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การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขั้นตอนของการเพาะเล้ียงปลาสลิดรูปแบบการเล้ียงแบบ
ก่ึงพฒันา ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการเพาะเล้ียงปลาสลิด ประเมินการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและคาดการณ์หลังการเพาะเล้ียงแบบ Smart Farmer จากการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 165 ครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้นและใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
โควตาเป็นสัดส่วน ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทาง Smart Farmer ของ
เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาสลิดในพื้นท่ี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 0.45 ทศันคติ
เก่ียวกับแนวคิด Smart Farmer อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.82 พฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งต่อแนวทาง Smart Farmer ของเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาสลิดอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.12 จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ อาชีพหลกั รายไดเ้ฉล่ียจากการเพาะเล้ียง
ปลาสลิด สมาชิกในครัวเรือนท่ีท างานในบ่อเล้ียงปลาสลิด ท่ีต่างกนัจะมีความรู้ความเขา้ใจดา้น
แนวทาง Smart Farmer ท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) อีกทั้งเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัจะ
มีทศันคติต่อแนวทาง Smart Farmer ท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ
หลัก รายได้จากการเพาะเล้ียงปลาสลิด ท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมด้านแนวทาง Smart Farmer ท่ี
แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) โดย ความรู้ และพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทางสถิติ 
(P<0.01)  

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเล้ียงปลาสลิดก่อนและคาดการณ์หลงัการ
เพาะเล้ียงแบบ Smart Farmer พบวา่การด าเนินการเพาะเล้ียงในปัจจุบนัมีค่าผลตอบแทนทางสังคม
จากการเพาะเล้ียงปลาสลิดเท่ากบั 1.90 ตน้ทุนในการเพาะเล้ียงแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลกั 
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ไดแ้ก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเล้ียง การเก็บเก่ียว และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อน
การน าแนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์รวมทั้งส้ิน 2.038 KgCO2eq /รอบ/ไร่การเพาะเล้ียง และ
ผลตอบแทนทางสังคมหลงัการคาดการณ์มีค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการเพาะเล้ียงปลาสลิด
เท่ากบั 2.43 และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 1.660 KgCO2eq /รอบ/ไร่การ
เพาะเล้ียง ส าหรับการน าแนวทาง Smart Farmer มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การเพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองการ
เพาะเล้ียงปลาสลิด การน าขอ้มูล ความรู้ มาใชก้ารประกอบการตดัสินใจในแกไ้ขปัญหาและพฒันา
อาชีพ เพื่อคุณภาพสินคา้และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค การลดตน้ทุนจากการเพาะเล้ียงปลาสลิด 
การจดัการของเหลือจากการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยการเปล่ียนแปลงพลงังานเช้ือเพลิง จากน ้ามนัดีเซลมาใช ้biodiesel บ่งช้ีไดว้า่การน า
แนวทาง Smart Farmer มาประยุกต์ใช้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางสังคมสูงข้ึนร้อยละ 27.89 
สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 18.55 
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This study aimed to study the process of snakeskin gourami (Plasalid) Farming, the pattern 

of semi-intensive farming, the evaluation of Social Return on Investment (SROI) of snakeskin 
gourami (Plasalid) Farming, and CO2 equivalent emission before and after forecasts of Smart 
Farmer concepts. Data were collected by questionnaire from 165 households in 23 villages using 
the proportion quota sampling method. The results showed that the level of knowledge about the 
Smart Farmer approach of snakeskin gourami (Plasalid)Farmers in the area was at moderate level, 
with an average score of 0.45. The attitude about the Smart Farmer concept was at moderate level, 
with an average score of 2.82. The behavior consistent with the Smart Farmer approach of snakeskin 
gourami ( Plasalid)  Farmers was at low level, with an average score of 2.12. Based on the 
hypothesis testing, it was found that the difference in occupation, average income from snakeskin 
gourami ( Plasalid)  farming, and family members working in snakeskin gourami ponds had 
statistically significant differences in knowledge of the Smart Farmer approach (p <0.05). The 
difference in gender, age, and education level had statistically significant differences in attitudes of 
the Smart Farmer approach (p <0.05). Moreover, the difference in highest education level, 
occupation, and income from snakeskin gourami (Plasalid)  farming had statistically significant 
differences in behaviors of the Smart Farmer approach (p <0.05). Knowledge and behavior were 
statistically positive related (p <0.01). 
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 Assessment of SROI in snakeskin gourami (Plasalid)farming before and after applying of 
Smart Farmer concepts  were 1.90 and 2.43 respectively the cost of farming was divided into three 
main processes, which were pond preparation, farming, and harvesting. CO2 equivalent emission 
before applying the Smart Farmer approach was a total of 2.038 KgCO2eq /crop/Rai and when after 
applying, CO2 equivalent emission was 1.660 KgCO2eq / crop / Rai. As far as a forcasting of the 
implementation of Smart Farmer concepts there are increasing knowledge about snakeskin gourami 
( Plasalid)  Farming, applying knowledge to decision making in solving the problems, career 
development for product quality and consumer safety, and reduce the main cost of snakeskin 
gourami Farming. Also, the management of waste from production increases economic value and 
consider environmental responsibility by changing the fuel energy from diesel to biodiesel. It 
indicates that the implementation of Smart Farmer concepts to snakeskin gourami ( Plasalid) 
farming can increase social returns on investmen by 27.89% and can help reduce CO2 equivalent 
emission by 18.55%. 
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