ทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดปัตตานี
ศุกร์ เก็บไว้1 นูรอาดีลฮั เจะโด1 จิตต์ เหมพนม1

บทคัดย่อ
ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิ ตพื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
จังหวัดปัตตานี ดาเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดื อนกันยายน2558 คัดเลือกเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ 1 ครัวเรื อน จานวน 2 ราย ในพื้นที่ตาบลม่วงเตี้ ย
อาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี และจัดทาแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี จานวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่ (ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชหลัก)
โดยการวิจยั และพัฒนากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือกชนิ ดพืช
ปลูกที่เป็ นความต้องการของเกษตรกร มีตลาดรองรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ จัดระบบการ
ปลูกให้เหมาะสมในการปลูกพืชผสมผสาน พบว่า ในปี 2557 พืชปลูกให้ผลผลิตรวม 14,706 กิโลกรัม/ไร่ มี
ต้นทุนการผลิตรวม 36,470 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ รวม 144,320 บาท/ไร่ และในปี 2558 พืชปลูกให้ผลผลิต
รวม 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตรวม 33,150 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ รวม 138,280 บาท/ไร่ ทาให้
เกษตรกรมี รายได้เสริ มขณะที่ พืชหลักยังไม่ให้ผลผลิ ต นอกจากนี้ ยงั สามารถลดต้นทุ นการผลิ ตจากการนา
ทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการปรับปรุ งบารุ งดินและการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ส่ งผลให้
เกิดความยัง่ ยืนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเป็ นการป้ องกันสุ ขภาพร่ างกายของเกษตรกรไม่ให้
ได้รับผลกระทบจากการใช้วตั ถุอนั ตรายจากการทาการเกษตร
คาสาคัญ : ระบบการผลิตพืช เศรษฐกิจพอเพียง
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี จังหวัดปัตตานี

คานา
จังหวัดปั ตตานี มีลกั ษณะภูมิประเทศทางตอนเหนื อ และทางตะวันออก เป็ นชายหาดยาวเลียบอ่าว
ไทย ส่ วนตอนกลางและตอนใต้เป็ นที่ ราบลุ่ม และพื้ นที่ ภูเขา มี ลกั ษณะภู มิอากาศเป็ นแบบร้ อนชื้ น ได้รับ
อิทธิ พลจากลมมรสุ มทั้งสองด้าน คือ ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีปริ มาณ
น้ าฝนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,280-2,600 มิลลิเมตร/ปี (สถานี อุตุนิยมวิทยาปั ตตานี , 2555) จังหวัดปั ตตานี มีพ้ืนที่
เกษตรกรรม 885,363 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.24 ของพื้ นที่ จงั หวัดปั ตตานี ครั วเรื อนเกษตรกรจานวน 92,093
ครัวเรื อน (สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี , 2557) มีสภาพพื้นที่ในการทาเกษตรกรรม 4 ลักษณะ คือ พื้นที่ลอน
ลาด พื้ นที่ ราบสู ง พื้นที่ ราบน้ าท่วมถึ ง และพื้นที่ ราบลุ่มน้ าท่วมขังสามารถระบายน้ าได้ และทาการเกษตร 2
ระบบ คื อ 1) ปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว โดยมีพืชหลักคื อ ยางพารา และมีการปลูกพืชผักบริ เวณรอบบ้าน 2) ปลูกพื ช
ผสมผสาน โดยมีพืชหลักคื อ ยางพาราและข้าว พืชรองคือ พืชท้องถิ่น ไม้ผล-ไม้ยืนต้น มีการเลี้ยงสัตว์และทา
ประมง และมีการปลูกพืชผักบริ เวณรอบบ้าน (ศุกร์ และคณะ 2558)
จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดปั ตตานี สรุ ปได้ว่า
ปั ญหาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ชนิ ดพืชและสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ที่จะช่วยสนับสนุ น
กระบวนการผลิต ปั ญหาสาคัญที่ พบ ได้แก่ เกษตรกรนิ ยมปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว ทาให้เกษตรกรมักประสบปั ญหา
รายได้ต่ า ขาดความมัน่ คงในอาชี พเกษตรกรรม ชุ มชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชี วิตไม่ดีและก่อให้เกิ ด
มลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะขาดการเอาใจใส่ ดา้ นอนุรักษ์ดินและน้ า จากประเด็นปั ญหาต่างๆ
ของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ทาให้ระบบการผลิตไม่มีความยัง่ ยืนทั้งด้านผลผลิต คุณภาพและรายได้
เกษตรกรยังคงมีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยูม่ าก โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช ขาดความรู ้
ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เป็ นเหตุให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง รายได้ต่า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่ อม
โทรมและสุ ขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดังนั้นควรศึกษาหาแนวทางการวิจยั ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงในจังหวัดปั ตตานี โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นความสาคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไร่ นาในลักษณะที่ มุ่งใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่ งจะมี ค วามสอดคล้องกับวิธีการที่ ส าคัญของพระองค์อีกประการหนึ่ ง คื อ การ
ประหยัด ทรงเน้นความจาเป็ น ที่จะลดค่าใช้จ่าย ในการทามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัย
พึ่งพิงธรรมชาติเป็ นปัจจัยสาคัญ
จึ งจ าเป็ นต้องมี ก ารทดสอบและพัฒ นาต้นแบบระบบการผลิ ต พื ช ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพี ยงในจังหวัดปั ตตานี เพื่อสร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สร้ างวิถีชีวิต
เกษตรกรรายย่อยให้สามารถพึ่ งตนเองได้ ทาให้เ กษตรกรมี รายได้อย่างยัง่ ยืนและชุ มชนมี ความเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิต ที่ดีข้ ึนและสร้างจิตสานึกในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยมีเป้ าหมายให้เกษตรกรทัว่ ไปมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดรู ปแบบวิธีการจัดระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 อายุ 8 เดื อน เมล็ดพันธุ์ พืชผัก เช่ น พริ กหนุ่ ม มะเขื อยาว
ฟั กทอง มะระจีน มะระขี้นก บวบ ถัว่ ฝักยาว ผักบุง้ และแตงกวา ถัว่ ลิสง สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย และอ้อยคั้น
น้ า พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 0-0-60 15-15-15 21-0-0 13-13-21 คีเซอร์ ไรต์ และโบเรท ปุ๋ ยหมัก
ปุ๋ ยคอก และสารสกัดสะเดา
วิธีการ
คัดเลือกเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ คัดเลือกพื้นที่ และจัดทาแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี จานวน 1 แปลง พื้นที่ 5
ไร่ (ปาล์มน้ ามันเป็ นพื ชหลัก) โดยการวิจยั และพัฒนากระบวนการพัฒนาการปลูกพื ชผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ทาการคัดเลือกชนิดพืชที่มีความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ มีตลาดรองรับ และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยจัดระบบการปลูกให้เหมาะสม ในการปลูกพืชผสมผสาน
1. ดาเนิ นการคัดเลือกเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 1 ครัวเรื อน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 4 ตาบล
ม่วงเตี้ย อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยใช้แรงงานในครัวเรื อน 2 ราย (นางตีกอมือเสาะ ยูโซะ และนายมะปอ
เซ็ง ยูโซะ) และคัดเลือกพื้นที่ภายในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี
2. การเตรี ยมดิน
1.1 เก็บตัวอย่างดินเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนปลูกพืช (ภาคผนวกที่ 1)
1.2 เตรี ยมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน โดยการไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน 2 ครั้ง วางแผนผังแปลง
แบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยูใ่ นแนวเหนือ-ใต้ ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร
เตรี ยมหลุ ม ปลู ก โดยการขุ ด หลุ ม ให้ มี ข นาดกว้า งกว่ า ถุ ง ต้น กล้า เล็ ก น้ อ ยให้ มี ล ัก ษณะรู ป
ทรงกระบอก แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/หลุม
ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 อายุ 8 เดื อน ในแปลงวิจยั ฯ พื้นที่ 5 ไร่ เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2557 โดยใส่ ดินชั้นบนลงก้นหลุม และใส่ ดินชั้นล่างตามลงไป จัดต้นกล้าให้ต้ งั ตรงแล้วจึงอัดดินให้
แน่น การปฏิบตั ิดูแลรักษา มีการกาจัดวัชพืชก่อนการใสปุ๋ ย และใส่ ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
(ภาคผนวกที่ 2)
3. วิธีการปลูก การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ ามัน เช่น พืชผัก และสับปะรด ปลูกห่ างจากแถวปาล์ม
น้ ามัน 1.5 เมตร และอ้อยคั้นน้ า ปลูกห่างจากแถวปาล์มน้ ามัน 2 เมตร (กรมวิชาการเกษตร, 2547)
ก่อนปลูกมีการนาปุ๋ ยมูลโค ซึ่ งเป็ นวัสดุที่หาได้ในชุ มชนมาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิน เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์แก่ดินในแปลงที่ปลูกผัก การกาจัดวัชพืช กาจัดโดยใช้จอบและนาเศษซากของวัชพืชมาทาเป็ นปุ๋ ย
หมัก เพื่อนามาหมุนเวียนใช้ในแปลงที่มีการปลูกพืชผัก เศษซากของพืชผักก็นามารวมกับเศษซากของวัชพืช ทา
เป็ นปุ๋ ยหมักต่อเนื่ องกันไป นอกจากนี้ ยงั มี การนาเมล็ดสะเดาที่ มีอยู่ในชุ มชนมาหมัก ตามคาแนะนาของกรม
วิชาการเกษตร เพื่อใช้ฉีดพ่นแมลงศัตรู พืชในแปลงผัก การจัดการวัชพืชและแมลงศัตรู พืชดังกล่าวจะเป็ นการลด
การใช้สารเคมีได้ในระดับหนึ่ ง และมีวิธีการปฏิ บตั ิดูแลรักษาพืชตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร แต่ลด
การใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่ งหนึ่งจากคาแนะนา และไม่มีการใช้วตั ถุอนั ตรายในการป้องกันกาจัดศัตรู พืช
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ดาเนิ นการปลูกพืชในแปลงต้นแบบฯ ใช้ระยะปลูกและขนาดของพื้นที่ แปลงปลูกแตกต่างกัน ดังนี้
พริ กหนุ่ม ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x20 เมตร มะเขือยาว ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร
มีพ้ืนที่ปลูก 4x20 เมตร ฟั กทอง ใช้ระยะปลูก 200x200 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x20 เมตร มะระจีน ใช้ระยะ
ปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x20 เมตร มะระขี้นก ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x10
เมตร บวบ ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x30 เมตร ถัว่ ฝักยาว ใช้ระยะปลูก 50x75 เซนติเมตร มี
พื้นที่ปลูก 4x30 เมตร แตงกวา ใช้ระยะปลูก 50x75 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 4x30 เมตร ถัว่ ลิสง ใช้ระยะปลูก
50x20 เซนติเมตรมีพ้ืนที่ปลูก 4x15 เมตร สับปะรด ใช้ระยะปลูก 30x80 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ อ้อยคั้นน้ า
ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ปลูก 2 ไร่ พืชผักมีการปลูกหมุนเวียน 3 ฤดูปลูก
ผลการทดลองและวิจารณ์
ปี 2557 พบว่า พืชปลูกมีอายุการออกดอกและอายุการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปตามชนิ ดพืช ดังนี้ พริ ก
หนุ่ม มีอายุออกดอก 65 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 85 วันหลังปลูก มะเขือยาว มีอายุออกดอก 54 วันหลัง
ปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 75 วันหลังปลูก ฟั กทอง มีอายุออกดอก 45 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 100 วัน
หลังปลูก มะระจีน มีอายุออกดอก 36 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 52 วันหลังปลูก มะระขี้ นก มีอายุออก
ดอก 34 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 48 วันหลังปลูก บวบ มีอายุออกดอก 36วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว
52 วันหลังปลูก ถัว่ ฝั กยาว มีอายุออกดอก 38 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 48 วันหลังปลูก แตงกวา มีอายุ
ออกดอก 28 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 35 วันหลังปลูก ถัว่ ลิสง มีอายุออกดอก 38 วันหลังปลูก และมีอายุ
เก็บเกี่ยว 110 วันหลังปลูก (ตารางที่ 1)
ด้านผลผลิต พืชปลูกให้ผลผลิตรวมทั้งหมด 14,706 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตรวมทั้งหมด 36,470
บาท/ไร่ มี รายได้รวมทั้งหมด 177,070 บาท/ไร่ และมี ร ายได้สุ ทธิ ร วมทั้งหมด 144,320 บาท/ไร่ โดยมี
รายละเอียดเรี ยงตามลาดับรายได้สุทธิ ดังนี้
ฟักทอง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,900 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 30,000
บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 26,100 บาท/ไร่
พริ กหนุ่ม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 996 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,900 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 29,880
บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 25,980 บาท/ไร่
มะเขื อยาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,820 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,800 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
21,840 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 18,040 บาท/ไร่
มะระจี น ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,850 กิ โลกรั ม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ ย 4,500 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ ย
22,200 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 17,700 บาท/ไร่
แตงกวา ให้ผลผลิ ตเฉลี่ย 2,040 กิ โลกรั ม/ไร่ มี ตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ ย
20,400 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 16,400 บาท/ไร่
มะระขี้ นก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,650 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,150 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
19,800 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 15,650 บาท/ไร่
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บวบ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,450 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 18,000
บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 13,550 บาท/ไร่
ถัว่ ฝั กยาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,150 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,050 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
14,950 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 10,900 บาท/ไร่
ถัว่ ลิสง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,720 บาท/ไร่ ไม่ได้จาหน่ าย ไว้
บริ โภคในครัวเรื อน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ชนิ ดพืช วันปลูก อายุออกดอก และอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืช ภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี ปี 2557
ชนิดพืช
1. พริ กหนุ่ม
2. มะเขือยาว
3. ฟักทอง
4. มะระจีน
5. มะระขี้นก
6. บวบ
7. ถัว่ ฝักยาว
8. แตงกวา
9. ถัว่ ลิสง

อายุออกดอก (วันหลังปลูก)
65
54
45
36
34
36
38
28
38

อายุเก็บเกีย่ ว (วันหลังปลูก)
85
75
100
52
48
52
48
35
110

ตารางที่ 2 ผลผลิตพืชและผลตอบแทนของพืชปลูกแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี ปี 2557
ชนิดพืช
1. ฟักทอง
2. พริ กหนุ่ม
3. มะเขือยาว
4. มะระจีน
5. แตงกวา
6. มะระขี้นก
7. บวบ
8. ถัว่ ฝักยาว
9. ถัว่ ลิสง
รวม

ผลผลิต
(กก./ไร่ )
3,000
996
1,820
1,850
2,040
1,650
1,800
1,150
400
14,706

ต้ นทุนการผลิต
(บาท/ไร่ )
3,900
3,900
3,800
4,500
4,000
4,150
4,450
4,050
3,720
36,470

รายได้
(บาท/ไร่ )
30,000
29,880
21,840
22,200
20,400
19,800
18,000
14,950
177,070

รายได้ สุทธิ
(บาท/ไร่ )
26,100
25,980
18,040
17,700
16,400
15,650
13,550
10,900
144,320

หมายเหตุ : พริ กหนุ่ม ราคา 30 บาท/กก. มะเขือยาว ราคา 12 บาท/กก. ฟักทอง ราคา 10 บาท/กก. มะระจีน ราคา 12 บาท/กก.
มะระขี้นก ราคา 12 บาท/กก. บวบ ราคา 10 บาท/กก. ถัว่ ฝักยาว ราคา 13 บาท/กก. และแตงกวา ราคา 10 บาท/กก.
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ปี 2558 พบว่า พืชปลูกมีอายุการออกดอกและอายุการเก็บเกี่ ยวแตกต่างกันไปตามชนิ ดพืช ดังนี้ พริ ก
หนุ่ม มีอายุออกดอก 65 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 86 วันหลังปลูก มะเขือยาว มีอายุออกดอก 54 วันหลัง
ปลูก และมีอายุเก็บเกี่ ยว 75 วันหลังปลูก มะระจี น มีอายุออกดอก 39 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ ยว 55 วัน
หลังปลูก มะระขี้นก มีอายุออกดอก 38 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 52 วันหลังปลูก บวบ มีอายุออกดอก 38
วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 54 วันหลังปลูก ถัว่ ฝักยาว มีอายุออกดอก 40 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว
50 วันหลังปลูก แตงกวา มีอายุออกดอก 29 วันหลังปลูก และมีอายุเก็บเกี่ยว 36 วันหลังปลูก และผักบุง้ มีอายุ
เก็บเกี่ยว 22 วันหลังปลูก ส่ วนสับปะรด และอ้อยคั้นน้ า ยังไม่ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตารางที่ 3)
ด้านผลผลิต พืชปลูกให้ผลผลิตรวมทั้งหมด 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตรวมทั้งหมด 33,150
บาท/ไร่ มี ร ายได้รวมทั้งหมด 171,430 บาท/ไร่ และมี ร ายได้สุทธิ ร วมทั้งหมด 138,280 บาท/ไร่ โดยมี
รายละเอียดเรี ยงตามลาดับรายได้สุทธิ ดังนี้
พริ กหนุ่ ม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,040 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,900 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
26,000 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 22,100 บาท/ไร่
ผักบุง้ จี น ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,020 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,300 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ ย
24,240 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 19,940 บาท/ไร่
มะระจี น ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,935 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ ย
23,220 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 18,720 บาท/ไร่
มะเขื อยาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,780 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 3,800 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
21,360 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 17,560 บาท/ไร่
แตงกวา ให้ผลผลิตเฉลี่ ย 2,080 กิ โลกรัม/ไร่ มี ตน้ ทุ นการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ ย
20,800 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 16,800 บาท/ไร่
มะระขี้ นก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,600 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,150 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
20,800 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 16,650 บาท/ไร่
ถัว่ ฝั กยาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,240 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,050 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
17,360 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 13,310 บาท/ไร่
บวบ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,765 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 4,450 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 17,650
บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 13,200 บาท/ไร่ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ชนิ ดพืช วันปลูก อายุออกดอก และอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืช ภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี ปี 2558
ชนิดพืช

อายุออกดอก (วันหลังปลูก)

อายุเก็บเกีย่ ว (วันหลังปลูก)

1. พริ กหนุ่ม

65

86

2. มะเขือยาว

54

75

3. มะระจีน

39

55

4. มะระขี้นก

38

52

5. บวบ

38

54

6. ถัว่ ฝักยาว

40

50

7. แตงกวา

29

36

8. ผักบุง้ จีน

-

22

9. สับปะรด

-

-

10. อ้อยคั้นน้ า
ตารางที่ 4 ผลผลิตพื ชและรายได้ของพื ชปลูก แปลงต้นแบบระบบการผลิ ตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี ปี 2558
ผลผลิต
ต้ นทุนการผลิต
รายได้
รายได้ สุทธิ
ชนิดพืช
(กก./ไร่ )
(บาท/ไร่ )
(บาท/ไร่ )
(บาท/ไร่ )
1. พริ กหนุ่ม

1,040

3,900

26,000

22,100

2. ผักบุง้ จีน

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. มะระขี้นก

1,600

4,150

20,800

16,650

7. ถัว่ ฝักยาว

1,240

4,050

17,360

13,310

8. บวบ

1, 765

4,450

17,650

13,200

9. สับปะรด

-

-

-

-

10. อ้อยคั้นน้ า

-

-

-

-

11,695

33,150

171,430

138,280

รวม

หมายเหตุ : พริ กหนุ่ม ราคา 25 บาท/กก. มะเขือยาว ราคา 12 บาท/กก. มะระจีน ราคา 12 บาท/กก. มะระขี้นก ราคา 13 บาท/กก.
บวบ ราคา 10 บาท/กก. ถัว่ ฝักยาว ราคา 14 บาท/กก. แตงกวา ราคา 10 บาท/กก. และผักบุง้ ราคา 10 บาท/กก.
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พืชผักที่ ปลูกทั้งสองปี จะเห็นว่า มีพืชผักที่ ซ้ ากันอยู่ 7 ชนิ ด คื อ พริ กหนุ่ม มะเขื อยาว แตงกวา มะระ
ขี้ นก บวบ มะระจี น และถัว่ ฝั กยาว แม้ว่าบางพืชจะให้รายได้สุทธิ ต่อไร่ ต่ า แต่ เกษตรกรก็ยงั คงนิ ยมปลูก นั่น
หมายความว่า ในตลาดท้องถิ่น ยังมีความต้องการของผูบ้ ริ โภคอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจะเลือกเพียงเฉพาะพืช
ที่ให้รายได้สุทธิ ต่อไร่ สูงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะความต้องการของตลาดในชุมชนจะเป็ นตัวจากัด ในปี 2557
จะเห็นว่าฟั กทองให้รายได้สุทธิ สูงสุ ดถึง 26,100 บาท แต่ในปี 2558 เกษตรกรกลับไม่ปลูก เนื่ องจากไม่มีความ
ต้องการของตลาดในชุมชน ตลาดจึงเป็ นตัวกาหนดชนิ ดพืชที่สาคัญ นอกจากนี้ การนาทรัพยากรในพื้นที่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยการนาปุ๋ ยมูลโค ปุ๋ ยหมักที่ได้จากเศษซากวัชพืชและของเหลือใช้ในท้องถิ่นหรื อในแปลง
ปลูก มาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิน ทาให้ดินร่ วนซุ ย และเพิ่มอินทรี ยวัตถุให้แก่ดิน การกาจัดแมลงศัตรู พืชโดย
ใช้น้ าหมักจากสารสกัดสะเดา การกาจัดวัชพืชโดยใช้จอบ การปฏิ บตั ิ ในลักษณะนี้ ก็เป็ นปั จจัยที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิต เสริ มรายได้สุทธิ ให้สูงขึ้น ลดการใช้สารเคมี ช่ วยรักษาสภาพแวดล้อมให้แก่พ้ืนที่ และลดความเสี่ ยง
จากสารเคมีต่อผูป้ ฏิบตั ิและผูบ้ ริ โภค
การนาผลผลิ ตของพืชผักมาผนวกกับรายได้จากการจาหน่ าย จะส่ งผลให้เกษตรกรสามารถบริ โภค
พืชผักที่ ผลิตเองลดค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ เหลือสามารถจาหน่ายเป็ นรายได้จุนเจื อครอบครัวได้อย่างพอเพียง สร้าง
ความมั่น คงในอาชี พ ไม่ จ าเป็ นต้อ งออกไปรั บจ้า งต่ า งพื้ น ที่ ซ่ ึ งอาจก่ อ ให้เ กิ ด อันตรายและก่ อ เป็ นปั ญ หา
ครอบครัวตามมา
สรุ ปผลการทดลอง
ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
ปัตตานี โดยมีปาล์มน้ ามันเป็ นพืชหลัก มีพืชผักและพืชไร่ เป็ นพืชเสริ มรายได้ขณะที่ปาล์มน้ ามันยังไม่ให้ผลผลิต
ในปี 2557 พบว่า พืชปลูกให้ผลผลิตรวม 14,706 กิ โลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิตรวม 36,470 บาท/ไร่ และมี
รายได้สุทธิ รวม 144,320 บาท/ไร่ และในปี 2558 พืชปลูกให้ผลผลิตรวม 11,695 กิโลกรัม/ไร่ มีตน้ ทุนการผลิต
รวม 33,150 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ รวม 138,280 บาท/ไร่ ทาให้เกิดความยัง่ ยืนทางด้านเศรษฐกิจเกษตรกรมี
รายได้อย่างต่อเนื่อง และการจัดการปลูกพืชผักโดยการอาศัยทรัพยากรในพื้นที่มาปรับใช้ในการปรับปรุ งบารุ ง
ดิน ควบคุมแมลงศัตรู พืช เกษตรกรเองก็จะมีพืชผักที่ปลอดภัยจากวัตถุอนั ตรายไว้บริ โภคในครัวเรื อน ปลอดภัย
จากการใช้วตั ถุอนั ตราย สามารถลดต้นทุนการผลิต และรักษาสภาพแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ เกษตรกรควรไม่ควรปลูกพืชชนิ ดเดียวกันหรื อตระกูลเดียวกันซ้ าที่ เดิ ม เพราะจะทาให้
เกิ ดการระบาดของโรคได้ ควรกาจัดเศษซากพืชที่เป็ นโรคออกจากแปลงแล้วนาไปเผาทาลายนอกแปลง และ
หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการแล้ว เกษตรกรควรมีการปรับปรุ งบารุ งดิ นโดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก มีการกาจัด
วัชพืชโดยใช้จอบ และป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยใช้สารสกัดสะเดา ปฏิ บตั ิ กนั ไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อลดการใช้
สารเคมี ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และรักษาแหล่งน้ าให้สะอาดในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ทั้งยังช่วยลดความเสี่ ยง
จากสารเคมีต่อผูป้ ฏิบตั ิและผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
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ตารางผนวกที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนพืชในแปลงต้นแบบฯ
ปริมาณ
คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
ความลึก 0-15 ซม.
ความลึก 16-30 ซม.
1. ความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
4.50
4.75
2. อินทรี ยค์ าร์บอน (%)
0.74
0.50
3. อินทรี ยวัตถุ (%)
1.28
0.86
4. ไนโตรเจน (%)
0.06
0.04
5. ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (mg/kg)
2.71
2.30
6. โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ (mg/kg)
10.40
23.00
7. แคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)
0.25
0.58
8. แมกนีเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)
0.06
0.13
9. ความต้องการปูน (kg/rai)
530
560
10. การนาไฟฟ้า (ds/m)
0.03
0.02
11. เนื้อดิน
ดินร่ วนเหนียว
ดินเหนียว
ที่มา : ฝ่ ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (2557)

ตารางผนวกที่ 2 อัตราการใส่ ปุ๋ยปาล์มน้ ามันอายุ 1 ปี
เดือนที่ใส่ ป๋ ุย

21-0-0

0-3-0
0-0-60
(กิโลกรัม/ต้ น)

คีเซอร์ ไรต์

โบเรท

รองก้นหลุม

-

0.5

-

-

(กรัม/ต้ น)
-

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)
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