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บทคัดยอ 

 

     จากการดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัยเรงดวนป 2554 เรื่องการศึกษาวิจัยพืชทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลคาใน

จังหวัดนราธิวาส เพื่อหาชนิดพืชทางเลือกในนราธิวาสที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูป รวมถึง

หาแนวทางการแปรรูปที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ทําการคัดเลือกได นั้น จากผลการดําเนินงานวิจัยดังกลาวทําใหได

ขอมูลการผลิตพืชในรอบปของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส และขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตดาน

การเกษตรที่มีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพื่อนํามาใชในการ

ประเมินผล คัดเลือกหาชนิดพืชที่เหมาะสมสําหรับนํามาแปรรูปเพื่อสงเสริมการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส จนกระทั่งสามารถคัดเลือกชนิดพืชในจังหวัดนราธิวาสที่มีความเหมาะสมสําหรับนํามาแปรรูปได คือ ดา

หลา สวนแนวทางในการแปรรูปที่เหมาะสมที่ไดในเบื้องตนคือการแปรรูปดวยการสกัดเสนใยจากตนของดาหลาให

ไดเสนใยอยางหยาบเพื่อสงใหกับบริษัทผูประกอบการที่ตองการเสนใยจากพืชเพื่อนําไปใชเปนสวนประกอบในการ

ทอผา  ในเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสกัดเสนใยจากตนดาหลาจนสามารถสกัดไดเสนใยจากตนดาหลา

อยางหยาบ และจากการที่ไดสงเสนใยดาหลาใหกับผูประกอบการ ปรากฏวาไดรับการตอบรับวาเสนใยดาหลามี

คุณลักษณะท่ีสามารถนําไปเปนสวนประกอบในการทอผาได แตอยางไรก็ตามการสกัดเสนใยจากดาหลาจะตองทํา

การสกัดใหไดคุณลักษณะตามที่บริษัทผูประกอบการตองการ ซึ่งจะตองดําเนินการทดลองเพ่ือหาวิธีการสกัดเสนใย

ดาหลาใหไดคุณลักษณะตามความตองการของผูประกอบการตอไป 
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บทนํา 

           ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณไปดวยผลไมและผักนานาชนิดซึ่งมีใหบริโภคกันอยู

เกือบตลอดป ผลไมที่สําคัญของไทย ไดแก สับปะรด ลําไย ทุเรียน กลวย มะมวง องุน สมโอ นอยหนา มังคุด เงาะ 

ฝรั่ง มะปราง ลิ้นจี ่พุทรา สม มะนาว และสตรอเบอรี่ ผลไมเหลานี้จะมีระยะเวลาออกสูตลาดสับเปลี่ยนตลอดปซึ่ง

ปริมาณการผลิตในแตละปนั้นไมสมํ่าเสมอ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ อยางไรก็ดีในแตละป เราสามารถผลิต

ผลไมสด โดยเฉลี่ยปละไมตํ่ากวา 6-7 ลานตัน ผลผลิตสวนใหญจะถูกนํา ไปใชบริโภคสด และใชในอุตสาหกรรม

แปรรูปเกือบทั้งหมด สวนที่เหลือเล็กนอยก็จะสงไปจําหนายยังตางประเทศ สวนในเรื่องผักนั้น ประเทศไทยเรา

สมบูรณไปดวยผักนานาชนิด แตพืชผักท่ีจะนํามาแปรรูปจะเนนพืชผักอุตสาหกรรม 5 ชนิด คือ มะเขือเทศ หนอไม

ไผตง ขาวโพดฝกออน เห็ด และหนอไมฝรั่ง สวนผักอื่น ๆ ไดแก กระเจี๊ยบ แตงกวา กะหล่ําปลี พริก ถั่วงอก 

ถั่วฝกยาว ถั่วเหลืองกินสด ผักกาดเขียวปล ีถั่วแขก ขิง มันเทศ คะนา ขนุนออน สะเดา สะตอ ขี้เหล็ก โหระพา 

ชะอม ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา ก็สามารถนํา มาแปรรูปในรูปตากแหง แชแข็ง บรรจุกระปองและดองก็ได ผลไม

ที่นิยมนํามาทําเปนผลไมแชอิ่มหรือตากแหงมีอยูเพียงไมกี่ชนิด เชน มะมวง สับปะรด มะละกอ ขนุน กลวย และ

ฝรั่ง เปนตน สวนผักที่นิยมทํา เปนผักแชอิ่ม ไดแก มะเขือเทศ ฟกเขียว มะเขือไขเตา เปนตน (สมชาย และคณะ, 

2547) 

      ในประเทศไทยชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป จะเกิดปญหามะมวงลนตลาด มะมวงแกวราคาตกต่ํา 

ผลละ 50 สตางค ( กิโลกรัมละ 1–3 บาท ) หากนํามาดองใชเวลาดอง 1 เดือน จะขายไดถึงผลละ 5 – 8 บาท 

เปนการเพิ่มมูลคาไดถึง 5–10 เทา และเชนเดียวกันชวงเดือนธันวาคม–มกราคม ราคากระเทียมตกต่ํา การทํา

กระเทียมดองเปนการเพิ่มมูลคาไดดีมากทางหนึ่ง สําหรับการทําผัก–สมุนไพรอบแหง/ตากแหง ก็เปนการเพิ่ม

มูลคาไดเชนกัน ทําแลวสงไปขายตางถิ่นหรือตางประเทศได โดยเฉพาะเครื่องตมยําแหง ที่ขายดีมากเพิ่มมูลคาได 

10–20 เทาตัว คําแนะนํานี้เปนขอมูลหลักในการทําพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงสูตรเฉพาะตัวก็

สามารถทําได เพื่อทําใหสินคามีคุณภาพดีขึ้นขายไดราคาเพ่ิมขึ้น (สํานักพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี, 2546)   

 สําหรับไมผลเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ภาคใตนั้น จากผลการจัดทําขอมูลประมาณการผลิตไมผล

เศรษฐกิจในภาคใต โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร ในพื้นที่โครงการสงเสริม

การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ จํานวน 9 จังหวัดไดแกจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

พังงา สงขลา สตูล ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ประกอบกับขอมูลจากจังหวัดนอกโครงการฯ จํานวน 5 จังหวัด 

ไดแกจังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรังและพัทลุง นํามาวิเคราะหเพื่อคาดคะเนการผลิตใน14 จังหวัดภาคใต ป 



2550 พบวาทุเรียนมีผลผลิตรวม 331,628 ตัน มังคุดมีผลผลิตรวม 197,867 ตัน เงาะมีผลผลิตรวม 201,178 

ตัน ลองกองมีผลผลิตรวม 201,466 ตัน และคาดคะเนการผลิตไมผลเศรษฐกิจในภาคใต  ปพ.ศ.2550 

(http://www.sdoae.doae.go.th/fruits.php) นอกจากไมผลทางเศรษฐกิจทางภาคใตที่กลาวมาแลว ใน

พื้นที่ภาคใตตอนลางยังมีพืชในทองถิ่นชนิดอื่น ๆ ที่มีรสชาติดี และมีคุณคาทางโภชนาการ อีกหลากหลายชนิด 

ไดแก มะมวงเบา มะขามเปรี้ยว ดาหลา ทุเรียนเทศมะเฟอง มะขามปอม จําปาดะ  เปนตน (วิวัฒน, มปป.)  

 

การใชประโยชนจากเสนใยที่ไดจากพืช 

              ผลิตภัณฑเสนใยพืช  งานหัตถกรรมมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยทั้งดานเศรษฐกิจ

สังคม และสะทอนใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้น ตลอดจนเปนการนําวัตถุดิบและทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่มีอยูมาใชประโยชนมากขึ้น การผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมมีกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย ประเภทของ

ผลิตภัณฑขึ้นอยูกับวัตถุดิบ ทรัพยากรในทองถิ่น และความถนัดหรือความรูที่ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

(ปริมรัตน, ๒๕๓๕) 

             พืชเสนใย   พืชเสนใย หมายถึง พืชที่ใหเสนใย คําวา “เสนใย” หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเปนเสนยาว

เรียว เสนใยธรรมชาติซึ่งไดจากพืช จะมีสวนประกอบทางเคมีสวนใหญเปนเซลลูโลสซึ่งไดจากหลายสวนของพืช 

เซลลูโลส มีสวนประกอบทางเคมีพวกคารโบไฮเดรต (สารพวกเดียวกับแปงและน้ําตาล) โมเลกุลใหญ 

ประกอบดวยโมเลกุลของน้ําตาลเดี่ยวสูญน้ําไป ๑ โมเลกุล (C6H10O5) เชื่อมตอกันหลายๆ โมเลกุลยอยสลายตัวได

ยาก โมเลกุลของเซลลูโลสเรียงตัวกันในผนังเซลลของพืช เปนหนวยเสนใยขนาดเล็กมากเกาะจับตัวกันเปนเสนใย 

ในพืชบางชนิดนั้นเสนใยเปนผนังเซลลเซลลเดียวของพืช เชน ใยฝายเปนขนจากชั้นของเปลือกหุมเมล็ดชั้นนอกสุด 

เมื่อพิจารณาจากสวนของพืชที่ใหเสนใยที่นําไปใชประโยชน แบงไดดังนี ้ 

1. ขนที่เมล็ดหรือผนังดานในของผล เชน ฝาย รกั นุน และง้ิว  

2 เสนใยในเนื้อเยื่อดานในเปลือกของลําตน เชน ปอแกว ปอกระเจา ปอกัญชา ปานลินิน และ  ปานรามี 

  เสนใยที่ไดจากเนื้อเยื่อสวนเปลือกของลําตนนั้นสวนใหญเรียกวา “ปอ” สวนที่ไดจากเนื้อเยื่อของใบ     

  เรียกวา “ปาน” อยางไรก็ตาม ก็ไมไดเรียกแยกกันอยางชัดเจน เชน รามีและลินินใหเสนใยที่เหนียว 

แข็ง   

  หรือมักใชทอผาเนื้อบางหรือทอดวยดายเสนเล็กหรือละเอียดก็ได  

3. เสนใยจากใบ ซึ่งเปนสวนทอน้ําทออาหารของใบ เชน ปานศรนารายณ สับปะรด และกลวย มีสวนที่ใช   

   ประโยชนไดตั้งแตตัวใบ เสนกลางใบ กานใบ และกาบใบ  

4. เสนใยที่เปนเนื้อไมของตนไม เปนสวนเนื้อเยื่อของทอน้ําทออาหาร ใชในการทํากระดาษเปนสวนใหญ    

   เชน ยูคาลิปตัส สนสามใบหรือสนเกี๊ยะ ปอแกว ปอสา และตนพืชลมลุก โดยใชกระบวนการที่

เหมาะสม     

  แยกเสนใยจากเนื้อไม แลวนําเสนใยนี้ไปใชประโยชนทางดานสิ่งทอได เชน ผลิตเสนใยเรยองหรือไหม 

  เทียม (หมายรวมถึงเสนใยที่ไดจากเซลลูโลสและอนุพันธของเซลลูโลส) จากไมยูคาลิบตัส  

5. เสนใยจากสวนอื่น ๆ เชน ทางหรือกานใบประกอบของตนปาลม ใชทําแปรง สวนเปลือกของผล (กาบ  



  มะพราว) หรือแมกระทั่งรากมะพราวใชทําเชือก เปนตน  

        เราอาจแบงพืชเสนใยไดอยางคราว ๆ เนื่องจากไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดแจงเพราะมีลักษณะที่คาบ

เกี่ยวกัน จึงอาจแบงตามลักษณะการนําวัตถุดิบของพืชเสนใยไปใชงานดังนี้  

1. ใชทําสิ่งทอ โดยปนเปนเสนดายแลวนําไปทอเปนผืนผา เชน ฝาย ปานรามี ปอกระเจาะและปานลินิน  

2. ใชทําเชือก เชน ปานศรนารายณ ปอแกว กลวย และมะพราว  

3. ใชยัดที่นอน ผาหม หมอน เบาะ เกาอ้ีนวม เครื่องครุภัณฑ เชน นุน งิ้ว รัก ฝาย และมะพราว  

4. ใชทํากระดาษ ซึ่งอาจใชวิธีการงายๆ หรือกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ใชกับพืชหลายชนิด เพราะพืชให   

   เซลลูโลสที่นําไปใชทํากระดาษได เชน พวกไมเนื้อออน สนบางชนิด ยูคาลิปตัส ฟางขาว หญาขจรจบ     

   หรือตนพืชลมลุกอ่ืนๆแมกระทั่งเสนใยที่ใชในสิ่งทอ เชนเสนใบฝายสั้น ๆ ที่ไมอาจนําไปปนทอไดด ี 

5. ใชทําแปรง และสานหรือทอเปนผืนแบบเสื่อ เชน มะพราว ปานศรนารายณและกก  

6. ใชทําสิ่งของอื่นๆ ไดแก ตะกรา และหมวก เชน กลวยใชกาบใบ และสวนอื่นสําหรับประดิษฐสิ่งของ 

   ตางๆ ผักตบชวาใชผลิตเปลแขวนและภาชนะอยางอื่น ยานลิเภาซึ่งเปนพวกเถาวัลย ใชสานทําภาชนะ 

   ไดอยางสวยงาม กกใชทอเสื่อและสิ่งประดิษฐอื่น ไผที่เอามาจักหรือผาเปนเสนใชสานหรือทอและตน 

   หวายซึ่งก็เปนพืชตระกูลปาลมที่ใชประโยชนดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไดกวางขวางมาก  

   (http://www.guru.sanook.com/enc.preview.php) 

 

           ในสวนของจังหวัดนราธิวาสนั้น เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสมีขอจํากัดในเรื่องการผลิพืชชนิด

อื่นๆนอกเหนือจากยางพารา โดยเฉพาะเรื่องการตลาดการจัดจําหนายรวมถึงราคาของผลผลิต ดวยมีปจจัยหลาย

ดานของพื้นที่ที่เปนขอจํากัด  ซึ่งในปจจุบันในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสยังไมมีการศึกษาวิจัยในเรื่องขอมูลชนิดของพืช

ที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

ตอการสงเสริมการผลิตใหกับเกษตรกรพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกดวย ดังนั้นการศึกษาวิจัยขอมูลพื้นฐานของผลผลิต

ทางดานการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะคัดเลือกชนิดพืชทีเ่หมาะสมในการนํามาแปรรูปเพื่อเพ่ิม

มูลคาของผลผลิต อีกทั้งเปนที่ยอมรับในการสงเสริมการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส นั้นจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่ง  

 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 เพื่อไดขอมูลการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส  ไดชนิดพืชในจังหวัดนราธิวาสที่สามารถ

นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูป และไดแนวทางวิธีการแปรรูป 

 

วิธีการดําเนินการ 



กิจกรรมที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกลเคียง 

 ดําเนินการสํารวจขอมูลดานการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกลเคียง 

ศึกษาขอมูลดานการผลิต โดยเก็บบันทึกขอมูลชนิดของพืช แหลงพื้นที่ที่ทําการผลิต ขนาดพื้นที่ในการผลิต 

ปริมาณการผลิต ชวงฤดูกาลในการใหผลผลิต ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของพืชแตละชนิดที่จะสามารถนํามาเปน

วัตถุดิบในการแปรรูปได      

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแนวทางวิธีการแปรรูปที่เหมาะสมกับผลผลิตพืชแตละชนิดที่ทําการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส และพื้นท่ีใกลเคียง   

 ดําเนินการสํารวจขอมูลดานการแปรรูปผลผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร และศึกษาขอมูลดานการแปร

รูปผลผลิตที่มีอยูเดิมในทองที่อื่น ๆ นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและการศึกษามาประยุกตใชเพื่อใหไดสูตรและ

วิธีการแปรรูปที่เหมาะสมกับผลผลิตพืชในชนิดนั้น ๆ  
 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา  เริ่มตนตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

 สถานที ่ แปลงเกษตรกร กลุมเกษตรกร และกลุมแมบานเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1 สรุปผลการดําเนินงานการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส   

             1.1 ดําเนินการศึกษาขอมูลดานการผลิตพืชเบื้องตนโดยศึกษาจากขอมูลการผลิตพืชของเกษตรกรใน

จังหวัดนราธิวาสในป 2553 (ตามตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1: ตารางแสดงขอมูลการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. 2553 



ลําดับ อําเภอ

ที่ ขาว ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา มะพราว ปาลมนํ้ามัน พืชไร พืชผัก

1 เมืองนราธิวาส 2,152     2,366     1,507     1,459     1,177     3,767      3,750      932           918       1,899    

2 บาเจาะ 5,541     1,652     395        603        570        3,136      2,492      392           285       1,073    

3 ระแงะ 1,776     7,724     3,885     3,081     5,380     8,408      3,196      42             1,521    1,960    

4 รือเสาะ 2,904     2,505     774        494        1,375     12,174    1,521      32             1,183    2,551    

5 สุไหงโก-ลก 115       1,333     748        682        226        3,407      312         113           529       1,244    

6 สุไหงปาดี 654       5,284     2,919     2,815     1,713     6,370      525         33             1,045    2,297    

7 ตากใบ 5,328     1,950     1,114     795        467        1,910      4,014      624           601       3,334    

8 แวง 349       2,799     1,641     1,850     522        5,709      281         93             332       709       

9 ยี่งอ 1,585     3,479     716        863        1,062     4,958      1,667      831           977       1,543    

10 ศรีสาคร 154       3,885     550        296        3,370     5,079      654         8               580       1,280    

11 สุคิริน 10         2,602     2,109     1,545     1,070     3,888      644         39             -        374       

12 จะแนะ 62         2,792     1,110     1,121     1,600     5,826      433         7               371       800       

13 เจาะไอรอง 793       2,230     1,146     987        1,669     5,538      1,475      402           662       2,746    

21,423  40,601   18,614   16,591   20,201   70,170   20,964    3,548        9,004    21,810  

ท่ีมา  :  สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส, 2553

รวม  13  อําเภอ

จํานวนเกษตรกรผูปลูกพืชชนิดตาง ๆ

 

 1.2 ดําเนินการสํารวจขอมูลดานการผลิตพชืของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส   

 ดําเนินการสํารวจ โดยทําการคัดเลือกพื้นที่ในการเขาดําเนินการสํารวจขอมูล เนื่องจากเปนโครงการวิจัย

เรงดวน  มีระยะเวลาในการสํารวจขอมูล 5 เดือน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554    โดย

คัดเลือกอําเภอที่มีจํานวนเกษตรกรจํานวนมาก 7 อันดับแรก  (จากตารางที่ 1) และคัดเลือกพื้นที่ ที่สามารถเขา

ดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรได   ไดแก เกษตรกรในเขต    อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอบาเจาะ อําเภอระแงะ 

อําเภอรือเสาะ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอยี่งอ และอําเภอตากใบ ดําเนินการสัมภาษณเกษตรกร  จํานวนเกษตรกรที่

สัมภาษณรวมทั้งสิ้น 250 ราย สรุปผลการสํารวจขอมูลเกษตรกรไดตามตารางที่ 2 



ตารางที่ 2  ตารางแสดงขอมูลการผลิตพืชของเกษตรกรที่ไดจากการสํารวจขอมูลระหวางเดือน กุมภาพันธ 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2554 จํานวน 250 ราย 

อําเภอ 
จํานวนเกษตรกรที่

สํารวจตออําเภอ 

จํานวนเกษตรกรผูผลิต/ชนิดพืช (ราย) 

ยางพารา ดาหลา ลองกอง เงาะ มะพราว มังคุด ทุเรียน ขาว ปาลมน้ํามนั พืชผัก พืชไรอื่นๆ ไมผลอื่นๆ 

เมืองนราธิวาส 50 45 38 28 11 12 17 5 2 7 5 9 10 

บาเจาะ 50 47 33 30 13 11 2 2 5 13 2 5 9 

ระแงะ 40 37 29 35 10 6 5 2 - - 5 - 7 

รือเสาะ 40 32 26 24 9 9 10 15 - - 7 9 9 

สุไหง-ปาดี 20 23 17 12 5 6 9 5 - - 3 13 10 

ยี่งอ 30 20 24 22 6 8 4 8 8 - 6 8 8 

ตากใบ 20 18 12 11 5 3 3 2 10 - 2 - 7 

รวม 250 222 179 162 59 55 50 39 27 20 30 44 60 

 

หมายเหตุ         -    เกษตรกรบางรายปลูกพืชมากกวา 1 ชนิดในพ้ืนที่ปลูกเดียวกัน 

- พืชผัก ไดแก คะนา แตงกวา ถั่วฝกยาว บวบ ผักกวางตุง ผักบุง พริก เปนตน  พืชไรอื่น ๆ ไดแก ขาวโพด สับปะรด 

- ดาหลา เกษตรกรปลูกเปนพืชแซมในแปลงพืชหลัก ไดแก ยางพารา ลองกอง มังคุด ทุเรียน  



- ไมผลอื่นๆ ไดแก จําปาดะ ขนุน สละ เปนตน 

 

จากการสํารวจขอมูล สรุปเปนปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสไดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 :  ตารางแสดงขอมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
ชนิดพืช ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค หมายเหต ุ

ยางพารา               

ลองกอง             ป 2554 ไมติดผล 

ขาว               

ปาลมน้ํามัน              

มะพราว              

เงาะ              

ทุเรียน              

 มังคุด              

ดาหลา             เกษตรกรปลูกเปนพืชแซมในแปลงพืชหลกั ไดแกยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน 

มังคุด มะพราว (เกษตรกรปลูกเพื่อตัดดอกรับประทานกับขาวยํา)  

พืชผัก               



พืชไร เชน ขาวโพด 

สับปะรด 

            ชวงปลายเดือน พ.ย. ถึง เดือน ม.ค. เปนชวงที่ฝนตกชุก มกัจะเกิดน้าํทวมในพื้นที่

เพาะปลูกของเกษตรกร 

ไมผลอื่นๆ เชน จําปาดะ 

มะไฟ ขนุน ฯ 

              

(หมายเหตุ  ในปลายป 2553  ถึงป 2554  สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงการใหผลผลิตของพืชแตละชนิดไมตรงตามฤดูกาล 



2 สรุปผลการศึกษาแนวทางวิธีการแปรรูปที่เหมาะสมกับพืชที่คัดเลือกได 

 จากผลการดําเนินการสํารวจผลขอมูลพื้นฐานดานการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยได

สรุปคัดเลือกดาหลาเปนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมที่จะสงเสริมใหมีการผลิตใหกับเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 

เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในนราธิวาสปลูกไวเปนพืชแซมในแปลงพืชหลักเพื่อตัดดอกรับประทานกับขาวยํา อีก

ทั้งเปนพืชที่สามารถปลูกขยายพันธุไดงายการดูแลไมยุงยาก เกษตรกรสามารถใชพื้นที่วางในแปลงพืชหลักปลูก

เพิ่มได สวนแนวทางในการแปรรูปผลผลิตจากดาหลาในเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการทดลองนําตนดาหลาที่

เกษตรกรตัดทิ้งแลวมาทดลองสกัดเสนใยจากตนดาหลา เนื่องจากเมื่อเกษตรตัดดอกดาหลาแลวจะตองตัดลําตน

เกาทิ้งเพื่อใหดาหลาแตกหนอใหมขึ้นมาแทน ผลจากการทดลองในเบื้องตนพบวาสามารถสกัดเสนใยอยางหยาบ

จากตนดาหลาได  และเสนใยที่สกัดไดนั้นไดมีบริษัทผูประกอบการดานการทอผาจากเสนใยธรรมชาติใหการตอบ

รับวามีความเปนไปไดวาสมารถใชเปนสวนประกอบในการทอผาได แตยังคงมีคุณลักษณะบางประการที่ตอง

ดําเนินการทดลองสกัดเสนใยใหไดคุณภาพตามท่ีผูประกอบการตองการตอไป 

 

คําแนะนํา 

เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสอยูในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่เสี่ยงภัย     หากสามารถผลิต 

เสนใยดาหลาใหไดคุณภาพตามที่ผูประกอบการตองการไดแลว ตองดําเนินการสงเสริมการผลิตใหกับเกษตรกรใน

พื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีการรวมกลุมเกษตรกรใหเปนกลุมเพื่อเปนจุดรับซื้อตนดาหลาและเปนกลุมที่ตองดําเนินการ

ผลิตเสนใยดาหลาเพื่อดําเนินการจัดสงใหกับบริษัทผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการไมสามารถเดินทางมา

รับซื้อเสนใยในพื้นที่ได ซึ่งการดําเนินการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเปนกลุมรับซื้อตนดาหลาและผลิตเสนใยจาก

ดาหลานี้จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ  เชน กรมสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบล 

เกษตรและสหกรณจังหวัด  ซึ่งตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานดังกลาว 

 

การนําไปใชประโยชน 

 กลุมเปาหมายที่คาดวาจะสามารถนําผลที่ไดไปใชประโยชนคือกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผลที่

คาดวาจะไดจากการทดลองคือ ไดวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเสนใยดาหลาใหไดคุณภาพแนะนําสงเสริมการผลิต

ใหกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตอไป 
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ภาคผนวก 
 

 ภาพตัวอยางการแปรรูปผลผลิตทางดานการเกษตรของกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส  

และภาพแปลงตัวอยางของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 

 

 
 

 



 

 

 

 



 
  

 

 



 


