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1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้้าฝน 
    กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้้าฝนภาคใต้ตอนล่าง   
    กิจกรรมย่อย :  ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                        ภาคใต้ตอนล่าง 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนว 
                                       เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนราธิวาส 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Testing and developing of the production plants system under  
                                              the agricultural system based on sufficiency economy in  
                                              Narathiwat province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นายโสพล  ทองรักทอง          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
    ผู้ร่วมงาน :    นายโนรี  อิสมะแอ               สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

นายจันทร์  คงคุณ               สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นางสาวศรัญญา  ใจพะยัก      สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นายจ้านง  ยานะธรรม          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

5. บทคัดย่อ 
ท้าการทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่

จังหวัดนราธิวาส  ณ  แปลงเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส จ้านวน 5 ราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้น้้าฝนในจังหวัด
นราธิวาส โดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน ท้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีรายได้ต่อหน่วยพื้นที่เพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 20 รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  เริ่มด้าเนินการตั้งเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกันยายน 2558  
พบว่า จากการส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกร จ้านวน 5 ราย  ซ่ึงเป็นเกษตรกรที่ได้ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เกษตรกรจากอ้าเภอเมือง จ้านวน 3 ราย และเกษตรกร
จากอ้าเภอตากใบ จ้านวน 2 ราย  โดยเกษตรกร ทั้ง 5 ราย เป็นเพศชาย  และมีอายุระหว่าง 42 - 63 ปี  จบ
การศึกษาขั้นสูงสุดระดับประถมศึกษา  มีประสบการณ์ในการท้าการเกษตรระหว่าง  20 - 30 ปี  มีพ้ืนที่ถือครอง  
6 - 30 ไร่   และเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตร 3 - 30 ไร่   มีลักษณะการท้าการเกษตรแบบผสมผสานตามความถนัด
และความช้านาญ รวมทั้งตามความต้องการของตลาด        ส้าหรับรูปแบบระบบท้าการเกษตรของเกษตรกร คือ 
มีทั้งการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง  มีรายได้ครัวเรือน/ต่อปี 60,000 - 300,000 บาท   มีสมาชิกในครัวเรือน   
3 – 9 คน  เป็นแรงงานท้าการเกษตร 2 - 3 คน  และไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพ่ือท้าการเกษตร กิจกรรมที่



เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการด้าเนินการเพ่ิมเติม  ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร, การปลูกปาล์มน้้ามัน, การ
ปลูกมะนาวในปล้องบ่อ, การเพาะเห็ดอินทรีย์, การปลูกพริกหยวก  และการปลูกมะพร้าวน้้าหอม  ส้าหรับความ
ต้องการ/สิ่งสนับสนุนของเกษตรกร ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้้า, ปุ๋ยคอก, มูลไก่, ใบรับรอง GAP หรือ
อินทรีย์ และถังบรรจุขนาด  1,500 ลิตร     และจากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มาด้าเนินการให้ค้าปรึกษาและแนะน้าเทคโนโลยี
ต่างๆ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเป็นอยู่ การท้าการเกษตร และการใช้
เทคโนโลยีการผลิตพืชหรือกิจกรรมที่เพ่ิมเติมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

Testing and developing of the production plants system under the agricultural system 
based on sufficiency economy in Narathiwat province at the famer's farm. That farm as the 
sufficiency economy successful in Narathiwat area, 5 people. The objective is to obtain model 
suitable for the area cropping systems using rainwater in Narathiwat province, by the principles 
of sustainable agriculture. Enable farmers have a better quality of life and revenues per unit 
area increased by more than 20 percent, including the acceptance of farmers. Since its launch in 
October 2013 to late September 2015. Found the survey and selected farmers by 5 people, 
that farm as the sufficiency economy successful in Narathiwat area. The farmers from Amphoe 
Mueang of the 3 people and Amphoe Takbai of the 3 people. By the 5 farmers were male and 
aged between 42-63 years old. Graduated with superlatives primary school level. Experience in 
agriculture between 20-30 years. Holding the area 6-30 rai and the agricultural areas 3-30 rai.     
A feature of mixed farming, based on the aptitude and the expertise. And including based on 
the market demands. The model system for farming are have both crops, livestock and 
fisheries. Household income / year from 60,000 to 300,000 baht. Household members have 3-9 
people, are agricultural labor 2-3 people. And does not employ workers. The farmers who want 
to develop their activities and want more action were planting medicinal plant, oil palm 
plantation, lemon planting segment in pond, the organic mushroom cultivation, planting bell 
pepper and planting aromatic coconut. For the requirements / supporting of farmers were 
materials of the irrigation system, manure, chicken manure, GAP or organic certification and 
1,500 liter tanks. From an interview with the satisfaction of the farmers who participating. Found 
the farmers are satisfied with the performance of the officials who carried out the consultation 
and recommendation technologies, in extreme satisfaction. And the farmers have the 
satisfaction of being, of farming and the use of technology to produce more crops or activities, 
in extreme satisfaction. 

 



6. ค าน า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท้าให้มี
ความหลากหลายของระบบการปลูกพืช ซึ่งภาคใต้ตอนล่างเป็นภาคหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 
กรรมโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก  และมีระบบของการปลูกพืชที่ความแตกต่างจากภาคอ่ืน  โดยภาคใต้ตอนล่างมี
ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลางของภาคและสภาพพ้ืนที่จะลาดลงสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน 
ภูมิอากาศเป็นร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 1,500 - 2,500 มิลลิเมตรต่อปี   เกษตรกรส่วนใหญ่ท้า
การเกษตรแบบผสมผสาน พ่ึงพาการผลิตพืชและสัตว์หลายชนิด พื้นที่ปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พ้ืนที่นาข้าว พืชไร่ พืชผัก และ ไม้ดอก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ คือ ที่
ดอนประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา พืชร่วมระบบ ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ข้าว ในพ้ืนที่ลุ่มประกอบด้วย
พืชหลัก คือ ข้าวหรือพืชผัก พืชร่วมระบบ ได้แก่ ข้าว พืชผัก หรือพืชไร่    มักพบปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต
พืช โดยสรุปจะเห็นว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นได้สะท้อนปัญหาของเกษตรกรรายย่อย จนท้าให้เกิดความยากจน เป็นหนี้ 
ทรัพยากรการผลิตทั้งที่ดิน แรงงาน สิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรมและลดน้อยลง ไม่สามารถพ่ึงพาการเกษตรได้ดังเช่นใน
อดีต และแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตอาจชักน้าไปสู่ความรุนแรงของปัญหาเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาและวิเคราะห์ 
ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ สามารถสรุปได้ว่าปัญหาแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืช
และทรัพยากรที่มีอยู่ที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต ปัญหาส้าคัญที่พบ ได้แก่ เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ท้าให้เกษตรกรมักประสบปัญหารายได้ต่้า ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม  ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ด้านอนุรักษ์ดินและ
น้้า   จากประเด็นปัญหาต่างๆ ท้าให้ระบบการผลิตไม่มีความยั่งยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เกษตรกร
ยังคงมีการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกอยู่มาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ขาดความรู้ในการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง รายได้ต่้า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและ
สุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ  ดังนั้น  ควรศึกษาหาแนวทางการวิจัยและระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ใช้น้้าฝน  
โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้น
ความส้าคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาในลักษณะที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกับวิธีการที่ส้าคัญของพระองค์อีกประการหนึ่ง คือ การประหยัด ทรงเน้นความจ้าเป็นที่จะลดค่าใช้จ่าย
ในการท้ามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส้าคัญ 

การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นราธิวาสในครั้งนี้  จึงมีความจ้าเป็นทีต่้องมีการด้าเนินการเพ่ือให้ได้ต้นแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการผลิต
พืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน้าไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และประชาสัมพันธ์แก่
เกษตรกร ท้าให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้  ท้าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 



7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) เครื่อง GPS 
(2) กล้องถ่ายรูป 
(3) แบบสัมภาษณ์  

วิธีการ 
ด้าเนินการส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จและ

เป็นต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 5 ราย  และท้าการจัดเก็บและสัมภาษณ์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ 

ผลส้าเร็จในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
  2.ข้อมูลการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร 
  3.ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร ตลอดจนรวบรวมข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

4.ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการด้าเนินการเพิ่มเติม และข้อมูลความ
ต้องการ/สิ่งสนับสนุนของเกษตรกร 

5.ข้อมูลความพึงพอใจของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ  

 เวลาและสถานที่ 
เริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 ณ แปลงเกษตรกรที่ท้า

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 5 ราย  ได้แก่ เกษตรกร
จากอ้าเภอเมือง จ้านวน 3 ราย และเกษตรกรจากอ้าเภอตากใบ จ้านวน 2 ราย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
    (1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกร ที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จ 
ได้แก่ เกษตรกรจากอ้าเภอเมือง จ้านวน 3 ราย และเกษตรกรจากอ้าเภอตากใบ จ้านวน 2 ราย แล้วได้ท้าการ
จัดเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร  มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1, 2, 3 
และ 4 

 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลทั่วไป 

1. นายด้า  หะยะมิน เกิด : 9  พฤศจิกายน 2498 

 3 9601 00247 20 9 อายุ : 58  ปี 

  ที่อยู่ :  52/3  ม.6  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

  การศึกษา :  ประถมศึกษา 

  สมาชิกในครัวเรือน :  4  คน 

  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 

  พ้ืนที่ถือครอง : 30  ไร่       

  พ้ืนที่ท้าการเกษตร : 30  ไร่ 

  เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 2984172 

   

2. นายสุรัตร  ธรรมขันทา เกิด : 20  กรกฎาคม 2516 

 3 5701 00635 03 2 อายุ : 40  ปี 

  ที่อยู่ :  56/4  ม.4  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

  การศึกษา :  ประถมศึกษา 

  สมาชิกในครัวเรือน :  7 คน 

  แรงงานภาคการเกษตร : 1 คน 

  พ้ืนที่ถือครอง : 10 ไร่ 

  พ้ืนที่ท้าการเกษตร : 7 ไร่ 

  เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 1386822 

   

 

 

 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลทั่วไป 

3. นายประเวศ  ประพันธ์วงศ์ เกิด : 26  มีนาคม 2501 

 3 9601 00230 15 2 อายุ : 56  ปี 

  ที่อยู่ :  77/2  ม.8  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

  การศึกษา :  ประถมศึกษา 

  สมาชิกในครัวเรือน :  3  คน 

  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 

  พ้ืนที่ถือครอง : 10  ไร่ 

  พ้ืนที่ท้าการเกษตร : 3  ไร่ 

  เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 6704728 

   

4. นายจันทร์  ชาญแท้ เกิด : 2  เมษายน 2495 

 3 9602 00068 19 5 อายุ : 62  ปี 

  ที่อยู่ :  42  ม.2  ต.พร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 

  การศึกษา :  ประถมศึกษา 

  สมาชิกในครัวเรือน :  6 คน 

  แรงงานภาคการเกษตร : 3  คน 

  พ้ืนที่ถือครอง : 23  ไร่ 

  พ้ืนที่ท้าการเกษตร : 11  ไร่ 

  เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 8372799 

   

 

 

 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลทั่วไป 

5. นายเพียร  สอิ้งทอง เกิด : 11  กุมภาพันธ์  2504 

 5 3310 00026 03 3 อายุ : 53  ปี 

  ที่อยู่ : 158/24  ม.4  ต.โฆษิต  อ.ตากใบ   จ.นราธิวาส 

  การศึกษา :  ประถมศึกษา 

  สมาชิกในครัวเรือน :  9 คน 

  แรงงานภาคการเกษตร : 2  คน 

  พ้ืนที่ถือครอง : 6  ไร่ 

  พ้ืนที่ท้าการเกษตร : 6  ไร่ 

  เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 1915890 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

1. นายด้า  หะยะมิน อาชีพเดิม : ปลูกไม้ผล 5 ไร่  บ่อปลา 1 บ่อ แปลงผักบุ้ง 1 แปลง  

 3 9601 00247 20 9 เลี้ยงเป็ด 50 ตัว 

  รายได้เดิม : 170,000 บาท 

  องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิม : 

        มีการประยุกต์วิธีการใช้ปุ๋ยกับแปลงผักบุ้ง  เป็นการประหยัด 

  เวลาท้างานของแปลงผักบุ้งที่เป็นร่องน้้า สามารถเลี้ยงหอยขมได้   

  เพ่ิมรายได้อีกทาง 

  สภาพพื้นที่ : 

         ลักษณะและสมบัติดิน  เป็นดินลึกมาก  ดินบนมีเนื้อดินเป็น 

  ดินร่วนหนียวปนทราย มีสีน้้าตาล  ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน 

  เหนียวปนทราย   มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง  

         ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ( pH 5.0 – 5.5 )  

  ตลอดหน้าตัดดิน  ดินที่พบบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นชุดดินภูเก็ต 

  (Phuket series : Pk) 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 

          เป็นดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา ท้าสวนผลไม้และ 

  พืชไร่ทั่วไปๆ  ในการใช้ประโยชน์ควรมีการจัดการที่ดี โดยการท้า  

  ขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดม 

  สมบูรณ์ของดิน 

   

 

 

 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

2. นายสุรัตร  ธรรมขันทา อาชีพเดิม : ท ำนำ  

 3 5701 00635 03 2 รายได้เดิม : 30,000 บาท 

  องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิม : 

       ปลูกพืชผักหมุนเวียนตำมฤดูกำล เพ่ือแก้ไขปัญหำช่วงน  ำท่วม 

  สภาพพื้นที่ : 

         ลักษณะและสมบัติดิน  เป็นดินลึก  ดินบนมีเนื อดินเป็นดิน 

  ร่วน มีสีด ำหรือเทำปนด ำ  เนื่องจำกมีอินทรียวัตถุมำก  ดินล่ำงมี 

  เนื อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้้าตาลปนเทา  

  มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. ม ี

  ลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนน้้าเงินที่มีสารประกอบก้ามะถัน  

  (pyrite: FeS2) มาก 

      ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากความเป็นกรดที่รุนแรงนี้เกิด 

  จากการเติมออกซิเจน (oxidized) เข้าไปในสารประกอบก้ามะถัน 

  จัดเป็นดินเปรี้ยวจัดที่ก้าลังมีกรดก้ามะถันเกิดข้ึน (actual acid 

  sulfate soil) ดินนี้ไม่มีจุดประสีเหลืองฟางข้าว (jarosite  

  mottles) มีความสามารถในการอุ้มน้้าดี ดินนี้จะเป็นกรดเพ่ิม 

  มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้ามีการท้าให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานาน 

  เพ่ิมมากและติดต่อกันหลายๆ ปี ชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นชุด 

  ดินระแงะ (Rangae series : Ra) 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 

      ถ้าจะใช้ท้านา สิ่งจ้าเป็นที่ควรกระท้า คือ ต้องมีการควบคุมน้้า 

  เพ่ือป้องกันการเกิดกรดของดิน ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม 

  เพ่ือลดความเป็นพิษของสารบางอย่าง เช่น เหล็กและซัลเฟอร์ 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

  ตลอดจนการใช้ปูนและปุ๋ย ถ้ามีแหล่งน้้าพอและสามารถป้องกัน 

  น้้าท่วมได้ อาจยกร่องเพ่ือปลูกพืชล้มลุกและผลไม้บางชนิด 

3. นายประเวศ  ประพันธ์วงศ ์ อาชีพเดิม : ปลูกผัก  รับจ้างก่อสร้างทั่วไป 

 3 9601 00230 15 2 รายได้เดิม : 90,000 บาท 

  องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิม : 

       สามารถน้าก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้ว กลับมาใช้ใหม่ได้ 

  โดยการใช้มีดตัดปากถุงออก แล้วใช้น้้าหมักจากหน่อกล้วย ฉีดพ่น 

  ในอัตรา 20 ซีซี/น้้า 20 ลิตร 

  สภาพพื้นที่ : 

        ลักษณะและสมบัติดิน  ดินร่วนหยาบลึกมาก  ดินบนมีเนื้อ 

  ดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน้้าตาล 

  ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0 – 6.0) 

  ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปน 

  เหลือง อาจพบดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างชั้นถัดไป 

       ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) 

  ชุดดินคอหงษ์ (Kho Hong series : Kh)   

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 

         เหมาะสมดีส้าหรับปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน เหมาะสม 

  ปานกลางส้าหรับปลูกไม้ผลและพืชไร่  มีจ้ากัดท่ีมีความอุดม 

  สมบูรณ์ต่้า  มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย 

  และสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน ขาดแคลนน้้า ควรปรับปรุงดินด้วย 

  พืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ 
 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

  ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้้า พด.2 มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น 

  ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น 

  พัฒนาแหล่งน้้าและระบบการให้น้้าในแปลงปลูกพืชไว้ใช้ในช่วง 

  พืชขาดน้้า 

4. นายจันทร์  ชาญแท้ อาชีพเดิม : รับจ้างทั่วไป 

 3 9602 00068 19 5 รายได้เดิม : 70,000 บาท 

  องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิม : 

         ใช้น้้าหมักชีวภาพฉีดพ่นในคอกสุกร  เพ่ือตัดวงจรการเจริญ  

  เติบโตของแมลงวันและลดกลิ่นเหม็น  แล้วมีการเก็บปัสสาวะของ  

  สุกรเพื่อน้ามารดต้นไม้  การใช้กระสอบหินปูนฝุ่นเป็นคันบ่อเลี้ยง 

  ปลาดุก  เมื่อฝนตกจะชะล้างหินปูนฝุ่นลงในบ่อ ซึ่งจะช่วยปรับ 

  ระดับ pH ของน้้า 

  สภาพพื้นที่ : 

       ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน 

  หรือดินร่วนปนทราย มีสีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน 

  เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5–5.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดิน 

  ร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสี 

  เหลืองหรือสีน้้าตาลปนเหลือง และดินชั้นล่างถัดไประหว่างความ 

  ลึก 5.0 – 100 ซม. พบชั้นดินตะกอนน้้าทะเลที่มีสารประกอบ  

  ซัลไฟต์อยู่สูง   

      ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5–6.0) ชุดดิน 

  ที่พบบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นชุดดินต้นไทร (Thon Sai series : Ts) 

   



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 

       เนื่องจากดินบริเวณนี้มีความเป็นกรดจัด  อันเนื่องมาจาก 

  สารประกอบของธาตุก้ามะถัน  ดังนั้น  การใช้ประโยชน์ของที่ดิน 

  บริเวณนี้จึงควรมีการจัดการที่ดี   โดยป้องกันไม่ให้ดินแห้งเป็น 

  ระยะเวลานาน    เพ่ือป้องกันการเกิดกรดของดินรุนแรงมากข้ึน 

  และมีการชลประทานที่ดีพอ  เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการ 

  เกิดน้้าท่วม 

5. นายเพียร  สอิ้งทอง อาชีพเดิม : รับจ้าง ปลูกผักขาย 

 5 3310 00026 03 3 รายได้เดิม : 150,000 บาท 

  องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิม : 

        มีการท้ามะนาวให้ติดผลตลอดฤดู มีการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

  ของกรมพัฒนาที่ดิน 

  สภาพพื้นที่ : 

        ลักษณะและสมบัติดิน ดินตอนบนมีอินทรียวัตถุ (pert) ที่มี 

  ปริมาณเส้นใยไฟเบอร์มากกว่า 75 %  ซึ่งเรียกว่า  fibric  soil   

  material  และอาจมีเศษไม้ผุน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป   

  ชั้นดินนี้จะมีความหนามากกว่า 130 ซม.  ส่วนดินชั้นล่างอาจพบ 

  ดินเลนที่เป็นตะกอนน้้าทะเลสีเทาปนน้้าเงินที่มีสารไพไรท์ (FeS2) 

  มากกว่า  2% หรือมีซัลเฟอร์มากกว่า 0.75 ถ้าดินบริเวณนี้ถูก 

  ระบายน้้าออกไปจนท้าให้ดินแห้งเป็นเวลานาน ชั้นอินทรียวัตถุจะ 

  ติดไฟง่ายและเกิดการยุตัวท้าให้ดินอินทรีย์บางลง และชั้นดินล่าง 

  ที่มีไพไรท์มำกจะถูกเติมออกซิเจนแปรสภำพเป็นกรดก ำมะถัน   

  (acid sulfate soil)  ซึ่งเป็นกรดอย่ำงแรงและมีค่ำปฏิกิริยำดิน 



ตารางท่ี 2 ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกรก่อนที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ข้อมูลดั่งเดิมของเกษตรกร 

  ที่วัดได้ต่้ากว่า 4.0  ชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นชุดดินนราธิวาส 

  (Narathiwat series : Nw) 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน : 

         โดยทั่วๆ ไป จัดเป็นดินที่มีปัญหาไม่เหมาะในการที่จะน้ามา  

  ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ถ้านามาใช้อย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบ 

  ต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง  ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดท่ีเหมาะ 

  สมที่จะน้าดินดังกล่าวมาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ   

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกรในปัจจุบัน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล กิจกรรม 

1. นายด้า  หะยะมิน ปลูกผักบุ้งน้้า  ได้ผลผลิตรวม 4,050 กิโลกรัม/ปี  

 3 9601 00247 20 9 ปลูกมะละกอ และมะนาว  ได้ผลผลิตรวม 300 กิโลกรัม/ป ี

  ปลูกแตงกวา และถั่วฝั่กยาว ได้ผลผลิตรวม 1,600 กิโลกรัม/ป ี

  เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ ได้ผลผลิตรวม 500 กิโลกรัม/ปี  

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เพาะเห็ด , เลี้ยงเป็ด ฯลฯ 

  รวมรายได้  300,000  บาท/ปี 
   

2. นายสุรัตร  ธรรมขันทา ปลูกแตงกวา ได้ผลผลิตรวม 3,540 กิโลกรัม/ปี 

 3 5701 00635 03 2 ปลูกพริกขี้หนู ได้ผลผลิตรวม 115 กิโลกรัม/ป ี

  ปลูกพริกหยวก ได้ผลผลิตรวม 220 กิโลกรัม/ป ี

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เลี้ยงปลา, เพาะเห็ด, เลี้ยงไก่ ฯลฯ 

  รวมรายได้  60,000  บาท/ปี 
   



ตารางท่ี 3 ข้อมูลการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกรในปัจจุบัน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล กิจกรรม 

3. นายประเวศ  ประพันธ์วงศ ์ เพาะเห็ด ได้ผลผลิตรวม 2,714 กิโลกรัม/ปี 

 3 9601 00230 15 2 เลี้ยงปลาดุกในปล้องบ่อ ได้ผลผลิตรวม 240 กิโลกรัม/ปี 

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ปลูกพืชผักสมุนไพร ฯลฯ 

  รวมรายได้  200,000  บาท/ปี 
   

4. นายจันทร์  ชาญแท้ ปลูกมะพร้าวน้้าหอม  ได้ผลผลิตรวม 5,500 กิโลกรัม/ปี   

 3 9602 00068 19 5 เลี้ยงปลา ได้ผลผลิตรวม 120 กิโลกรัม/ป ี

  เลี้ยงหมู ได้ผลผลิตรวม 2,650  กิโลกรัม/ปี 

  เลี้ยงไก่ ได้ผลผลิตรวม 36 กิโลกรัม/ปี 

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ปลูกเงาะ, ปลูกส้มโอ, เลี้ยงวัว ฯลฯ 

  รวมรายได้  200,000  บาท/ปี 
   

5. นายเพียร  สอิ้งทอง ปลูกมะนาว  ได้ผลผลิตรวม 2,000   กิโลกรัม/ปี 

 5 3310 00026 03 3 ปลูกแตงกวา ได้ผลผลิตรวม 5,000 กิโลกรัม/ปี 

  ปลูกพริกขี้หนู ได้ผลผลิตรวม 500 กิโลกรัม/ป ี

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ปลูกบวบ, ปลูกกล้วย, ปลูกชะอม, เลี้ยง
ปลาดุก,      

  เลี้ยงกระบือ, เลี้ยงไก่ ฯลฯ 

  รวมรายได้  250,000  บาท/ปี 

   

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 สรุปรูปแบบระบบท้าการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
กิจกรรมหลัก 

ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
1. นายด้า  หะยะมิน ปลูกผักบุ้งน้้า, 

ปลูกมะละกอ, 
ปลูกมะนาว, 
ปลูกแตงกวา, 
ปลูกถ่ัวฝั่กยาว, 
เพาะเห็ด 
 

เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลากินพืช 

2. นายสุรัตร  ธรรมขันทา ปลูกแตงกวา, 
ปลูกพริกขี้หนู, 
ปลูกพริกหยวก, 
เพาะเห็ด 
 

เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลากินพืช 

3. นายประเวศ  ประพันธ์วงศ์ เพาะเห็ด, 
ปลูกพืชผักสมุนไพร 
 

- เลี้ยงปลาดุกในปล้องบ่อ 

4. นายจันทร์  ชาญแท้ ปลูกมะพร้าวน้้าหอม, 
ปลูกเงาะ,  
ปลูกส้มโอ 
 

เลี้ยงหมู, 
เลี้ยงวัว, 
เลี้ยงไก่ 

เลี้ยงปลากินพืช 

5. นายเพียร  สอิ้งทอง ปลูกมะนาว, 
ปลูกแตงกวา, 
ปลูกพริกขี้หนู, 
ปลูกบวบ,  
ปลูกกล้วย,  
ปลูกชะอม 
   

เลี้ยงกระบือ, 
เลี้ยงไก่ 

เลี้ยงปลาดุก 

 

 



(2) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร  การปรับตัวของเกษตรกร  และข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 5 ราย มีรายละเอียดปรากฏโดยภาพรวม ดังนี้ 
 1.ลักษณะพื้นที่ 
 สภาพพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกรทั้ง 5 ราย เป็นที่ราบลุ่ม (A) ส่วนใหญ่เกิดน้้าท่วมซ้้าซากทุกปี (F) 
เป็นพื้นที่ลอนลาด (U2) และเป็นพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มระดับต่้า (L1)  อาศัยแหล่งน้้าจากชลประทานและมีบางรายใช้
น้้าจากบ่อน้้าบาดาลด้วย  ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว (CL) และดินเหนียว (C)  มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง 
(H) และปานกลาง (M)     การระบายน้้าของดินปานกลาง (M) และสูง (H)  การอุ้มน้้าของดินปานกลาง (M) และ
สูง (H)   สภาพดินส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นดินปกติ มีบางรายเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องดิน คือ ดินกรด/ดินเปรี้ยว  

 2.สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน พบว่า มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม โดยมีฝนทิ้งช่วง/แล้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
เดือนมกราคม โดยฝนจะตกชุกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ส่วนสภาพภูมิอากาศในอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่าน
มา) นั้น พบว่า มีสภาพเช่นเดียวกันในปัจจุบัน  

 3.ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 
  3.1 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ 
  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการท้านาปลูกข้าว มีเกษตรกรบางรายเท่านั้นที่มีการท้านาปลูกข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ปลูก เช่น พันธุ์หอมกระดังงา, พันธุ์ กข1,  พันธุ์หอมปทุม ขนาดพ้ืนที่ปลูก 2 - 7 ไร่  เกษตรกรบางรายมี
การปลูกข้าวโพดหวาน, มันส้าปะหลัง และอ้อย ขนาดพ้ืนที่ปลูก 1 งาน ถึง 1 ไร่ และเกษตรกรบางรายมีการปลูก
พืชอ่ืนๆ เช่น มะนาว, ไผ่ และเพาะเห็ด ทั้งในปัจจุบันและอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่านมา) เกษตรกรมีระบบการผลิตพืช
เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภคแล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ 
  3.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
  เกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชผัก ได้แก่ แตงกวา, ผักบุ้ง, ถั่วฝักยาว, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง, 
ผักกาดขาว, พริก ฯลฯ ขนาดพ้ืนที่ปลูก 0.5 - 6 ไร่ ทั้งในปัจจุบันและอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่านมา) เกษตรกรมีระบบ
การผลิตพืชเช่นเดียวกัน และปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภคแล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ 
  3.3 ข้อมูลด้านระบบการผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ 
  เกษตรกรทั้ง 5 ราย มีการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ โดยปลูกแบบผสมผสานในพ้ืนที่เดียวกัน 
ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ มะม่วง, มะพร้าว, สละ, เงาะ, มังคุด, มะนาว, กระท้อน, ส้มโอ, ชมพู่, พุทรา, มะยม, มะกอก 
ฯลฯ ขนาดพ้ืนที่ปลูก 0.5 - 13 ไร ่  ทั้งในปัจจุบันและอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่านมา)  เกษตรกรมีระบบการผลิตพืช
เช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภคแล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ ส่วนไม้ยืนต้น



เศรษฐกิจ เกษตรกรบางรายมีการปลูกยางพารา เพ่ือเพ่ิมรายได้  พันธุ์ยางพาราที่ปลูก คือ พันธุ์ RRIM 600 และ 
RRIT 251 ขนาดพ้ืนที่ปลูก 2 - 7 ไร่   
  3.4 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชท้องถิ่น 
  เกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชท้องถิ่น ได้แก่ ผักหวาน, ขิง, อัญชัน, บัวบก, มันปู ฯลฯ ขนาด
พ้ืนที่ปลูก 1 งาน ถึง 3 ไร่ ทั้งในปัจจุบันและอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่านมา) เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชเช่นเดียวกัน 
และปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภคแล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ 
  3.5 ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปี 
  ลักษณะการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปีของเกษตรกรทั้ง 5 ราย ทั้งในปัจจุบันและอดีต (5 - 10 ปีที่
ผ่านมา) เกษตรกรมีการใช้ที่ดินปลูกพืชรอบปีเช่นเดียวกัน 
  3.6 ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
  เกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ วัว จ้านวน 1 - 4 ตัว, ควาย จ้านวน 5 ตัว, 
หมู จ้านวน 3 ตัว, แพะ จ้านวน 4 ตัว และไก่ จ้านวน 30 - 80 ตัว   ซึ่งเลี้ยงไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภค
แล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ 
  3.7 ข้อมูลด้านสัตว์น้้า 
  เกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงสัตว์น้้า สัตว์น้้าที่เลี้ยง ได้แก่ ปลา จ้านวน 100 - 10,000 ตัว  ซ่ึง
เลี้ยงไว้เพ่ือใช้เป็นอาหาร เหลือจากบริโภคแล้วจึงจะจ้าหน่ายเป็นรายได้ 

 4.ข้อมูลด้านครัวเรือน 
  4.1 ขนาดของครัวเรือน 
  เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองตั้งแต่ 6-30 ไร่ มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน จ้านวน 4 ราย และ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 1 ราย   สัดสว่นในการใช้พื้นที่ถือครอง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 1 - 3 ไร่, ที่นา 2 - 7 ไร่, ที่ไร่ 1 
- 30 ไร่, ที่สวน 3 - 13 ไร่, บ่อเก็บน้้า (บ่อปลา) 0.5 - 7 ไร่,  สมาชิกในครัวเรือน มีจ้านวน 3 - 6 คน และเป็น
แรงงานในครัวเรือน จ้านวน 2 - 3 คน 
  4.2 รายได้ของครัวเรือน 
  เกษตรกรทั้ง 5 ราย มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แหล่งรายได้ของ
ครัวเรือนได้จากการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง  มีรายได้ในปัจจุบัน จ้านวน 60,000 - 300,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากในอดีต (5 - 10 ปีที่ผ่านมา)  มีรายได้ จ้านวน 30,000 - 170,000 บาท 
  4.3 แหล่งเงินทุน (สินเชื่อ) 
  เกษตรกรบางรายมีแหล่งเงินทุน (สินเชื่อ) จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม 
 
 
 



 5.ข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกร 
  5.1 วิธีการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรกรรมของเกษตรกร 
  (1) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกและระบบการปลูกพืช คือ ปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็น
การท้าเกษตรแบบผสมผสาน, ปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นการปลูกผัก และปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นสวนยาง 
  (2) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการจัดการดินและปุ๋ย คือ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก, ปุย๋
ชีวภาพ) แทนการใช้ปุ๋ยเคมี  และใช้สารชีวภาพ แทนการใช้สารเคมี 
  (3) เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์และท้าการประมงเพ่ือเสริมรายได้ 
  5.2 แหล่งและรูปแบบความช่วยเหลือ 
  เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์/
ต้นพันธุ์, ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) และการพักช้าระหนี้ 
   ส่วนสิ่งที่เกษตรกรไมไ่ด้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน ได้แก่ เงินทุน, อาหาร, น้้ามัน
เชื้อเพลิง, ลดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ 

 6.ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค 
  6.1 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
  - ปัญหาในเรื่องแมลง,โรค, วัชพืช, น้้าท่วมขัง, ฝนทิ้งช่วง, พายุฤดูร้อน, ฝนตกชุก และดินกรด 
เป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก 
  - ปัญหาในเรื่องดินด่าง, ดินเค็ม, ดินเสื่อม, ดินโคลนถล่ม, อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิต่้า และการเผา
ตอซัง/เผาอ้อย/เผาวัชพืช  เป็นปัญหาอยู่ในระดับต่้ามากถึงปานกลาง 
  6.2 ปัญหาด้านการผลิต 
  - ปัญหาในเรื่องการใช้พันธุ์ผลผลิตต้่า, อัตราประชากรต่้า, การจัดการดินไม่ดี, การจัดการธาตุ
อาหารไม่ดี, การจัดการน้้าไม่ดี, การจัดการวัชพืชไม่ดี, ดินอัดตัวแน่นทึบ, การจัดการโรคแมลงศัตรูพืชไม่ดี, การ
เก็บเก่ียวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวไม่ดี และการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม่ดี เป็นปัญหาอยู่ในระดับต่้ามากถึงปาน
กลาง 
  6.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  - ปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่้า, ราคาผลผลิตแปรปรวน, ราคาปัจจัยการผลิตสูง และขาด
แหล่งรับซื้อ เป็นปัญหาอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก 
  - ปัญหาในเรื่องขาดแหล่งเงินทุน,ขาดเครื่องจักรกลการเกษตร, เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี, ขาด
แหล่งเมล็ดพันธุ์ และขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 

 7.ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ขอสนับสนุนด้านระบบน้้าชลประทานให้มีอย่างต่อเนื่อง 
  7.2 ขอสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย 
  7.3 ขอสนับสนุนด้านเงินทุน 



(3) ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการด าเนินการเพิ่มเติม  
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรทั้ง 5 ราย ต้องการพัฒนาและต้องการด้าเนินการเพิ่มเติม และ

สัมภาษณ์ข้อมูลความต้องการ/สิ่งสนับสนุนของเกษตรกรทั้ง 5 ราย  ปรากฏผลดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการด้าเนินการเพ่ิมเติม และข้อมูลความต้องการ/ 
              สิ่งสนับสนุน 

ล าดับ 

ที ่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่
ต้องการพัฒนา
และเพิ่มเติม 

ความต้องการ/  
สิ่งสนับสนุน 

1. นายด้า  หะยะมิน ปลูกผักบุ้งน้้า   ปลูกพืชผัก วัสดุอุปกรณ์ 

 3 9601 00247 20 9 มะละกอ, มะนาว   สมุนไพร ระบบการให้น้้า 

  แตงกวา และถั่วฝั่กยาว    

  เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ    

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น    

  เพาะเห็ด, เลี้ยงเป็ด ฯลฯ   
     

2. นายสุรัตร  ธรรมขันทา ปลูกแตงกวา  ปลูกปาล์มน้้ามัน   ปุ๋ยคอก, มูลไก่ 

 3 5701 00635 03 2 พริกข้ีหนู, พริกหยวก และปลูกมะนาว  

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  ในปล้องบ่อ  

  เลี้ยงปลา, เพาะเห็ด,    
  เลี้ยงไก่ ฯลฯ 

  

     

3. นายประเวศ  ประพันธ์วงศ์ เพาะเห็ด  การเพาะเห็ด ใบรับรอง GAP  

 3 9601 00230 15 2 เลี้ยงปลาดุกในปล้องบ่อ  อินทรีย์ หรือ อินทรีย์   

  และกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น    

  ปลูกพืชผักสมุนไพร 
ฯลฯ 

  

     

 



ตารางท่ี 5 ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและต้องการด้าเนินการเพ่ิมเติม และข้อมูลความต้องการ/ 
              สิ่งสนับสนุน (ต่อ) 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ - สกุล กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่
ต้องการพัฒนา
และเพิ่มเติม 

ความต้องการ/  
สิ่งสนับสนุน 

4. นายจันทร์  ชาญแท้ ปลูกมะพร้าวน้้าหอม   ปลูกพืชผัก ถังบรรจุขนาด   

 3 9602 00068 19 5 เลี้ยงปลา,  หมู, ไก่ สมุนไพร 1,500 ลิตร 

  และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น    

  ปลูกเงาะ, ปลูกส้มโอ,    
  เลี้ยงวัว ฯลฯ   

5. นายเพียร  สอิ้งทอง ปลูกมะนาว, แตงกวา,   ปลูกพริกหยวก   วัสดุอุปกรณ์ 

 5 3310 00026 03 3 พริกข้ีหนู และกิจกรรม ปลูกมะพร้าว  ระบบการให้น้้า 

  อ่ืนๆ เช่น ปลูกบวบ,  น้้าหอม  และ  

  กล้วย, ชะอม, เลี้ยงปลา  ปลูกมะนาวใน  

  ดุก, กระบือ, ไก่ ฯลฯ ปล้องบ่อ  
 

(4) ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 
                    4.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ผลการสัมภาษณ์ 

1. เพศ เกษตรกร ทั้ง 5 ราย เป็นเพศชาย   
2. อายุ มีอายุระหว่าง 42 - 63 ปี   
3. การศึกษา เกษตรกร ทั้ง 5 รายจบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับประถมศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการท้าการเกษตร มีประสบการณ์ในการท้าการเกษตรระหว่าง  20 - 30 ปี   
5. พ้ืนที่ถือครอง   มีพ้ืนที่ถือครอง  6 - 30 ไร่    
6. พ้ืนที่ท้าการเกษตร เป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตร 3 - 30 ไร่    
   



ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ (ต่อ) 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ผลการสัมภาษณ์ 

7. ลักษณะการท้าการเกษตร มีลักษณะการท้าการเกษตรแบบสวนผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืช 
การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา 

8. รายได้ครัวเรือน/ต่อปี มีรายได้ครัวเรือน/ต่อปี 60,000 - 300,000 บาท    
9. จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน มีสมาชิกในครัวเรือน 3 - 9  คน    
10. จ้านวนแรงงาน เป็นแรงงานท้าการเกษตร 2 - 3 คน 
11. การจ้างแรงงาน ไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพ่ือท้าการเกษตร  จะใช้แรงงานใน

ครัวเรือน 
   

  4.2 ความคิดเห็นและเหตุผลการด ารงชีพ 
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นและเหตุผลการด้ารงชีพของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นและเหตุผลการด้ารงชีพของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ผลการสัมภาษณ์ 

1. สภาพสวน เกษตรกร ทั้ง 5 ราย มีสภาพสวนเป็นแบบสวนผสมผสาน มีทั้ง
การปลูกพืช การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา 

2. เหตุผลการเลือกปลูกพืช เพาะเห็ด 
เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลา 

เลือกตามความถนัดและความช้านาญ รวมทั้งตามความต้องการ
ของตลาด 

3. พ้ืนที่ท้าการเกษตร มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร 3 - 30 ไร่ ซึ่งเพียงพอต่อการท้าการเกษตร 
และไม่มีความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ท้าการเกษตร  

4. ปัญหาน้้าท่วม ประสบกับปัญหาน้้าท่วมขังทุกปี  ไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆ 
นอกจากการรอให้น้้าแห้งตามธรรมชาติ 

5. ปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากมีแหล่งน้้า
ส้าหรับใช้ในหน้าแล้ง 

6. ปัญหาโรค-แมลงระบาด ประสบกับปัญหาโรค-แมลงระบาดเพียงเล็กน้อย จะไม่นิยมใช้
สารเคมีป้องกันก้าจัดโรค-แมลง เกษตรกรจะมีการแก้ไขปัญหา
โดยการใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันก้าจัดโรค-แมลง   

   



ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นและเหตุผลการด้ารงชีพของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ (ต่อ) 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ผลการสัมภาษณ์ 

7. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่้า ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่้าเป็นช่วงๆ เท่านั้น ไม่มีการ
แก้ไขปัญหาใดๆ จะจ้าหน่ายผลผลิตตามราคาตลาด 

8. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จะใช้แรงงานในครัวเรือนและไม่มีการจ้างแรงงานนอกเพ่ือท้า
การเกษตร 

9. ปัญหาการขาดเงินทุน เกษตรกรใช้ทุนส่วนตัวในการท้าการเกษตร หากมีปัญหาการ
ขาดเงินทุนในการท้าการเกษตร มีการแก้ไขปัญหาโดยการกู้ยืม
เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาเป็น
เงินทุนในการท้าการเกษตร 
 

  4.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาด าเนินการให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเทคโนโลยี 
  จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาด้าเนินการให้ค้าปรึกษาและแนะน้า
เทคโนโลยีของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่มาด้าเนินการให้ค้าปรึกษาและแนะน้าเทคโนโลยี 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ พอใจมาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าตรงประเด็น และสามารถน้าไปปฏิบัติได้ พอใจมาก 
3. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตรวจติดตามงานอย่างสม่้าเสมอต่อเนื่อง พอใจมาก 
4. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้สะดวก พอใจมาก 
5. เจ้าหน้าที่น่าเชื่อถือให้ค้าแนะน้าตรงตรงตามหลักวิชาการ พอใจมาก 
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยค้านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร พอใจมาก 
7. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติภารกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต พอใจมาก 
8. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งม่ัน ยินดี เต็มที่ในการบริการ พอใจมาก 
9. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม พอใจมาก 
   

 



  4.4 ข้อมูลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อการเป็นอยู่ การท าการเกษตร และการใช้
เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือกิจกรรมที่เพิ่มเติม 
  จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มตี่อการเป็นอยู่ การท้าการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช หรือกิจกรรมที่เพ่ิมเติมของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ ปรากฏผลดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการเป็นอยู่ การท้าการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช  
              หรือกิจกรรมที่เพ่ิมเติมของเกษตรกรทีร่่วมโครงการ 

ล าดับ 

ที ่
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน พอใจมาก 
2. ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอใจมาก 
3. ความเห็นต่อเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยให้ด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข พอใจมาก 
4. ความพอใจในรายได้/ปีที่ครัวเรือนหามาได้ พอใจมาก 
5. ความพอใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแนะน้า พอใจมาก 
   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ระบบการท้าเกษตรที่มีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ถือว่าเป็นรูปแบบระบบเกษตรที่มี

ความเหมาะสมและมีความยั่งยืน  เนื่องจากระบบเกษตรรูปแบบนี้สามารถท้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากปัญหาภัยธรรมชาติ  ลดความเสียหายจากปัญหาโรคและ
แมลงเข้าท้าลาย และลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่้า  แต่ส้าหรับในการพิจารณาคัดเลือกชนิดของพืชที่จะ
ปลูก ชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง และชนิดสัตว์น้้าที่จะเลี้ยง เกษตรกรจะต้องเลือกกิจกรรมและชนิดตามความถนัด ความ
ช้านาญ และควรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  รวมทั้งต้องค้านึงถึงขนาดพ้ืนที่  เงินทุน จ้านวนแรงงาน  แหล่งน้้า
ที่เพียงพอ   และให้ท้าการผลิตตามความต้องการของตลาดด้วย 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รูปแบบระบบเกษตรที่มีทั้งกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง  เป็นรูปแบบระบบเกษตรที่มีความ

เหมาะสมและมีความยั่งยืน   สามารถน้าข้อมูลระบบเกษตรรูปแบบนี้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุน ส่งเสริมแก่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและพ้ืนที่อ่ืนๆ ไปประยุกต์และปรับใช้ต่อไป   ท้าให้เกิด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรให้สามารถพ่ึงตนเองได้  มีรายได้อย่างยั่งยืน  
ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  และไมก่่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 

 

 



11. ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสทุกท่าน     
ที่มีส่วนช่วยในการส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรที่ท้าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส้าเร็จและ
เป็นต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  จ้านวน 5 ราย  และท้าการจัดเก็บและสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ข้อมูลการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร  ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและการปรับตัวของ
เกษตรกร ตลอดจนรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ข้อมูลกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการพัฒนาและ
ต้องการด้าเนินการเพ่ิมเติม และข้อมูลความต้องการ/สิ่งสนับสนุนของเกษตรกร   รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ  ท้า
ให้งานวิจัยครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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