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บทคัดย่อ 

ระบบการเกษตรในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลายดา้น เช่น สภาพแวดลอ้ม, 
สังคมท่ีเกษตรกรอาศยัอยู่, แรงงานภายในครอบครัว, รายได,้ วฒันธรรมและศาสนา ท่ีเป็นตวัก าหนดระบบ
การเกษตรของเกษตรกร เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 
และเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว มียางพาราเป็นพืชหลกัหรือพืชให้รายไดห้ลกั มีไมผ้ลและปศุสัตวเ์ป็น
กิจกรรมรองลงมา จากการด าเนินการเกษตรกรตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของจงัหวดัยะลา จ านวน 6 ราย ในพ้ืนท่ีบา้นหลงัเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เกษตรกรจบ
การศึกษาระดับ ป.6-ม.6 มีแรงงานในครัวเรือน 2-3 คน อายุอยู่ระหว่าง 47 – 65 ปี เกษตรกรท าอาชีพ
เกษตรกรรมมาเป็นเวลา 20 ปีข้ึนไป มีพ้ืนท่ีถือครอง 5 – 50 ไร่ ก่อนการด าเนินโครงการเกษตรกร 6 ราย มี
รายไดเ้ฉล่ีย 216,700 บาท มีรายจ่ายเฉล่ีย 90,673 บาท รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 126,027 บาท ไม่ไดมี้ความคิดในการท า
การผลิตพืชเพ่ือเป็นตน้แบบ แต่จะเป็นการผลิตเพ่ือสนองความตอ้งการของครัวเรือนเป็นหลกั รายไดเ้ฉล่ียหลงั
เขา้โครงการ 173,083 บาท รายจ่ายเฉล่ีย 66,067 บาท และรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 107,017 บาท เกษตรกรมีรายจ่ายท่ี
ลดลง มีความพอใจในการเป็นแปลงตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกรรายอ่ืนๆต่อไปได ้
 
ค าส าคัญ: ตน้แบบระบบการผลิตพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรยะลา จงัหวดัยะลา 
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ค าน า 
 จงัหวดัยะลาเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซ้อนพ้ืนท่ีภูเขา ท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35% เป็นพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มี

การศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เป็นพ้ืนท่ีท่ียากต่อการจดัการดูแลรักษาส าหรับเกษตรกร แต่เกษตรกรส่วนมาก
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาถือครองเป็นพ้ืนท่ีภูเขามีความสูง 400- 800 เมตรจากระดบัน ้าทะเลซ่ึงมีถึง 2,015,609 ไร่ 
จากพ้ืนท่ีของจงัหวดัทั้งหมด 2,825,674 ไร่ ดงันั้น จึงเลือกระบบเกษตรท่ีเหมาะกบัพ้ืนท่ี คือ ระบบเกษตรท่ีมี
การปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกบัการท าประมงหรือปศุสัตว ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันตัง่แต่ 20% ข้ึนไป 
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน ้ าฝนเป็นหลกั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท าใหมี้
ความหลากหลายของระบบการปลูกพืช ภาคใตต้อนล่าง  มีลกัษณะภูมิประเทศประกอบดว้ย เทือกเขาเป็นสันอยู่
ตอนกลางของภาค และสภาพพ้ืนท่ีจะลาดลงสู่ทะเลทั้ง 2 ดา้น ภูมิอากาศเป็นร้อนช้ืน ไดรั้บอิทธิพลจากลม
มรสุมทั้ง 2 ดา้น คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณน ้าฝนเฉล่ียต่อปีอยู่
ระหว่าง 1,500 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน พ่ึงพาการผลิตพืชและ
สัตวห์ลายชนิด พ้ืนท่ีปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พ้ืนท่ีนาขา้ว พืชไร่ พืชผกั และ ไมด้อก 
ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี คือ ท่ีดอนประกอบดว้ยพืชหลกัไดแ้ก่ยางพารา 
พืชร่วมระบบไดแ้ก่ไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ ขา้ว ในพ้ืนท่ีลุ่มประกอบดว้ยพืชหลกัคือขา้ว หรือพืชผกั พืชร่วมระบบ
ไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั หรือพืชไร่ มกัพบปัญหาสารพิษตกคา้งในผลผลิตพืช โดยสรุปจะเห็นว่าภาพรวมท่ีเกิดข้ึนได้
สะทอ้นปัญหาของเกษตรกรรายย่อยจนท าให้เกิดความยากจน เป็นหน้ี ทรัพยากรการผลิตทั้งท่ีดิน แรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้ม เส่ือมโทรมและลดนอ้ยลง ไม่สามารถพ่ึงพาการเกษตรไดด้งัเช่นในอดีต และแนวโนม้สถานการณ์
ในอนาคตอาจชักน าไปสู่ความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี สามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดพืช และทรัพยากรท่ีมี
อยู่ ท่ีจะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต ปัญหาส าคัญท่ีพบได้แก่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว ท าให้
เกษตรกรมกัประสบปัญหารายไดต้ ่า ขาดความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเขม้แข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีและก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ดา้นอนุรักษดิ์นและน ้า  
 ระบบการปลูกพืช (Cropping system) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชใหดี้ข้ึนนั้นอาจท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การจดัระบบการปลูกพืชใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืช ในสภาพพ้ืนท่ีท าการเกษตรมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและอาชีพเกษตรกรรมยงัเป็นอาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ 
การจดัระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม จึงมีความส าคญัท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น ใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรปลูกขา้วเพียงอย่างเดียว การน าพืชอายุสั้นมาปลูกก่อนหรือหลงัการปลูกขา้ว จะเป็นการเพ่ิมฤดู
การปลูก เพ่ิมรายไดแ้ละการใชแ้รงงานของเกษตรกรในสภาพไร่นา และลดอตัราการเส่ียงกบัการปลูกพืชชนิด
เดียว (Mono cropping) 
 ระบบการปลูกพืช สามารถจ าแนกออกเป็นรูปแบบต่างๆ โดยทัว่ไปได ้(อภิพรรณ, 2526) ดงัน้ี 
 1.  การปลูกพืชตามกนั (Sequential cropping or Double cropping) เป็นรูปแบบการปลูกพืชท่ีไม่มีการ
แก่งแย่งปัจจัยซ่ึงกันและกัน ด้วยการปลูกตามกันหลงัจากเก็บเก่ียวพืชหน่ึงไปแล้วโดยเลือกชนิดพืชให้
เหมาะสมกบัระยะเวลาในการปลูก ในเขตน ้าฝนซ่ึงมีน ้าเป็นตวัก าหนด  
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 2.  การปลูกพืชร่วมกนั (Intercropping) เป็นระบบการปลูกพืชซ่ึงมีการแข่งขนัซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
พืชท่ีปลูกร่วมกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืช การปลูกพืชร่วมกนัสามารถแบ่งออกตาม
ลกัษณะของรูปแบบ วตัถุประสงค ์หรือ ความจ าเป็นไดด้งัน้ี 
    2.1 การปลูกแบบผสม (Mixed intercropping) คือ การปลูกพืชร่วมกนัแบบไม่เป็นรูปแบบ 
    2.2 การปลูกเป็นแถวสลบั (Strip intercropping) เป็นรูปแบบการปลูกพืชร่วมกนัโดยแถวปลูก (strip) 
ตอ้งมีความกวา้งหรือแคบท่ีพอเหมาะกบัปฏิกิริยาของพืชท่ีจะมีต่อกนัได ้
    2.3 การปลูกพืชเหล่ือมฤดูหรือการปลูกแทรก (Relay intercropping) คือ ระบบการปลูกพืชร่วมกนั 
โดยการปลูกพืชแรกก่อนแลว้ปลูกพืชท่ีสองตาม ก่อนท่ีจะท าการเกบ็เก่ียวพืชแรก  
 3. การปลูกพืชเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตให้ไดม้ากกว่า 1 คร้ัง (Ratoon cropping) หมายถึง การปลูกพืชท่ี
สามารถยืดระยะเวลาเกบ็เก่ียวใหไ้ดม้ากกวา่ 1 ฤดู โดยไม่ตอ้งปลูกใหม่ 
 4. การปลูกพืชต่างระดบั (Multi-storyed cropping) หมายถึง การปลูกพืชท่ีมีความสูงและความตอ้งการ
แสงแตกต่างกนัในพ้ืนท่ีเดียว เป็นรูปแบบท่ีใชก้นัแพร่หลายในระบบวนเกษตรและระบบการเกษตรผสมผสาน
หรือไร่นาสวนผสม เพ่ือการใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และรักษาสภาพแวดลอ้ม  
 5. การปลูกพืชหลายชนิด (Multiple cropping) ในพ้ืนท่ีเดียวกนั หรือการจดัระบบการปลูกพืชในสภาพ 
นา-ไร่ หรือในสวนไมผ้ลยืนตน้ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศยัน ้าฝน จะส่งผล
กระทบท่ีดีต่อการผลิตพืชในระยะยาวและการเพ่ิมรายไดข้องเกษตรกรตลอดถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรได ้ 

สถาบนัวิจยัการท าฟาร์ม (2532) รายงานว่า พืชในระบบเกษตรผสมผสานนบัเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ของระบบซ่ึงมนุษยพ์ยายามท่ีจะจดัระบบการปลูกพืชใหส้ะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึง
พอจะแบ่งระบบการปลูกพืชได ้5 ระบบคือ  

1. ระบบการปลูกพืชร่วม ระบบการปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดร่วมกนัในเวลาเดียวกนั 
1.1 การปลูกแบบผสมผสาน การปลูกพืชร่วมไม่เป็นแถวเป็นแนวโดยปลูกผสมกนั 
1.2 การปลูกแบบแซมเป็นแถว ระบบการปลูกพืชร่วมท่ีมีอย่างนอ้ยหน่ึงชนิดท่ีปลูกเป็นแถวท่ีเหลือ

อาจจะปลูกเป็นแถวสลบักบัพืชแรกหรือปลูกไม่เป็นแถวอยู่ในระหวา่งแถวของพืชแรกกไ็ด ้
การปลูกพืชร่วมในเวลาเดียวกนัเช่นน้ี ไดใ้หเ้คร่ืองหมายบวกแสดงการร่วมของระบบ เช่น ขา้วโพด + 

ถัว่ลิสง หมายถึงการปลูกขา้วโพดร่วมกบัถัว่ลิสงในเวลาเดียวกนัเป็นตน้ 
2. ระบบการปลูกแบบรับช่วง ระบบการปลูกพืชแรกก่อนแต่ยงัไม่ถึงวนัเก็บเก่ียวก็จะมีการปลูกพืชท่ี

สองในพ้ืนท่ีเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเป็นการปลูกระหว่างแถว หรือปลูกผสมก็ได ้การปลูกแบบรับช่วงตามกนัเช่นน้ี
ใชเ้คร่ืองหมาย (–) แสดงการร่วมในระบบ เช่น ขา้ว – ถัว่เหลือง หมายถึงการปลูกขา้วแลว้รับช่วงโดยการปลูก
ถัว่เหลืองก่อนการเกบ็เก่ียวขา้วเป็นตน้ 

3. ระบบการปลูกแบบทวิกสิกรรมหรือแบบตาม  ระบบการปลูกพืชแรกจนเก็บเก่ียวแลว้จึงปลูกพืชสอง
ตามทนัที หรือเวน้ช่วงท่ีไม่นานนกั โดยเฉพาะในสภาพของพ้ืนท่ีท่ียงัมีความช้ืนและน ้าในดินเหลือจากการปลูก
พืชแรกเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตท่ีสอง 
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4. ระบบการปลูกพืชต่างระดบั  การปลูกพืชท่ีมีความสูงและตอ้งการแสงสว่างแตกต่างกนัในพ้ืนท่ีดิน
เดียวกนั เช่น พืชตระกูลถัว่ โกโก ้กาแฟ พริกไทย กานพลู และมะพร้าว ในพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกนั  ซ่ึงแต่ละ
ชนิดมีความสูงและความตอ้งการแสงแดดแตกต่างกนัและสามารถอยูร่่วมกนัได ้

5. ระบบการปลูกพืชแบบราทูน  การใชพื้ชท่ีสามารถจะยืดระยะเวลาของการให้ผลผลิตไดม้ากกว่าหน่ึง
ฤดูกาลโดยไม่ตอ้งมีการปลูกใหม่ ซ่ึงโดยใชวิ้ธีการตดัให้เหลือตอยิ่งจะแตกก่ิงกา้นและให้ผลไดใ้หม่ เช่น ฝ้าย 
ออ้ย ขา้วฟ่าง สบัปะรด ละหุ่ง เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามในการท่ีให้เกิดความสัมฤทธ์ิผลของวตัถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องมี
หลกัการในการพิจารณาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1. ชนิดและประเภทของพืชตลอดจนคุณสมบติัทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ เช่น ระบบราก ลกัษณะทรงตน้ 
ความตอ้งการธาตุอาหาร ความทนทานต่อความแหง้แลง้ ฯลฯ ของพืชแต่ละชนิดท่ีจะมาปลูกร่วมในระบบพหู
กสิกรรม 

2. วิธีปฏิบติัของการปลูก การดูแลและการเก็บเก่ียวนบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมีการศึกษาและท าความ
เขา้ใจไวเ้ป็นการล่วงหนา้ว่าการปลูกนั้นจะใชวิ้ธีการหยอด หว่านเป็นแถว หว่านใหค้ลุมพ้ืนท่ีหรือโรยเป็นแถว  
ส่วนการดูแลรักษานั้นจะใหมี้การก าจดัวชัพืช แมลงศตัรูพืชอยา่งไรหรือไม่และโดยวิธีไดท่ีจะใหเ้หมาะสมท่ีสุด
การเกบ็เก่ียวนั้นกเ็ป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก เช่น ระยะเวลาของการเกบ็เก่ียวพืชหน่ึงจะมีผลกระทบต่อการปลูกหรือ
การดูแลอีกพืชหน่ึงหรือไม่ ลกัษณะและการเจริญเติบโตของพืชหน่ึงในช่วงการเก็บเก่ียวของอีกพืชหน่ึงจะมีผล
ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการเกบ็เก่ียวหรือไม่ 

3. อายแุละช่วงเวลาการปลูกจนถึงวนัเก็บเก่ียวของพืชแต่ละชนิดนั้น จะตอ้งมีความพอเหมาะต่อสภาพดินฟ้า
อากาศ ตามฤดูกาลของแต่ละพืชโดยทัว่ไป และส่วนใหญ่ตอ้งการฝนและความช้ืนในดินท่ีเหมาะสมในช่วงการ
ปลูกและระยะเวลาของการเจริญเติบโต แต่จะไม่ตอ้งการฝนในช่วงเก็บเก่ียว ฉะนั้นการเลือกประเภทและชนิด
ของพืชท่ีอายเุหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะฝนจะท าใหร้ะบบท่ีไดเ้ป็นระบบท่ีใหผ้ลผลิตและก าไรสูงสุด
ต่อเกษตรกร เช่นการใชพื้ชอายุสั้นปลูกก่อนขา้วโพดในภาคกลางตอนบนเขตติดต่อกบัภาคอีสานและภาคเหนือ จะ
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมและลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการปลูกขา้วโพดตน้ฤดู ซ่ึงมกัจะมากระทบกบัการขาด
ฝนในช่วงออกดอกและติดฝักตอนกลางฤดูนอกจากนั้นการปลูกขา้วโพดปลายฤดู จะลดปัญหาสารอะฟลาทอกซิน
ได ้  (คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัยะลา, 2556) 
 การท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ดว้ยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทศัน์อนักวา้งไกล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน
พระราชด ารัสช้ีแนะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัแก่พสกนิกร ชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปีและไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการพฒันา ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีตลอดจน ใช้
คุณธรรม ความรู้ และด าเนินชีวิตดว้ยความเพียร เพ่ือป้องกนั  ใหร้อดพน้จากวิกฤต และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
มัน่คงและยัง่ยืน ภายใต ้กระแสโลกาภิวฒัน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงน าสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และทรงเนน้ย  ้าวา่ การพฒันาตอ้งเร่ิมจากการ “พ่ึงตนเอง” สร้างพ้ืนฐาน ใหพ้อมีพอกิน พอใช้
ดว้ยวิธีการประหยดัและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ใหไ้ดก่้อน โดยตอ้งรู้จกัประมาณตนและด าเนินการดว้ยความ
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รอบรู้รอบคอบ ระมดัระวงั และ “ท าตามล าดบัขั้นตอน” สู่การ “ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนั”เม่ือพฒันา
ตนเองและชุมชนใหเ้ขม้แข็งแลว้ จะได“้พฒันาเครือข่าย เช่ือมสู่สงัคมภายนอกอยา่งเขม้แขง็ มัน่คง และยัง่ยืน” ต่อไป  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้ป็นแนวทางการด าเนิน ชีวิตและวิถีปฏิบติัน าสู่ความสมดุล อนัส่งผล
ใหมี้ความสุขอยา่งย ัง่ยืน โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี  
 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสม กบัฐานะของตนเองสังคม
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป และตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผล ตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกั
คุณธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามโดย ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถว้นถ่ี“รู้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค” 
และคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกน า ส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยกุตใ์ช”้  
 3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับ ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ วฒันธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารความเส่ียง 
ปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

 วสัดุและอุปกรณ์ 
 แบบสัมภาษณ์เกษตรกร, เคร่ืองวดัพิกดัต าแหน่งทางภูมิศาสตร์, กลอ้งถ่ายรูป, พนัธ์ุพืช, ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-16, 18-24-24 และปุ๋ยอินทรีย,์ บญัชีรายรับรายจ่ายของเกษตรกร, อุปกรณ์การท าปุ๋ยหมกั ไดแ้ก่ ถงัหมกั, 
กากน ้าตาล, หวัเช้ือจุลินทรีย ์
 วธีิการ   
 1. ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 1.1. เลือกระบบเกษตรท่ีเหมาะกบัสภาพของพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลา เน่ืองจากยะลาเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซอ้น
พ้ืนท่ีภูเขา ท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35% เป็นพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เป็นพ้ืนท่ีท่ียากต่อ
การจดัการดูแลรักษาส าหรับเกษตรกร แต่เกษตรกรส่วนมากในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาถือครองเป็นพ้ืนท่ีภูเขามีความ
สูง 400- 800 เมตรจากระดบัน ้าทะเลซ่ึงมีถึง 2,015,609 ไร่ จากพ้ืนท่ีของจงัหวดัทั้งหมด 2,825,674 ไร่ ดงันั้น จึง
เลือกระบบเกษตรท่ีเหมาะกบัพ้ืนท่ี คือ ระบบเกษตรท่ีมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ร่วมกบัการท าประมงหรือ
ปศุสตัว ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตัง่แต่ 20% ข้ึนไป 
 1.2. ส ารวจพ้ืนท่ีเป้าหมายใน อ าเภอธารโต เลือกเกษตรกรท่ีมีการท าการเกษตรแบบปลูกพืชผสมผสาน
ร่วมกบัประมงหรือปศุสตัว ์ 
 1.3. เลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยมีเง่ือนไข เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมตอ้งสามารถพ่ึงตนเองได้
สามารถท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและคณะท างานในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาได ้อย่างนอ้ย 5 ครอบครัว มีพ้ืนท่ีถือครอง
ไม่เกิน 50 ไร่ โดยมีสวนยางพาราเป็นพืชหลกั มีสวนไมผ้ลและมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆดว้ย เป็นพ้ืนท่ีภูเขามี
ความสูง 400- 800 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มีความลาดชนัตัง่แต่ 20% ข้ึนไป 
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 1.4. จดัเสวนาท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ ในการท าโครงการฯ และระดมความคิด
ช่วยกนัท าโครงการฯ ปรับความเขา้ใจและแนวคิดใหส้อดคลอ้งในการท าแปลงตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัยะลา 

1.4.1. คน้หาความตอ้งการของแต่ละครัวเรือน ว่ามีความตอ้งการด าเนินชีวิตอย่างไร เช่น ตอ้งการ
ชีวิตท่ีมีความสงบในครอบครัว มีเวลาใหค้รอบครัว มีความพอเพียงในทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ ไม่มี
หนีสิน หลุดพน้จากความยากล าบาก มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เป็นตน้  

1.4.2. วิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละครอบครัว เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ท่ีมีผลต่อความเป็นอยูข่องเกษตรกร 

1.4.3. ส่ิงท่ีเกษตรกรตอ้งการ ศกัยภาพของตวัเกษตรกรและครอบครัว  
 2. มีการประชุมกลุ่มทุกเดือนเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกปั้ญหา อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะ
ต่างๆในการด าเนินงาน เพราะแต่ละครอบครัวมีโอกาสของการพฒันาดา้น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่ีแตกต่างกนั 
 3. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องท าแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วม
โครงการฯ แลว้ 1 ปี  มีการวางแผนการด าเนินชีวิต โดยพิจารณาจาก 

6.1 เกษตรกรมีการพฒันา มีความรู้ มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สร้างวินยัใหก้บัตนเองและครอบครัวโดย
ดูจากค่าใชจ่้ายของครอบครัว 

6.2 มีความคิดกา้วหนา้ มุ่งมัน่ในเป้าหมายชีวิต มีการตดัสินใจและแกปั้ญหาเป็นระบบโดยใชค้วามรู้ 
ความสามารถท่ีมีอยู ่มีความรับผิดชอบต่อตวัเอง ครอบครัวและสงัคม 

6.3 ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้มีการปลูกพืชเพ่ือใชบ้ริโภคภายในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูก
ไวกิ้นเหลือจึงแบ่งปันหรือขายเป็นรายไดเ้สริม มีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 

6.4 การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างรายไดข้องครอบครัว เช่น มีการถนอม
อาหารหรือแปรรูปอาหาร ท างานฝีมือ หตัถกรรมส่ิงประดิษฐ ์การผลิตกลา้ไมด้อก-ไมป้ระดบั เล้ียงสัตว ์ประมง 
เพาะเห็ด เป็นตน้ ท าใหมี้รายไดด้า้นการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

6.5 เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได ้ดว้ยการท าการเกษตรท่ีผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนก่อน ถา้เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได ้
 7. ด าเนินการตามโครงการฯ ในพ้ืนท่ีเกษตรกร แผนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินการของ
เกษตรกรแต่ละราย อาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่ละครัวเรือนข้ึนกบัความตอ้งการของเกษตรกรแต่ละราย 
 คดัเลือกพ้ืนท่ีและเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ท าการคดัเลือกจากเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอธารโต จงัหวดั
ยะลา ท่ีเลือกพ้ืนท่ีเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีราดชนั 20% เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีใหค้วามร่วมมือ สามารถเขา้ไปในพ้ืนท่ี
ไดมี้ความปลอดภยัในระหวา่งการเดินทาง และการเขา้ไปในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเป็นเวลานานๆ หรือมีการไปให้
ค าแนะน าไดต้ลอดเวลาไดเ้กษตรกรจ านวน 6 ราย   

1) สัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรก่อนเร่ิมการด าเนินงานวิจยั ไดแ้ก่พ้ืนท่ีถือครอง กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ เช่น อาชีพหลกั, ขอ้มูลทางดา้นการเกษตร, ชนิดพืชท่ีปลูก, แนวคิดในการด าเนินการทางการเกษตร, 
รายได,้ ความพอใจในการท าการเกษตรก่อนเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
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2) ด าเนินการทดสอบและพฒันาตน้แบบท่ีคดัเลือกโดยวิเคราะห์ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน์ และ
ความพอเพียงของพืช พฒันาโดยการเพ่ิมชนิดพืช เพ่ิมการใชป้ระโยชน์ จดัระบบการปลูกให้เหมาะสมในการ
ปลูกพืชผสมผสาน โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กัน 
ภายใตเ้ง่ือนไข มีความรู้: รอบรู้ รอบคอบ และมีคุณธรรม: ซ่ือสตัย ์อดทน ในการด าเนินการพฒันาระบบเกษตร
ของเกษตรกร 

3) การบนัทึกขอ้มูล  
- รายรับ – รายจ่ายของครัวเรือนต่อปี 
- กิจกรรมก่อนเร่ิมโครงการและแผงผงัแปลง 
- กิจกรรมท่ีพฒันาเพ่ิมเติม ชนิดพืช การเล้ียงสตัว ์การเพาะเห็ด 
- ผลผลิต รายได ้รายไดสุ้ทธิ (บาท/ครอบครัว/ปี) ของพืชท่ีผลิตในรอบปี 
- ประเมินความพอเพียงของเกษตรกรพิจารณาถึง ระบบครัวเรือนในดา้นการตดัสินใจปลูกพืช การ

เปล่ียนแปลงของรายได ้สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากพฒันาของแต่ละครอบครัว ความยัง่ยืน 
(ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกิจ) เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาวิจารณ์เช่นการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของตน้แบบระบบการเกษตร/ ระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรแต่ละ
ครัวเรือนในจงัหวดั 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน ของเกษตรกรในจงัหวดัยะลา 
        1. กิจกรรมทางเกษตรกรรมและการใชท่ี้ดิน 
      เกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่ท านาในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาเน่ืองจากเหตุการณ์ จะท้ิงท่ีนากลายเป็นนา
ร้าง หรือบางรายเปล่ียนมาปลูกปาลม์น ้ามนัและยางพาราทดแทนในพ้ืนท่ี แต่จะไปเช่าท่ีนาในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ 
ท่ีมีญาติไปอาศยัอยู ่หรือภูมิล าเนาเดิม เช่น จงัหวดัสงขลา, นครศรีธรรมราช, พทัลุง, ตรัง 
      พืชไร่ท่ีปลูกมีขา้งโพดปลูกบริเวณท่ีลุ่มแม่น ้าปัตตานี   
     เกษตรกรมีการปลูกออ้ยเพ่ือใชท้ าน ้ าอ่อยสดขายในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ใน
พ้ืนท่ีใกลบ้า้นไม่เกิน 1 ไร่ 
      พืชอาหารท่ีเกษตรกรปลูกไวใ้นพ้ืนท่ีรอบบริเวณบา้นเป็นพืชผกั และพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ พริก, มะเขือ, 
กระเพา, โหรพา, ยี่หร่า, แมงลกั, ข่า, ตระไคร้, ตน้มะกรูด, มะนาว ฯลฯ 
       2. ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
       พืชผกั เกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีใกลท่ี้อยู่อาศยัพ้ืนท่ีปลูกไม่เกิน 0.5 ไร่ หรือปลูกในสวนไมผ้ลแบ่ง
แยกกนัอย่างชดัเจน ปลูกตามแบบทฤษฎีใหม่ มีไมผ้ล เช่น ทุเรียน, มงัคุด, ลองกอง, เงาะ, เสาวรส, กลว้ยหิน 
ฯลฯ ร่วมกบัการปลูกผกั คะนา้, กวางตุง้, ผกักาดหัว, ผกัโขม, กะหล ่าปลี, ข้ึนฉ่าย, ตน้หอม, ผกับุง้ ฯลฯ ผกัท่ี
ปลูกจะเปล่ียนชนิดแต่ปลูกในพ้ืนท่ีเดียวกนั ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตลาดในพ้ืนท่ีว่าตอ้งการผกัชนิดไหน
มากเวลาใด เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือน าผลผลิตไปขายใหแ้ก่พ่อคา้คนการและท าการตกลงราคาและปริมาณ
ผกัท่ีพ่อคา้คนกลางตอ้งการ  
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    ไม้ดอกเกษตรกรท่ีปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกมากในพ้ืนท่ีอ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ไม้ดอกท่ี
เกษตรกรปลูกไดแ้ก่ เบญจมาศ, หนา้ววั, เฮลิโกเนีย, ดาหลา เป็นตน้ แต่ท่ีสามารถท ารายไดใ้ห้แก่เกษตรกรผู ้
ปลูก คือ เบญจมาศ ส่วนไมด้อกชนิดอ่ืนๆใหผ้ลผลิตนอ้ยไม่สามารถส่งไปจ าหน่ายท่ีอ่ืนไดใ้ชใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดั
เท่านั้น  
     พืชสมุนไพร เกษตรกรไม่ไดป้ลูกเพ่ือจ าหน่ายปลูกไวใ้ชภ้ายในครัวเรือนเท่านั้น 
     พืชตระกูลปาลม์ เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัใหมี้การปลูกปาลม์ในนาร้าง เกษตรกรจึง
หนัมาปลูกปาลม์ในพ้ืนท่ีนา เม่ือปี2553 เป็นตน้มาแต่ไม่มีการดูแลรักษาเท่าท่ีควรตน้ปาลม์มีขนาดเลก็บางตน้ก็
ตายไปและไม่ไดท้ าการปลูกทดแทน 
      3. ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตไมผ้ล/ไมย้ืนตน้เศรษฐกิจ 
       ไมผ้ลท่ีเกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ คือ ลองกอง, ทุเรียน, มงัคุด, เงาะ, สม้โชกลุ และกลว้ยหิน  
       ยางพาราเกษตรกรปลูกยางพารามีพ้ืนท่ีรวม 1,319,829 ไร่ พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุส่งเสริม ไดแ้ก่
พนัธ์ุ RRIT 251, RRIM 600 และBPM 24 เป็นพนัธ์ุท่ีกรมวิชาการเกษตรท าการจ าหน่ายก่ิงตายางพาราใหแ้ก่
เกษตรกรน าไปติดตา ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรยะลาไดผ้ลิตก่ิงตายางพาราดงักล่าวให้แก่เกษตรกรในปี 
2553 จ านวน 315 เมตร, 1,878 เมตร และ 20 เมตร ปี 2554 จ านวน 4,754 เมตร, 12,127 เมตร และ 78 เมตร และ
ปี 2555 จ านวน 14,527 เมตร, 11,269 เมตร และ 68 เมตร  ตามล าดบัพนัธ์ุยางพาราในแต่ละปี ตน้ยางพาราท่ี
เกษตรกรปลูกเม่ือน ้ายางพารามีปริมาณลดลงหรือตน้มีอายมุากกล่า 30 ปี เกษตรกรจะขายไมย้างพาราในราคาไร่
ละ 65,000 บาท แลว้ท าการปลูกยางพาราใหม่ทดแทน 
      4. ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชทอ้งถ่ิน 
    เกษตรกรมีการปลูกพืชทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ทัว่ไปในพ้ืนท่ีตามบริเวณท่ีอยู่อาศยั และริมสวนไมผ้ลหรือสวน
ยางพารา ไดแ้ก่ ส้มแขก, จ าปุร่ิง, ละไม, ลงัแข, ตน้ตาเสือ, ตน้ลูกหยี, ส้มจุก, ทุเรียนบา้น ฯ จะน าเมลด็หรือตน้
มาจากป่าแลว้มาปลูกไวเ้พ่ือท าเป็นไมไ้วใ้ชส้อย หรือสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหลู้กๆ 
      5. ลกัษณะการใชท่ี้ดินปลูกพืชในรอบปี 
      เกษตรกรส่วนใหญ่ท าสวนยางพาราและปลูกไมผ้ลเป็นหลกัการใชพ้ื้นท่ีจึงไม่มาก แต่มีเกษตรกรบาง
รายมีการปลูกพืชผกั มีการจดัแปลงปลูกพืชเป็นรุ่นโดยจะเวน้ไม่ปลูกพืชชนิดเดิมลงในพ้ืนท่ีแต่จะปลูกชนิดอ่ืน
ก่อนเป็นการตดัวงจรศตัรู และโรคพืชท่ีจะเกิดการระบาทได ้เช่นเกษตรปลูกผกักาดหัวเป็นเวลา 3 เดือนเก็บ
ผลผลิต แลว้ท าการปลูกข้ึนฉ่าย ร่วมกบัพริกและมะเขือขอบแปลง เป็นเวลา 3 เดือน เก็บผลผลิต และปลูกคะนา้ 
หรือกะหล ่าปลีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นตน้ 
      ส่วนแปลงปลูกยางพาราใหม่เกษตรกรจะปลูกขา้วโพดเป็นพืชแซมยางพาราก่อนท่ีตน้ยางพาราโต
เตม็ท่ี บางรายปลูกตน้ดาหลาร่วมดว้ยไวส้ าหรับเป็นพืชประกอบอาหาร เช่นขา้วย  า หรือท าน ้าดาหลา  
         กจิการด้านปศุสัตว์  
     เกษตรกรท่ีท าการปศุสตัว ์ของจงัหวดัยะลามีจ านวน 14,559 ไร่ ส่วนใหญ่ท าฟาร์มเพาะทั้งเพาะนมและ
เพาะเน้ือ เน่ืองจากความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวจงัหวดัยะลานบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และมีการเล้ียว
ววั ในบางพ้ืนท่ีจากโครงการของจงัหวดัใหเ้ล้ียงววั และไก่เบตงเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัยะลา เกษตรกร
ไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัในช่วงแรกของโครงการ แต่พอหมดโครงการเกษตรกรบางรายก็ไม่ด าเนินการ
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ต่อ เพราะต้องหาปัจจัยการผลิตเองทั้ งหมดและไม่มีงบในการลงทุน ส่วนใหญ่เล้ียงเพ่ือใช้เป็นอาหารใน
ครัวเรือนเท่านั้น 
          กจิกรรมด้านสัตว์น า้ 
        พ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาไม่ติดทะเล การท าการประมงจึงเป็นการเล้ียงปลาน ้ าจืด โดยมีการสนับสนุนจาก
จงัหวดัใหเ้ล้ียงปลาดุกในบ่อ และการเล้ียงปลาทบัทิมและปลานิลในกระชงัในพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งน ้า เข่ือนบางลาง 
และราบลุ่มแม่น ้าปัตตานี มีพ้ืนท่ีท าการประมง 15,233 ไร่ เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัในช่วงแรก
ของโครงการ แต่พอหมดโครงการเกษตรกรบางรายก็ไม่ด าเนินการต่อ เพราะตอ้งหาปัจจยัการผลิตเองทั้งหมด
และไม่มีงบในการลงทุน ส่วนใหญ่เล้ียงเพ่ือใชเ้ป็นอาหารในครัวเรือนเท่านั้น 
      ข้อมูลด้านครัวเรือน 
      ขนาดครัวเรือนเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครอง 5-50 ไร่ มีเอกสารสิทธ์ิเป็นของตวัเอง เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศยั 0.5 
ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และสวนไมผ้ล บางรายเล้ียงสัตวใ์นสวยยางหรือสวนไมผ้ล อาศยัน ้าฝนไม่
มีบ่อน ้า มีคนในครอบครัว 2-5 คน อยู่ในช่วงวยัท างาน และวยัเรียนเป็นส่วนมาก บางรายมีการจา้งแรงงานจาก
ภายนอก ในการกรีดยางพารา และสวนไมผ้ลจา้งแรงงานในช่วงท่ีเกบ็เก่ียวผลผลิตเท่านั้น 
        รายได้ของครัวเรือน 
        รายไดส่้วนใหญ่ของเกษตรกรไดจ้ากการท าการเกษตรเป็นหลกั ส่วนรายไดท่ี้นอกเหนือจากภาคการ
เกษตรกร เป็นค่าเล้ียงดูลูกหลานท่ีพ่อแม่ไปท างานในต่างจงัหวดัส่งกลบัมาใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเล่าเรียนเป็น
ส่วนใหญ่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของเกษตรกร อยูร่ะหวา่ง 15,000 – 50,000 บาท/เดือน  
    1) เกษตรกรท่ีร่วมโครงการวิจยั ระบบการผลิตพืชภาคใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัยะลา  มีจ านวน 6 ราย ดงัน้ี 

1.  นางพะโยม    ประสานสงฆ ์
2. นางบายศรี     เก้ือกลู  
3. นางยพิุน     ประสานสงฆ ์
4. นายสมนึก     หอมนุ่น 
5. นางพฒันา    เก้ือกลู 
6.  นายบุญอาจ     ศรีแสนตอ   

 2) การส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจยั บา้นหลงัเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต  
จ.ยะลา เกษตรกรอยู่ในวยัสูงอายุ คือมีอายุ 47- 65 ปี มีสมาชิกครัวเรือน 2-5 คน ใชแ้รงงานเกษตร 2-3 คน มี
ท่ีดินจ านวน 20-30 ไร่กิจกรรมเกษตร ประกอบดว้ย  พืชหลกั คือยางพารา  สวนทุเรียนปลูกร่วมกบัลองกองและ
มงัคุด ปลูกตน้สะตอ, จ าปาดะ และสม้แขก จ านวน 4-6 ตน้ มีการปลูกพืชผกัรอบริเวณบา้นไดแ้ก่ ผกักาดสร้อย, 
ผกักวางตุง้, กระเพา, โหระพา, แมงลกั, และพืชผกัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองเทศ เช่น ข่า, ตะไคร้, มะกรูด, มะนาว, พริก
,กระวาน  เป็นตน้ มีการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน  เล้ียงเป็ด ไก่ แบบปล่อยตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีสวน การศึกษา
สูงสุดของสมาชิก ป.6 - ม.6 ทั้งหมดมีบา้นปลูกสร้างในพ้ืนท่ีสวน เน่ืองจากอยู่บนเขาสูง จากระดบัน ้าทะเล  
500-900 เมตร ท าให้การเดินทางยากล าบากในการจดัการสวน มีการใชชี้วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดี  
เกษตรมีความสนใจท่ีจะพฒันาการเกษตรในพ้ืนท่ี และสามารถเป็นตน้แบบใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนๆได ้ จากการ
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เขา้ไปสัมภาษณ์เกษตรกร และท าการประชุมร่วมกนักบัเกษตรกรทั้ง 6 รายพบว่าเกษตรกรมีแนวคิดท่ีจะท า
การเกษตรแบบผสมผสาน อยู่แลว้จากการส ารวจแปลงปลูกพืชของเกษตรกร และรอบบริเวณบา้นเกษตรกร มี
พืชพนัธ์ุต่างๆ เพ่ือใชใ้นครัวเรือน เช่น กระเพา, ยี่หร่า, โหรพา, พริก, มะเขือ, มะนาว, ข่า, ตะไคร้ เป็นตน้ ส่วน
ใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัวท่ีสามารถน ามาประกอบอาหารหรือเป็นเคร่ืองปรุงรสให้กบัอาหาร และมีการเล้ียงไก่
แบบปล่อย และเล้ียงปลา เป็นอาหารด้วยแต่จะใช้ในช่วงท่ีมีการรวมญาติ หรือญาติมาเยี่ยมบ้าน แต่ปกติ
เกษตรกรจะไปซ้ือของจากตวัเมืองยะลา กลบัมาเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ เดือนละ 2 คร้ัง  บา้นหลงัเกษตรห่างจากตวั
อ าเภอธารโต 12 กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดัยะลา 67 กิโลเมตร     
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจยั บา้นหลงัเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา (ก่อนเขา้โครงการ)  
รายการ นางพะโยม นางบายศรี นางยุพนิ นายสมนึก นางพฒันา นายบุญอาจ 

อายุ 47 58 50 63 65 61 
ที่อยู่ 72/1   ม.7 26   ม.7 77   ม.7 23  ม.7 18  ม.7 93/6   ม.7 
สมาชิกครัวเรือน 5 4 5 3 2 4 
แรงงานเกษตร 2 2 3 3 2 3 
มทีี่ดนิจ านวน  ไร่ 20 24 27 29 30 30 
กจิกรรมเกษตร สวนยางพารา 

ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา, ไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงเป็ด, ไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

การศึกษาสูงสุดของสมาชิก ม.6 ป.6 ม.3 ม.6 ป.6 ม.6 
ต าแหน่งทางสังคม - - - - - - 
ทั ศ น ค ติ เ ร่ื อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพยีง 

ปลูกทุกอย่างท่ีอยาก
กินและกินท่ีปลูกไว ้

ปลูกพืชท่ีตัวเองกิน
และกินท่ีตวัเองปลูก 

ท า ทุกอย่ า ง ท่ีท าได้
เท่าท่ีแรงตวัเองมี 

ท าในส่ิง ท่ีตัว เอง
ชอบและรักในส่ิงท่ี
ตวัเองท า 

ลดรายจ่ายโดยการปลูก
ทุกอยา่งท่ีจ าเป็น 

ท าอย่ า ง ท่ีตัว เอง
อย า กท า และ ไ ม่
เดือดร้อน 

อตัลกัษณ์ ข ยัน  อ ด ทน แ ล ะ มี
ความเป็นผูน้ า 

ขยนั รักครอบครัว ขยนั ซ่ือสตัย ์ ขยัน  มี ค ว า ม คิ ด
ริเร่ิม 

ขยนั ประหยดั ขยัน  อ ดทน  รั ก
ครอบครัว 

รายได้ (บาท/ปี) 166,600 189,000 213,700 231,100 239,700 260,100 
รายจ่าย (บาท/ปี) 94,840 104,840 94,840 89,840 79,840 79,840 
รายได้สุทธิ (บาท/ปี) 71,760 84,160 118,860 141,260 159,860 180,260 
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2.1 แผนผงัฟาร์มและระบบเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     นางพะโยม   ประสานสงค ์  มีพ้ืนท่ี  20  ไร่  ปลูกยางพารา 15 ไร่ ไมผ้ล 5ไร่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    นางบายศรี  เก้ือกลู  มีพ้ืนท่ี 24 ไร่ ปลูกยางพารา 18 ไร่ ไมผ้ล 6ไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      นางยพิุน  ประสานสงฆ ์ มีพ้ืนท่ี 27 ไร่ ปลูกยางพารา 20 ไร่ ไมผ้ล 7ไร่ 
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นายสมนึก   หอมนุ่น   มีพ้ืนท่ี 29 ไร่ ปลูกยางพารา 22ไร่ ไมผ้ล 7ไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นางพฒันา    เก้ือกลู  มีพ้ืนท่ี 30ไร่ ปลูกยางพารา 25 ไร่ ไมผ้ล 5ไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นายบุญอาจ   ศรีแสนตอ  มีพ้ืนท่ี 30ไร่ ปลูกยางพารา 24 ไร่ ไมผ้ล 6ไร่ 
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ตารางที่ 2  ขอ้มูลการผลิตพืชผสมสานของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจยั บา้นหลงัเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ปี 2557    
รายการ นางพะโยม นางบายศรี นางยุพนิ นายสมนึก นางพฒันา นายบุญอาจ 

พืชรายได้ ยางพารา 15 ไร่ ได ้15 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั105,000บาท   
ไมผ้ล 61,600 บาท 
รายได ้166,600  บาท 

ยางพารา 18ไร่ ได ้18 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั126,000บาท   
ไมผ้ล 63,000 บาท 
รายได ้189,000  บาท 

ยางพารา 20 ไร่ ได ้20 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั140,000บาท   
ไมผ้ล 73,700 บาท 
รายได ้213,700  บาท 

ยางพารา 22 ไร่ ได ้22 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั154,000บาท   
ไมผ้ล 77,100 บาท 
รายได ้231,100  บาท 

ยางพารา 25 ไร่ ได ้25 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั175,000บาท   
ไมผ้ล 64,700 บาท 
รายได ้239,700  บาท 

ยางพารา 24 ไร่ ได ้24 
แผน่/วนั กรีดได ้140 
วนั168,000บาท   
ไมผ้ล 92,100 บาท 
รายได ้260,100  บาท 

พืชอาหาร ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกัพริกไทย  ขิง  
ดีปลี  ข่า  กระชายด า  
โหระพา 

ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกั 
พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 

ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกั 
พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 

ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกั 
พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 

ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกั 
พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 

ข่า ตะไคร้  มะนาว  
พริก  มะเขือ  มะกรูด 
กลว้ย ผกั 
พริกไทย  ขิง  ดีปลี  ข่า  
กระชายด า  โหระพา 

พืชสมุนไพร
สุขภาพ 

ทุเรียนเทศ ฟ้าทลายโจร ทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ ฟ้าทลายโจร ทุเรียนเทศ 

สมุนไพรก าจดั
ศัตรูพืช 

ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ ไม่ใช ้

พืชอาหารสัตว์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
พืชไม้ใช้สอย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
พืชอนุรักษ์ดนิน า้ หญา้แฝก หญา้แฝก หญา้แฝก หญา้แฝก หญา้แฝก หญา้แฝก 
พืชอนุรักษ์
พนัธุกรรม 

สม้แขก สะตอ   
 ไม่มี 

สม้แขก สะตอ   
ไม่มี 

สะตอ ลงัแข   
ไม่มี 

สะตอ หมาก  
ไม่มี 

สม้แขก สะตอ   
ไม่มี 

สม้แขก เนียงนก   
ไม่มี 
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2.2 การพฒันาการผลติพืชให้เพยีงพอต่อการด ารงชีพ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
                2.2.1 สถานการณ์ทางการผลิตพืชเพ่ือใชใ้นการด ารงชีพ  
 -พืชรายได ้ประกอบดว้ย ยางพารา ทุเรียน ลองกอง สม้แขกแหง้ เนียงนก หมากแหง้ กลว้ยหิน มีรายได้
จากพืชเฉล่ีย 216,700 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 -พืชอาหาร มีการปลูกพืชเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน ประเภท พืชท าเคร่ืองแกง และพืชผกั   
 -พืชสมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรก าจดัศตัรูพืช ไม่มีการใช ้ 
 -พืชอาหารสตัว ์ ไม่มีการปลูก  
 -พืชไมใ้ชส้อย ไม่มีการปลูก พืชอนุรักษดิ์นน ้า มีการปลูกหญา้แฝกโดยการสนบัสนุนของหน่วยงาน
ส่วนทอ้งถ่ิน  อบต. และจงัหวดั 
 -พืชอนุรักษพ์นัธุกรรม มีการรักษาไวน้อ้ยส่วนมาเป็นไมผ้ลทอ้งถ่ินเช่น ส้มแขก, เนียงนก ลงัแข ละไม 
จ าปูร่ิง และลูกเตียน 
 -พืชพลงังาน ไม่มี  

2.2.2 แผนการพฒันาพืชผสมผสาน เพ่ิมชนิดพืช ไดแ้ก่ 
 -พืชรายได ้ : มะนาวในวงบ่อ  ลงัแข สม้แขกแหง้  และอ่ืนๆ 
 -พืชอาหาร : พืชผกัสวนครัว 
 -พืชสมุนไพรสุขภาพ :  กระชาย  ขิง ดีปลี และอ่ืนๆ 
 -สมุนไพรก าจดัศตัรูพืช : สมุนไพรไล่ยงุ และอ่ืนๆ 
 -พืชอาหารสตัว ์: ไม่มี  
 -พืชไมใ้ชส้อย:  กนัเกรา (ไมต้ าเสา) และอ่ืนๆ 
 -พืชอนุรักษดิ์นน ้า : ไม่มี   
 -พืชอนุรักษพ์นัธุกรรม : ไมผ้ลทอ้งถ่ินเช่น ลงัแข ละไม ลูกเตียน จ าปูร่ิง สม้จุก และอ่ืนๆ 

2.3  การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติพืช (พฒันาภูมปัิญญา) เกษตรกรสนใจ   
1. มะนาวนอกฤดู  (มะนาวในวงบ่อ) 
-หลงัเกบ็ผล ตดัแต่ง ใส่ปุ๋ยคอก 
- 15 - 15 - 15   ตน้ละ 2 กิโลกรัม  
-ใส่ปุ๋ยสูตร 0 - 0 - 60  ก่อนเร่งดอก  
-พ่นไทโอยเูรีย+สารก าจดัโรคแมลง 
-พ่นปุ๋ยบ ารุงช่อดอก+สารก าจดัโรคแมลง 
2. การปลูกผกัตามฤดู และการปลูกผกัไม่ใช้ดนิ (ไฮโดรโพนิกส์) 

 1. การปลูกผกั ในแปลงปลูก มีขั้นตอน คือ 
 1.1 การพรวนดิน ใชจ้อบขดุดินลึกประมาณ 6 น้ิว เพ่ือพรวนดินใหมี้โครงสร้างดีข้ึน ก าจดัวชัพืชในดิน
ก าจดัไข่แมลงหรือโรคพืชท่ีอยูใ่นดิน โดยการพรวนดินและตากท้ิงไวป้ระมาณ 7-15 วนั 
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              1.2. การยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 น้ิว จากผิวดิน โดยมีความกวา้งประมาณ  
1-1.20 เมตร ส่วนความยาวควรเป็นตามลกัษณะของพ้ืนท่ีหรืออาจแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ ตามความเหมาะสม 
ความยาวของแปลงนั้นควรอยูใ่นแนวทิศเหนือ - ใต ้ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้กัไดรั้บแสงแดดทัว่ทั้งแปลง 
              1.3. การปรับปรุงเน้ือดินเน้ือดินท่ีปลูกผกัควรเป็นดินร่วนแต่สภาพ ดินเดิมนั้นอาจจะเป็นดิน ทรายหรือ
ดินเหนียว จ าเป็นตอ้งปรับปรุงให้เน้ือดินดีข้ึนโดยการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัราประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อ
เน้ือท่ี 1 ตารางเมตร คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
 1.4. การก าหนดหลุมปลูกจะก าหนดภายหลงัจากเลือกชนิด ผกัต่างๆ แลว้เพราะว่าผกัแต่ละชนิดจะใช้
ระยะปลูกท่ีต่างกนั เช่น พริก ควรใชร้ะยะ 75x100 เซนติเมตร ผกับุง้จะเป็น 5x5 เซนติเมตร เป็นตน้ 
              2. การปลูกผกัในภาชนะ การปลูกผกัในภาชนะควรจะ พิจารณาถึงการหยัง่รากของพืชผกัชนิดนั้นๆ 
พืชผกัท่ีหยัง่รากต้ืนสามารถปลูกไดดี้ในภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และภาชนะชนิดหอ้ยแขวนท่ีมีความลึก ไม่เกิน 
10 เซนติเมตร คือ ผกับุง้จีน คะนา้จีน ผกักาดกวางตุง้ (เขียวและขาว) ผกักาดฮ่องเต ้ผกักาดหอม ผกักาดขาวชนิด
ไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตั้งโอ๋ ปวยเลง้ หอมแบ่ง (ตน้หอม) ผกัชี ข้ึนฉ่าย ผกัโขมจีน กระเทียมใบ (Leek) 
กุยช่าย กระเทียมหวั ผกัชีฝร่ัง บวับก สะระแหน่ แมงลกั โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมลด็) พริกข้ีหนู 
ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหวัใหญ่ หวัผกักาดแดง (แรดดิช) 
 วสัดุท่ีสามารถน ามาท าเป็นภาชนะปลูกอาจดดัแปลงจากส่ิงท่ีใช้แลว้ เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมงั 
ปลอกซีเมนต ์เป็นตน้ ส าหรับภาชนะแขวนอาจใช ้กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม ้
 วิธีการปลูกผกัในภาชนะแยง่ออกไดเ้ป็น 2 วิธี 
 2.1 เพาะเมลด็ดว้ยการหว่านแลว้ถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวแลว้ถอนแยก ซ่ึงพืชท่ีควรปลูกดว้ยวิธีน้ี 
ไดแ้ก่ ผกับุง้จีน, คะนา้จีน, ผกักาดขาวกวางตุง้, ผกักาดเขียวกวางตุง้, ผกัฮ่องเต(้กวางตุง้ไตห้วนั), ตั้งโอ๋, ปวยเลง้, 
ผกักาดหอม, ผกัโขมจีน, ผกัชี, ข้ึนฉ่าย, โหระพา, กระเทียมใบ, กุยฉ่าย, หวัผกักาดแดง, กระเพรา, แมงลกั, ผกัชี
ฝร่ัง, หอมหวัใหญ่ 
 2.2 ปักช าด้วยต้น และหัว ได้แก่  หอมแบ่ง (หัว),  ผ ักชีฝร่ัง,  กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก) ,                 
หอมแดง (หวั), บวับก (ไหล), ตะไคร้ (ตน้), สะระแหน่ (ยอด), ชะพลู (ตน้), โหระพา ก่ิงอ่อน), แมงลกั (ก่ิงก่ึง
แก่ก่ึงอ่อน) 
            การปลูกผกัในภาชนะ   
           1. การให้น ้ า การปลูกผกัจ าเป็นตอ้งใหน้ ้ าเพียงพอ การใหน้ ้ าผกัควรรดน ้าในช่วง เชา้- เยน็ ไม่ควรรด
ตอนแดดจดั และรดน ้าแต่พอชุ่มอยา่ใหโ้ชก 
           2. การใหปุ๋้ย มี 2 ระยะคือ 
              2.1 ใส่รองพ้ืนคือการใส่เม่ือเวลาเตรียมดิน หรือรองกน้หลุมก่อนปลูก ปุ๋ยท่ีใส่ควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกั คลุกในดินให้ทัว่ก่อนปลูกเพ่ือปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยงัช่วยในการอุม้น ้ าและ
รักษาความช้ืนของดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชดว้ย 
              2.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุง ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือยา้ยกลา้ไปปลูกจนกลา้ตั้งตวั
ไดแ้ลว้ และใส่คร้ังท่ี 2 หลงัจากใส่คร้ังแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์ การใส่ใหโ้รยบางๆ ระหว่างแถว ระวงัอย่าให้
ปุ๋ยอยู่ชิดตน้ เพราะจะท าให้ผกัตายได ้เม่ือใส่ปุ๋ยแลว้ใหพ้รวนดินและรดน ้ าทนัที สูตรปุ๋ยท่ีใชก้บัพืชผกั ไดแ้ก่  
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ยเูรีย หรือ แอมโมเนียซลัเฟต ส าหรับบ ารุงตน้และใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 ส าหรับเร่งการออก
ดอกและผล 
           3. การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ควรบ ารุงรักษาตน้พืชให้แข็งแรงโดยการก าจดัวชัพืช ให้น ้ าอย่างเพียงพอ
และใส่ปุ๋ยตามจ านวนท่ีก าหนดเพ่ือใหผ้กัเจริญเติบโต แขง็แรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและแมลงระบาด
มากควรใชส้ารธรรมชาติ หรือใชวิ้ธีกลต่างๆ ในการป้องกนัก าจดั เช่น หนอนต่างๆ ใชมื้อจบัออก ใชพ้ริกไทย
ป่นผสมน ้าฉีดพ่น ใชน้ ้ าคั้นจากใบหรือเมลด็สะเดา ถา้เป็นพวกเพล้ีย เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย และ
เพล้ียจกัจัน่ ใหใ้ชน้ ้ ายาลา้งจาน 15 ซีซี ผสมน ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นใตใ้บเวลาเยน็ ถา้เป็นพวกมด หอย และทาก ให้
ใชปู้นขาวโรยบางๆ ลงบริเวณพ้ืนดิน 
 การเกบ็เก่ียว  การเก็บเก่ียวผกัควรเก็บในเวลาเชา้จะท าใหไ้ดผ้กัสดรสดี และหากยงัไม่ไดใ้ชใ้หล้า้งให้
สะอาด และน าเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ส าหรับผกัประเภทผลควรเก็บในขณะท่ีผลไม่แก่จดั จะไดผ้ลท่ีมีรสดีและจะท า
ใหผ้ลดก หากปล่อยใหผ้ลแก่คาตน้ ต่อไปจะออกผลนอ้ยลง  ส าหรับในผกัใบหลายชนิด เช่นหอมแบ่ง ผกับุง้จีน 
คะนา้ กะหล ่าปลี การแบ่งเกบ็ผกัท่ีสดอ่อนหรือโตไดข้นาดแลว้ โดยยงัคงเหลือล าตน้และรากไวไ้ม่ถอนออกทั้ง
ตน้ รากหรือตน้ท่ีเหลืออยูจ่ะสามารถงอกงามใหผ้ลไดอี้กหลายคร้ัง ทั้งน้ีจะตอ้งมีการดูแลรักษาใหน้ ้ าและปุ๋ยอยู ่
การปลูกพืชหมุนเวียนสลบัชนิดหรือปลูกผกัหลายชนิดในแปลงเดียวกนั และปลูกผกัท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้น
บา้งยาวบา้งคละกนัในแปลงเดียวกนั หรือปลูกผกัชนิดเดียวกนัแต่ทยอยปลูกคร้ังละ 3-5 ตน้ หรือประมาณว่าพอ
รับประทานไดใ้นครอบครัวในแต่ละคร้ังท่ีเกบ็เก่ียว กจ็ะท าใหผู้ป้ลูกมีผกัสดเกบ็รับประทานไดทุ้กวนัตลอดปี 
 การบริโภคผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 
 การปลูกผกัไวรั้บประทานเอง เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ไดบ้ริโภคผกัท่ีปลอดภยัจากสารพิษ แต่ทุก
ครอบครัวคงไม่สามารถปลูกผกัทุกชนิดไวรั้บประทานเองได ้ดงันั้นการตอ้งซ้ือหาผกัจากตลาดจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นอยู ่ทั้งน้ีผกัต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งก็ได ้ดงันั้นควรมีการลา้งผกั
ใหถู้กวิธีและใหป้ลอดภยัจากสารพิษมากท่ีสุด วิธีการลา้งผกัใหส้ะอาดเพ่ือลดปริมาณสารพิษ สามารถเลือกใช้
ไดต้ามความสะดวกดงัน้ี 
 1. ลอกหรือปอกเปลือกแลว้แช่ในน ้าสะอาด นาน 5-10 นาที หลงัจากนั้นลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง จะ
ช่วยลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 27-72 
 2. แช่น ้าปูนใสนาน 10 นาที และลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 34-52 
 3. แช่โฮโดรเจนเพอร์ออกไซนน์าน 10 นาที (โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์ 1 ชอ้นชา ผสมน ้า 4 ลิตร) และ
ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 35-50 
 4. แช่น ้าด่างทบัทิมนาน 10 นาที (ด่างทบัทิม 20-30 เกลด็ ผสมน ้า 4 ลิตร ) และลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด
อีกคร้ัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 35-43 
 5. ลา้งดว้ยน ้าไหลจากก๊อกนาน 2 นาที ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 25-39 
 6. แช่น ้าซาวขา้วนาน 10 นาที และลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 
 7. แช่น ้ าเกลือนาน 10 นาที (เกลือป่น 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้ า 4 ลิตร) และลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีกคร้ัง ลด
ปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 
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 8. แช่น ้าสม้สายชูนาน 10 นาที (น ้าสม้สายชู 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้า 4 ลิตร) และลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง 
ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 27-36 
 9. แช่น ้ายาลา้งผกันาน 10 นาที และลา้งดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 22-36 
     เทคนิคการปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆ 
    การปลูกผกัแต่ละชนิดนั้น ผูป้ลูกจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะ การเจริญเติบโตของผกั ชนิดต่างๆ ก่อน
เพ่ือให้การปลูก และการดูแลรักษา พืชผกัให้เหมาะสม กบัชนิดของผกั เทคนิคการปลูกผกัสวนครัว จึงควร
ทราบ ดงัน้ี 
     1. ตระกลูแตงและตระกลูถัว่ ไดแ้ก่ แตงกวา แตงโม ฟักทอง บวบ น ้าเตา้ มะระ ถัว่ฝักยาว ถัว่แขก และถัว่อ่ืน ๆ  
       - ผกัต่าง ๆ เหล่าน้ีมีเมลด็ค่อนขา้งใหญ่ งอกเร็ว เช่นผกัประเภทเล้ือยถา้จะปลูกใหไ้ดผ้ลดีและดูแลรักษา
ง่ายควรท าคา้ง 
       - วิธีการปลูก หยอดเมลด็โดยหยอดในแปลงปลูก หรือภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมลด็ 
       - เม่ือเมลด็งอกมีใบจริง 3 – 5 ใบ หลงัจากนั้นถอนแยกใหเ้หลือเฉพาะตน้ท่ีแขง็แรง หลุมละ 2 ตน้ 
       - ใส่ปุ๋ยยเูรียหลงัเมลด็งอก 2 อาทิตย ์เม่ือเร่ิมออกดอกใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 
       - ใหน้ ้าสม ่าเสมอ คอยดูแลก าจดัวชัพืช และแมลงต่าง ๆ 
       - เร่ิมเกบ็เก่ียวไดเ้ม่ืออายปุระมาณ 40 – 60 วนั หลงัหยอดเมลด็ 
      2. ตระกลูกะหล ่าและผกักาด ไดแ้ก่ คะนา้ กวางตุง้ ผกักาดขาว ผกักาดหวั กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี และบร๊อกโคลี                
        -  ผกัตระกูลน้ีมีเมล็ดค่อนข้างเล็ก บางชนิดมีราคาแพงมาก เพราะส่วนใหญ่ต้องสั่งเมล็ดมาจาก
ต่างประเทศ 
        - วิธีปลูก หยอดเมลด็เป็นหลุม ๆ ละ 3-5 เมลด็ ห่างกนัหลุมละ 20 เซนติเมตร หรือโรยเมลด็บาง ๆ เป็น
แถวห่างกนัแถวละ 20 เซนติเมตร หลงัหยอดเมลด็หรือโรยเมล็ด 10 วนั หรือเม่ือมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้
เหลือหลุมละ 2 ตนั หรือหากโรยเมลด็เป็นแถวใหถ้อนอีก ระวงัระยะตน้ไม่ใหชิ้ดกนัเกินไป 
        - ใส่ปุ๋ยยเูรียหลงัจากถอนแยกหรือท าระยะปลูกแลว้ 
        - หลงัใส่ปุ๋ยคร้ังแรก 10 วนั ใส่ปุ๋ยยเูรียคร้ังท่ีสอง 
        - อายุเก็บเก่ียวผกัแต่ละชนิดแตกต่างกนัเล็กน้อย เช่น คะน้า กวางตุง้เก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออายุ 30-45 วนั 
ผกักาดหัว 45-55 วนั ผกักาดขาวปลี เขียวปลี กะหล ่าดอก กะหล ่าปลี อายุเก็บเก่ียวประมาณ 50-60 วนั หลงั
หยอดเมลด็ 
        - เม่ือเกบ็เก่ียวไม่ควรถอนผกัทั้งตน้เกบ็ผกัใหเ้หลือใบท้ิงไวก้บัตน้ 2-3 ใบ ตน้และใบท่ีเหลือจะสามารถ
เจริญเติบโตใหผ้ลผลิตเกบ็เก่ียวไดอี้ก 2-3 คร้ัง 
        - ขอ้ควรระวงั ตอ้งใหน้ ้าสม ่าเสมอ ผกัตระกลูน้ีมกัมีปัญหาโรคและแมลงค่อนขา้งมาก ตอ้งคอยดูแลเอา
ใจใส่ใกลชิ้ด 
        3. ตระกลูพริก-มะเขือ ไดแ้ก่ พริกข้ีหนู พริกช้ีฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ 
        - ผกัตระกลูน้ีควรมีการเพาะกลา้ก่อนยา้ยปลูกในแปลง 
        - การเพาะกลา้ เตรียมดินในกระบะเพาะหรือในถุงพลาสติก 
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        - หยอดเมลด็ในถุงเพาะ ถุงละ 3–5 เมลด็ ถา้เพาะในกระบะเพาะ ควรเวน้ระยะระหว่างตน้ 5 เซนติเมตร 
ระหวา่งแถว 10 เซนติเมตร 
        - เม่ือเมลด็งอกแลว้มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือตน้กลา้แขง็แรงสมบูรณ์ไว ้2 ตน้ 
        - เม่ือกลา้มีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลงัเพาะกลา้ประมาณ 30 วนั ยา้ยกลา้ลงแปลงปลูก 
        - เม่ือตน้กลา้ตั้งตวัได ้หรือเร่ิมเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยเูรีย 1 คร้ัง 
        - เม่ือตน้เร่ิมออกดอกใชปุ๋้ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 
        - อายเุกบ็เก่ียว มะเขือเทศประมาณ 50-60 วนั หลงัยา้ยกลา้, พริก มะเขือ ประมาณ 60-75 วนั หลงัยา้ยกลา้ 
        4. ตระกลูผกัชีและตระกลูผกับุง้ ไดแ้ก่ ผกัชี ข้ึนฉ่าย ผกับุง้ 
       - ควรน าเมลด็แช่น ้าก่อนปลูก ถา้เมลด็ลอยใหท้ิ้งไปและน าเมลด็ท่ีจมน ้ามาเพาะ 
      - หว่านเมล็ดในแปลง โดยจดัแถวให้ระยะห่างกนั 15-20 เซนติเมตร กลบดินทบับาง ๆ ประมาณ 1 
เซนติเมตร ส าหรับข้ึนฉ่าย 
       - ผกับุง้จะงอกใน 3 วนั ผกัชีประมาณ 4-8 วนั และข้ึนฉ่าย 4-7 วนั 
       - เม่ือกลา้งอกมีใบจริง ถอนแยกและพรวนดินใหโ้ปร่งเสมอจนเกบ็เก่ียว 
       - ผกับุง้จีนเกบ็เก่ียวไดภ้ายใน 15-20 วนั ผกัชี 45-60 วนั และข้ึนฉ่าย 60-70 วนั 
       - ส าหรับผกัชีและข้ึนฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจดั อาจปลูกในท่ี ๆ มีร่มเงาได ้แต่ส าหรับผกับุง้จีน ตอ้งการ
แสงแดดตลอดวนั 
      5. ตระกลูโหระพา กะเพรา แมงลกั และตระกลูผกัชีฝร่ัง ไดแ้ก่ โหระพา กะเพรา แมงลกัและผกัชีฝร่ัง 
       - เตรียมดินใหล้ะเอียด หวา่นเมลด็ใหท้ัว่แปลง ใชฟ้างกลบ หรือ ปุ๋ยคอกท่ีย่อยสลายดี แลว้โรยทบับาง ๆ 
รดน ้าตามทนัทีดว้ยบวัรดน ้าตาถ่ี 
       - เมลด็จะงอกเป็นตน้กลา้ภายใน 7 วนั 
        - เม่ือกลา้อาย ุ1 เดือน ถอนแยกจดัระยะตน้ใหโ้ปร่ง หรือใชร้ะยะระหวา่งตน้ ประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
 - โหระพา กะเพรา แมงลกั เกบ็เก่ียวไดห้ลงัหยอดเมลด็ 45-50 วนั ผกัชีฝร่ัง เกบ็เก่ียวไดห้ลงัหยอดเมลด็ 60 วนั 
        - ส าหรับโหระพา กะเพรา และแมงลกั ในระหวา่งการเจริญเติบโตใหห้มัน่เดด็ดอกท้ิงเพ่ือใหล้  าตน้และ
ใบเจริญเติบโตไดเ้ตม็ท่ี 
       - ผกัชีฝร่ัง ตดัใบไปรับประทาน เหลือล าตน้ท้ิงไวจ้ะสามารถเจริญเติบโตไดอี้ก 

 3. กจิกรรมที่ด าเนินการก่อนเข้าร่วมโครงการ 
        เกษตรกรมีการปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลกั มีสวนไมผ้ล เช่นทุเรียน, ลองกอง และมงัคุดเป็นพืชรอง 
(ปลูกไมผ้ลเป็นแบบผสมผสานมีหลายชนิดในแปลงเดียว) มีการปลูกผกัและพืชสมุนไพรไวใ้กลบ้ริเวณบา้นไว้
ใชภ้ายในครัวเรือน มีการเล้ียงปลา, เป็ดและไก่เป็นอาหาร ดงัตารางท่ี 2 
     4. เทคโนโลยทีี่เกษตรกรด าเนินการในพืชหลกัและพืชรอง 
           เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเกษตรกรเป็นพ้ืนท่ีเนินเขามีการจดัการล าบากเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยปีละคร้ังทั้ง
ยางพาราและไมผ้ล ใส่ปุ๋ยช่วงเดือนพฤษภาคม จ านวนท่ีใส่แลว้แต่ว่าผลผลิตปีท่ีแลว้ขายไดร้าคาดีหรือไม่ ถา้
ขายไดร้าคาไม่ดีกไ็ม่มีการจดัการอะไรปล่อยไวจ้นกว่าจะมีเวลา ท่ีจะเขา้ไปตดัหญา้หรือใส่ปุ๋ยในสวนไมผ้ล แต่
ยางพารามีการกรีดทุกวนัจึงมีการตดัหญา้เดือนละคร้ัง มีการปลูกพืชผกัและพืชสมุนไพรรอบท่ีพกัอาศยั ปลูกผกั
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ในกระทาง หรือขวดพลาสติก แขวนประดบัตกแต่งบา้นเรือน และสามารถน าไปประกอบอาหารดว้ย ผกัท่ีปลูก
ไดแ้ก่ ตน้หอม, สะระแหน่, จิงจูฉ่าย, ผกักาดนกเขา, ผกัชี, ผกับุง้, ผกักวางตุง้, ผกัสลดั, พริก, มะเขือ เป็นตน้ 
     การหาเทคโนโลยแีละการแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกร 
     เทคโนโลยกีารปลูกยางพารา และปัญหา : การใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของยางพารา สูตร 30-5-18 อตัรา 
500 กรัม/ตน้/ปีใส่ปีละ 2 คร้ัง (คมัภีร์ยางพารา) คร้ังแรกใส่ตน้ฤดูฝนหลงัจากตน้ยางพาราผลดัใบช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม และคร้ังท่ี 2 ช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน โดยหว่านปุ๋ยบริเวณห่างจากโคนตน้ยางประมาณ 
2-3 เมตร หรือใส่สูตร 30-5-18 อตัรา 1กิโลกรัม/ตน้ ปัญหาท่ีพบคือโรคหนา้ยางแหง้ วิธีการจดัการ ใหห้ยุดกรีด
จนกว่าหนา้ยางพาราจะดีข้ึน ควรกรีดยางวนัเวน้สองวนั และใส่ปุ๋ยเพ่ิมเป็น 3 คร้ังต่อปี จะมีปัญหาในยางพารา
พนัธ์ุ BPM 24 และพนัธ์ุ RRIT 251  
        เทคโนโลยกีารผลติพืชไม้ผลและปัญหา : การจดัการคุณภาพทุเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานของกรม
วิชาการเกษตร มีการตดัแต่งช่อดอก การไวผ้ล/ก่ิง/ตน้ การใส่ปุ๋ยทุเรียน, การตดัแต่งก่ิงจดัการทรงพุ่ม และช่วงท่ี
มีการระบาดของโรคแมลงในทุเรียน ปัญหาท่ีพบคือ หนอนเจาะผลและเมลด็ทุเรียน, หนอนเจาะล าตน้  แนะน า
ใหเ้กษตรกรตรวจดูตน้ทุเรียนและแมลงท่ีพบในสวนทุเรียน เพ่ือป้องกนัและก าจดัแมลงตวัเต็มวยัไม่ให้วางไข่ 
ส่วนทุเรียนท่ีขายไม่ไดเ้อาไปแปรรูปเป็นทุเรียนทอดหรือทุเรียนกวน 
      เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู :  ช่วงแรกของการปลูก ไม่ควรให้ปุ๋ยเลย เน่ืองจากรากพืชยงัไม่
พร้อมท่ีจะรับ และอาจท าให้รากเน่าไดค้รับ ควรท้ิงระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ใหต้น้มะนาวตั้งตวัไดก่้อนถึง
เร่ิมใส่ปุ๋ย สูตรปุ๋ย 15-15-15 ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัราส่วน 1:2 ปริมาณ 25 กรัมหรือปุ๋ยเกลด็ สูตร 25-7-7 ฉีด
พ่น 30-50 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร สลบักบัการใหปุ๋้ยทางดิน ทุก 15-20 วนั 
 เกษตรกรมีการปลูกผกัเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนมากข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผกัมาประกอบ
อาหาร เน่ืองจากรายไดข้องเกษตรกรลดลงปัญหาเกิดจากราคายางพาราท่ีลดลง ยางแผ่นกิโลกรัมละ30 บาท ท า
ใหเ้กษตรกรปลูกพืชแซมยางพารามากข้ึน จากรายไดสุ้ทธิของเกษตรกรก่อนเขา้โครงการ (ตารางท่ี1)และหลงั
เขา้โครงการ (ตารางท่ี3) พบวา่รายไดสุ้ทธิลดลง รายจ่ายของเกษตรกรก็ลดลงดว้ย แต่รายจ่ายท่ีเสียไปส่วนใหญ่
เป็นรายจ่ายท่ีตอ้งเสียอยูแ่ลว้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจา้งแรงงานทางการเกษตร และค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนค่าใชจ่้ายเร่ือง
การซ้ืออาหารบริโภคในครัวเรือนลดลง จากการท่ีเกษตรกรปลูกพืชไวใ้ชเ้องและขายเป็นรายไดเ้สริมมากข้ึน 
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ตารางที่ 5 ขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือนเกษตรกรร่วมงานวิจยั บา้นหลงัเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา (หลงัเขา้โครงการ) 
รายการ นางพะโยม นางบายศรี นางยุพนิ นายสมนึก นางพฒันา นายบุญอาจ 

มทีี่ดนิจ านวน  ไร่ 20 24 27 29 30 30 
กจิกรรมเกษตร สวนยางพารา 

ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา, ไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงเป็ด, ไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงไก่ 

สวนยางพารา 
ไมผ้ลผสมสาน 
เล้ียงปลา 

กิจกรรมหลั งก าร เ ข้ า ร่ วม
โครงการ 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผกัแบบ 
ไม่ใชดิ้น 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผกัแบบ 
ไม่ใชดิ้น 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผักแบบ
ไม่ใชดิ้น 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผกัแบบ 
ไม่ใชดิ้น 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผกัแบบ 
ไม่ใชดิ้น 

ปลูกผกัสวนครัว 
ผสมปุ๋ยใชเ้อง 
การปลูกมะนาว 
การปลูกผักแบบ
ไม่ใชดิ้น 

ส่ิงที่ต้องการเพิม่เตมิ กา รท า ไม้ผ ล ให้ ไ ด้
คุณภาพ 

การท าไม้ผลให้ได้
คุณภาพ 

การเล้ียงปลา การท าไม้ผลให้ได้
คุณภาพ 

การเล้ียงปลา การท าไมผ้ลให้ได้
คุณภาพ 

รายได้ (บาท/ปี) 143,600 165,600 174,300 187,000 174,000 194,000 
รายจ่าย (บาท/ปี) 63,200 76,500 64,000 68,300 61,000 63,400 
รายได้สุทธิ (บาท/ปี) 80,400 89,100 110,300 118,700 113,000 130,600 
ความพอใจ ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
การอนุรักษ์ ไมผ้ลทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน ไมผ้ลทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพรทอ้งถ่ิน ไมผ้ลทอ้งถ่ิน ไมผ้ลทอ้งถ่ิน 
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สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัยะลา โดยมีเป้าหมายในการพฒันาให้ไดรู้ปแบบระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีภายใตก้ารน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตพืช โดยใช้เทคนิคการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในปีแรกของการพฒันาเป็นการพฒันาดา้นกระบวนการทางการมีส่วนร่วม การพฒันาทางความคิดดา้น
การเป็นตน้แบบ ซ่ึงเดิมผูร่้วมวิจยั 6  ราย  ก่อนการด าเนินโครงการเกษตรกร 6 รายมีรายไดเ้ฉล่ีย 216,700 บาท มี
รายจ่ายเฉล่ีย 90,673 บาท รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 126,027 บาท ไม่ไดมี้ความคิดในการท าการผลิตพืชเพ่ือเป็นตน้แบบ
แต่จะเป็นการผลิตเพ่ือสนองความตอ้งการของครัวเรือนเป็นหลกั ผลจากการศึกษาใหค้วามรู้แก่เกษตรกร และ
การคน้หาตวัตนท าใหเ้กษตรกรตั้งเป้าหมายในการพฒันาใหเ้ป็นตวัอย่างแก่เพ่ือนบา้น  ซ่ึงความคิดน้ีจะเป็นพืช
ฐานส าคญัในการพฒันาการผลิตพืชผสมผสานและมีความพอเพียงในแบบของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนและเพ่ิมรายไดจ้ากส่ิงท่ีตวัเองมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัว เกษตรกรประสบปัญหาเร่ือง
ยางพาราตกต ่า ไมผ้ลมีปัญหาเร่ืองผลผลิตมีน้อย เป็นผลท าให้รายไดข้องเกษตรกรลดลง  ส่วนรายจ่ายของ
เกษตรกล็ดลงดว้ยเน่ืองจากเกษตรกรผสมปุ๋ยใชเ้อง ปลูกผกั เล้ียงสตัวส์ าหรับบริโภคในครัวเรือน และมีเหลือไว้
ส าหรับขายให้เพ่ือนบา้นดว้ย ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายลงได ้เกษตรกรมีความพอใจระดบั ปานกลาง เกษตรกรมีการ
เปล่ียนแนวคิดในการปลูกพืชเป็นปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนโดยใช้ความรู้ท่ีมีในการท า
การเกษตร ร่วมกบัความซ่ือสตัย ์ขยนัและอดทน ในการท าการเกษตร จากตารางท่ี 2 เกษตรกรทั้ง 6 รายมีรายได้
หลกัจากยางพารา รายไดร้องจากการขายไมผ้ล และมีรายไดเ้สริมจากการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น การขาย
สม้แขกตากแหง้, หมากตากแหง้, กลว้ยหิน เป็นตน้ มีการปลูกพืชผกัไวบ้ริโภคภายในครัวเรือน แต่รายจ่ายยงัสูง
อยู ่เพราะไม่ไดป้ลูกพืชใหมี้ความหลากหลายส่วนใหญ่ปลูกพืช 2-3 ชนิดเท่านั้น และมีการซ้ือปุ๋ยสูตร 15-15-15 
ใส่ในสวนยางพารา และสวนไมผ้ล แต่หลงัจากมีการแนะน าใหเ้กษตรกรหนัมาผสมปุ๋ยใชเ้อง และใชปุ๋้ยอินทรีย์
ท่ีผลิตใชเ้องท าใหล้ดค่าปุ๋ยท่ีใชล้ง และมีการปลูกพืชผกัให้มีความหลากหลายยิ่งข้ึน ปลูกในกระถาง ปลูกพืช
แบบไม่ใชดิ้น ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัมาประกอบอาหารได ้รายไดเ้ฉล่ียหลงัเขา้โครงการ 173,083 บาท 
รายจ่ายเฉล่ีย 66,067 บาท และรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 107,017 บาท เกษตรกรตอ้งการใหผ้ลผลิตไมผ้ลทีดีมีคุณภาพ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากราคายางท่ีลดลง แต่ราคาของทุเรียน และไมผ้ลอ่ืนๆสูงข้ึน ท าให้เกษตรกร
สนใจการผลิตไมผ้ลใหมี้คุณภาพ การเล้ียงสตัวเ์พ่ือเป็นแหล่งโปรตีนหลกัของครัวเรือนก็เป็นส่ิงจ าเป็น ตอ้งการ
ใหส้อนเทคนิคการเลียงปลาในบ่อขนาดเลก็เพ่ือใชป้ระกอบอาหารและไวข้ายเสริมรายไดใ้นครัวเรือนอีกดว้ย 
เพราะหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีอยูบ่นเขาและห่างไกลจากตวัอ าเภอ เป็นอ าเภอเลก็ๆ ไม่มีของขายมากนกัตอ้ง
มาซ้ือของในตวัจงัหวดัยะลาจึงท าใหต้อ้งเสียเวลาเดินทาง เกษตรกรตอ้งการอนุรักษพื์ชพ้ืนเมืองของภาคใตไ้ว ้
เช่น สม้จุก, ส้มแขก, ลงัแข, ลูกเตียน, จ าปุร่ิง, เนียงนก, มะไฟป่า เน่ืองจากเกษตรกรเห็นความส าคญัของไมผ้ล
พ้ืนเมืองท่ีก าลงัจะหมดไปเพราะในพ้ืนท่ีเองไม่มีใหเ้ห็นแลว้ และไมพ้ื้นเมืองสามารถน าตน้มาใชป้ระโยชน์ได้
อีกดว้ย เกษตรกรมีความตอ้งการในการลดรายจ่ายใหก้บัครัวเรือนมีการเสนอหลกัสูตรการอบรม แนะน าต่างๆ 
ให้แก่เกษตรกร ทั้ง 6 รายพร้อมกนั เน่ืองจากการเดินทางท่ียากล าบากและแต่ละครัวเรือนอยู่ห่างไกลกับ
เกษตรกรรายอ่ืน จ าเป็นตอ้งแนะน าพร้อมกนั และปัญหาท่ีพบจะมีความแตกต่างกนัไป แต่สามารถน ามาปรับใช้
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ดว้ยตวัเกษตรกรเองได ้เกษตรกรทั้ง 6 รายมีแนวความคิดในการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีสนใจได ้และมีเกษตรกรท่ีสนใจท าเกษตรระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 ราย ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
  การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ : แนะน าระบบการปลูกพืชแก่เกษตรกรท่ีสนใจ น าระบบเกษตรท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์ไปท างานวิจยัในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบกบัการท าการเกษตรแบบเดิมท่ีเกษตรกร
ท าอยู่ โดยดูจากความเป็นอยู่และความพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั มีการพ่ึงพาตวัเองมากข้ึง เพ่ิม
รายไดล้ดรายจ่ายของเกษตรกร รู้จกัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล, มี
ภูมิคุม้กนั และมีความพอประมาณ โดยใชค้วามรู้ท่ีมี ขยนั อดทน และซ่ือสัตย ์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของตนเองและครอบครัว 
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