
ทดสอบและพฒันาต้นแบบระบบการผลติพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในจังหวดัปัตตานี 
 
ศุกร์  เกบ็ไว้1  นูรอาดลีฮั  เจะโด1  จติต์  เหมพนม1     

 

บทคัดย่อ 
ทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน

จงัหวดัปัตตานี ด าเนินการในแปลงทดลองศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกนัยายน2558 คดัเลือกเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 1 ครัวเรือน จ านวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีต าบลม่วงเต้ีย 
อ  าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี และจดัท าแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี จ านวน 1 แปลง พ้ืนท่ี 5 ไร่ (ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชหลกั) 
โดยการวิจยัและพฒันากระบวนการพฒันาการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คดัเลือกชนิดพืช
ปลูกท่ีเป็นความตอ้งการของเกษตรกร มีตลาดรองรับ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี จดัระบบการ
ปลูกให้เหมาะสมในการปลูกพืชผสมผสาน พบว่า ในปี 2557 พืชปลูกให้ผลผลิตรวม 14,706 กิโลกรัม/ไร่ มี
ตน้ทุนการผลิตรวม 36,470 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิรวม 144,320 บาท/ไร่ และในปี 2558 พืชปลูกใหผ้ลผลิต
รวม 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตรวม 33,150 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิรวม 138,280 บาท/ไร่ ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เสริมขณะท่ีพืชหลกัยงัไม่ให้ผลผลิต นอกจากน้ียงัสามารถลดตน้ทุนการผลิตจากการน า
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการปรับปรุงบ ารุงดินและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ส่งผลให้
เกิดความยัง่ยืนทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม และเป็นการป้องกนัสุขภาพร่างกายของเกษตรกรไม่ให้
ไดรั้บผลกระทบจากการใชว้ตัถุอนัตรายจากการท าการเกษตร 
 
ค าส าคัญ : ระบบการผลิตพืช  เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 
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ค าน า 
จงัหวดัปัตตานี มีลกัษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือ และทางตะวนัออก เป็นชายหาดยาวเลียบอ่าว

ไทย ส่วนตอนกลางและตอนใตเ้ป็นท่ีราบลุ่ม และพ้ืนท่ีภูเขา มีลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองดา้น คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,280-2,600 มิลลิเมตร/ปี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี, 2555) จงัหวดัปัตตานีมีพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 885,363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.24 ของพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 92,093 
ครัวเรือน (ส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี, 2557) มีสภาพพ้ืนท่ีในการท าเกษตรกรรม 4 ลกัษณะ คือ พ้ืนท่ีลอน
ลาด พ้ืนท่ีราบสูง พ้ืนท่ีราบน ้ าท่วมถึง และพ้ืนท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมขงัสามารถระบายน ้ าได ้และท าการเกษตร 2 
ระบบ คือ 1) ปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยมีพืชหลกัคือ ยางพารา และมีการปลูกพืชผกับริเวณรอบบา้น 2) ปลูกพืช
ผสมผสาน โดยมีพืชหลกัคือ ยางพาราและขา้ว พืชรองคือ พืชทอ้งถ่ิน ไมผ้ล-ไมย้ืนตน้ มีการเล้ียงสัตวแ์ละท า
ประมง และมีการปลูกพืชผกับริเวณรอบบา้น (ศุกร์ และคณะ 2558)    

จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีของจงัหวดัปัตตานี สรุปไดว้่า
ปัญหาแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัชนิดพืชและสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรท่ีมีอยู่ท่ีจะช่วยสนบัสนุน
กระบวนการผลิต ปัญหาส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว ท าให้เกษตรกรมกัประสบปัญหา
รายไดต้ ่า ขาดความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ดา้นอนุรักษดิ์นและน ้า จากประเด็นปัญหาต่างๆ
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ท าใหร้ะบบการผลิตไม่มีความยัง่ยืนทั้งดา้นผลผลิต คุณภาพและรายได ้
เกษตรกรยงัคงมีการพ่ึงพาปัจจยัภายนอกอยูม่าก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ขาดความรู้
ในการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุให้ตน้ทุนการผลิตสูง รายไดต้ ่า ผลผลิตดอ้ยคุณภาพ สภาพแวดลอ้มเส่ือม
โทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดงันั้นควรศึกษาหาแนวทางการวิจยัระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัปัตตานี โดยยึดหลกัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงเนน้ความส าคญัในการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาในลกัษณะท่ีมุ่งใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกับวิธีการท่ีส าคัญของพระองค์อีกประการหน่ึง คือ การ
ประหยดั ทรงเนน้ความจ าเป็น ท่ีจะลดค่าใชจ่้าย ในการท ามาหากินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอาศยั
พ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั 

  จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบและพฒันาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัปัตตานี เพ่ือสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิต
เกษตรกรรายย่อยให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ท าให้เกษตรกรมีรายไดอ้ย่างย ัง่ยืนและชุมชนมีความเขม้แข็ง มี
คุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึนและสร้างจิตส านึกในดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้า โดยมีเป้าหมายใหเ้กษตรกรทัว่ไปมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัรูปแบบวิธีการจดัระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
     วสัดุอุปกรณ์ 
 ตน้กลา้ปาลม์น ้ ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 8 เดือน เมล็ดพนัธ์ุพืชผกั เช่น พริกหนุ่ม มะเขือยาว 
ฟักทอง มะระจีน มะระข้ีนก บวบ ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ และแตงกวา ถัว่ลิสง สับปะรด พนัธ์ุปัตตาเวีย และออ้ยคั้น
น ้า พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50 ปุ๋ยเคมีสูตร  0-3-0  0-0-60  15-15-15  21-0-0  13-13-21 คีเซอร์ไรต ์และโบเรท ปุ๋ยหมกั 
ปุ๋ยคอก และสารสกดัสะเดา 

วธีิการ 
คดัเลือกเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ คดัเลือกพ้ืนท่ี และจดัท าแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใต้

ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี จ านวน 1 แปลง พ้ืนท่ี 5 
ไร่ (ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชหลกั) โดยการวิจยัและพฒันากระบวนการพฒันาการปลูกพืชผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ท าการคดัเลือกชนิดพืชท่ีมีความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี มีตลาดรองรับ และเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี โดยจดัระบบการปลูกใหเ้หมาะสม ในการปลูกพืชผสมผสาน 

1. ด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 1 ครัวเรือน บา้นเลขท่ี 32/1 หมู่ท่ี 4 ต าบล
ม่วงเต้ีย อ  าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี โดยใชแ้รงงานในครัวเรือน 2 ราย (นางตีกอมือเสาะ ยโูซะ และนายมะปอ
เซ็ง ยโูซะ) และคดัเลือกพ้ืนท่ีภายในศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี  

2. การเตรียมดิน  
    1.1 เกบ็ตวัอยา่งดินเพ่ือทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินก่อนปลูกพืช (ภาคผนวกท่ี 1) 
    1.2 เตรียมพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั โดยการไถ 1 คร้ัง ตากดิน 7 วนั ไถพรวน 2 คร้ัง วางแผนผงัแปลง

แบบสามเหล่ียมดา้นเท่า ใหแ้ถวปลูกหลกัอยูใ่นแนวเหนือ-ใต ้ใชร้ะยะปลูก 9x9x9 เมตร 
     เตรียมหลุมปลูก โดยการขุดหลุมให้มีขนาดกว้างกว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อยให้มีลักษณะรูป

ทรงกระบอก แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกนั รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 อตัรา 0.5 กิโลกรัม/หลุม 
      ปลูกตน้กลา้ปาลม์น ้ ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 8 เดือน ในแปลงวิจยัฯ พ้ืนท่ี 5 ไร่ เม่ือวนัท่ี 2 

มิถุนายน 2557 โดยใส่ดินชั้นบนลงกน้หลุม และใส่ดินชั้นล่างตามลงไป จดัตน้กลา้ให้ตั้งตรงแลว้จึงอดัดินให้
แน่น การปฏิบติัดูแลรักษา มีการก าจดัวชัพืชก่อนการใสปุ๋ย และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
(ภาคผนวกท่ี 2) 

3. วิธีการปลูก การปลูกพืชแซมในสวนปาลม์น ้ามนั เช่น พืชผกั และสับปะรด ปลูกห่างจากแถวปาลม์
น ้ามนั 1.5 เมตร และออ้ยคั้นน ้า ปลูกห่างจากแถวปาลม์น ้ามนั 2 เมตร (กรมวิชาการเกษตร, 2547)      

ก่อนปลูกมีการน าปุ๋ยมูลโค ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาไดใ้นชุมชนมาใชใ้นการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์แก่ดินในแปลงท่ีปลูกผกั  การก าจดัวชัพืช ก าจดัโดยใชจ้อบและน าเศษซากของวชัพืชมาท าเป็นปุ๋ย
หมกั เพ่ือน ามาหมุนเวียนใชใ้นแปลงท่ีมีการปลูกพืชผกั เศษซากของพืชผกักน็ ามารวมกบัเศษซากของวชัพืช ท า
เป็นปุ๋ยหมกัต่อเน่ืองกนัไป นอกจากน้ียงัมีการน าเมล็ดสะเดาท่ีมีอยู่ในชุมชนมาหมกั ตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือใชฉี้ดพ่นแมลงศตัรูพืชในแปลงผกั การจดัการวชัพืชและแมลงศตัรูพืชดงักล่าวจะเป็นการลด
การใชส้ารเคมีไดใ้นระดบัหน่ึง และมีวิธีการปฏิบติัดูแลรักษาพืชตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แต่ลด
การใชปุ๋้ยเคมีลงคร่ึงหน่ึงจากค าแนะน า และไม่มีการใชว้ตัถุอนัตรายในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  
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ด าเนินการปลูกพืชในแปลงตน้แบบฯ ใชร้ะยะปลูกและขนาดของพ้ืนท่ีแปลงปลูกแตกต่างกนั ดงัน้ี 
พริกหนุ่ม ใชร้ะยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x20 เมตร มะเขือยาว ใชร้ะยะปลูก 50x100 เซนติเมตร 
มีพ้ืนท่ีปลูก 4x20 เมตร ฟักทอง ใชร้ะยะปลูก 200x200 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x20 เมตร มะระจีน ใชร้ะยะ
ปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x20 เมตร มะระข้ีนก ใชร้ะยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x10 
เมตร บวบ ใชร้ะยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x30 เมตร ถัว่ฝักยาว ใชร้ะยะปลูก 50x75 เซนติเมตร มี
พ้ืนท่ีปลูก 4x30 เมตร แตงกวา ใชร้ะยะปลูก 50x75 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 4x30 เมตร ถัว่ลิสง ใชร้ะยะปลูก 
50x20 เซนติเมตรมีพ้ืนท่ีปลูก 4x15 เมตร สบัปะรด ใชร้ะยะปลูก 30x80 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร่ ออ้ยคั้นน ้า 
ใชร้ะยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีปลูก 2 ไร่ พืชผกัมีการปลูกหมุนเวียน 3 ฤดูปลูก  

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ปี 2557 พบว่า พืชปลูกมีอายุการออกดอกและอายุการเก็บเก่ียวแตกต่างกนัไปตามชนิดพืช ดงัน้ี พริก
หนุ่ม มีอายุออกดอก 65 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 85 วนัหลงัปลูก มะเขือยาว มีอายุออกดอก 54 วนัหลงั
ปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 75 วนัหลงัปลูก ฟักทอง มีอายุออกดอก 45 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 100 วนั
หลงัปลูก มะระจีน มีอายุออกดอก 36 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 52 วนัหลงัปลูก มะระข้ีนก มีอายุออก
ดอก 34 วนัหลงัปลูก และมีอายเุกบ็เก่ียว 48 วนัหลงัปลูก บวบ มีอายอุอกดอก 36วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 
52 วนัหลงัปลูก ถัว่ฝักยาว มีอายุออกดอก 38 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 48 วนัหลงัปลูก แตงกวา มีอายุ
ออกดอก 28 วนัหลงัปลูก และมีอายเุกบ็เก่ียว 35 วนัหลงัปลูก ถัว่ลิสง มีอายุออกดอก 38 วนัหลงัปลูก และมีอายุ
เกบ็เก่ียว 110 วนัหลงัปลูก (ตารางท่ี 1)  

ดา้นผลผลิต  พืชปลูกใหผ้ลผลิตรวมทั้งหมด 14,706 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตรวมทั้งหมด 36,470 
บาท/ไร่ มีรายได้รวมทั้ งหมด 177,070 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิรวมทั้งหมด 144,320 บาท/ไร่ โดยมี
รายละเอียดเรียงตามล าดบัรายไดสุ้ทธิ ดงัน้ี 

ฟักทอง ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,900 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000 
บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 26,100 บาท/ไร่ 

พริกหนุ่ม ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 996 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,900 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 29,880 
บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 25,980 บาท/ไร่ 

มะเขือยาว ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,820 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,800 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
21,840 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 18,040 บาท/ไร่ 

มะระจีน ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,850 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,500 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
22,200 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 17,700 บาท/ไร่ 

แตงกวา ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,040 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,000 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,400 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 16,400 บาท/ไร่  

มะระข้ีนก ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,650 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,150 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
19,800 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 15,650 บาท/ไร่ 
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บวบ ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,800 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,450 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 18,000 
บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 13,550 บาท/ไร่ 

ถัว่ฝักยาว ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,150 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,050 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
14,950 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 10,900 บาท/ไร่ 

ถัว่ลิสง ให้ผลผลิตเฉล่ีย 400 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,720 บาท/ไร่ ไม่ไดจ้ าหน่าย ไว้
บริโภคในครัวเรือน (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 1  ชนิดพืช วนัปลูก อายุออกดอก และอายุเก็บเก่ียวผลผลิตพืชแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ปี 2557 

ชนิดพืช อายุออกดอก (วนัหลงัปลูก) อายุเกบ็เกีย่ว (วนัหลงัปลูก) 

      1. พริกหนุ่ม 65 85 
      2. มะเขือยาว 54 75 
      3. ฟักทอง 45 100 
      4. มะระจีน 36 52 
      5. มะระข้ีนก 34 48 
      6. บวบ  36 52 
      7. ถัว่ฝักยาว 38 48 
      8. แตงกวา 28 35 
      9. ถัว่ลิสง 38 110 

ตารางที่ 2  ผลผลิตพืชและผลตอบแทนของพืชปลูกแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร 
                ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ปี 2557 

     ชนิดพืช 
ผลผลติ  ต้นทุนการผลติ  รายได้  รายได้สุทธิ  

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

   1. ฟักทอง 3,000 3,900 30,000 26,100 
   2. พริกหนุ่ม   996 3,900 29,880 25,980 
   3. มะเขือยาว 1,820 3,800 21,840 18,040 
   4. มะระจีน 1,850 4,500 22,200 17,700 
  5. แตงกวา 2,040 4,000 20,400 16,400 
  6. มะระข้ีนก 1,650 4,150 19,800 15,650 
  7. บวบ  1,800 4,450 18,000 13,550 
  8. ถัว่ฝักยาว 1,150 4,050 14,950 10,900 
  9. ถัว่ลิสง    400 3,720 - - 

       รวม 14,706 36,470 177,070 144,320 
หมายเหตุ :   พริกหนุ่ม ราคา 30 บาท/กก.  มะเขือยาว ราคา 12 บาท/กก.  ฟักทอง ราคา 10 บาท/กก.  มะระจีน ราคา 12 บาท/กก.  

มะระข้ีนก ราคา 12 บาท/กก.  บวบ ราคา 10 บาท/กก.  ถัว่ฝักยาว ราคา 13 บาท/กก. และแตงกวา ราคา 10 บาท/กก. 
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ปี 2558 พบว่า พืชปลูกมีอายุการออกดอกและอายุการเก็บเก่ียวแตกต่างกนัไปตามชนิดพืช ดงัน้ี พริก
หนุ่ม มีอายุออกดอก 65 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 86 วนัหลงัปลูก มะเขือยาว มีอายุออกดอก 54 วนัหลงั
ปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 75 วนัหลงัปลูก มะระจีน มีอายุออกดอก 39 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 55 วนั
หลงัปลูก มะระข้ีนก มีอายอุอกดอก 38 วนัหลงัปลูก และมีอายเุกบ็เก่ียว 52 วนัหลงัปลูก บวบ มีอายุออกดอก 38 
วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 54 วนัหลงัปลูก ถัว่ฝักยาว มีอายุออกดอก 40 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 
50 วนัหลงัปลูก แตงกวา มีอายุออกดอก 29 วนัหลงัปลูก และมีอายุเก็บเก่ียว 36 วนัหลงัปลูก และผกับุง้ มีอายุ
เกบ็เก่ียว 22 วนัหลงัปลูก ส่วนสบัปะรด และออ้ยคั้นน ้า ยงัไม่ถึงระยะเวลาเกบ็เก่ียวผลผลิต (ตารางท่ี 3)  

ดา้นผลผลิต พืชปลูกใหผ้ลผลิตรวมทั้งหมด 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตรวมทั้งหมด 33,150 
บาท/ไร่ มีรายได้รวมทั้ งหมด 171,430 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิรวมทั้งหมด 138,280 บาท/ไร่ โดยมี
รายละเอียดเรียงตามล าดบัรายไดสุ้ทธิ ดงัน้ี 

พริกหนุ่ม ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,040 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,900 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
26,000 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 22,100 บาท/ไร่ 

ผกับุง้จีน ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,020 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,300 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
24,240 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 19,940 บาท/ไร่  

มะระจีน ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,935 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,500 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
23,220 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 18,720 บาท/ไร่ 

มะเขือยาว ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,780 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,800 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
21,360 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 17,560 บาท/ไร่ 

แตงกวา ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,080 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,000 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,800 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 16,800 บาท/ไร่  

มะระข้ีนก ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,600 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,150 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,800 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 16,650 บาท/ไร่ 

ถัว่ฝักยาว ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,240 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,050 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
17,360 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 13,310 บาท/ไร่ 

บวบ ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,765 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 4,450 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 17,650 
บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 13,200 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 3  ชนิดพืช วนัปลูก อายุออกดอก และอายุเก็บเก่ียวผลผลิตพืชแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ปี 2558 

ชนิดพืช อายุออกดอก (วนัหลงัปลูก) อายุเกบ็เกีย่ว (วนัหลงัปลูก) 

      1. พริกหนุ่ม 65 86 

      2. มะเขือยาว 54 75 

      3. มะระจีน 39 55 

      4. มะระข้ีนก 38 52 

      5. บวบ 38 54 

      6. ถัว่ฝักยาว 40 50 

      7. แตงกวา 29 36 

      8. ผกับุง้จีน - 22 

      9. สบัปะรด - - 

      10. ออ้ยคั้นน ้า - - 
ตารางที่ 4  ผลผลิตพืชและรายไดข้องพืชปลูกแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ปี 2558 

     ชนิดพืช 
ผลผลติ  ต้นทุนการผลติ  รายได้  รายได้สุทธิ  

(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

   1. พริกหนุ่ม 1,040 3,900 26,000 22,100 

  2. ผกับุง้จีน 2,020 4,300 24,240 19,940 

   3. มะระจีน 1,935 4,500 23,220 18,720 

  4. มะเขือยาว 1,780 3,800 21,360 17,560 

   5. แตงกวา 2,080 4,000 20,800 16,800 

   6. มะระข้ีนก 1,600 4,150 20,800 16,650 

   7. ถัว่ฝักยาว 1,240 4,050 17,360 13,310 

   8. บวบ  1, 765 4,450 17,650 13,200 

   9. สบัปะรด - - - - 

   10. ออ้ยคั้นน ้า - - - - 

       รวม 11,695 33,150 171,430 138,280 
หมายเหตุ :  พริกหนุ่ม ราคา 25 บาท/กก.  มะเขือยาว ราคา 12 บาท/กก.  มะระจีน ราคา 12 บาท/กก. มะระข้ีนก ราคา 13 บาท/กก.   
                    บวบ ราคา 10 บาท/กก.  ถัว่ฝักยาว ราคา 14 บาท/กก. แตงกวา ราคา 10 บาท/กก.  และผกับุง้ ราคา 10 บาท/กก. 
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พืชผกัท่ีปลูกทั้งสองปี จะเห็นว่า มีพืชผกัท่ีซ ้ ากนัอยู่ 7 ชนิด คือ พริกหนุ่ม มะเขือยาว แตงกวา มะระ
ข้ีนก บวบ มะระจีน และถัว่ฝักยาว แมว้่าบางพืชจะให้รายไดสุ้ทธิต่อไร่ต ่า แต่เกษตรกรก็ยงัคงนิยมปลูก นั่น
หมายความวา่ ในตลาดทอ้งถ่ิน ยงัมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เกษตรกรจะเลือกเพียงเฉพาะพืช
ท่ีใหร้ายไดสุ้ทธิต่อไร่สูงเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้เพราะความตอ้งการของตลาดในชุมชนจะเป็นตวัจ ากดั ในปี 2557 
จะเห็นว่าฟักทองใหร้ายไดสุ้ทธิสูงสุดถึง 26,100 บาท แต่ในปี 2558 เกษตรกรกลบัไม่ปลูก เน่ืองจากไม่มีความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน ตลาดจึงเป็นตวัก าหนดชนิดพืชท่ีส าคญั นอกจากน้ี การน าทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน ์ โดยการน าปุ๋ยมูลโค ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากเศษซากวชัพืชและของเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินหรือในแปลง
ปลูก มาใชใ้นการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าใหดิ้นร่วนซุย และเพ่ิมอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน การก าจดัแมลงศตัรูพืชโดย
ใชน้ ้ าหมกัจากสารสกดัสะเดา การก าจดัวชัพืชโดยใชจ้อบ การปฏิบติัในลกัษณะน้ีก็เป็นปัจจยัท่ีช่วยลดตน้ทุน
การผลิต เสริมรายไดสุ้ทธิให้สูงข้ึน ลดการใชส้ารเคมี ช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มให้แก่พ้ืนท่ี และลดความเส่ียง
จากสารเคมีต่อผูป้ฏิบติัและผูบ้ริโภค  

การน าผลผลิตของพืชผกัมาผนวกกบัรายไดจ้ากการจ าหน่าย จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถบริโภค
พืชผกัท่ีผลิตเองลดค่าใชจ่้าย ส่วนท่ีเหลือสามารถจ าหน่ายเป็นรายไดจุ้นเจือครอบครัวไดอ้ย่างพอเพียง สร้าง
ความมั่นคงในอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องออกไปรับจ้างต่างพ้ืนท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายและก่อเป็นปัญหา
ครอบครัวตามมา 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ทดสอบและพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดั
ปัตตานี โดยมีปาลม์น ้ามนัเป็นพืชหลกั มีพืชผกัและพืชไร่เป็นพืชเสริมรายไดข้ณะท่ีปาลม์น ้ามนัยงัไม่ใหผ้ลผลิต 
ในปี 2557 พบว่า พืชปลูกให้ผลผลิตรวม 14,706 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิตรวม 36,470 บาท/ไร่ และมี
รายไดสุ้ทธิรวม 144,320 บาท/ไร่ และในปี 2558 พืชปลูกใหผ้ลผลิตรวม 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ทุนการผลิต
รวม 33,150 บาท/ไร่ และมีรายไดสุ้ทธิรวม 138,280 บาท/ไร่ ท าใหเ้กิดความยัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจเกษตรกรมี
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และการจดัการปลูกพืชผกัโดยการอาศยัทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาปรับใชใ้นการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ควบคุมแมลงศตัรูพืช เกษตรกรเองกจ็ะมีพืชผกัท่ีปลอดภยัจากวตัถุอนัตรายไวบ้ริโภคในครัวเรือน ปลอดภยั
จากการใชว้ตัถุอนัตราย สามารถลดตน้ทุนการผลิต และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 ขอ้เสนอแนะ เกษตรกรควรไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกนัหรือตระกูลเดียวกนัซ ้ าท่ีเดิม เพราะจะท าให้
เกิดการระบาดของโรคได ้ควรก าจดัเศษซากพืชท่ีเป็นโรคออกจากแปลงแลว้น าไปเผาท าลายนอกแปลง และ
หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้ เกษตรกรควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั มีการก าจดั
วชัพืชโดยใชจ้อบ และป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยใช้สารสกดัสะเดา ปฏิบติักนัไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดการใช้
สารเคมี ใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ และรักษาแหล่งน ้าใหส้ะอาดในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน ทั้งยงัช่วยลดความเส่ียง
จากสารเคมีต่อผูป้ฏิบติัและผูบ้ริโภคอีกดว้ย   
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ตารางผนวกที่ 1 คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนพืชในแปลงตน้แบบฯ 

คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ 
ปริมาณ 

ความลกึ 0-15 ซม. ความลกึ 16-30 ซม. 
      1.  ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 4.50 4.75 
      2. อินทรียค์าร์บอน (%)  0.74  0.50  
      3. อินทรียวตัถุ (%) 1.28  0.86  
      4. ไนโตรเจน (%) 0.06  0.04  
      5. ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์(mg/kg) 2.71  2.30  
      6. โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์(mg/kg)  10.40  23.00  
      7. แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(cmolc/kg) 0.25  0.58  
      8. แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(cmolc/kg)  0.06  0.13  
      9. ความตอ้งการปูน (kg/rai)  530  560  
     10. การน าไฟฟ้า (ds/m) 0.03  0.02  
     11. เน้ือดิน   ดินร่วนเหนียว   ดินเหนียว 

    ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 (2557) 

 
ตารางผนวกที่ 2  อตัราการใส่ปุ๋ยปาลม์น ้ามนัอาย ุ1 ปี 

เดือนที่ใส่ปุ๋ย 
21-0-0 0-3-0 0-0-60 คีเซอร์ไรต์ โบเรท 

(กโิลกรัม/ต้น) (กรัม/ต้น) 

รองกน้หลุม  -  0.5 - - - 

1 0.1 - - - - 

3 0.2 - - 0.1 
 

6 0.2 - 0.1 - - 

9 0.3 0.8 0.2 - 30 

12 0.4 - 0.2 - - 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2547)  


