคกว่าพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ขนาดที่เก็บแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ ถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณกิโล เป็นกิโลมีทั้งเบอร์ 
1 เบอร ์2” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ต้นอยู่ที่เราจะให้ติดลูกเยอะหรือติดลูกน้อย ส่วนตอนเก็บลูกไม่ใช่อยู่ที่น้ าหนัก
แตอ่ยู่ที่อายุต้น ส้มโอใหม่ ๆ น้ าหนักจะเบาส้มโอที่ออกปีแรก ๆ ส้มโอจะไม่มีน้ าเปลือกจะหนาข้างใน
เหลือนิดเดียว” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
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  2. ด้านราคา ส่วนใหญ่เจ้าของสวนหรือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจะเป็นผู้ก าหนดราคา
ขายเอง โดยจะใช้วิธีการวัดรอบผลส้มโอแทนการชั่งน้ าหนักขาย ส่วนราคาส้มโอจะแตกต่างกันตาม
ขนาดรอบผลโดยราคาส้มโอพันธุ์ทองดีถูกกว่าราคาส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ปัจจุบันส้มโอพันธุ์ทองดีราคา
ประมาณลูกละ 70 – 100 บาท ส่วนส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งราคาลูกละประมาณ 110 – 150 บาท แต่
ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ส้มโอจะมีราคาแพงขึ้น สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ส้มโอของที่นี่จะขายได้ราคาไม่เหมือนส้มโอจากพิจิตร ส้มโอจากสมุทรสงคราม 
ส้มโอจากราชบุรี อย่างเมื่อก่อนส้มโอจากแม่กลองจะขายเป็นกิโลกรัมด้วยคุณภาพยังสู้ส้มโอที่นี่ไม่ได้ 
แต่ส้มโอที่นี่จะขายราคาเป็นลูก แต่ตอนหลังเขาเริ่มพัฒนาให้ใกล้เคียง ถ้าทางสามพรานขายลูกละ 
100 บาท เขาก็จะขายลูกละ 80 บาท อย่างตอนนี้ส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งลุงขายลูกละ 120 บาท ส่วน
พันธุ์ทองดขีายลูกละ 90 บาท และพันธุ์ขาวแป้นขายลูกละ 60 บาท” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ที่ผ่านมาส้มโอออกจากสวนพันธุ์ทองดขีายได้ลูกละ 90 บาท ส่วนพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง
ขายลูกละ 110 บาท” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เรื่องราคาขายใหม่ ๆ ผมเป็นคนก าหนดเองดูจากท้องตลาดผมมีส้มโอพวกพ้อง
น้องพ่ีก็จะมาซื้อกันคนละ 10 ลูกบ้าง 20 ลูกบ้าง พันธุ์ขาวน้ าผึ้งราคาประมาณ 110 – 120 บาทต่อ
ลูก ถ้าอัมพวาจะขายเป็นกิโลกรัม พันธุ์ทองดีราคาท่ีผ่านมาลูกละ 70 – 80 บาท” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ขนาดปกติแถวนี้ไม่ได้ชั่งเป็นกิโลกรัมนะแต่จะวัดเป็นนิ้วเหมือนกับวัดเสื้อผ้า ถ้า
ทีอั่มพวาจะชั่งกิโลขาย ราคาพันธุ์ขาวน้ าผึ้งแพงกว่าพันธุ์ทองดีจะถูกกว่า ตอนนี้พันธุ์ขาวน้ าผึ้งขายอยู่
ลูกละ 130 – 150 บาท ส่วนพันธุ์ทองดขีายลูกละ 80 บาทจะถูกกว่า” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปกตแิล้วป้าขายเองพันธุ์ขาวน้ าผึ้งลูกละ 120 บาท อย่างเมื่อก่อนถ้ามีคนเข้ามา
รับซื้อพันธุ์ทองดีขายลูกละ 40 บาท พันธุ์ขาวน้ าผึ้งขายไม่ถึงลูกละ 100 บาทเลยตอนก่อนน้ าท่วมแต่
หลังน้ าท่วมส้มโอแพงขึ้น” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
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   “มีคนมารับไปพันธุ์ขาวน้ าผึ้งราคาร้อยกว่า พันธุ์ทองดีราคา 70 – 80 บาทอันนี้
เป็นราคาส่งเหมือนพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปอีกทีเป็นคนประจ าตลอด ราคาพันธุ์ขาวน้ าผึ้งแพงกว่า
พันธุ์ทองดี” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปัจจุบันเราขายพันธุ์ทองดีไม่ถึงร้อย แต่พันธุ์ขาวน้ าผึ้งลูกละ 120 บาท” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 

   “ส่วนมากเราไม่ได้ชั่งกิโลเราจะขายเป็นลูก ๆ โดยแม่ค้าจะมาซื้อก าหนดราคาให้
เรา อย่างก่อนหลังน้ าท่วมส้มโอราคาไม่เท่าไรถ้าพันธุ์ทองดีขายคนซื้อกินก็ลูกละ 20 กว่าบาท พันธุ์
ขาวน้ าผึ้งคนซื้อกินก็ลูกละ 60 - 70 บาท แต่ตอนนี้ถ้าพันธุ์ทองดีลูกใหญ่ ๆ ก็ขายลูกละ 80 – 100 
บาท พันธุ์ขาวน้ าผึ้งลูกละ 150 บาท” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 

   “ซ่ึงคนซื้อเป็นคนก าหนดนอกจากเราปลูกเองขายเองเราถึงก าหนดราคาบ้าง” 
(ยศพร นามสมมติ, 2560) 

 
  3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย เมื่อผลผลิตส้มโอเก็บเก่ียวได้แล้วจะมีช่องทางการขาย 
2 ช่องทาง คือ การขายให้แก่ลูกค้าโดยตรงที่สวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ าที่มาซื้อเพ่ือไป
รับประทานเอง และการขายให้แก่พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อที่สวนไปจ าหน่ายต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “มีแม่ค้ามารับซื้อที่สวนเป็นคนก าหนดราคาแถวบ้านมีล้งท าส่งนอกเยอะก็จะมี
มาตรฐานในการผลิต ถ้าผิวส้มโอดีก็จะส่งออกต่างประเทศได้  แต่ถ้าผิวเป็นขี้กลากก็ขาย
ภายในประเทศ” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
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   “ก่อนน้ าท่วมจะไม่ขายแม่ค้าเลยจะขายแต่คนที่มาหาซื้อกินและคนประจ า  ๆ 
เท่านั้นอย่างคนรู้จักมาถามมีส้มโอไหมเท่ากับว่าเราขายตรงกับคนกินเลยไม่มีพวกนายหน้า เพราะส้ม
โอเราไม่ได้เยอะขนาดนั้น” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “พ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปอีกทีเป็นคนประจ าตลอด” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “แม่ค้าจะมาซื้อส่วนใครจะมาซ้ือปลีกเราก็ขาย” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
   
  4. ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย เกษตรกรสวนส้มโอส่วนใหญ่เป็นผู้จ าหน่าย
ผลผลิตส้มโอเอง ท าให้ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจ าหน่ายหรือ
การก าหนดราคาขายส้มโอของเกษตรกร โดยหนว่ยงานภาครัฐจะสนับสนุนทางอ้อม เช่น การให้ไป 
ออกร้านตามงานต่าง ๆ ของทางจังหวัด สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ทางภาครัฐไม่ได้เข้ามาสนับสนุนผลผลิตให้ ลุงเอาไปขายเอง” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “หน่วยงานไม่ได้เข้ามาดูแลด้านการขายให้” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ทางรัฐไม่ได้เข้ามาสนับสนุนช่วยขายให้” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส่วนเรื่องสนับสนุนผลผลิตนั้นยังไม่เห็นเลย” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 

   “รัฐก็ไมค่่อยมาสนับสนุนด้านผลผลิตมากมาย” 
(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
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   “รัฐไม่ได้สนับสนุนผลผลิตส้มโอจะสนับสนุนด้านอื่นมากกว่า” 
(ยศพร นามสมมติ, 2560) 

 
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม โดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและ
ประกอบอาชีพปลูกส้มโอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งเพศชาย เพศหญิง จ านวน 9 ราย และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอ าเภอสามพราน 
และเกษตรต าบลหอมเกร็ด ที่มีศักยภาพในการตอบค าถามเพ่ือให้ข้อมูลได้ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางที่ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งพร้อมแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนให้
น้อยที่สุด ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในให้ทราบถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน โดยการใช้หลัก 5M ได้แก่ เกษตรกร (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ 
(Materials) เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) การบริหารจัดการ (Management) และการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอกให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรค โดยการใช้หลัก STEPG ได้แก่ สภาพสังคม 
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) 
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) ภูมิศาสตร์ (Geography) เพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อม
การประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม พบว่า 
 
 2.1 สภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน พบว่า  
  1. ด้านเกษตรกร เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและมีการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูกหลาน ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท าสวนส้มโอบางรายถึง 50 ปี อีกทั้งไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอาชีพแม้เวลาจะผ่านไป
เนื่องจากท าจนเกิดความช านาญ ความผูกพันในอาชีพเพราะในอดีตพ้ืนที่นี้ถือเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ดี
พ้ืนที่หนึ่งของอ าเภอสามพราน และส่วนใหญ่การถือครองที่ดินเป็นของตนเองหรือของเครือญาติพ่ี
น้องท าให้ไม่เสียค่าเช่าที่ดิน แต่อาจจะให้ผลผลิตในสวนที่ได้แทนจ านวนเงิน และที่ส าคัญเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดมีอายุมากแล้วในอนาคตไม่มีผู้สืบทอดการปลูกส้มโอหรืออาชีพ
เกษตรกรรมต่อ ท าให้การถือครองที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่นั้นต้องแบ่งให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอาจจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลักเมื่อมีเวลาว่าง ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของ
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ต าบลหอมเกร็ดให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับตัวเกษตรกรเป็นอย่างดีแม้จะมีอายุค่อนข้างมาก
แล้ว รวมถึงทางหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรที่ท าเรื่องส้มโออินทรีย์ให้มีความ
พร้อมในการให้ความรู้กับเกษตรกรท่านอ่ืน ๆ ที่สนใจอยากท าส้มโออินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีหรือการใช้
สารลดต้นทุนได้ที่ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดตั้งร่วมกับต าบลบางเตย 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “เริ่มปลูกส้มโอตั้งแต่เด็ก ๆ ช่วยพ่อช่วยแม่สืบทอดมา ส้มโอแถวพ้ืนที่นี้ก็มีมา
เกือบ 100 ปีได้แล้ว แต่ลุงไม่รู้ว่าจะท ากันต่อหรือเปล่าที่ดินก็เป็นของตนเองอยู่แล้ว ก็ถ้าลุงไม่ปลูกส้ม
โอลุงก็ยังมีกล้วย มีมะนาว มีมะละกอ อยู่ในสวน” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 

   “ปลูกส้มโอประมาณ 20 กว่าปีเฉพาะรุ่นนี้นะที่จริงปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
ก็สืบทอดต่อมาเป็นที่ดินของตนเองอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ท าสวนคงไม่ได้ท าอะไรแล้วเพราะความรู้เรามัน
น้อยพออายุมากจะเปลี่ยนงานไม่ได้แล้ว เกษตรกรที่นี้จะอายุเยอะกันแล้วจะท าสวนกันอย่างเดียว ถ้า
คนรุ่นใหม่จะท าอาชีพอ่ืนไปด้วย ท าสวนจะเป็นอาชีพรองไปแล้วอย่างวันธรรมดาก็ท างานบริษัทวัน
เสาร์อาทิตย์ก็จะมาท าสวน เพราะประชากรเยอะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มีที่อยู่ 10 ไร่ก็ยังพอท ามาหากินได้ 
แต่พอมีลูก 3 คนก็เหลือคนละ 3 ไร่กว่า ๆ พ้ืนที่ก็เล็กไปเรื่อย ๆ ไม่มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นแล้วที่นี่จะท าขยาย
พ้ืนทีเ่พ่ิมก็ท ายาก นอกจากเราขายพ้ืนทีต่รงนี้แล้วย้ายถิ่นฐานไปท่ีอ่ืน อย่างถ้าคนในพ้ืนที่มีที่ดิน 2 - 3 
ไร่ต้องหาอย่างอ่ืนท าไปด้วยพอเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาท าสวนหรือเวลาว่างตอนเช้าตอนเย็นก็
ท าสวนกันไปอย่างตอนนี้มีลูก 2 คนก็ต้องหารครึ่งยกให้ลูก” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ผมอายุ 60 กว่าก็ปลูกส้มโอมาเกือบ 50 ปีแล้วเพราะตอนนั้นมันดีมากส้มโอตรง
นี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นแหล่งผลิตส้มโอที่ดีมาก ๆ ตรงนี้เป็นดงส้มโอสมัยโบราณมีส้มโอปลูก
ตรงไหนดีตรงนั้นเลย ดินดีมาก” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ก็ 49 ปีแล้วรู้ว่าแม่ท ามาตั้งแต่จ าความได้รุ่นแม่ท านามาค่อนชีวิตแล้วถึงเปลี่ยน
ยกสวนแล้วก็ท าสวนเรื่อยมา แต่รุ่นป้าไม่ได้โดนท านานะท าสวนมาเลย เหตุที่ปลูกส้มโอเพราะส่วน
ใหญ่หน้าดินที่นี้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญญาจะไปท าที่อ่ืน ที่ดินนี้กเ็ป็นของตวัเอง เจ้าของที่แถวนี้เขาไม่ท าก็
ให้คนอ่ืนมาเช่าแบบรายปีน่าจะตกพันกว่าบาทสัญญาปีต่อปี อย่างของป้าแม่แบ่งไว้แล้วก็ต่างคนต่าง
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ท าอ่ะ ถ้าไม่ท าสวนก็ท าห้องแถวเพราะแม่แบ่งให้ มีลูกสาวคนเดียวไม่สืบทอดแน่นอนมาบ้านก็ร้อน ๆ 
ส่วนหลานก็ยังไม่มีน่าจะสิ้นสุดตรงนี้” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนแรกมีสวนเล็ก ๆ ก่อนค่อย ๆ ขยายทีละสวน ๆ ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 
ตอนนั้นส้มโอดีมาก ส่วนที่ดินที่ท าไม่ใช่ของตัวเองเป็นของพ่ี ๆ น้อง ๆ ที่เขาไม่ท า เขาไม่ได้เอาเงินเขา
มาก็เอาไปกินบ้างอะไรบ้าง ส่วนในอนาคตถ้าเราท าไม่ไหวแล้วลูกหลานก็ไปท างานกันหมด ถ้าจ้างมัน
ไม่คุ้ม เพราะส้มโอไม่ดีเหมือนเก่าด้วย ปกติที่จ้างอยู่ประจ ามีอยู่คนหนึ่งบางทีก็ 2 คน งานเยอะงาน
น้อยแล้วแต่ค่อย ๆ ท าทีละสวน” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 
   “ท ามาตั้งแต่สาว ๆ แล้วปลูกเรื่อยมาตายบ้างปลูกใหม่บ้าง เพราะเป็นที่ดินของที่
บ้านป้าเองท ากันเองกับลูกท่ีบ้านก็มีสวนฝรั่ง” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปลูกมาตั้งแต่เริ่มเลยเมื่อก่อนท านาแล้วล้มมาท าสวน สืบทอดจากพ่อแม่ก็ปลูก
เรื่อยมา เพราะที่ดินเป็นของตัวเอง 5 ไร่ ส่วนของพ่ีของน้องเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาให้ดูแลเราก็ปลูก
เรื่อยไป เพราะเขาก็ไม่ได้เอาอะไรเวลาพ่ีน้องมาเราก็เก็บของให้เขากิน เพราะเราปลูกทุกอย่าง เคยคิด
ทีจ่ะเลิกท าสวนตอนตัวเองไม่ไหวเพราะอยู่คนเดียวไม่มีคนมาท าต่อก็คืนที่ดินพ่ีน้องเขาไป” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “สมัยก่อนตอนอายุ 20 กว่าปียังท านาอยู่แล้วมาทยอยท าสวนทีละน้อยละน้อย
ตอนประมาณอายุ 30 ปีไดขุ้ดไปทีละ 2 ไร่ 3 ไร่ ไม่มีใครสอนเรียนรู้เองทั้งหมด ที่ดินก็เช่าเขาบ้างของ
เราเองมีนิดหน่อย และถ้ารุ่นเราหมดแล้วรุ่นหลานไม่มีแล้วรุ่นลูกก็ไม่ท ากันเลย ลูกอายุจะ 30 ปีแล้ว
เขาไม่ท าแล้วจบแค่รุ่นนี้ ถ้าไม่ท าแล้วก็แบ่งให้ลูกขึ้นอยู่กับลูกจะเอาไปท าอะไรต่อ” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “20 กว่าปีแล้วที่ปลูกส้มโอคือสืบทอดมาเรารู้ว่าท ายังไงเห็นพ่อแม่ท ามา ตอนนี้ก็
ท าคนเดียวหมดเลยทั้งสวนเพราะเป็นที่ดินของตัวเอง คิดว่าไม่น่ามีคนสืบทอดแล้ว แล้วที่ดินก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าจะท าอย่างไรเพราะว่าเด็กรุ่นหลังคงไม่เอาอาจจะให้หลานท าหรือใครท าก็ไม่รู้เราก็ตอบ
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ไม่ได้หรืออาจประกอบเป็นอาชีพที่ 2 ของเขาหลังกลับจากท างานก็ได้ พอนั้นแล้วงานจะไม่ค่อยยุ่งแค่
ดูแลรดน้ าถ้าเราไม่ไปฉีดยาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 

   “เกษตรกรที่นี้เป็นเกษตรกรพ้ืนบ้านแก่ ๆ บางทีก็ไม่เข้าใจความรู้สมัยใหม่ ต าบล
หอมเกร็ดอุตสาหกรรมเข้ามารุกเกษตรกรส่วนมากมีอายุกันทั้งนั้นรับรองไม่มีต่ าว่า 50 ปี 55 ปีขึ้น
ทั้งนั้น ซึ่งอย่างบางต าบลมีรุ่นใหม่สืบทอดอายุ 20 กว่าปี 30 ปี แต่ต าบลหอมเกร็ดจะไม่ค่อนมี หนุ่ม ๆ 
สาว ๆ เข้าโรงงานหมดเดี๋ยวนี้ แต่เกษตรกรต าบลหอมเกร็ดเกษตรกรให้ความร่วมมือดี” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “เราจะมีจัดอบรมแล้วก็ศูนย์ ศพก. คือศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ศูนย์ ศพก. มีจัดตั้งอยู่ 5 จุดก็คือจะเป็นจุดใหญ่ ๆ ที่ตัวเจ้าของศูนย์เป็นวิทยากรได้  เราก็จะมี
การอบรมให้ความรู้กับตัววิทยากรเบื้องต้น โดยวิทยากรคือคนที่ท าเรื่องนั้นจริง ๆ อย่างต าบลหอม
เกร็ดจะรวมกับต าบลบางเตยคือตัววิทยากรท าส้มโออินทรีย์ ตัววิทยากรทั้งหมดจะเน้นที่อินทรีย์ไม่ใช้
สารเคมีเลยแล้วก็มีการตรวจรับรองผ่านได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ทีนี้ถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจ
อยากจะท าส้มโออินทรีย์หรือเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารลดต้นทุนก็จะสามารถเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ ศพก. 
ต าบลบางเตยได้” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
  2. ด้านเงินทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนตนเองเป็นหลักในการลงทุนท าสวน 
ส้มโอ บางรายมีการกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุน แต่ในอดีตจะ
ยืมเงินจากพ่อแม่ในการน ามาลงทุนก่อนพอจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้แล้วก็น าไปช าระคืน และ
เก็บออมไว้ส าหรับลงทุนท าสวนรอบต่อไป แต่ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีการท าบัญชีครัวเรือน
เพราะมีรายรับและรายจ่ายที่ไม่แน่นอน จึงท าให้จ านวนการเก็บออมไม่แน่นอน ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริม
การเกษตรมีเงินสนับสนุนภายใต้รูปแบบของโครงการต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานต้องจัดให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ และหลังจากที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่ตกลงกันไว้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
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   “ทุนก็เป็นทุนเก่าบ้างกู้ยืมบ้าง พอได้เงินมาลุงไม่ได้ท าบัญชีครัวเรือนหรอก 
เพราะรายได้ไม่แน่นอนว่าไร่หนึ่งจะได้เท่าไหร่ ไร่หนึ่งมีประมาณ 40 ต้น ต้นหนึ่งก็ออกลูกประมาณ 
50 ลูกแล้วแต่ราคาแล้วแต่อากาศด้วย” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 

   “อย่างเงินทุนสมัยก่อนก็ยืมพ่อยืมแม่ตอนนี้ก็ทุนตัวเอง สมัยก่อนพ่อแม่ให้มาพอ
เราได้มาก็ไปคืนและเก็บออมไว้” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส่วนลงทุนผมใช้ทุนตัวเอง ส่วนหนี้นอกระบบคงไม่ค่อยมีที่จริงชาวบ้านเขา
ความเป็นอยู่จะค่อนข้างดีพอสมควรคนตรงนี้ไม่ได้ล าบากพอมีพอกินกว่าจะได้มันยากต้องใช้เวลาต้อง
มีความอดทน รายได้ที่จริงชาวบ้านเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่จะเก็บตรงไหนที่จะใช้อะไรเขา จะ
แบ่งสรรปันส่วน เก็บไว้ลงทุนรอบต่อไป ส่วนใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างจะพอมีฐานะไม่ค่อยเดือดร้อน แต่ถ้า
จะเอาร่ ารวยก็ไม่ค่อยรวยมีฐานะกลาง ๆ กันเยอะ อย่างของผมไม่ได้ลงทุนเป็นแบบกิจจะลักษณะส่วน
ใหญ่ผมท า 2 คนตายาย” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ทุนใช้ทุกวันนี้ก็ทุนตัวเองทั้งนั้น พอได้รายได้มาจะตุนปุ๋ยตุนยาไว้ เราไม่ได้แยก
ว่ารายได้ท าสวนกับห้องแถวเท่าไร เพราะเรารู้อยู่ว่ารายได้ห้องแถวต่อเดือนเท่าไรคนอยู่เต็มก็จะมีตัว
เลยยืนพ้ืนอยู่แล้วว่าเท่าไร มีบางส่วนก็ได้เก็บบ้างแต่ถ้าไม่มีรายได้จากสวนเลยก็ต้องเอารายได้จาก
ห้องแถวมาลงทุน” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “ทุนที่ใช้ของเราเองบ้าง บางทีรัฐปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบี้ยด้วย” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 
   “ทุนที่ใช้ก็ของเราเองทั้งหมด” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
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   “เงินที่เอาไปลงทุนถ้าขายไปก็ลงทุนไปใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีเหลือเก็บ เพราะส่วนตัว
ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ไม่ได้ไปไหน ส่วนใหญ่จะเอามาลงทุนหมด พอได้เงินมาก็เอาไปซื้อปุ๋ย” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เงินใช้อยู่ก็หมุนเวียน เงินเก็บไม่ค่อยมีใช้กินบางทีก็ต่อเติมบ้านบ้าง ถ้าพูดถึง
ลงทุนทีเดียวก็เยอะทีนี้เราทยอยปลูกไปทีละหน่อยก่อน” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เรื่องเงินตอนนี้ก็กู้ ธกส. ถ้าเมื่อก่อนก็เก็บมีเหลือใช้เหลือเก็บแต่ตอนนี้มีปัญหา
หลังเก็บส้มโอแล้วก็ต้องใช้หนี้ เกิดท าเต็มท่ีตกไร่หนึ่งเป็นแสน ตอนนี้ท าไปก็ไม่ได้จด” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
   “เรื่องเงินทุนตรงนี้ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของพ่ี พ่ีไม่มีสิทธิ์ ก็มีเกษตรกรบางคนใช้
บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ในหน่วยงานภาครัฐไม่มีสนับสนุนเป็น
เงินก็จะมีความช่วยเหลือของความเสียหายจากภัยธรรมชาติส่วนมากพวกนั้นเป็นทุนดั้งเดิมของ
เกษตรกร” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร นามสมมติ, 2560) 
 
   “เงินทุนจะมีของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะมีเงินมาให้สนับสนุนก็จะร้อยแปดก็
จะไม่เท่ากันทุกปี” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร นามสมมติ, 2560) 
 
   “เงินทุนก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่เหมือนเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหลังน้ าท่วมรัฐ
ไม่ได้สนับสนุน เหมือนรัฐให้เลยให้เป็นรายบุคคลถ้าใครปลูกรัฐก็ช่วยส่งชื่อมามีข้อก าหนดว่าต้อง
รายงานภายในวันที่เท่านี้ของเดือนปี พ.ศ. 2555 รัฐก็จะให้ไปและหลังจากนี้ก็ไม่มี คือกลุ่มส้มโอจะ
รวมกลุ่มเป็นสมาคมแล้วก็ไปร้องเรียนภาครัฐพืชว่าส้มโอจะหายไป เกษตรกรที่ถูกน้ าท่วมที่ปลูกส้มโอ
ว่าจะไม่ปลูกกันถ้ารัฐอยากให้มีการส่งเสริมส้มโอก็ต้องให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติม” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร นามสมมติ, 2560) 
 
  3. ด้านวัตถุดิบ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกส้มโอสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีตคือ
สายพันธุ์ทองดีและสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งและดูแลรักษาแบบธรรมชาติ ผ่านการบ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ย
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หมัก ปุ๋ยคอกเป็นหลัก และทั้งนี้ดินส าหรับเพาะปลูกต้นส้มโอคือดินเหนียวเป็นดินในพ้ืนที่ตั้งแต่ใน
อดีต รวมถึงต าบลหอมเกร็ดตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนจึงท าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูกต้นส้ม
โอและท าสวนตลอดทั้งปี หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือด้านความเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วย
การแจกกิ่งพันธุ์ส้มโอที่ได้น าไปเสียบยอดจากพ้ืนที่อ่ืนในขณะที่ต้นส้มโอในพ้ืนที่ล้มตายหมด เพ่ื อ
หลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ของส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
 “สายพันธุ์ส้มโอก็เป็นพันธุ์ในพ้ืนที่ ส่วนดินที่นี่เป็นดินเหนียวในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ดิน
เหนียวค่อนข้างจะเหนียว ดินตะกอนแม่น้ าเหมาะปลูกส้มโอที่อ่ืนเอาไปปลูกก็จะได้ไม่เหมือนที่นี่” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 

 “พันธุ์ทองดีกับขาวน้ าผึ้งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ส่วนดินที่ใช้แถว ๆ นี้ค่อยข้างเป็น
ดินเหนียวเป็นดินในพื้นที่ ไม่มีการน าดินมาจากท่ีอ่ืน ส่วนน้ ามาจากแม่น้ าท่าจีนตรงนี้เลย” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
 “ปุ๋ยส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมีปีหนึ่งใช้ยังไม่ถึงครึ่งตันเลยซื้อมาเพ่ือ
กระตุ้นให้ส้มโอหน่อยยาเคมีไม่เคยฉีด เพราะอายุเยอะแล้วไม่ฉีดมันอันตรายมาก ดินเป็นดินเหนียว
เดิมไม่มีการน าดินมาจากท่ีอ่ืน น้ าที่ใช้อยู่ก็แม่น้ าท่าจีนถือเป็นแหล่งน้ าทีส่มบูรณ์มาก” 

 (คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “แม่น้ าท่าจีนที่เดียวแถวนี้ไม่มีชลประทานแต่มีแม่น้ าท่าจีนทีม่ีคลองซอยเข้ามา” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 

 “ดินที่ใช้ก็ดินเหนียวเป็นดินในพื้นที่” 
(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 

 
 “ดินก็เป็นดินด าดินเหนียวในพ้ืนที่ และท่ีส าคัญเรามีแม่น้ าท่าจีนที่ใช้รดด้วย” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
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 “พันธุ์ส้มโอนี้เป็นพันธุ์พ้ืนที่ดั้งเดิมปลูกมานานแล้วทั้ง 2 สายพันธุ์ต่างกัน ดินที่ใช้
แถวนี้ก็น่าจะเป็นดินเหนียวเพราะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ แหล่งน้ าก็แม่น้ าสายหลักอย่างแม่น้ าท่าจีนที่
ใช้” 

 (ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 

   “มีความช่วยเหลือของความเสียหายจากภัยธรรมชาติเอากิ่งพันธุ์ของหลวงมา
แจกบ้างชาวบ้านเอาไปปลูกยอดมันตาย ยอดแปลกบ้างออกมาเป็นมะนาวแบบมะนาวป่าก็ต้องไปขุด
ทิ้งอีก” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “การจัดหาพันธุ์ส้มโอปีหลังน้ าท่วมมีโครงการของกรมให้ทางกรมวิชาการเกษตร
มาเอากิ่งส้มโอที่ยังเหลือรอดน้ าท่วมไปเสียบยอดแล้วคืนกลับมา แต่ว่าหลังจากคืนกลับมาแล้วเมื่อปีที่
ผ่านมามีเกษตรกรบอกมันไม่ดีเหมือนกับเป็นกิ่งตอนที่เขาตอนกันเองเอาไปเสียบยอดที่ชัยนาทหรือที่
อะไร ต้นตอมันเป็นส้มโออ่ืนแต่ยอดมันเป็นส้มโอที่นี้ แต่เขาก็บอกว่าพอเอามาปลูกแล้วก็มีปัญหา” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
  4. ด้านเครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรจะใช้เครื่องมือจากอดีตดั้งเดิมที่สามารถใช้
กับผลผลิตชนิดอ่ืน ๆ ในสวนได้ถือว่าเป็นทุนดั้งเดิมของเกษตรกรเอง เช่น เครื่องสูบน้ า เรือรดน้ า 
เครื่องตัดหญ้า จอบเสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น และทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรให้กับเกษตรกร เพราะส่วนใหญ่จะเป็นของเกษตรกรเดิมอยู่ก่อน
แล้ว สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “อุปกรณท์ี่ใช้ก็มีเรือรดน้ า เครื่องสูบน้ า กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เครื่องตัดหญ้า เดี๋ยวนี้
เครื่องมือมันพัฒนา เมื่อก่อนไม่มีเครื่องตัดหญ้า ไม่มีเครื่องตัดหญ้า เดี๋ยวนี้ความรู้มันก็มาเยอะ” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “เรื่องเครื่องมือของผมพร้อมหมดมีทั้งเครื่องฉีดยาเครื่องรดน้ า” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เครื่องมือเครื่องจักรก็มีจอบแล้วท าเองหมดเลยไม่เคยจ้างเขา” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
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   “เครื่องมือเครื่องจักรก็มีเครื่องรดน้ าฉีดพ่นยา” 
(ยศพร นามสมมติ, 2560) 

 
   “เครื่องมือเครื่องจักรก็ไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรเอง รัฐมาให้ความรู้
อย่างเดียวเพราะส่วนมากพวกนั้นเป็นทุนดั้งเดิมของเกษตรกรเครื่องมือเครื่องไม้จะมีกันเองหมด” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “เรื่องเครื่องมือเครื่องจักรก็ไม่มีส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีเอง” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 

  5. ด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรมีการวางแผนการเพาะปลูกระหว่างช่วง
ระยะเวลาที่รอเก็บเกี่ยวส้มโอเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดอ่ืนที่เติบโตเร็วให้ผลผลิตไวไว้บริเวณโดยรอบ
สวนส้มโอระหว่างที่รอส้มโอออกผลผลิต เช่น ปลูกมะนาว มะละกอ มะพร้าวอ่อน มะม่วง ละมุด 
กล้วยหอม หมาก พริกขี้หนูหอม ถั่ว แตงกวา มะเขือ รวมถึงเกษตรกรบางรายเลี้ยงปลาเพ่ิมด้วย 
เพราะส้มโอต้องใช้ระยะเวลาในการออกลูกนานถึง 5 ปีขึ้นไปถึงจะได้ผลผลิตที่ดีและสมบูรณ์พร้อม
จ าหน่าย โดยในส่วนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรมากกว่าการช่วยเหลือด้าน
อ่ืน ๆ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ถ้าลุงไม่ปลูกส้มโอลุงก็ยังมีกล้วย มีมะนาว มีมะละกอ อยู่ในสวน ส้มโอเริ่มปลูก 
5 ปีกว่าจะให้ลูกที่ด ีถ้าต้น 4 ปียังเป็นส้มโอสาวอยู่ แต่ถ้าจะกินได้ต้องประมาณปีที่ 5 คือส้มโอจะมี 2 
รุ่น 3 รุ่น แต่ถ้าสมบูรณ์จะมีลูกเรื่อย ๆ แบบมะนาว คือตั้งแต่ออกดอกจากนั้น 6 เดือนถึงจะเริ่มตัด
เก็บลูกได้ แล้วพอเริ่มเก็บลูกรุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายก็ 3 – 4 เดือน เพราะส้มโอถ้าต้นสมบูรณ์จะมีลูก
เรื่อย ๆ และช่วงที่รอเก็บลูกก็รดน้ า ตัดหญ้า เพราะลุงยังมีกล้วย มีมะนาวเอาไว้ขายด้วย เดี๋ยวนี้
เกษตรกรเขาจะเลี้ยงปลาเพ่ิมด้วย” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ชาวสวนทุกคนจะรู้ว่าช่วงไหนจะบังคับให้ส้มโอออก ช่วงที่จะท าให้ส้มโอออก
ช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่นิดหนึ่งจะได้ขายทันช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ส้มโอ
จะได้ราคาดีเพราะต่างประเทศต้องการส้มโอ เมื่อก่อนผมท าส่งประเทศไต้หวัน ประเทศสิงค์โปร์ แต่
เดี๋ยวนี้ประเทศจีนก็ตลาดใหญ่ ผมไม่ได้ปลูกส้มโออย่างเดียวอย่างเดียวผมมีมะพร้าวอ่อน มะม่วง 
มะนาว หมาก กล้วย หมุนเวียนกันไป ช่วงเก็บเกี่ยวชาวสวนบางคนก็เอาไว้ทั้งปี ถ้าจะท าส่ง
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ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเก็บปีละครั้ง พอช่วงเทศกาลปีใหม่เดือนมกราคมส้มโอจะเริ่มบังคับให้ออก
ดอกเพ่ือไปเก็บเกี่ยวผลเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ระยะเวลา 10 กว่าเดือนส้มโอถึงก าหนดแก่ก็
สามารถเก็บลูกได ้ส่วนใหญ่ต้นหนึ่งจะออกลูกไล่ ๆ กัน บางทีลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างแต่ส้มโอก็ไล่เรียง
กันระยะห่างไม่เกินเดือนก็เก็บได้” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “อย่างช่วงที่รอก็มีปลูกพริกขี้หนูหอม มีมะนาวให้เก็บทุกอาทิตย์ยิ่งช่วงที่ไม่ได้
ร้อนจัดพริกสามารถเก็บได้เกือบทุกวันพริกหอมเยอะมาก มีทั้งมะนาว มีทั้งกล้วยหอม” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “เก็บลูกเริ่มแรกก็ปลูก 5 – 6 ปีถึงจะเก็บลูกได้เต็มที่ ช่วงที่เก็บส้มโอปีก็จะเป็น
ปลาย ๆ ปีแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ปลูกแค่ได้กิน ต้นมันจะตาย” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปลูกละมุดไปด้วยจะได้โตเร็ว ปลูกถ่ัว ปลูกแตงกวา ปลูกมะเขอื” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ช่วงเก็บลูกถ้าเราไม่ได้ท าส้มโอปีก็ปล่อยให้ออกทั้งปีถ้าเกิดเราท าส้มโอส่ง
ต่างประเทศก็จะเก็บเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน น่าจะเป็นส้มโอที่น่าจะดีที่สุดเพราะปกติแล้วส้มโอ
จะออกดอกหน้าหนาวโดยธรรมชาติของส้มโอแล้วจะไปแก่ช่วงปลายฝนพอดี ถ้าเกิดฝนหยุดตกส้มโอ
จะอร่อยถ้าเกิดฝนเยอะก็จะไม่อร่อยจะฉ่ าน้ า ทุกวันนี้ก็คือเราไม่ได้ท าส่งต่างประเทศเราก็ท าปล่อย
ออกท้ังปี” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 

   “รัฐมาให้ความรู้อย่างเดียวเพราะส่วนมากพวกนั้นเป็นทุนดั้งเดิมของเกษตรกร” 
(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

 
 2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบถึงโอกาสและอุปสรรค พบว่า  
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  1. ด้านสภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดส าหรับเกษตรกรในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลสาทรจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ส้มโอเป็นที่
ต้องการของตลาดมากกว่าช่วงปกติทั่ว ๆ ไปแต่ผลผลิตส้มโอออกลูกไม่ทันเก็บเกี่ยว จึงท าให้ไม่ค่อยมี
จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส้มโอในช่วงเทศกาลจึงมีราคาสูงขึ้นเท่าตัว แต่เกษตรกรก็
ยังคงปลูกส้มโอต่อไป แต่ด้วยวิถีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นคนใน
พ้ืนที่ มีลักษณะความเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นญาติมิตรเอ้ืออาทรแก่กัน มีกิจกรรมงานบุญก็ช่วยเหลือกัน 
และปัจจุบันเกษตรกรที่ท าการเกษตรอยู่นั้นอายุค่อนข้างมากแล้วไม่ค่อยมีผู้สืบทอดต่อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมโดยค่านิยมของคนรุ่นใหม่ Generation Y มีความอิสระตเป็นเจ้านายตนเอง 
บ้างนิยมท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าท าการเกษตร เพราะได้รับผลตอบแทนเป็นจ านวน
เงินที่รวดเร็วกว่าการรอเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและน าไปจ าหน่าย จึงมีการจัดอบรมให้กับคน
รุ่นใหม่ที่ทางบ้านท าการเกษตรอยู่ก่อนแล้วให้มาอบรมเป็นเกษตรกร Young Smart Farmer เพราะ
เกษตรกร Young Smart Farmer นี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือความรู้
ด้านการเกษตรเท่าที่ควรให้หันมาสนใจและเห็นคุณค่าของเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น  สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ช่วงเทศกาลราคาดีกว่าอย่างช่วงไหว้พระจันทร์ ช่วงตรุษจีน ช่วงสาทรจีน คน
ต้องการเยอะราคาส้มโอเลยสูงขึ้นต่างกันเท่าตัว เมื่อ 5 ปีที่แล้วเคยขายถูกกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อก่อนส้มโอ
เยอะไม่ค่อยมีล้งเดี๋ยวนี้มี 4 – 5 ล้ง ที่ส่งออกนอกหมดเลย” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ถ้าพูดถึงเทศกาลไม่ค่อยมีผลต่ออาชีพนะ” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส้มโอในอดีตจนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อก่อนพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง
ประชาชนยังไม่ค่อยนิยมจะนิยมแต่พันธุ์ขาวพวงทรงจุกสมัยนั้นคนจีนจะชอบช่วงเทศกาลตรุษจีน 
เทศกาลสารทจีนคนไต้หวันจะชอบแต่ราคาจะไม่แพงก็จะตามยุคนั้น แต่เทศกาลไหว้พระจันทร์ส้มโอ
จะแพงขึ้นเพราะส่งออกนอกลูกจะเป็นร้อย อีกอย่างสภาพโดยรอบค่อนข้างมีผลเพระเดี๋ยวนี้สังคม
เปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่จะไม่ท าสวนแล้วคนพ้ืนที่ก็จะน้อยลง อย่างตอนนี้คงไม่ขยายพ้ืนที่แล้วที่จริงคน
รวยเข้ามาซื้อพ้ืนที่เยอะแล้ว ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนชาวสวนส้มโอเข้ามาให้ความรู้หรือ
สาธิตต่าง ๆ ส่วนด้านกิจกรรมหรือโครงการก็จัดประชุมบ่อย ๆ” 

 (คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 



67 
 

   “เทศกาลไม่มีผลเพราะเราไม่ได้เกี่ยวไรเลยถ้าอยากจะหยุดก็หยุดเราไม่มีนาย
อย่างสภาพทั่วไปในพ้ืนที่ช่วงนี้อากาศร้อนมากไม่ดีเลยหลาย ๆ วันตกที” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “ช่วงเทศกาลส้มโอออกไม่ทันตอนนี้ส้มโอไม่มีเลย มันไม่ได้เท่าที่ควร ตอนนี้ไม่
ขยายพ้ืนทีแ่ล้วปลูกแค่นี้พอ” 

 (ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “สภาพสังคมที่นี้จะไม่เปลี่ยนเฉพาะพ้ืนที่ปลูกส้มโอที่นี้หมู่ 1 หมู่ 2 จะเป็นคน
ดั้งเดิมคนพ้ืนที่ทั้งนั้น แต่ทางโน่นคนพ้ืนที่น้อยกว่าคนต่างถิ่นแล้วแต่ถ้าฝั่งนี้ลักษณะความเป็นพ่ีเป็น
น้องเป็นญาติมิตรเอื้ออาทรเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีงานบุญอะไรก็ไปช่วยกัน” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “อย่างวัฒนธรรมเปลี่ยนมีผลก็คือเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันนี้อายุ  50 , 60 ปี รุ่น
อายุน้อย 20 , 30 ปีน้อยมากที่นี้ตอนนี้เขาจะมีการจัดอบรม Young Smart Farmer ซึ่ง Young 
Smart Farmer มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปีมาอบรมกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือจะให้ความรู้
ทางด้านการเกษตรอย่างคนที่อายุน้อย ๆ ก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ ไม่ค่อยมีความรู้ เราก็จะมาให้
ความรู้ ส่วนใหญ่ตัวเกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer เองก็คือบ้านก็ท าเกษตรอยู่แล้วเหมือน
คลุกคลีอยู่กับด้านนี้อยู่แล้ว” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “สังคม วัฒนธรรมไม่น่าจะมีผลนะส าหรับเกษตรกรที่ยังปลูกอยู่คือสวนไม่
เหมือนกับพ้ืนที่ที่ไร่ที่นาเพราะว่าเขาจะท าสวนอยู่ของเขาอยู่ในพ้ืนที่ของเขาเลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
เท่าไร” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
    
  2. ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การท าสวนส้มโอมีการใช้
เครื่องทุ่นแรงในการผลิตมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมคุณภาพดิน การใช้เครื่องพ่นยาและปุ๋ย การใช้
เครื่องสูบน้ า ช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิต รวมถึงช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครื่องสมาร์ท
โฟนโปรแกรมแชทไลน์ระหว่างตัวเกษตรกรด้วยกันเองหรือเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งข่าวสาร
หรือแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้  
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   “ใช้อะไรทีล่ดต้นทุนก็ใช้ อย่างปุ๋ยราคาแพงก็หันไปใช้ปุ๋ยหมักแทนกันและเดี๋ยวนี้
มีปุ๋ยชีวภาพทดแทนกันได้” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเมื่อก่อนนี้ใช้คนฉีดยาฆ่าแมลงต้อง
ใช้คนฉีดถึง 3 คนปัจจุบันนี้ใช้เครื่องฉีดใช้คนเดียวฉีดพ่นยาฆ่าแมลง รดน้ า อย่างรดน้ าเมื่อก่อนใช้สาย
ยางเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้ าฝอยเรือรดแทน” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เทคโนโลยีก็มีผลนะแต่อย่างผมชาวสวนถ้าจะตามเทคโนโลยีตามวิทยาศาสตร์
มันก็ต้องท าหมดฉีดยาหรือบ ารุงอะไรก็ต้องท า ถ้าปล่อยธรรมชาติอย่างผมก็ได้กินแต่มันได้พอสมควร
แต่มันก็ลงทุนน้อยมันก็อยู่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกาย ถ้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องฉีดยาต้องท าอย่าง
นี้ต้องท าอย่างนั้นมันก็ได้ดีแต่การลงทุนเยอะแล้วอันตรายที่สุดคนกินด้วย เพราะว่าคนเก็บไม่ได้ค านึง
ว่าฉีดยาไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่เก็บ ส้มโอไม่ค่อยเท่าไรพืชผักนี้อันตรายที่สุดเลย” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “อย่างเทคโนโลยีก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเครื่องมือก็ไม่มี รดน้ าเราก็ใช้เครื่องถุนแรง” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “บ้านเราเทคโนโลยีก็ไม่มีผลเท่าไรเพราะเราก็ใช้อะไรดั้งเดิมอยู่แล้ว” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
    
   “ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเราก็เอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ไม่ค่อยได้เพราะมันต้อง
ใช้แรงงานคน มันก็ไม่มีอะไรเครื่องมืออะไรที่จะมาให้เรามาใช้ได้ดีกว่าเดิมจะเอาเครื่องจักรกลมาใช้กับ
การเกษตรยังไม่ได้คือส้มโอก็ต้องเก็บเองใช้สายตาใช้ความช านาญเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีพวกนั้นพัฒนา
ไปอย่างเครื่องฉีดยาท าระบบแบบหมอกควันพ้ืนที่น้อย ๆ ก็ไม่คุ้มที่จะไปสร้างเครื่องมือแบบนั้นหลาย
แสนอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากจะเลิกฉีดยาฆ่าแมลง ทุกวันนี้ฉีดสารเชื้อราบ้างเท่านั้นเองเพราะว่าเราฉีด
ร่างกายเราก็แย่” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
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   “เทคโนโลยีส่วนมากก็เหมือนเดิม เปลี่ยนแค่เมื่อก่อนใช้แรงงานเดี๋ยวนี้มี
เครื่องจักรเข้ามาช่วยมีเครื่องตัดหญ้าเข้ามาช่วยก็ไม่ต้องไปถางอะไร เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วย
ทุน่แรงได้เยอะเหมือนข้าวเมื่อก่อนให้มือหว่านเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องพ่นประหยัดแรงงาน เพราะที่นี้ส่วนมาก
จะไม่ค่อยมีการจ้างงานจะท ากันภายในครอบครัว” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “เทคโนโลยีตอนนี้ก็จะมีเรื่องไลน์มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม เดี๋ยวนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็
จะเล่นสมาร์โฟนเยอะแล้วก็จะมีการดึงเข้ากลุ่มแล้วก็ให้ความรู้มีการส่งข่าวเตือนการระบาดอะไรแบบ
นี้” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 

   “เกษตรกรไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเท่าไร เวลาเก็บก็ใช้แรงงานคนเก็บ” 
(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

 
  3. ด้านเศรษฐกิจ จากราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน 
ค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและผลก าไรจากการจ าหน่ายส้มโอที่
เกษตรกรจะได้รับ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “เศรษฐกิจก็มีผลนะอย่างเศรษฐกิจไม่ดีผลผลิตที่ขายออกก็ไม่ได้ราคาและปุ๋ยก็
แพงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นรายได้น้อยลง ยิ่งกฎหมายข้อระเบียบการใช้ยาบางตัวก็จะห้ามใช้พอโดนแบน
เกษตรกรก็ไม่มียาดีใช้ แตภ่าครัฐก็มีโครงการนะอย่างเกษตรก็มาให้ความรู้การใช้ยาอาจจะมีสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตนิดหน่อย” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “เศรษฐกิจส าหรับชาวสวนมันอยู่ตัวแล้ว อย่างราคาส้มโอในอดีตจนปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อก่อนพันธุ์ขาวน้ าผึ้งประชาชนยังไม่ค่อยนิยมจะนิยมแต่พันธุ์ขาวพวงทรงจุก
สมัยนั้นคนจีนจะชอบ” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 



70 
 

   “เศรษฐกิจมีผลมันอาจจะมีตอนที่เราจะซื้อของใช้ของก็แพงอาจจะมีตรงนั้นด้วย 
เพราะรายได้เราไม่ได้เยอะแต่เราก็ต้องซื้อของแพง แต่คนที่มาซื้อส้มโอก็เป็นคนเดิม ๆ ที่เขาเคยกินส้ม
โอเรา” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
    
   “ด้านเศรษฐกิจอย่างตอนนี้ส้มโอราคาเท่านี้ก็อยู่ได้นะแต่กลัวว่าส้มโอรุ่นที่ก าลัง
ท าอยู่ออกมาแล้วราคาจะไปแบบเดิมจะอยู่ไม่ได้ เพราะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นไปหมดทั้งค่าครองชีพ ปุ๋ยยา
ก็ข้ึน แต่ราคาส้มโอก็ขึ้นตามกันไป ตอนนี้ถ้าส้มโอที่ปลูกเป็นระบบตลาดคือออกมาเต็มตลาดราคาส้ม
โอกลับไปแบบนั้นล าบากเลยแล้วทุนที่ลงมากว่าจะถอนได้ยาวเลย” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
   “ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลนะ” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “เรื่องราคาผลผลิตตอนนี้ส้มโอมีน้อยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิต
เพราะว่าส้มโอยังเป็นที่ต้องการของตลาดยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาเท่าไร เพราะว่าบางคนก็ยังขาย
ได้ก็มีพ่อค้ามารับซื้อจะมีทั้งที่ส่งออกนอกแล้วก็เป็นตลาดภายในประเทศแล้วบางคนก็ส่งขายเองตาม
แม่ค้าที่วัดไร่ขงิหรือตั้งหน้าบ้านก็มีเยอะ เพราะว่ามันจะมีคนเริ่มเข้ามาคือพอหลังจากที่น้ าท่วมทางทีวี
ก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าทางตรงนี้คือโชนที่มีส้มโออยู่ก็จะเริ่มมีคนติดต่อมาที่สวนเอง” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 

  4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านกฎหมายและการเมืองไม่ได้มีผลกระทบ
โดยตรงต่อเกษตรกรสวนส้มโอ แต่มาตรการส่งเสริมสินค้า GI หรือ Geographical Indications สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่พยายามให้แต่ละพ้ืนที่มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เช่น ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง ทุเรียนป่าละอูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล้วยเล็บมือนางจังหวัดชุมพร สับปะรดภูแลจังหวัด
เชียงราย โดยส้มโอนครชัยศรีได้ถูกจัดเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ของจังหวัดนครปฐม
ด้วยเช่นกัน แต่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงสินค้า GI ที่ทางกรมส่งเสริม
การเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
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   “การเมืองถามว่ามีผลไหมก็ไม่มีผลโดยตรงแต่มีผลโดยอ้อมพวกนโยบาย” 
(ยศพร นามสมมติ, 2560) 

 
   “การเมือง กฎหมาย ไม่มีผลนะ” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “ที่จริงก็เหมือนที่ขายก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าเป็นส้มโอนครปฐมหรือเปล่า 
แก้ปัญหาของหน่วยงานก็พยายามจะท าจุดรองรับเหมือนจุดจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร แล้วก็
พยายามท า GI จุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีสติ๊กเกอร์ให้ติดกับส้มโอ โดยเริ่มที่เกษตรกรคือเกษตรกรต้อง
ไปจดคือทางส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมส านักงานกระทรวงพาณิชย์ ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการว่า
เกษตรกรมีพ้ืนที่ซึ่งจะพยายามท าให้ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเมื่อก่อนก าหนดแค่อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสาม
พราน อ าเภอพุทธมณฑล ถ้าปลูกที่อ่ืนก็จะไม่ถือว่าเป็นส้มโอนครปฐม” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
  5. ด้านภูมิศาสตร์ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ตั้งของต าบลหอมเกร็ดอยู่ใกล้บริเวณที่ราบ
ลุ่มริมแม่น้ าท่าจีนได้รับอิทธิพลจากแม่น้ าท่าจีนท าให้สามารถเพาะปลูกส้มโอได้ตลอดปี อีกทั้งบาง
ช่วงเวลาได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนท าให้มีสภาพเป็นน้ ากร่อย ซึ่งมีผลต่อรสชาติของส้มโอที่หวาน 
กรอบ อร่อย แต่ด้วยพ้ืนที่ทางการเกษตรได้ถูกขยายตัวเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามายังในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดเพ่ิมมากขึ้นมีการปล่อยน้ าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ าที่
เกษตรกรใช้รดต้นส้มโอ จึงท าให้ลูกส้มโอไม่ออกผลผลิตตามที่ต้องการ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “อย่างสภาพอากาศมีผลแน่นอน ร้อนจัดผลผลิตไม่ดี ส้มโอพอร้อนจัดผิวไหม้จะ
แดงหมด ถ้าแบบนี้ต้องไปแพ็คขายเพราะว่าเนื้อในดีแต่ผิวไม่ดี และที่ส าคัญพ้ืนที่ติดแม่น้ าด้วย เพราะ
พืชต้องใช้น้ าอยู่แล้ว แหล่งน้ าพร้อม ส่วนภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมก็มีเกษตรต าบลคนนี้ที่มาบ่อยทั้งให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยทางการผลิตบ้าง แต่ทาง อบต. ของเราไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยเห็น
ความส าคัญของเกษตรกร” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเพราะว่าโรงงานเยอะขึ้น การใช้น้ าตามแม่น้ าก็มีสารพิษเข้า
มาเจือปนในเมื่อโรงงานเยอะขึ้นการเกษตรก็ท าล าบากคือเมื่อก่อนพอส้มโอออกดอกปุบเราก็รดไปมัน
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ก็ไม่มีอะไรมากมายส้มโอก็ติดลูกติดผลดี แต่ตอนนี้พอรดน้ าช่วงมีผลน้ าไปโดนดอกบ้างจะติดยากขึ้น
เนื่องด้วยแหล่งน้ านี้ไม่ค่อยดี ส่วนในอนาคตก็ต้องท าเรื่อยไปแบบนี้ปลูกแบบผสมกันไป” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ในอนาคตพ้ืนที่ก็น่าจะหมดแค่รุ่นนี้ เพราะขายที่กันหมดแล้วเอาไปท าโรงงาน
เอาไปท าหมู่บ้านเยอะเยะไปหมด แต่ส่วนมากจะเป็นโรงงานมากกว่า ส่วนการสนับสนุนจากหลวงก็มี
เกษตรมาแจก มีประชุมบ้างนาน ๆ ที” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนนี้โรงงานเยอะระบบน้ าไม่ค่อยดีและตอนนี้ไม่ขยายแล้วปลูกแค่นี้พอ” 

 (ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “พออากาศร้อนจัดส้มโอก็ตายยังไม่ทันจะมีลูกก็ยืนต้นตายไม่รู้ว่าเป็นโรคเน่าโคน
เน่าหรือเปล่า และไม่คิดจะขยายสวนแล้วไม่มีใครขายสวนแล้วมีแต่สวนเดิม ๆ สวนเก่า ๆ ขยายสวน
เป็น 10 ไร่ไม่มีแล้วมันยาก ในพ้ืนที่ตอนนี้มีโรงงานก็ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้โรงงานขึ้นเป็นดอกเห็ด
เยอะแยะไปหมดเฉพาะในคลองน้ าเสียสารเคมีก็ลงมาอยู่ในคลองหมด ส่วนจัดกิจกรรมตอนนี้ไม่มีท า
ไรเลยตั้งแต่หลังน้ าท่วมมาก็ไม่ได้อะไรมากมายสวนส้มโอมันน้อยแล้ว” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “สภาพสังคมตอนนี้เป็นเหมือนสังคมเมืองแล้วโรงงานเข้ามาอยู่ทั้งอากาศและน้ า
มีผล สภาพน้ าก็แย่ลงไม่รู้จะอยู่กันได้เท่าไร บางทีหมู่บ้านมาตั้งท าสวนส้มโอไม่ได้เลยน้ าหมู่บ้านร้าย
กว่าน้ าโรงงานอีก เพราะว่าน้ าหมู่บ้านทางการมองไม่เห็นปัญหาน้ าที่ปล่อยออกมาเสียหายหมด ส่วน
ในอนาคตไม่มีขยายพ้ืนที่แล้วและในภาพรวมของต าบลก็ไม่มีขยายพ้ืนที่ปลูกส้มโอแล้วมีแต่จะ
น้อยลง” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
   “สภาพภูมิอากาศมีผลอย่างมากเพราะตอนนี้แดดร้อนไม่ใช่เฉพาะส้มโอแต่กลับ
ทุกพืชเลยตอนนี้ อย่างฝรั่งแป้นตอนนี้ทางคลองจินดารอดูอีก 2 ปีจะแพงเพราะตอนนี้เกษตรกรตัดทิ้ง
เยอะเนื่องจากร้อนจัดมันร่วงผลผลิตมันก็จะน้อยคนจะมาปลูกฝรั่งกิมจูกันเยอะ ธรรมดาปลูกฝรั่งแป้น
สีทองจะเยอะเพราะน้ าหนักมันดีจะให้ลูกดก ปลูกมะพร้าวอ่อนก็เยอะ ทีนี่ก็มีผลกับทุกพืชเพราะมัน
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ร้อนจัดมาก บางทีฝนไม่ตกตามฤดูกาลที่นี้เรื่องสวนไม่ค่อนเท่าไรน้ าพอไม่ต้องรออาศัยน้ าฝน ปัญหา
เรื่องสภาพอากาศร้อนส าคัญสุด” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “สภาพพ้ืนที่คือดินเราเป็นดินเหนียวแล้วก็มีน้ าตลอดปีถึงบางช่วงจะมีน้ าเค็ม
หนุนแต่ว่าส้มโอมันจะชอบอะไรที่กร่อย ๆ คือจะไม่ค่อยมีผลเท่าไรโดยปกติส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูก
ส้มโอก็จะปลูกในร่องสวนก็จะมีการกักเก็บน้ าในร่องสวนอยู่แล้ว ที่นี้ถ้าช่วงแล้งช่วงที่ไม่มีน้ าเราก็
อาจจะอาทิตย์หนึ่งรดน้ าครั้งเดียวเพ่ือที่ว่ารดน้ าครั้งหนึ่งน้ าในร่องก็จะหายไป เกษตรกรก็จะลดวัน
ของการลดน้ าลงเพ่ือที่จะเก็บน้ าไว้ อากาศอย่างปีที่แล้วเจอน้ าเค็มนานเหมือนกัน แต่ว่าถ้าน้ าเค็มอยู่
ประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะไม่มีผลเพราะว่าเกษตรจะมีน้ าเก็บในสวน” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “ตอนนี้อากาศไม่มีผลนะ มันอาจจะเกิดน้อยอย่างอากาศร้อนคือจริง ๆ แล้วไม่ได้
มีผลต่อส้มโออย่างเดียวหรอกแต่เป็นกับทุกอย่าง สมมติว่าเมื่อฝนตกวันนี้แดดร้อนจัดเลยผลผลิตที่อยู่
ในช่วงนี้ก็อาจท าให้ร่วงได้ ถ้าเป็นผลใหญ่ ๆ แล้วไม่ค่อยเป็นไรส่วนเกษตรกรเขาก็จะดูแล สวนส้มโอ
ให้น้ าอยู่ตลอดเวลาสภาพความชื้นในอากาศคงจะไม่ค่อยเท่าไรเพราะว่าของเราจะไม่มีพ้ืนที่ที่เป็น
พ้ืนที่แล้งมีน้ าเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่ติดแม่น้ าถือว่าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม แต่ลุ่มน้ าจริง ๆ คนปลูกจะอยู่ทาง
นครปฐมส่วนใหญ่ไปทางพุทธมณฑลก็มีน้อย บางเลนไม่ค่อยมีคนปลูกทางเราก็พยายามไปส่งเสริมให้
เขาปลูกแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นอย่างไร” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
ส่วนที่ 3 การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 จากการศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบ
อาชีพปลูกส้มโอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งเพศชาย เพศหญิง และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริม
การเกษตร ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอ าเภอสามพราน และเกษตรต าบลหอมเกร็ด 
ที่มีศักยภาพในการตอบค าถามเพ่ือให้ข้อมูลได้ในประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนการท างานล่วงหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพ่ิมมูลค่าของงานให้เกิดประโยชน์สูง
ที่สุด เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาสาเหตุที่จะ
น ามาซึ่งปัญหาให้พบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตาม 2) การก าหนดมาตรการป้องกันต่าง ๆ ไม่ให้
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สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหาเกิดขึ้น และ 3) การวางแผนรองรับปัญหาเพ่ือบรรเทาหรือลดผลกระทบ
ทางลบจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง พบว่า 
 
 3.1 การค้นหาสาเหตุ 
  เกษตรกรสวนส้มโอต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้สภาพแวดล้อมการปลูกส้มโอ
เปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมกับการปลูกส้มโอ  
  1. สภาพดินหรือคุณภาพดินที่ได้มีการพัดพาเอาสารตะกอน สารเคมีรวมถึงสิ่ง
สกปรกเน่าเสียมากับน้ าที่ท่วมและหลังจากที่น้ าท่วมได้ลดลงและพ้ืนที่แห้งปกติแล้วนั้นเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดต้องประสบกับปัญหากับต้นส้มโอยืนต้นตายทั้งหมดหรือผ่านไปประมาณ 
2 เดือนใบของต้นส้มโอเริ่มร่วงจากต้นจนยืนต้นตายเช่นเดียวกัน ท าให้เกษตรกรบางรายต้องตัดสินใจ
ตัดต้นส้มโอทิ้งทั้งหมด เพ่ือท าการปลูกใหม่อีกครั้งแต่พอเกษตรกรได้น ากิ่งพันธุ์มาปลูกใหม่ก็ไม่
เจริญเติบโตงอกงามเหมือนในอดีต ท าให้เกษตรกรมีความสงสัยว่าช่วงหลังจากน้ าลดแล้วนั้นต้องมีสิ่ง
ตกค้างหลงเหลืออยู่ในดินอีกจนท าให้เกิดเป็นดินเสียและเสื่อมโทรมตามมา ปลูกพืชอะไรก็ไม่
เจริญเติบโตงอกงามอย่างในอดีตหรือให้ผลผลิตดีเหมือนที่ผ่านมา เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องดินเสียและดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ ท าได้แค่เพียงการน ารถแม็คโครมาปรับสภาพหน้าดินจึงท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องยอมรับในสภาพของดินและลงมือปลูกต้นส้มโอตามเดิม  
  2. การเกิดเชื้อราในดินที่เรียกว่า โรครากเน่าโคนเน่า โดยก่อนที่น้ าไม่ท่วมโรคราก
เน่าโคนเน่าจะไม่แสดงอาการมากนักแต่ช่วงที่น้ าท่วมเชื้อราตัวนี้ชอบน้ ามากจึงท าให้แพร่กระจาย
อย่างเร็วในพ้ืนที่ท าให้เกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอทิ้งเพ่ือป้องกันการขยายตัวของเชื้อราไปยังต้นส้มโอ
อ่ืน ๆ  
  3. ปัญหาเรื่องการน ากิ่งพันธุ์จากที่อ่ืนมาปลูกในพ้ืนที่ของตนเองแล้วกิ่งพันธุ์ไม่ปลอด
เชื้อ พอระยะเวลา 2 ปีหลังจากที่น ากิ่งพันธุ์มาปลูกแล้วเริ่มแสดงอาการเชื้อราไวรัสในต้นจนเกิดเป็น
โรคกรีนนิ่ง ซึ่งเกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอทิ้งและเผาท าร้าย ไม่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจะดูแลและ
บ ารุงต้นส้มโอมากน้อยแค่ไหนต้นส้มโอก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตเหมือนก่อนที่น้ าไม่ท่วม
ขัง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดท าให้เกษตรกรต้องพบกับปัญหาแมลงเพลี้ยไฟ เพราะต าบลหอม
เกร็ดส่วนใหญ่จะปล่อยต้นส้มโอตามธรรมชาติเพ่ือให้ออกลูกทั้งปี ท าให้เกษตรกรบางรายต้องปลูกพืช
ชนิดอื่นทดแทนพ้ืนที่ปลูกส้มโอ และพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดก็มีแนวโน้นที่จะลดน้อยลงเรื่อย 
ๆ เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกส้มโออยู่นั้นอายุค่อนข้างมากอีกทั้งไม่มีผู้สืบทอดต่อเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่
นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
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   “ปัญหาตอนนี้คือโรครากเน่าโคนเน่าที่มาจากน้ าท่วม ปัญหาเรื่องดินที่ บางสวน
ต้องกลับดินเพื่อที่จะปลูกใหม่ก็แล้วแต่ทุนที่มีด้วย เพราะใช้ทุนตรงนั้นเยอะ น้ าท่วมที่ต าบลหอมเกร็ด
ในอ าเภอสามพรานนี้น้ าท่วมขังมากที่สุด ส้มโอตายหมด 100% น้ าขังอยู่ไม่รู้เอาแร่ธาตุอะไรมาบ้าง 
บางสวนปลูกส้มโอไปตายตอนแรกปลูกก็งามพอสักปหีนึ่งชะงัก ไม่ข้ึนเลย” 

 (ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนนี้เจอปัญหาคือปลูกส้มโอแล้วไม่ค่อยเจริญงอกงามเพราะดินเสื่อมโทรม
เสื่อมสภาพโดนน้ าท่วม 100% เลยในต าบลหอมเกร็ดเป็นต าบลที่น้ าท่วมสูงที่สุดแล้วก็ขังนานที่สุด
เพราะเป็นต าบลที่ต่ าและติดแม่น้ า หลังน้ าท่วมต้นส้มโอก็ต้องตัดต้นทิ้งเพราะต้นส้มโอตายรับไม่ได้ใน
เมื่อส้มโอล้มต้นส้มโอก็ยืนต้นตาย พอหลังน้ าท่วมสักเดือน 2 เดือนต้นใบร่วงตายหมด” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ปัญหาก็แมลงแต่ก็ไม่เป็นไร มีโรคเน่าโคนเน่าตามประสาของคนท าสวนก็แก้ไข
กันไป หลังน้ าท่วมต้นส้มโอตายหมดไม่เหลือสักต้น พอน้ าลดแห้งแล้วก็ต้องตัดต้นส้มโอทิ้งหมดเลย 
ฟ้ืนฟูกันใหม่ค่อย ๆ ปลูกกันใหม่ ๆ ค่อย ๆ ท ากันใหมห่มดเลย”  

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนนี้หน้าดินเสียปลูกส้มโอบางต้นก็ไม่ขึ้นดินไม่ดี อย่างตอนน้ าท่วมต้นส้มโอนี้
ตายหมดไม่เหลือสักต้นไม่เหลือเลย บ้านที่บ้านติดแม่น้ าเราก็คิดว่าที่บ้านเราสูงแล้วจากน้ าปกติปี  
พ.ศ. 2526 ก็ไม่ท่วมเอาอยู่ แล้วมาปี พ.ศ. 2538 น้ าเยอะอีกรอบหนึ่งก็เอาอยู่ แล้วก็มาปี พ.ศ. 2544  
พ.ศ. 2545 ก็เอาอยู่ไม่ท่วม แต่พอมาปี พ.ศ. 2554 ก็คิดว่าไม่น่าจะมาเยอะขนาดนั้นที่เอาอยู่เพราะ
คันมันสูงอยู่แต่ปรากฎว่าเอาไม่อยู่ต้นส้มโอตายหมด ทุกสวนจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมดว่า
ปลูกไม่ข้ึน ปลูกใหม่ ๆ ไปได้ดีพอเริ่มออกยอดใบจะเล็ก ๆ เหี่ยวตายไปต้นตายไปแบบนี้เจอปัญหากัน
ทุกสวน ก่อนที่น้ าจะท่วมก็เอารถแม็คโครมาปรับหน้าดินกันหมดพอน้ าท่วมก็เอามาตักอีกเหมือนปรับ
ดินให้แห้งตากดินจนแห้งแล้วถึงจะปลูกใหม่” 

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 
   “หลังจากน้ าท่วมส้มโอตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลย น้ าท่วมเสร็จก็ใช้แม็คโครมา
ยกแล้วปลูกใหม่ ปัญหาตอนนี้ทั้งสภาพแวดล้อม ดิน อากาศ เดี๋ยวนี้ร้อนมาก” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
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   “ตอนนี้ปลูกไม่ขึ้นเลย ส้มโอยืนต้นตายไปเฉย ๆ เราก็ดูต้นที่ดีก็ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม่ดีก็
ตัดทิ้ง มองแล้วพ้ืนที่เราไม่ได้กินลูกล้มโอแน่ เดือนครึ่งทีน่้ าท่วมขังพอหลังน้ าท่วมก็ไม่เหมือนเดิม ก่อน
น้ าท่วมปลูกยังได้กินลูก แต่พอมาตอนนี้ไม่ได้เลย” 

(ปองทิพย์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “หลังน้ าท่วมมานี้สงสัยจะเป็นโรคเน่าโคนเน่าสมัยก่อนไม่มีกากไม้ต้นก็อยู่มีลูกมี
เต้าตอนนี้ไม้ค้ ายันกี่ค้ ายังไม่อยู่เลยโคนมันโยกหมดพอนั้นต้นส้มโอก็ตาย ต้องตัดทิ้งพอเป็นปุบก็เริ่ม
โรยราไปแล้วก็ตาย พอตายก็โคล่นทิ้งแล้วก็ปลูกอะไรที่ได้ง่าย ส้มโอกว่าจะได้กินตั้ง 5 ปีกว่าจะเก็บลูก
ได้กินได้ต้นไม่ใหญ่เหมือนสมัยก่อน ก่อนนี้ต้องข้ึนต้นเก็บเลยสมัยนี้ไม่ได้แล้ว” 

(เพียงขวัญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “มีปัญหาคือหลังจากท่ีภาวะน้ ามาท่วมขังอยู่นานไม่รู้อะไรมาตกค้างอยู่ในดิน ดิน
ไม่เหมือนเดิมแล้วรัฐไม่เคยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้เวลามาก็มีหลายโครงการมาจัดอบรมให้มาเรียนรู้
เรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีเรื่องนั้นเราก็รู้อยู่แล้วการปลูกการฟ้ืนฟู แต่สิ่งที่เราอยากได้และแก้ไม่ตกคือเราไม่
รู้ว่าดินเรามีอะไรมาตกค้างน่าจะมีโครงการน าดินเราไปตรวจบ้างมีสารอะไรอยู่ในดินบ้างแล้วจะแก้ไข
อย่างไร ถ้าเกิดตรวจแล้วมันมีปัญหารัฐมีโครงการมาช่วยเหลืออะไรบ้าง” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
   “ส้มโอต าบลหอมเกร็ดดั้งเดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอถึง 70% ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ต าบล ต าบลหอมเกร็ดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,660 ไร่คือพ้ืนที่เยอะเมื่อก่อนส้มโอมีปลูกกันทุกหมู่บ้าน แต่ที
นี้ 4 หมู่อุตสาหกรรมเข้ามารุกคือพ้ืนที่ปลูกส้มโอจะหายไปเยอะเหลือก็จะมีที่หมู่ 1 กับหมู่ 2 นี้ แล้ว
หลังจากน้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 มานี้ พ้ืนที่ก็จะหายไปส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้มี
ประมาณ 1,000 ไร่นิด ๆ แล้วก็มีเกษตรกรอยู่ประมาณ 160 รายที่ปลูกส้มโออยู่ แล้วก็แนวโน้มพ้ืนที่
จะลดลงเนื่องจากปัญหาบางสวนที่คนแก่ ๆ  ที่ท าไม่ไหวแล้วปลูกก็ไม่รู้จะทันได้เก็บลูกกินหรือเปล่า
แล้วก็ลูกหลานไปท างานบริษัทท างานโรงงานกันหมดส่วนมากจะไม่มีคนจะสืบต่อ แล้วก็จะมีอีกปัญหา
หนึ่งคือปัญหาเรื่องดิน ปลูกส้มโอแล้วตายหรือว่าไม่เจริญเติบโต บางคนก็ปล่อยทิ้งก็มีหรือบางคน
พยายามเอาพืชอ่ืนมาปลูกแซมก่อนท าสวนส้มโออาจจะช่วยบ ารุงดูแลรักษากันไป เผื่อต้นส้มโอจะได้
ฟ้ืน แต่แนวโน้มปลูกก็จะน้อยลงเรื่อย ๆ และอีกปัญหาหลัก ๆ ก็จะเป็นเรื่องดิน เรื่องราคาไม่มีปัญหา 
ศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีตอนนี้ เรื่องโรคพวกนี้มันมาจากดิน ถ้าเทียบในต าบลที่ปลูกส้มโอทางต าบลหอม
เกร็ดเรื่องคุณภาพจะด้อยกว่าทางต าบลบางเตย ต าบลทรงคนอง เนื่องจากว่าทางนั้นการไว้ลูกส้มโอ 
ต าบลบางเตย ต าบลทรงคนอง เดี๋ยวนี้จะท าส้มโอส่งออกต่างประเทศกันเยอะ ส้มโอส่งออกนอกเขา
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จะไว้เก็บยาวนานนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นทางต าบลหอมเกร็ดส่วนมากจะปล่อยตามธรรมชาติไว้ลูกทั้งปี 
คุณภาพก็จะด้อยลงมานิด เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต าบลหอมเกร็ดจะกลายเป็นลักษณะว่า พอท างานโรงงาน
อาชีพหลักวันเสาร์วันอาทติย์ถึงมีเวลามาดูสวนถึง 60% น้อยคนที่จะท าสวนอย่างเดียว บางคนก็จะไป
ค้าขายพอมเีวลาว่างถึงมาดูแลสวน” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
   “ตอนนี้เปลี่ยนไปมากตั้งแต่น้ าท่วมใหญ่ก่อนช่วงน้ าก็มีการดูแลต้นส้มโอปกติ มี
การใส่ปุ๋ยใช้ยาปกติโรคแมลงก็มีค่อยมีปัญหาในการดื้อยา ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคุมไม่อยู่ แต่พอมาช่วง
น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรจะเริ่มปลูกส้มโอปี พ.ศ. 2555 หลังจากที่เริ่มปลูกได้ประมาณปีหรือ 2 
ปีช่วงแรกการปลูกต้นส้มโอเจริญเติบโตได้ปกติ แต่พอต้นส้มโอสัก 2 ปีเริ่มจะไม่โต รากก็จะไม่เดิน มี
ปัญหาเรื่องแคะแกน ส่วนเรื่องผลผลิตจะยังไม่ให้ผลผลิตช่วงนี้เพราะส้มโอ 5 ปีขึ้นไปถึงจะเริ่มมี
ผลผลิต พอมันแคะแกนจากเดิมที่เคยให้ผลผลิตปี 3 ปี 4 ส้มโอก็จะไม่ได้ส้มโอจะโตช้าส้มโอก็จะยึด
อายุออกไป  ทีนี้ปัญหาที่ว่าส้มโอไม่โตคือเท่าที่ได้ปรึกษากับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน แนะน าว่าเกิดเชื้อรารากเน่าโคนเน่าคือเดิมเชื้อรารากเน่าโคนเน่ามันอยู่ในดินอยู่
แล้ว แต่ว่ามันไม่แสดงอาการมากแต่พอมาช่วงน้ าท่วมเจอกับน้ าเชื้อราตัวนี้มันชอบน้ ามาก พอมันเจอ
กับน้ าปุบก็แพร่ขยายอย่างเร็ว ทีนี้จากเดิมบางสวนอาจจะมีหรือเป็นสักต้น 2 ต้น 3 ต้น 4 ต้นพอมา
เจอน้ าปุบเชื้อราก็ขยายแพร่กระจายทีนี้ก็เริ่มเป็นเยอะขึ้น พอเริ่มเป็นเยอะขึ้นเกษตรกรบางคนก็ไม่รู้
ว่าเป็นเพราะอะไร พอใส่ยาใส่อะไรไม่หายต้องตัดทิ้งคือเกษตรกรยอมที่จะตัดตอนอายุต้นยังน้อย
ดีกว่าปล่อยให้ต้นส้มโอไม่โตอยู่อย่างนั้น หลังน้ าท่วมส้มโอตายหมดเกษตรกรก็ไปหากิ่งพันธุ์มาจากที่
อ่ืน การน ากิ่งพันธุ์มาจากที่อ่ืนจะมีปัญหาเรื่องกิ่งพันธุ์ไม่ปลอดเชื้อมีเชื้อติดมากับตัวกิ่งพันธุ์เลย พอ
น ามาปลูกในระยะแรก ๆ จะยังไม่แสดงอาการแต่พอต้นไปได้ 2 ปีเริ่มแสดงอาการเรียกว่า โรคกรีนนิ่ง 
โรคกรีนนิ่งเป็นเชื้อราไวรัสที่อยู่ในต้นเลยท าอะไรไม่ได้ต้องตัดทิ้งและเผาท าร้ายอย่างเดียวท าเฉพาะ
ต้นที่เป็น ส่วนใหญ่จะมากับกิ่งพันธุ์พอแสดงอาการปุบก็ต้องตัด มีบางคนเลือกที่จะตัดเฉพาะกิ่งคือโรค
กรีนนิ่งจะแสดงอาการที่ใบ เกษตรกรก็จะเลือกตัดเฉพาะกิ่งที่เป็นเพ่ือรักษาต้นนั้น แต่ว่าพอตัดปุบพอ
แตกใบก็เป็นอีกท าอย่างเดียวคือต้องตัดทิ้งเลยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้และจะมีปัญหาเรื่องแมลงที่ตอนนี้ที่
เจอก็คือเพลี้ยไฟ ประมาณว่าดื้อยา สภาพอากาศบางทีร้อน ร้อนจัดเพลี้ยไฟจะมา บางทีอยู่ดี ๆ มีฝน
อะไรแบบนี้ด้วยสภาพอากาศโรคมันเอ้ือต่อการระบาดของโรคแมลง” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 

   “ภาพรวมพ้ืนที่ไม่มีปัญหามีแต่เรื่องปัญหาพ้ืนที่ที่ลดลงหลังน้ าท่วมมาลดลงแต่
เกษตรกรที่ปลูกส้มโอก็มีปลูกอยู่เพราะรัฐเข้าไปช่วยเหลือปัญหาอุทกภัย ช่วยเหลือพืชอนุรักษ์ สภาพ
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อากาศนั้นทางเกษตรกรเขารับได้เพราะพ้ืนที่นี้เป็นแหล่งน้ า น้ ามีอยู่แล้ว แต่เมืองที่เข้ามารุกพ้ืนที่ทาง
การเกษตร เกษตรกรก็ขายที่อย่างแถวเซ็นทรัลศาลายาเมื่อก่อนแถงนั้นปลูกส้มโอกันทั้งนั้นพอหลังน้ า
ท่วมมีคนมากว้านซื้อที่ดินเกษตรกรก็ขายแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังท าอยู่แต่มันก็น้อยลงคือลดลงด้วยสภาพ
เมืองที่เข้ามาด้วย แต่ก็มีสวนใหม่ ๆ ที่เขาไปปลูกแถวอ าเภอนครชัยศรีคือออกนอกเมืองไป ซึ่งตามจริง
ส้มโอจะอยู่แถวต าบลทรงคนอง ต าบลไร่ขิง ต าบลบางเตย เป็นส่วนใหญ่ ส่วนต าบลหอมเกร็ดพ้ืนที่จะ
อยู่ทางฝั่งซ้ายของขาเข้ากรุงเทพเรื่องการปรับตัวจะไม่ค่อยเท่าไร” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
 3.2 การก าหนดมาตรการป้องกัน 
  การก าหนดมาตรการป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมา พบว่า  เกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอหลังจากที่ประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังในปี พ.ศ. 2554 มาแล้วนั้นได้มีการป้องกันปัญหา
ดังกล่าวเบื้องต้นในพ้ืนที่สวนของตนเอง  
  1. การซื้อดินเพ่ือท าเป็นคันล้อมบริเวณรอบ ๆ สวนให้มีความสูงและความกว้าง
เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม เพ่ือป้องกันในอนาคตถ้าน้ าไหลผ่านมายังบริเวณพ้ืนที่ของตนเองจะได้ไม่เข้าไป
ท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรเหมือนครั้งที่ผ่านมา และถ้าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบ
กับปัญหาน้ าท่วมขังอีกครั้งเกษตรกรบางรายก็ยังคงจะท าสวนปลูกส้มโอต่อไปหลังจากที่น้ าลดลงแล้ว
เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่นั้นเปล่าประโยชน์  
  2. ปัญหาสภาพดินเสียและเสื่อมโทรมที่เกษตรกรพบเจออยู่นั้นนอกจากจะปรับหน้า
ดินแล้วเกษตรกรยังแก้ไขปัญหาด้วยการล้มสวนแล้วหันไปท านาแทนก่อนเพ่ือให้ดินปรับสภาพแล้ว
ค่อยกลับมาท าสวนปลูกส้มโอและพืชชนิดอื่น ๆ อีกครั้ง อีกทั้งเกษตรกรต้องใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ราดลง
ไปในดินเพื่อให้ดินปรับสภาพให้ดีมากที่สุดป้องกันไม่ให้ดินเสียและเสื่อมโทรมอีกส าหรับการเพาะปลูก
ส้มโอในอนาคต  
  3. ทางส านักงานส่งเสริมการเกษตรจะนัดหมายและประสานงานไปยังเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอในการขุดดินในพ้ืนที่ตนเองเพ่ือน าไปตรวจหาค่าความผิดปกติของดินว่าท าให้ต้นส้มโอไม่
เจริญเติบโตงอกงามออกผลผลิตอย่างแต่ก่อนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขสภาพดินในพ้ืนที่ต่อไป 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “ในอนาคตเราวางแผนไว้ เพราะเรามีตลาดอยู่แล้วตลาดก็ไปได้เพราะส้มโอขาย
ได้ ที่นี่ตั้งแต่ดั้งเดิมท าอาชีพสวนส้มโอมาตลอด ถึงแม้ว่าจะน้ าท่วมอย่างไรก็ยังต้องท าส้มโอ แล้วอีก
อย่างหนึ่งหลังจากน้ าท่วมแล้วจากส้มโอลูกละ 60 บาท เป็นลูกละ 120 บาทราคาขึ้นอีกเท่าตัว 
เกษตรกรบางคนเขาไม่ปลูกกัน บางคนอายุมากแล้วเพราะส้มโอต้องใช้เวลา 4 – 5 ปีกว่าจะออกลูก 
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พูดเป็นภาษาชาวบ้านคือ ไม่รู้ว่าจะทันได้เก็บกินหรือเปล่า ลูกหลานก็ไม่ท าต่อแต่ส่วนมาก 90% ก็
ต้องกลับไปปลูกส้มโอเหมือนเดิม อย่างไรก็ต้องมีในสวนบ้าง เล็กน้อยก็ต้องมสี้มโอปลูกไว้” 

(ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “ถ้าด้านภัยธรรมชาติก็ซื้อดินตักล้อมให้สูงขึ้นเสริมเพ่ือวันข้างหน้าถ้าน้ ามาอีกจะ
ได้ตั้งรับได้ และอยากให้ภาครัฐเข้ามสนับสนุนด้านปุ๋ยยาที่มีราคาแพง ช่วยควบคุมปุ๋ยยาเพราะเป็น
เรื่องของต้นทุนทางการผลิต ภาครัฐมาสนับสนุนปุ๋ยยาบ้างก็จะลดต้นทุนการผลิตของชาวสวนไปได้อีก
ส่วนหนึ่ง” 

(จ ารูญ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ที่จริงชาวสวนได้เตรียมป้องกันไว้เต็มที่อยู่แล้วอย่างของผมก็เตรียมลงดิน
ป้องกันไว้หมด ชาวสวนส่วนใหญ่จะท าคันล้อมเพ่ือกั้นน้ าไว้ แล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ภาครัฐมาช่วยค่า
ปุ๋ยค่ายาให้ราคาถูกลงและช่วยหาตลาดที่เขาไม่ดีให้มากกว่า” 

(คมสันต์ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ถ้าน้ าท่วมอีกก็เตรียมเลิก เพราะคันสูงก็ตักไม่ไหวแล้วถ้าน้ าท่วมอีกก็เลิกท าแล้ว 
ดินก็เสีย”  

(รุ่งวิภา นามสมมติ, 2560) 
 

   “ทุกวันนี้แก้ดินก็ใช้น้ าหมักบ้างใช้เชื้อราบ้างท าไปก็ยังแก้ไขไม่ได้ 100% ก็ยังมี
ปัญหาอยู่ ดินพอเราขุดลงไปจะมีแดง ๆ เหมือนสนิมอยู่ในดิน บางทีแก้ไขโดยการล้มสวนแล้วไปท านา
แล้วกลับมาท าใหม่คือการล้างดิน ทุกวันนี้ใช้พวกจุลินทรีย์ น้ าหมักมาราด ซื้อยาฆ่าราในดิน ปัญหาที่
เราท าไปก็ยังไม่รู้เลยว่าดินมันเกิดอะไรขึ้น” 

(ยศพร นามสมมติ, 2560) 
 
  “การลดผลกระทบเรื่องดินก็จะมีเรื่องการประสานงานเอาดินไปตรวจเราก็จะให้
เกษตรนัดหมายและแนะน าในการขุดดินเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ช่วยประสานส่งไปตรวจที่พัฒนาที่ดิน 
เพ่ือรู้ค่าของดินเพ่ือจะได้มาปรับปรุงสภาพหน้าดิน ถ้าดินไม่ดีเป็นกรดดินจะชะงักการเติบโตได้” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
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 3.3 การวางแผนรองรับปัญหา 
  เกษตรกรสวนส้มโอมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรเทาหรือลด
ผลกระทบจากสาเหตุที่คาดไม่ถึงจากการเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง โดยเกษตรกรมีการวางแผนใน
เรื่องของ 1. การปลูกพืชชนิดอ่ืนควบคู่ไปด้วยแทนการปลูกส้มโออย่างเดียวเนื่องจากผลผลิตส้มโอใช้
เวลานานถึง 5 ปี โดยพืชที่ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น เช่น ฝรั่ง ขนุน มะนาว มะละกอ มะพร้าวอ่อน 
มะม่วง ละมุด กล้วยหอม หมาก พริกขี้หนูหอม ถั่ว แตงกวา มะเขือ เป็นต้น 2. ส านักงานเกษตร
อ าเภอสามพรานได้น านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการที่ดูแลรับผิดชอบต าบลหอมเกร็ดเข้าให้
ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการควบคุมโรคแมลง การท าปุ๋ยหมัก การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
สนับสนุนปัจจัยสาธิตเพ่ือเป็นสูตรตัวอย่างให้กับเกษตรกรสวนส้มโอ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
   “รับมือมีก็ปลูกพืชล้มลุก พืชระยะสั้นไปก่อน พวกกล้วยปลูกแซมไปก่อน 
เหมือนว่าปลูกพืชอ่ืนเสริมรายได้ อย่างมะนาวปลูกไว้ปีกว่า ๆ ก็มีลูกให้เก็บแล้ว อย่างของเราจะปลูก
ทองหลางเพ่ือเอาใบมันมาเป็นปุ๋ย หมากก็มีปลูกไว้เพราะหมากไม่แย่งอาหารกัน แถมต้นหมากช่วยบัง
แดดด้วย ถ้าสมมติน้ าท่วมอีกเราก็ปลูกส้มโอเป็นหลักต่อเพราะส้มโอมีราคาดีเราก็ปลูกไว้เยอะหรือ
อาจจะปลูกส้มโอแซมไปกับพืชชนิดอื่น” 

 (ปกรณ ์นามสมมติ, 2560) 
 
   “หลังจากน้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 เรายังไม่ได้เก็บส้มขายเลย อาศัยเก็บอย่างอ่ืน
แทน กล้วยบ้าง หมากบ้าง ตอนนี้ก็ว่าจะเลิกปลูกส้มโอแล้วไม่ไหว ถ้าเลิกปลูกส้มโอจะปลูกมะพร้าว
แทนคือสบายเข้ามาตัดเอง อย่างหมากเล็กก็ได้ประมาณ 40,000 – 50,000 บาท เขาเข้ามาตัดเอง
อะไรเองเราแค่ดูกิโล แต่มันท าได้ไม่ถาวร สะพายเครื่องฉีดยาก็จะไม่ไหวแล้วเข่าเสื่อม ปวดเข่า เดี๋ยวนี้
จ้างเขาดูดเลนเพ่ือให้หมากกินเลน” 

(ชมพูนุช นามสมมติ, 2560) 
 

   “ก็อาจจะปลูกฝรั่ง ปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าว แทนส้มโอ เพราะหลังน้ าท่วมส้มโอ
ตายหมด” 

(พรพรรณ นามสมมติ, 2560) 
 
   “ตอนนี้ปล่อยแล้วส้มโอ หาปลูกของอ่ืนเข้าไปใหม่แทน เพราะว่าส้มโอตายเป็น
ต้น ๆ เลยตั้งแต่น้ าท่วมมายังไม่ได้เก็บลูกเลยไม่ได้ขายเลยส้มโอ ต้นตอนนี้ก็จะตายแล้วเลยปลูกของ



81 
 

อ่ืนแทนไป เพราะว่าส้มโอหวังไม่ได้แล้ว ปลูกมะพร้าว ปลูกหมาก ปลูกขนุน ทดแทนแล้วหาอย่างอ่ืน
แซมลงไปแทน อย่างตอนนี้ขนุนเริ่มตัดไปบ้างแล้ว ส่วนหมากยังไม่ได้เก็บลูกเพ่ิงจะเริ่มเก็บลูก” 

 (อัมพร นามสมมติ, 2560) 
 

   “ถ้าปลูกไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องปลูกอย่างอ่ืน อนาคตต้องปลูกไม่ให้ที่ดินมันว่างเปล่า” 
(ยศพร นามสมมติ, 2560) 

 
  “ทางราชการส่วนมากจะถ่ายทอดความรู้แต่เดี๋ยวนี้จะมีเรื่องการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเข้ามาเหมือนเป็นปัจจัยสาธิต อาจจะสนับสนุนเรื่องหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
นิดหน่อยช่วยเป็นสูตรตัวอย่าง ส่วนมากจะเป็นถ่ายทอดความรู้เรื่องนั้น ๆ ไปส่วนช่วงไม่มีโครงการ
เกษตรกรรายไหนมีปัญหาก็จะประสานมาทางเกษตรต าบลไป เกษตรต าบลก็จะเข้ามาแนะน ามาดู
สวนมีปัญหาตรงไหนแนะน าทางแก้ไข แต่ที่นี่เกษตรกรก็ต้องช่วยตัวเองในเรื่องของการลงทุน เพราะ
บทบาทหน้าที่หลักก็คือแนะน าส่งเสริมให้ความรู้” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
  “ส่วนใหญ่ทางส านักงานเกษตรจะให้ความรู้กับการใช้สารชีวพันธุ์ เพราะว่าปีนี้
นโยบายจะให้ลดต้นทุนการผลิตก็ต้องเน้นไปที่การใช้สารชีวพันธุ์ ใช้สมุนไพรไล่แมลงอะไรประมาณนี้ 
แล้วก็แนะน าการท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดการใช้สารเคมี เพราะว่าเรื่องการให้ปุ๋ยเคมีก็มีผลกับดิน การใช้
ปุ๋ยเคมีมาก ๆ ท าให้ดินแน่นก็จะปรับให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเพ่ิมไปแต่ว่าต้องใช้ควบคู่
กัน เพราะว่าสารอาหารของตัวปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์มีไม่เท่าปุ๋ยเคมีมันต้องใช้คู่กันไป ส่วนใหญ่จะเน้น
จากอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะอบรมไม่เหมือนกัน ทางโซนต าบล
ทรงคนอง ต าบลหอมเกร็ด จะเป็นเรื่องส้มโอ ทางต าบลบางช้าง อ าเภอสามพรานก็จะมีเป็นเรื่อง
มะพร้าว ฝรั่ง แล้วแต่คือเหมือนว่าแต่ละต าบลเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชเหมือน ๆ กันเวลาจัด
อบรมก็จะเรียกทั้ง 2 กลุ่มแล้วก็จะไปเน้นเรื่องโรคแมลงที่มันได้ทั้ง 2 พืชก็จะเป็นพวกแมลงวันทอง 
แมลงที่กินทั้ง 2 พืช” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
  “ถ้าส าหรับส านักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดที่เข้าไปด าเนินการคือการบริการ
ให้ความรู้เรื่องของการลดการใช้สารเคมี หลังน้ าท่วมจะมีแผนเป็นระยะ ๆ แต่ตอนนี้ส้มโอเริ่มให้
ผลผลิตคงท่ีแล้ว ตอนนี้ก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ิมเติมโดยขยายพื้นท่ีไปตามอ าเภอต่าง ๆ ก็คือการ
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ส่งเสริมการให้ความรู้ ในเรื่องของการลดต้นทุน การใช้สารชีวพันธุ์  ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ลดการใช้
สารเคมี” 

(เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกร
สวนส้มโอและศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม  โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบ
อาชีพปลูกส้มโอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งเพศชาย เพศหญิง และมีศักยภาพให้ข้อมูลได้ 
จ านวน 9 ราย และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนครปฐม 
เกษตรอ าเภอสามพราน และเกษตรต าบลหอมเกร็ด จ านวน 3 ราย ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 จากการศึกษาระบบการด าเนินงานในด้าน ปัจจัยการผลิตส้มโอ (Input) กระบวนการ
ผลิตส้มโอ (Process) และผลผลิตส้มโอ (Output) สรุปได้ว่า 
 1.1 ปัจจัยน าเข้าของเกษตรกรสวนส้มโอ  
  1. ด้านเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต าบลหอมเกร็ดอายุระหว่าง 49 – 66 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา บางรายจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี มีการถือ
ครองที่ดินเฉลี่ย 4 – 22 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการถือครองที่ดินของตนเองมีเพียงบางรายเป็นของญาติพ่ี
น้องที่ให้ดูแลแทนร่วมการถือครองที่ดินของตนเอง เกษตรกรมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 6,000 – 20,000 
บาท โดยเริ่มเรียนรู้การปลูกส้มโอจากบรรพบุรุษตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งในอดีตบรรพบุรุษท านามาก่อน
แล้วปรับเปลี่ยนพื้นที่มาท าสวนผลไม้พร้อมปลูกส้มโอในสวน ท าให้เกษตรกรยึดการประกอบอาชีพท า
สวนผลไม้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มโอเกษตรกรให้ความสนใจและปลูกเป็นจ านวนมากใน
พ้ืนทีเ่นื่องจากต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมถือเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ดีมีคุณภาพ 
  2. ด้านเงินทุน ปัจจุบันเกษตรกรใช้เงินทุนของตัวเองในการลงทุนท าสวนเป็นหลัก
แตอ่ดีตจะใช้ทุนของบรรพบุรุษในการน ามาลงทุนเมื่อจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้แล้วน าไปช าระ
คืนภายหลัง แตป่ัจจุบันมีเกษตรกรบางรายกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ในการลงทุนท าสวนเพ่ือน ามาปรับท้องร่องสวน ซื้อปุ๋ย ซื้อดิน ซื้อมูลวัว ซื้อยาบ ารุง เป็นต้น 
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โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะลงทุนทีละน้อยเพื่อให้เงินทุนมีการหมุนเวียนและเมื่อจ าหน่ายผลผลิตได้แล้ว
จะเก็บออมไว้ส าหรับลงทุนท าสวนรอบถัดไป 
  3. ด้านวัตถุดิบ เกษตรกรนิยมปลูกส้มโอ 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาว
น้ าผึ้ง เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่ตั้งแต่อดีตโดยเกษตรกรท าขยายสายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพ่ือน ามา
ปลูกทดแทนต้นที่ก าลังตาย แต่หลังจากที่เกษตรกรต้องประสบปัญหาน้ าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 
ต้นส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่ได้ล้มตายไม่สามารถน ามาตอนกิ่งหรือขยายพันธุ์ เพ่ือปลูกใหม่ได้ 
เกษตรกรต้องซื้อสายพันธุ์ส้มโอจากอ าเภอใกล้เคียงอย่างต าบลทรงคนอง ต าบลบางเตยหรือต าบลไร่
ขิง ราคากิ่งพันธุ์ละ 40 – 50 บาทต่อสายพันธุ์ หรือเกษตรกรบางรายมีญาติพ่ีน้องละแวกใกล้เคียงจะ
ขอกิ่งพันธุ์ส้มโอทั้ง 2 สายพันธุ์มาปลูกในพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพดินเหนียวที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การปลูกส้มโอเป็นอย่างมาก โดยก่อนปลูกส้มโอเกษตรกรมีระยะพักฟ้ืนดินประมาณ 3 เดือน
เพ่ือตากดินให้แห้งมีการปลูกฟักหรือแฟงเพ่ือปกคลุมดินด้วยหรือน ามูลวัวมูลไก่ใส่บ ารุงดินเพ่ือให้ดิน
ปรับสภาพหรือถ้าเกษตรกรท่านใดมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่จะน ารถแม็คโครมาปรับสภาพดินแทนหลัง
จากนั้นก็สามารถปลูกส้มโอได้เลย ช่วงระยะเวลาที่ปลูกส้มโอนั้นเกษตรกรจะเน้นปลูกแบบธรรมชาติ 
บ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ยหมักที่ท าขึ้นจากหน่อกล้วย มูลหมูหรือปุ๋ยคอกที่ซื้อมูลวัวมาผสมใส่บ ารุงต้นส้ม
โอปีละ 2 – 3 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีตราเรือใบบ้างเป็นครั้งคราวที่ซื้อจากร้านค้าละแวกใกล้เคียงโดยปุ๋ย 
1 กระสอบ น้ าหนัก 50 กิโลกรัม ราคา 900 กว่าบาทซ่ึงสามารถใส่บ ารุงกับพืชชนิดอื่น ๆ ในสวนได้ ที่
ส าคัญต าบลหอมเกร็ดมีที่ตั้งใกล้แม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านต าบล ท าให้เกษตรกรมี
น้ าใช้ส าหรับการเพาะปลูกส้มโอและท าสวนตลอดตลอดทั้งปี 
  4. ด้านเครื่องมือเครื่องจักรจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบดั้งเดิมที่ง่ายต่อการใช้งาน
และเคยใช้ประจ าในสวน ได้แก่ จอบส าหรับขุดดิน กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า 
เครือ่งฉีดพ่นยา และเรือรดน้ า เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานท าให้
เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องซ้ือเครื่องมือเครื่องจักรบ่อย 
  5. ด้านการบริหารจัดการมีการยกร่องสวนในพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
เพาะปลูกแบบธรรมชาติเน้นการไม่ใช้สารเคมีหรือถ้าเกษตรกรจ าเป็นใช้สารเคมีจะพยายามใช้สารเคมี
ให้น้อย เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
 1.2 กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ  
  กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดิน เริ่มจากการขุดหลุมเพ่ือตากดินให้สารเคมีในดินแห้งและ
ระเหยออกประมาณ 3 เดือนจากนั้นใส่ปุ๋ยคอกที่ผสมจากมูลวัวมูลไก่ลงในหลุดที่ขุดเพ่ือให้ดินปรับ
สภาพก่อนเริ่มท าการปลูก  
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  ขั้นตอนที่ 2 การเพาะกิ่งพันธุ์ เริ่มจากการน ากิ่งตอนพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมา
ช าลงดินเพื่อให้เกิดรากช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน พอเริ่มเข้าช่วงฤดูฝนก็สามารถขุดพันธุ์
ส้มโอที่ช าไว้ย้ายไปปลูกในที่เตรียมขุดไว้ ถ้าเกษตรกรเริ่มลงมือปลูกส้มโอช่วงฤดูร้อนต้นส้มโอจะไม่
เจริญเติบโตเพราะอากาศร้อนส่งผลให้ดินมีความร้อนเพ่ิมมากขึ้นรดน้ าต้นส้มโอก็ไม่เติบโต แต่ถ้าปลูก
ช่วงฤดูหนาวจะมีความหนาวและลมพัดแรงต้นส้มโอโยกตามลมท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโตเช่นกัน 
ดังนั้นช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มปลูกส้มโอมากที่สุด  
  ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษา ช่วงเริ่มปลูกส้มโอใหม่ ๆ เกษตรกรควรหมั่นรดน้ าทุกวัน 
แต่ไม่ควรรดน้ าต้นส้มโอตอนอากาศร้อนจัด เพราะอาจท าให้ต้นส้มโอหยุดการเจริญเติบโตและล้มตาย
ได้ และดูแลวัชพืชไม่ให้ขึ้นบริเวณรอบต้นส้มโอรวมถึงหมั่นใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพ่ือบ ารุงต้นส้มโอเป็น
ประจ า เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ  
  ขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยส้มโอจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ต้นปลูกเข้าปีที่ 3 
หรือปีที่ 4 แต่ผลผลิตที่ได้จะยังไม่เต็มที่ต้องรอประมาณ 5 - 6 ปีขึ้นไปถึงจะได้ผลผลิตส้มโอที่สมบูรณ์
มีคุณภาพพร้อมเก็บและจ าหน่าย ส่วนช่วงระยะพักต้นส้มโอประมาณ 1 - 2 เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้
อีกใหม่ได้ และถ้าเกษตรกรปล่อยต้นส้มโอไว้ก็จะมีผลผลิตออกมาเรื่อย ๆ แต่เกษตรกรบางรายจะเก็บ
ผลผลิต 1 รอบต่อปีหรือเรียกว่า ส้มโอปี เพื่อจ าหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีน 
 1.3 ผลผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  ผลผลิตส้มโอของเกษตรกรสวนส้มโอ ประกอบด้วย  
  1. ด้านผลผลิต ส้มโอต้นหนึ่งอายุต้น 5 ปีขึ้นไปออกลูกรุ่นแรกประมาณ 20 – 50 ลูก 
พอรุ่นต่อไปจะเริ่มออกผลผลิตน้อยลง โดยการเก็บผลผลิตจะใช้ความช านาญของเกษตรกร การเก็บ
ไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือน้ าหนักของลูกส้มโอแต่อยู่ที่อายุของต้นที่เกษตรกรปลูก ซึ่งผลผลิตส้มโอที่เก็บมี 2 
สายพันธุ์ คือ พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง โดยส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ งมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่า
ส้มโอพันธุ์ทองดี ซึ่งส้มโอพันธุ์ทองดีจะมีขนาดประมาณ 11 นิ้ว และส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมีขนาด
ประมาณ 17 นิ้ว เนื้อในของสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งจะมีความขาวใสเหมือนน้ าฝน รสชาติหวานกรอบ ส่วน
พันธุ์ทองดีมีลักษณะเหมือนส้มเขียวหวานกลมแป้น มีความต้านทานต่อโรค เนื้อในสีชมพูฉ่ า รสชาติ
อมเปรี้ยวนิด ๆ ผู้บริโภคจึงนิยมเลือกซื้อหรือรับประทานส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมากกว่าส้มโอสาย
พันธุ์ทองดี 
  2. ด้านราคา เจ้าของสวนหรือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเป็นผู้ก าหนดราคาขายเอง โดย
ใช้วิธีการวัดรอบผลส้มโอแทนการชั่งน้ าหนัก ราคาแตกต่างกันตามขนาดรอบผลโดยส้มโอพันธุ์ทองดี
ราคาถูกกว่าส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ปัจจุบันส้มโอพันธุ์ทองดีราคาลูกละ 70 – 100 บาท ส่วนส้มโอพันธุ์
ขาวน้ าผึ้งราคาลูกละ 110 – 150 บาท แต่ช่วงเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีนส้มโอจะมีราคาสูงขึ้น
กว่าราคาเดิม 
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  3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย จะมีช่องทางการขาย 2 ช่องทาง คือ การขายให้แก่
ลูกค้าโดยตรงที่สวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ าที่มาซื้อเพ่ือไปรับประทานเอง และการขายให้แก่
พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อท่ีสวนไปจ าหน่ายต่อในประเทศและต่างประเทศ 
  4. ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผู้จ าหน่ายผลผลิตส้มโอเอง 
ท าให้หนว่ยงานภาครัฐไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจ าหน่ายหรือการก าหนดราคาขายส้ม
โอของเกษตรกร โดยหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนทางอ้อม เช่น การให้ไปออกร้านตามงานต่าง ๆ 
ของทางจังหวัด 
 
 2. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
 2.1 สภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  สภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน สรุปได้ว่า 
  1. ด้านเกษตรกร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและมีการ
สืบทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูกหลาน ท าให้เกษตรกรมีประสบการณ์การท าสวนส้มโอแม้เวลาจะผ่านไปไม่
คิดจะเปลี่ยนแปลงอาชีพเนื่องจากท าจนเกิดความช านาญ ความผูกพันในอาชีพเพราะในอดีตพ้ืนที่นี้
ถือเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ดีพ้ืนที่หนึ่งของอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และการถือครองที่ดินส่วน
ใหญ่เป็นของตนเองทั้งหมดหรือของเครือญาติท าให้ไม่เสียค่าเช่าที่ดิน แต่อาจตอบแทนจ านวนเงินด้วย
ผลผลิตในสวนที่ปลูกไว้ และที่ส าคัญเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดมีอายุมากในอนาคตไม่มี
ผู้สืบทอดการปลูกส้มโอหรืออาชีพเกษตรกรรมต่อ ท าให้การถือครองที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่นั้นต้องแบ่ง
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปซึ่งอาจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลักเมื่อมีเวลา
ว่าง ทั้งนีเ้กษตรกรผู้ปลูกส้มโอของต าบลหอมเกร็ดให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดีแม้จะ
มีอายุค่อนข้างมากแล้ว รวมถึงทางหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรที่ท าเรื่องส้มโอ
อินทรีย์ให้มีความพร้อมในการให้ความรู้กับเกษตรกรท่านอ่ืน ๆ ที่สนใจอยากท าส้มโออินทรีย์ไม่ใช้
สารเคมีหรือการใช้สารลดต้นทุนได้ที่ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่จัดตั้ง
ร่วมกับต าบลบางเตยและต าบลหอมเกร็ด 
  2. ด้านเงินทุน เกษตรกรใช้ทุนของตนเองในการลงทุนท าสวนส้มโอ แต่บางรายกู้ยืม
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ในอดีตเกษตรกรยืมเงินจากพ่อแม่ก่อนใน
การน ามาลงทุนและเมื่อจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้แล้วส่วนหนึ่งจะน าไปช าระคืน อีกส่วนหนึ่ง
จะมีการเก็บออมส าหรับลงทุนรอบต่อไป ทั้งนี้ไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนแสดงรายรับรายจ่ายจึงท าให้
บางครั้งเกษตรกรไม่มีการเก็บออมและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการลงทุน และเมื่อเกษตรกรต้องประสบกับ
ปัญหาน้ าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้ามาช่วยเหลือเงินทุนแบบ
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รายบุคคลแต่ภายใต้ข้อก าหนดที่ทางหน่วยงานได้ก าหนดไว้ และบางครั้งมีการสนับสนุนเงินทุนภายใต้
โครงการต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นโดยเกษตรกรต้องท าการเข้าร่วมโครงการ   
  3. ด้านวัตถุดิบ เกษตรกรนิยมปลูกส้มโอสายพันธุ์ทองดีและสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยเน้นการปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช่สารเคมี และการ
ดูแลรักษาบ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดมีดินเหนียวที่ดี อีกทั้ง
พ้ืนที่ต าบลตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนท าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูกส้มโอและท าการเกษตร
ตลอดทั้งปี 
  4. ด้านเครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรมีการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมที่สามารถใช้กับ
พืชผลทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ได้ เครื่องมือเครื่องจักรของเกษตรกรถือว่าเป็นต้นทุนดั้งเดิมในการท า
การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ า เรือรดน้ า เครื่องตัดหญ้า จอบเสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น 
  5. ด้านการบริหารจัดการ ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอนั้น
เกษตรกรจะมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนที่เติบโตเร็วให้ผลผลิตเร็วจ าหน่ายได้ราคา เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับเกษตรกร เช่น ปลูกมะนาว มะละกอ มะพร้าวอ่อน มะม่วง ละมุด กล้วยหอม หมาก พริกขี้หนู
หอม ถั่ว แตงกวา มะเขือ รวมถึงเลี้ยงปลา เนื่องจากส้มโอใช้ระยะเวลา 5 ปีในการออกผลผลิตที่ดีมี
คุณภาพและพร้อมจ าหน่าย โดยหน่วยงานภาครัฐจึงมีการเข้าให้ความรู้กับเกษตรกรด้านเกษตรกรรม
มากยิ่งขึ้น 
 2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  สภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบถึงโอกาสและอุปสรรค สรุปได้ว่า 
  1. ด้านสภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างโอกาสแก่เกษตรกร
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีน เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสาทรจีน เทศกาลไหว้
พระจันทร์ ส้มโอเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อจ านวนมากแต่ผลผลิตส้มโอออกลูกไม่ทันเก็บเกี่ยว จึงท าให้ไม่
ค่อยมีจ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ส้มโอในช่วงเทศกาลจึงมีราคาสูงขึ้นเท่าตัว แต่
เกษตรกรก็ยังคงปลูกส้มโอต่อไปเพราะในอนาคตส้มโอจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ด้วยวิถีชีวิต
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นคนในพ้ืนที่ มีลักษณะความเป็นพ่ีเป็นน้อง
เป็นญาติมิตรเอื้ออาทรแก่กัน และปัจจุบันเกษตรกรที่ท าการเกษตรอยู่นั้นอายุค่อนข้างมากไม่ค่อยมีผู้
สืบทอดต่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมคนรุ่นใหม่ Generation Y ที่มีความอิสระ ต้องการ
เป็นเจ้านายตนเอง ท าให้สนใจเกษตรกรรมลดน้อยลง บ้างนิยมท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม
มากกว่าท าการเกษตร รวมถึงประกอบอาชีพตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะได้รับผลตอบแทน
เป็นจ านวนเงินที่รวดเร็วกว่าการรอเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและน าไปจ าหน่าย ทางกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงมีการจัดอบรม Young Smart Farmer ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย ทางบ้านท า
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การเกษตรอยู่ก่อนแต่ไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเกษตรเท่าที่ควรให้หันมาเห็นคุณค่า
ของเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นเพ่ือที่จะได้น าความรู้ได้ที่กลับไปพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรของตนเองใน
อนาคตแทนเกษตรกรรุ่นปัจจุบันที่ประกอบอาชีพอยู่  
  2. ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเป็น
โอกาสในการช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมคุณภาพดิน การใช้เครื่องพ่นยาและปุ๋ย การ
ใช้เครื่องสูบน้ า ช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิต รวมถึงช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครื่อง
สมาร์ทโฟนโปรแกรมแชทไลน์ระหว่างตัวเกษตรกรด้วยกันเองหรือเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้ง
ข่าวสารหรือแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
  3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคต่อการท าสวนส้มโอเนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตที่
เพ่ิมสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
และผลก าไรจากการจ าหน่ายส้มโอที่เกษตรกรจะได้รับ 
  4. ด้านการเมืองและกฎหมาย จากนโยบายภาครัฐของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่
ส่งเสริมสินค้า GI เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรสวนส้มโอ เนื่องจากส้มโอนครชัยศรีได้ถูกจัดเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ของจังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีสินค้า
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง ทุเรียนป่าละอู
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล้วยเล็บมือนางจังหวัดชุมพร สับปะรดภูแล
จังหวัดเชียงราย แต่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงสินค้า GI ที่ทางกรม
ส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเท่าท่ีควร 
  5. ด้านภูมิศาสตร์ ด้วยสภาพแวดล้อมสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรต าบลหอมเกร็ด
เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าท่าจีนได้รับอิทธิพลจากแม่น้ าสายหลักท าให้สามารถเพาะปลูกส้ม
โอได้ตลอดปี อีกทั้งบางช่วงเวลาได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนท าให้มีสภาพเป็นน้ ากร่อย ซึ่งมีผลต่อ
ผลผลิตส้มโอให้มีรสชาติของส้มโอที่หวาน กรอบ อร่อย แต่ด้วยพ้ืนที่ทางการเกษตรได้เปลี่ยนแปลง
จากอดีตจึงเป็นอุปสรรคให้กับเกษตรกร เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรขยายตัวเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้น อีกทั้งการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามายังในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดเพ่ิมมากขึ้นมีการปล่อยน้ าเสีย
ส่งผลต่อคุณภาพน้ าที่เกษตรกรใช้รดต้นส้มโอ จึงท าให้ลูกส้มโอไม่ออกผลผลิตตามที่ต้องการ 
 
 3. การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 3.1 การค้นหาสาเหตุ 
  การค้นหาสาเหตุที่น ามาซึ่งปัญหาเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตาม สรุปได้ว่า 
เกษตรกรสวนส้มโอต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้สภาพแวดล้อมการปลูกส้มโอเปลี่ยนแปลงไม่
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เหมาะสมกับการปลูกส้มโอในเรื่องของ 1) สภาพดินหรือคุณภาพดินที่มีการพัดพาเอาสารตะกอน 
สารเคมีรวมถึงสิ่งสกปรกเน่าเสียมากับน้ าที่ท่วมขังและหลังจากที่น้ าท่วมได้ลดและพ้ืนที่แห้งปกติแล้ว
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดต้องประสบปัญหาต้นส้มโอยืนต้นตายทั้งหมดหรือเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือนใบของต้นส้มโอเริ่มร่วงจากต้นจนกระทั่งยืนต้นตายเช่นเดียวกัน 
ท าให้เกษตรกรบางรายต้องตัดสินใจตัดต้นส้มโอทิ้งทั้งหมด เพ่ือท าการปลูกใหม่อีกครั้งแต่ เมื่อ
เกษตรกรได้น ากิ่งพันธุ์มาปลูกใหม่ก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามเหมือนในอดีต ท าให้เกษตรกรมีความสงสัย
ว่าช่วงหลังจากน้ าแห้งสนิทต้องมีสิ่งตกค้างหลงเหลืออยู่ในดินจนท าให้เกิดเป็นดินเสียและเสื่อมโทรม 
ปลูกพืชประเภทใดก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามอย่างในอดีตหรือให้ผลผลิตดีเหมือนที่ผ่านมา เกษตรกรไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดินเสียและดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ ได้ ต้องยอมรับในสภาพของดินและลงมือ
ปลูกต้นส้มโอตามเดิม อาจท าเพียงการน ารถแม็คโครมาปรับสภาพหน้าดินก่อนการเริ่มปลูกส้มโอ 2) 
การเกิดเชื้อราในดินหรือที่เกษตรกรเรียกว่า โรครากเน่าโคนเน่า โดยระยะเวลาก่อนที่น้ าท่วมโรคราก
เน่าโคนเน่าไม่แสดงอาการกับต้นส้มโอแต่ช่วงที่น้ าท่วมขังเชื้อราแพร่กระจายอย่างเร็วในพ้ืนที่ท าให้
เกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอทิ้งเพ่ือป้องกันการขยายตัวของเชื้อราไปยังต้นส้มโออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบพบเจอ และ 3) ปัญหาเรื่องการน ากิ่งพันธุ์ไม่ปลอดเชื้อจากที่อ่ืนมา
ปลูกในพื้นที่ โดยเริ่มแสดงอาการเชื้อราไวรัสในต้นจนเกิดเป็นโรคกรีนนิ่งหลังจากระยะเวลาที่ปลูกได้ 
2 ปี ท าให้เกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอและเผาท าร้าย แม้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจะดูแลและบ ารุงต้นส้มโอ
ก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตเหมือนก่อนที่น้ าไม่ท่วมขัง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดท า
ให้เกษตรกรต้องพบกับปัญหาแมลงเพลี้ยไฟ เนื่องจากเกษตรกรต าบลหอมเกร็ดส่วนใหญ่จะปลูกส้มโอ
แบบธรรมชาติไม่เน้นสารเคมีเพ่ือให้ออกผลผลิตตลอดทั้งปี ท าให้เกษตรกรบางรายต้องปลูกพืชชนิด
อ่ืนทดแทนพ้ืนที่ปลูกส้มโอ และพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดก็มีแนวโน้นที่จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ 
เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกส้มโออยู่นั้นอายุค่อนข้างมากอีกทั้งไม่มีผู้สืบทอดต่อเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่
นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
 3.2 การก าหนดมาตรการป้องกัน 
  การก าหนดมาตรการป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมา สรุปได้ว่า 
หลังจากที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 แล้วนั้นได้มี
การป้องกันปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นในพ้ืนที่สวนของตนเองด้วยวิธีการ 1) การซื้อดินเพ่ือท าคันล้อม
บริเวณรอบ ๆ สวนให้มีความสูงและความกว้างเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม เพ่ือป้องกันน้ าไหลผ่านมายัง
บริเวณพ้ืนที่ของตนเองไม่ให้เข้าไปท่วมขังในพ้ืนที่ทางการเกษตรเหมือนที่ผ่านมา และถ้าในอนาคต
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังอีกครั้งเกษตรกรก็ยังคงท าสวนปลูกส้มโอต่อ
หลังจากที่น้ าลดลงแล้วเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่นั้นว่างเปล่า 2) ปัญหาสภาพดินเสียและเสื่อมโทรมที่เกษตรกร
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พบเจอนอกจากปรับหน้าดินด้วยรถแม็คโครแล้วเกษตรกรยังแก้ไขปัญหาด้วยการล้มสวนหันไปท านา
แทนก่อนเพ่ือให้ดินปรับสภาพแล้วค่อยกลับมาท าสวนปลูกส้มโอและพืชชนิดอ่ืน ๆ อีกครั้ง รวมถึง
เกษตรกรต้องใช้น้ าหมักจุลินทรีย์บ ารุงดินเพ่ือให้ดินปรับสภาพมีคุณภาพที่ดีมากป้องกันไม่ให้ดินเสีย
และเสื่อมโทรมอีกส าหรับการเพาะปลูกส้มโอในอนาคต 3) ทางส านักงานส่งเสริมการเกษตรมีการนัด
หมายและประสานงานไปยังเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้ขุดดินในพ้ืนที่ตนเองเพ่ือน าไปตรวจหาค่าความ
ผิดปกติของดินว่าท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโตงอกงามออกผลผลิตอย่างแต่ก่อนเพ่ือน ามาปรั บปรุง
แก้ไขสภาพดินในพื้นท่ีต่อไป 
 
 3.3 การวางแผนรองรับปัญหา 
  การวางแผนรองรับปัญหาเพ่ือบรรเทาหรือลดผลกระทบทางลบจากสาเหตุที่คาดไม่
ถึง สรุปไดว้่า เกษตรกรสวนส้มโอมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวจากการเกิดภัยธรรมชาติอย่าง
รุนแรง โดยเกษตรกรมีการวางแผนในเรื่องของ 1) การปลูกพืชชนิดอ่ืนควบคู่ไปด้วยแทนการปลูกส้ม
โอประเภทเดียวเนื่องจากผลผลิตส้มโอใช้เวลานานถึง 5 ปี เช่น ฝรั่ง ขนุน มะนาว มะละกอ มะพร้าว
อ่อน มะม่วง ละมุด กล้วยหอม หมาก พริกขี้หนูหอม ถั่ว แตงกวา มะเขือ เป็นต้น โดยเกษตรกรเน้น
พืชที่ใช้ระยะเวลาปลูกสั้นแต่ให้ผลผลิตเร็วเพ่ือจะได้น าผลผลิตเหล่านั้นมาจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอ 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพรานมีการวางแผนน า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการที่ดูแลรับผิดชอบต าบลหอมเกร็ดเข้าให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับการควบคุมโรคแมลง การท าปุ๋ยหมัก การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยสาธิต
เพ่ือเป็นสูตรตัวอย่างให้กับเกษตรกรสวนส้มโอ 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาระบบการ
ด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอและศึกษา
การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้อภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 
 1. ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดอายุระหว่าง 49 – 66 ปี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลักมีประสบการณ์การท าสวนส้มโอไม่น้อยกว่า 50 ปี มีการถือครองที่ดินเป็นของ
ตนเองโดยเฉลี่ยประมาณ 4 – 22 ไร่ มีรายได้จากเกษตรกรรมต่อเดือนโดยเฉลี่ย 6,000 – 20,000 
บาท เริ่มเรียนรู้การปลูกส้มโอจากบรรพบุรุษตั้งแต่อายุยังน้อยท าให้เกษตรกรยึดการประกอบอาชีพ
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ท าสวนผลไม้พร้อมทั้งปลูกส้มโอมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นของ
ตนเองและมีเงินทุนส่วนตัวในการน ามาลงทุน บางรายกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าในอดีตเกษตรกรเมื่ออายุยังน้อยไม่มีประสบการณ์
ด้านการเกษตรไม่มีรายได้ที่เพียงพอที่จะน ามาลงทุนท าให้ต้องยืมเงินทุนจากพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้อง
และเมื่อจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้แล้วจึงน าไปช าระคืนและส่วนหนึ่งเกษตรกรมีการแบ่งสรร
เงินไว้ส าหรับลงทุนรอบต่อไป แต่ในปัจจุบันเริ่มมีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ บริการแหล่งเงินทุนเพ่ิม
มากขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้และต้องช าระคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงท าให้
เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนเพ่ิมมากขึ้นจากอดีตสามารถกู้ยืมเงินได้หากมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามา
ลงทุนท าสวน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ บุญเรือง (2553) ได้กล่าวไว้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกไม้
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวในการด าเนินการ และใช้บริการแหล่งเงินทุนเพ่ือการกู้ยืมจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการน ามาลงทุน ส าหรับสายพันธุ์ส้มโอที่เกษตรกร
ปลูกเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่ตั้งแต่อดีตคือ ส้มโอสายพันธุ์ทองดีและส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง เน้น
การปลูกแบบธรรมชาติขยายสายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพ่ือน ามาปลูกทดแทนต้นเดิมและบ ารุงต้นส้มโอ
ปีละ 2 – 3 ครั้ง ด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกที่ท าขึ้นเอง บ้างก็ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ที่ส าคัญต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าสายหลักคือแม่
น้ าท่าจีน ท าให้มีสภาพดินมีแร่ธาตุที่ดเีหมาะแก่การเพาะปลูกต้นส้มโอและท าสวนเกษตรกรรม ผู้วิจัย
มีความเห็นว่าแหล่งน้ าถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรรวมถึงการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนทั่วไป การที่เกษตรกรมีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้ผลผลิตเจริญเติบโตเร็วและ
มีคุณภาพพร้อมจ าหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เจียมนาครินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยการผลิตด้านที่ดินและแหล่งน้ าเป็นความส าเร็จในการท าสวนส้มโอ นอกจากนี้เกษตรกรยังใช้
เครื่องมือเครื่องจักรแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ประจ าท าให้ง่ายต่อการใช้งานและเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถใช้กับการปลูกพืชชนิดได้ท าให้เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องซื้อเครื่องมือ
เครื่องจักรบ่อยเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งและการที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอมีการบริหารจัดการสวน
ด้วยการยกร่องสวนเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้และเน้นการปลูกส้มโอแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี จึงท าให้
ผลผลิตส้มโอที่ได้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 โดยขั้นตอนการปลูกส้มโอแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกิ่งพันธุ์ 
การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าขั้นตอนการปลูกส้มโอมีวิธีการคล้ายกับการ
ปลูกพืชประเภทอ่ืน แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของการดูแลรักษา การป้องกันโรคแมลงที่มัก
เกิดกับต้นส้มโอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การปลูกส้มโอ
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ การปรับสภาพพ้ืนที่ การบ ารุงและตรวจโรคกล้าพันธุ์ การตรวจและ
ปรับสภาพของดิน การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู และการเก็บเก่ียวผลผลิตส้มโอ 
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 ผลผลิตส้มโอของต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสายพันธุ์
ทองดีและสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง โดยออกผลผลิตรุ่นแรกจะออกลูกให้เก็บเกี่ยวประมาณ 20 – 50 ลูกต่อ
ต้น โดยส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมีรสชาติหวานกรอบ ผลขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่าส้มโอพันธุ์ทองดีที่
รสชาติอมเปรี้ยว ผู้บริโภคจึงนิยมเลือกซื้อหรือรับประทานส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมากกว่าส้มโอสาย
พันธุ์ทองดี โดยเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเป็นผู้ก าหนดราคาขายเองมีช่องทางการขาย 2 ช่องทาง คือ การ
ขายให้แก่ลูกค้าโดยตรงเพ่ือไปรับประทานกับการขายให้แก่พ่อค้าคนกลางเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการวัดรอบผลส้มโอแทนการชั่งน้ าหนัก ด้านราคาจะแตกต่างกัน
ตามขนาดรอบผล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าส้มโอของอ าเภอสามพรานเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ 
รสชาติ ผลผลิตลูกใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ปลูกจะไม่จ าหน่ายออก แต่ถ้าเกษตรกรใช้วิธีการต้องชั่ง
น้ าหนักจ าหน่ายส้มโอบางลูกไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพผู้ซื้อไปจะไม่กลับมาซื้อซ้ าและอาจท าให้เสีย
ชื่อเสียงตามมาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ปลูกส้มโอ
ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายผลผลิตเป็นผล โดยใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา  ทาง
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหรือการก าหนดราคาขายส้มโอของเกษตรกร 
แตจ่ะสนับสนุนทางอ้อม เช่น การให้ไปออกร้านตามงานต่าง ๆ ของทางจังหวัด เป็นต้น 
 
 2. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพของเกษตรกรสวนส้มโอโดยการก าหนดทิศทางจุด
แข็งจากสภาพแวดล้อมเกษตรกรปลูกส้มโอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และมีการสืบทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูกหลานท าให้เกษตรกรมีประสบการณ์การท าสวนส้มโอเนื่องจาก
ท าจนเกิดความช านาญ ความผูกพันในอาชีพและด้วยการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง
ทั้งหมดหรือของเครือญาติพ่ีน้อง ท าให้เกษตรกรเหล่านี้ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่เกษตรกรจะปลูกส้มโอให้ออกผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนั้นต้องเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษ อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองเพ่ิมขึ้นทั้งการศึกษาจาก
ต ารา หนังสือ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการลงมือปฏิบัติปลูกส้มโอเพ่ือจะได้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
น ามาพัฒนา แก้ไขหรือต่อยอดพ้ืนที่ปลูกส้มโอของตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิสิฐ เจียมนาครินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเป็นวิถีแห่ง
ความส าเร็จในการท าสวนส้มโอ แต่ในอนาคตพ้ืนที่ปลูกส้มโอของต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม อาจจะลดน้อยลงเพราะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเหล่านี้อายุค่อนข้างมากแล้วการถือ
ครองที่ดินเหล่านั้นของเกษตรกรต้องแบ่งให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปซึ่งอาจจะน ามาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลักเมื่อมีเวลาว่าง ท าให้ในอนาคตอาจไม่มีผู้สืบทอดหรือสนใจ
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การปลูกส้มโอต่อได้ แต่ทั้งนี้ทุนที่เกษตรกรน ามาลงทุนนั้นเป็นเงินทุนของตนเองเป็นหลัก แม้ทางกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะมีการสนับสนุนงบประมาณภายใต้รูปแบบของโครงการต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรที่
มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาครัฐควรสนับสนุนทุนแบบระยะยาวให้ตรง
กับความต้องการหรือปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่หรือมีการจัดตั้งกองทุนส ารองส าหรับผู้ปลูกส้มโอ
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิก เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคท่ีมีผลกระทบต่อต้นหรือ
ผลผลิตส้มโอ เป็นต้น เพ่ือจะได้น าทุนเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันถ่วงทีไม่ต้องรอการเบิกงบ
จากส่วนกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ด้าน
งบประมาณควรจัดสรรประมาณด้านการเกษตรให้มากขึ้นและจัดตั้งกองทุนด้านการเกษตรระดับ
ต าบล เพ่ือให้ความช่วยเหลือแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ เนื่องจากเกษตรกรมีรายจ่าย
เกี่ยวกับต้นทุนการปลูกแต่ไม่มีการจัดสรรเงินหลังจากท่ีจ าหน่ายส้มโอและพืชผลทางการเกษตร จึงท า
ให้ไม่ทราบจ านวนรายรับและรายจ่ายที่แน่นอนในแต่ละเดือน จึงต้องมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการท า
บัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงความส าคัญในการจัดการรายรับ รายจ่าย และค่าใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยที่เกษตรกรสามารถลดภาระได้ นอกจากนี้จุดแข็งที่ส าหรับของการประกอบอาชีพท าสวนส้ม
โอคือสายพันธุ์ส้มโอที่ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปลูกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
คือ ส้มโอสายพันธุ์ทองดีและส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ที่เน้นการปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช่สารเคมี มีการ
อุปกรณ์เครื่องมือแบบดั้งเดิมที่สามารถใช้กับพืชผลทางการเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ได้ท าให้ลดต้นทุนการ
ผลิตได้อีดทางหนึ่ง และด้วยสภาพที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนท าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูก
ส้มโอและท าการเกษตรตลอดท้ังปีและช่วงระยะเวลาที่รอเก็บเกี่ยวส้มโอนั้นมีปลูกพืชชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร เพราะส้มโอต้องใช้ระยะเวลาในการออกผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสมบูรณ์
พร้อมจ าหน่ายนานถึง 5 ปี ทางหน่วยงานภาครัฐจึงมีการเข้าให้ความรู้กับเกษตรกรด้านเกษตรกรรม
มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ของตนเอง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การทีห่น่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล แนะน า ให้ค าปรึกษากับเกษตรกรโดยตรงนั้นเป็นสิ่งที่
ดี เพราะเกษตรกรเป็นผู้ปฎิบัติแต่อาจจะขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงวิวัฒนาการสมัยใหม่ในเรื่อง
ของการปลูกส้มโอหรือโรคแมลงต่าง ๆ รวมถึงด้านเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การที่เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมจากทางหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นเสมือนการสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ปลูกส้มโอใน
พ้ืนที่เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือข้อมูลซึ่งกันและกันและน ามาปรับใช้หรือพัฒนากับ
พ้ืนที่ของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ปลูกส้มโอส่วน
ใหญ่ได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการบรรยาย สาธิต ดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมความคิดเห็น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปลูกส้มโอด้วยกันเอง 
  ประโยชน์จากโอกาสในการประกอบอาชีพของเกษตรกรสวนส้มโอโดยเฉพาะช่วง
เทศกาลคนไทยเชื้อสายจีนส้มโอเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อจ านวนมากเพ่ือน ามาประกอบพิธีอย่าง
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เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสาทรจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ท าให้ส้มโอเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่ผลผลิตส้มโอออกลูกไม่เพียงพอช่วงเทศกาลดังกล่าวท าให้ผู้ขายต้องเพ่ิม
ราคาส้มโอให้สูงขึ้นจากราคาเดิมเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออีกทางหนึ่ง แต่ด้วยวิถี
ชีวิตของเกษตรกรต าบลหอมเกร็ดมีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจึงมีความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
ญาติมิตรและเอ้ืออาทรแก่กัน เกษตรกรมีอายุค่อนข้างมากไม่มีผู้สืบทอดท าการเกษตรต่อในอนาคต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนรุ่นใหม่ Generation Y ที่รักความอิสระ ความสะดวกสบาย 
จึงท าให้มีความสนใจด้านเกษตรกรรมลดน้อยลง บ้างนิยมรับจ้างท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ ต าบลหอมเกร็ดมากกว่าท าการเกษตร รวมถึงการหันไปประกอบอาชีพตามระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น เพราะได้รับผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่รวดเร็วกว่าการรอเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและน าไปจ าหน่าย ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเล็งเห็นความสนใจของอาชีพเกษตรกรรม
ที่ในอนาคตอาจจะลดน้อยลง ด้วยการจัดอบรม Young Smart Farmer ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย 
ทางบ้านท าการเกษตรอยู่ก่อนแต่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรเท่าที่ควรให้
หันมาเห็นคุณค่าของเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือที่จะได้น าความรู้ได้ที่กลับไปพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของตนเองในอนาคตแทนเกษตรกรรุ่นปัจจุบันที่ประกอบอาชีพอยู่  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ในอนาคตพ้ืนที่การเกษตรกรจะเริ่มลดน้อยลงคนรุ่นใหม่จะเริ่มไม่ให้ความส าคัญของอาชีพ
เกษตรกรรมเนื่องจากมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกรนิยมปลูกฝังให้บุตรหลาน
ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงเพ่ือเป็นน าความรู้นั้นไปประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน 
เพราะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องใช้เวลานานในการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือน าไปจ าหน่าย ใช้
เงินทุนค่อนข้างมากในการเริ่มลงทุนใหม่ ใช้พละก าลังในการท างานค่อนข้างมากและที่ส าคัญปัจจัย
ภายนอกอย่างสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ทางบ้านท าการเกษตรอยู่แล้ว
ให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับ
พ้ืนที่ทางการเกษตร เพราะในอนาคตอาชีพเกษตรกรรมจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นได้  สอดคล้องกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว่าด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน (2559) ได้กล่าวไว้ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่จากต่างสาขาอาชีพที่ต้องการท าธุรกิจ
เกษตร มีความพร้อมระดับอยู่แล้วระดับหนึ่งเข้ามาสร้างโอกาสในการท างานร่วมงานกับเกษตรกรเดิม
ที่ประสบการณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับประสบการณ์ในการท าการเกษตรและด าเนินธุรกิจ
เกษตรรวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพืชแต่ละชนิด เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ผลผลิต ลดต้นทุนและท าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เป็นเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และด้วยความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น เช่น การพัฒนา
เครื่องมือเครื่องจักรที่สามารถน ามาใช้ทุ่นแรงงานคน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่เกษตรกรน าเครื่อง
ทุ่นแรงมาใช้การท าการเกษตรนั้นจะช่วยบรรเทาพละก าลังหรือแรงงานและเป็นการลดขั้นตอนการ
ท างานในการท าสวนส้มโอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยะ ชนะชัย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพ่ือหาทางอยู่รอดในกระแสของทุนนิยมที่มุ่งการค้าเป็นส าคัญ
โดยการเรียนรู้ขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การติดต่อสารสื่อถือเป็นสิ่งส าคัญและเริ่มเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมาขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเริ่มใช้ช่องทางทางสื่อสารผ่านเครื่อง
สมาร์ทโฟนโปรแกรมแชทไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ทราบทั่วกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่จ าเป็นในอดีตเกษตรกรอาจจะทราบ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือโครงการต่าง ๆ ล่าช้าเพราะต้องรอการกระจายข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปเกษตรกรเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาท าให้เกษตรกรสามารถทราบและรับรู้ข่าวสารที่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุธิตา ทองสองยอด (2557) ได้
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับตัวจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจะได้รับรู้ข่าวสารที่เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที อย่างนโยบายภาครัฐของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ส่งเสริมสินค้าเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นประจ าจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้ส้มโอที่ปลูกในจังหวัด
นครปฐมและขึ้นทะเบียนแล้วจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่ส้มโอถือเป็นส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้า GI ที่บ่งบอก
ถึงจังหวัดนครปฐมที่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
เป็นการแสดงจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลีกเลี่ยงการปลอมปนส้มโอจากที่อ่ืนที่น ามาขายในจังหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าส้มโอสามารถปลูกได้หลายจังหวัดในประเทศแต่คุณภาพและรสชาตินั้น
จะแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ แต่ส้มโอที่ปลูกจากจังหวัดนครปฐมถือเป็นส้มโอที่มีคุณภาพและเป็น
ผลไม้ที่มีชื่อเสียงประจ าจังหวัดมายาวนานจนได้ถูกระบุอยู่ในค าขวัญของจังหวัดนครปฐมที่ว่า “ส้มโอ
หวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ ธานี พระปฐม
เจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน” ดังนั้นส้มโอที่ปลูกในจังหวัดนครปฐมจึงเป็นสินค้าหรือผลผลิต
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการปลูกกับผู้ซื้อได้ สอดคล้อง
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ม.ป.ป.) ได้ว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียก
หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทหนึ่ง ถ้าส้มโอของต าบลหอมเกร็ดได้เป็นผลผลิตที่แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะท า
ให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ราคาที่ดีและยอมรับของผู้ซื้อเพ่ิมมากขึ้น  ด้วย
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สภาพแวดล้อมที่ตั้งของต าบลหอมเกร็ดสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ตั้งอยู่ใกล้ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าท่าจีนได้รับอิทธิพลจากแม่น้ าสายหลักท าให้สามารถเพาะปลูกส้มโอได้
ตลอดปี อีกทั้งบางช่วงเวลามีสภาพเป็นน้ ากร่อยเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุนที่มีผลต่อ
คุณภาพรสชาติหวาน กรอบ อร่อยของส้มโอ 
  แต่อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพของเกษตรกรสวน
ส้มโอ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อปริมาณการปลูกส้ม
โอของเกษตรกรและผลก าไรหลังการจ าหน่ายส้มโอที่เกษตรกรจะได้รับ อีกทั้งอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์
ในเรื่องของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรได้ถูกขยายตัว
เป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดเพ่ิมมากขึ้นมี
การท าลายระบบนิเวศเพ่ิมมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพแหล่งน้ าที่เกษตรกรน ามาใช้ส าหรับการเพาะปลูก
ส้มโอ จึงท าให้ลูกส้มโอไม่ออกผลผลิตตามที่ต้องการ 
 
 3. การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
  ส้มโอถูกจัดเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม แต่เมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2554 เกษตรกรสวนส้มโอต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากสาเหตุของการเกิดน้ าท่วมใหญ่ท าให้สภาพแวดล้อมการปลูกส้มโอเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของสภาพดินหรือคุณภาพดินที่มีการพัดพาเอาสารตะกอน สารเคมีรวมถึงสิ่งสกปรกเน่าเสียมากับน้ า
ที่ท่วมขังและหลังจากที่น้ าท่วมได้ลดและพ้ืนที่แห้งปกติแล้วเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ด
ต้องประสบปัญหาต้นส้มโอยืนต้นตายทั้งหมดหรือเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือนใบของต้น
ส้มโอเริ่มร่วงจากต้นจนกระทั่งยืนต้นตายเช่นเดียวกัน ท าให้เกษตรกรบางรายต้องตัดสินใจตัดต้นส้มโอ
ทิ้งทั้งหมด เพ่ือท าการปลูกใหม่อีกครั้งแต่เมื่อเกษตรกรได้น ากิ่งพันธุ์มาปลูกใหม่ก็ไม่เจริญเติบโตงอก
งามเหมือนในอดีต เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดินเสียและดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ได้ ต้อง
ยอมรับในสภาพของดินและลงมือปลูกต้นส้มโอตามเดิม อาจท าเพียงการน ารถแม็คโครมาปรับสภาพ
หน้าดินก่อนการเริ่มปลูกส้มโอ อีกทั้งการเกิดเชื้อราในดินหรือที่เกษตรกรเรียกว่า โรครากเน่าโคนเน่า 
โดยระยะเวลาก่อนที่น้ าท่วมโรครากเน่าโคนเน่าไม่แสดงอาการกับต้นส้มโอแต่ช่วงที่น้ าท่วมขังเชื้อรา
แพร่กระจายอย่างเร็วในพ้ืนที่ท าให้เกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอทิ้งเพ่ือป้องกันการขยายตัวของเชื้อราไป
ยังต้นส้มโออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบพบเจอ และปัญหาเรื่องการน ากิ่ง
พันธุ์ไม่ปลอดเชื้อจากที่อ่ืนมาปลูกในพ้ืนที่ โดยเริ่มแสดงอาการเชื้อราไวรัสในต้นจนเกิดเป็นโรคกรีนนิ่ง
หลังจากระยะเวลาที่ปลูกได้ 2 ปี ท าให้เกษตรกรต้องตัดต้นส้มโอและเผาท าร้าย แม้เกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอจะดูแลและบ ารุงต้นส้มโอก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตเหมือนก่อนที่น้ าไม่ท่วมขัง อีก
ทั้งสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดท าให้เกษตรกรต้องพบกับปัญหาแมลงเพลี้ยไฟ เนื่องจากเกษตรกรต าบล
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หอมเกร็ดส่วนใหญ่จะปลูกส้มโอแบบธรรมชาติไม่เน้นสารเคมีเพ่ือให้ออกผลผลิตตลอดทั้งปี ท าให้
เกษตรกรบางรายต้องปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนพ้ืนที่ปลูกส้มโอ และพ้ืนที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดก็
มีแนวโน้นที่จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกส้มโออยู่นั้นอายุค่อนข้างมากอีกทั้งไม่มีผู้
สืบทอดต่อเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  หลังจากที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังแล้วนั้นได้มีการ
ก าหนดมาตรการป้องกันเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมาด้วยวิธีการการซื้อดินเพ่ือท าคันล้อม
บริเวณรอบ ๆ สวนให้มีความสูงและความกว้างเพ่ิมขึ้นมากกว่า เดิม เพ่ือป้องกันน้ าไหลผ่านมายัง
บริเวณพ้ืนที่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการท าคันล้อมดินจะช่วยให้เกษตรกรป้องกันอุทกภัยจากธรรมชาติที่
อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการซื้อดินหรือค่าแรงงานในการขุดดินแต่จะเป็น
การวางแผนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดตา  
ไตยาวรรณ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนยอมรับความสูญเสีย ยอมรับสภาพปัญญาที่เกิดขึ้นด้วย
การตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ พร้อมทั้งถมดินให้มีความสูงขึ้น เพ่ือเป็นการปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่ ส่วนปัญหาสภาพดินเสียและเสื่อมโทรมเกษตรกรใช้น้ าหมักจุลินทรีย์บ ารุงดินเพ่ือให้ดินปรับ
สภาพและล้มสวนผลไม้ไปท านาแทนก่อนเพ่ือให้ปรับสภาพของดิน และทางส านักงานส่งเสริม
การเกษตรได้มีการนัดหมายและประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้ขุดดินในพ้ืนที่ตนเองเพ่ือ
น าไปตรวจหาค่าความผิดปกติของดินว่าท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโตงอกงามออกผลผลิตอย่างแต่
ก่อนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขสภาพของดินในพ้ืนที่ต่อไปให้พร้อมส าหรับการเพาะปลูกส้มโอและพืช
ชนิดอื่น ๆ 
  เกษตรกรสวนส้มโอได้มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวจากการเกิดภัยธรรมชาติอย่าง
รุนแรง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การวางแผนที่แบ่งเป็นระยะเวลาเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรจะปฎิบัติ
เนื่องจากการท าสวนผลไม้หรือการท าเกษตรกรรมนั้นต้องอาศัยสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ 
แหล่งน้ า ฤดูกาล ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกษตรกรต้องมีการรับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีการวางแผนก าหนดเป้าหมายการท าสวนส้มโอออกเป็น
ระยะเวลาที่แน่นอนในแต่ละช่วงปีหรืออาจมีการก าหนดแบบแผนระยะสั้นและระยะยาวว่าแต่ละ
ช่วงเวลาจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการท างานเชิงรุกของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
(2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คนที่ท างานเชิงรุกจะมีทัศนคติและมุมมองการวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจนจะ
พยายามหาหนทางหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นรวมถึงการหาทางพัฒนา
และปรับปรุงความรู้และความสามารถที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งเป้าหมาย
ระยะสั้น ประมาณ 1 - 3 ปี และเป้าหมายในระยะยาว ประมาณ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกส้ม
โอด้วยมีการวางแผนการปลูกพืชชนิดอ่ืนควบคู่ไปด้วยแทนการปลูกส้มโอประเภทเดียวเนื่องจาก
ผลผลิตส้มโอใช้เวลานานถึง 5 ปี เช่น ฝรั่ง ขนุน มะนาว มะละกอ มะพร้าวอ่อน มะม่วง ละมุด กล้วย
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หอม หมาก พริกขี้หนูหอม ถั่ว แตงกวา มะเขือ เป็นต้น โดยเกษตรกรเน้นพืชที่ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น
แต่ให้ผลผลิตเร็ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเกษตรกรมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีพหลังจาก
ที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ด้วยการปลูกพืชระยะสั้นแต่ให้ผลผลิตดีจ าหน่ายได้
ราคาสูง แต่ทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Michael Abberton, and 
others (2015) ได้กล่าวไว้ว่า การเพาะพันธุ์ที่ทันสมัยจะช่วยพัฒนาความทนทานของพืชต่อสภาพ
อากาศที่แปรปรวน และเป็นการเพิ่มผลผลิตประเภทพืชเพ่ือสร้างความหลากหลายให้กับแหล่งอาหาร  
เพ่ือจะได้น าผลผลิตเหล่านั้นมาจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอ
และทางส านักงานเกษตรอ าเภอสามพรานมีการวางแผนน านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการที่
ดูแลรับผิดชอบต าบลหอมเกร็ดเข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการควบคุมโรคแมลง การท าปุ๋ยหมัก 
การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยสาธิตเพ่ือเป็นสูตรตัวอย่างให้กับเกษตรกรสวนส้มโอ  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
  1. เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการลงทุนท าสวนส้มโอด้วยเงินทุนของตนเองเป็นหลัก 
บางก็กู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพ่ือน ามาลงทุนในแต่ละครั้ง แต่
เกษตรกรไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือทราบถึงรายรับ รายจ่าย และจ านวนเก็บออมในแต่ละครั้ง จึง
ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับการท าบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร เพ่ือจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน 
  2. ส้มโอนครชัยศรีได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งแสดงถึง
คุณภาพและชื่อเสียงของผลผลิต แต่ขณะเดียวกันได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการรับวัฒนธรรมจากภายนอก อาจท าให้จ านวนพ้ืนที่การปลูกส้มโอและผลผลิตส้มโอ
ลดน้อยลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกส้มโอ เพ่ือแสดงอัตลักษณ์
ของสินค้า GI ต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. จากการศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง แต่มีประสบการณ์และความ
ช านาญในการปลูกส้มโอ แต่ในอนาคตอาจไม่มีผู้สืบทอดการปลูกส้มโอเนื่องจากเกษตรกรให้
ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นนิยมส่งบุตรหลานให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการแบ่ง
ที่ดินเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้พ้ืนที่สวนส้ม
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โอลดน้อยลง ในการศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการท าสวนส้มโอในจังหวัดนครปฐม 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ 
เกษตรกรสวนส้มโอต ำบลหอมเกร็ด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

เรื่อง กำรปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
 1. ชื่อ-นามสกุล 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 4. อาชีพหลัก 
 5. อาชีพรอง 
 6. รายได้ต่อเดือน 
 7. พ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
 8. วันที่ให้สัมภาษณ์ 
 9. สถานที่ในการสัมภาษณ์ 
 
ส่วนที่ 2 ระบบกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 2.1 ปัจจัยน ำเข้ำของเกษตรกรสวนส้มโอ (Input) 
  2.1.1 สายพันธุ์ส้มโอ 

  ในพ้ืนที่ของท่านปลูกส้มโอทั้งหมดก่ีสายพันธุ์ อะไรบ้าง 

  ท่านน าสายพันธุ์ส้มโอที่ปลูกนี้มาจากท่ีใด 

  สายพันธุ์ส้มโอแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างไร  
  ท่านได้เพาะพันธุ์ส้มโอเองหรือไม่ และเพาะอย่างไร 

  2.1.2 ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกส้มโอ 
  ดินประเภทใดเหมาะสมกับการปลูกส้มโอมากท่ีสุด 
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  ดินที่ใช้ในการปลูกนี้เป็นดินในพื้นท่ีหรือน ามาจากท่ีใด  
  ระยะเวลาในการพักฟ้ืนสภาพดินหลังจากเพาะปลูกแล้วใช้เวลาเท่าไร 

  2.1.3 ปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกส้มโอ 
  ท่านมีการใช้ปุ๋ยชนิดใดในการท าสวนส้มโอ 

  ท่านได้ใช้ยาบ ารุงต้นส้มโอหรือไม่ และเป็นยาบ ารุงประเภทใด 

  ท่านซื้อปุ๋ยมาจากที่ใด ราคาเท่าไร  
  ปุ๋ย 1 ถุงใช้ได้กี่ครั้งหรือประมาณก่ีต้น 

  2.1.4 แหล่งน้ าส าหรับการปลูกส้มโอ 
  ท่านใช้น้ าจากแหล่งใดในการเพาะปลูก  
  ท่านมีท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับเพาะปลูกหรือไม่ และเก็บอย่างไร 

 2.2 กระบวนกำรของเกษตรกรสวนส้มโอ (Process) 
  ท่านมีวิธีการหรือขั้นตอนการปลูกส้มโอตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตอย่างไร 

 2.3 ผลลัพธ์หรือผลผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ (Output) 
  2.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

  สวนส้มโอของท่านในรอบหนึ่งให้ผลผลิตส้มโอจ านวนเท่าไร 
  ขนาดผลหรือน้ าหนักประมาณเท่าไรถึงสามารถเก็บเกี่ยวน ามาจ าหน่ายได้ 

  2.3.2 ราคา (Price) 
  ใครเป็นผู้ก าหนดราคาขายส้มโอเองหรือไม่ อย่างไร 

  ราคาส้มโอตอนนี้ขายลูกละเท่าไร 

  2.3.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
  ผลผลิตส้มโอของท่านมีการจัดจ าหน่ายอย่างไร ช่องทางไหนบ้าง 

  2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรผลผลิตส้มโอด้านใดบ้าง 

 

ส่วนที่ 3 สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนประกอบอำชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
 3.1 สภาพแวดล้อมภายในการด าเนินงานประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
  3.1.1 เกษตรกร (Man)  

  ท่านประกอบอาชีพปลูกส้มโอนี้มาก่ีปี 
  ท าไมท่านถึงปลูกส้มโอในพ้ืนที่ของท่าน 

  ใครเป็นคนสอนท่านปลูกส้มโอ 
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  การถือครองที่ดินปลูกส้มโอนี้เป็นของใคร (ตนเอง / เช่า / ญาติ) กรณีเช่า / 
ญาติพ้ืนที่ราคาต่อเดือนเท่าไร ท่านช าระอย่างไร และท่านเช่า / ญาติพ้ืนที่
จากใคร  

  ถ้าท่านไม่ได้ปลูกส้มโอแล้วท่านจะประกอบอาชีพอะไร 

  ในอนาคตมีผู้สืบทอดท าสวนส้มโอนี้ต่อหรือไม่ และใครเป็นผู้สืบทอด 

  3.1.2 เงินทุน (Money) 
  ท่านมีแหล่งเงินทุนจากท่ีใดในการน ามาลงทุนท าสวนส้มโอ 

  รายได้หลังจากจ าหน่ายผลผลิตส้มโอท่านมีการจัดการอย่างไรบ้าง และมีการ
ออมเงินอย่างไร 

  การท าปลูกส้มโอในแต่ละครั้งมีการลงทุนทั้งหมดเท่าไร 

  3.1.3 วัตถุดิบ (Materials)  
  ก่อนที่ท่านจะปลูกส้มโอท่านมีการเตรียมอะไรบ้าง 

  3.1.4 เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) 
  อุปกรณ์ในการเริ่มปลูกส้มโอมีอะไรบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หรือไม่ อย่างไร 

  3.1.5 การบริหารจัดการ (Management) 
  ผลผลิตส้มโอที่ได้หลังจากออกผลแล้วท่านมีการจัดการอย่างไร 

  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตท่านใช้ระยะเวลาเท่าไร 

  ระหว่างช่วงเวลาที่ท่านรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นท่านท าอะไรบ้าง 

 3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกการด าเนินงานประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ  
  3.2.1 สภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Social) 

  ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อม / เทศกาลมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนส้มโออย่างไรบ้าง 

  ช่วงเทศกาลต่าง ๆ กับช่วงทั่ว ๆ ไปมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนส้มโออย่างไรบ้าง 

  3.2.2 เทคโนโลยี (Technology)  
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น ในฐานะ

ที่ท่านเป็นเกษตรกรปลูกส้มโอท่านได้น าหรือค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่ อย่างไร 
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  3.2.3 เศรษฐกิจ (Economic) 
  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้ม

โออย่างไรบ้าง 

  ลูกค้าที่มาซื้อส้มโอของท่านจากอดีตถึงปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรบ้างและ
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทไหน 

  3.2.4 การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
  หน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอด้านใดบ้าง 

  หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพและพ้ืนที่ท าสวนส้ม
โออย่างไรบ้าง 

  ท่านอยากให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอ 

  3.2.5 ภูมิศาสตร์ (Geography) 
  สภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ของท่านมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือ

พ้ืนที่ท าสวนส้มโออย่างไรบ้าง  
  ท่านคิดว่าแนวโน้มในอนาคตพ้ืนที่ท าสวนและผลผลิตส้มโอจะเป็นอย่างไรบ้าง 

 

ส่วนที่ 4 กำรปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
4.1 สาเหตุที่จะน ามาซึ่งปัญหา 

  ปัจจุบันพื้นที่สวนส้มโอของท่านประสบปัญหาอะไรบ้าง 
  ช่วง พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาเกิดน้ าท่วมใหญ่พ้ืนที่สวนส้มโอของท่านประสบ

ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
  ท่านมีการรับมือกับปัญหาในการประกอบอาชีพหรือพ้ืนที่การท าสวนส้มโอ

อย่างไรบ้าง 
 4.2 การก าหนดมาตรการป้องกัน 

  ท่านมีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มปลูกส้มโอจนกระทั่งผลผลิต
อย่างไรบ้าง 

 4.3 การวางแผนรองรับปัญหา 
  ท่านได้เตรียมแผนรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับการประกอบ

อาชีพหรือพ้ืนที่การท าสวนส้มโออย่างไรบ้าง 
  ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพหรือพ้ืนที่การท าสวนส้มโอหรือไม่อย่างไร 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรเกษตรต ำบลหอมเกร็ด / อ ำเภอสำมพรำน / จังหวัดนครปฐม 

เรื่อง กำรปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
 1.1 ชื่อ-นามสกุล 
 1.2 อายุ 
 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.4 ต าแหน่งหน้าที่ 
 1.5 ระยะเวลาการท างาน 
 1.6 วันที่ให้สัมภาษณ์ 
 1.7 สถานที่ให้สัมภาษณ์ 
 
ส่วนที่ 2 สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนประกอบอำชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
 2.1 หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง , จุดอ่อน) ที่มี
ผลต่อเกษตรกรสวนส้มโออย่างไรบ้าง 
 2.2 หน่วยงานของท่านมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส , อุปสรรค) 
ที่มีผลต่อเกษตรกรสวนส้มโออย่างไรบ้าง 
 
ส่วนที่ 3 กำรปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
 3.1  ปัจจุบันสวนส้มโอในพ้ืนที่ของท่านเป็นอย่างไร 
 3.2 ท่านคิดว่าปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เกิดจากอะไร 
 3.3 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอหรือผลผลิตส้มโอระยะสั้น / ระยะกลาง / ระยะยาว อย่างไรบ้าง 
 3.4 หน่วยงานของท่านมีแผนรองรับปัญหาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอหรือผลผลิตส้มโอระยะสั้น / ระยะกลาง / ระยะยาว อย่างไรบ้าง 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 4.1 ในอดีตสถานการณ์สวนส้มโอในพ้ืนที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง 
 4.2 หน่วยงานของท่านมีการจัดการผลผลิตส้มโอที่เกษตรกรปลูกอย่างไรบ้าง 
 4.3 หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอด้านใดบ้าง อย่างไร 
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