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แกล้งดิน 
 

จังหวัดนราธิวาสเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้า มีพ้ืนทีบ่างส่วนกลายสภาพเป็น
พ้ืนที่ร้างเนื่องจากดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถท้าการเกษตรได้
ดังนั้นเมื่อวันที่16 กันยายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชด้าริให้ด้าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูน
และการใช้น้้าล้างความเป็นกรดของดินและมีการค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ขึ้นทรง
เรียกการศึกษานี้ว่า"โครงการแกล้งดิน"ด้วยการท้าให้ดินแห้งและเปียก
สลับกันไป จะไปกระตุ้นให้สารประกอบก้ามะถัน หรือที่เรียกว่าสารไพไรท์
ที่อยู่ในดิน (ซี่งพบมากในดินบริเวณพ้ืนที่พรุ) ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนใน

อากาศ แล้วปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมาท้าให้ดินเป็นกรดจัดและมีธาตุ
ต่างๆ ละลายออกมามากจนถึงจุดที่เป็นอันตรายต่อพืชต่างๆ ได้ จนท้าให้ผลผลิต
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กระบวนการแกล้งดิน
สามารถท้าให้พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถท้าการปลูกพืชและท้าการเกษตร
ชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี  
 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

  การด้าเนินการศึกษาทดลองเพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยโครงการแกล้งดิน ท้าให้เกิดผลส้าเร็จ
และทราบถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ท้าให้พื้นที่เดิมทีม่ีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ค่า ph 3 – 3.5 ซึ่งไม่สามารถ
ท้าการเกษตรได้ เมื่อแก้ไขด้วยการปรับปรุงดินแล้ว ดินจะมีค่า ph 5 – 5.5 ซึ่งสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ 
ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ จะใช้วัสดุปรับปรุงดิน 1.6 ตัน/ไร่ คิดเป็นเงิน 2,400 บาท ซ่ึงสามารถรักษาสภาพ
ดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูกได้ประมาณ 5 ปี  
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การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา 
 

หอมกระดังงา เป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะคล้ายกับข้าว
สั ง ข์ หยด สีน้้าตาลเข้ม เม็ดยาวรี แต่มีความหอมกว่าคล้ายกับข้าวขาวดอกมะลิโดยจะเพาะปลูกเป็น
ข้าวนาปี ใช้ระยะเวลาการเพาะปลูก 150 วัน นอกจากนี้มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการเหน็บชาได้ดีจึงเป็นที่
นิยมปลูกและรับประทานกันมากในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันได้ส่งเสริมการปรับปรุงดินเปรี้ยว
จัด เพ่ือให้สามารถปลูกข้าวหอมกระดังงาได้ดี พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ชาวบ้านแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเช่นการผลิตข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา เป็น
การต่อยอดวิถีชีวิตชาวบ้านดั้งเดิมและเป็นการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของ
จังหวัดนราธิวาส 
 
ต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่ 1ไร ่
ค่าลงทุนคงท่ี :   วัสดุปรับปรุงดิน 1.6 ตัน/ไร่  เป็นเงิน2,400 บาท 
ค่าลงทุนผันแปร : 1)ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 5 กก./ไร่  เป็นเงิน150 บาท 
 2) ค่าปุ๋ย ค่าเตรียมแปลง ค่าปักด้า เป็นเงิน 2,371 บาท   
 ค่าหว่านปุ๋ย 2 ครั้ง และค่าเก็บเกี่ยว               
 รวมลงทุน เป็นเงิน4,921 บาท 

ผลผลิตข้าวที่ได้รับ  550 กก./ไร ่
ราคาขาย กิโลกรัมละ 35บาท   (550  35)      เป็นเงิน  19,250บาท 
ก้าไรที่ได้ ราคาขาย  – ต้นทุน   (19,250- 4,921)      เป็นเงิน14,329 บาท 
แปรรูปข้าวซ้อมมือข้าวหอมกระดังงา ราคา กิโลกรัมละ 50 บาท (550  50)   เป็นเงิน  27,500 บาท  
ก้าไรที่ได้ ราคาขาย  – ต้นทุน   (27,500- 4,921)       เป็นเงิน22,579 บาท 
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การปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่พรุ 
 

  พ้ืนที่พรุ เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้า มีลักษณะดินเป็นดินพรุและดินเปรี้ยวจัดสภาพดินมีความเป็นกรดสูง มี
ระดับน้้าใต้ดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า แตเ่นื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาส เริ่มเกิดขึ้น
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงได้มีการน้าปาล์มน้้ามันมาทดลองปลูกภายในพ้ืนที่ เมื่อปี 2529 โดยปลูกในดินอินทรีย์
และดินเปรี้ยวจัด ผลการทดลองปรากฏว่าปาล์มมีการเจริญเติบโตดีและสามารถให้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนใน
พ้ืนที ่

ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ด้าเนินการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ดินพรุ 
โดยมีการศึกษาทดลองการปรับสภาพพ้ืนที่ 
และปรับปรุงดินเพ่ือให้เหมาะสมในการปลูก
ปาล์มน้้ามัน จนขณะนี้ทราบ 
วิธีการที่เหมาะสมแล้ว 
 
 
 

ต้นทุนการผลิตต่อพ้ืนที่ 1ไร่ (ค้านวณราคาที่ราคาปาล์ม กิโลกรัมละ 4.00 บาท) 

ปีที ่ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย รายได้สุทธิสะสม 

(บาท) ค่าใช้จ่าย การขนส่ง รวม (บาท) 
1 - 3 - 18,500 - 18,500 - 47,500 
4 - 7 34,000 12,550 4,250 16,800 - 36,600 
8 - 14 70,000 22,750 8,750 31,500 144,900 

15 10,000 3,250 1,250 4,500 42,700 
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การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

การท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริในพ้ืน
ที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นการจัดการดินพรุโดยมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตาม
สัดส่วนในรูปแบบแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ และปรับสัดส่วนให้
เหมาะสมส้าหรับพ้ืนที่ภาคใต้โดยปรับลดสัดส่วนแหล่งน้้าเหลือ 
20% เนื่องจากภาคใต้มีปริมาณน้้าฝนสูงกว่าภาคอ่ืนๆและเพ่ิม
พ้ืนที่พืชไร่พืชสวนเป็น 40% ซึ่งจะได้อัตราส่วนพื้นที่เป็น 10-20-
30-40  

การด้า เนินงานแบ่ง เป็น ส่วนที่ 1  พ้ืนที่ อยู่อาศัย 
อัตราส่วน 10% ของพ้ืนที่ ใช้สร้างที่พักอาศัย โรงเก็บวัสดุ โรง
เลี้ยงไก่ โรงเพาะเห็ด และถนนหนทางภายในแปลง ส่วนที่ 2 
พ้ืนที่แหล่งน้้าอัตราส่วน 20%ของพ้ืนที่ ใช้เป็นแหล่งน้้ากักเก็บน้้า มี 2 แหล่งคือพ้ืนที่สระน้้าและพ้ืนที่คูน้้าภายใน
แปลง ส่วนที่ 3 พ้ืนที่นาข้าวอัตราส่วน 30% ของพ้ืนที่ ใช้ส้าหรับปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ส่วนที่ 4 พ้ืนที่พืชไร่พืช
สวน 40% ของพ้ืนที่ ปรับปรุงพ้ืนที่โดยขุดยกร่องใช้ปลูกพืชไร่พืชสวน เช่นข้าวโพดหวาน ผักตามฤดูกาล และ
มะพร้าวเป็นต้น 

 
  เมื่อด้าเนินการตามหลักการดังกล่าว ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า ปีแรกในการลงทุนจะมีต้นทุนในการ
ลงทุนคงที่ประมาณ 10,000 บาท/ไร่ หลังจากปีที่ 1 ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนผันแปร และรายได้เริ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ และดินที่มีการปรับปรุงด้วยหินปูนบด ท้าให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช แต่ถ้าหากพิจารณาจุดคุ้มทุนจะ
อยู่ที่ปีที่ 6 และหลังจากปีที่ 6 เกษตรกรจะเริ่มมีก้าไรจากการด้าเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ 
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การผลิตอาหารข้นส าหรับไก่ 
 

การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยง
แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ  การที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร
ท้าการเลี้ยงไก่ พ้ืนเมืองเป็นอาชีพเสริ มและให้มีรายได้ เ พ่ิมขึ้น 
จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงในหลายๆด้านไปพร้อมกัน ได้แก่การ
คัดเลือกพันธุ์  การจัดการดูแล  การป้องกันโรค และการให้อาหารซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่ง เพราะการที่ไก่จะมีชีวิตและเจริญเติบโต
จนให้ผลผลิตตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงได้ ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่อาหาร ดังนั้น
การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะประสบความส้าเร็จได้ จึงจ้าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารและการผลิตอาหารสัตว์ใช้เองได้อย่างช้านาญ ตลอดจนการได้น้าเอาวัสดุเหลือใช้
ในท้องถิ่นมาเป็นอาหารไก่ ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิต  สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน 

 

ต้นทุนการผลิตอาหารข้นส าหรับไก่พื้นเมือง 

 สูตรอาหารไก่พ้ืนเมือง ประกอบด้วยวัตถุดิบต่างๆ ได้แก่ 

 ปลายข้าว  ปริมาณ   49.1 กิโลกรัม 

 ร้าละเอียด  ปริมาณ  20 กิโลกรัม 

 ใบกระถินป่น  ปริมาณ   5 กิโลกรัม 

 กากถั่เหลือง  ปริมาณ  12.1 กิโลกรัม 

 ปลาป่น   ปริมาณ  6 กิโลกรัม 

 เปลือกหอยบด  ปริมาณ  6.8 กิโลกรัม 

 ไดแคลเซียม  ปริมาณ  0.2 กิโลกรัม 

 ดิแอล เมทไธโอนิน ปริมาณ  0.05 กิโลกรัม 

 เกลือ   ปริมาณ  0.5 กิโลกรัม 

 พรีมิกซ์   ปริมาณ   0.25 กิโลกรัม 

    รวม  100 กิโลกรัม  
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ราคาอาหารข้นส้าหรับไก่ที่ขายตามท้องตลาดจะอยู่ที่ 15 
บาท/กิโลกรัม หรือ 470 บาท/กระสอบ แต่หากเกษตรกรสามารถผสมอาหารข้นได้เอง ราคาจะอยู่ที่ 11 บาท/
กิโลกรัม หรือ 330 บาท/กระสอบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนไปได้อีก 4 บาท/กิโลกรัมหรือ 140 บาท/กระสอบ 
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การผลิตอาหารข้นส าหรับแพะ 
 

การเลี้ยงแพะก้าลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งแพะเป็นวิถี
ชีวิตและเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิม โดยการ
เลี้ยงแพะของเกษตรกรมีวิธีให้หากินอาหารตามธรรมชาติ หรือ
เศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเท่าที่มีในครัวเรือน ดังนั้นเกษตรกร
จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการจัดการด้านอาหาร ให้อาหาร
ตรงตามความต้องการของแพะ เพ่ือให้แพะมีการเจริญเติบโตดี
และให้ผลผลิตอย่างเต็มความสามารถ 
 

ต้นทุนการผลิตอาหารข้นแพะ ระยะขุนส่งตลาด 
 สูตรอาหารข้นแพะ ระยะขุนส่งตลาด ประกอบด้วย 
 ปลายข้าว  ปริมาณ  50  กิโลกรัม 
 ร้าละเอียด  ปริมาณ  10 กิโลกรัม 
 ใบกระถินป่น  ปริมาณ  10 กิโลกรัม 
 กากมะพร้าว  ปริมาณ  26.5 กิโลกรัม 
 ยูเรีย (46-0-0)  ปริมาณ  1.5 กิโลกรัม 
 ไดแคลเซียมฟอสเฟต ปริมาณ  1 กิโลกรัม 
 เกลือ   ปริมาณ  0.9 กิโลกรัม 
 ก้ามะถันผง  ปริมาณ  0.1 กิโลกรัม 
    รวม  100 กิโลกรัม 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ราคาอาหารข้นส้าหรับแพะที่ขายตามท้องตลาดจะอยู่ที่ 12 บาท/กิโลกรัม หรือ 362 บาท/กระสอบ แต่
หากเกษตรกรสามารถผสมอาหารข้นได้เอง ราคาจะอยู่ที่ 10.30 บาท/กิโลกรัม หรือ 310 บาท/กระสอบ ซึ่งสามารถ
ลดต้นทุนไปได้อีก 1.70 บาท/กิโลกรัมหรือ 52 บาท/กระสอบ 
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การเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดินพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

ปลาหมอไทย เป็นปลาน้้าจืดพ้ืนบ้านของไทย ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดจ้านวนมาก เพราะสามารถ
เพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ในอัตราความหนาแน่นสูง ทนทาน
ต่อสภาวะที่คุณสมบัติของดินและน้้าแปรปรวน นิยมเพาะเลี้ยงใน
รูปแบบต่างๆทั้งบ่อดินและกระชัง หรือร่องสวน แต่เนื่องจาก
พ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พรุ มีสภาพลุ่มต่้า  ค่า
ความเป็นกรดด่างของน้้าอยู่ในระดับต่้าถึงต่้ามาก ซึ่งจ้าเป็นต้องมี
การปรับปรุงบ่อและปรับสภาพน้้าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในล้าดับต่อไป 

 

ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
บ่อดินขนาด 1,000 และ 1,770  ตารางเมตรใช้เลี้ยงลูกปลาขนาดใบมะขามจ้านวน 40,000 และ 55,0000  ตัว 

(คิดเป็นอัตราปล่อย 40 และ 31 ตัว/ตารางเมตร) ระยะเวลา 102 - 107 วันตามล้าดับ จะมีผลผลิตเฉลี่ย 4,160 
และ 5,300 กิโลกรัม/บ่อ โดยมีอัตราแลกเนื้อร้อยละ 1.48 และร้อยละ1.59 ของปริมาณอาหาร อัตราการรอดตาย 
ร้อยละ 93.67 และร้อยละ 96.36โดยมีต้นทุนด้าเนินการเฉลี่ย 41.15 และ 42.43 บาท/กิโลกรัมดังนั้น มีก้าไรเฉลี่ย 
13.85 และ 10.57 บาท/กิโลกรัม ซึ่งการจ้าหน่ายปลาสามารถสร้างรายได้ประมาณ 228,800 และ 280,900 บาท/บ่อ 
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การเลี้ยงปลานิลด าในบ่อดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

ปลานิลด้าเป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่
ต้องการของตลาด เพราะประชาชนนิยมบริโภคสูง แต่
เนื่องจากพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่พรุมี
สภาพลุ่มต่้า  ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าอยู่ในระดับต่้าถึงต่้า
มาก ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ่อและปรับสภาพน้้าให้
เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิลด้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตปลานิลได้มากขึ้น 
 
ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 การเลี้ยงปลานิลด้าในบ่อดินพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ มีอัตราการปล่อยปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร 
โดยลงเลี้ยงในอัตรา 1-3 ตัว/ตารางเมตร (2,000 -5,000 ตัว/บ่อ) ระยะเวลา 120 วัน ซึ่งสามารถคิดค่าลงทุนได้เป็น
จ้านวน 20,975.60 บาท/ไร่ หรือคิดเฉลี่ยเป็น 26.11 บาท/กิโลกรัม จะสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 803.46 กิโลกรัม/บ่อ
ก่อให้เกิดก้าไรจากการประกอบอาชีพเป็นจ้านวน 4,228.94 บาท/บ่อ หรือ 5.26 บาท/กิโลกรัมโดยที่เกษตรกร
สามารถน้าไปขายเพื่อสร้างรายได้ในราคา 31.37 บาท/กิโลกรัม หรือรายได้รวม 25,204.54 บาทต่อบ่อ 
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การปลูกและแปรรูปไมเ้สมด็ขาวในพื้นที่พรุ 
 

เป็นไม้ที่สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่เสื่อมโทรม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม
หลากหลายทั้งในสภาพดินกรดจัด ดินเค็ม สภาพน้้าท่วม และแห้งแล้ง ทนต่อไอน้้าเค็ม  

แต่จะสามารถเจริญเติบโตและกระจายพันธุ์ได้ดีมากในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีน้้าขังตามขอบพรุการเตรียมกล้าไม้เสม็ดขาว
ส้าหรับใช้ปลูก สามารถท้าได้ทั้งการเพาะด้วยเมล็ด และถอนกล้าเปลือยรากจากป่าธรรมชาติ  มาช้าในถุงดิน  หรือ
การถอนกล้าแบบเปลือยรากนี้น้าไปปลูกโดยตรงในพ้ืนที่ก็สามารถท้าได้ ให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ไม้เสม็ดขาวเป็นไม้ที่มีค่าสามารถน้าเกือบทุกส่วนของต้นมาใช้ประโยชน์ได้  โดยเฉพาะส่วนของเนื้อไม้ 
ประชาชนในท้องถิ่นน้ามาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างและงานหัตกรรมไม้มาเป็นเวลานานการแปรรูปไม้เสม็ดขาว
สามารถน้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องเรือน ของเล่น ของใช้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ิม
รายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยสามารถใช้อุปกรณ์พ้ืนบ้านง่ายๆ ที่ชาวบ้านสามารถท้าได้เอง   
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การปลูกและแปรรูปปาล์มสาค ู
 

ปาล์มสาคู (MetroxylonsagusRottb.) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม 
(Palmae) ที่มีความส้าคัญมากชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
จะเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่พรุ สามารถทนทานในสภาพพ้ืนที่ที่เป็น
กรด ทั้งนี้จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินโดยการใส่หินปูนฝุ่นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต้องการปูนของดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี  เพ่ือให้
ปาล์มสาคูเจริญเติบโตดีขึ้น 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ต้นปาล์มสาคูสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นใบปาล์ม
น้ามาท้าจากมุงหลังคา น้้าเลี้ยงจากก้านใบน้ามาท้ากาวติดกระดาษ 
ยอดอ่อนน้ามาปรุงเป็นอาหารโดยเฉพาะใช้เลี้ยงแขกในงานประเพณี
พ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมเนื้อในของส่วนล้าต้นน้ามาท้าเป็นอาหาร
สัตว์รวมทั้งน้ามาสกัดเอาแป้งมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคเพ่ือเป็น
แหล่งทดแทนคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือพืชเกษตรอ่ืนๆ นอกจากนี้ 

ต้นปาล์มสาคูสามารถน้ามาปลูกเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกเป็นแนวกันลม  ปลูกให้ร่ม
เงา และปลูกเพ่ือป้องกันการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน  
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แนวทางการฟ้ืนฟูป่าพรุ 

 
 ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุผืนสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง เป็นป่าพรุที่มีค่า มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ป่าพรุเป็นป่าที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในลักษณะที่เสื่อมโทรมจะเป็นไปได้ง่าย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท้าให้ป่าพรุที่
สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เสื่อมโทรมนั้น  เกิดมาจากระบายน้้าออกจากพ้ืนที่อันมีผลท้าให้ชั้นดิน
อินทรีย์แห้งและเกิดไฟป่าเผาไหม้ท้าลาย   

 แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความส้าคัญพ้ืนที่ป่าพรุ 
ซึ่งแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุด้าเนินการในส่วนวางแผนการเพาะช้ากล้าไม้การเลือกพ้ืนที่ส้าหรับจัดสร้างแปลงเพาะช้า
การสร้างโรงเรือนและแปลงเพาะการเพาะเมล็ดและการย้ายช้าการเตรียมถุงดินดินที่ใช้ส้าหรับกรอกถุงเพาะช้า และ
การบ้ารุงรักษากล้าไม้การส้ารวจพื้นที่เพ่ือเตรียมการปลูกป่าและการปลูกและการดูแลรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการฟ้ืนฟูป่าพรุ 
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การปลูกสละแซมในสวนยางพารา 

 
 สละเนินวง เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาในสวนยางพารา นอกจากนี้ การศึกษาพบว่า
การปลูกสละเนินวงในสวนยางพาราไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา การปลูกสละแซม
ในสวนยางให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปลูก จะเป็นพืชเสริมรายได้ในสวนยาง อีกทั้งสละยังเป็นที่ต้องการของตลาด 
ดังนั้นจึงสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการปลูกเพ่ือเสริมรายได้ในสวนยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาวะราคายางพาราตกต่้า โดยการปลูกยางพารา ควรปลูกท่ีระยะ 2.5 × 8 เมตร ปลูกสละห่างกัน5 เมตร จะปลูกได้
ประมาณ 38 หลุม/พ้ืนที่ปลูกยาง 1 ไร่ ซึ่งสละจะเริ่มให้ผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ผลผลิตของสละปีที่4 – 5 
จะได้ประมาณ 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปีที่ 6 – 22 จะได้ผลผลิตประมาณ 20 กิโลกรัม/ต้น/ปีและสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ประมาณ 53,200 บาท/ไร่ 
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การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

 
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นท่ีปลูกยางพาราสูง เมื่อต้นยางมีอายุมากไม่สามารถกรีดได้ 
จึงจ้าเป็นที่จะต้องโค่นและแปรรูปไม้ยางพารา ส่วนที่เหลือจากการแปรรูปไม้
ยางพาราก็จะเป็นขี้เลื่อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีราคาจึงมีการทดลองผสมเชื้อ
เห็ดกับข้ีเลื่อยไม้ยางพารา เพ่ือผลิตดอกเห็ด จนได้สูตรส้าเร็จ ซึ่งให้ผลผลิตดอก
เห็ดสูง ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ระหว่าง

แถวยางพาราเป็นพ้ืนที่เพาะเห็ดฟางและเมื่อ
วัสดุที่เพาะเห็ดฟางสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ย
หมักท้าให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้นกว่าพ้ืนที่ระหว่างแถวยางที่ไม่ได้เพาะเห็ดฟาง
ท้าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ยางพารา และมีรายได้เพ่ิมจากการ
จ้าหน่ายดอกเห็ดฟาง 
 
 

ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา จะเพาะเป็นกอง ขนาด 30 x 60 x 20 เซนติเมตร โดยมีต้นทุนผันแปร
ของการเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราจะประกอบด้วย ค่าเชื้อเห็ดฟาง ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผักตบชวาสด        
มูลวัว พลาสติกคลุมกองเห็ดฟางและค่าแรง คิดเป็น65 บาท/กอง ระยะเวลาการเก็บผลผลิต ประมาณ 30 วัน/ครั้ง โดย 
1 ปี สามารถเก็บผลผลิตได้ 8 ช่วง ส้าหรับผลผลิตของเห็ดฟางเฉลี่ย1กิโลกรัม/กอง สามารถน้าไปจ้าหน่ายได้ในราคา  
120 บาท/กองซึ่งคิดเป็นรายได้สุทธิ 55 บาท/กองดังนั้น การเพาะเห็ดฟางสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ         
960 บาท/กอง/ปี 
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การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

 
 การเพาะเห็ดสกุลนางรม เป็นการเพาะเห็ดที่ใช้
พ้ืนที่ไม่มากและใช้วัตถุดิบในการผลิตจากวัสดุเหลือใช้จาก
โรงเลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก อีกทั้งวิธีการ
เพาะท้าได้ไม่ยุ่งยาก เหมาะที่จะแนะน้าให้เกษตรกรหรือ
ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเพ่ิม
รายได้ให้แก่เกษตรกรและได้อาหารที่มีคุณค่าไว้บริโภค
ภายในครัวเรือน 
 

ต้นทุนผันแปรและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 การเพาะเห็ดสกุลนางรมต้องมีการสร้างโรงเรือนเปิดดอกเห็ด ขนาด 3×4×2.5 เมตร ราคาประมาณ 
20,000 บาท โดยสามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ 1,500 ก้อน ส้าหรับต้นทุนผันแปรของการเพาะเห็นสกุลนางรมด้วย
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา จะประกอบด้วย ค่าเชื้อเห็ด  ขี้เลื่อย ร้าละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ ส้าลี ถุงพลาสติก จุกประหยัด 
คอขวดพลาสติกและค่าแรงประมาณถุงละ 5.50 บาทซึ่งระยะเวลาการเก็บผลผลิต ประมาณ 90 วัน/ครั้ง โดย 1 ปี 
สามารถเก็บผลผลิตได้ 4 ช่วงโดยสามารถท้าให้เกิดผลผลิตเฉลี่ย300กรัม/ก้อนเชื้อ ราคาจ้าหน่ายประมาณ 60 บาท/
กิโลกรัม สร้างรายได้ 18 บาท/ก้อนเชื้อ หรือหักเป็นรายได้สุทธิ 12.50 บาท/ก้อนเชื้อดังนั้น สามารถสร้างรายได้
ประมาณ 72,000 บาท/โรงเรือน/ปี 
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การท าบัญชีครัวเรือนในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว 

 
  การด้าเนินการโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร  เป็นการสนับสนุนและ
เสริมสร้างให้เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้รับโอกาสเรียนรู้การจัดท้าบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนทั่วประเทศ 
ซึ่งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนเป็นองค์ความรู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคคลที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง  เพราะสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งคือ เกษตรกรไม่ได้มีการวางแผนการใช้
ต้นทุนในการท้าเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพ จึงท้าให้ไม่ทราบว่าการประกอบอาชีพมีก้าไรหรือขาดทุนซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายบุคคลในภาคเกษตรของประเทศ 
  ทั้งนี้ การด้าเนินการจัดท้าบัญชีครัวเรือนในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดจะช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท้า
การเกษตรซึ่งมีค่าต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย และยังต้องเพ่ิมเติมค่าลงทุนใน 
การปรับสภาพพ้ืนที่ขุดยกร่อง ประมาณ 10,000 บาท/ไร่ และค่าวัสดุปรับปรุงดิน 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 2,400 
บาท/ไร่ ฯลฯ สามารถเก็บรวบรวมและจดบันทึกรายละเอียดค่าต้นทุนต่างๆ และรายได้ที่ได้รับ เพื่อน้ามาคิดค้านวณ
ผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
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การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 เพื่อขึ้นรูปผลติภัณฑ ์
 

หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ในหลวงทรงปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้าทุกส่วนของ
ต้นหญ้าแฝกใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหญ้าแฝก
และได้ใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยสานผลิตภัณฑ์จ้าหน่ายเสริม
รายได้นอกภาคเกษตร การใช้ใบหญ้าแฝกท้างาน
หัตถกรรมควบคู่กับการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์

ดินและน้้าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า นี่เป็นส่วนหนึ่งในพระราชด้าริให้ราษฎรใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง 
 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก) 

รูปภาพ 
ผลิตภัณฑ์ 
(กว้างxสูง) ต้นทุน 

ผลิตได้ 
(ชิ้น/เดือน) ราคาขาย ก้าไร หมายเหตุ 

 

กระปุกเล็ก  
ขนาด 3x2 นิ้ว 

10 60 25 15 หญ้าแฝก  
1ก.ก.=50 บาท 

 กล่องทิชชูกลม  
ขนาด 4.8x4.2 นิ้ว 

30 20 90 60 ก้าไร =ค่าแรง 

 

กระปุกใหญ่ 
ขนาด 4.5x3.5 นิ้ว 

30 20 80 50  

 

กระจาดใหญ่  
ขนาด 10x4 นิ้ว 

50 15 100 50  

 

กระจาดกลาง  
ขนาด 7.5x2.6 นิ้ว 

30 20 60 30  

 

กระจาดเล็ก  
ขนาด 3.8x2 นิ้ว 

10 60 30 20  

 

ตะกร้าเอนกประสงค์ 
ขนาด 10x10 นิ้ว 

60 10 320 260  
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การท าผลิตภัณฑส์มุนไพรไล่ยุงในพ้ืนที่พรุ 

 

 สารในการป้องกันก าจัดแมลงจากพืชสมุนไพร มี
ฤทธิ์แตกต่างกัน เช่น ไล่แมลง ดึง-ดูดแมลง ฆ่าแมลงตัวแก่ 
และฆ่าแมลงตัวอ่อน เป็นต้น พืชสมุนไพรที่ใช้ควบคุม แมลง
ต่างๆ เช่น กระเพราแดง  ขมิ้นชัน ข่า ไพล ขี้เหล็ก ตะไคร้หอม 

น้อยหน่า พริกไทย มะกรูด แมงลัก ยาสูบ  ยูคาลิปตัส 
สะระแหน่ หนอนตายอยาก และโหระพา เป็นต้น 
 
 

 
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
1) ครีมทากันยุงสูตรภาคใต้ต้นทุน 280 บาท/ชุด/20 หลอด   ต้นทุนต่อขวด 14 บาท ราคาขายขวดละ 25 บาท 
2) ยาหม่องสมุนไพรกันยุงต้นทุน 1,200 บาท/ชุด/52 ขวด   ต้นทุนต่อขวด 23.10 บาท ราคาขายขวดละ 30 บาท 
3)สมุนไพรไล่ยุงต้นทุน 70 บาท/ชุด/แล้วแต่ขนาดปั้น  ต้นทุนต่อห่อ 10 บาท/6 ก้าน ราคาขายห่อละ 15 บาท 
4) สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงขนาด 475 ซีซตี้นทุน200 บาท/ชุด/6 ขวด ต้นทุนต่อขวด 33.33 บาท ราคาขาย 
ขวดละ 40 บาท 
 

 

 

 

 


