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บทคัดย่อ
ทาการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงใน
พื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส ณ แปลงเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็ จในพื้นที่
จังหวัดนราธิ วาส จานวน 10 ราย มีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้รูปแบบระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้
น้ าฝนในจังหวัดนราธิ วาส โดยยึดหลักเกษตรยัง่ ยืน ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนและมีรายได้ต่อหน่วย
พื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 รวมทั้งเป็ นที่ยอมรับของเกษตรกร เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556
ถึงเดื อนกันยายน 2558 พบว่า จากการสารวจและคัดเลือกเกษตรกร จานวน 10 ราย ซึ่ งเป็ นเกษตรกรที่ ได้
ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ประสบผลสาเร็ จในพื้ นที่ จังหวัดนราธิ วาส ได้แก่ เกษตรกรจาก
อาเภอเมือง จานวน 3 ราย เกษตรกรจากอาเภอตากใบ จานวน 2 ราย และเกษตรกรจากอาเภอรื อเสาะ จานวน 5 ราย
โดยเกษตรกร จานวน 10 ราย เป็ นเพศชาย 5 ราย และเพศหญิง 5 ราย มีอายุระหว่าง 30 – 77 ปี จบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและขั้นสู งสุ ดระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการทาการเกษตรระหว่าง 20 – 30
ปี มีพ้ืนที่ถือครอง 7 – 40 ไร่ และเป็ นพื้นที่ทาการเกษตร 3 - 37 ไร่ มีลกั ษณะการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามความถนัดและความชานาญ รวมทั้งตามความต้องการของตลาด สาหรับรู ปแบบระบบทาการเกษตรของ
เกษตรกร มี 2 รู ปแบบ คื อ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่ มีท้ งั กิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง และ
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรื อนต่อปี 60,000 - 300,000 บาท มีสมาชิ กในครัวเรื อน 2 – 9 คน เป็ นแรงงานทาการเกษตร 1–4 คน และ
ไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพื่อทาการเกษตร กิจกรรมที่ เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการดาเนิ นการเพิ่มเติ ม
ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร, การปลูกปาล์มน้ ามัน, การปลูกมะนาวในปล้องบ่อ, การเพาะเห็ดอินทรี ย,์ การปลูก
พริ กหยวก, การปลูกมะพร้าวน้ าหอม, การขยายพันธุ์มะนาว, การปลูกพืชผักสวนครัว, การปลูกส้มแขก, การ
ปลูกพืชไม้ใช้สอย และการปลูกพืชอนุรักษ์ดินน้ า สาหรับความต้องการ/สิ่ งสนับสนุนของเกษตรกร ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ระบบการให้น้ า, ปุ๋ ยคอก, มูลไก่, ใบรับรอง GAP หรื ออินทรี ย,์ ถังบรรจุขนาด 1,500 ลิตร, เมล็ดพันธุ์
พื ชผักสวนครั ว , ปุ๋ ยเคมี , พันธุ์พืช สมุนไพร, พันธุ์ไ ม้ใช้ส อย, ต้นพันธุ์ส้มแขก, หญ้าแฝก และวงบ่ อซี เมนต์
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สาหรับปลูกมะนาว เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชของเกษตรกร มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การผสม
ปุ๋ ยเคมีใช้เองและการปลูกข้าวโพดหวาน และจากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
พบว่า เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจต่ อการปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้า ที่ ที่มาดาเนิ นการให้ค าปรึ กษาและแนะนา
เทคโนโลยีต่างๆ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเป็ นอยู่ การทาการเกษตร
และการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชหรื อกิจกรรมที่เพิ่มเติมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ระบบการผลิตพืช, ระบบเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดนราธิ วาส
production plants system, agricultural system, sufficiency economy, Narathiwat province
คานา
เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเป็ นหลัก เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่ แตกต่างกันมากในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ และสังคม
ทาให้มีความหลากหลายของระบบการปลูกพืช ซึ่ งภาคใต้ตอนล่างเป็ นภาคหนึ่ งที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเป็ นหลัก และมี ระบบของการปลูกพืชที่ ความแตกต่ างจากภาคอื่ น โดย
ภาคใต้ตอนล่างมีลกั ษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาเป็ นสันอยู่ตอนกลางของภาคและสภาพพื้นที่จะลาด
ลงสู่ ทะเลทั้ง 2 ด้าน ภูมิอากาศเป็ นร้อนชื้ น ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มทั้ง 2 ด้าน คือ ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้
และลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย ต่ อ ปี อยู่ ร ะหว่ า ง 1,500-2,500 มิ ล ลิ เ มตร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งพาการผลิตพืชและสัตว์หลายชนิ ด พื้นที่ ปลูกพืชส่ วน
ใหญ่เป็ นยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พื้นที่นาข้าว พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะ
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ คือ ที่ดอนประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา พืชร่ วมระบบ ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก
พืชไร่ ข้าว ในพื้นที่ลุ่มประกอบด้วยพืชหลัก คือ ข้าวหรื อพืชผัก พืชร่ วมระบบ ได้แก่ ข้าว พืชผัก หรื อพืชไร่ มัก
พบปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตพืช โดยสรุ ปจะเห็นว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นได้สะท้อนปั ญหาของเกษตรกรราย
ย่อย จนทาให้เกิ ดความยากจนเป็ นหนี้ ทรั พยากรการผลิ ตทั้งที่ ดิน แรงงาน สิ่ งแวดล้อม เสื่ อมโทรมและลด
น้อยลง ไม่สามารถพึ่งพาการเกษตรได้ดงั เช่นในอดีต และแนวโน้มสถานการณ์ ในอนาคตอาจชักนาไปสู่ ความ
รุ นแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุ ป
ได้ว่าปั ญหาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดพืชและทรัพยากรที่มีอยู่ที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ผลิต ปั ญหาสาคัญที่พบ ได้แก่ เกษตรกรนิ ยมปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว ทาให้เกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ต่ า ขาด
ความมัน่ คงในอาชี พเกษตรกรรม ชุ มชนขาดความเข้มแข็ง มี คุณภาพชี วิตไม่ดีและก่อให้เกิ ดมลภาวะต่ อ
สภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ ดา้ นอนุ รักษ์ดินและน้ า จากประเด็นปั ญหาต่างๆ ทาให้
ระบบการผลิตไม่มีความยัง่ ยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้ เกษตรกรยังคงมีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่
มาก โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีและสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรู พืช ขาดความรู ้ ในการใช้สารเคมี ที่ถูกต้อง เป็ นเหตุให้
ต้นทุ นการผลิ ตสู ง รายได้ต่ า ผลผลิ ตด้อยคุ ณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรมและสุ ขภาพเกษตรกรอ่อนแอ
ดังนั้น ควรศึกษาหาแนวทางการวิจยั และระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ใช้น้ าฝน โดยยึดหลักตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นความสาคัญในการจัดการ
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ทรัพยากรระดับไร่ นาในลักษณะที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่ งจะมีความสอดคล้องกับวิธีการที่สาคัญ
ของพระองค์อีกประการหนึ่ ง คือ การประหยัด ทรงเน้นความจาเป็ นที่จะลดค่าใช้จ่ายในการทา มาหากินของ
เกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็ นปัจจัยสาคัญ
การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิ ตพื ชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงใน
จังหวัดนราธิ วาสในครั้ งนี้ จึ งมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งมีการดาเนิ นการเพื่อให้ได้ตน้ แบบและแนวทางการพัฒนา
ระบบการผลิ ต พื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย ง สามารถน าไปเผยแพร่ ถ่ า ยทอด และ
ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกร ทาให้มีความมัน่ คงในการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรราย
ย่อยให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทาให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยัง่ ยืน ชุ มชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชี วิตดี ข้ ึ น
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
เครื่ อง GPS กล้องถ่ายรู ป และแบบสัมภาษณ์
วิธีการ
ดาเนิ นการสารวจและคัดเลือกเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็ จ
และเป็ นต้นแบบในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส จานวน 10 ราย และทาการจัดเก็บและสัมภาษณ์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.ทาการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร
2.ทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลกิ จกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการดาเนิ นการเพิ่มเติ ม พร้อมทั้ง
ข้อมูลความต้องการ/สิ่ งสนับสนุนของเกษตรกร
3.ดาเนิ นการตอบสนองกิ จกรรมที่ เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการดาเนิ นการเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
ความต้องการ/สิ่ งสนับสนุนของเกษตรกร และคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อนามาใช้พฒั นาการผลิตพืชของเกษตรกร
4.ทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
เวลาและสถานที่
เริ่ มด าเนิ น การตั้ง แต่ เ ดื อ นตุ ลาคม 2556 และสิ้ น สุ ด เดื อ นกัน ยายน 2558 ณ แปลงเกษตรกรที่ ท า
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ประสบผลสาเร็ จในพื้ นที่ จงั หวัด นราธิ วาส จานวน 10 ราย ได้แ ก่
เกษตรกรจากอาเภอเมือง จานวน 3 ราย เกษตรกรจากอาเภอตากใบ จานวน 2 ราย และเกษตรกรจากอาเภอ
รื อเสาะ จานวน 5 ราย
ผลการทดลองและวิจารณ์
1.ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสารวจและคัดเลือกเกษตรกร ที่ ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสาเร็ จใน
พื้นที่ จงั หวัดนราธิ วาส จานวน 10 ราย พบว่า เกษตรกรที่ ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงที่ ประสบ
ผลสาเร็ จ ได้แก่ เกษตรกรจากอาเภอเมือง จานวน 3 ราย เกษตรกรจากอาเภอตากใบ จานวน 2 ราย และเกษตรกร
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จากอาเภอรื อเสาะ จานวน 5 ราย แล้วได้ทาการจัดเก็บข้อมูลทัว่ ไปและข้อมู ลพื้ นฐานด้านการเกษตรของ
เกษตรกร มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
ข้ อมูลทั่วไป
1. นายดา หะยะมิน
เกิด : 9 พฤศจิกายน 2498
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ : 52/3 ม.6 ต.กะลุวอเหนื อ อ.เมือง จ.นราธิ วาส
การศึกษา : ประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน : 4 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 3 คน
พื้นที่ถือครอง : 30 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร : 30 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 2984172
2. นายสุ รัตร ธรรมขันทา
เกิด : 20 กรกฎาคม 2516
อายุ : 40 ปี
ที่อยู่ : 56/4 ม.4 ต.กะลุวอเหนื อ อ.เมือง จ.นราธิ วาส
การศึกษา : ประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน : 7 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 1 คน
พื้นที่ถือครอง : 10 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร : 7 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 1386822
3. นายประเวศ ประพันธ์วงศ์ เกิด : 26 มีนาคม 2501
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 77/2 ม.8 ต.กะลุวอเหนื อ อ.เมือง จ.นราธิ วาส
การศึกษา : ประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน : 3 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 3 คน
พื้นที่ถือครอง : 10 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร : 3 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 6704728
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ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
4. นายจันทร์ ชาญแท้

5.

นายเพียร สอิ้งทอง

6.

นางเจือม เหมมณี

7.

นางสาววนิดา หะยีเจ๊ะมิ

8.

นางนิภาพร พรหมทอง

ข้ อมูลทั่วไป
เกิด : 2 เมษายน 2495
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 42 ม.2 ต.พร่ อน อ.ตากใบ จ.นราธิ วาส
การศึกษา : ประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน : 6 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 3 คน
พื้นที่ถือครอง : 23 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร : 11 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 8372799
เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ : 158/24 ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิ วาส
การศึกษา : ประถมศึกษา
สมาชิกในครัวเรื อน : 9 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 2 คน
พื้นที่ถือครอง : 6 ไร่
พื้นที่ทาการเกษตร : 6 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 1915890
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : 19 ม.8 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
สมาชิกในครัวเรื อน : 4 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 3 คน
พื้นที่ถือครอง : 23 ไร่
อายุ : 30 ปี
ที่อยู่ : 76 ม.8 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
สมาชิกในครัวเรื อน : 6 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 4 คน
พื้นที่ถือครอง : 6 ไร่
อายุ : 48 ปี
ที่อยู่ : 23/4 ม.8 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
สมาชิกในครัวเรื อน : 4 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 4 คน
พื้นที่ถือครอง : 18 ไร่
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ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
9. นางล้วน พรหมทอง

10.

นางพรรณี พรหมศรี ยา

ข้ อมูลทั่วไป
อายุ : 77 ปี
ที่อยู่ : 65 ม.8 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
สมาชิกในครัวเรื อน : 2 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 2 คน
พื้นที่ถือครอง : 32 ไร่
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ : 23/1 ม.8 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
สมาชิกในครัวเรื อน : 5 คน
แรงงานภาคการเกษตร : 3 คน
พื้นที่ถือครอง : 37 ไร่

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่
ประเด็น
ผลการสั มภาษณ์
1. เพศ
เป็ นเพศชาย จานวน 5 ราย และเป็ นเพศหญิง จานวน 5 ราย
2. อายุ
มีอายุระหว่าง 30 - 77 ปี
3. การศึกษา
จบการศึกษาขั้นสู งสุ ดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทา
มีประสบการณ์ในการทาการเกษตรระหว่าง 20 - 30 ปี
การเกษตร
5. พื้นที่ถือครอง
มีพ้ืนที่ถือครอง 6 - 40 ไร่
6. พื้นที่ทาการเกษตร
เป็ นพื้นที่ทาการเกษตร 3 - 37 ไร่
7. ลักษณะการทาการเกษตร
ลักษณะการทาเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน และแบบปลูกพืช
ผสมผสานหลากหลายชนิด
8. รายได้ครัวเรื อน/ต่อปี
มีรายได้ครัวเรื อน/ต่อปี 60,000 - 300,000 บาท
9. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
มีสมาชิกในครัวเรื อน 2 - 9 คน
10. จานวนแรงงาน
เป็ นแรงงานทาการเกษตร 1 - 4 คน
11. การจ้างแรงงาน
ไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพื่อทาการเกษตร จะใช้แรงงานใน
ครัวเรื อน
2 รู ปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร
จากการศึ กษารู ปแบบระบบของเกษตรกร จานวน 10 ราย พบว่า รู ปแบบระบบทาการเกษตรของ
เกษตรกร มี 2 รู ปแบบ คื อ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่ มีท้ งั กิ จกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง และ
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิ ด โดยเกษตรกรจากอาเภอเมือง จานวน 3 ราย และเกษตรกร
จากอาเภอตากใบ จานวน 2 ราย มีรูปแบบทาการเกษตรแบบผสมผสานที่มีท้ งั กิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และ
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ประมง ส่ วนเกษตรกรจากอาเภอรื อเสาะ จานวน 5 ราย มี รู ปแบบทาการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพื ช
หลากหลายชนิด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 รู ปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร อ.เมือง และ อ.ตากใบ จ.นราธิ วาส
กิจกรรม
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
ด้ านพืช
ด้ านปศุสัตว์
1. นายดา หะยะมิน
ปลูกผักบุง้ น้ า,
เลี้ยงเป็ ด
ปลูกมะละกอ,
ปลูกมะนาว,
ปลูกแตงกวา,
ปลูกถัว่ ฝั่กยาว,
เพาะเห็ด
2. นายสุ รัตร ธรรมขันทา
ปลูกแตงกวา,
เลี้ยงไก่
ปลูกพริ กขี้หนู,
ปลูกพริ กหยวก,
เพาะเห็ด
3. นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
เพาะเห็ด,
ปลูกพืชผักสมุนไพร
4. นายจันทร์ ชาญแท้
ปลูกมะพร้าวน้ าหอม, เลี้ยงหมู,
ปลูกเงาะ,
เลี้ยงวัว,
ปลูกส้มโอ
เลี้ยงไก่
5. นายเพียร สอิง้ ทอง
ปลูกมะนาว,
เลี้ยงกระบือ,
ปลูกแตงกวา,
เลี้ยงไก่
ปลูกพริ กขี้หนู,
ปลูกบวบ,
ปลูกกล้วย,
ปลูกชะอม
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ด้ านประมง
เลี้ยงปลากินพืช

เลี้ยงปลากินพืช

เลี้ยงปลาดุกใน
ปล้องบ่อ
เลี้ยงปลากินพืช

เลี้ยงปลาดุก

ตารางที่ 4 รู ปแบบระบบเกษตรของเกษตรกร อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

พืชรายได้
ยางพารา ข้าวโพด
ฟักทอง ถัว่ ฝักยาว
พริ ก ตะไคร้ กล้วย
ผักบุง้ มะนาว

กิจกรรมหลัก
พืชอาหาร
พริ ก ข่า ตะไคร้
ขมิ้น เงาะ มังคุด
ลองกอง

พืชอื่นๆ
ว่านหางจระเข้ กะเพรา
แดง ตะไคร้หอม สะเดา
พะยอม หญ้าแฝก
ส้มแขก

1.

นางเจือม เหมมณี

2.

นางสาววนิดา หะยีเจ๊ะมิ ยางพารา ข้าวโพด
มะนาว ถัว่ ฝักยาว
มะเขือยาว มะเขือเปราะ
ฟักทอง อ้อย ขมิน้
แตงโม พริ ก

ข้าว พริ ก ตะไคร้
มะเขือเปราะ
ถัว่ ฝักยาว มะเขือยาว
ข่า เงาะ ส้มแขก
ทุเรี ยน ลองกอง
ลางสาด

3.

นางนิภาพร พรหมทอง

4.

นางล้วน พรหมทอง

ข่า ตะไคร้
ว่านหางจระเข้ กะเพรา
ถัว่ ฝักยาว ขมิ้น
แดง ตะไคร้หอม สะเดา
เงาะ มังคุด ลองกอง พะยอม หญ้าแฝก
ส้มแขก
ข่า ตะไคร้ พริ ก
ว่านหางจระเข้ กะเพรา
ถัว่ ฝักยาว มะเขือยาว แดง ตะไคร้หอม สะเดา
มะเขือเปราะ
พะยอม ถัว่ เขียว
ลองกอง
หญ้าแฝก ส้มแขก

5.

นางพรรณี พรหมศรี ยา

ยางพารา ข้าวโพด
ถัว่ ฝักยาว มะเขือยาว
มะเขือเปราะ บวบ พริ ก
ฟักทอง มะนาว
ยางพารา ข้าวโพด
มะนาว กระเจี๊ยบ
ขมิ้น พริ ก มะเขือยาว
มะเขือเปราะ ฟักทอง
กะเพราขาว ส้มแขก
ยางพารา ข้าวโพด
มะนาว มะเขือยาว
มะเขือเปราะ พริ ก
ถัว่ ฝักยาว ฟักทอง
ส้มแขก
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ว่านหางจระเข้ กะเพรา
แดง ตะไคร้หอม สะเดา
พะยอม หญ้าแฝก
ส้มแขก

ถัว่ ฝักยาว พริ ก
ว่านหางจระเข้ กะเพรา
ข่า ตะไคร้ ทุเรี ยน แดง ตะไคร้หอม สะเดา
เงาะ มังคุด ลองกอง พะยอม หญ้าแฝก
ส้มแขก

3 รายได้ ของเกษตรกร
จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลรายได้ของเกษตรกร จานวน 10 ราย พบว่า รายได้ของเกษตรกรที่ทาการเกษตร
แบบผสมผสานที่มีท้ งั กิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง และรายได้ของเกษตรกรที่ทาการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานหลากหลายชนิด จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่ งทาการเกษตรรู ปแบบน้อยกิจกรรม หรื อทาการปลูกพืช
รู ปแบบน้อยชนิด รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 รายได้ของเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบผสมผสานที่มีท้ งั กิจกรรมการปลูกพืช ปศุสตั ว์ และประมง
รายได้ เดิม
รายได้ ปัจจุบนั
รายได้ เพิม่ ขึน้
ก่ อนทาการเกษตร หลังจากทาการเกษตร
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
คิดเป็ นร้ อยละ
แบบเกษตรผสมผสาน แบบเกษตรผสมผสาน
(%)
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
1. นายดา หะยะมิน
170,000
300,000
76.47
2. นายสุ รัตร ธรรมขันทา
30,000
60,000
100
3. นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
90,000
200,000
122.22
4. นายจันทร์ ชาญแท้
70,000
200,000
185.71
5. นายเพียร สอิ้งทอง
150,000
250,000
66.67
ตารางที่ 6 รายได้ของเกษตรกรที่ทาการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด
รายได้ จากการปลูกพืช รายได้ จากการปลูกพืช
แบบผสมผสาน
แบบผสมผสาน
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
น้ อยชนิด
หลากหลายชนิด
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
1. นางเจือม เหมมณี
138,696
143,196
2. นางสาววนิดา หะยีเจ๊ะมิ
136,512
159,012
3. นางนิภาพร พรหมทอง
125,748
160,308
4. นางล้วน พรหมทอง
123,936
137,196
5. นางพรรณี พรหมศรี ยา
157,416
170,700

รายได้ ที่เพิม่ ขึน้
คิดเป็ นร้ อยละ
(%)
3.25
16.48
27.48
10.69
8.43

4 ข้ อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้ องการพัฒนาและต้ องการดาเนินการเพิม่ เติม
จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลกิ จกรรมที่ เกษตรกรทั้ง 10 ราย ซึ่ งต้องการพัฒนาและต้องการดาเนิ นการ
เพิ่มเติม ข้อมูลความต้องการ/สิ่ งสนับสนุนของเกษตรกร และการตอบสนอง/การสนับสนุน ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 7 และ 8
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ตารางที่ 7 ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการดาเนินการเพิ่มเติม และข้อมูลความต้องการ/
สิ่ งสนับสนุน
ลาดับ
ที่
1.
2.

ชื่ อ - สกุล
นายดา หะยะมิน
นายสุ รัตร ธรรมขันทา

กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา
และเพิ่มเติม
ปลูกพืชผักสมุนไพร
ปลูกปาล์มน้ ามัน และปลูกมะนาว
ในปล้องบ่อ
การเพาะเห็ดอินทรี ย ์
ปลูกพืชผักสมุนไพร
ปลูกพริ กหยวก ปลูกมะพร้าว
น้ าหอม และปลูกมะนาวในปล้อง
บ่อ
การขยายพันธุ์มะนาว,
ต้นส้มแขก

3.
4.
5.

นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
นายจันทร์ ชาญแท้
นายเพียร สอิ้งทอง

6.

นางเจือม เหมมณี

7.

นางสาววนิดา หะยีเจ๊ะมิ

การขยายพันธุ์มะนาว, ต้นไม้ผล
ท้องถิ่น

8.

นางนิภาพร พรหมทอง

การขยายพันธุ์มะนาว,
ต้นส้มแขก, ต้นไม้ผลท้องถิ่น

9.

นางล้วน พรหมทอง

การขยายพันธุ์มะนาว,
ต้นส้มแขก

10.

นางพรรณี พรหมศรี ยา

การขยายพันธุ์มะนาว,
ต้นส้มแขก
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ความต้ องการ/สิ่ งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ า
ปุ๋ ยคอก, มูลไก่
ใบรับรอง GAP หรื อ อินทรี ย ์
ถังบรรจุขนาด 1,500 ลิตร
วัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ า

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว, ปุ๋ ยเคมี,
พันธุ์พืชสมุนไพร, พันธุ์ไม้ใช้สอย,
ต้นพันธุ์ส้มแขก, หญ้าแฝก และวงบ่อ
ซีเมนต์สาหรับปลูกมะนาว
เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว, ปุ๋ ยเคมี,
พันธุ์พืชสมุนไพร, พันธุ์ไม้ใช้สอย,
ต้นพันธุ์ส้มแขก, หญ้าแฝก และวงบ่อ
ซีเมนต์สาหรับปลูกมะนาว
เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว, ปุ๋ ยเคมี,
พันธุ์พืชสมุนไพร,
พันธุ์ไม้ใช้สอย, ต้นพันธุ์ส้มแขก,
หญ้าแฝก และวงบ่อซีเมนต์สาหรับ
ปลูกมะนาว
เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว, ปุ๋ ยเคมี,
พันธุ์พืชสมุนไพร,
พันธุ์ไม้ใช้สอย, ต้นพันธุ์ส้มแขก,
หญ้าแฝก และวงบ่อซีเมนต์สาหรับ
ปลูกมะนาว
เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว, ปุ๋ ยเคมี,
พันธุ์พืชสมุนไพร,
พันธุ์ไม้ใช้สอย, ต้นพันธุ์ส้มแขก,
หญ้าแฝก และวงบ่อซีเมนต์สาหรับ
ปลูกมะนาว

ตารางที่ 8 การตอบสนองความต้องการพัฒนาและต้องการดาเนินการเพิ่มเติม และความต้องการ/สิ่ งสนับสนุน
ลาดับ กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา
การตอบสนอง/การสนับสนุน
ผล/ประโยชน์ ที่เกษตรกรได้ รับ
ที่
และเพิม่ เติม
1. การปลูกพืชผักสมุนไพร -ถ่ายทอดความรู ้การปลูกและ -เกษตรกรมีความรู ้การปลูกและการ
การปฏิบตั ิดูแลรักษาพืชผัก
ปฏิบตั ิดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร
สมุนไพร
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
ความรู ้
-สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด -เกษตรกรมีชนิดพืชปลูกเพิ่มขึ้น
หวาน, เมล็ดพันธุ์พริ กขี้หนู,
และสามารถเพิ่มรายได้
เมล็ดพันธุ์ถวั่ ฝักยาว, ต้นพันธุ์ -เกษตรกรนาปุ๋ ยเคมี สู ตร
สละ
15 - 15 -15 ไปใช้ในการบารุ งต้นพืช
-สนับสนุนปุ๋ ยเคมี
ต่างๆ
สู ตร 15 - 15 -15
2. การปลูกปาล์มน้ ามัน
-ถ่ายทอดความรู ้การปลูกและ -เกษตรกรมีความรู ้การปลูกและการ
การปฏิบตั ิดูแลรักษาปาล์ม
ปฏิบตั ิดูแลรักษาปาล์มน้ ามัน
น้ ามัน
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
ความรู ้
3. การปลูกมะนาว
-ถ่ายทอดความรู ้การปลูกและ -เกษตรกรมีความรู ้ในการปลูกและ
การปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นมะนาว ปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นมะนาว
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
ความรู ้
4. การเพาะเห็ด
-ถ่ายทอดความรู ้และฝึ ก
-เกษตรกรมีความรู ้การเพาะและการ
ปฏิบตั ิการเพาะเห็ด
ปฏิบตั ิดูแลรักษาเห็ด
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
ความรู ้
5.

การปลูกมะพร้าวน้ าหอม -ถ่ายทอดความรู ้การปลูกและ
การปฏิบตั ิดูแลรักษาต้น
มะพร้าวน้ าหอม
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
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-เกษตรกรมีความรู ้ในการปลูกและ
ปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ าหอม
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
ความรู ้

5 ข้ อมูลการพัฒนาการผลิตพืชของเกษตรกร
จากการข้อมูลการดาเนิ นกิ จกรรมการผลิตต่างๆ ของเกษตรกร จึ งได้ทาการคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่ อ
นามาใช้ในการพัฒนาการผลิ ตให้เหมาะสม ลดต้นทุ น เพิ่ มผลผลิ ตและคุ ณภาพ ส่ งผลให้เกษตรกรมี รายได้
เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร
ลาดับ
กิจกรรม
รู ปแบบการพัฒนา
ผล/ประโยชน์ ที่เกษตรกรได้ รับ
ที่
1. การผสมปุ๋ ยเคมีใช้เอง -ถ่ายทอดความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ
-เกษตรกรมีความรู ้ในการผสม
การผสมปุ๋ ยเคมีใช้เอง
ปุ๋ ยเคมี ใช้เอง
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
-เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
ความรู ้
-เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
ในการซื้ อปุ๋ ยเคมี
-เกษตรกรมีการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตรๆ ตรง
ตามความต้องการของพืช ส่ งผล
ทาให้เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
2. การปลูกข้าวโพดหวาน -ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี
-เกษตรกรมีความรู ้ในการผลิต
การผลิตข้าวโพดหวานตาม
ข้าวโพดหวานตามคาแนะนาของ
คาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
และจัดทาแปลงทดสอบร่ วมกับ -เกษตรกรมีเอกสารอ่านเพิ่มพูน
เกษตรกร
ความรู ้
-แจกจ่ายเอกสารคาแนะนา
-เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวโพดหวาน
เพิ่มขึ้น และส่ งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
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6 ข้ อมูลความคิดเห็นและเหตุผลการดารงชีพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลความคิดเห็นและเหตุผลการดารงชีพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปรากฏผล
ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นและเหตุผลการดารงชีพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ลาดับ
ประเด็น
ผลการสั มภาษณ์
ที่
1. สภาพสวน
มี 2 ลักษณะคือ แบบเกษตรผสมผสาน มีท้ งั การปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ และเลี้ยงปลา และแบบปลูกพืชผสมผสานหลากหลาย
ชนิด
2. เหตุผลการเลือกปลูกพืช
เลือกตามความถนัดและความชานาญ รวมทั้งตามความต้องการ
เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ และ
ของตลาด
เลี้ยงปลา
3. พื้นที่ทาการเกษตร
มีพ้ืนที่ทาการเกษตร 3 - 37 ไร่ ซึ่ งเพียงพอต่อการทาการเกษตร
และไม่มีความต้องการเพิ่มพื้นที่ทาการเกษตร
4. ปัญหาน้ าท่วม
ไม่มีการแก้ไขปั ญหาใดๆ นอกจากการรอให้น้ าแห้งตาม
ธรรมชาติ
5. ปัญหาภัยแล้ง
เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากมีแหล่งน้ า
สาหรับใช้ในหน้าแล้ง
6. ปัญหาโรค-แมลงระบาด
ประสบกับปัญหาโรค-แมลงระบาดเพียงเล็กน้อย จะไม่นิยมใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดโรค-แมลง เกษตรกรจะมีการแก้ไขปัญหา
โดยการใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันกาจัดโรค-แมลง
7. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า
ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่าเป็ นช่วงๆ เท่านั้น ไม่มีการ
แก้ไขปัญหาใดๆ จะจาหน่ายผลผลิตตามราคาตลาด
8. ปัญหาการขาดแคลน
จะใช้แรงงานในครัวเรื อนและไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพื่อทา
แรงงาน
การเกษตร
9. ปัญหาการขาดเงินทุน
เกษตรกรใช้ทุนส่ วนตัวในการทาการเกษตร หากมีปัญหาการ
ขาดเงินทุนในการทาการเกษตร มีการแก้ไขปั ญหาโดยการกูย้ ืม
เงิ นจากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาเป็ น
เงินทุนในการทาการเกษตร
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7 ข้ อมูลการสั มภาษณ์ ความพึงพอใจที่มตี ่ อเจ้ าหน้ าที่ที่มาดาเนินการให้ คาปรึกษาและแนะนาเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาดาเนินการให้คาปรึ กษาและแนะนาเทคโนโลยี
ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาดาเนินการให้คาปรึ กษาและแนะนาเทคโนโลยี
ลาดับ
ระดับความ
ประเด็น
ที่
พึงพอใจ
1. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู ้
พอใจมาก
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาตรงประเด็น และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
พอใจมาก
3. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ตรวจติดตามงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
พอใจมาก
4. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก
พอใจมาก
5. เจ้าหน้าที่น่าเชื่อถือให้คาแนะนาตรงตรงตามหลักวิชาการ
พอใจมาก
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
พอใจมาก
7. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิภารกิจอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
พอใจมาก
8. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมัน่ ยินดี เต็มที่ในการบริ การ
พอใจมาก
9. หน่วยงานมีการเปิ ดโอกาสให้ท่านเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
พอใจมาก
8 ข้ อมูลการสั มภาษณ์ ความพึงพอใจที่มตี ่ อการเป็ นอยู่ การทาการเกษตร และการใช้ เทคโนโลยีการผลิตพืช
หรื อกิจกรรมที่เพิม่ เติม
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อการเป็ นอยู่ การทาการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
หรื อกิจกรรมที่เพิ่มเติมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการเป็ นอยู่ การทาการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
หรื อกิจกรรมที่เพิ่มเติมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็น
ความพอใจกับสภาพความเป็ นอยูป่ ัจจุบนั
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเห็นต่อเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
ความพอใจในรายได้/ปี ที่ครัวเรื อนหามาได้
ความพอใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนา
-การปลูกพืชผักสมุนไพร
-การปลูกปาล์มน้ ามัน
-การปลูกมะนาว
-การเพาะเห็ด
-การปลูกมะพร้าวน้ าหอม
-การขยายพันธุ์มะนาว, ต้นไม้ผลอื่น
-การผสมปุ๋ ยเคมีใช้เอง
-การปลูกข้าวโพดหวาน
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ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

รู ปแบบระบบทาการเกษตรของเกษตรกรที่สารวจพบจะมี 2 รู ปแบบ คือ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่
มีท้ งั กิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง และระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิ ด ซึ่ งทั้ง 2
รู ปแบบ เป็ นรู ปแบบของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้ นไปในพื้นที่เดี ยวกัน และกิ จกรรม
เหล่านี้ จะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง ดังนั้น จึงเป็ นระบบที่นาไปสู่ การเกษตรแบบ
ยัง่ ยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ลดความเสี่ ยงจากความ
แปรปรวนของสภาพลม ฟ้ า อากาศ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแต่ละปี ซึ่ งมีแนวโน้ม
จะรุ นแรงมากขึ้ น เช่ น เกิ ดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้ งช่ วง น้ าท่ วมฉับพลัน เป็ นต้น จึ งเป็ นปั ญหาที่ ก่อให้เ กิ ดความ
เสี ยหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว (2) ลดความเสี่ ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต
ในการดาเนิ นระบบการเกษตรที่ มีเพียงกิ จกรรมเดี ยว ที่ มีการผลิตเป็ นจานวนมาก ผลผลิตที่ ได้เมื่อออกสู่ ตลาด
พร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็ นข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรื อพืชผัก เมื่อมีปริ มาณเกินความต้องการของตลาดย่อมทาให้ราคาของ
ผลผลิตต่ าลง การแปรเปลี่ยนพื้นที่ นาหรื อไร่ บางส่ วนมาดาเนิ นการระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่ วยลด
ความเสี่ ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ เนื่ องจากเกษตรกรสามารถจะเลือกชนิ ดพืชปลูกและ
เลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้เป็ นอย่างดี (3) ลดความเสี่ ยงจากการระบาดของศัตรู พืช
ในการดาเนิ นกิ จกรรมการปลูกพื ชเพี ยงอย่างเดี ยว เกษตรกรจะมี ความเสี่ ยงอย่างมากเมื่ อเกิ ดการระบาดของ
ศัตรู พืชขึ้น เกษตรกรจะไม่มีรายได้จากกิจกรรมอื่นมาเจือจุนครอบครัวได้ (4) ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้
ตลอดปี การดาเนิ นระบบเกษตรผสมผสานซึ่ งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน จะก่อประโยชน์ในด้าน
ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งอาจจะเป็ นรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายได้ประจาฤดูกาล (5) ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์ (Species Diversity) การดาเนิ นระบบเกษตร
ผสมผสาน ซึ่ งจะมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่ เดี ยวกัน พบว่าทาให้เกิดความหลากหลายทางชี วพันธุ์ (Species
Diversity) เกิดขึ้นในพื้นที่ (6) ช่วยกระจายการใช้แรงงาน ทาให้มีงานทาตลอดปี เป็ นการลดปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกนอกภาคการเกษตร และในสภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าของประเทศขณะนี้ ทาให้เกิ ดปั ญหาคนว่างงาน
จานวนมาก ระบบเกษตรผสมผสานจะรองรั บแรงงานเหล่านี้ ได้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากระบบเกษตรผสมผสาน มี
กิจกรรมหลายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการใช้แรงงานแตกต่างกันไป เมื่อรวมกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ไว้ดว้ ยกันใน
ระบบเกษตรผสมผสานจึ งมีการใช้แรงงานมากขึ้ น มี การกระจายแรงงานไปตามกิ จกรรมต่าง ๆ ตลอดปี เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับระบบเกษตรที่มีกิจกรรมเดียว และสามารถลดปั ญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ได้ (7)
ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิ จกรรมต่าง ๆ ในระดับไร่ นา เป็ นการช่วยอนุ รักษ์ทรัพยากรใน
ระดับไร่ นาไม่ให้เสื่ อมสลายหรื อถูกใช้ให้หมดไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบเกษตรผสม ผสานจะมีการ
เกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน เช่น ปลูกไม้ผลรอบบ่อปลา และเลี้ยงไก่เนื้ อบนบ่อปลา แล้วพบว่ามูลและอาหารของไก่
ที่ตกลงไปในบ่อปลา จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชอาหารของปลา ทาให้ปลามีอาหารอุดมสมบูรณ์ (8) ช่วยให้
เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน ในการดาเนินระบบเกษตรผสมผสานที่มีหลายกิจกรรม
ช่วยทาให้เกษตรกรสามารถมีอาหารไว้บริ โภคในครอบครัวครบ ทุกหมู่ โดยอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตจะได้
จากข้าว ข้าวโพด อาหารประเภทโปรตี น จะได้จากไก่ ปลา พื ชตระกูลถัว่ อาหารประเภทวิตามิน เส้นใยจาก
พื ช ผัก ผลไม้แ ละเห็ ด ฟาง ช่ ว ยท าให้เ กษตรกรสามารถลดค่ า ใช้จ่ า ยค่ า อาหารและมี ก าร ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
โภชนาการและสุ ขภาพของเกษตรกรในท้องถิ่นให้ดีข้ ึน (9) ช่วยทาให้คุณภาพชี วิตของเกษตรกรดีข้ ึน การดาเนิ น
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กิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสานช่วยทาให้มีการกระจายการใช้แรงงาน ทาให้มีงานทาตลอดทั้งปี และมีการ
กระจายรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นการลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ ภาคอื่น ๆ
เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกจากท้องถิ่น ทาให้ครอบครัวได้อยู่กนั พร้อมหน้าทั้งพ่อ แม่ ลูก ช่ วยทาให้สภาพ
จิตใจดีข้ ึน สภาพทางสังคมในท้องถิ่นดีข้ ึน ช่วยทาให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ ึน
และจากผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อการเป็ นอยู่ การทาการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช หรื อกิจกรรมที่เพิ่มเติมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชี พและประกอบอาชี พทางการเกษตร ได้แก่ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกิ น โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึงผลที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ (3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดี หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งได้มีการยึดถือ 2 เงื่ อนไข คือ (1) เงื่ อนไขความรู ้
ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้น
มาพิ จารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่ อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิ บตั ิ และ(2) เงื่ อนไข
คุณธรรม ที่ จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
สรุ ปผลการทดลอง
ระบบการทาเกษตรแบบผสมผสานที่มีท้ งั กิ จกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง หรื อระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลายชนิด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ+ความมี
เหตุผล+การมีภูมิคุม้ กันที่ ดี) ถือว่าเป็ นรู ปแบบระบบเกษตรที่ มีความเหมาะสมและมี ความยัง่ ยืน เนื่ องจาก
ระบบเกษตรรู ปแบบนี้สามารถทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ ยงและความ
เสี ยหายจากปัญหาภัยธรรมชาติ ลดความเสี ยหายจากปั ญหาโรคและแมลงเข้าทาลาย และลดปั ญหาราคาสิ นค้า
เกษตรตกต่ า แต่สาหรับในการพิจารณาคัดเลือกชนิ ดของพืชที่จะปลูก ชนิ ดสัตว์ที่จะเลี้ยง และชนิ ดสัตว์น้ าที่
จะเลี้ยง เกษตรกรจะต้องเลือกกิ จกรรมและชนิ ดตามความถนัด ความชานาญ และควรมีการศึ กษาหาความรู ้
เพิ่มเติม รวมทั้งต้องคานึ งถึงขนาดพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ เงินทุน จานวนแรงงาน แหล่งน้ าที่เพียงพอ และให้ทา
การผลิตตามความต้องการของตลาดด้วย

718

เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2538. ทางเลือกสู่ เกษตรกรรมยัง่ ยืน. เอกสารเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง และระบบ
การผลิตทางการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 97 หน้า.
สถาบันวิจยั การทาฟาร์ ม . 2532. ระบบเกษตรผสมผสาน. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 117 หน้า.
สาวิตร มีจุย้ และพิชยั สุ รพลไพบูลย์. 2551. โครงการการพัฒนาทางเลื อกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทน
การปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีส่วนร่ วมของจังหวัดน่าน. เครื อข่ายวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิ งพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. 2549. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุ งเทพฯ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
อภิพรรณ พุกภักดี. 2526. ระบบการปลูกพืช. ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

719

