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การพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บา้นเล็กในป่าใหญ่) 
บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

ไพศอล หะยีสาและ/1  สมลักษณ์ วงษ์ตานี/1  สายใจ นุเคราะห์ชน/1 ยุวดี ตั้งใจ/1  กอซี สาแม/1 
โสพล ทองรักทอง/2  ธัชธาวินท์ สะรุโณ/2  วิชิต ตรีพันธ์/3  โนรี อิสมะแอ/4  ฉัตรชัย กิตติไพศาล/5   

 
บทคัดย่อ 

 
 โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  บ้านไอร์ปาโจ  
หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นในเขตพ้ืนที่นิคม 
สร้างตนเองสุคิริน ในปี 2539 และไดจ้ัดที่ดินท ากินให้เกษตรกร จ านวน 38 ครอบครัวๆ ละ 5.5 ไร่ พร้อมบ้านพัก 
1 หลัง ด าเนินการในรูปแบบ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล  

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้เข้าด าเนินการพัฒนาอาชีพการปลูกพืชตามพระราชด าริ  
ผลการด าเนินงานสรุปว่า ด้านการพัฒนาการปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย 0.5 ไร่ ในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐาน 
พบว่าการให้ความรู้ การสนับสนุนพันธุ์พืช พร้อมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาการปลูกพืช และการติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย รวมทั้ง
มีการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ด ท าให้ได้มีพืชอาหาร ขายเป็นรายได้เสริม เผื่อแผ่
เพ่ือนบ้าน และสามารถน ามาใช้ในการด ารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง  ด้านการพัฒนาการปลูกพืชในพ้ืนที่ 
ท าการเกษตร 5 ไร่ มีพืชหลัก ได้แก่ มังคุด ยางพารา และพืชผสมผสาน ทุกพืชมีการเจริญเติบโตดี และการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผล รวมทั้งการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) ท าให้เกษตรกรมีรายได้ 
พอเลี้ยงครอบครัวได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ภาวะสินค้ายางพาราราคาตกต่ า ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรลดต่ าลง ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การให้อบรมความรู้ในหลักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนไปบางส่วน ส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับตัวการเป็นอยู่ให้เข้ากับ
ป่า ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการ ที่ให้คนสามารถอยู่ในพ้ืนที่ป่าได้โดยมีการพ่ึงพาอาหารจากป่าและ 
ใช้ประโยชน์ป่าในเชิงอนุรักษ์  ท าให้การด าเนินชีวิตจึงมีรายจ่ายน้อยลง มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากผลผลิต 
ทางการเกษตร และการแปรรูป โดยพืชปลูกยังให้รายได้เฉลี่ย 13,763 บาท/ครัวเรือน/ปี และผลของการพัฒนา 
ได้ท าให้เกษตรกรจ านวน 2 ราย สามารถพัฒนาการเกษตรจนเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรอ่ืนๆ ได้ศึกษาถึง 
แนวทางการผลิตพืช เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเอง ส าหรับค าแนะน าในการพัฒนาต่อไป ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืช สร้างมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป การท่องเที่ยว และสร้างความโดดเด่น 
จากอัตลักษณ์พ้ืนที ่ 
 
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
3/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
4/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
5/ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 
 

 ด้วยคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
พสกนิกร และสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ณ ศาลาทรงงานวัดโต๊ะโม๊ะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 ได้มีราษฎรบุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ ที่ยากจนเข้าเฝ้า 
กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินท ากิน จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน ในขณะนั้น พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นในเขตพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน 
โดยจัดที่ดินท ากินให้ครอบครัวละ 5 ไร่ โดยด าเนินการในรูปแบบ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่า
ได้อย่างสมดุล และส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว  และงานศิลปาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริ  
ให้ด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่ที่แต่ละครอบครัวได้รับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 นิคมสร้างตนเองสุคิริน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ด าเนินโครงการนี้ตั้งแต่  
ปี 2538 เป็นต้นมา และกรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้นิคมสร้างตนเอง ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนบริเวณบ้านไอร์ปาโจ 
หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จ านวน 750 ไร่ ทั้งนี้ได้ด าเนินการคัดเลือกบุตรหลาน ของสมาชิกศิลปาชีพ 
ที่ยากจนและราษฎรที่ยากจนในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน เข้าอยู่อาศัยในพ้ืนที่โครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2539-2550 
จ านวน 38 ครอบครัว ภายหลังจากท่ีสมาชิกเข้าอยู่อาศัยในโครงการแล้ว หน่วยงานต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานแก่สมาชิกในเชิงอนุรักษ์ตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่ส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว 
ผักพ้ืนบ้าน พืชสมุนไพร เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน ส าหรับใช้บริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมในระยะสั้น ส่งเสริมปลูกไม้ผลเศรษฐกิจส าหรับรายได้ในระยะยาว ได้แก่ เงาะ ลองกอง 
ทุเรียน มังคุด ฯลฯ และปลูกพืชแซมด้วย กล้วย มะนาว สะตอ และหมาก เป็นต้น ส่งเสริมการอนุรักษ์ดูแลพ้ืนที่
ป่าต้นน้ า และส่งเสริมให้สมาชิกปลูกไม้โตเร็วชนิดต่างๆ ไว้ใช้สอยและเพ่ิมพ้ืนที่ในโครงการฯ รวมทั้งส่ง เสริม 
ให้ปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในงานศิลปาชีพ เช่น หวาย ย่านลิเภา สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปัจจัย 
การผลิตต่างๆ ที่จ าเป็นแก่สมาชิก โดยจัดตั้งเป็นกองหมุนเวียน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มร้านค้าสวัสดิการในหมู่บ้านกลุ่มศิลปาชีพ กลุ่มปลูกหวาย และกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการฝึก
ทักษะงานศิลปาชีพเพ่ิมเติม ณ พระราชวังสวนจิตรลดา และพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ส่งเสริมและดูแล
สุขภาพอนามัยแก่สมาชิกในโครงการ และจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในโครงการ ได้แก่ เด็กพิการ ผู้สูงอายุ   
เด็กวัยเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและเดือดร้อน  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนราษฎร
โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (ภาคผนวก 1) และทรงมีพระราชเสาวนีย์ ซึ่งพระราชทาน 
แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2541 มีใจความว่า “ชาวอ าเภอสุคิริน  
ที่ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 20 กว่าปี เสด็จฯ ไปครั้งแรกทุกข์ยากมาก 
กว่าจะไปถึง ท่านทุกข์ยากมาก กว่าจะไปถึง ถนนก็เป็นดินโคลนลื่น ขนาดใช้รถจิ๊ป กว่าจะไปถึงก็แย่แล้ว ก็มีนิคม
สร้างตนเองที่นั่น ประกอบไปด้วย ชาวอีสาน ชาวไทยทางใต้ต่างๆ ไทยอิสลาม ไทยพุทธ คนอีสาน ซึ่งทางการ 
ได้แบ่งพ้ืนที่ให้ส าหรับ ท านา ท าไร่ เพราะว่าเดิมที่เค้าอยู่เนี่ย เค้าไม่มีนาไม่มี่ไร่ ไม่มีทางท ามาหากิน พอเค้ารู้ว่าที่นี่
ที่สุคิริน ตั้งนิคมขึ้นส าหรับชาวบ้านที่ยากจน เค้าก็อาสามามาคราวแรกเนี่ย  มาใหม่ๆ น้ าตาร่วงกันเป็นแถว 
เพราะว่าทางเข้าออกมันล าบากเหลือเกิน ซ้ ามีช้างป่า มีอะไรเค้าบอกว่าไหนจะสู้กับปัญหาการเงินแล้ว ยังต้องสู้กับ
ช้างอีก ต้องคอยหลบหลีกช้าง เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไปพบยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วก็มีก าลังใจ แล้วมาขอพระราชทาน 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพ้ืนที่ให้ขยายพ้ืนที่นิคมขึ้นส าหรับลูกหลานของเค้า ก็เกิดมีความศรัทธาขึ้นแล้ว
ศรีบุญของเค้าที่เค้าท าเนี่ย นอกจากท านาท าไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูแล้ว เค้ายังท าเกี่ยวกับสานลิเภา เส้นลิเภา 
สวยงามมาก แล้วก็ยังมีการทอผ้า มีการปั้น แกะสลักฝีมือดีทั้งนั้นเลย”  

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาพบว่า เกษตรกรบางรายมีการย้ายถิ่น ทิ้งบ้าน หรือให้ผู้อ่ืนมาใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและความม่ันคงของพ้ืนที่ ปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อไปได้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  8  
กรมวิชาการเกษตร ได้เข้ามาพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน และในช่วงที่เริ่มมีการย้ายถิ่น 
ได้เร่งเข้าไปท าการพัฒนาระบบเกษตรแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือการด ารงชีพได้อย่างยั่งยืน มั่นคงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

  1. วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ เพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพ จัดที่ดินท ากินให้สมาชิก 
ศิลปาชีพที่ยากจน เข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในโครงการฯ ครอบครัวละ 5 ไร่ ส่งเสริมให้สมาชิกจัดท า
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต่างๆ และมีความรู้ ทักษะฝีมือด้านศิลปาชีพ สามารถยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกให้ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ พัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรแบบผสมผสาน  
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงควบคู่กับการท าศิลปาชีพ 
 

 2. วัตถุประสงค์เฉพาะของงานกรมวิชาการเกษตร   
1) เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ท าการเกษตร แบบผสมผสานที่

เหมาะสมกับภูมิสังคม  
2) เพ่ือพัฒนาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
3) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครัวเรือนเกษตรกรสมาชิก

โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพฯ สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง มีผลผลิต
บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้เสริม 

 
วิธีด าเนินการ และสถานที่ด าเนินการ 

 
อุปกรณ์  วัสดุการเกษตร พันธุ์พืช เช่น ยางพารา RRIM 600 มังคุด เงาะ ลองกอง พันธุ์พืชพ้ืนเมือง  
  พืชผักทางการค้า ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 
 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในภาคผนวก 2) 
  1. การศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการ 

 วิธีการ   1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
  และสภาพภูมิสังคม 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศน์  
  3) ส ารวจสภาพพ้ืนที่โครงการ  
  4) สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร 
  5) จัดท าเวทีจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร 
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 2. พัฒนาการปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย (พ้ืนที ่0.5 ไร่) 
 วิธีการ  1) พัฒนาการปลูกพืชผักอายุสั้นและพืชอ่ืนๆ เพ่ือการบริโภคและใช้สอย  
  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
 

 3. พัฒนาการปลูกพืชในพ้ืนที่ท าการเกษตร (พ้ืนที่ 5 ไร่)  
 วิธีการ  1) พัฒนาการปลูกพืชยางพารา ไม้ผล ปลูกพืชร่วม พืชแซมในสวนไม้ผล  
  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
  3) รับรองมาตรฐานการผลิตพืช (GAP) 
  4) เชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญด้านการเกษตรของรัฐบาล 
 

 4. พัฒนาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
 วิธีการ  1) พัฒนาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน  
  2) พัฒนาการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า  
  3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
 

 5. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิธีการ  1) ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ติดตามให้ค าแนะน า  
 

การบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล บันทึก การเจริญเติบโต ผลผลิต ต้นทุน รายได้  
     ข้อมูลทัศนคติเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  
     ร้อยละ และวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

 

ระยะเวลา   ปี พ.ศ. 2539-2561 (ระยะเวลา 22 ปี) 
 

สถานที่ด าเนินการ โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) 
  บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ผลและวิจารณ์ผลการด าเนินงาน 

 
 1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ 

โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ตั้งอยู่ที่ บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีค่าพิกัด ณ จุดทางเข้าพ้ืนที่โครงการ ในระบบ UTM โซน 47N 
คือ (X : 802400.44, Y : 645674.04)  ด าเนินโครงการนี้ตั้งแต่ ปี 2538 เป็นต้นมา โดยใช้พ้ืนที่ป่าสงวน 
บริเวณบ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จ านวน 750 ไร่ และด าเนินการคัดเลือกบุตรหลานของ
สมาชิกศิลปาชีพที่ยากจนและราษฎรที่ยากจนในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน เข้าอยู่อาศัยในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้าน
ศิลปาชีพฯ ตั้งแต่ ปี 2539-2550 จ านวน 38 ครัวเรือน (ภาคผนวก 3) โดยปัจจุบันมีครอบครัวอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพฯ จ านวน 32 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 1 สภาพพ้ืนที่ของโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 

 
ลักษณะภูมิสังคมของพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 - ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันและป่าทึบ มีที่ราบระหว่างภูเขาบ้างเล็กน้อย 

ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าสายบุรี และแม่น้ าสุไหงโก-ลก มีแม่น้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ า
สายบุรี และมีคลองที่ส าคัญ 12 สาย ล าธารสายส าคัญ 7 สาย 

 - ลักษณะภูมิอากาศ มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  
มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 50 มิลลิเมตร  และฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 265 มิลลิเมตร 

 - มีแหล่งน้ าชลประทาน เป็นสระเก็บน้ าอยู่ในโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพฯ 
 - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 60 ศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 40  
จากสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสภาพพ้ืนที่สามารถที่ท าการเกษตรได้ดี สามารถปลูก

พืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา และไม้ผล 
เมื่อวิเคราะห์ระบบนิเวศน์และสอบถามปัญหาของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพฯ 

พบว่า การขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นปัญหาส าคัญที่สุด ร้อยละ 53.1 ของครัวเรือนทั้งหมดในปัจจุบัน  
(32 ครัวเรือน) รองลงมา คือ การเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 46.9 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 1 ปัญหาของครัวเรือนเกษตรกรโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  
จ. นราธิวาส ปี 2561 

ปัญหาของครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือน ร้อยละเม่ือเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด  
ในปัจจุบัน (32 ครัวเรือน)  

ขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 17 53.1 
โรคและแมลงศัตรูพืช 15 46.9 
ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 11 34.4 
ขาดองค์ความรู้ทางการเกษตร 8 25.0 
พ้ืนที่ท าการเกษตรมีจ ากัด 5 15.6 
สภาพอากาศไม่เหมาะสม 4 12.5 
ภัยธรรมชาต ิ 3 9.4 
ห่างไกลแหล่งจ าหน่ายปัจจัยการผลิต 1 3.1 
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2. พัฒนาการปลูกพืชบริเวณพื้นท่ีอยู่อาศัย (พื้นที่ 0.5 ไร่) 
การพัฒนาในช่วง ปี 2539-2549 ช่วงเริ่มโครงการ ปี 2539 เกษตรกรจะได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ตั้งบ้าน  

0.5 ไร่ พร้อมบ้าน 1 หลัง และพ้ืนที่ท าเกษตร 5 ไร่ สภาพบ้านเรือนเกษตรกรในช่วงเริ่มตั้งโครงการประกอบด้วย
บ้าน 2 ชั้น มีพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารรอบๆบ้าน โจทย์ส าคัญของการพัฒนาในระยะแรกของการตั้งถิ่นฐาน คือ
การพัฒนาการปลูกพืชให้มีพืชอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีพ 

ผลการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ้านในช่วงเริ่มต้น พบว่าการให้ความรู้ สนับสนุนพันธุ์พืช พร้อมจัดประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการปลูกพืช และการติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
จะท าให้เกษตรกรสามารถมีการปลูกพืชที่หลากหลาย ได้เป็นอาหารส าหรับสมาชิกในครัวเรือน และเผื่อแผ่ 
เพ่ือนบ้าน สามารถน ามาใช้ในการด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างพอเพียง  

 

 
ภาพที่ 2 บ้านเรือนเกษตรกรช่วงเริ่มโครงการ ปี 2539 โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 

 

 

 
ภาพที ่3  ผลการพัฒนาการปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้น โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเอง
สุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 
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 การปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย จะมีการหมุนเวียนชนิดและปริมาณไปตามความเหมาะสมของระยะเวลา
และสภาพภูมิสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนเกษตรกรมีการปลูกพืชน้อยลงในบางครัวเรือน และก็มีบางครัวเรือนที่
ปลูกพืชหลากหลายชนิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมการไปหาพืชในพ้ืนที่ป่ามาบริโภคมากขึ้น โดยเกษตรกร
นิยมปลูกข้าวโพดมากที่สุด ร้อยละ 34.4 ของครัวเรือนทั้งหมดในปัจจุบัน รองลงมา คือ การปลูกพริก  
ร้อยละ 28.1 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 
ตารางที่  2 การปลูกพืชในพ้ืนที่อยู่อาศัยของเกษตรกรโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส ปี 2561 

ชนิดพืช ครัวเรือน ร้อยละเม่ือเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด  
ในปัจจุบัน (32 ครัวเรือน)  

ข้าวโพด 11 34.4 
พริก 9 28.1 
ผักบุ้ง 8 25.0 
ผักคะน้า 5 15.6 
ผักกวางตุ้ง 4 12.5 
มะเขือ 3 9.4 
ชะอม 3 9.4 
กระเพรา 2 6.3 
ถั่วฝักยาว 2 6.3 

 

 

 
ภาพที่ 4 การปลูกพืชในพ้ืนที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในปัจจุบัน โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน 
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส ปี 2561  
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 3. พัฒนาการปลูกพืชในพื้นที่ท าการเกษตร (พื้นที่ 5 ไร่)  
 การปลูกพืชในพ้ืนที่ท าการเกษตร จะมีพืชหลัก ได้แก่ มังคุด ร้อยละ 65.8 ของครัวเรือนทั้งหมด 
ในปัจจุบัน และยางพารา ร้อยละ 60.5 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นพืชที่ปลูกเป็นสวนผสมผสาน เช่น 
ลองกอง เงาะ ทุเรียน มะพร้าว กล้วย  และมีไม้ยืนต้น เช่น ตะเคียน พยุง การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปตามปกติ 
(ภาคผนวก 4) และมีการปลูกเพ่ิมเติมตามความต้องการของแต่ละราย  ด้านการพัฒนาที่ได้ด าเนินการต่อเนื่อง คือ 
การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผล เช่น  
การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกผักเหรียง รวมทั้งการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยเน้นการส ารวจ
แปลงปลูก การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ และการใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 

การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ได้ด าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรองมาตรฐาน 
การผลิตพืชในการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  
โดยปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มังคุด จ านวน 2 ครัวเรือน 

 

การเชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญด้านการเกษตรของรัฐบาล ครัวเรือนเกษตรกรโครงการหมู่บ้าน
ศิลปาชีพฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุด เพ่ือรวมกลุ่มการผลิต 
รวมกลุ่มการจ าหน่าย และได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ภาพที่ 5  การปลูกพืชในพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกรโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส ปี 2561 
 
 4. พัฒนาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
 เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดที่นิยมบริโภคในพ้ืนที่ มีตลาดรองรับผลผลิต และสามารถแปรรูปได้ เกษตรกรจึง
ต้องการองค์ความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า จึงได้ด าเนินการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนางฟ้า 
ในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า เป็นแหนมเห็ด เห็ดปรุงรส และไส้กรอกเห็ด เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือเสริมรายได้ โดยมีการเชื่อมโยงกับงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนอย่างครบวงจร  
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และได้สนับสนุนโรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าบางส่วน ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรที่ด าเนินการเพาะเห็ด
นางฟ้าในโรงเรือน จ านวน 20 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 6,300 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 

 

 
ภาพที่ 6 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า ของเกษตรกรโครงการหมู่บ้าน
ศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส  

 
5. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สถานการณ์ ณ ในช่วง ปี 2555-2561 พบว่า ในภาวะที่สินค้ายางพาราราคาตกต่ า ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรจากภาคการเกษตรลดต่ าลง ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เกษตรกรบางรายจึงหันไปประกอบอาชีพ 
นอกภาคการเกษตรมากขึ้น จากปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงของพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรบางรายมีการย้ายถิ่น 
ทิ้งบ้าน หรือให้ผู้อ่ืนมาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ในโครงการ 32 ครัวเรือน จากเดิม 38 ครัวเรือน 
ปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อไปได้  นอกจากนั้นยังส ารวจพบว่า
เกษตรกรต้องการแก้ปัญหาการขาดพืชพันธุ์ดี  ขาดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ขาดปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่จ าเป็น เช่น โรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 

การแก้ไข ได้อบรมให้ความรู้ในหลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนไปบางส่วน ผลการด าเนินงาน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับตัวโดยการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ให้เข้ากับป่า ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ให้คนสามารถอยู่ในพ้ืนที่ป่า
ได้โดยมีการพ่ึงพาอาหารจากป่าและใช้ประโยชน์ป่าในเชิงอนุรักษ์  ท าให้การด าเนินชีวิตจึงมีรายจ่ายน้อย ในการซื้อ
ผัก-ผลไม้ เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ไม่เกิน 200 บาท/เดือน มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากผลผลิตทางการเกษตร และ
การแปรรูปผลผลิต ที่น าไปขายในตลาดชุมชนท้องถิ่น เช่น ผลผลิตพืชผัก ผลผลิตพืชไร่ และผลผลิตเห็ดนางฟ้า  
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เพ่ิมข้ึน 1,000-1,500 บาท/ครัวเรือน/เดือน ส่วนพืชหลัก มีรายได้รวมเฉลี่ย 13,763 บาท/ครัวเรือน/ปี สินค้าที่ท า
รายได้หลัก คือ ยางพารา เห็ดนางฟ้า และมังคุด 
 
ตารางที่ 3  ความต้องการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกร โครงการหมู่บ้าน 
ศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 

ความต้องการ ครัวเรือน  ร้อยละ  
พันธุ์พืช 24 72.7 
โรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 19 57.6 
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 18 54.5 
สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 12 36.4 
องค์ความรู้ทางการเกษตร 10 30.3 
การติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง 4 12.1 
 
ตารางท่ี 4  รายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  
จ. นราธิวาส ปี 2561 
ชนิดพืช ครัวเรือน ร้อยละ รายได้เฉลี่ยต่อรายท่ีปลูก 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
รายได้เฉลี่ย 32 ครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
ยางพารา 23 71.9 8,500 6,109 
เห็ดนางฟ้า 20 62.5 6,300 3,938 
มังคุด 25 78.1 3,300 2,578 
ลองกอง 6 18.8 1,500 281 
เงาะ 6 18.8 1,500 281 
ทุเรียน 6 18.8 1,500 281 
มะพร้าว 5 15.6 1,600 250 
สะตอ 1 3.1 1,400 44 
รวม    13,763 
 
 เกษตรกรและระบบการผลิตพืชต้นแบบ โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 

ผลของการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมดของการด าเนินงานโครงการฯ ได้ท าให้เกษตรกรบางรายสามารถ
พัฒนาระบบการผลิตพืช ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ศึกษาถึงแนวทางการผลิตพืชเพ่ือ
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง ซึ่งแต่ละฟาร์มจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชที่หลากหลาย มีรายได้จากภาคการเกษตร 
และมีรายได้จากงานศิลปาชีพ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 

 1. นายอ านวย มีศิลป ์ อายุ 49 ปี 
 - บ้านเลขท่ี 88/10 บ้านไอร์ปาโจ  หมู่ที่ 1  ต าบลภูเขาทอง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส   
 - จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 7 ราย   
 - จ านวนแรงงานภาคการเกษตร 4 ราย 
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 - ระบบการผลิตพืช คือ การปลูกมังคุดเป็นพืชหลักในพ้ืนที่ท าการเกษตร และปลูกพืชแซม
หลากหลายชนิด ตามความต้องการของตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน เช่น พืชผัก ไม้ผล นอกจากนี้
ยังปลูกไม้ยืนต้น ไว้ใช้สอยหรือจ าหน่ายในอนาคต เช่น ไม้พยุง ตะเคียนทอง ไม้พะยอม 

 - กิจกรรมทางการเกษตร ระหว่างปี 2558-2561 จะมีรายได้จากผลผลิตมังคุด มากที่สุด 
100,000 บาท รองลงมา คือ หมาก 85,000 บาท รายได้รวมทั้งหมด 204,360 บาท หรือเฉลี่ย 51,090 บาท/ปี  

 - จากการสรุปบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตรกร ปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม)
พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ 35,460 บาท 

 
ตารางท่ี 5 กิจกรรมทางการเกษตรกรและรายได้ของ นายอ านวย มีศิลป์ ระหว่างปี 2558-2561 

กิจกรรมทางการเกษตร จ านวน รายได้รวม 
พ้ืนทีร่อบบริเวณบ้านพัก (0.5 ไร่)   
     เห็ดนางฟ้า  1,000 ก้อน 6,160 บาท 
     ผักสลัดน้ า  200 ต้น - 
     ผักหวาน  100 ต้น - 
     ชะอม  50 ต้น - 
     ข่า  10 กอ - 
     พริก  10 ต้น - 
     ตะไคร้  7 กอ - 
     มะกรูด  4 ต้น - 
     มะนาว  3 ต้น - 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (5 ไร่)   
     ยางพารา  300 ต้น - 
     ผักหวาน  200 ต้น - 
     ชะอม  200 ต้น 500 บาท 
     มังคุด  150 ต้น 100,000 บาท 
     หมาก  150 ต้น 85,000 บาท 
     ดาหลา  60 กอ 8,000 บาท 
     ลองกอง  50 ต้น - 
     ไม้พยุง  30 ต้น   - 
     สะตอ  30 ต้น 4,700 บาท 
     ตะเคียนทอง  30 ต้น - 
     ผักเหลียง  20 ต้น - 
     ไม้พะยอม  5 ต้น - 

รายได้รวมทั้งหมด  204,360 บาท 
รายได้เฉลี่ยต่อปี  51,090 บาท/ปี 
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ตารางท่ี 6 สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตรกร ปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม) ของนายอ านวย มีศิลป์  
รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

- จ าหน่ายผลผลิตเห็ดนางฟ้า 6,160 - 6,160 
- จ าหน่ายผลผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 35,000 - 41,160 
- ค่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร - 900 40,260 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทางการเกษตร - 4,500 35,760 
- ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตร - 300 35,460 

รวมทั้งสิ้น 41,160 5,700 35,460 
 

 
ภาพที่ 7 แผนผังฟาร์มและกิจกรรมทางการเกษตรกรของ นายอ านวย มีศิลป์ 
 
 2. นางเต็มสิริ พวงเพ็ชร   อายุ 46 ปี 

 - บ้านเลขท่ี 83 บ้านไอร์ปาโจ  หมู่ที่ 1  ต าบลภูเขาทอง  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส   
 - จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6  ราย     
 - จ านวนแรงงานภาคการเกษตร 2 ราย 
 - เนื่องจากมีแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนน้อย ระบบการผลิตพืช จึงเน้นการเพาะ 

เห็ดนางฟ้าเป็นหลัก และปลูกพืชผัก ไม้ผล เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือน ในพ้ืนที่รอบบริเวณบ้านพัก  
ส่วนพื้นที่ท าการเกษตร จะปลูกพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก เช่น ยางพารา และสละ 
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 - กิจกรรมทางการเกษตร ระหว่างปี 2558-2561 มีรายได้จากผลผลิตเห็ดนางฟ้า มากที่สุด 
100,000 บาท รองลงมา คือ ยางพารา 8,000 บาท รายได้รวมทั้งหมด 120,200 บาท หรือเฉลี่ย 30,050 บาท/ปี 

 - จากการสรุปบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตรกร ปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม)
พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ 26,680 บาท 

 
ตารางท่ี 7 กิจกรรมทางการเกษตรกรและรายได้ของ นางเต็มสิริ พวงเพ็ชร ระหว่างปี 2558-2561 

กิจกรรมทางการเกษตร จ านวน รายได้รวม 
พ้ืนทีร่อบบริเวณบ้านพัก (0.5 ไร่)   
     เห็ดนางฟ้า  2,500 ก้อน 100,000 บาท 
     มังคุด  10 ต้น 1,700 บาท 
     กระชาย  10 ต้น - 
     ตะไคร้  10 กอ - 
     มะพร้าว  8 ต้น 3,500 บาท 
     ข่า  5 กอ - 
     ทุเรียน  3 ต้น 7,000 บาท 
     ผักหวาน  3 แถว - 
     ขม้ิน  3 กอ - 
     มะกรูด  3 ต้น - 
     ไผ่ตง  3 กอ - 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (5 ไร่)   
     ยางพารา  200 ต้น 8,000 บาท 
     สละ  30 ต้น - 

รายได้รวมทั้งหมด  120,200 บาท 
รายได้เฉลี่ยต่อปี  30,050 บาท/ปี 

 
ตารางท่ี 8 สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตรกร ปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม) ของนางเต็มสิริ พวงเพ็ชร  

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
- จ าหน่ายผลผลิตเห็ดนางฟ้า 30,400 - 30,400 
- จ าหน่ายยางพาราก้นถ้วย 2,200 - 32,600 
- จ าหน่ายผลผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 600 - 33,200 
- ค่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร - 3,320 29,880 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทางการเกษตร - 3,000 26,880 
- ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตร - 200 26,680 

รวมทั้งสิ้น 33,200 6,520 26,680 
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ภาพที่ 8 แผนผังฟาร์มและกิจกรรมทางการเกษตรกรของ นางเต็มสิริ พวงเพ็ชร 
 

สรุปผลการด าเนินงานและค าแนะน า 
 
 โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  บ้านไอร์ปาโจ  
หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นในเขตพ้ืนที่นิคม 
สร้างตนเองสุคิริน โดย ปี 2539 ได้จัดที่ดินท ากินให้แก่สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ จ านวน 38 ครัวเรือนๆ ละ 5.5 ไร่ 
พร้อมบ้าน 1 หลัง โดยด าเนินการในรูปแบบ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล  
โดยสภาพพ้ืนที่โครงการเป็นเทือกเขาสูงชัน และมีที่ราบระหว่างเทือกเขา ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
น้ าของแม่น้ าหลายสาย สภาพพ้ืนที่สามารถที่ท าการเกษตรได้ดี สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา
และไม้ผล 

การพัฒนาการปลูกพืชบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย 0.5 ไร่ ในช่วงเริ่มต้นโครงการ โจทย์ส าคัญของการพัฒนา 
ในระยะแรกของการตั้งถิ่นฐาน คือพัฒนาการปลูกพืชให้มีพืชอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีพ ผลการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณบ้านในช่วงเริ่มต้น พบว่าการให้ความรู้ สนับสนุนพันธุ์พืช พร้อมจัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
แรงกระตุ้นในการพัฒนาการปลูกพืช และการติดตามให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เกษตรกรมีการปลูกพืช
ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า ท าให้ได้มีพืชอาหาร  
ขายเป็นรายได้ และเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน สามารถน ามาใช้ในการด ารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง 
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พัฒนาการปลูกพืชในพ้ืนที่ท าการเกษตร 5 ไร่ มีพืชหลัก ได้แก่ มังคุด ยางพารา นอกจากนั้นเป็นพืช 
ที่ปลูกเป็นสวนผสมสาน พืชมกีารเจริญเติบโตดี  การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืช
แซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผล รวมทั้งการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) และการเชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญด้านการเกษตรของรัฐบาล จะท าให้เกษตรกร 
มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้ระดับหนึ่ง  

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ภาวะสินค้ายางพาราราคาตกต่ า ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดต่ าลง  
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพนั้น การให้อบรมความรู้ในหลักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนไปบางส่วน ส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับตัวการเป็นอยู่ให้เข้ากับป่า  
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ให้คนสามารถอยู่ในพ้ืนที่ป่าได้โดยมีการพ่ึงพาอาหารจาก
ป่าและใช้ประโยชน์ป่าในเชิงอนุรักษ์  ท าให้การด าเนินชีวิตมีรายจ่ายจึงมีน้อย มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากผลผลิตทาง
การเกษตร และการแปรรูป โดยพืชยังให้รายไดเ้ฉลี่ย 13,763 บาท/ครัวเรือน/ปี   

ผลของการพัฒนา ได้ท าให้เกษตรกร จ านวน 2 ราย สามารถพัฒนาการเกษตรเป็นเกษตรกรและระบบ
การผลิตพืชต้นแบบแก่เกษตรกรอ่ืนๆ ได้ศึกษาถึงแนวทางการผลิตพืชเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเอง ซึ่งแต่ละฟาร์มจะมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชที่หลากหลาย มีรายได้จากการเกษตร 3-5 หมื่นบาท/ครัวเรือน/ปี และมีรายได้จาก
งานศิลปาชีพ  

 ค าแนะน าในการพัฒนาต่อไป ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช เห็ดนางฟ้า 
รวมทั้งสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป การท่องเที่ยว ควบคู่กับการท าบัญชีครัวเรือน และสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ จากความโดดเด่นด้านเป็นสถานที่ที่โครงการพระราชด าริและมีภูมิสังคมเฉพาะถิ่น และที่ส าคัญคือการ
สนับสนุนจากภาครัฐที่คอยเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่พิเศษ 

 
การน าไปใช้ประโยชน์/การขยายผล 

 
 เป็นโครงการที่สนองพระราชด าริในการพัฒนาสมาชิกหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  
(บ้านเล็กในป่าใหญ่) ผลงานการพัฒนาและความส าเร็จของโครงการภาพรวมและเกษตรกรต้นแบบ สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ขนาดเล็กและประชาชนอยู่ร่วมกับป่า  
 

เอกสารอ้างอิง  
 

นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส . มปป. สรุปผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ (บ้านเล็ก 
 ในป่าใหญ่). หน้า 22-23. ส านักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
 และความม่ันคงของมนุษย์.  
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ภาคผนวก 

 

 

 
ภาคผนวก 1 ภาพการเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
ทรงเยี่ยมราษฎรโครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  
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ภาคผนวก 2 หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในโครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพ 
นิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) 
 

  1) การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1. ด าเนินชีวิตตามกระแสนิยม  

2. ให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม 

1. ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทีม่ีองศ์ประกอบส าคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเงื่อนไขส าคัญ 2 เงื่อนไข 
คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

2. เศรษฐกิจแบบพอเพียงส าหรับเกษตรกรตามแนว
พระราชด าริ  ที่ ตั้ งอยู่ บน พ้ืนฐานของหลักการ  
“ทฤษฏีใหม่” 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บน
พ้ืนฐานของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย 
 ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพ่ือท าการ
ผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ 
การศึกษา การพัฒนาสังคม 
 ขั้นที่สาม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและ
ขยายกิ จก ร รมทา ง เ ศรษฐกิ จ ใ ห้ ห ล ากหลาย  
โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน 
การตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล 

     
 2) การปลูกพืชผักปลอดภัยเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือเสริมรายได้  

การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
1. ปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

2. จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น เพ่ือเสริมรายได้ 

3. พันธุ์ผักที่ปลูกส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ 

4. จะใส่ปุ๋ยก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

5. ขาดการดูแลรักษาตามหลักวิชาการ 

1. แนะน าการปลูกผัก การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา
ตามหลักวิชาการ 

2. เน้นการส ารวจแปลง เพ่ือติดตามและพยากรณ์การ
ระบาดของศัตรูพืช โดยแนะน าให้สมาชิกโครงการ
รู้จักแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และโรคพืชที่
ส าคัญของพืชผัก 

3. แนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4. แนะน าการปลูกผักในภาชนะ การปลูกผักแนวตั้ง 
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ท าการเกษตรมีจ ากัด 
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 3) การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ  
การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1. ขาดการดูแลรักษาตามหลักวิชาการ ในการปลูกไม้
ผลเศรษฐกิจ เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง ทุเรียน โดยให้
เหตุผลด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ า 

2. ปรับเปลี่ยนจากปลูกชนิดของไม้ผล ตามกระแส
ราคาของไม้ผล 

3. จะใส่ปุ๋ยก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

4. จ าหน่ายผลผลิต โดยพึ่งพาพ่อค้าจากภายนอกเป็น
หลัก 

1. แนะน าการปลูกไม้ผล การใส่ปุ๋ย และการดูแล
รักษาตามหลักวิชาการ โดยเนน้การตัดแต่งกิ่ง การตัด
แต่งทรงพุ่ม การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่อผล 

2. การส ารวจแปลง เพื่อติดตามและพยากรณ์การ
ระบาดของศัตรูพืช โดยแนะน าให้สมาชิกโครงการ
รู้จักแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และโรคพืชที่
ส าคัญของไม้ผล 

3. แนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4. แนะน าการหาองค์ความรู้ด้านไม้ผล จากแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ ปัจจุบันมีสมาชิกบางส่วนได้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ ผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

5. แนะน าการรวมกลุ่มการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิก
บางส่วนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกรแปลง
ใหญ่มังคุด 

  
 4) การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราหรือสวนไม้ผล   

การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
1. สมาชิกโครงการที่ปลูกยางพาราหรือสวนไม้ผล 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกพืชแซม ท าให้มีรายได้จากหลักที่
ปลูกไว้เพียงอย่างเดียว 

2. สมาชิกโครงการที่ปลูกพืชแซมไว้แล้ว ส่วนใหญ่ขาด
การดูแลรักษาตามหลักวิชาการ 

1. แนะน าการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราหรือสวน
ไม้ผล เช่น พืชผัก ผักเหรียง พืชสมุนไพร เพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ท าการเกษตรมีจ ากัด และเป็นการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. แนะน าการใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษาพืชแซมใน
สวนยางพาราหรือสวนไม้ผล ตามหลักวิชาการ 
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 5) การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1. ขาดองค์ความรู้ในการป้องกันก าจัดศัตรู ตามหลัก
วิชาการ 

2. หากเกิดการเข้าท าลายของศัตรูพืช จะใช้สารเคมีใน
การป้องกันก าจัด แต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่
ด าเนินการใดๆทั้งสิ้น 

3. รอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเป็นหลัก 

1. แนะน าการส ารวจแปลง เพ่ือติดตามและพยากรณ์
การระบาดของศัตรูพืช  

2. แนะน าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(Integrated Pest Management : IPM) 

2.1) ใช้พันธุ์ดี/พันธุ์ต้านทาน 

2.2) วิธีเขตกรรม โดยการท าให้พืชมคีวามแขง็แรง 
การตดัแต่งกิ่ง การตัดแต่งดอก การตดัแต่งผล 
การใส่ปุย การให้น้ า 

2.3) วิธีกล เช่น การจับศัตรูพืชมาท าลาย  

2.4) วิธีฟิสิกส์ เช่น การเผาท าลายส่วนของพืชที่เป็น
โรค การใช้กับดักกาวเหนียว การกับดักแสงไฟ 

2.5) ชีววิธ ีเช่น การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
(ตัวห้ า ตัวเบียน) การใช้สารชีวภัณฑ์  

2.6) ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สาบเสือ สะเดา  
ตะไคร้หอม ยาสูบ 

2.7) ใช้สารเคม ีซึ่งแนะน าเป็นวิธีสุดท้าย เมื่อใช้
วิธีการอ่ืนๆไม่ได้ผล โดยใช้ตามอัตราแนะน า 
ในฉลาก 
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 6) การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
 การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
1. ไม่เห็นความส าคัญของผลิต ตามมาตรฐานการผลิต
พืช เช่น มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) 
หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

2. ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP จ านวน 2 ครัวเรือน 

1. แนะน าให้สมาชิกโครงการ ปฏิบัติตามข้อก าหนด
วิธีการปฏิบัติ และวิธีตรวจประเมิน GAP (8 หมวด) 

1.1) น้ า  

1.2) พ้ืนที่ปลูก 

1.3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

1.4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยว 

1.5) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

1.6) การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และ
เก็บรักษา 

1.7) สุขลักษณะส่วนบุคคล 

1.8) บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 

2. แนะน าให้สมาชิกโครงการ ปฏิบัติตามข้อก าหนด
การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (10 หมวด) 

2.1) พ้ืนที่ 

2.2) การวางแผนการจัดการ 

2.3) การเลือกพันธุ์ 

2.4) การจัดการและการปรับปรุงดิน 

2.5) การจัดการศัตรูพืช 

2.6) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

2.7) การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 

2.8) การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

2.9) การบันทึกข้อมูลการผลิต 

2.10) การทวนสอบ 
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 7) การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน และการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1. สมาชิกโครงการ มีการเพาะเห็ดนางฟ้ามาตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ แต่ส่วนใหญ่เป็นการขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ขาด
การต่อยอดการผลิตด้วยตนเอง ท าให้ไม่มีความยั่งยืน
ในการผลิต 

2. สมาชิกโครงการมีด าเนินการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเน้นการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้า  

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการเพาะเห็ดแบบครบ
วงจร เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเพื่อเสริม
รายได้ โดยเชื่อมโยงกับงานวิชาการ ของกรมวิชาการ
เกษตร ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีเทคโนโลยีการผลิต 
ดังนี้ 
 

    วัสดุและอุปกรณ์  
  1) อาหารเพาะ (ขี้เลื่อย ร าละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ) 
  2) หัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่าง  
  3) ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว 9x13 นิ้ว  
  4) คอพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว  
  5) ฝ้ายหรือส าลี ยางรัด  
  6) ถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความดัน  
  7) โรงเรียนหรือสถานที่บ่มเส้นใย และเปิดดอก  
 

     สูตรอาหาร 
  1) ขี้เลื่อย  100  กิโลกรัม 
  2) ร าละเอียด  3.5  กิโลกรัม 
  3) ดีเกลือ  0.2  กิโลกรัม  
  4) ปูนขาวหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) 1 
กิโลกรัม ผสมน้ าให้มีความชื้น 60-70 % คลุกผสมให้
ทั่วใช้ทันที  
 

       วิธีเพาะเห็ด  
  1) ผสมวัสดุตามสูตร  
  2) บรรจุอาหารในถุงพลาสติกทนร้อนกดให้แน่นดึง
สูงประมาณ 2/3 ของถุง  
  3) รวบปากถุงบีบอากาศออกสวมคอพลาสติกแล้ว
พับปากถุงพลาสติกลงมา รัดยางให้แน่น อุดด้วยส าลี
หุ้มพับด้วยกระดานหรือฝาครอบพลาสติก  
  4) น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือ ใช้
หม้อนึ่งความดันอุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้ถุงเย็น 
 



22 
 

การปฏิบัติของสมาชิกโครงการ การแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
  5) น าถุงวัสดุออกมาใส่เชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างลงถุง
ละ ประมาณ 10-15 เมล็ด (โดยเขย่าเมล็ดข้าวฟ่างให้
หัวเจาะออก) เปิดและปิดจุกส าลีโดยเร็ว โดยปฏิบัติ
ในที่สะอาดมิดชิด 
  6) น าไปวางในที่ส าหรับบ่มเส้นใย ไม่จ าเป็นต้องมี
แสง ไม่ต้องให้น้ าที่ก้อนเชื้อ 
  7) เมื่อเส้นใยเจริญเต็มถุงก้อนเชื้อ และเริ่มรวมตัว
กันเพ่ือเจริญเป็นดอกเห็ด น าไปเปิดถุงให้ออกดอก
ต่อไป  
     สถานที่หรือโรงเรือนส าหรับเปิดดอก  
  ควรเป็นสถานที่สะอาด สามารถรักษาความชื้นและ
การถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ร้อน ภายในประกอบชั้นวาง
ก้อนเชื้อเห็ดหรือใช้เป็นส าหรับแขวนก้อนเชื้อ 
โรงเรือนส าหรับเปิดดอกควรให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับ
จ านวนของก้อนเชื้อเพ่ือรักษาความชื้น และการ
ถ่ายเทอากาศภายในโรงเรียน เช่น ขนาดกว้าง x ยาว 
x สูง = 3 x 4 x 2.5 เมตร สามารถบรรจุก้อนเชื้อได้
ประมาณ 1,500 ก้อน เป็นต้น 

2. แนะน าให้สมาชิกโครงการ รวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อ
เห็ดขึ้นเอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และลดการพ่ึงพา
จากภายนอก 

3. แนะน าให้เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะใน
กระบวนการแปรรูป เพ่ือขอรับรองมาตรฐานใน
อนาคต 
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ภาคผนวก 3 รายชื่อสมาชิกโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส
และปีที่เข้าอาศัยในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพฯ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ เข้าอยู่เม่ือปี พ.ศ. 
1 นายนฤพนธ์   โยงปราง 78 2539 
2 นางวันดี  ถิระทัน 79 2539 
3 นายอุทัย   ปัญญาผล 80 2539 
4 นางบัวลอย  อัมพร 81 2539 
5 นางล าไย  จันทร์สุวรรณ 82 2539 
6 นายนฤดม  แถบเงิน 84 2539 
7 นางศศิธร  พึ่งพา 85 2539 
8 นางบังอร  ริมรุน 86 2539 
9 นางอ าไพ  ดวงทอง 87 2539 
10 นายศรศักดิ์  สงสิงห์ 88 2539 
11 นายสมนึก  บัวสัรัน 88/1 2540 
12 นางประเพียร  อามาตมนตรี 88/2 2540 
13 นางเตือนใจ   ใจกล้า 88/3 2540 
14 นางรัชนี  ท าสิมมา 88/4 2540 
15 นายสัมพันธ์   ทองมาก 88/5 2540 
16 นางสิริวัลย์   กล้าหาร 88/6 2540 
17 นางค าเพียร  คุก าจัด 88/7 2540 
18 นางสายฝน   ใจกล้า 88/8 2540 
19 นางกาหลง  ก้อนทอง 88/9 2540 
20 นายอ านวย  มีศิลป์ 88/10 2540 
21 นางไพฑูรย์  เจนชัด 88/11 2540 
22 นางสุจิตตรา   พรประเสริฐ 88/12 2540 
23 นางล ายอง  ใจกล้า 88/13 2540 
24 นางสายบัว  อังคะสี 88/14 2540 
25 นางเสาร์   สียางนอก 88/15 2540 
26 นางรูสีลาวาตี  มาหะนอ 89 2544 
27 นางรินรดา  สาวา 90 2544 
28 นางเต็มสิริ  พวงเพ็ชร 83 2544 
29 นางสมหมาย  ซองแก้ว 92 2544 
30 นางธวัลพร  ลี่สกุล 93 2544 
31 นางสายใจ   ชุ่มบุญ 94 2544 
32 นายถวิน  ศิริสมยศ 95 2544 
33 นางสุพิน  อิทรสุข 96 2544 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ เข้าอยู่เม่ือปี พ.ศ. 
34 นางละมัย  นราพันธ์ 97 2544 
35 นายค าพอง  บุญข่าย 98 2544 
36 นางยุพา  แก้วเลี่ยม 99 2545 
37 นางลสิตา  สักลอ 100 2550 
38 นางชุ่ม  แก้วระวัง 101 2550 

 
ภาคผนวก 4 การเจริญเติบโตและผลผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้น เมื่ออายุ 22 ปี (พ.ศ. 2561) โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ. นราธิวาส 
ชนิดพืช รอบต้น (ซ.ม.) ความสูง (ม.) ทรงพุ่ม (ม.) 
มังคุด 
ลองกอง 
เงาะ 
ทุเรียน 
ยางพารา 
มะพร้าว 
สะตอ 
ตะเคียน 
ไมพ้ยุง 

35 
70 
50 
98 
70 
63 
85 
47 
18 

5.0 
12.0 
6.0 
15.0 
15.0 
6.0 
15.0 
10.0 
10.0 

6.0 
7.0 
3.5 
6.0 
6.0 
5.0 
7.0 
2.5 
2.5 

 
 


