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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้้าและเครื่องสกัดสารปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์
2) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3) วิเคราะห์จุดคุ้มทุนระหว่างการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กับวิถีเดิม
พื้นที่ด้าเนินการวิจัยเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านเหล่าโพธิ์ ต้าบลหนองจิก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 40 แปลง
เป็นงานวิจัยประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม Mind Map SWOT Analysis การสัมภาษณ์
เจาะลึก ปฏิทินฤดูกาล และการสังเกต ผลวิจัยพบว่า ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีและสามารถใช้งานเครื่องได้ และ
มีความพึงพอใจมากสนใจน้าไปใช้งานในอนาคต จากการใช้เครื่องสกัดสารปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สมุนไพร
ในชุมชน พบว่า เครื่องสามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรได้ภายใน 1 วัน ท้าให้ทันต่อการระบาดของแมลง ลดการซื้อสารเคมีมาใช้ท้าให้
สามารถลดต้นทุนลงได้ 500 บาทต่อแปลงต่อรอบการผลิต จากการใช้ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ระบบสามารถสูบน้้าได้
ปริมาณ 12,000 ลิตร สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนแต่ละแปลง ประมาณ 20,000-30,000 บาท การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า
ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งบประมาณในการสร้าง 120,000 บาท สามารถคืนทุนค่าน้้าได้ภายใน 12.5 ปี เครื่องสกัดสารปูองกัน
ก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์ราคา 35,000 บาท สามารถผลิตสารสกัดได้ 75 ลิตรต่อวัน คืนทุนค่าสารก้าจัดแมลงได้ภายใน 1.7
เดือน การต่อยอดขยายผลทางองค์การบริการส่วนต้าบลหนองจิกได้ก้าหนดแผนงบประมาณที่จะสนับสนุนให้กับทางกลุ่มเป็นรายปี
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและจะขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
ค้าส้าคัญ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้า้ เครื่องสกัดสารปูองกันก้าจัดศัตรูพืช
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ABSTRACT
This research aimed to: 1) transfer pump system technology and pesticide heating pot booster by solar
energy; 2) increase agricultural productivity and community income; and 3) analyze the break-even point between
the use of solar technology and the original method. The research area was located in the public area at Moo 5,
Tambon Nongchik, Borabue District, Mahasarakam. The researcher collected both quantitative and qualitative data
to summarize the overview in order to cover both in-depth and broad dimensions of the research result. Data
collection consisted of questionnaire, mind map, SWOT analysis, in-depth interviews, seasonal calendar, and
observation. The information was classified according to the purpose of the study and then analyzed. The
research found the community had the knowledge to understand how to use the tools; they were satisfied with
the use of natural substances and interested in implementing it in the future. Experiments of pesticides extracted
from solar energy by using herbs in the community found that pesticide heating pot booster power by solar
energy could produce herbal extracts in a short time and was able to keep up with the outbreak of insect
infestations. It did not require chemicals. This could reduce the cost of buying chemicals in the agricultural area of
about 500 baht per plot. When compared to the area of 40 plots, it could save up to 20,000 baht. After 4 months
of growing vegetables, they earn about 20,000 – 30,000 baht for their families. The break-even point analysis
between the use of solar technology and the original method found the solar pumping system can pump 12,000
liters of water a day. The budget for this system is 120,000 baht; therefore, the break-even point was within 150
months (12.5 years). That was calculated from the deduction of water and depreciation at the age of 25 years.
The break-even point of the pesticide heating pot booster by solar energy was 75-100 liters a day. That had a
selling price of 35,000 baht. It could pay back within 1.7 months, when calculated from the depreciation of
insecticides and depreciation at the age of 25 years. Nongchik Subdistrict administrative organization had an
annual budget to support sustainability, strengthened and created a good reputation for the Banlaopho
community, which was a pilot village and will extend to other areas.
Keyword: technology transfer, solar energy, solar pumping system, pesticide heating pot booster power by solar energy
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บทน้า
บ้านเหล่าโพธิ์ ต้าบลหนองจิก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร
51 ครัวเรือน มีประชากรจ้านวน 324 คน แบ่งเป็นหญิง 162 คน
และชาย 162 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา มีพื้นที่
ส่ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ ไม่ มี แ หล่ งน้้า ปั จ จุ บั น
ชาวบ้ า นได้ มี ป ระชาคมรวมกลุ่ ม กั น ขึ้ น เพื่ อ ท้ า เกษตรอิ น ทรี ย์
บนพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ มีการจัดสรรพื้นที่ค รัวเรือ นละ 2
งาน บนพื้ น ที่ 20 ไร่ มี ค รั ว เรื อ นเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง หมด 40
ครัวเรือน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์มีความเข้มแข็งในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ แต่ผลผลิตในการท้าเกษตรอินทรีย์ต่้า สาเหตุ
เนื่องมาจากทางกลุ่มไม่มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการ
เพิ่มผลผลิต ขาดความรู้ในการท้าสารปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจาก
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และไม่มีแหล่งน้้าที่เหมาะสมกับการใช้
ท้าการเกษตรซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์มีการใช้
น้้าประปาจากส้านักสงฆ์ในพื้นที่ข้างเคียงส้าหรับน้ามาใช้รดน้้า
พืชผักที่เพาะปลูกไว้ ปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์
เหล่านี้จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
จากงานวิจั ยของจารินี ม้าแก้วและคณะ (2553) พบว่ า
เครื่ อ งสกั ด สารปู อ งกั น และก้ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ รูปแบบของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย เป็น
เครื่ อ งที่ มี คุ ณ ภาพดี เกษตรกรส่ ว นใหญ่ พึ ง พอใจที่ ส ามารถ
ลดต้นทุนการซื้อสารเคมี ใช้เวลาในการสกัดรวดเร็วกว่าการท้าน้้า
หมักชีวภาพ (พด.) การใช้งานเครื่องสกัดสารฯ ไม่ยุ่งยากสะดวกใช้
งานง่าย ส่งผลให้สุขภาพของผู้ใช้ดีขึ้น สามารถน้ามาใช้สกัดพืช
สมุนไพรท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาในการปูองกันและก้าจัดแมลง
ศั ต รู พื ช ได้ เหมาะกั บ กลุ่ ม เกษตรกรที่ ท้ า การเกษตรในพื้ น ที่
ประมาณ 40-50 ไร่ ในขณะเดียวกันจากงานวิจัยของสรรเพชร
เพียรจัด (2556) พบว่าระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ
น้้าลึก ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในปัจจุบั น เป็ นระบบที่ใช้ กล่อ ง
ควบคุมแปลงไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้กับไฟบ้าน
ได้ แ ละหากน้ า มาใช้ กั บ มอเตอร์ ปั๊ ม ซั บ เมอร์ ท 1 เฟสขนาด 2
แรงม้ า จะสามารถสู บ น้้ า ได้ ต่ อ วั น ประมาณ 20,000 ลิ ต ร ซึ่ ง
เพียงพอต่อการปลูกพืชผักบนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เทคโนโลยี
ทั้ง 2 ประเภท เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้ า นเหล่ า โพธิ์ มี ค วามสนใจ และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล

หนองจิกมีความยินดีทจี่ ะสนับสนุนเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภทนี้เพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนบ้าน
เหล่าโพธิ์ให้เกิดความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนสามารถ
พัฒ นาต่ อ ยอดไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็น แหล่ งเรีย นรู้ก ารน้า พลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้้าและเครื่องสกัดสาร
ปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรและชุ ม ชนมี ร ายได้
เพิ่มขึ้น
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุน ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์กับวิถีเดิม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เ ป็น การวิ จั ย ประยุก ต์ วิธี ด้ า เนิ น การวิ จั ย
สามารถน้าเสนอเป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ระยะที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้้าและเครื่องสกัด
สารปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์
1) ศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชน
2) การศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ระบบ
สู บ น้้ า และเครื่ อ งสกั ด สารปู อ งกั น และก้ า จั ด ศั ต รู พื ช จาก
แสงอาทิตย์ที่จะน้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี
3) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น
4) การฝึกอบรมด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้
สารก้าจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ
5) การศึกษาดูงานการใช้ระบบสูบน้้าและเครื่องสกัดสาร
ปูองกันและก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์
6) สังเคราะห์องค์ความรู้และจัดท้าแผนการเพิ่มผลผลิต
จากการใช้เทคโนโลยี
7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัยสู่แกนน้า
8) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากแกนน้ า สู่ ก ลุ่ ม เกษตร
อินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์
9) การถ่ายทอดขยายผลในระดับต้าบล
ระยะที่ 2 ศึกษาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้
ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์ เป็นกระบวนการหลังจาก
กลุ่มเปูาหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้้าและเครื่อง
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สกั ด สารปู อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู พื ชจากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ ล้ ว ได้
ทดลองใช้กับแปลงเกษตรอินทรีย์ของตนเองไประยะหนึ่ง มีการ
ออกเยี่ ย มแปลงติ ด ตามให้ ก้ า ลั ง ใจ เพื่ อ ให้ ท ราบสถานการณ์
ความเคลื่ อ นไหว และการเปลี่ ย นแปลง ประเมิ น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรและรายได้ของกลุ่ม รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้
เทคโนโลยี
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนระหว่างการใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์กับวิถีเดิม

ระยะที่ 2 ผลจากการศึกษาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และรายได้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพธิ์ เมื่อเกษตรกรมี
การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรแบบเคมีมาใช้ระบบเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษโดยทดลองใช้เครื่องสกัดสารปูองกันก้าจัดศัตรูพืช
จากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ท้าให้เกษตรกรมีความสะดวกสบาย
มากขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบการใช้งานของการสกัดสารสมุนไพรที่ใช้
ในชุ ม ชนปั จ จุ บั น จะเป็ น เทคนิ ควิ ธี ก ารที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น ผู้
แนะน้า คือการหมักสารสกัดสมุนไพรและใช้ผสมคู่กับสารเร่ง พ.ด.
ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการหมักถึง 21 วัน ท้าให้เกิดความยุ่งยากใน
กระบวนการท้าและการใช้งาน นอกจากนี้เครื่องสกัดสารปูองกัน
ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส ามารถผลิ ต สารสกั ด
สมุนไพรได้ในระยะเวลาอันสั้นท้าให้ทันต่อการระบาดของแมลงจึง
ไม่จ้าเป็นต้องไปซื้อสารเคมีมาใช้ ท้าให้ลดต้นทุนในการซื้อสารเคมี
มาใช้ ในพื้นที่เกษตรประมาณ 500 บาทต่อแปลง เมื่อเทียบทั้ง
พื้นที่ 40 แปลง สามารถประหยัดไปได้ 20,000 บาท ส่วนการ
ขายพืชผักที่เป็น พืชผักปลอดสารเคมีนั้น เนื่องด้วยกลุ่มเกษตร
บ้านเหล่าโพธิ์ยังเป็นกลุ่มที่ใหม่ การขายพืชผักยังคงขายในราคา
ปกติ ไม่ได้ขายในราคาที่สูงขึ้นถึงแม้จะเป็นผักปลอดสารพิษก็ตาม
แต่ตอนนี้กลุ่มแม่ค้าเริ่มเป็นที่รู้จักและมีความต้องการผักปลอด
สารพิ ษมากขึ้น เรื่ อยๆ หลั กจากทดลองปลูก พืชผัก ประมาณ 4
เดือนสามารถปลูกผักได้หลายรุ่น โดยจะปลูกผักบุ้ง อายุ 21 วัน
ปลู ก ได้ 4 รุ่ น และปลู ก มะเขื อ ได้ 1 รุ่ น สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัวตนเองได้ ประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อรอบการ
ผลิต
ระยะที่ 3 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนระหว่างการใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์กับวิถีเดิม จากการน้าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ กับ วิถีเ ดิม พบว่า ระบบสูบน้้ าพลังงานแสงอาทิต ย์
สามารถสูบน้้าได้ปริมาณ 12,000 ลิตรน้้าต่อวัน ใช้งบประมาณใน
การสร้ า งระบบราคา 120,000 บาท สามารถคื น ทุ น ค่ า น้้ า ได้
ภายใน 12.5 ปี เมื่อค้านวณจากการหักค่าน้้าและค่าเสื่อมโดยคิดที่
อายุก ารใช้ งานเครื่อ ง 25 ปี และจุ ดคุ้ มทุ นของเครื่ องสกั ดสาร
ปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตสาร
สกัดได้ 75 ลิตรต่อวัน เครื่องราคา 35,000 บาท สามารถคืนทุน
ค่าสารก้าจัดแมลงได้ภายใน 1.7 เดือน เมื่อค้านวณจากการหักค่า
สารก้าจัดแมลงและค่าเสื่อมโดยคิดที่อายุการใช้งานเครื่อง 25 ปี

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สามารถน้ า เสนอผลเป็ น 3 ระยะ ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ชุนชนบ้านเหล่าโพธิ์ ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ส่วนมากเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยว สาร
ก้าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้ได้แก่ ยาฆ่าแมลงและสารเคมี
คิดเป็นร้อยละ 93.90 การจัดสรรแบ่งพื้นที่สาธารณะประโยชน์
20 ไร่ ให้กับ 40 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 แปลงมีพื้นที่ท้ากิน
ประมาณ 2 งาน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าชุมชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานเครื่องได้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากและมีความสนใจในการน้าไปใช้งานในอนาคต ส่วนใหญ่
เพาะปลูกพริก หอมแดง มะเขือ ผักชี คะน้า ปัญหาศัตรูพืชที่พบ
ได้แก่ ด้วงเต่าทอง เพลี้ยแปูง เพลี้ยไฟ แมลงวันทอง หนอนกัดใบ
หนอนชอนใบ หนอนเจาะยอดเจาะดอก ทดลองใช้สารสกัดจาก
สมุ น ไพร ได้ แ ก่ สะเดา ตะไคร้ ห อม ข่ า แก่ หนอนตายหยาก
สาบเสือ บอระเพ็ด อัตราส่วนในการใช้ 1 ลิตร ต่อ น้้า 10 ลิตร
บางรายมีการใช้น้าหมักและ น้้าส้มควันไม้ผสมเพิ่มเติมลงไปด้วย
ศั ต รู พื ช ที่ ก้ า จั ด ได้ ได้ แ ก่ เพลี้ ย แปู ง เพลี้ ย ไฟ แมลงเต่ า ทอง
แมลงวั น ทอง สามารถลดปั ญ หาศั ต รู พื ช ได้ ลดต้ น ทุ น การซื้ อ
สารเคมี ลดความยุ่ ง ยากและเวลาในการท้ า น้้ า หมั ก ชี ว ภาพ
เครื่องใช้งานง่าย กลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อน
บ้านที่ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีการแบ่งน้้าสกัดสาร
ให้กับเพื่อนบ้านทดลองใช้ เกิดการประชาสัมพันธ์ถึงผลต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้ที่ดีขึ้นกับคนในชุ มชน เกิดแนวความคิดในการจัดตั้งกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษและน้าเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือหน่วยงานของรัฐ

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
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สรุปและอภิปรายผล
การน้ า เสนอสรุ ปและอภิ ป รายผ ลการวิ จั ย ตา ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามล้าดับดังนี้
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้้าและเครือ่ งสกัดสาร
ปูองกันก้าจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า
สอดคล้ อ งกั บ แสวง รวยสู ง เนิ น (2549 : 153-156) โดยพบ
กระบวนการเรียนรู้และบ่มเพาะความรู้ในการท้างานระดับชุมชน
ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ แปลงของแต่ ล ะครั ว เรื อ น ที่ ท้ า ให้ เ ป็ น
กรณีศึกษาของโครงการบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตร เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การปลูกพืชอาหารสัตว์ในระดับแปลง
และครัวเรือน ในโครงการนี้ได้สร้างครูชุมชน 23 คน มีขั้นตอน
การพัฒนาการแปลงเรียนรู้ด้านต่างๆ จ้านวนไม่ต่้ากว่า 40 แปลง
จึ ง มี จ้ า นวนแปลงเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ค วาม
หลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่ ระบบนิเวศน์ ระบบการปลูกพืช และ
ระบบการเลี้ ย งสั ต ว์ โครงการแปลงเรี ย นรู้ เ หล่ า นี้ ใ ช้ เ ป็ น จุ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกโครงการ และสมาชิกในเครือข่ายที่
แวะเวี ย นมาเยี่ ย มเยื อ น ซึ่ ง ท้ า ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ เกรี ยงกมล ธี ระศั กดิ์โ สภณ (2550)
พบว่า ปั จจั ยต่ างๆ ซึ่งมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อกั น และส่ งผลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกท้าเกษตรกรรมไร้สารเคมี คือ 1) ปัจจัยหลักที่ส่งผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กท้ า เกษตรกรรมไร้ ส ารเคมี ได้ แ ก่ ค วาม
ขยันหมั่นเพียร สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่ างขนาดที่ดินกับปัจจัย
การผลิตอื่นๆ 2) ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท้า
เกษตรไร้สารเคมี ได้แก่ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ไร้สารเคมี ความเหมาะสมของพื้นที่ท้ากินต่อการท้าเกษตรกรรม
ไร้สารเคมี การมีกรรมสิทธิ์ในที่ท้ากิน กระบวนการเรียนรู้จากการ
มีครือข่ายความคิดในชุมชน บทบาทของหน่วยงานภายนอกชุมชน
การก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จ้ากัด 3) ปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท้าเกษตรกรรมไร้สารเคมี ได้แก่ อายุ รายได้
การศึกษาสอดคล้องกับชลกานดาร์ นาคทิม (2551 : 17-22) โดย
พบว่าผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่าและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินให้อยู่อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าการเกษตรอินทรีย์
จะเป็นแนวโน้ม สิ่งจูงใจ เรียกร้องรณรงค์ให้เกษตรกรทั้งหลายมี
ความตระหนั ก และหั น มาสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มกระบวนการด้ ว ย
หลากหลายวิธีการ รวมถึงอาจมีบางปัญหาบ้าง เช่น ในการท้า

เกษตรอินทรีย์ผลผลิตจะไม่ออกทั้งปี แต่ก็ออกตามฤดูกาลเพราะ
ไม่ได้ฝืนธรรมชาติไม่มกี ารใช้สารเคมีและอีกอย่างราคาผลผลิตอาจ
สูงบ้างแม้จะใช้ปัจจัยการผลิต ลดลงแต่ยังต้องใช้แรงงานในการ
เอาใจใส่ดูแลมากขึ้น
2. การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรและชุ ม ชนมี ร ายได้
เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จอมภพ แววศั ก ดิ์ (2550)
พบว่าการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนแนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะ
มี ก ารน้ า เอาพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละพลั ง งานลมไปใช้ ง าน
อย่างแพร่ห ลายโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในภาคเกษตรกรรม การใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะน้ามาใช้ในการผลิต
พลั งงานไฟฟู าเพื่ อ ใช้ภ ายในบ้ า นเรื อ นแล้ว ยั งสามารถน้า ไปใช้
ส้าหรับการใช้เพื่อการสูบน้้าในการท้านา ซึ่งถ้าหากมีการออกแบบ
ระบบที่ดีก็จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงจาก
ระบบเพื่อการเกษตรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กองพัฒนา
พลั งงานทดแทน ฝุ า ยพัฒ นาและแผนงานโครงการ การไฟฟู า
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย. (2550) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการน้า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตกระแสไฟฟูา หรือการผลิตน้้าร้อน รวมทั้งน้ามาประยุกต์ให้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องเกษตรกร ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง กฟผ.จึ ง ได้ เ กิ ด
แนวความคิดในการทดลองออกแบบถังต้มหุ้มฉนวนปูองกันความ
ร้อน มีตะแกรงกรองเศษผงมาต่อร่วมกับแผงรับแสงอาทิตย์ ชนิด
เคลือบสารเลือกรังสี (Selective Surface) ผลิตน้้าร้อนอุณหภูมิ
70-90 องศาเซลเซียส และจากการทดลองใช้งานนับว่าได้ผลดี
เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากระบบนี้จะท้าให้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 90
องศาเซลเซียส ช่วยท้าให้สารสมุนไพรที่สกัดได้มีปริมาณมาก และ
มีความเข้มข้นสูง ได้น้ายาสกัดใส ไม่มียาง สามารถน้าไปทดลองใช้
กับแปลงพืชผัก ได้ผลเป็นอย่างดี
3. การวิ เ คราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์กับวิถีเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์
ไชยโคตร (2554) พบว่า ปัญหาด้านเกษตรกรรมในพื้นที่เป็นพื้นที่
ราบสู ง คื อ ปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า และการขาดเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและน้าความเจริญให้แก่หมู่บ้านทั้ง
สองนี้ องค์การปกครองส่วนต้าบลเสิงสางมีแผนการที่จะขยายเขต
ไฟฟูาเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ไฟฟูา
จัดท้าระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม แทนการเพาะปลูก
แบบดั้ ง เดิ ม ที่ อ าศั ย น้้ า ฝนจากธรรมชาติ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
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เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบสูบน้้าบาดาล ระบบท่อ
จ่ายน้้า และค่าใช้ไฟฟูา ความคุ้มทุนของเกษตรกรในการลงทุน
ระบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร เปรียบเทียบกับการเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม และการเกษตรกรรมแบบใช้ระบบน้้าบาดาลที่ปั้มน้้า
ด้วยเครื่องยนต์ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ระยะเวลา 5 ปีของการ
ลงทุ น เท่ า กั บ 4,952 บาทต่ อ ไร่ ส้ า หรั บ การเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิม (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาภัยแล้ง) การใช้ระบบน้้าบาดาลที่ปั้ม
น้้าด้วยเครื่องยนต์ไม่มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (อัตราส่วน
ตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.96) การลงทุนระบบน้้าบาดาลให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาก โดยมี
ระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 3 ปี โครงการขยายไฟฟูาในพื้นที่
ดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พินิจนันท์ สามาอาพัฒน์ (2558) งานวิจัยนี้จัดท้าขึ้นเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ ที่ ก้ า ลั ง ใช้ ง านระบบสู บ น้้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นพื้ น ที่ ท้ า
การเกษตรของตน โดยน้ามาทดแทนระบบสูบน้้าเดิมซึ่งใช้ น้ามัน
เชื้อเพลิง จ้านวน 3 ราย ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มากกว่า 2,400
วัตต์ ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการใช้งานระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง น้้ามันเครื่อง และค่าซ่อมบ้ารุง
ของระบบสูบน้้าเดิมลงได้ (ระยะเวลาคืนทุน 2.86-6.22 ปี) และ
ในกรณีที่ลงทุนติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่โดยไม่มี
ระบบสูบน้้าเดิมอยู่จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยมี
ระยะเวลาคื น ทุ น 2.68-5.15 ปี สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ขวั ญ จิ ร า แก้ ว ปาน (2558) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินโครงการระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่ อ ผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของกลุ่ ม เกษตรกร อ้ า เภอพุ ท ไธสง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ จ ากการส้ า รวจกลุ่ ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยการสุ่มตัวอย่างจากประธานกลุ่ม
และเกษตรกรร่วมโครงการจ้านวนรวม 10 ราย จากการผลิตผัก 5
ชนิด ได้แก่ คะน้ากวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ รวมพื้นที่การ
ผลิต จ้านวน 20 ไร่ ระยะเวลาโครงการลงทุน 20 ปี ปีการผลิต
2556 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ผลการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า การลงทุนปลูกผักโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ้านวน 20 ไร่ ในระยะเวลา 20 ปี มีมูลค่าปัจจุบัน

สุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 714,143.47 บาท อั ต ราผลตอบแทนภายในการ
ลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 14 และอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.16 ให้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าทางการเงิน
ข้อเสนอแนะ
1. การด้าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ กับชุมชนนั้น
มีความจ้าเป็นต้องส้ารองแผนการด้าเนินงานไว้ด้วย เผื่อในกรณีที่
กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ติดภารกิจ ติดฤดู
ท้านา ติดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ติดช่วงฤดูฝน เป็นต้น
2. ต้นทุนจัดซื้อระบบสูบน้้าพดลังงานแสงอาทิตย์มรี าคาสูง
ท้าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถซื้อใช้ได้เอง ควรมีการออกแบบ
และพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่้า โดยใช้
วัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน และควรให้ช่างในชุมชนสามารถสร้าง
และซ่อมบ้ารุงเองได้ด้วย
3. การใช้สารสกัดฯ ฉีดพ่นพืชผักในช่วงฤดูฝน ควรมีการ
แนะน้าให้เกษตรกรผสมน้้ายาเกาะใบหรือสบู่เหลวปริมาณ 2 ช้อน
โต๊ะ ต่อการฉีดพ่น 1 ถัง
4. ในการสุ่มเจาะเลือดเกษตรกรเพื่อหาสารเคมีตกค้างใน
เม็ดเลือดแดงนั้น ควรมีการสุ่มเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท้าให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการ
สร้างสุขภาวะจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี
5. ต้นทุนจัดซื้อเครื่องสกัดสารปูองกันและก้าจัดศัตรูพืช
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
มีราคาสูง ท้าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถซื้อใช้ได้เอง ควรมี
การออกแบบและพั ฒ นาลดต้ น ทุ น ในการสร้ า งเครื่ อ งสกั ด สาร
โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน และควรให้ช่างในชุมชนสามารถ
สร้างและซ่อมบ้ารุงเองได้ด้วย
6. ในการด้าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ กับชุมชนนั้น
มีความจ้าเป็นต้องส้ารองแผนการด้าเนินงานไว้ด้วย เผื่อในกรณีที่
กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ติดภารกิจ ติดฤดู
ท้านา ติดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ติดช่วงฤดูฝน เป็นต้น
7. ต้นทุนจัดซื้อระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคา
สูง ท้าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถซื้อใช้ได้เอง ควรออกแบบ
และพัฒนาระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่า้ ใช้วัสดุที่
หาได้ง่ายในชุมชน และควรให้ช่างในชุมชนสามารถสร้างและซ่อม
บ้ารุงเองได้ด้วย
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