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บทคัดย่อ 

ท าการทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส ณ  แปลงเกษตรกรท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จในพ้ืนท่ี
จงัหวดันราธิวาส จ านวน 10 ราย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดรู้ปแบบระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีใช้
น ้าฝนในจงัหวดันราธิวาส  โดยยึดหลกัเกษตรยัง่ยืน  ท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีรายไดต่้อหน่วย
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 รวมทั้งเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร    เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  
ถึงเดือนกนัยายน 2558  พบว่า  จากการส ารวจและคดัเลือกเกษตรกร  จ านวน 10 ราย  ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีได ้   
ท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จในพ้ืนท่ีจังหวดันราธิวาส ไดแ้ก่ เกษตรกรจาก  
อ าเภอเมือง จ านวน 3 ราย เกษตรกรจากอ าเภอตากใบ จ านวน 2 ราย และเกษตรกรจากอ าเภอรือเสาะ จ านวน 5 ราย  
โดยเกษตรกร จ านวน 10 ราย เป็นเพศชาย 5 ราย  และเพศหญิง 5 ราย มีอายุระหว่าง 30 – 77 ปี จบการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาและขั้นสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา  มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรระหว่าง 20 – 30 
ปี  มีพ้ืนท่ีถือครอง  7 – 40 ไร่ และเป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร 3 - 37 ไร่ มีลกัษณะการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามความถนดัและความช านาญ  รวมทั้งตามความตอ้งการของตลาด ส าหรับรูปแบบระบบท าการเกษตรของ
เกษตรกร มี 2 รูปแบบ คือ ระบบเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง และ
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนต่อปี  60,000 - 300,000 บาท   มีสมาชิกในครัวเรือน 2 – 9 คน  เป็นแรงงานท าการเกษตร 1–4 คน  และ
ไม่มีการจา้งแรงงานนอกเพ่ือท าการเกษตร กิจกรรมท่ีเกษตรกรตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการเพ่ิมเติม 
ไดแ้ก่ การปลูกพืชสมุนไพร, การปลูกปาลม์น ้ามนั, การปลูกมะนาวในปลอ้งบ่อ, การเพาะเห็ดอินทรีย ,์ การปลูก
พริกหยวก,  การปลูกมะพร้าวน ้าหอม, การขยายพนัธ์ุมะนาว, การปลูกพืชผกัสวนครัว, การปลูกส้มแขก, การ
ปลูกพืชไมใ้ชส้อย และการปลูกพืชอนุรักษดิ์นน ้า ส าหรับความตอ้งการ/ส่ิงสนบัสนุนของเกษตรกร ไดแ้ก่ วสัดุ
อุปกรณ์ระบบการใหน้ ้ า, ปุ๋ยคอก, มูลไก่, ใบรับรอง GAP หรืออินทรีย,์ ถงับรรจุขนาด  1,500 ลิตร, เมลด็พนัธ์ุ
พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, พนัธ์ุพืชสมุนไพร, พนัธ์ุไมใ้ช้สอย, ตน้พนัธ์ุส้มแขก, หญา้แฝก และวงบ่อซีเมนต์

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
2 ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา จงัหวดัสงขลา 
3 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะจงัหวดันราธิวาส 
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ส าหรับปลูกมะนาว เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการพฒันาการผลิตพืชของเกษตรกร มี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การผสม
ปุ๋ยเคมีใชเ้องและการปลูกขา้วโพดหวาน   และจากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน า
เทคโนโลยีต่างๆ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก   และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเป็นอยู่ การท าการเกษตร 
และการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตพืชหรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

 
ค าส าคัญ : ระบบการผลิตพืช,  ระบบเกษตร,  เศรษฐกิจพอเพียง,   จงัหวดันราธิวาส 
                  production plants system,  agricultural system, sufficiency economy, Narathiwat province 

 
ค าน า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม     
ท าใหมี้ความหลากหลายของระบบการปลูกพืช   ซ่ึงภาคใตต้อนล่างเป็นภาคหน่ึงท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั  และมีระบบของการปลูกพืชท่ีความแตกต่างจากภาคอ่ืน  โดย
ภาคใตต้อนล่างมีลกัษณะภูมิประเทศประกอบดว้ยเทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลางของภาคและสภาพพ้ืนท่ีจะลาด
ลงสู่ทะเลทั้ง 2 ดา้น ภูมิอากาศเป็นร้อนช้ืน ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ดา้น คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปีอยู่ระหว่าง 1,500-2,500 มิลลิเมตร                    
เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน  พ่ึงพาการผลิตพืชและสัตวห์ลายชนิด   พ้ืนท่ีปลูกพืชส่วน
ใหญ่เป็นยางพารา ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พ้ืนท่ีนาขา้ว พืชไร่ พืชผกั และไมด้อก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะ
แตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี  คือ  ท่ีดอนประกอบดว้ยพืชหลกั ไดแ้ก่ ยางพารา พืชร่วมระบบ ไดแ้ก่ ไมผ้ล พืชผกั 
พืชไร่ ขา้ว ในพ้ืนท่ีลุ่มประกอบดว้ยพืชหลกั คือ ขา้วหรือพืชผกั พืชร่วมระบบ ไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั หรือพืชไร่ มกั
พบปัญหาสารพิษตกคา้งในผลผลิตพืช  โดยสรุปจะเห็นว่าภาพรวมท่ีเกิดข้ึนไดส้ะทอ้นปัญหาของเกษตรกรราย
ย่อย จนท าให้เกิดความยากจนเป็นหน้ี ทรัพยากรการผลิตทั้งท่ีดิน แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม เส่ือมโทรมและลด
นอ้ยลง ไม่สามารถพ่ึงพาการเกษตรไดด้งัเช่นในอดีต  และแนวโนม้สถานการณ์ในอนาคตอาจชกัน าไปสู่ความ
รุนแรงของปัญหาเพ่ิมข้ึน  จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี สามารถสรุป
ไดว้่าปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัชนิดพืชและทรัพยากรท่ีมีอยู่ท่ีจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการ
ผลิต ปัญหาส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว ท าให้เกษตรกรมกัประสบปัญหารายไดต้ ่า ขาด
ความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สภาพแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ดา้นอนุรักษดิ์นและน ้ า   จากประเด็นปัญหาต่างๆ ท าให้
ระบบการผลิตไม่มีความยัง่ยืน ทั้งดา้นผลผลิต  คุณภาพ และรายได ้ เกษตรกรยงัคงมีการพ่ึงพาปัจจยัภายนอกอยู่
มาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  ขาดความรู้ในการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุให้
ตน้ทุนการผลิตสูง รายได้ต ่า ผลผลิตดอ้ยคุณภาพ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ  
ดงันั้น  ควรศึกษาหาแนวทางการวิจยัและระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีใชน้ ้ าฝน  โดยยึดหลกัตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงเนน้ความส าคญัในการจดัการ
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ทรัพยากรระดบัไร่นาในลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการท่ีส าคญั
ของพระองคอี์กประการหน่ึง คือ การประหยดั ทรงเนน้ความจ าเป็นท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการท า มาหากินของ
เกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอาศยัพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั 

การทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดันราธิวาสในคร้ังน้ี  จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการด าเนินการเพ่ือให้ไดต้น้แบบและแนวทางการพฒันา
ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
ประชาสัมพนัธ์แก่เกษตรกร  ท าใหมี้ความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรราย
ย่อยให้สามารถพ่ึงตนเองได ้ ท าให้เกษตรกรมีรายไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน    
และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้ม 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์  

เคร่ือง GPS กลอ้งถ่ายรูป และแบบสมัภาษณ์  
วธีิการ 
ด าเนินการส ารวจและคดัเลือกเกษตรกรท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จ

และเป็นตน้แบบในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 10 ราย  และท าการจดัเกบ็และสมัภาษณ์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1.ท าการสมัภาษณ์และจดัเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร 
2.ท าการสัมภาษณ์ขอ้มูลกิจกรรมท่ีเกษตรกรตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง

ขอ้มูลความตอ้งการ/ส่ิงสนบัสนุนของเกษตรกร 
3.ด าเนินการตอบสนองกิจกรรมท่ีเกษตรกรตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง

ความตอ้งการ/ส่ิงสนบัสนุนของเกษตรกร และคดัเลือกเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใชพ้ฒันาการผลิตพืชของเกษตรกร   
4.ท าการสมัภาษณ์ขอ้มูลความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ  

 เวลาและสถานที่ 
เร่ิมด าเนินการตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส้ินสุดเดือนกันยายน 2558 ณ แปลงเกษตรกรท่ีท า

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 10 ราย ไดแ้ก่ 
เกษตรกรจากอ าเภอเมือง จ านวน 3 ราย  เกษตรกรจากอ าเภอตากใบ จ านวน 2 ราย  และเกษตรกรจากอ าเภอ    
รือเสาะ จ านวน 5 ราย   
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

 จากการส ารวจและคดัเลือกเกษตรกร ท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบผลส าเร็จใน
พ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 10 ราย พบว่า เกษตรกรท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ไดแ้ก่ เกษตรกรจากอ าเภอเมือง จ านวน 3 ราย  เกษตรกรจากอ าเภอตากใบ จ านวน 2 ราย  และเกษตรกร
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จากอ าเภอรือเสาะ จ านวน 5 ราย  แลว้ไดท้ าการจดัเก็บขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรของ
เกษตรกร  มีรายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ ข้อมูลทั่วไป 

1. นายด า  หะยะมิน เกิด : 9  พฤศจิกายน 2498 
  อาย ุ: 58  ปี 
  ท่ีอยู ่:  52/3  ม.6  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
  การศึกษา :  ประถมศึกษา 
  สมาชิกในครัวเรือน :  4  คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 30  ไร่       
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร : 30  ไร่ 
  เบอร์โทรศพัท ์: 089 - 2984172 

2. นายสุรัตร  ธรรมขนัทา เกิด : 20  กรกฎาคม 2516 
  อาย ุ: 40  ปี 
  ท่ีอยู ่:  56/4  ม.4  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
  การศึกษา :  ประถมศึกษา 
  สมาชิกในครัวเรือน :  7 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 1 คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 10 ไร่ 
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร : 7 ไร่ 
  เบอร์โทรศพัท ์: 085 - 1386822 

3. นายประเวศ  ประพนัธ์วงศ ์ เกิด : 26  มีนาคม 2501 
  อาย ุ: 56  ปี 
  ท่ีอยู ่:  77/2  ม.8  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
  การศึกษา :  ประถมศึกษา 
  สมาชิกในครัวเรือน :  3  คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 10  ไร่ 
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร : 3  ไร่ 
  เบอร์โทรศพัท ์: 085 - 6704728 
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ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ ข้อมูลทั่วไป 
4. นายจนัทร์  ชาญแท ้ เกิด : 2  เมษายน 2495 

  อาย ุ: 62  ปี 
  ท่ีอยู ่:  42  ม.2  ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 
  การศึกษา :  ประถมศึกษา 
  สมาชิกในครัวเรือน :  6 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 23  ไร่ 
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร : 11  ไร่ 
  เบอร์โทรศพัท ์: 087 - 8372799 

5. นายเพียร  สอ้ิงทอง เกิด : 11  กมุภาพนัธ์  2504 
  อาย ุ: 53  ปี 
  ท่ีอยู ่: 158/24  ม.4  ต.โฆษิต  อ.ตากใบ   จ.นราธิวาส 
  การศึกษา :  ประถมศึกษา 
  สมาชิกในครัวเรือน :  9 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 2  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 6  ไร่ 
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร : 6  ไร่ 
  เบอร์โทรศพัท ์: 083 - 1915890 

6. นางเจือม  เหมมณี อาย ุ: 59  ปี 
  ท่ีอยู ่: 19  ม.8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส 
  สมาชิกในครัวเรือน :  4 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 23  ไร่ 

7. นางสาววนิดา  หะยีเจ๊ะมิ อาย ุ: 30  ปี 
  ท่ีอยู ่: 76  ม.8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส 
  สมาชิกในครัวเรือน :  6 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 4  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 6  ไร่ 

8. นางนิภาพร  พรหมทอง อาย ุ: 48  ปี 
  ท่ีอยู ่: 23/4  ม.8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส 
  สมาชิกในครัวเรือน :  4 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 4  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 18  ไร่ 
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ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ ข้อมูลทั่วไป 
9. นางลว้น  พรหมทอง อาย ุ: 77  ปี 

  ท่ีอยู ่: 65  ม.8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส 
  สมาชิกในครัวเรือน :  2 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 2  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 32  ไร่ 

10. นางพรรณี  พรหมศรียา อาย ุ: 58  ปี 
  ท่ีอยู ่: 23/1  ม.8  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส 
  สมาชิกในครัวเรือน :  5 คน 
  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 
  พ้ืนท่ีถือครอง : 37  ไร่ 

 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นการเกษตรของเกษตรกรท่ีท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ล าดบัที่ ประเดน็ ผลการสัมภาษณ์  

1. เพศ เป็นเพศชาย จ านวน 5 ราย  และเป็นเพศหญิง จ านวน 5 ราย     
2. อาย ุ มีอายรุะหวา่ง 30 - 77 ปี   
3. การศึกษา จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการท า

การเกษตร 
มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรระหวา่ง  20 - 30 ปี   

5. พ้ืนท่ีถือครอง   มีพ้ืนท่ีถือครอง  6 - 40 ไร่    
6. พ้ืนท่ีท าการเกษตร เป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร 3 - 37 ไร่    
7. ลกัษณะการท าการเกษตร ลกัษณะการท าเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  และแบบปลูกพืช

ผสมผสานหลากหลายชนิด 
8. รายไดค้รัวเรือน/ต่อปี มีรายไดค้รัวเรือน/ต่อปี  60,000 - 300,000 บาท    
9. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีสมาชิกในครัวเรือน 2 - 9  คน    
10. จ านวนแรงงาน เป็นแรงงานท าการเกษตร 1 - 4 คน 
11. การจา้งแรงงาน ไม่มีการจา้งแรงงานนอกเพ่ือท าการเกษตร  จะใชแ้รงงานใน

ครัวเรือน 
 
2 รูปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร  
จากการศึกษารูปแบบระบบของเกษตรกร จ านวน 10 ราย พบว่า รูปแบบระบบท าการเกษตรของ

เกษตรกร มี 2 รูปแบบ คือ ระบบเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง   และ
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด  โดยเกษตรกรจากอ าเภอเมือง จ านวน 3 ราย และเกษตรกร
จากอ าเภอตากใบ จ านวน 2 ราย  มีรูปแบบท าการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และ
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ประมง  ส่วนเกษตรกรจากอ าเภอรือเสาะ จ านวน 5 ราย มีรูปแบบท าการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืช
หลากหลายชนิด  รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 3 และ 4 

 
ตารางที่ 3 รูปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร อ.เมือง และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  

ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ 
กจิกรรม 

ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
1. นายด า  หะยะมิน ปลูกผกับุง้น ้า,  

ปลูกมะละกอ, 
ปลูกมะนาว,  
ปลูกแตงกวา, 
ปลูกถัว่ฝ่ักยาว,  
เพาะเห็ด 

เล้ียงเป็ด  
 

เล้ียงปลากินพืช  
 

2. นายสุรัตร  ธรรมขนัทา  ปลูกแตงกวา,  
ปลูกพริกข้ีหนู,  
ปลูกพริกหยวก,  
เพาะเห็ด  

เล้ียงไก่  
 

เล้ียงปลากินพืช  

3. นายประเวศ  ประพนัธ์วงศ ์ เพาะเห็ด,  
ปลูกพืชผกัสมุนไพร  

- เล้ียงปลาดุกใน
ปลอ้งบ่อ  

4. นายจนัทร์  ชาญแท ้ ปลูกมะพร้าวน ้าหอม, 
ปลูกเงาะ,   
ปลูกส้มโอ  

เล้ียงหมู, 
เล้ียงววั, 
เล้ียงไก่  

เล้ียงปลากินพืช  
 

5. นายเพียร  สอ้ิงทอง ปลูกมะนาว,  
ปลูกแตงกวา, 
ปลูกพริกข้ีหนู,  
ปลูกบวบ,  
ปลูกกลว้ย,  
ปลูกชะอม  

เล้ียงกระบือ, 
เล้ียงไก่  
 

เล้ียงปลาดุก  
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ตารางที่ 4  รูปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  

ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ 
กจิกรรมหลกั 

พืชรายได้ พืชอาหาร พืชอ่ืนๆ 
1. นางเจือม เหมมณี  ยางพารา ขา้วโพด  

ฟักทอง ถัว่ฝักยาว  
พริก ตะไคร้ กลว้ย  
ผกับุง้ มะนาว  
 

พริก ข่า ตะไคร้    
ขม้ิน เงาะ มงัคุด  
ลองกอง  
 

วา่นหางจระเข ้กะเพรา
แดง  ตะไคร้หอม สะเดา 
พะยอม หญา้แฝก   
สม้แขก  

2. นางสาววนิดา  หะยีเจ๊ะมิ  ยางพารา ขา้วโพด 
มะนาว  ถัว่ฝักยาว 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ 
ฟักทอง ออ้ย ขม้ิน 
แตงโม พริก  

ขา้ว พริก ตะไคร้ 
มะเขือเปราะ 
ถัว่ฝักยาว มะเขือยาว 
ข่า เงาะ สม้แขก 
ทุเรียน ลองกอง 
ลางสาด  
 

วา่นหางจระเข ้กะเพรา
แดง ตะไคร้หอม สะเดา 
พะยอม  หญา้แฝก  
สม้แขก  
 

3. นางนิภาพร พรหมทอง  ยางพารา ขา้วโพด   
ถัว่ฝักยาว มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ บวบ พริก 
ฟักทอง มะนาว  

ข่า ตะไคร้    
ถัว่ฝักยาว ขม้ิน  
เงาะ มงัคุด ลองกอง  
 

วา่นหางจระเข ้กะเพรา
แดง  ตะไคร้หอม สะเดา 
พะยอม หญา้แฝก   
สม้แขก  

4. นางลว้น พรหมทอง  ยางพารา ขา้วโพด 
มะนาว  กระเจ๊ียบ  
ขม้ิน พริก  มะเขือยาว  
มะเขือเปราะ  ฟักทอง
กะเพราขาว  สม้แขก  

ข่า ตะไคร้ พริก    
ถัว่ฝักยาว มะเขือยาว  
มะเขือเปราะ  
ลองกอง  

วา่นหางจระเข ้กะเพรา
แดง  ตะไคร้หอม สะเดา 
พะยอม ถัว่เขียว  
หญา้แฝก  สม้แขก  

5. นางพรรณี พรหมศรียา  ยางพารา ขา้วโพด 
มะนาว  มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ  พริก 
ถัว่ฝักยาว ฟักทอง  
สม้แขก  

ถัว่ฝักยาว พริก  
ข่า ตะไคร้ ทุเรียน  
เงาะ มงัคุด ลองกอง  

วา่นหางจระเข ้กะเพรา
แดง  ตะไคร้หอม สะเดา 
พะยอม หญา้แฝก   
สม้แขก  
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3 รายได้ของเกษตรกร  
จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลรายไดข้องเกษตรกร จ านวน 10 ราย พบว่า รายไดข้องเกษตรกรท่ีท าการเกษตร

แบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง   และรายไดข้องเกษตรกรท่ีท าการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานหลากหลายชนิด จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม  ซ่ึงท าการเกษตรรูปแบบนอ้ยกิจกรรม หรือท าการปลูกพืช
รูปแบบนอ้ยชนิด  รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี  5 และ 6 
ตารางที่ 5  รายไดข้องเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสตัว ์และประมง       

ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ 

รายได้เดิม 
ก่อนท าการเกษตร

แบบเกษตรผสมผสาน 
(บาท/ปี)  

รายได้ปัจจุบัน
หลงัจากท าการเกษตร
แบบเกษตรผสมผสาน 

(บาท/ปี)  

รายได้เพิม่ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 

1. นายด า  หะยะมิน 170,000 300,000  76.47 
2. นายสุรัตร  ธรรมขนัทา  30,000  60,000 100  
3. นายประเวศ  ประพนัธ์วงศ ์ 90,000  200,000  122.22  
4. นายจนัทร์  ชาญแท ้ 70,000  200,000  185.71  
5. นายเพียร  สอ้ิงทอง 150,000  250,000 66.67 

 
ตารางที่ 6  รายไดข้องเกษตรกรท่ีท าการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด 

ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ 

รายได้จากการปลูกพืช
แบบผสมผสาน 

น้อยชนิด 
(บาท/ปี)  

รายได้จากการปลูกพืช
แบบผสมผสาน 
หลากหลายชนิด 

(บาท/ปี)  

รายได้ที่เพิม่ขึน้ 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 

1. นางเจือม เหมมณี  138,696  143,196  3.25  
2. นางสาววนิดา  หะยีเจ๊ะมิ  136,512  159,012  16.48  
3. นางนิภาพร พรหมทอง  125,748  160,308  27.48  
4. นางลว้น พรหมทอง  123,936  137,196  10.69  
5. นางพรรณี พรหมศรียา  157,416  170,700  8.43  

    
          4 ข้อมูลกจิกรรมที่เกษตรกรต้องการพฒันาและต้องการด าเนินการเพิม่เตมิ  

 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลกิจกรรมท่ีเกษตรกรทั้ง 10 ราย ซ่ึงตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการ
เพ่ิมเติม  ขอ้มูลความตอ้งการ/ส่ิงสนบัสนุนของเกษตรกร  และการตอบสนอง/การสนบัสนุน  ปรากฏผลดงัตาราง
ท่ี  7  และ 8 
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ตารางที่ 7 ขอ้มูลกิจกรรมท่ีเกษตรกรตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการเพ่ิมเติม และขอ้มูลความตอ้งการ/ 
                 ส่ิงสนบัสนุน 
ล าดบั 
ที ่

ช่ือ - สกุล 
กจิกรรมที่ต้องการพฒันา 

และเพิ่มเติม 
ความต้องการ/ส่ิงสนับสนุน 

1. นายด า  หะยะมิน ปลูกพืชผกัสมุนไพร วสัดุอุปกรณ์ระบบการใหน้ ้ า 
2. นายสุรัตร  ธรรมขนัทา ปลูกปาลม์น ้ามนั  และปลูกมะนาว

ในปลอ้งบ่อ 
ปุ๋ยคอก, มูลไก่ 

3. นายประเวศ  ประพนัธ์วงศ ์ การเพาะเห็ดอินทรีย ์ ใบรับรอง GAP หรือ อินทรีย ์  
4. นายจนัทร์  ชาญแท ้ ปลูกพืชผกัสมุนไพร ถงับรรจุขนาด  1,500 ลิตร 
5. นายเพียร  สอิ้งทอง ปลูกพริกหยวก  ปลูกมะพร้าว  

น ้าหอม  และปลูกมะนาวในปลอ้ง
บ่อ  

วสัดุอุปกรณ์ระบบการใหน้ ้ า 

6. นางเจือม เหมมณี  การขยายพนัธุ์มะนาว,  
ตน้ส้มแขก  

เมลด็พนัธุ์พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, 
พนัธุ์พืชสมุนไพร,  พนัธุ์ไมใ้ชส้อย, 
ตน้พนัธุ์ส้มแขก, หญา้แฝก และวงบ่อ
ซีเมนตส์ าหรับปลูกมะนาว  

7. นางสาววนิดา  หะยเีจ๊ะมิ  การขยายพนัธุ์มะนาว,    ตน้ไมผ้ล
ทอ้งถ่ิน  

เมลด็พนัธุ์พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, 
พนัธุ์พืชสมุนไพร,  พนัธุ์ไมใ้ชส้อย, 
ตน้พนัธุ์ส้มแขก, หญา้แฝก และวงบ่อ
ซีเมนตส์ าหรับปลูกมะนาว  

8. นางนิภาพร พรหมทอง  การขยายพนัธุ์มะนาว,  
ตน้ส้มแขก, ตน้ไมผ้ลทอ้งถ่ิน  
 

เมลด็พนัธุ์พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, 
พนัธุ์พืชสมุนไพร,   
พนัธุ์ไมใ้ชส้อย, ตน้พนัธุ์ส้มแขก, 
หญา้แฝก และวงบ่อซีเมนตส์ าหรับ
ปลูกมะนาว  

9. นางลว้น พรหมทอง  การขยายพนัธุ์มะนาว,       
ตน้ส้มแขก  

เมลด็พนัธุ์พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, 
พนัธุ์พืชสมุนไพร,   
พนัธุ์ไมใ้ชส้อย, ตน้พนัธุ์ส้มแขก, 
หญา้แฝก และวงบ่อซีเมนตส์ าหรับ
ปลูกมะนาว  

10. นางพรรณี พรหมศรียา  การขยายพนัธุ์มะนาว,       
ตน้ส้มแขก  

เมลด็พนัธุ์พืชผกัสวนครัว, ปุ๋ยเคมี, 
พนัธุ์พืชสมุนไพร,   
พนัธุ์ไมใ้ชส้อย, ตน้พนัธุ์ส้มแขก, 
หญา้แฝก และวงบ่อซีเมนตส์ าหรับ
ปลูกมะนาว  

 
 
 



713 

ตารางที่ 8  การตอบสนองความตอ้งการพฒันาและตอ้งการด าเนินการเพ่ิมเติม และความตอ้งการ/ส่ิงสนบัสนุน  
ล าดบั 
ที่ 

กจิกรรมที่ต้องการพฒันา 
และเพิม่เตมิ 

การตอบสนอง/การสนับสนุน ผล/ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

1. การปลูกพืชผกัสมุนไพร  -ถ่ายทอดความรู้การปลูกและ 
การปฏิบติัดูแลรักษาพืชผกั
สมุนไพร 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 
-สนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุขา้วโพด
หวาน, เมลด็พนัธ์ุพริกข้ีหนู,  
เมลด็พนัธ์ุถัว่ฝักยาว, ตน้พนัธ์ุ
สละ  
-สนบัสนุนปุ๋ยเคมี  
สูตร 15 - 15 -15  

-เกษตรกรมีความรู้การปลูกและการ
ปฏิบติัดูแลรักษาพืชผกัสมุนไพร  
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 
-เกษตรกรมีชนิดพืชปลูกเพ่ิมข้ึน 
และสามารถเพ่ิมรายได ้ 
-เกษตรกรน าปุ๋ยเคมี สูตร  
15 - 15 -15 ไปใชใ้นการบ ารุงตน้พืช
ต่างๆ  

2. การปลูกปาลม์น ้ามนั  -ถ่ายทอดความรู้การปลูกและ 
การปฏิบติัดูแลรักษาปาลม์
น ้ามนั 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 

-เกษตรกรมีความรู้การปลูกและการ
ปฏิบติัดูแลรักษาปาลม์น ้ามนั  
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 

3. การปลูกมะนาว  -ถ่ายทอดความรู้การปลูกและ
การปฏิบติัดูแลรักษาตน้มะนาว 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 

-เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกและ
ปฏิบติัดูแลรักษาตน้มะนาว 
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 

4. การเพาะเห็ด  -ถ่ายทอดความรู้และฝึก
ปฏิบติัการเพาะเห็ด 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 

-เกษตรกรมีความรู้การเพาะและการ
ปฏิบติัดูแลรักษาเห็ด  
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 
 

5. การปลูกมะพร้าวน ้าหอม  
 

-ถ่ายทอดความรู้การปลูกและ
การปฏิบติัดูแลรักษาตน้
มะพร้าวน ้าหอม 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 

-เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกและ
ปฏิบติัดูแลรักษาตน้มะพร้าวน ้าหอม 
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 
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 5 ข้อมูลการพฒันาการผลติพืชของเกษตรกร 
จากการขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมการผลิตต่างๆ ของเกษตรกร  จึงไดท้ าการคดัเลือกเทคโนโลยีเพ่ือ

น ามาใช้ในการพฒันาการผลิตให้เหมาะสม ลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
ตารางที่ 9  ขอ้มูลกิจกรรมการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร  
ล าดบั 
ที่ 

กจิกรรม รูปแบบการพฒันา  ผล/ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

1. การผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง  
 

-ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบติั 
การผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 
 

-เกษตรกรมีความรู้ในการผสม
ปุ๋ยเคมี ใชเ้อง  
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 
-เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต
ในการซ้ือปุ๋ยเคมี 
-เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรๆ ตรง
ตามความตอ้งการของพืช ส่งผล 
ท าใหเ้พ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  

2. การปลูกขา้วโพดหวาน  -ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
การผลิตขา้วโพดหวานตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
และจดัท าแปลงทดสอบร่วมกบั
เกษตรกร 
-แจกจ่ายเอกสารค าแนะน า 

-เกษตรกรมีความรู้ในการผลิต
ขา้วโพดหวานตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร  
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพ่ิมพูน
ความรู้ 
-เกษตรกรไดผ้ลผลิตขา้วโพดหวาน
เพ่ิมข้ึน และส่งผลใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
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6 ข้อมูลความคิดเห็นและเหตุผลการด ารงชีพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
 จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลความคิดเห็นและเหตุผลการด ารงชีพของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 10 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นและเหตุผลการด ารงชีพของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 
ล าดบั 
ที่ 

ประเดน็ ผลการสัมภาษณ์ 

1. สภาพสวน มี 2 ลกัษณะคือ แบบเกษตรผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืช  เล้ียง
สตัว ์และเล้ียงปลา  และแบบปลูกพืชผสมผสานหลากหลาย
ชนิด  

2. เหตุผลการเลือกปลูกพืช 
เพาะเห็ด เล้ียงสตัว ์และ
เล้ียงปลา 

เลือกตามความถนดัและความช านาญ รวมทั้งตามความตอ้งการ
ของตลาด 

3. พ้ืนท่ีท าการเกษตร มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร 3 - 37 ไร่ ซ่ึงเพียงพอต่อการท าการเกษตร 
และไม่มีความตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีท าการเกษตร  

4. ปัญหาน ้าท่วม ไม่มีการแกไ้ขปัญหาใดๆ นอกจากการรอใหน้ ้าแหง้ตาม
ธรรมชาติ 

5. ปัญหาภยัแลง้ เกษตรกรไม่ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ เน่ืองจากมีแหล่งน ้า
ส าหรับใชใ้นหนา้แลง้ 

6. ปัญหาโรค-แมลงระบาด ประสบกบัปัญหาโรค-แมลงระบาดเพียงเลก็นอ้ย จะไม่นิยมใช้
สารเคมีป้องกนัก าจดัโรค-แมลง เกษตรกรจะมีการแกไ้ขปัญหา
โดยการใชส้ารสกดัจากพืชในการป้องกนัก าจดัโรค-แมลง   

7. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ประสบกบัปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าเป็นช่วงๆ เท่านั้น ไม่มีการ
แกไ้ขปัญหาใดๆ จะจ าหน่ายผลผลิตตามราคาตลาด 

8. ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน 

จะใชแ้รงงานในครัวเรือนและไม่มีการจา้งแรงงานนอกเพ่ือท า
การเกษตร 

9. ปัญหาการขาดเงินทุน เกษตรกรใชทุ้นส่วนตวัในการท าการเกษตร หากมีปัญหาการ
ขาดเงินทุนในการท าการเกษตร มีการแกไ้ขปัญหาโดยการกูย้ืม
เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส .) มาเป็น
เงินทุนในการท าการเกษตร 
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7 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพงึพอใจที่มต่ีอเจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี 
จากการสมัภาษณ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมาด าเนินการใหค้ าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี

ของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 11 
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมาด าเนินการใหค้ าปรึกษาและแนะน าเทคโนโลยี 
ล าดบั
ที่ 

ประเดน็ 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 

1. เจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญ และรอบรู้ พอใจมาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหค้ าแนะน าตรงประเดน็ และสามารถน าไปปฏิบติัได ้ พอใจมาก 
3. เจา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตรวจติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง พอใจมาก 
4. การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก พอใจมาก 
5. เจา้หนา้ท่ีน่าเช่ือถือใหค้ าแนะน าตรงตรงตามหลกัวิชาการ พอใจมาก 
6. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชนข์องเกษตรกร พอใจมาก 
7. เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัภารกิจอย่างซ่ือสตัย ์สุจริต พอใจมาก 
8. เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี เต็มท่ีในการบริการ พอใจมาก 
9. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสใหท่้านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม พอใจมาก 

          8 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพงึพอใจที่มต่ีอการเป็นอยู่ การท าการเกษตร และการใช้เทคโนโลยกีารผลติพืช 
หรือกจิกรรมที่เพิม่เตมิ 

จากการสมัภาษณ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเป็นอยู ่การท าการเกษตร และการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตพืช 
หรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 12 
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการเป็นอยู ่การท าการเกษตร และการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตพืช 
                   หรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 

ล าดบัที่ ประเดน็ 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 

1. ความพอใจกบัสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนั พอใจมาก 
2. ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอใจมาก 
3. ความเห็นต่อเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข พอใจมาก 
4. ความพอใจในรายได/้ปีท่ีครัวเรือนหามาได ้ พอใจมาก 
5. ความพอใจในเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะน า พอใจมาก 
 -การปลูกพืชผกัสมุนไพร   
 -การปลูกปาลม์น ้ามนั   
 -การปลูกมะนาว   
 -การเพาะเห็ด   
 -การปลูกมะพร้าวน ้าหอม   
 -การขยายพนัธุ์มะนาว, ตน้ไมผ้ลอ่ืน   
 -การผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง    
 -การปลูกขา้วโพดหวาน  
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 รูปแบบระบบท าการเกษตรของเกษตรกรท่ีส ารวจพบจะมี 2 รูปแบบ คือ ระบบเกษตรแบบผสมผสานท่ี
มีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง   และระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด ซ่ึงทั้ง 2 
รูปแบบ  เป็นรูปแบบของระบบเกษตรกรรมท่ีมีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไปในพ้ืนท่ีเดียวกนั และกิจกรรม
เหล่าน้ีจะมีการเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ดงันั้น จึงเป็นระบบท่ีน าไปสู่การเกษตรแบบ
ยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อใหเ้กิดผลดีและประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) ลดความเส่ียงจากความ
แปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความแปรปรวนในแต่ละปี ซ่ึงมีแนวโนม้
จะรุนแรงมากข้ึน เช่น เกิดภาวะฝนแลง้ ฝนท้ิงช่วง น ้ าท่วมฉับพลนั เป็นตน้ จึงเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเกษตรกรท่ีมีกิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว  (2) ลดความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิต 
ในการด าเนินระบบการเกษตรท่ีมีเพียงกิจกรรมเดียว ท่ีมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ผลผลิตท่ีไดเ้ม่ือออกสู่ตลาด
พร้อมกนั ไม่วา่จะเป็นขา้ว พืชไร่ ไมผ้ล หรือพืชผกั เม่ือมีปริมาณเกินความตอ้งการของตลาดย่อมท าใหร้าคาของ
ผลผลิตต ่าลง การแปรเปล่ียนพ้ืนท่ีนาหรือไร่บางส่วนมาด าเนินการระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลด
ความเส่ียงจากความผนัแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได ้ เน่ืองจากเกษตรกรสามารถจะเลือกชนิดพืชปลูกและ
เลือกกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  (3) ลดความเส่ียงจากการระบาดของศตัรูพืช  
ในการด าเนินกิจกรรมการปลูกพืชเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมีความเส่ียงอย่างมากเม่ือเกิดการระบาดของ
ศตัรูพืชข้ึน เกษตรกรจะไม่มีรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืนมาเจือจุนครอบครัวได ้(4) ช่วยเพ่ิมรายไดแ้ละกระจายรายได้
ตลอดปี การด าเนินระบบเกษตรผสมผสานซ่ึงมีกิจกรรมหลายกิจกรรมในพ้ืนท่ีเดียวกนั จะก่อประโยชน์ในดา้น
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและมีรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นรายไดร้ายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายไดป้ระจ าฤดูกาล  (5) ช่วยก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวพนัธ์ุ (Species Diversity) การด าเนินระบบเกษตร
ผสมผสาน ซ่ึงจะมีกิจกรรมหลากหลายในพ้ืนท่ีเดียวกนั พบว่าท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวพนัธ์ุ (Species 
Diversity) เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (6) ช่วยกระจายการใชแ้รงงาน ท าใหมี้งานท าตลอดปี เป็นการลดปัญหาการเคล่ือนยา้ย
แรงงานออกนอกภาคการเกษตร และในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของประเทศขณะน้ี ท าใหเ้กิดปัญหาคนว่างงาน
จ านวนมาก ระบบเกษตรผสมผสานจะรองรับแรงงานเหล่าน้ีได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากระบบเกษตรผสมผสาน มี
กิจกรรมหลายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการใชแ้รงงานแตกต่างกนัไป เม่ือรวมกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีไวด้ว้ยกนัใน
ระบบเกษตรผสมผสานจึงมีการใชแ้รงงานมากข้ึน มีการกระจายแรงงานไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัระบบเกษตรท่ีมีกิจกรรมเดียว และสามารถลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานออกจากพ้ืนท่ีได ้ (7) 
ช่วยก่อใหเ้กิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัไร่นา เป็นการช่วยอนุรักษท์รัพยากรใน
ระดบัไร่นาไม่ให้เส่ือมสลายหรือถูกใชใ้ห้หมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบเกษตรผสม ผสานจะมีการ
เก้ือกลูประโยชน์ต่อกนั เช่น ปลูกไมผ้ลรอบบ่อปลา และเล้ียงไก่เน้ือบนบ่อปลา แลว้พบว่ามูลและอาหารของไก่ 
ท่ีตกลงไปในบ่อปลา จะช่วยเพ่ิมธาตุอาหารใหแ้ก่พืชอาหารของปลา ท าใหป้ลามีอาหารอุดมสมบูรณ์ (8) ช่วยให้
เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน ในการด าเนินระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีหลายกิจกรรม
ช่วยท าใหเ้กษตรกรสามารถมีอาหารไวบ้ริโภคในครอบครัวครบ ทุกหมู่ โดยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะได้
จากขา้ว ขา้วโพด อาหารประเภทโปรตีน จะไดจ้ากไก่ ปลา พืชตระกูลถัว่ อาหารประเภทวิตามิน เส้นใยจาก
พืชผกัผลไม้และเห็ดฟาง ช่วยท าให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารและมีการ ปรับปรุงคุณภาพ
โภชนาการและสุขภาพของเกษตรกรในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน (9) ช่วยท าใหคุ้ณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน การด าเนิน
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กิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสานช่วยท าให้มีการกระจายการใชแ้รงงาน ท าใหมี้งานท าตลอดทั้งปี และมีการ
กระจายรายไดจ้ากกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืน ๆ 
เม่ือไม่มีการอพยพแรงงานออกจากทอ้งถ่ิน ท าใหค้รอบครัวไดอ้ยู่กนัพร้อมหนา้ทั้งพ่อ แม่ ลูก ช่วยท าให้สภาพ
จิตใจดีข้ึน สภาพทางสงัคมในทอ้งถ่ินดีข้ึน ช่วยท าใหคุ้ณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน 
 และจากผลการสมัภาษณ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเป็นอยู่ การท าการเกษตร และการใชเ้ทคโนโลยีการ
ผลิตพืช หรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ จะเห็นไดว้่าเกษตรกรไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีพและประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแ้ก่ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ใน
ระดบัพอประมาณ    (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ (3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล  รวมทั้งไดมี้การยึดถือ 2 เง่ือนไข คือ (1) เง่ือนไขความรู้
ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งอย่างรอบดา้น  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้น  
มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั  และ(2) เง่ือนไข
คุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
สรุปผลการทดลอง 

ระบบการท าเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว ์และประมง  หรือระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด  โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ+ความมี
เหตุผล+การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี)  ถือว่าเป็นรูปแบบระบบเกษตรท่ีมีความเหมาะสมและมีความยัง่ยืน   เน่ืองจาก
ระบบเกษตรรูปแบบน้ีสามารถท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดความเส่ียงและความ
เสียหายจากปัญหาภยัธรรมชาติ  ลดความเสียหายจากปัญหาโรคและแมลงเขา้ท าลาย  และลดปัญหาราคาสินคา้
เกษตรตกต ่า    แต่ส าหรับในการพิจารณาคดัเลือกชนิดของพืชท่ีจะปลูก ชนิดสัตวท่ี์จะเล้ียง และชนิดสัตวน์ ้ าท่ี
จะเล้ียง  เกษตรกรจะตอ้งเลือกกิจกรรมและชนิดตามความถนดั ความช านาญ และควรมีการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม  รวมทั้งตอ้งค านึงถึงขนาดพ้ืนท่ี  ลกัษณะพ้ืนท่ี เงินทุน  จ านวนแรงงาน  แหล่งน ้าท่ีเพียงพอ และใหท้ า
การผลิตตามความตอ้งการของตลาดดว้ย 
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