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การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม 
Proactive Adaptation of Pomelo Farmers 

Nakhon Pathom Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวน 
ส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  
1) เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครปฐม อ าเภอสามพราน
และต าบลหอมเกร็ด และ 2) เกษตรกรสวนส้มโอในต าบลหอมเกร็ด รวมทั้งสิ้น 
12 คน ใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ สรุปผลโดย
การพรรณาความ ผลการศึกษา พบว่า 1) ระบบการด าเนินงานของเกษตรกร
สวนส้มโอปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย ด้านเกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านเงินทุนมาจากทุนส่วนตัว ด้านวัตถุดิบเป็นสายพันธุ์ทองดีและสายพันธุ์ขาว
น้ าผึ้ง แหล่งปลูกใกล้แม่น้ าท่าจีนและเหมาะกับสภาพดินเหนียว มีการใช้ปุ๋ย
หมักปุ๋ยคอก ด้านเครื่องมือเป็นแบบดั้งเดิม ด้านการบริหารจัดการเน้นการ
ปลูกแบบธรรมชาติลดการใช้สารเคมี กระบวนการปลูกมี 4 ขั้นตอนตั้งแต่การ
เตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว ด้านผลผลิตส้มโอ
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พันธุ์ขาวน้ าผึ้งมีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากกว่าพันธุ์ทองดี ด้านราคามีการก าหนด
ราคาขายเอง ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง 2) สภาพแวดล้อมการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ จุดแข็ง ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องมือ
เครื่องจักร ด้านการบริหารจัดการ จุดอ่อน ได้แก่ ด้านเกษตรกร ด้านเงินทุน 
โอกาส ได้แก่ ด้านสภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านภูมิศาสตร์ อุปสรรค ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 3) การปรับตัวเชิงรุก
ของเกษตรกรเริ่มจากค้นหาสาเหตุของปัญหาการท าสวนส้มโอเกิดมาจากน้ า
ท่วมท าให้สภาพดินเสีย หลังจากนั้นก าหนดมาตรการป้องกันใช้น้ าหมัก
จุลินทรีย์ปรับสภาพดินและท าคันล้อมดิน และวางแผนรองรับปัญหาในอนาคต
ด้วยการปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

 
ค าส าคัญ: การปรับตัวเชิงรุก ระบบการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน เกษตรกรสวนส้มโอ 

 
Abstract 

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) 
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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 near Tha Chin River and 
suitable for clay conditions, use of compost and manure, 
traditional tools, focus on natural plantings and reduce the use of 
chemicals, 4 steps for planting process (soil preparation, plant 
selection, care and harvesting), Khownamphueng is larger and 
heavier than Thongdee, set selling price by seller and retail and 
wholesale distribution 2) strengths for the environment in the 
occupation of pomelo farmers include raw materials and tools; 
weaknesses include farmers and capital; opportunity management 
includes social, cultural, or local wisdom, technology, and 
geography; obstacles include the economy 3) farmers' proactive 
adaptation began with the finding of the problem of pomelo 
planting caused by floods and soil degradation and after that, 
measures to prevent the use of microbial fermentation for soil 
remediation and soil erosion along with plans to support future 
problems by growing other fast growing crops to increase income 
for farmers. 

 
Keywords:  Proactive Adaptation, Operational System, Operating 
Environment, Pomelo Farmers 
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บทน า 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม

หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อเนื่องจากการเกษตรแขนงต่าง ๆ อีกทั้ง
เกษตรกรรมยังเป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการสร้าง
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ (ชูศักดิ์ คงคานนท์, 2550) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏผล
เด่นชัดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงปัจจัยการผลิตหลักต้องพึ่งพาสภาพอากาศ 
ปริมาณฝน แสงแดด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
ฤดูฝนมีการขยับเลื่อนท าให้เกษตรกรไม่สามารถก าหนดวันที่เพาะปลูกได้ การ
แปรปรวนของอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อการอยู่รอดและ
การขยายพันธุ์ของศัตรูพืชส่งผลให้มีการระบาดของโรคหรือแมลงตลอดทั้งปี 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เองท าให้ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ส้มโอจัดเป็นผลไม้ทางการ
เกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก เนื่องจากผลมี
เปลือกที่หนาสามารถเก็บได้นาน ทนทานต่อการขนส่งในระยะทางไกล รวมถึง
มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (กรมวิชาการเกษตร , 2555) จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่ง
เพาะปลูกส้มโอที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของประเทศไทย โดยแหล่งปลูกส้มโอที่
ส าคัญของจังหวัดนครปฐมได้แก่ อ าเภอสามพราน และอ าเภอนครชัยศรี 
เนื่องจากสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน และ
ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่สามารถเก็บผลผลิตได้มากที่สุด (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แต่ด้วยสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดแม่น้ าท่าจีน
ท าให้ในฤดูฝนบางปีเกิดปัญหาน้ าท่วมขังหรือน้ าป่าไหลบ่าและน้ าทะเลหนุน 
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จนเกิดเป็นปัญหาน้ า เค็มและน้ า เน่าเสีย อีกทั้ งด้วยสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้พื้นที่ทางการเกษตรปลูกส้มโอมักได้รับ
ผลกระทบโดยเฉพาะการเกิดน้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554  ท าให้พื้นที่
ปลูกส้มโอได้รับความเสียหาย พันธุ์ส้มโอต้นแม่ตายเป็นจ านวนมาก ท าให้
เกษตรกรไม่สามารถผลิตส้มโอได้ในช่วงเวลาอันสั้นเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
ฟื้นฟูยาวนานกว่าส้มโอจะให้ลูกรอบแรก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง
และภาระหนี้สินจากการกู้เงินเพื่อมาลงทุนในการปลูกรวมถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซ่ึงต้องอาศัยระยะเวลานานในการให้ผลผลิตรอบใหม่ ดังนั้นหาก
เกษตรกรมีการปรับตัวในเชิงรุกไม่รอการตั้งรับเมื่อเกิดปัญหาก็จะช่วยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและลดภาระหนี้สินของเกษตรกร 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการด าเนินงาน
ของเกษตรกรสวนส้มโอ สภาพแวดล้อมการด าเนินงานการประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนส้มโอและการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัด
นครปฐม เพื่อทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ของระบบการ
ด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนส้มโอ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
จุดอ่อนและอุปสรรคของการท าสวนส้มโอ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อป้องกันและลดความ
เส่ียงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้ม โอจังหวัด

นครปฐม 
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ

จังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่คือ ต าบลหอมเกร็ด 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
ศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ (system analysis) 

โดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ขั้นตอน
ปัจจัยน าเข้าของการผลิต ( input) กระบวนการผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ 
(process) จนถึงผลลัพธ์หรือผลผลิตส้มโอ (output) รวมถึงผลกระทบ 
(outcome) ที่เกษตรกรสวนส้มโอได้รับ  

ศึกษาสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ โดย
ก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งและแสวงหาประโยชน์
จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด ภายใต้การวิเคราะห์ 
SWOT analysis ซ่ึงพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนโดยใช้หลักของ 5M ได้แก่ เกษตรกร (man) เงินทุน (money) วัตถุดิบ 
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( materials) เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร  ( machine) ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(management) และพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อทราบถึงโอกาส
และอุปสรรค โดยใช้หลักของ STEPG ได้แก่ สภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economic) 
การเมืองและกฎหมาย (political and legal) ภูมิศาสตร์ (geography) 

ศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม เพื่อ
การวางแผนการท างานล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาการสร้าง
โอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มมูลค่าของงานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เพื่อเตรียมรับกับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พยายามค้นหาสาเหตุที่
จะน ามาซ่ึงปัญหาให้พบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะตามมา 2) ก าหนด
มาตรการป้องกันต่าง ๆ ไม่ให้สาเหตุที่จะน ามาซ่ึงปัญหาเกิดขึ้น และ  
3) วางแผนรองรับปัญหา เพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบทางลบจากสาเหตุที่
คาดไม่ถึง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด า เนินการศึกษาโดยใช้ระ เบียบวิธีวิจัย เ ชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological) โดยพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ต าบล
หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัด
นครปฐม อ าเภอสามพรานและต าบลหอมเกร็ด จ านวน 3 คน และเกษตรกร
สวนส้มโอที่มีพื้นที่ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดและประกอบอาชีพปลูกส้มโอ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน รวมถึงใช้
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับระบบการด าเนินงาน 
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สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวน 
ส้มโอ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยด าเนินการ

สัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นค าถามประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูก
สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ ได้แก่ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์หรือผลผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ ส่วนที่ 3 
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกการด าเนินงานประกอบ
อาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ และส่วนที่ 4 การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวน
ส้มโอ ได้แก่ สาเหตุที่จะน ามาซ่ึงปัญหา การก าหนดมาตรการป้องกันและการ
วางแผนรองรับปัญหา โดยมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น 
สมุด ปากกา เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตอย่างครบถ้วน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

การวิ เคราะห์ ระบบ ( system analysis) แนวคิดทฤษฎีการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (SWOT analysis) แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว
เชิงรุก ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสืบค้น
เอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้าน
วิชาการต่าง ๆ วารสารที่เกี่ยวข้อง และสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยแนวค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึก การ
บันทึกเสียงและการถ่ายภาพนิ่ง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลว่าได้ค าตอบ
เนื้อหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วจึงน าไปตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (methodological triangulation) จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และหลังจากผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว มาจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ก่อนน าไปวิเคราะห์โดย
อ้างอิงตามแนวคิดทฤษฎีท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ สรุปผลโดยการพรรณนา
ความตามวัตถุปะสงค์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
1.1 ปัจจัยน าเข้าของเกษตรกรสวนส้มโอ ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกร 

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดอายุค่อนข้างมากแต่มีความช านาญ 
เชี่ยวชาญ โดยสืบทอดเรียนรู้การปลูกส้มโอจากบรรพบุรุษ 2) ด้านเงินทุน 
เกษตรกรจะใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลัก บางรายกู้ยืมจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการน ามาลงทุน 3) ด้านวัตถุดิบ 
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เกษตรกรต าบลหอมเกร็ดนิยมปลูกส้มโอ 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์ทองดีและพันธุ์
ขาวน้ าผึ้ง ซ่ึงเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เกษตรกรท าการตอนกิ่งและขยายพันธุ์เอง 
บ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและบางช่วงเวลามีการใช้ปุ๋ยเคมี โดยดินที่
เหมาะสมส าหรับปลูกต้นส้มโอคือดินเหนียวซ่ึงดินในพื้นที่ และที่ส าคัญต าบล
หอมเกร็ดตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านต าบล ท าให้
เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ าส าหรับใช้เพาะปลูกต้นส้มโอและท าสวน 4) ด้าน
เครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรใช้เครื่องมือเครื่องจักรแบบดั้งเดิมและง่ายต่อ
การใช้งาน ได้แก่ จอบส าหรับขุดดิน กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เครื่องสูบน้ า เครื่องตัด
หญ้า เครื่องฉีดพ่นยา และเรือรดน้ า เป็นต้น และ 5) ด้านการบริหารจัดการ 
เกษตรกรสวนส้มโอต าบลหอมเกร็ดจะท าสวนส้มโอแบบธรรมชาติใช้สารเคมีให้
น้อยที่สุดหรือบางสวนไม่ใช้สารเคมี จึงท าให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพและเป็น
ที่ต้องการของตลาด อีกทั้งมีการจัดการสวนด้วยการยกร่องสวนในพื้นที่ของ
ตนเองเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเพาะปลูก 

1.2 กระบวนปลูกต้นส้มโอมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การ
เตรียมดินโดยขุดร่องยกร่องสวนเพื่อตากดินให้สารเคมีในดินแห้งและระเหย
ออก ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกพันธุ์ที่ปลอดเชื้อปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมหรือ
เดือนมิถุนายน ขั้นตอนที่ 3 การดูแลรักษาต้องหมั่นรดน้ าทุกวันช่วงที่อากาศไม่
ร้อนจัด และขั้นตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเมื่อต้นส้ม
โอมีอายุการปลูก 5 ปีขึ้นไป 

1.3 ผลผลิตของเกษตรกรสวนส้มโอ 1) ด้านผลผลิต ต้นส้มโอต้นหนึ่งมี
อายุต้น 5 ปีขึ้นจะออกผลผลิตรุ่นแรกประมาณ 20 – 50 ลูกต่อต้น ส้มโอพันธุ์
ขาวน้ าผึ้งมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่าส้มโอพันธุ์ทองดี และส้มโอพันธุ์ขาว
น้ าผึ้งได้รับความนิยมมากกว่าส้มโอพันธุ์ทองดี 2) ด้านราคา ส้มโอพันธุ์ทองดี
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ราคาประมาณลูกละ 70 – 100 บาท ส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งราคาลูกละประมาณ 
110 – 150 บาท โดยใช้วิธีการวัดผลส้มโอแทนการชั่งกิโลขาย 3) ด้านช่องทาง
การจ าหน่าย เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทนที่มารับ
ซ้ือเพื่อน าส่งขายในต่างประเทศ และ 4) ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ภาครัฐ
ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับช่องทางจ าหน่ายหรือการก าหนดราคาขายส้มโอของ
เกษตรกร 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
2.1 สภาพแวดล้อมภายในการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ ได้แก่ 

1) ด้านเกษตรกรส่วนใหญ่อายุค่อนข้างมากแล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมมา
ตั้งแต่อายุยังน้อย ท าให้มีความช านาญ ความเชี่ยวชาญและเรียนรู้จากบรรพ
บุรุษ แต่ในอนาคตไม่มีผู้สืบทอดการปลูกส้มโอหรืออาชีพเกษตรกรรม ท าให้
การถือครองที่ดินต้องแบ่งให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 2) ด้านเงินทุนส่วนใหญ่
ลงทุนท าสวนปลูกส้มโอด้วยเงินทุนของตนเอง แต่บางรายกู้ยืมเงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการลงทุน แต่ไม่มีการท า
บัญชีครัวเรือนจึงท าให้ไม่ทราบจ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน  
3) ด้านวัตถุดิบ เกษตรกรปลูกส้มโอสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีตผ่านการ
บ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกอีกทั้งพื้นที่มีสภาพเป็นดินเหนียวเหมาะแก่
การเพาะปลูกรวมถึงต าบลหอมเกร็ดตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนจึงท าให้เกษตรกรมี
แหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูกต้นส้มโอและท าสวนตลอดทั้งปี 4) ด้านเครื่องมือ
เครื่องจักร เกษตรกรใช้เครื่องมือจากอดีตดั้งเดิมที่สามารถใช้กับผลผลิตชนิด
อื่น ๆ และ 5) ด้านการบริหารจัดการ ช่วงระยะเวลารอเก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรจะปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
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2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
ได้แก่ 1) ด้านสภาพสังคม วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วงเทศกาลคน
ไทยเชื้อสายจีนส้มโอจะเป็นที่ต้องการท าให้ราคาสูงขึ้น 2) ด้านเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมีการใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้นรวมถึงการลดต้นทุนด้าน
อื่น ๆ 3) ด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาปุ๋ยและยาบ ารุงที่เพิ่มสูงขึ้ น  
4) ด้านการเมืองและกฎหมายไม่มีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร และ 5) ด้าน
ภูมิศาสตร์ด้วยพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรปลูกฝังให้บุตรหลานศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นท าให้พื้นที่ทางการ
เกษตรลดน้อยลง ภาครัฐจึงจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการเกษตรให้เห็นคุณค่าของเกษตรกรรมรวมถึงรองรับจุด
จ าหน่ายผลผลิตส้มโอเพื่อหลีกเล่ียงการปลอมปนส้มโอจากที่อื่น  

ส่วนที่ 3 การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
3.1 การค้นหาสาเหตุของปัญหาจากการท าสวนส้มโอเกิดจากปัญหาน้ า

ท่วมช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากภูมิศาสตร์ของต าบลตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่า
จีนท าให้น้ าท่วมขังนานกว่าต าบลใกล้เคียง ช่วงที่น้ าท่วมขังได้มีการพัดพา
ตะกอน สารเคมีรวมถึงส่ิงสกปรกเน่าเสียมากับน้ าที่ท่วม และหลังจากที่น้ าท่วม
ได้ลดลงและพื้นที่แห้งแล้วเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดต้องประสบ
กับปัญหากับต้นส้มโอยืนต้นตายทั้งหมดหรือเกษตรกรบางรายเมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณ 2 เดือนใบของต้นส้มโอเริ่มร่วงจากต้นจนยืนต้นตายเช่นเดียวกัน  
ท าให้เกษตรกรบางรายต้องตัดสินใจตัดต้นส้มโอทิ้งเพื่อท าการปลูกใหม่ 
เกษตรกรมีความสงสัยว่าช่วงหลังจากน้ าลดยังคงมีสิ่งตกค้างหลงเหลืออยู่ในดิน
อีกจนท าให้เกิดเป็นดินเสียและเส่ือมโทรมตามมา เกษตรกรจึงน ารถแม็คโครมา
ปรับสภาพหน้าดินและเมื่อปลูกต้นส้มโออีกครั้งก็ต้องพบกับปัญหาต้นส้มโอเกดิ  
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เชื้อราเป็นโรครากเน่าโคนเน่า เกษตรกรดูแลและบ ารุงก็ไม่เจริญงอกงามและ
ให้ผลผลิตเหมือนในอดีต  

3.2 การก าหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้นของเกษตรกรคือการท าคัน
ล้อมบริเวณรอบ ๆ สวนให้มีความสูงและความหนาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อ
ป้องกันน้ าท่วมในอนาคตพร้อมทั้งปรับสภาพดินด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์และนัด
หมายประสานงานไปยังเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเพื่อขุดดินน าไปตรวจหาค่าความ
ผิดปกติว่าท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโตออกผลผลิตเหมือนในอดีต บางรายล้ม
สวนไปท านาก่อนแล้วค่อยกลับมาท าสวนเกษตรกรรมอีกครั้ง  

3.3 การวางแผนรองรับปัญหาในอนาคตเกษตรกรได้มีการปลูกพืชชนิด
อื่นที่เจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตง่ายจ าหน่ายได้ราคาดีเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนเอง 
เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนส าหรับการใช้จ่ายไม่ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอ 
ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกกล้วย ปลูกหมาก ปลูกมะนาว ปลูกมะพร้าว ปลูก
ฝรั่ง ปลูกขนุน แซมในพื้นที่ของตนเองเพื่อไม่ให้พื้นที่ของตนเองว่างเปล่า 
เพราะตั้งแต่หลังน้ าลดเกษตรกรได้มีการปลูกส้มโอแต่ตอนนี้ยั งไม่ได้เก็บ
ผลผลิตจากต้นส้มโอที่ปลูกไว้ ท าให้ต้องมีน าพืชชนิดอื่นมาปลูกแทนผลผลิต
จากต้นส้มโอ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม เป็น
การศึกษาระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ สภาพแวดล้อมการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอและศึกษาการปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกร
สวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้อภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
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1. ระบบการด าเนินงานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
    เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต าบลหอมเกร็ดอายุค่อนข้างมากประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเริ่มสืบทอดและเรียนรู้การปลูกส้มโอตั้งแต่อายุยัง
น้อยจากบรรพบุรุษที่เคยปลูกมาก่อน โดยใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลัก  
บางรายกู้ยืมในระบบเพื่อน ามาลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ  
บุญเรือง (2553) ได้กล่าวไว้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ทุน
ส่วนตัวในการด าเนินการ โดยสายพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ทองดีและ
พันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี แต่มีการบ ารุงต้นส้มโอด้วยปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก บางช่วงมีการใช้ปุ๋ยเคมี และที่ส าคัญต าบลหอมเกร็ดตั้งอยู่ใกล้
แม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านต าบล ท าให้มีสภาพดินที่ดีมีแหล่งน้ า
ส าหรับใช้เพาะปลูกต้นส้มโอและท าสวนเกษตรกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิสิฐ เจียมนาครินทร์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยการผลิตด้านที่ดินและ
แหล่งน้ า เป็นความส าเร็จในการท าสวนส้มโอ จึงท าให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งมีการจัดการสวนด้วยการยกร่องสวนใน
พื้นที่ของตนเองเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเพาะปลูก ผลผลิตส้มโอขึ้นอยู่
กับอายุของต้นที่ปลูก ส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่า  
ส้มโอพันธุ์ทองดี และส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้งได้รับความนิยมมากกว่าส้มโอพันธุ์
ทองดี ใช้วิธีการวัดรอบผลแทนการชั่งกิโลขาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ปลูกส้มโอส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ผลผลิตเป็นผล โดยใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา  
ซ่ึงเกษตรกรต าบลหอมเกร็ดเม่ือผลผลิตส้มโอสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วขนาด
รอบผลและคุณภาพของผลผลิตท าให้ผู้ปลูกสามารถก าหนดราคาขายเองได้
หรือจ าหน่ายผ่านตัวแทนเพื่อส่งขายในต่างประเทศ  
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2. สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอ 
   สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพโดยการก าหนดทิศทางจุดแข็งจาก

สภาพแวดล้อมเกษตรกรปลูกส้มโอใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีตอีกทั้ ง
พื้นที่มีสภาพเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกรวมถึงต าบลหอมเกร็ด
ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนจึงท าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับเพาะปลูกต้นส้มโอ
และท าสวนตลอดทั้งปี และช่วงระยะเวลารอเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะปลูก
พืชชนิดอื่นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งทางหน่วยงานภาครัฐ
ได้เข้าให้ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจให้กับเกษตรกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรฉัตร ศรีลับซ้าย (2551) ได้
กล่าวไว้ว่า ผู้ปลูกส้มโอส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการบรรยาย สาธิต  
ดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้ปลูกส้มโอด้วยกันเอง  

ประโยชน์จากโอกาสในการประกอบอาชีพช่วงเทศกาลของคนไทยเชื้อ
สายจีนจะมีความต้องการส้มโอเป็นจ านวนมากเพื่อน ามาประกอบพิธีอย่าง
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ท าให้ส้มโอมีราคา
สูงขึ้นเท่าตัว แต่ด้วยพื้นที่ทางการเกษตรได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ คนจึงนิยมเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าท า
การเกษตร เพราะได้รับผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่รวดเร็วมากกว่าการรอ
เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการจัดอบรม
ให้กับคนรุ่นใหม่ที่ทางบ้านท าการเกษตรอยู่ก่อนแล้วมาอบรมเป็นเกษตรกรยัง
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพราะเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี้ จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่
อายุน้อย ไม่ค่อยมีประสบการณ์ให้หันมาสนใจและเห็นคุณค่าของเกษตรกรรม
เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว่าด้วยนโยบาย
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ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน 
(2559) ได้กล่าวไว้ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องการท าธุรกิจเกษตร มีความพร้อม
ระดับหนึ่งเข้ามาสร้างโอกาสในการท างานร่วมงานกับเกษตรกรที่ประสบการณ์ 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และด าเนินธุรกิจเกษตร รวมถึงเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและ
ท าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม่ (smart farmers) ด้วยเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นเริม่
มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยทุ่นแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัด
ต้นทุนให้กับเกษตรกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยะ ชนะชัย (2553) ได้
กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพื่อหาทางอยู่รอดใน
กระแสของทุนนิยมที่มุ่งการค้าเป็นส าคัญโดยการเรียนรู้ขั้นตอนการลดต้นทุน
การผลิต อย่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต แต่ด้วยสภาพพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ใกล้แม่น้ า ท าให้เหมาะแก่การเพาะปลูกไม่ต้องรอถึงฤดูฝน
สามารถปลูกส้มโอได้ตลอดทั้งปีและด้วยสภาพแวดล้อมทางเกษตรท าให้
ผลผลิตส้มโอมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในอนาคต ทางภาครัฐมีการ
วางแผนรองรับจุดจ าหน่ายผลผลิตให้ผู้ซ้ือรับรู้ว่าส้มโอที่ซ้ือไปนั้นเป็นส้มโอจาก
ในพื้นที่จริง ๆ เพื่อเป็นแสดงจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลีกเลี่ยงการปลอมปนส้ม
โอจากที่อื่นที่น ามาขายในจังหวัดนครปฐม สอดคล้องกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หมายถึง ชื่อ 
สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่ง
บอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ซ่ึงถือเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ถ้าส้มโอของต าบลหอมเกร็ดได้เป็นผลผลิตที่
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แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะท าให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ราคาที่ดีขึ้นและยอมรับของผู้บริโภค 

สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนส้มโอที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนเกษตรกรสวนส้มโอได้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อายุยังน้อยจึงไม่สามารถเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
อื่นได้ ท าให้เกิดความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการท าสวนส้มโอของตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เจียมนาครินทร์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้
และประสบการณ์ด้านการเกษตรเป็นวิถีแห่งความส าเร็จในการท าสวนส้มโอ 
แต่ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดอายุมากในอนาคตไม่มีผู้สืบ
ทอดการปลูกส้มโอหรืออาชีพเกษตรกรรมต่อท าให้การถือครองที่ดินที่มีอยู่นั้น
ต้องแบ่งให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยใช้เงินทุนของตนเองเป็นหลักแม้ทาง
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณภายใต้รูปแบบของโครงการต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่ตกลงกันไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านงบประมาณควรจัดสรร
ประมาณด้านการเกษตรให้มากขึ้นและจัดตั้งกองทุนด้านการเกษตรระดับ
ต าบล เพื่อให้ความช่วยเหลือแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ  
แม้เกษตรกรจะทราบรายจ่ายที่ต้องช าระเป็นประจ าแต่ไม่ได้มีการท าบัญชี
ครัวเรือนจึงท าให้ไม่ทราบจ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน หน่วยงาน
ภาครัฐควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร  
เพราะถ้าเกษตรกรไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนไม่ทราบราคาปุ๋ยและยาบ ารุงใน
แต่ละครั้งที่ซ้ือก็จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปุ๋ย ยาบ ารุงหรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
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3. การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ 
    ต าบลหอมเกร็ดปัญหาจากการท าสวนส้มโอเกิดจากปัญหาน้ าท่วม

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากภูมิศาสตร์ของต าบลตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าท่าจีนท า
ให้น้ าท่วมขังและได้มีการพัดพาตะกอน สารเคมี รวมถึงสิ่งสกปรกเน่าเสียมา
กับน้ าที่ท่วม เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในต าบลหอมเกร็ดต้องประสบกับปัญหากับ
ต้นส้มโอยืนต้นตายทั้งหมด ท าให้เกษตรกรต้องตัดสินใจตัดต้นส้มโอทิ้งเพื่อท า
การปลูกใหม่ เกษตรกรมีความสงสัยว่าช่วงหลังจากน้ าลดยังคงมีสิ่งตกค้าง
หลงเหลืออยู่ในดินอีกจนท าให้เกิดเป็นดินเสียและเสื่อมโทรมตามมา เกษตรกร
ได้น ารถแม็คโครมาปรับสภาพหน้าดินและเมื่อปลูกต้นส้มโออีกครั้งก็ต้องพบกบั
ปัญหาส้มโอไม่เจริญงอกงามและให้ผลผลิตเหมือนในอดีต 

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอป้องกันแบบระยะสั้นด้วยการท าคันล้อมบริเวณ
รอบ ๆ สวนให้มีความสูงและความหนาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ซ้ าในอนาคตเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งแม่น้ า สอดคล้องกับงานวิจั ยของ 
สุดตา ไตยาวรรณ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนยอมรับความสูญเสีย 
ยอมรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ พร้อมทั้งถมดินให้
มีความสูงขึ้น เพื่อเป็นการปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งปรับ
สภาพดินด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์และนัดหมายประสานงานไปยังเกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอเพื่อขุดดินน าไปตรวจหาค่าความผิดปกติว่าท าให้ต้นส้มโอไม่เจริญเติบโต
ออกผลผลิตเหมือนในอดีต บางรายล้มสวนไปท านาก่อนแล้วค่อยกลับมาท า
สวนเกษตรกรรมอีกครั้ง  

ทั้งนี้การวางแผนระยะยาวเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต าบลหอมเกร็ดได้มีการ
ปรับตัวช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอด้วยการปลูกพืชชนิดอื่นที่เจริญเติบโตเร็ว
ให้ผลผลิตง่ายจ าหน่ายได้ราคาดีเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้มีรายได้

38 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



39 

หมุนเวียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abberton et al. (2016) ได้กล่าวไว้ว่า 
การเพาะพันธุ์ที่ทันสมัยจะช่วยพัฒนาความทนทานของพืชต่อสภาพอากาศที่
แปรปรวน และเป็นการเพิ่มผลผลิตประเภทพืชเพื่อสร้างความหลากหลาย
ให้กับแหล่งอาหาร ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกกล้วย ปลูกหมาก ปลูกมะนาว 
ปลูกมะพร้าว ปลูกฝรั่ง ปลูกขนุน แซมในพื้นที่ของตนเองเพื่อไม่ให้พื้นที่ของ
ตนเองว่างเปล่า เพราะตั้งแต่หลังน้ าลดเกษตรกรได้มีการปลูกส้มโอแต่ตอนนี้ยัง
ไม่ได้เก็บผลผลิตจากต้นส้มโอที่ปลูกไว้ ท าให้ต้องมีน าพืชชนิดอื่นมาปลูกแทน
ผลผลิตจากต้นส้มโอ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
1. เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ คนรุ่นใหม่จึงนิยมเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม อีก
ทั้งเกษตรกรได้มีการปลูกฝังและส่งบุตรหลานให้มีการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่
ดี เพื่อที่จะได้มีความรู้น าไปประกอบอาชีพในอนาคตที่ดีมากกว่าท าการเกษตร 
จึงควรมุ่งต่อยอดการศึกษาของบุตรหลานหรือการประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่มีการลงทุนท าสวนส้มโอด้วยเงินทุนของตนเอง
เป็นหลัก บ้างกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
เพื่อน ามาลงทุนในแต่ละครั้ง แต่เกษตรกรไม่มีการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบ
ถึงรายรับ รายจ่าย และจ านวนเก็บออมในแต่ละครั้ง จึงควรมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร เพื่อจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ส้มโอจังหวัดนครปฐมได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้า แต่ขณะเดียวกันได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกรวมถึงจ านวนพื้นที่และผลผลิตที่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรก าหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกส้มโอ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของ
สินค้า GI ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัด
นครปฐม ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์แนะน าให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่อง 
แก้ไข ปรับปรุงงานวิจัย ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินการวิจัยให้
ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย
เกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอ าเภอสามพรานและเกษตรกรสวนส้มโอใน
ต าบลหอมเกร็ดทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็น
อย่างมาก 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาวและเพื่อน ๆ ที่เป็นก าลังใจที่
ส าคัญในการสนับสนุน และช่วยเหลือ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง สุดท้ายนี้ 
ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
บิดามารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน าและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอ
มา 
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