ทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดยะลา
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บทคัดย่อ
ระบบการเกษตรในแต่ ละพื้ นที่ มีความแตกต่ างกันขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายด้าน เช่ น สภาพแวดล้อม,
สังคมที่ เกษตรกรอาศัยอยู่, แรงงานภายในครอบครัว, รายได้, วัฒนธรรมและศาสนา ที่ เป็ นตัวกาหนดระบบ
การเกษตรของเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ จงั หวัดยะลาส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นอาชี พหลัก
และเป็ นอาชี พดั้งเดิ มของครอบครั ว มี ยางพาราเป็ นพื ชหลักหรื อพืชให้รายได้หลัก มี ไม้ผลและปศุ สัตว์เป็ น
กิจกรรมรองลงมา จากการดาเนินการเกษตรกรต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของจังหวัดยะลา จานวน 6 ราย ในพื้ นที่ บา้ นหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เกษตรกรจบ
การศึ ก ษาระดับ ป.6-ม.6 มี แ รงงานในครั ว เรื อ น 2-3 คน อายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 47 – 65 ปี เกษตรกรท าอาชี พ
เกษตรกรรมมาเป็ นเวลา 20 ปี ขึ้ นไป มี พ้ืนที่ ถือครอง 5 – 50 ไร่ ก่อนการดาเนิ นโครงการเกษตรกร 6 ราย มี
รายได้เฉลี่ย 216,700 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ย 90,673 บาท รายได้สุทธิ เฉลี่ย 126,027 บาท ไม่ได้มีความคิดในการทา
การผลิตพืชเพื่อเป็ นต้นแบบ แต่จะเป็ นการผลิตเพื่อสนองความต้องการของครัวเรื อนเป็ นหลัก รายได้เฉลี่ยหลัง
เข้าโครงการ 173,083 บาท รายจ่ายเฉลี่ย 66,067 บาท และรายได้สุทธิ เฉลี่ย 107,017 บาท เกษตรกรมีรายจ่ายที่
ลดลง มีความพอใจในการเป็ นแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็ นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆต่อไปได้
คาสาคัญ: ต้นแบบระบบการผลิตพืช
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยะลา จังหวัดยะลา

คานา
จังหวัดยะลาเป็ นพื้ นที่ ลาดชันเชิ งซ้อนพื้ นที่ ภูเขา ที่ มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็ นพื้ นที่ ที่ยงั ไม่มี
การศึกษา สารวจและจาแนกดิน เป็ นพื้นที่ที่ยากต่อการจัดการดูแลรักษาสาหรับเกษตรกร แต่เกษตรกรส่ วนมาก
ในพื้นที่จงั หวัดยะลาถือครองเป็ นพื้นที่ภูเขามีความสู ง 400- 800 เมตรจากระดับน้ าทะเลซึ่ งมีถึง 2,015,609 ไร่
จากพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด 2,825,674 ไร่ ดังนั้น จึงเลือกระบบเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่ คื อ ระบบเกษตรที่ มี
การปลูกพื ชแบบผสมผสาน ร่ วมกับการทาประมงหรื อปศุ สัต ว์ ในพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตัง่ แต่ 20% ขึ้ นไป
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมโดยอาศัย น้ า ฝนเป็ นหลัก เนื่ องจากสภาพภู มิประเทศและ
ภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ทาให้มี
ความหลากหลายของระบบการปลูกพืช ภาคใต้ตอนล่าง มีลกั ษณะภูมิประเทศประกอบด้วย เทือกเขาเป็ นสันอยู่
ตอนกลางของภาค และสภาพพื้นที่ จะลาดลงสู่ ทะเลทั้ง 2 ด้าน ภูมิอากาศเป็ นร้อนชื้ น ได้รับอิทธิ พลจากลม
มรสุ มทั้ง 2 ด้าน คือ ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี อยู่
ระหว่าง 1,500 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี เกษตรกรส่ วนใหญ่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งพาการผลิตพืชและ
สัตว์หลายชนิ ด พื้นที่ ปลูกพืชส่ วนใหญ่เป็ นยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พื้นที่นาข้าว พืชไร่ พืชผัก และ ไม้ดอก
ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ คือ ที่ ดอนประกอบด้วยพืชหลักได้แก่ยางพารา
พืชร่ วมระบบได้แก่ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ข้าว ในพื้นที่ลุ่มประกอบด้วยพืชหลักคือข้าว หรื อพืชผัก พืชร่ วมระบบ
ได้แก่ ข้าว พืชผัก หรื อพืชไร่ มักพบปั ญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตพืช โดยสรุ ปจะเห็นว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นได้
สะท้อนปั ญหาของเกษตรกรรายย่อยจนทาให้เกิ ดความยากจน เป็ นหนี้ ทรั พยากรการผลิตทั้งที่ ดิน แรงงาน
สิ่ งแวดล้อม เสื่ อมโทรมและลดน้อยลง ไม่สามารถพึ่งพาการเกษตรได้ดงั เช่นในอดีต และแนวโน้มสถานการณ์
ในอนาคตอาจชัก นาไปสู่ ค วามรุ นแรงของปั ญ หาเพิ่ ม ขึ้ น จากการศึ กษาและวิเ คราะห์ป ระเด็ นปั ญหาของ
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุ ปได้วา่ ปัญหาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ชนิดพืช และทรัพยากรที่มี
อยู่ ที่ จ ะช่ ว ยสนับสนุ น กระบวนการผลิ ต ปั ญ หาส าคัญที่ พ บได้แ ก่ เกษตรกรนิ ย มปลู กพื ช เชิ ง เดี่ ย ว ท าให้
เกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ต่า ขาดความมัน่ คงในอาชี พเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ ดา้ นอนุรักษ์ดินและน้ า
ระบบการปลูกพืช (Cropping system) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตพืชให้ดีข้ ึนนั้นอาจทาได้หลายวิธี
เช่น การจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็ นวิธีการหนึ่ งที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
พืช ในสภาพพื้นที่ทาการเกษตรมีอยูอ่ ย่างจากัดและอาชีพเกษตรกรรมยังเป็ นอาชี พหลักของประชากรส่ วนใหญ่
การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม จึงมีความสาคัญที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ใน
พื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวเพียงอย่างเดี ยว การนาพืชอายุส้ นั มาปลูกก่อนหรื อหลังการปลูกข้าว จะเป็ นการเพิ่มฤดู
การปลูก เพิ่มรายได้และการใช้แรงงานของเกษตรกรในสภาพไร่ นา และลดอัตราการเสี่ ยงกับการปลูกพืชชนิ ด
เดียว (Mono cropping)
ระบบการปลูกพืช สามารถจาแนกออกเป็ นรู ปแบบต่างๆ โดยทัว่ ไปได้ (อภิพรรณ, 2526) ดังนี้
1. การปลูกพืชตามกัน (Sequential cropping or Double cropping) เป็ นรู ปแบบการปลูกพืชที่ไม่มีการ
แก่ ง แย่ ง ปั จจัย ซึ่ งกัน และกัน ด้ว ยการปลู ก ตามกัน หลัง จากเก็ บเกี่ ย วพื ช หนึ่ ง ไปแล้ว โดยเลื อกชนิ ด พื ช ให้
เหมาะสมกับระยะเวลาในการปลูก ในเขตน้ าฝนซึ่ งมีน้ าเป็ นตัวกาหนด
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2. การปลูกพืชร่ วมกัน (Intercropping) เป็ นระบบการปลูกพืชซึ่ งมีการแข่งขันซึ่ งกันและกันระหว่าง
พืชที่ปลูกร่ วมกัน มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช การปลูกพืชร่ วมกันสามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ หรื อ ความจาเป็ นได้ดงั นี้
2.1 การปลูกแบบผสม (Mixed intercropping) คือ การปลูกพืชร่ วมกันแบบไม่เป็ นรู ปแบบ
2.2 การปลูกเป็ นแถวสลับ (Strip intercropping) เป็ นรู ปแบบการปลูกพืชร่ วมกันโดยแถวปลูก (strip)
ต้องมีความกว้างหรื อแคบที่พอเหมาะกับปฏิกิริยาของพืชที่จะมีต่อกันได้
2.3 การปลูกพืชเหลื่อมฤดูหรื อการปลูกแทรก (Relay intercropping) คือ ระบบการปลูกพืชร่ วมกัน
โดยการปลูกพืชแรกก่อนแล้วปลูกพืชที่สองตาม ก่อนที่จะทาการเก็บเกี่ยวพืชแรก
3. การปลูกพืชเพื่อเก็บเกี่ ยวผลผลิตให้ได้มากกว่า 1 ครั้ง (Ratoon cropping) หมายถึง การปลูกพืชที่
สามารถยืดระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้ได้มากกว่า 1 ฤดู โดยไม่ตอ้ งปลูกใหม่
4. การปลูกพืชต่างระดับ (Multi-storyed cropping) หมายถึง การปลูกพืชที่มีความสู งและความต้องการ
แสงแตกต่างกันในพื้นที่เดียว เป็ นรู ปแบบที่ใช้กนั แพร่ หลายในระบบวนเกษตรและระบบการเกษตรผสมผสาน
หรื อไร่ นาสวนผสม เพื่อการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และรักษาสภาพแวดล้อม
5. การปลูกพืชหลายชนิด (Multiple cropping) ในพื้นที่เดียวกัน หรื อการจัดระบบการปลูกพืชในสภาพ
นา-ไร่ หรื อในสวนไม้ผลยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยน้ าฝน จะส่ งผล
กระทบที่ดีต่อการผลิตพืชในระยะยาวและการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรตลอดถึงการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรได้
สถาบันวิจยั การทาฟาร์ ม (2532) รายงานว่า พืชในระบบเกษตรผสมผสานนับเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของระบบซึ่ งมนุษย์พยายามที่จะจัดระบบการปลูกพืชให้สะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่ ง
พอจะแบ่งระบบการปลูกพืชได้ 5 ระบบคือ
1. ระบบการปลูกพืชร่ วม ระบบการปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดร่ วมกันในเวลาเดียวกัน
1.1 การปลูกแบบผสมผสาน การปลูกพืชร่ วมไม่เป็ นแถวเป็ นแนวโดยปลูกผสมกัน
1.2 การปลูกแบบแซมเป็ นแถว ระบบการปลูกพื ชร่ วมที่ มีอย่างน้อยหนึ่ งชนิ ดที่ ปลูกเป็ นแถวที่ เหลื อ
อาจจะปลูกเป็ นแถวสลับกับพืชแรกหรื อปลูกไม่เป็ นแถวอยู่ในระหว่างแถวของพืชแรกก็ได้
การปลูกพืชร่ วมในเวลาเดี ยวกันเช่ นนี้ ได้ให้เครื่ องหมายบวกแสดงการร่ วมของระบบ เช่น ข้าวโพด +
ถัว่ ลิสง หมายถึงการปลูกข้าวโพดร่ วมกับถัว่ ลิสงในเวลาเดียวกันเป็ นต้น
2. ระบบการปลูกแบบรับช่ วง ระบบการปลูกพืชแรกก่อนแต่ยงั ไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวก็จะมีการปลูกพืชที่
สองในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นการปลูกระหว่างแถว หรื อปลูกผสมก็ได้ การปลูกแบบรับช่วงตามกันเช่นนี้
ใช้เครื่ องหมาย (–) แสดงการร่ วมในระบบ เช่น ข้าว – ถัว่ เหลือง หมายถึงการปลูกข้าวแล้วรับช่วงโดยการปลูก
ถัว่ เหลืองก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวเป็ นต้น
3. ระบบการปลูกแบบทวิกสิ กรรมหรื อแบบตาม ระบบการปลูกพืชแรกจนเก็บเกี่ ยวแล้วจึ งปลูกพืชสอง
ตามทันที หรื อเว้นช่วงที่ไม่นานนัก โดยเฉพาะในสภาพของพื้นที่ที่ยงั มีความชื้นและน้ าในดินเหลือจากการปลูก
พืชแรกเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตที่สอง
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4. ระบบการปลูกพื ชต่ างระดับ การปลู กพื ชที่ มีความสู งและต้องการแสงสว่างแตกต่ างกันในพื้ นที่ ดิ น
เดี ยวกัน เช่ น พืชตระกูลถัว่ โกโก้ กาแฟ พริ กไทย กานพลู และมะพร้าว ในพื้นที่ และเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งแต่ละ
ชนิดมีความสู งและความต้องการแสงแดดแตกต่างกันและสามารถอยูร่ ่ วมกันได้
5. ระบบการปลูกพืชแบบราทูน การใช้พืชที่ สามารถจะยืดระยะเวลาของการให้ผลผลิตได้มากกว่าหนึ่ ง
ฤดูกาลโดยไม่ตอ้ งมีการปลูกใหม่ ซึ่ งโดยใช้วิธีการตัดให้เหลือตอยิ่งจะแตกกิ่งก้านและให้ผลได้ใหม่ เช่น ฝ้าย
อ้อย ข้าวฟ่ าง สับปะรด ละหุ่ง เป็ นต้น
อย่า งไรก็ต ามในการที่ ให้เ กิ ด ความสัมฤทธิ์ ผลของวัต ถุ ประสงค์ด ังกล่ า วข้า งต้นนั้น จาเป็ นต้องมี
หลักการในการพิจารณาเป็ นข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1. ชนิดและประเภทของพืชตลอดจนคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ชี วภาพ เช่น ระบบราก ลักษณะทรงต้น
ความต้องการธาตุอาหาร ความทนทานต่อความแห้งแล้ง ฯลฯ ของพืชแต่ละชนิ ดที่จะมาปลูกร่ วมในระบบพหู
กสิ กรรม
2. วิธีปฏิ บตั ิ ของการปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวนับเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะต้องมีการศึ กษาและทาความ
เข้าใจไว้เป็ นการล่วงหน้าว่าการปลูกนั้นจะใช้วิธีการหยอด หว่านเป็ นแถว หว่านให้คลุมพื้นที่หรื อโรยเป็ นแถว
ส่ วนการดูแลรักษานั้นจะให้มีการกาจัดวัชพืช แมลงศัตรู พืชอย่างไรหรื อไม่และโดยวิธีไดที่จะให้เหมาะสมที่สุด
การเก็บเกี่ยวนั้นก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญมาก เช่น ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวพืชหนึ่งจะมีผลกระทบต่อการปลูกหรื อ
การดูแลอีกพืชหนึ่งหรื อไม่ ลักษณะและการเจริ ญเติบโตของพืชหนึ่ งในช่วงการเก็บเกี่ยวของอีกพืชหนึ่ งจะมีผล
ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการเก็บเกี่ยวหรื อไม่
3. อายุและช่วงเวลาการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิ ดนั้น จะต้องมีความพอเหมาะต่อสภาพดินฟ้ า
อากาศ ตามฤดูกาลของแต่ละพืชโดยทัว่ ไป และส่ วนใหญ่ตอ้ งการฝนและความชื้ นในดินที่เหมาะสมในช่วงการ
ปลูกและระยะเวลาของการเจริ ญเติบโต แต่จะไม่ตอ้ งการฝนในช่วงเก็บเกี่ยว ฉะนั้นการเลือกประเภทและชนิ ด
ของพืชที่อายุเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะฝนจะทาให้ระบบที่ได้เป็ นระบบที่ให้ผลผลิตและกาไรสู งสุ ด
ต่อเกษตรกร เช่นการใช้พืชอายุส้ นั ปลูกก่อนข้าวโพดในภาคกลางตอนบนเขตติ ดต่อกับภาคอีสานและภาคเหนื อ จะ
ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและลดความเสี่ ยงอันเนื่ องมาจากการปลูกข้าวโพดต้นฤดู ซึ่ งมักจะมากระทบกับการขาด
ฝนในช่วงออกดอกและติดฝักตอนกลางฤดูนอกจากนั้นการปลูกข้าวโพดปลายฤดู จะลดปั ญหาสารอะฟลาทอกซิ น
ได้ (คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดยะลา, 2556)
การทาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพระปรี ชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อนั กว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชดารัสชี้แนะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางการดาเนิ นชี วิตและวิถีปฏิบตั ิแก่พสกนิ กร ชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนา ที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึ งถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวที่ ดีตลอดจน ใช้
คุณธรรม ความรู ้ และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร เพื่อป้องกัน ให้รอดพ้นจากวิกฤต และสามารถดารงอยู่ได้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน ภายใต้ กระแสโลกาภิวฒั น์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งนาสู่
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และทรงเน้นย้าว่า การพัฒนาต้องเริ่ มจากการ “พึ่งตนเอง” สร้างพื้นฐาน ให้พอมีพอกิน พอใช้
ด้วยวิธีการประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ได้ก่อน โดยต้องรู ้จกั ประมาณตนและดาเนิ นการด้วยความ
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รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทาตามลาดับขั้นตอน” สู่ การ “ร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกัน และกัน”เมื่อพัฒนา
ตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว จะได้“พัฒนาเครื อข่าย เชื่อมสู่ สงั คมภายนอกอย่างเข้มแข็ง มัน่ คง และยัง่ ยืน” ต่อไป
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็ นแนวทางการดาเนิ น ชี วิตและวิถีปฏิบตั ินาสู่ ความสมดุล อันส่ งผล
ให้มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ต่อความจาเป็ นและเหมาะสม กับฐานะของตนเองสังคม
สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจดาเนิ นการอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก
คุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดย คานึ งถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องอย่างถ้วนถี่“รู ้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค”
และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู ้เขา รู ้เรา รู ้จกั เลือกนา สิ่ งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”
3. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ ดี หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริ หารความเสี่ ยง
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร, เครื่ องวัดพิกดั ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ , กล้องถ่ายรู ป, พันธุ์พืช, ปุ๋ ยเคมีสูตร
16-16-16, 18-24-24 และปุ๋ ยอินทรี ย,์ บัญชี รายรับรายจ่ายของเกษตรกร, อุปกรณ์การทาปุ๋ ยหมัก ได้แก่ ถังหมัก,
กากน้ าตาล, หัวเชื้อจุลินทรี ย ์
วิธีการ
1. ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ
1.1. เลือกระบบเกษตรที่เหมาะกับสภาพของพื้นที่จงั หวัดยะลา เนื่องจากยะลาเป็ นพื้นที่ลาดชันเชิ งซ้อน
พื้นที่ภูเขา ที่มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็ นพื้นที่ที่ยงั ไม่มีการศึกษา สารวจและจาแนกดิน เป็ นพื้นที่ที่ยากต่อ
การจัดการดูแลรักษาสาหรับเกษตรกร แต่เกษตรกรส่ วนมากในพื้นที่จงั หวัดยะลาถือครองเป็ นพื้นที่ภูเขามีความ
สู ง 400- 800 เมตรจากระดับน้ าทะเลซึ่ งมีถึง 2,015,609 ไร่ จากพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด 2,825,674 ไร่ ดังนั้น จึง
เลือกระบบเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่ คือ ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่ วมกับการทาประมงหรื อ
ปศุสตั ว์ ในพื้นที่ที่มีความลาดชันตัง่ แต่ 20% ขึ้นไป
1.2. สารวจพื้นที่เป้าหมายใน อาเภอธารโต เลือกเกษตรกรที่มีการทาการเกษตรแบบปลูกพืชผสมผสาน
ร่ วมกับประมงหรื อปศุสตั ว์
1.3. เลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ โดยมีเงื่อนไข เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมต้องสามารถพึ่งตนเองได้
สามารถทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มและคณะทางานในพื้นที่จงั หวัดยะลาได้ อย่างน้อย 5 ครอบครัว มีพ้ืนที่ถือครอง
ไม่เกิน 50 ไร่ โดยมีสวนยางพาราเป็ นพืชหลัก มีสวนไม้ผลและมีการปลูกพืชชนิ ดอื่นๆด้วย เป็ นพื้นที่ภูเขามี
ความสู ง 400- 800 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีความลาดชันตัง่ แต่ 20% ขึ้นไป
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1.4. จัดเสวนาทาความเข้าใจกับเกษตรกรที่ ร่วมโครงการฯ ในการทาโครงการฯ และระดมความคิ ด
ช่วยกันทาโครงการฯ ปรับความเข้าใจและแนวคิ ดให้สอดคล้องในการทาแปลงต้นแบบเศรษฐกิ จพอเพียงใน
พื้นที่จงั หวัดยะลา
1.4.1. ค้นหาความต้องการของแต่ละครัวเรื อน ว่ามีความต้องการดาเนิ นชี วิตอย่างไร เช่น ต้องการ
ชี วิตที่ มีความสงบในครอบครัว มีเวลาให้ครอบครัว มีความพอเพียงในทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่มี
หนีสิน หลุดพ้นจากความยากลาบาก มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็ นต้น
1.4.2. วิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ ละครอบครั ว เพื่ อหาสาเหตุ ของปั ญหา ปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลต่อความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร
1.4.3. สิ่ งที่เกษตรกรต้องการ ศักยภาพของตัวเกษตรกรและครอบครัว
2. มีการประชุ มกลุ่มทุกเดื อนเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการดาเนินงาน เพราะแต่ละครอบครัวมีโอกาสของการพัฒนาด้าน ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน
3. เกษตรกรที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ ต้อ งท าแบบสอบถามก่ อ นเข้า ร่ ว มโครงการและหลัง เข้า ร่ ว ม
โครงการฯ แล้ว 1 ปี มีการวางแผนการดาเนินชีวิต โดยพิจารณาจาก
6.1 เกษตรกรมีการพัฒนา มีความรู ้ มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สร้างวินยั ให้กบั ตนเองและครอบครัวโดย
ดูจากค่าใช้จ่ายของครอบครัว
6.2 มีความคิดก้าวหน้า มุ่งมัน่ ในเป้ าหมายชี วิต มีการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาเป็ นระบบโดยใช้ความรู ้
ความสามารถที่มีอยู่ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม
6.3 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการปลูกพืชเพื่อใช้บริ โภคภายในครัวเรื อนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูก
ไว้กินเหลือจึงแบ่งปันหรื อขายเป็ นรายได้เสริ ม มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
6.4 การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการสร้างรายได้ของครอบครัว เช่น มีการถนอม
อาหารหรื อแปรรู ปอาหาร ทางานฝี มือ หัตถกรรมสิ่ งประดิษฐ์ การผลิตกล้าไม้ดอก-ไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง
เพาะเห็ด เป็ นต้น ทาให้มีรายได้ดา้ นการเกษตรเพิ่มขึ้น
6.5 เกษตรกรสามารถดาเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงได้ ด้วยการทาการเกษตรที่ ผลิตเพื่อ
การบริ โภคในครัวเรื อนก่อน ถ้าเหลือจึงจาหน่ายเป็ นรายได้
7. ดาเนิ นการตามโครงการฯ ในพื้นที่เกษตรกร แผนการดาเนิ นงาน รายละเอียดการดาเนิ นการของ
เกษตรกรแต่ละราย อาจเหมือนหรื อแตกต่างกันในแต่ละครัวเรื อนขึ้นกับความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย
คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ ทาการคัดเลือกจากเกษตรในพื้นที่อาเภอธารโต จังหวัด
ยะลา ที่เลือกพื้นที่เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ราดชัน 20% เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่ ให้ความร่ วมมือ สามารถเข้าไปในพื้นที่
ได้มีความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง และการเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกรเป็ นเวลานานๆ หรื อมีการไปให้
คาแนะนาได้ตลอดเวลาได้เกษตรกรจานวน 6 ราย
1) สัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานทางการเกษตรก่อนเริ่ มการดาเนิ นงานวิจยั ได้แก่พ้ืนที่ถือครอง กิจกรรมที่
ดาเนินการ เช่น อาชีพหลัก, ข้อมูลทางด้านการเกษตร, ชนิดพืชที่ปลูก, แนวคิดในการดาเนิ นการทางการเกษตร,
รายได้, ความพอใจในการทาการเกษตรก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั
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2) ดาเนินการทดสอบและพัฒนาต้นแบบที่คดั เลือกโดยวิเคราะห์ความต้องการ การใช้ประโยชน์ และ
ความพอเพียงของพืช พัฒนาโดยการเพิ่มชนิ ดพืช เพิ่มการใช้ประโยชน์ จัดระบบการปลูกให้เหมาะสมในการ
ปลูกพื ชผสมผสาน โดยยึด หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง คื อ ความพอประมาณ มี เหตุ ผล มี ภูมิคุม้ กัน
ภายใต้เงื่อนไข มีความรู ้: รอบรู ้ รอบคอบ และมีคุณธรรม: ซื่ อสัตย์ อดทน ในการดาเนิ นการพัฒนาระบบเกษตร
ของเกษตรกร
3) การบันทึกข้อมูล
- รายรับ – รายจ่ายของครัวเรื อนต่อปี
- กิจกรรมก่อนเริ่ มโครงการและแผงผังแปลง
- กิจกรรมที่พฒั นาเพิ่มเติม ชนิดพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ด
- ผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ (บาท/ครอบครัว/ปี ) ของพืชที่ผลิตในรอบปี
- ประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพิจารณาถึง ระบบครัวเรื อนในด้านการตัดสิ นใจปลูกพืช การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ สภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่ ที่เกิดขึ้นหลังจากพัฒนาของแต่ละครอบครัว ความยัง่ ยืน
(สิ่ งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ) เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาวิจารณ์เช่นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สรุ ปจุ ดแข็งและจุ ดอ่ อนของต้นแบบระบบการเกษตร/ ระบบการทาฟาร์ มของเกษตรกรแต่ ละ
ครัวเรื อนในจังหวัด
ผลการทดลองและวิจารณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของเกษตรกรในจังหวัดยะลา
1. กิจกรรมทางเกษตรกรรมและการใช้ที่ดิน
เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ทานาในพื้นที่ จงั หวัดยะลาเนื่ องจากเหตุการณ์ จะทิ้งที่ นากลายเป็ นนา
ร้าง หรื อบางรายเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ ามันและยางพาราทดแทนในพื้นที่ แต่จะไปเช่าที่นาในพื้นที่จงั หวัดอื่นๆ
ที่มีญาติไปอาศัยอยู่ หรื อภูมิลาเนาเดิม เช่น จังหวัดสงขลา, นครศรี ธรรมราช, พัทลุง, ตรัง
พืชไร่ ที่ปลูกมีขา้ งโพดปลูกบริ เวณที่ลุ่มแม่น้ าปัตตานี
เกษตรกรมีการปลูกอ้อยเพื่อใช้ทาน้ าอ่อยสดขายในช่วงเดือนแห่ งการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ใน
พื้นที่ใกล้บา้ นไม่เกิน 1 ไร่
พืชอาหารที่เกษตรกรปลูกไว้ในพื้นที่รอบบริ เวณบ้านเป็ นพืชผัก และพืชสมุนไพร ได้แก่ พริ ก, มะเขือ,
กระเพา, โหรพา, ยี่หร่ า, แมงลัก, ข่า, ตระไคร้, ต้นมะกรู ด, มะนาว ฯลฯ
2. ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
พืชผัก เกษตรกรปลูกในพื้ นที่ ใกล้ที่อยู่อาศัยพื้นที่ ปลูกไม่เกิ น 0.5 ไร่ หรื อปลูกในสวนไม้ผลแบ่ ง
แยกกันอย่างชัดเจน ปลูกตามแบบทฤษฎี ใหม่ มีไม้ผล เช่ น ทุเรี ยน, มังคุด, ลองกอง, เงาะ, เสาวรส, กล้วยหิ น
ฯลฯ ร่ วมกับการปลูกผัก คะน้า, กวางตุง้ , ผักกาดหัว, ผักโขม, กะหล่าปลี, ขึ้นฉ่ าย, ต้นหอม, ผักบุง้ ฯลฯ ผักที่
ปลูกจะเปลี่ยนชนิ ดแต่ปลูกในพื้นที่เดี ยวกัน ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของตลาดในพื้นที่ ว่าต้องการผักชนิ ดไหน
มากเวลาใด เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อนาผลผลิตไปขายให้แก่พ่อค้าคนการและทาการตกลงราคาและปริ มาณ
ผักที่พ่อค้าคนกลางต้องการ
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ไม้ด อกเกษตรกรที่ ป ลู ก ไม้ด อกไม้ป ระดับ ปลู ก มากในพื้ น ที่ อ าเภอเบตง จัง หวัด ยะลา ไม้ด อกที่
เกษตรกรปลูกได้แก่ เบญจมาศ, หน้าวัว, เฮลิโกเนี ย, ดาหลา เป็ นต้น แต่ที่สามารถทารายได้ให้แก่เกษตรกรผู ้
ปลูก คื อ เบญจมาศ ส่ วนไม้ดอกชนิ ดอื่นๆให้ผลผลิตน้อยไม่สามารถส่ งไปจาหน่ ายที่อื่นได้ใช้ในพื้นที่ จงั หวัด
เท่านั้น
พืชสมุนไพร เกษตรกรไม่ได้ปลูกเพื่อจาหน่ายปลูกไว้ใช้ภายในครัวเรื อนเท่านั้น
พืชตระกูลปาล์ม เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดให้มีการปลู กปาล์มในนาร้าง เกษตรกรจึ ง
หันมาปลูกปาล์มในพื้นที่นา เมื่อปี 2553 เป็ นต้นมาแต่ไม่มีการดูแลรักษาเท่าที่ควรต้นปาล์มมีขนาดเล็กบางต้นก็
ตายไปและไม่ได้ทาการปลูกทดแทน
3. ข้อมูลด้านระบบการผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ
ไม้ผลที่เกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่ คือ ลองกอง, ทุเรี ยน, มังคุด, เงาะ, ส้มโชกุล และกล้วยหิ น
ยางพาราเกษตรกรปลูกยางพารามีพ้ืนที่รวม 1,319,829 ไร่ พันธุ์ยางพาราที่ปลูกเป็ นพันธุ์ส่งเสริ ม ได้แก่
พันธุ์ RRIT 251, RRIM 600 และBPM 24 เป็ นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรทาการจาหน่ายกิ่งตายางพาราให้แก่
เกษตรกรนาไปติ ดตา ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยะลาได้ผลิตกิ่ งตายางพาราดังกล่าวให้แก่เกษตรกรในปี
2553 จานวน 315 เมตร, 1,878 เมตร และ 20 เมตร ปี 2554 จานวน 4,754 เมตร, 12,127 เมตร และ 78 เมตร และ
ปี 2555 จานวน 14,527 เมตร, 11,269 เมตร และ 68 เมตร ตามลาดับพันธุ์ยางพาราในแต่ละปี ต้นยางพาราที่
เกษตรกรปลูกเมื่อน้ ายางพารามีปริ มาณลดลงหรื อต้นมีอายุมากกล่า 30 ปี เกษตรกรจะขายไม้ยางพาราในราคาไร่
ละ 65,000 บาท แล้วทาการปลูกยางพาราใหม่ทดแทน
4. ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชท้องถิ่น
เกษตรกรมีการปลูกพืชท้องถิ่นที่มีอยู่ทวั่ ไปในพื้นที่ตามบริ เวณที่อยู่อาศัย และริ มสวนไม้ผลหรื อสวน
ยางพารา ได้แก่ ส้มแขก, จาปุริ่ง, ละไม, ลังแข, ต้นตาเสื อ, ต้นลูกหยี, ส้มจุก, ทุเรี ยนบ้าน ฯ จะนาเมล็ดหรื อต้น
มาจากป่ าแล้วมาปลูกไว้เพื่อทาเป็ นไม้ไว้ใช้สอย หรื อสร้างที่อยูอ่ าศัยให้ลูกๆ
5. ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชในรอบปี
เกษตรกรส่ วนใหญ่ทาสวนยางพาราและปลูกไม้ผลเป็ นหลักการใช้พ้ืนที่จึงไม่มาก แต่มีเกษตรกรบาง
รายมีการปลูกพืชผัก มีการจัดแปลงปลูกพืชเป็ นรุ่ นโดยจะเว้นไม่ปลูกพืชชนิ ดเดิมลงในพื้นที่แต่จะปลูกชนิ ดอื่น
ก่อนเป็ นการตัดวงจรศัตรู และโรคพืชที่ จะเกิดการระบาทได้ เช่ นเกษตรปลูกผักกาดหัวเป็ นเวลา 3 เดือนเก็บ
ผลผลิต แล้วทาการปลูกขึ้นฉ่าย ร่ วมกับพริ กและมะเขือขอบแปลง เป็ นเวลา 3 เดือน เก็บผลผลิต และปลูกคะน้า
หรื อกะหล่าปลีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็ นต้น
ส่ วนแปลงปลูกยางพาราใหม่เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเป็ นพื ชแซมยางพาราก่ อนที่ ตน้ ยางพาราโต
เต็มที่ บางรายปลูกต้นดาหลาร่ วมด้วยไว้สาหรับเป็ นพืชประกอบอาหาร เช่นข้าวยา หรื อทาน้ าดาหลา
กิจการด้ านปศุสัตว์
เกษตรกรที่ทาการปศุสตั ว์ ของจังหวัดยะลามีจานวน 14,559 ไร่ ส่ วนใหญ่ทาฟาร์มเพาะทั้งเพาะนมและ
เพาะเนื้ อ เนื่ องจากความเป็ นอยู่วิถีชีวิตของชาวจังหวัดยะลานับถือศาสนาอิสลามเป็ นส่ วนใหญ่ และมีการเลี้ยว
วัว ในบางพื้นที่จากโครงการของจังหวัดให้เลี้ยงวัว และไก่เบตงเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะลา เกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดในช่วงแรกของโครงการ แต่พอหมดโครงการเกษตรกรบางรายก็ไม่ดาเนิ นการ
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ต่ อ เพราะต้องหาปั จจัย การผลิ ต เองทั้งหมดและไม่ มี งบในการลงทุ น ส่ วนใหญ่ เ ลี้ ย งเพื่ อใช้เ ป็ นอาหารใน
ครัวเรื อนเท่านั้น
กิจกรรมด้ านสั ตว์ นา้
พื้นที่ จงั หวัดยะลาไม่ติดทะเล การทาการประมงจึ งเป็ นการเลี้ยงปลาน้ าจื ด โดยมี การสนับสนุ นจาก
จังหวัดให้เลี้ยงปลาดุกในบ่อ และการเลี้ยงปลาทับทิมและปลานิ ลในกระชังในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ า เขื่อนบางลาง
และราบลุ่มแม่น้ าปัตตานี มีพ้ืนที่ทาการประมง 15,233 ไร่ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดในช่วงแรก
ของโครงการ แต่พอหมดโครงการเกษตรกรบางรายก็ไม่ดาเนิ นการต่อ เพราะต้องหาปั จจัยการผลิตเองทั้งหมด
และไม่มีงบในการลงทุน ส่ วนใหญ่เลี้ยงเพื่อใช้เป็ นอาหารในครัวเรื อนเท่านั้น
ข้ อมูลด้ านครัวเรื อน
ขนาดครัวเรื อนเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครอง 5-50 ไร่ มีเอกสารสิ ทธิ์ เป็ นของตัวเอง เป็ นพื้นที่อยู่อาศัย 0.5
ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นสวนยางพารา และสวนไม้ผล บางรายเลี้ยงสัตว์ในสวยยางหรื อสวนไม้ผล อาศัยน้ าฝนไม่
มีบ่อน้ า มีคนในครอบครัว 2-5 คน อยู่ในช่วงวัยทางาน และวัยเรี ยนเป็ นส่ วนมาก บางรายมีการจ้างแรงงานจาก
ภายนอก ในการกรี ดยางพารา และสวนไม้ผลจ้างแรงงานในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น
รายได้ ของครัวเรื อน
รายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรได้จากการทาการเกษตรเป็ นหลัก ส่ วนรายได้ที่นอกเหนื อจากภาคการ
เกษตรกร เป็ นค่าเลี้ยงดูลูกหลานที่พ่อแม่ไปทางานในต่างจังหวัดส่ งกลับมาให้เป็ นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรี ยนเป็ น
ส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกร อยูร่ ะหว่าง 15,000 – 50,000 บาท/เดือน
1) เกษตรกรที่ ร่วมโครงการวิจยั ระบบการผลิตพืชภาคใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงใน
จังหวัดยะลา มีจานวน 6 ราย ดังนี้
1. นางพะโยม ประสานสงฆ์
2. นางบายศรี เกื้อกูล
3. นางยุพิน ประสานสงฆ์
4. นายสมนึก หอมนุ่น
5. นางพัฒนา เกื้อกูล
6. นายบุญอาจ ศรี แสนตอ
2) การสารวจข้อมูลทัว่ ไปของครัวเรื อนเกษตรกรร่ วมงานวิจยั บ้านหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต
จ.ยะลา เกษตรกรอยู่ในวัยสู งอายุ คือมีอายุ 47- 65 ปี มีสมาชิ กครัวเรื อน 2-5 คน ใช้แรงงานเกษตร 2-3 คน มี
ที่ดินจานวน 20-30 ไร่ กิจกรรมเกษตร ประกอบด้วย พืชหลัก คือยางพารา สวนทุเรี ยนปลูกร่ วมกับลองกองและ
มังคุด ปลูกต้นสะตอ, จาปาดะ และส้มแขก จานวน 4-6 ต้น มีการปลูกพืชผักรอบริ เวณบ้านได้แก่ ผักกาดสร้อย,
ผักกวางตุง้ , กระเพา, โหระพา, แมงลัก, และพืชผักที่ใช้เป็ นเครื่ องเทศ เช่น ข่า, ตะไคร้, มะกรู ด, มะนาว, พริ ก
,กระวาน เป็ นต้น มีการเลี้ยงปลานิ ลในบ่อดิ น เลี้ยงเป็ ด ไก่ แบบปล่อยตามธรรมชาติ ในพื้นที่ สวน การศึกษา
สู งสุ ดของสมาชิ ก ป.6 - ม.6 ทั้งหมดมีบา้ นปลูกสร้างในพื้นที่สวน เนื่ องจากอยู่บนเขาสู ง จากระดับน้ าทะเล
500-900 เมตร ทาให้การเดิ นทางยากลาบากในการจัดการสวน มี การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ดี
เกษตรมีความสนใจที่จะพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเป็ นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆได้ จากการ
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เข้าไปสัมภาษณ์ เกษตรกร และทาการประชุ มร่ วมกันกับเกษตรกรทั้ง 6 รายพบว่าเกษตรกรมีแนวคิ ดที่ จะทา
การเกษตรแบบผสมผสาน อยู่แล้วจากการสารวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกร และรอบบริ เวณบ้านเกษตรกร มี
พืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้ในครัวเรื อน เช่น กระเพา, ยี่หร่ า, โหรพา, พริ ก, มะเขือ, มะนาว, ข่า, ตะไคร้ เป็ นต้น ส่ วน
ใหญ่เป็ นพืชผักสวนครัวที่สามารถนามาประกอบอาหารหรื อเป็ นเครื่ องปรุ งรสให้กบั อาหาร และมีการเลี้ยงไก่
แบบปล่ อ ย และเลี้ ย งปลา เป็ นอาหารด้วยแต่ จะใช้ใ นช่ วงที่ มีการรวมญาติ หรื อญาติ มาเยี่ ย มบ้า น แต่ ปกติ
เกษตรกรจะไปซื้ อของจากตัวเมืองยะลา กลับมาเก็บไว้ในตู เ้ ย็น เดื อนละ 2 ครั้ ง บ้านหลังเกษตรห่ างจากตัว
อาเภอธารโต 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดยะลา 67 กิโลเมตร
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของครัวเรื อนเกษตรกรร่ วมงานวิจยั บ้านหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา (ก่อนเข้าโครงการ)
รายการ
นางพะโยม
นางบายศรี
นางยุพนิ
นายสมนึก
นางพัฒนา
47
72/1 ม.7
5
2
20
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
ม.6
การศึกษาสู งสุ ดของสมาชิก
ตาแหน่ งทางสั งคม
ทั ศ น ค ติ เ รื่ อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปลู ก ทุ ก อย่ า งที่ อ ยาก
กินและกินที่ปลูกไว้
พอเพียง
อายุ
ที่อยู่
สมาชิกครัวเรื อน
แรงงานเกษตร
มีที่ดนิ จานวน ไร่
กิจกรรมเกษตร

อัตลักษณ์
รายได้ (บาท/ปี )
รายจ่ าย (บาท/ปี )
รายได้ สุทธิ (บาท/ปี )

58
26 ม.7
4
2
24
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา, ไก่
ป.6
ปลู ก พื ช ที่ ต ัว เองกิ น
และกินที่ตวั เองปลูก

ข ยั น อ ด ท น แ ล ะ มี ขยัน รักครอบครัว
ความเป็ นผูน้ า
166,600
189,000
94,840
104,840
71,760
84,160

50
77 ม.7
5
3
27
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงเป็ ด, ไก่
ม.3
ท าทุ ก อย่ า งที่ ท าได้
เท่าที่แรงตัวเองมี
ขยัน ซื่ อสัตย์
213,700
94,840
118,860
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63
23 ม.7
3
3
29
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
ม.6
ท าในสิ่ งที่ ต ั ว เอง
ชอบและรักในสิ่ งที่
ตัวเองทา
ข ยั น มี ค ว า ม คิ ด
ริ เริ่ ม
231,100
89,840
141,260

65
18 ม.7
2
2
30
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงไก่
ป.6
ลดรายจ่ายโดยการปลูก
ทุกอย่างที่จาเป็ น
ขยัน ประหยัด
239,700
79,840
159,860

นายบุญอาจ
61
93/6 ม.7
4
3
30
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
ม.6
ท าอย่ า งที่ ต ั ว เอง
อย า กท า แล ะ ไ ม่
เดือดร้อน
ข ยั น อ ด ท น รั ก
ครอบครัว
260,100
79,840
180,260

2.1 แผนผังฟาร์ มและระบบเกษตร

นางพะโยม ประสานสงค์ มีพ้ืนที่ 20 ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ ไม้ผล 5ไร่

นางบายศรี เกื้อกูล มีพ้ืนที่ 24 ไร่ ปลูกยางพารา 18 ไร่ ไม้ผล 6ไร่

นางยุพิน ประสานสงฆ์ มีพ้ืนที่ 27 ไร่ ปลูกยางพารา 20 ไร่ ไม้ผล 7ไร่
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นายสมนึก หอมนุ่น มีพ้ืนที่ 29 ไร่ ปลูกยางพารา 22ไร่ ไม้ผล 7ไร่

นางพัฒนา เกื้อกูล มีพ้ืนที่ 30ไร่ ปลูกยางพารา 25 ไร่ ไม้ผล 5ไร่

นายบุญอาจ ศรี แสนตอ มีพ้ืนที่ 30ไร่ ปลูกยางพารา 24 ไร่ ไม้ผล 6ไร่
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการผลิตพืชผสมสานของครัวเรื อนเกษตรกรร่ วมงานวิจยั บ้านหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ปี 2557
รายการ
นางพะโยม
นางบายศรี
นางยุพนิ
นายสมนึก
นางพัฒนา
ยางพารา 15 ไร่ ได้ 15 ยางพารา 18ไร่ ได้ 18 ยางพารา 20 ไร่ ได้ 20 ยางพารา 22 ไร่ ได้ 22 ยางพารา 25 ไร่ ได้ 25
พืชรายได้
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
วัน105,000บาท
วัน126,000บาท
วัน140,000บาท
วัน154,000บาท
วัน175,000บาท
ไม้ผล 61,600 บาท
ไม้ผล 63,000 บาท
ไม้ผล 73,700 บาท
ไม้ผล 77,100 บาท
ไม้ผล 64,700 บาท
รายได้ 166,600 บาท รายได้ 189,000 บาท รายได้ 213,700 บาท รายได้ 231,100 บาท รายได้ 239,700 บาท
ข่า ตะไคร้ มะนาว
ข่า ตะไคร้ มะนาว
ข่า ตะไคร้ มะนาว
ข่า ตะไคร้ มะนาว
ข่า ตะไคร้ มะนาว
พืชอาหาร
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
กล้วย ผักพริ กไทย ขิง กล้วย ผัก
กล้วย ผัก
กล้วย ผัก
กล้วย ผัก
ดีปลี ข่า กระชายดา
พริ กไทย ขิง ดีปลี ข่า พริ กไทย ขิง ดีปลี ข่า พริ กไทย ขิง ดีปลี ข่า พริ กไทย ขิง ดีปลี ข่า
โหระพา
กระชายดา โหระพา
กระชายดา โหระพา
กระชายดา โหระพา
กระชายดา โหระพา
ทุเรี ยนเทศ
ฟ้าทลายโจร
ทุเรี ยนเทศ
ทุเรี ยนเทศ
ทุเรี ยนเทศ
พืชสมุนไพร
สุ ขภาพ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
สมุนไพรกาจัด
ศัตรู พืช
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
พืชอาหารสั ตว์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
พืชไม้ ใช้ สอย
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก
พืชอนุรักษ์ ดนิ นา้ หญ้าแฝก
ส้มแขก สะตอ
ส้มแขก สะตอ
สะตอ ลังแข
สะตอ หมาก
ส้มแขก สะตอ
พืชอนุรักษ์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
พันธุกรรม
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นายบุญอาจ
ยางพารา 24 ไร่ ได้ 24
แผ่น/วัน กรี ดได้ 140
วัน168,000บาท
ไม้ผล 92,100 บาท
รายได้ 260,100 บาท
ข่า ตะไคร้ มะนาว
พริ ก มะเขือ มะกรู ด
กล้วย ผัก
พริ กไทย ขิง ดีปลี ข่า
กระชายดา โหระพา
ฟ้าทลายโจร ทุเรี ยนเทศ
ไม่ใช้
ไม่มี
ไม่มี
หญ้าแฝก
ส้มแขก เนียงนก
ไม่มี

2.2 การพัฒนาการผลิตพืชให้ เพียงพอต่ อการดารงชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1 สถานการณ์ทางการผลิตพืชเพื่อใช้ในการดารงชีพ
-พืชรายได้ ประกอบด้วย ยางพารา ทุเรี ยน ลองกอง ส้มแขกแห้ง เนียงนก หมากแห้ง กล้วยหิ น มีรายได้
จากพืชเฉลี่ย 216,700 บาท/ครัวเรื อน/ปี
-พืชอาหาร มีการปลูกพืชเพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อน ประเภท พืชทาเครื่ องแกง และพืชผัก
-พืชสมุนไพรสุ ขภาพ สมุนไพรกาจัดศัตรู พืช ไม่มีการใช้
-พืชอาหารสัตว์ ไม่มีการปลูก
-พืชไม้ใช้สอย ไม่มีการปลูก พืชอนุรักษ์ดินน้ า มีการปลูกหญ้าแฝกโดยการสนับสนุนของหน่วยงาน
ส่ วนท้องถิ่น อบต. และจังหวัด
-พืชอนุรักษ์พนั ธุกรรม มีการรักษาไว้นอ้ ยส่ วนมาเป็ นไม้ผลท้องถิ่นเช่น ส้มแขก, เนี ยงนก ลังแข ละไม
จาปูริ่ง และลูกเตียน
-พืชพลังงาน ไม่มี
2.2.2 แผนการพัฒนาพืชผสมผสาน เพิ่มชนิดพืช ได้แก่
-พืชรายได้ : มะนาวในวงบ่อ ลังแข ส้มแขกแห้ง และอื่นๆ
-พืชอาหาร : พืชผักสวนครัว
-พืชสมุนไพรสุ ขภาพ : กระชาย ขิง ดีปลี และอื่นๆ
-สมุนไพรกาจัดศัตรู พืช : สมุนไพรไล่ยงุ และอื่นๆ
-พืชอาหารสัตว์ : ไม่มี
-พืชไม้ใช้สอย: กันเกรา (ไม้ตาเสา) และอื่นๆ
-พืชอนุรักษ์ดินน้ า : ไม่มี
-พืชอนุรักษ์พนั ธุกรรม : ไม้ผลท้องถิ่นเช่น ลังแข ละไม ลูกเตียน จาปูริ่ง ส้มจุก และอื่นๆ
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช (พัฒนาภูมปิ ัญญา) เกษตรกรสนใจ
1. มะนาวนอกฤดู (มะนาวในวงบ่ อ)
-หลังเก็บผล ตัดแต่ง ใส่ ปุ๋ยคอก
- 15 - 15 - 15 ต้นละ 2 กิโลกรัม
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 0 - 0 - 60 ก่อนเร่ งดอก
-พ่นไทโอยูเรี ย+สารกาจัดโรคแมลง
-พ่นปุ๋ ยบารุ งช่อดอก+สารกาจัดโรคแมลง
2. การปลูกผักตามฤดู และการปลูกผักไม่ ใช้ ดนิ (ไฮโดรโพนิกส์ )
1. การปลูกผัก ในแปลงปลูก มีข้ นั ตอน คือ
1.1 การพรวนดิน ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 6 นิ้ว เพื่อพรวนดินให้มีโครงสร้างดีข้ ึน กาจัดวัชพืชในดิน
กาจัดไข่แมลงหรื อโรคพืชที่อยูใ่ นดิน โดยการพรวนดินและตากทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน
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1.2. การยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสู งประมาณ 4-5 นิ้ ว จากผิวดิ น โดยมีความกว้างประมาณ
1-1.20 เมตร ส่ วนความยาวควรเป็ นตามลักษณะของพื้ นที่ หรื ออาจแบ่งเป็ นแปลงย่อยๆ ตามความเหมาะสม
ความยาวของแปลงนั้นควรอยูใ่ นแนวทิศเหนือ - ใต้ ทั้งนี้เพื่อให้ผกั ได้รับแสงแดดทัว่ ทั้งแปลง
1.3. การปรับปรุ งเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็ นดินร่ วนแต่สภาพ ดินเดิมนั้นอาจจะเป็ นดิน ทรายหรื อ
ดินเหนี ยว จาเป็ นต้องปรับปรุ งให้เนื้ อดินดีข้ ึนโดยการใส่ ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก อัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อ
เนื้อที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน
1.4. การกาหนดหลุมปลูกจะกาหนดภายหลังจากเลือกชนิ ด ผักต่างๆ แล้วเพราะว่าผักแต่ละชนิ ดจะใช้
ระยะปลูกที่ต่างกัน เช่น พริ ก ควรใช้ระยะ 75x100 เซนติเมตร ผักบุง้ จะเป็ น 5x5 เซนติเมตร เป็ นต้น
2. การปลูกผักในภาชนะ การปลูกผักในภาชนะควรจะ พิจารณาถึงการหยัง่ รากของพืชผักชนิ ดนั้นๆ
พืชผักที่หยัง่ รากตื้นสามารถปลูกได้ดีในภาชนะปลูกชนิ ดต่างๆ และภาชนะชนิ ดห้อยแขวนที่มีความลึก ไม่เกิน
10 เซนติเมตร คือ ผักบุง้ จีน คะน้าจีน ผักกาดกวางตุง้ (เขียวและขาว) ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดหอม ผักกาดขาวชนิ ด
ไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง หอมแบ่ ง (ต้นหอม) ผักชี ขึ้ นฉ่ าย ผักโขมจี น กระเที ยมใบ (Leek)
กุยช่าย กระเทียมหัว ผักชี ฝรั่ง บัวบก สะระแหน่ แมงลัก โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด) พริ กขี้หนู
ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ่ หัวผักกาดแดง (แรดดิช)
วัสดุ ที่สามารถนามาทาเป็ นภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่ งที่ ใช้แล้ว เช่ น ยางรถยนต์เก่ า กะละมัง
ปลอกซี เมนต์ เป็ นต้น สาหรับภาชนะแขวนอาจใช้ กาบมะพร้าว กระถาง หรื อเปลือกไม้
วิธีการปลูกผักในภาชนะแย่งออกได้เป็ น 2 วิธี
2.1 เพาะเมล็ดด้วยการหว่านแล้วถอนแยกหรื อหยอดเป็ นแถวแล้วถอนแยก ซึ่ งพืชที่ ควรปลูกด้วยวิธีน้ ี
ได้แก่ ผักบุง้ จีน, คะน้าจีน, ผักกาดขาวกวางตุง้ , ผักกาดเขียวกวางตุง้ , ผักฮ่องเต้(กวางตุง้ ไต้หวัน), ตั้งโอ๋ , ปวยเล้ง,
ผักกาดหอม, ผักโขมจีน, ผักชี, ขึ้นฉ่าย, โหระพา, กระเทียมใบ, กุยฉ่ าย, หัวผักกาดแดง, กระเพรา, แมงลัก, ผักชี
ฝรั่ง, หอมหัวใหญ่
2.2 ปั ก ช าด้ว ยต้น และหั ว ได้แ ก่ หอมแบ่ ง (หั ว ), ผัก ชี ฝ รั่ ง , กระเที ย มหั ว (ใช้ หั ว ปลู ก ),
หอมแดง (หัว), บัวบก (ไหล), ตะไคร้ (ต้น), สะระแหน่ (ยอด), ชะพลู (ต้น), โหระพา กิ่งอ่อน), แมงลัก (กิ่งกึ่ ง
แก่ก่ ึงอ่อน)
การปลูกผักในภาชนะ
1. การให้น้ า การปลูกผักจาเป็ นต้องให้น้ าเพียงพอ การให้น้ าผักควรรดน้ าในช่ วง เช้า- เย็น ไม่ควรรด
ตอนแดดจัด และรดน้ าแต่พอชุ่มอย่าให้โชก
2. การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะคือ
2.1 ใส่ รองพื้นคือการใส่ เมื่อเวลาเตรี ยมดิน หรื อรองก้นหลุมก่อนปลูก ปุ๋ ยที่ใส่ ควรเป็ นปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ย
หมัก คลุกในดิ นให้ทวั่ ก่อนปลูกเพื่อปรับโครงสร้างดิ นให้โปร่ งร่ วนซุ ย นอกจากนั้นยังช่ วยในการอุม้ น้ าและ
รักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืชด้วย
2.2 การใส่ ปุ๋ยบารุ ง ควรใส่ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อย้ายกล้าไปปลูกจนกล้าตั้งตัว
ได้แล้ว และใส่ ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ ครั้งแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์ การใส่ ให้โรยบางๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้
ปุ๋ ยอยู่ชิดต้น เพราะจะทาให้ผกั ตายได้ เมื่อใส่ ปุ๋ยแล้วให้พรวนดิ นและรดน้ าทันที สู ตรปุ๋ ยที่ ใช้กบั พืชผัก ได้แก่
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ยูเรี ย หรื อ แอมโมเนียซัลเฟต สาหรับบารุ งต้นและใบ และปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 และ 12-24-12 สาหรับเร่ งการออก
ดอกและผล
3. การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ควรบารุ งรักษาต้นพืชให้แข็งแรงโดยการกาจัดวัชพืช ให้น้ าอย่างเพียงพอ
และใส่ ปุ๋ยตามจานวนที่กาหนดเพื่อให้ผกั เจริ ญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและแมลงระบาด
มากควรใช้สารธรรมชาติ หรื อใช้วิธีกลต่างๆ ในการป้ องกันกาจัด เช่น หนอนต่างๆ ใช้มือจับออก ใช้พริ กไทย
ป่ นผสมน้ าฉี ดพ่น ใช้น้ าคั้นจากใบหรื อเมล็ดสะเดา ถ้าเป็ นพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยหอย และ
เพลี้ยจักจัน่ ให้ใช้น้ ายาล้างจาน 15 ซี ซี ผสมน้ า 20 ลิตร ฉี ดพ่นใต้ใบเวลาเย็น ถ้าเป็ นพวกมด หอย และทาก ให้
ใช้ปูนขาวโรยบางๆ ลงบริ เวณพื้นดิน
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช้าจะทาให้ได้ผกั สดรสดี และหากยังไม่ได้ใช้ให้ลา้ งให้
สะอาด และนาเก็บไว้ในตูเ้ ย็น สาหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่ ผลไม่แก่จดั จะได้ผลที่มีรสดีและจะทา
ให้ผลดก หากปล่อยให้ผลแก่คาต้น ต่อไปจะออกผลน้อยลง สาหรับในผักใบหลายชนิ ด เช่นหอมแบ่ง ผักบุง้ จีน
คะน้า กะหล่าปลี การแบ่งเก็บผักที่สดอ่อนหรื อโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคงเหลือลาต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้ง
ต้น รากหรื อต้นที่เหลืออยูจ่ ะสามารถงอกงามให้ผลได้อีกหลายครั้ง ทั้งนี้ จะต้องมีการดูแลรักษาให้น้ าและปุ๋ ยอยู่
การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิ ดหรื อปลูกผักหลายชนิ ดในแปลงเดียวกัน และปลูกผักที่ มีอายุการเก็บเกี่ ยวสั้น
บ้างยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรื อปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรื อประมาณว่าพอ
รับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทาให้ผปู ้ ลูกมีผกั สดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี
การบริ โภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ
การปลูกผักไว้รับประทานเอง เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่ จะทาให้ได้บริ โภคผักที่ ปลอดภัยจากสารพิษ แต่ทุก
ครอบครั วคงไม่สามารถปลูกผักทุ กชนิ ดไว้รับประทานเองได้ ดังนั้นการต้องซื้ อหาผักจากตลาดจึ งเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นอยู่ ทั้งนี้ผกั ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะปลอดภัยหรื อไม่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างก็ได้ ดังนั้นควรมีการล้างผัก
ให้ถูกวิธีและให้ปลอดภัยจากสารพิษมากที่สุด วิธีการล้างผักให้สะอาดเพื่อลดปริ มาณสารพิษ สามารถเลือกใช้
ได้ตามความสะดวกดังนี้
1. ลอกหรื อปอกเปลือกแล้วแช่ในน้ าสะอาด นาน 5-10 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง จะ
ช่วยลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 27-72
2. แช่น้ าปูนใสนาน 10 นาที และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 34-52
3. แช่โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์นาน 10 นาที (โฮโดรเจนเพอร์ ออกไซน์ 1 ช้อนชา ผสมน้ า 4 ลิตร) และ
ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-50
4. แช่น้ าด่างทับทิมนาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ า 4 ลิตร ) และล้างออกด้วยน้ าสะอาด
อีกครั้ง ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-43
5. ล้างด้วยน้ าไหลจากก๊อกนาน 2 นาที ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 25-39
6. แช่น้ าซาวข้าวนาน 10 นาที และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38
7. แช่ น้ าเกลือนาน 10 นาที (เกลือป่ น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 4 ลิตร) และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลด
ปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38
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8. แช่น้ าส้มสายชูนาน 10 นาที (น้ าส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 4 ลิตร) และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง
ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 27-36
9. แช่น้ ายาล้างผักนาน 10 นาที และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 22-36
เทคนิคการปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆ
การปลูกผักแต่ละชนิ ดนั้น ผูป้ ลูกจาเป็ นต้องเข้าใจถึงลักษณะ การเจริ ญเติบโตของผัก ชนิ ดต่างๆ ก่อน
เพื่อให้การปลูก และการดูแลรักษา พื ชผักให้เหมาะสม กับชนิ ดของผัก เทคนิ คการปลูกผักสวนครั ว จึ งควร
ทราบ ดังนี้
1. ตระกูลแตงและตระกูลถัว่ ได้แก่ แตงกวา แตงโม ฟักทอง บวบ น้ าเต้า มะระ ถัว่ ฝักยาว ถัว่ แขก และถัว่ อื่น ๆ
- ผักต่าง ๆ เหล่านี้มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ ว เช่นผักประเภทเลื้อยถ้าจะปลูกให้ได้ผลดีและดูแลรักษา
ง่ายควรทาค้าง
- วิธีการปลูก หยอดเมล็ดโดยหยอดในแปลงปลูก หรื อภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด
- เมื่อเมล็ดงอกมีใบจริ ง 3 – 5 ใบ หลังจากนั้นถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรง หลุมละ 2 ต้น
- ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยหลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย์ เมื่อเริ่ มออกดอกใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 หรื อ 12-24-12
- ให้น้ าสม่าเสมอ คอยดูแลกาจัดวัชพืช และแมลงต่าง ๆ
- เริ่ มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 60 วัน หลังหยอดเมล็ด
2. ตระกูลกะหล่าและผักกาด ได้แก่ คะน้า กวางตุง้ ผักกาดขาว ผักกาดหัว กะหล่าดอก กะหล่าปลี และบร๊ อกโคลี
- ผักตระกูล นี้ มีเ มล็ด ค่ อ นข้า งเล็ก บางชนิ ด มี ร าคาแพงมาก เพราะส่ วนใหญ่ ต ้อ งสั่ง เมล็ด มาจาก
ต่างประเทศ
- วิธีปลูก หยอดเมล็ดเป็ นหลุม ๆ ละ 3-5 เมล็ด ห่างกันหลุมละ 20 เซนติเมตร หรื อโรยเมล็ดบาง ๆ เป็ น
แถวห่ างกันแถวละ 20 เซนติ เมตร หลังหยอดเมล็ดหรื อโรยเมล็ด 10 วัน หรื อเมื่อมีใบจริ ง 2-3 ใบ ถอนแยกให้
เหลือหลุมละ 2 ตัน หรื อหากโรยเมล็ดเป็ นแถวให้ถอนอีก ระวังระยะต้นไม่ให้ชิดกันเกินไป
- ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยหลังจากถอนแยกหรื อทาระยะปลูกแล้ว
- หลังใส่ ปุ๋ยครั้งแรก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยครั้งที่สอง
- อายุเก็บเกี่ ยวผักแต่ ละชนิ ดแตกต่ างกันเล็กน้อย เช่ น คะน้า กวางตุง้ เก็บเกี่ ยวได้เมื่ออายุ 30-45 วัน
ผักกาดหัว 45-55 วัน ผักกาดขาวปลี เขี ยวปลี กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี อายุเก็บเกี่ ยวประมาณ 50-60 วัน หลัง
หยอดเมล็ด
- เมื่อเก็บเกี่ยวไม่ควรถอนผักทั้งต้นเก็บผักให้เหลือใบทิ้งไว้กบั ต้น 2-3 ใบ ต้นและใบที่เหลือจะสามารถ
เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้อีก 2-3 ครั้ง
- ข้อควรระวัง ต้องให้น้ าสม่าเสมอ ผักตระกูลนี้มกั มีปัญหาโรคและแมลงค่อนข้างมาก ต้องคอยดูแลเอา
ใจใส่ ใกล้ชิด
3. ตระกูลพริ ก-มะเขือ ได้แก่ พริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ
- ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกในแปลง
- การเพาะกล้า เตรี ยมดินในกระบะเพาะหรื อในถุงพลาสติก
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- หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3–5 เมล็ด ถ้าเพาะในกระบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร
ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร
- เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริ ง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น
- เมื่อกล้ามีใบจริ ง 5-6 ใบ หรื อหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก
- เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรื อเริ่ มเจริ ญเติบโต ใส่ ปุ๋ยยูเรี ย 1 ครั้ง
- เมื่อต้นเริ่ มออกดอกใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรื อ 12-24-12
- อายุเก็บเกี่ยว มะเขือเทศประมาณ 50-60 วัน หลังย้ายกล้า, พริ ก มะเขือ ประมาณ 60-75 วัน หลังย้ายกล้า
4. ตระกูลผักชีและตระกูลผักบุง้ ได้แก่ ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักบุง้
- ควรนาเมล็ดแช่น้ าก่อนปลูก ถ้าเมล็ดลอยให้ทิ้งไปและนาเมล็ดที่จมน้ ามาเพาะ
- หว่านเมล็ดในแปลง โดยจัดแถวให้ระยะห่ างกัน 15-20 เซนติ เมตร กลบดิ นทับบาง ๆ ประมาณ 1
เซนติเมตร สาหรับขึ้นฉ่าย
- ผักบุง้ จะงอกใน 3 วัน ผักชีประมาณ 4-8 วัน และขึ้นฉ่าย 4-7 วัน
- เมื่อกล้างอกมีใบจริ ง ถอนแยกและพรวนดินให้โปร่ งเสมอจนเก็บเกี่ยว
- ผักบุง้ จีนเก็บเกี่ยวได้ภายใน 15-20 วัน ผักชี 45-60 วัน และขึ้นฉ่าย 60-70 วัน
- สาหรับผักชีและขึ้นฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจัด อาจปลูกในที่ ๆ มีร่มเงาได้ แต่สาหรับผักบุง้ จีน ต้องการ
แสงแดดตลอดวัน
5. ตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลักและผักชีฝรั่ง
- เตรี ยมดินให้ละเอียด หว่านเมล็ดให้ทวั่ แปลง ใช้ฟางกลบ หรื อ ปุ๋ ยคอกที่ย่อยสลายดี แล้วโรยทับบาง ๆ
รดน้ าตามทันทีดว้ ยบัวรดน้ าตาถี่
- เมล็ดจะงอกเป็ นต้นกล้าภายใน 7 วัน
- เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ ง หรื อใช้ระยะระหว่างต้น ประมาณ 20-30 เซนติเมตร
- โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45-50 วัน ผักชีฝรั่ง เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 60 วัน
- สาหรับโหระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริ ญเติบโตให้หมัน่ เด็ดดอกทิ้งเพื่อให้ลาต้นและ
ใบเจริ ญเติบโตได้เต็มที่
- ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน เหลือลาต้นทิ้งไว้จะสามารถเจริ ญเติบโตได้อีก
3. กิจกรรมที่ดาเนินการก่ อนเข้ าร่ วมโครงการ
เกษตรกรมีการปลูกยางพาราเป็ นอาชี พหลัก มีสวนไม้ผล เช่นทุเรี ยน, ลองกอง และมังคุดเป็ นพืชรอง
(ปลูกไม้ผลเป็ นแบบผสมผสานมีหลายชนิ ดในแปลงเดียว) มีการปลูกผักและพืชสมุนไพรไว้ใกล้บริ เวณบ้านไว้
ใช้ภายในครัวเรื อน มีการเลี้ยงปลา, เป็ ดและไก่เป็ นอาหาร ดังตารางที่ 2
4. เทคโนโลยีที่เกษตรกรดาเนินการในพืชหลักและพืชรอง
เนื่ องจากพื้ นที่ ของเกษตรกรเป็ นพื้ นที่ เนิ นเขามี การจัดการลาบากเกษตรกรมี การใส่ ปุ๋ยปี ละครั้ งทั้ง
ยางพาราและไม้ผล ใส่ ปุ๋ยช่วงเดือนพฤษภาคม จานวนที่ใส่ แล้วแต่ว่าผลผลิตปี ที่ แล้วขายได้ราคาดี หรื อไม่ ถ้า
ขายได้ราคาไม่ดีกไ็ ม่มีการจัดการอะไรปล่อยไว้จนกว่าจะมีเวลา ที่จะเข้าไปตัดหญ้าหรื อใส่ ปุ๋ยในสวนไม้ผล แต่
ยางพารามีการกรี ดทุกวันจึงมีการตัดหญ้าเดือนละครั้ง มีการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพรรอบที่พกั อาศัย ปลูกผัก
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ในกระทาง หรื อขวดพลาสติก แขวนประดับตกแต่งบ้านเรื อน และสามารถนาไปประกอบอาหารด้วย ผักที่ปลูก
ได้แก่ ต้นหอม, สะระแหน่, จิงจูฉ่าย, ผักกาดนกเขา, ผักชี, ผักบุง้ , ผักกวางตุง้ , ผักสลัด, พริ ก, มะเขือ เป็ นต้น
การหาเทคโนโลยีและการแก้ ปัญหาให้ กบั เกษตรกร
เทคโนโลยีการปลูกยางพารา และปัญหา : การใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของยางพารา สู ตร 30-5-18 อัตรา
500 กรัม/ต้น/ปี ใส่ ปีละ 2 ครั้ง (คัมภี ร์ยางพารา) ครั้งแรกใส่ ตน้ ฤดูฝนหลังจากต้นยางพาราผลัดใบช่ วงเดื อน
เมษายน-พฤษภาคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนสิ งหาคม-กันยายน โดยหว่านปุ๋ ยบริ เวณห่ างจากโคนต้นยางประมาณ
2-3 เมตร หรื อใส่ สูตร 30-5-18 อัตรา 1กิโลกรัม/ต้น ปั ญหาที่พบคือโรคหน้ายางแห้ง วิธีการจัดการ ให้หยุดกรี ด
จนกว่าหน้ายางพาราจะดีข้ ึน ควรกรี ดยางวันเว้นสองวัน และใส่ ปุ๋ยเพิ่มเป็ น 3 ครั้งต่อปี จะมีปัญหาในยางพารา
พันธุ์ BPM 24 และพันธุ์ RRIT 251
เทคโนโลยีการผลิตพืชไม้ ผลและปัญหา : การจัดการคุณภาพทุเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรม
วิชาการเกษตร มีการตัดแต่งช่อดอก การไว้ผล/กิ่ง/ต้น การใส่ ปุ๋ยทุเรี ยน, การตัดแต่งกิ่งจัดการทรงพุ่ม และช่วงที่
มีการระบาดของโรคแมลงในทุเรี ยน ปั ญหาที่พบคือ หนอนเจาะผลและเมล็ดทุเรี ยน, หนอนเจาะลาต้น แนะนา
ให้เกษตรกรตรวจดูตน้ ทุเรี ยนและแมลงที่พบในสวนทุเรี ยน เพื่อป้ องกันและกาจัดแมลงตัวเต็มวัยไม่ให้วางไข่
ส่ วนทุเรี ยนที่ขายไม่ได้เอาไปแปรรู ปเป็ นทุเรี ยนทอดหรื อทุเรี ยนกวน
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู : ช่ วงแรกของการปลูก ไม่ควรให้ปุ๋ยเลย เนื่ องจากรากพืชยังไม่
พร้อมที่ จะรับ และอาจทาให้รากเน่ าได้ครับ ควรทิ้งระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ให้ตน้ มะนาวตั้งตัวได้ก่อนถึง
เริ่ มใส่ ปุ๋ย สู ตรปุ๋ ย 15-15-15 ร่ วมกับปุ๋ ยสู ตร 46-0-0 อัตราส่ วน 1:2 ปริ มาณ 25 กรัมหรื อปุ๋ ยเกล็ด สู ตร 25-7-7 ฉี ด
พ่น 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับการให้ปุ๋ยทางดิน ทุก 15-20 วัน
เกษตรกรมี การปลูกผักเพื่ อบริ โ ภคภายในครั วเรื อนมากขึ้ น ลดค่ า ใช้จ่ายในการซื้ อผักมาประกอบ
อาหาร เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรลดลงปั ญหาเกิดจากราคายางพาราที่ลดลง ยางแผ่นกิโลกรัมละ30 บาท ทา
ให้เกษตรกรปลูกพืชแซมยางพารามากขึ้น จากรายได้สุทธิ ของเกษตรกรก่อนเข้าโครงการ (ตารางที่1)และหลัง
เข้าโครงการ (ตารางที่3) พบว่ารายได้สุทธิ ลดลง รายจ่ายของเกษตรกรก็ลดลงด้วย แต่รายจ่ายที่เสี ยไปส่ วนใหญ่
เป็ นรายจ่ายที่ตอ้ งเสี ยอยูแ่ ล้ว เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงานทางการเกษตร และค่าเล่าเรี ยนบุตร ส่ วนค่าใช้จ่ายเรื่ อง
การซื้ ออาหารบริ โภคในครัวเรื อนลดลง จากการที่เกษตรกรปลูกพืชไว้ใช้เองและขายเป็ นรายได้เสริ มมากขึ้น

698

ตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ไปของครัวเรื อนเกษตรกรร่ วมงานวิจยั บ้านหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา (หลังเข้าโครงการ)
รายการ
นางพะโยม
นางบายศรี
นางยุพนิ
นายสมนึก
นางพัฒนา
20
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
กิ จ กรรมหลั ง การเข้ าร่ วม ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
โครงการ
การปลูกมะนาว
การปลูกผักแบบ
ไม่ใช้ดิน
กา ร ท า ไ ม้ ผ ลใ ห้ ไ ด้
สิ่ งที่ต้องการเพิม่ เติม
คุณภาพ
143,600
รายได้ (บาท/ปี )
63,200
รายจ่ าย (บาท/ปี )
80,400
รายได้ สุทธิ (บาท/ปี )
ปานกลาง
ความพอใจ
ไม้ผลท้องถิ่น
การอนุรักษ์
มีที่ดนิ จานวน ไร่
กิจกรรมเกษตร

24
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา, ไก่
ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
การปลูกมะนาว
การปลูกผักแบบ
ไม่ใช้ดิน
การท าไม้ ผ ลให้ ไ ด้
คุณภาพ
165,600
76,500
89,100
มาก
พืชสมุนไพรท้องถิ่น

27
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงเป็ ด, ไก่
ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
การปลูกมะนาว
การปลู ก ผัก แบบ
ไม่ใช้ดิน
การเลี้ยงปลา
174,300
64,000
110,300
ปานกลาง
ไม้ผลท้องถิ่น
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29
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
การปลูกมะนาว
การปลูกผักแบบ
ไม่ใช้ดิน
การท าไม้ ผ ลให้ ไ ด้
คุณภาพ
187,000
68,300
118,700
ปานกลาง
พืชสมุนไพรท้องถิ่น

30
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงไก่
ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
การปลูกมะนาว
การปลูกผักแบบ
ไม่ใช้ดิน
การเลี้ยงปลา
174,000
61,000
113,000
ปานกลาง
ไม้ผลท้องถิ่น

นายบุญอาจ
30
สวนยางพารา
ไม้ผลผสมสาน
เลี้ยงปลา
ปลูกผักสวนครัว
ผสมปุ๋ ยใช้เอง
การปลูกมะนาว
การปลู ก ผัก แบบ
ไม่ใช้ดิน
การทาไม้ผลให้ได้
คุณภาพ
194,000
63,400
130,600
มาก
ไม้ผลท้องถิ่น

สรุ ปผลการทดลอง
การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงใน
จังหวัดยะลา โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาให้ได้รูปแบบระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้การนา
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุกต์ในการผลิ ตพื ช โดยใช้เทคนิ คการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในปี แรกของการพัฒนาเป็ นการพัฒนาด้านกระบวนการทางการมีส่วนร่ วม การพัฒนาทางความคิดด้าน
การเป็ นต้นแบบ ซึ่ งเดิมผูร้ ่ วมวิจยั 6 ราย ก่อนการดาเนินโครงการเกษตรกร 6 รายมีรายได้เฉลี่ย 216,700 บาท มี
รายจ่ายเฉลี่ย 90,673 บาท รายได้สุทธิ เฉลี่ย 126,027 บาท ไม่ได้มีความคิดในการทาการผลิตพืชเพื่อเป็ นต้นแบบ
แต่จะเป็ นการผลิตเพื่อสนองความต้องการของครัวเรื อนเป็ นหลัก ผลจากการศึกษาให้ความรู ้แก่เกษตรกร และ
การค้นหาตัวตนทาให้เกษตรกรตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาให้เป็ นตัวอย่างแก่เพื่อนบ้าน ซึ่ งความคิดนี้ จะเป็ นพืช
ฐานสาคัญในการพัฒนาการผลิ ตพื ชผสมผสานและมี ความพอเพี ยงในแบบของตนเอง ลดค่ าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรื อนและเพิ่มรายได้จากสิ่ งที่ตวั เองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อครอบครัว เกษตรกรประสบปั ญหาเรื่ อง
ยางพาราตกต่ า ไม้ผลมี ปัญหาเรื่ องผลผลิ ตมีน้อย เป็ นผลทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง ส่ วนรายจ่ ายของ
เกษตรก็ลดลงด้วยเนื่องจากเกษตรกรผสมปุ๋ ยใช้เอง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์สาหรับบริ โภคในครัวเรื อน และมีเหลือไว้
สาหรับขายให้เพื่อนบ้านด้วย ทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ เกษตรกรมีความพอใจระดับ ปานกลาง เกษตรกรมีการ
เปลี่ ย นแนวคิ ด ในการปลู กพื ช เป็ นปลู ก พื ช ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งมากขึ้ นโดยใช้ค วามรู ้ ที่ มีใ นการท า
การเกษตร ร่ วมกับความซื่ อสัตย์ ขยันและอดทน ในการทาการเกษตร จากตารางที่ 2 เกษตรกรทั้ง 6 รายมีรายได้
หลักจากยางพารา รายได้รองจากการขายไม้ผล และมีรายได้เสริ มจากการทากิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การขาย
ส้มแขกตากแห้ง, หมากตากแห้ง, กล้วยหิ น เป็ นต้น มีการปลูกพืชผักไว้บริ โภคภายในครัวเรื อน แต่รายจ่ายยังสู ง
อยู่ เพราะไม่ได้ปลูกพืชให้มีความหลากหลายส่ วนใหญ่ปลูกพืช 2-3 ชนิ ดเท่านั้น และมีการซื้ อปุ๋ ยสู ตร 15-15-15
ใส่ ในสวนยางพารา และสวนไม้ผล แต่หลังจากมีการแนะนาให้เกษตรกรหันมาผสมปุ๋ ยใช้เอง และใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ที่ผลิตใช้เองทาให้ลดค่าปุ๋ ยที่ใช้ลง และมีการปลูกพืชผักให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้ น ปลูกในกระถาง ปลูกพืช
แบบไม่ใช้ดิน ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ อผักมาประกอบอาหารได้ รายได้เฉลี่ยหลังเข้าโครงการ 173,083 บาท
รายจ่ายเฉลี่ย 66,067 บาท และรายได้สุทธิ เฉลี่ย 107,017 บาท เกษตรกรต้องการให้ผลผลิตไม้ผลทีดีมีคุณภาพ
เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด เนื่ องจากราคายางที่ ลดลง แต่ราคาของทุเรี ยน และไม้ผลอื่นๆสู งขึ้ น ทาให้เกษตรกร
สนใจการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนหลักของครัวเรื อนก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น ต้องการ
ให้สอนเทคนิ คการเลียงปลาในบ่อขนาดเล็กเพื่อใช้ประกอบอาหารและไว้ขายเสริ มรายได้ในครัวเรื อนอีกด้วย
เพราะหมู่บา้ นแห่งนี้เป็ นหมู่บา้ นที่อยูบ่ นเขาและห่างไกลจากตัวอาเภอ เป็ นอาเภอเล็กๆ ไม่มีของขายมากนักต้อง
มาซื้ อของในตัวจังหวัดยะลาจึงทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง เกษตรกรต้องการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองของภาคใต้ไว้
เช่น ส้มจุก, ส้มแขก, ลังแข, ลูกเตียน, จาปุริ่ง, เนี ยงนก, มะไฟป่ า เนื่ องจากเกษตรกรเห็นความสาคัญของไม้ผล
พื้นเมืองที่กาลังจะหมดไปเพราะในพื้นที่เองไม่มีให้เห็นแล้ว และไม้พ้ืนเมืองสามารถนาต้นมาใช้ประโยชน์ได้
อีกด้วย เกษตรกรมีความต้องการในการลดรายจ่ายให้กบั ครัวเรื อนมีการเสนอหลักสู ตรการอบรม แนะนาต่างๆ
ให้แก่ เกษตรกร ทั้ง 6 รายพร้ อมกัน เนื่ องจากการเดิ นทางที่ ยากลาบากและแต่ ละครั วเรื อนอยู่ห่างไกลกับ
เกษตรกรรายอื่น จาเป็ นต้องแนะนาพร้อมกัน และปัญหาที่พบจะมีความแตกต่างกันไป แต่สามารถนามาปรับใช้
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ด้วยตัวเกษตรกรเองได้ เกษตรกรทั้ง 6 รายมีแนวความคิ ดในการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถให้คาแนะนาแก่เกษตรกรรายอื่ นๆ ที่ สนใจได้ และมีเกษตรกรที่ สนใจทาเกษตรระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 10 ราย ในพื้นที่ใกล้เคียง
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ : แนะนาระบบการปลูกพืชแก่เกษตรกรที่สนใจ นาระบบเกษตรที่
ได้จากการสัมภาษณ์ไปทางานวิจยั ในพื้นที่แปลงเกษตรกรเปรี ยบเทียบกับการทาการเกษตรแบบเดิมที่เกษตรกร
ทาอยู่ โดยดู จากความเป็ นอยู่และความพอใจของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมงานวิจยั มี การพึ่ งพาตัวเองมากขึ้ ง เพิ่ ม
รายได้ลดรายจ่ายของเกษตรกร รู ้จกั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล, มี
ภูมิคุม้ กัน และมีความพอประมาณ โดยใช้ความรู ้ที่มี ขยัน อดทน และซื่ อสัตย์ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
ของตนเองและครอบครัว
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