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การพัฒนาเกษตรกรตนแบบการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพทัลงุ 

 
สําราญ สะรุโณ1   ปทมา พรหมสังคหะ1  ไพเราะ เทพทอง1  สาริณีย จันทรัศมี1  มานิตย แสงทอง1 

ไพโรจน สุวรรณจินดา2   นลินี จาริกภากร2   บรรเทา จันทรพุม2   และ อุดร เจริญแสง2 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใน

เขตนิเวศนเกษตรตางๆ ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ การวิจัยใชกรอบแนวความคิดดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผสมผสานกับ แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน การพัฒนาภูมิปญญา และการพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน ใชกระบวนการขับเคลื่อนโดยผสมผสานแนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ไดแก เวทีวิจัยสัญจร
ครัวเรือนตนแบบ กระบวนการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเชิงพื้นที่ ประชาพิจัย การสรางวาทกรรม อัตลักษณ และจัดทํา
แปลงปลูกพืช ผลการดําเนินงานจากการสรางวาทกรรมหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดการเรียนรูสูการพึ่งตนเอง
ของตนแบบ 4 ดาน คือ 1)การสรางหัวใจพอเพียง พบวา เกษตรกรตนแบบใหความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพออยูพอกิน การลดตนทุน การทําใหเหลือขาย รายไดเมื่อหักรายจายตองไมมีหนี้สิน ปลูกพืชแลวเพื่อน
บานพลอยไดประโยชน และทําไปเรียนรูไป 2)การพัฒนาพืชผสมผสานพอเพียง 7 กลุม พบวาเกษตรกรปลูกพืชเฉลี่ย 
22.8 ชนิด/ครัวเรือน เปนพืชรายได 3.2 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6.8 ชนิด พืชสมุนไพรกําจัด
ศัตรูพืช 1.5 ชนิด กลุมพืชที่มีการปลูกนอยคือ พืชอาหารสัตว พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชใชสอยและพืชอนุรักษพันธุ
กรรม 3)การพัฒนาภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาและพัฒนาความสามารถในการทํา
วิจัยดวยตนเอง ประเด็นความรูที่เกษตรกรสนใจทําการทดลอง ไดแก  การลดตนทุนปุยเคมีและเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดินดวยการใชปุยอินทรียในยางพารา การใชสารทดแทนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก การเพิ่ม
ผลผลิตและลดตนทุน ขาว ไมผล พืชไร สับปะรด พืชตางระดับเพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่ และการ
ใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีเปนตน 4)การดํารงชีพพอเพียง พบวาเกษตรกรมีความสามารถในการดํารงชีพให
พอเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2550 โดยดานที่เพิ่มขึ้นคือ ความมีภูมิคุมกันดานทุนในการดํารงชีพ เพิ่มขึ้นจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก สวนดานอื่นๆคงที่ ไดแก ความพอประมาณคงที่อยูในระดับปานกลาง ความมีเหตุผลคงที่
อยูในระดับมาก ภูมิคุมกันจากผลกระทบคงที่อยูในระดับปานกลาง และความพอเพียงรวมคงที่อยูในระดับปาน
กลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียง มี 10 ตัวแปร คือ มีการเพิ่มทุนในการดํารงชีพโดยรวม มี
ความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรมความเพียร มีตนทุนมนุษย มีภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไม
แนนอน มีการเปดรับขาวสาร การใหเงินชวยเหลือสังคม/สาธารณะ มีตนทุนการเงิน มีตนทุนกายภาพ และการมี
ความสุขจากทุกๆดาน สวนกระบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดผลตอการพัฒนาตนแบบเดนชัดคือการจัดเวทีวิจัยสัญจรที่
บานเกษตรกรหมุนเวียนกันไปเดือนละ 1 ครั้ง ผลการจัดเวทีวิจัยทําใหเกิดแรงจูงใจและแรงผลักดันในการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทําการปรับปรุงการผลิตพืช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการปลูกพืช 
แลกเปลี่ยนพันธุพืช มีการรื้อฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตชุมชนชนบท การเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือซึ่งกัน รวมการ
สรางอัตลักษณ และอื่นๆ  

 
คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรตนแบบ ระบบการปลูกพืช 
 
 

1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร พัทลุง  2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8  จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร 
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บทนํา 
ปจจุบันเกษตรกรรายยอยไดประสบปญหาในการดํารงชีวิตมากมายเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

ภาวการณเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน และระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สงผลใหคาครองชีพและ
การใชจายภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น นอกจากนั้นยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ดิน น้ํา 
อากาศ และสารเคมี สงผลใหการผลิตพืชมีผลิตภาพต่ํา รวมทั้งวิกฤตทางสังคมและภูมิปญญาที่ทําใหวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไป 

      สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานผลการวิเคราะหครัวเรือนเกษตรกรและหนี้สินพบวาการเปลี่ยนแปลงรอบ 
10 ป (ป 2536 – 2546) ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ในขณะที่เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตรลดลงรอยละ 5.3 หนี้สินของครัวเรือนเกษตรมีเพิ่มขึ้น จากป 2536 รอยละ 97.3 หรือเฉลี่ย 68,767 บาท 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) รายงานภาวะความยากจนป 2550 พบวา
ครัวเรือนที่มีสัดสวนคนจนอยูในระดับสูง ไดแก ครัวเรือนที่มีขนาดใหญที่มีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต 5 คนขึ้นไป 
ครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กกับผูสูงอายุและผูสูงอายุเพียงอยางเดียวอยู ผูที่ประกอบอาชีพอยูในภาคเกษตร ผูที่เปน
เจาของที่ดินนอยกวา 20 ไร หนี้สินของครัวเรือนยากจนสวนใหญกูยืมเพื่อใชในการทําการเกษตรและใชจายอุปโภค
และบริโภคในครัวเรือน ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการแกไขปญหาความยากจนที่สําคัญ คือ สงเสริมใหนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต ควบคูไปกับการใหความรูหรือปญญาจากภาคีการพัฒนาตางๆ 
รวมทั้งมีการปลูกฝงแนวคิดการพึ่งตนเองการพึ่งพากันและกัน และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพิ่มบทบาทชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนกลไกหลักการแกไขปญหาความยากจนในทองถิ่นมากขึ้น ในระดับชุมชนควรมี
บัญชีรายชื่อครัวเรือนยากจน/คนจนของชุมชนรายป และปรับปรุงเปนประจําทุกป และควรมีการประเมินประสิทธิผล
ของมาตรการตางๆ  

รัฐบาลไดนอมนําพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเปนนโยบายสําหรับแกไขหาทางใหรอดพนให
สามารถดํารงอยู ได อย างมั่นคงและยั่งยืน  โดยโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริย ไดนําแนวคิดมาเผยแพรภายใตประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ การเรียนรูหลักปรัชญา การนํามา
ประยุกตใช และการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ซึ่งพระราชดําริฯที่เกี่ยวของที่มีอยูมากมายทั้งในสวนของปรัชญาและ
หลักการปฏิบัตินั้น จําเปนจะตองนํามาสรางกระบวนการเรียนรู สรางตนแบบการประยุกตใชและการหาแนวทางการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับเงื่อนไขทางภูมิสังคมของเกษตรกรในแตละพื้นที่ เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองของเกษตรกรตอไป  

 
วิธีการศกึษา 

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขตนิเวศนเกษตรตางๆ ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ พรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมที่เกิดจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นของครัวเรือนเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการดํารงชีพ และการจัดทําแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชใน
พื้นที่เกษตรกร โดยผสมผสานกรอบแนวความคิดตางๆ ดังนี้ 
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1. การทําความเขาใจและการพัฒนาการดํารงชีพของเกษตรกร ใชกรอบแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) เปนแนวความคิดหลัก ผสมผสานแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable 
Livelihoods) 

2.  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ใชแนวความคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเปนแนวความคิดหลัก 
ผสมผสานแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย 
 3. กระบวนการพัฒนาและกระบวนการขับเคลื่อน โดยผสมผสานแนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ( 
Social Movement) และการวิจัยแบบมีสวนรวม ไดแก การจัดเวทีวิจัยสัญจรครัวเรือนตนแบบ การวิจัยเชิงระบบ 
(Systems approach) การวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research : ABC ) ประชาพิจัย (People Research and 
Development : PR&D) การสรางวาทกรรม (Discourse) อัตลักษณ (Identity) การเชื่อมโยงภายนอก การเผยแพร
ขาวสาร และจัดทําแปลงปลูกพชื  

ตัวแปรชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงมี 16 กลุมตัวชี้วัด ไดแก ตัวแปรดานภาวะผลกระทบและความเสียหาย มี 3 
กลุมตัวชี้วัด คือ ผลกระทบทันทีทันใด ภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเปลี่ยนโครงสรางและ
กระบวนการ ดานภูมิคุมกันจากการสรางทุนมี 5 กลุมตัวชี้วัด คือ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ 
ทุนทางสังคม ดานความมีเหตุมีผลมี 2 กลุมตัวชี้วัด คือหัวใจพอเพียง การดํารงชีพพอเพียง ดานความพอประมาณมี 
6 กลุมตัวชี้วัด คือ รายไดรายจาย ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ความเปนอยู ความสุขมวลรวม และ
การลดผลกระทบ 
 
สรปุผลการศึกษา 

จําแนกเกษตรกรครัวเรือนตนแบบเปน 11 ตนแบบ ตัวแทนระบบเกษตรจังหวัดพัทลุง ไดแก  ระบบ
ยางพารา พืชไร  ระบบยางพารา ขาว  พืชไร  ระบบยางพารา  ไมผล  ระบบยางพารา ผัก ไมผล  ระบบขาว พืชผัก  
ระบบขาว ไมผล ผัก   ระบบขาว พืชไร  ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว พืชผัก ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว ไมผล 
ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม ยางพารา ขาว  และ ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ดอน ยางพารา ขาว ไมผล (ตารางที่1)  ผล
การศึกษาครัวเรือน และพัฒนาครัวเรือนเกษตรกรตนแบบการปลูกพืช จากป2550-2551 ปรากฏดังนี้ 

1. ผลการพัฒนา “หัวใจพอเพียง” พัฒนาสรางความเขาใจ สรางจิตสํานึก และความเปนตนแบบใน
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชดําเนินชีวิต ซึ่งพบวาทําใหเกิดผลดังนี้ คือ  

1.1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานความรู ความเขาใจ ในการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมี
การผลิตเพื่อใหพอเพียงดานอาหาร  ลดตนทุนและสรางรายไดไปใชตอบสนองความตองการดานอื่นๆ  ตลอดจน
เอื้อเฟอตอเพื่อนบาน  และรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน  

1.2  มีการรื้อฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตสังคมชนบท เชน ความเปนเพื่อนพี่นอง การเอื้อเฟอเผ่ือแผ ดาน
อาหาร พันธุพืช มีการชวยเหลือ ลงแรงและชวยแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก การรวมกันวิเคราะห ความเสี่ยง ไดเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการเปนวิทยากร และการฝกการพูดในเวที 

1.3 เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และขยายการผลิตพืช ซึ่งเกิดขึ้นจากผลการไดเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน การ
ตระหนักตัวตนตนแบบ และถายทอดภูมิปญญาระหวางกัน เชน การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปองกันโรคแมลง การลดตนทุน การสาธิตการทําปุยหมัก 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกพืช “ 7 กลุมพืชผสมผสานพอเพียง” พบวาเกษตรกรปลูกพืช 7-
40 ชนิด/ครัวเรือน หรือเฉลี่ย 22.8 ชนิด/ครัวเรือน  มีการปลูกพืชรายได  3.2 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 6.8 ชนิด  พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 1.5 ชนิด พืชอาหารสัตว 0.4 ชนิด พืชอนุรักษดินและน้ํา 0.5 ชนิด ไมใช
สอยและอนุรักษพันธุกรรม  1.4 ชนิด (ตารางที่2)  

3. การพัฒนา “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” พัฒนากระบวนการทางความคิดในการใชเหตุผล และ
ความสามารถในการสรางภูมิปญญาใหม โดยกระบวนการทําวิจัยที่ใหเกษตรกรทําการวิจัยดวยตนเอง เพื่อใหไดองค
ความรูที่เหมาะสมกับภูมิสังคมดานตางๆ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาผสมผสานกับวิชาการที่ไดจากการ
วิจัย  ตัวอยาง เชน การทําสวนยางแบบลดตนทุนและฟนฟูสภาพดิน พบวาการใชปุยอินทรีย 2-3 กก./ตน มีแนวโนม
ที่จะลดและทดแทนปุยเคมีในอนาคต การใชกับดักกาวเหนียวแทนสารเคมีกําจัดแมลงในมะระ พบวาทําใหดักจับ
แมลงวันทองไดถึง 2,538 ตัว ในพื้นที่ประมาณครึ่งไร ผลผลิตเสียหายลดลงจากรอยละ 35 เหลือ รอยละ 3.4 รายได
สุทธิ เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 247  การพัฒนาภูมิปญญาดานอื่นๆ เชน การปลูกไมผลเพื่อเพิ่มผลผลิต และไมผล
อินทรีย   มันเทศ ขาวโพดหวานเพื่อลดตนทุน และเพิ่มผลผลิต สับปะรดเพื่อปองกันโรคเหี่ยว และเพิ่มผลผลิตรุนตอ  
พืชตางระดับเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่  ขาวเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต  และการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมี   

4. การพัฒนา “การดํารงชีพพอเพียง”  จากการประเมินตัวชี้วัดระดับความพอเพียงพบวา 
เกษตรกรมีความสามารถในการดํารงชีพใหพอเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป2550 โดยดานที่เพิ่มขึ้นคือ ความมี
ภูมิคุมกันดานทุนในการดํารงชีพเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก สวนดานความพอประมาณคงที่อยูใน
ระดับปานกลาง   ความมีเหตุผลคงที่อยูในระดับมาก ภูมิคุมกันจากผลกระทบคงที่อยูในระดับปานกลาง และความ
พอเพียงรวมคงที่อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ผลกระทบที่มีตอการดํารงชีพ  พบวาผลกระทบตางๆไดทําความเสียหายแกเกษตรกรอยูในระดับ
ปานกลาง โดยความเสียหายที่เกษตรกรไดรับมากที่สุดมาจากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  ซึ่ง
มาจากราคาปุย สารเคมี และราคาสินคาอุปโภคสูงขึ้น   ผลการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบพบวาทําใหลดความ
เสียหาย จากปญหาสุขภาพ  ศัตรูพืช/สัตว ระบาดรุนแรง การวางงาน ราคาสินคาอุปโภคสูงขึ้น ราคาปุย หรือสารเคมี
สูงขึ้น โครงการสงเสริมการเกษตร และการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจแบบแขงขัน 

4.2 การสรางทุนเพื่อเปนภูมิคุมกันในการดํารงชีพ  พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีทุนในการดํารงชีพอยูใน
ระดับปานกลางถึงมาก  โดยผลการพัฒนาสามารถทําใหเกษตรกรเพิ่มทุนจากระดับปานกลางเปนระดับมาก และ
ดานที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือทุนทางสังคมและทุนมนุษย สวนตนทุนอื่นๆ ที่พัฒนาเพิ่มในระดับมากเชนกันคือ การ
อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ความสะดวกในการขนสงผลผลิต ความถี่การเปดรับขาวสารการเกษตร และจําหนายผลผลิต
ไดราคาดี 

4.3 ความมีเหตุผล  พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีคะแนนดานความมีเหตุผลในระดับมาก โดยการพัฒนา
ทําใหตัวชี้วัดหลายตัวเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย คือ ไมมีผลิตผลที่อาจมีสารพิษ
ตกคาง  มีการตรวจสอบติดตามระมัดระวังในระหวางการทํางาน  กอนเริ่มทํางานมีการคนควา หาความรู  ทําการ
ผลิตไดตามแผนที่วางไว  มีการปรึกษาหารือรวมกับผูอื่น มีการประเมินผลไดผลเสียกอนทํางาน และดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.4   ความพอประมาณ  พบวาครัวเรือนเกษตรกร  มีความพอประมาณเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ดานความสุขในชีวิตที่เกษตรกรมีอยูในระดับมากเกือบทุกรายการตัวชี้วัด ยกเวนความพอใจในเศรษฐกิจระดับชาติ 
รัฐบาล  นักการเมือง และสังคมเมือง ที่ทําใหเกษตรกรมีความสุขนอยลงอยูในระดับปานกลาง ดานความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปนอยู อยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเปนระดับมากคือการไมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ความพอเพียงของน้ําทําเกษตร และความอุดมสมบูรณของดิน   ดานรายได พบวาลดลงจากป 
2550 คือ 176,869 บาท เปน 130,723 บาทในป 2551  รายจายลดลงจาก 122,991 บาท เปน 107,989 บาท 
รายไดเหนือรายจาย ลดลงจาก 53,878 บาท เปน 22,733 บาท และปริมาณอาหารบริโภคลดลงจาก 1,145 กก. เปน 
1,083 กก. (ตารางที่3)    
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพอเพียงโดยการประเมินตนเองของเกษตรกรพบวา สามารถเรียงตามลําดับ
คะแนนจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ระบบยาง ไมผล ผัก  ระบบขาว ผัก  ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว พืชผัก 
ระบบยาง พืชไร ระบบยาง ขาว พืชไร ระบบขาว ไมผล ผัก ระบบยาง ไมผล ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว  ไมผล 
ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ดอนยางพารา ขาว ไมผล ระบบขาว พืชไร และทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมยางพารา ขาว ไมผล 
  4.5  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกร พบตัวแปร 10 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความพอเพียง หมายถึงหากเกษตรกรมีคุณลักษณะเหลานี้สูงก็จะใหมีความพอเพียงสูงขึ้นตาม 
ดังนี้คือ มีการเพิ่มทุนในการดํารงชีพ มีความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรม ความเพียร อดทน 
สติปญญา มีตนทุนมนุษย มีภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไมแนนอน  มีการเปดรับขาวสาร มีการใหเงิน
ชวยเหลือสังคม/สาธารณะ มีตนทุนการเงิน ตนทุนกายภาพ และการมีความสุขจากทุกๆ ดาน 
  
สรุปและขอเสนอแนะ 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ สรุปผลดังนี้ 

1. ดานกระบวนการเคลื่อนไหว พบวารูปแบบที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง ที่
ไดผลเกิดจากจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไรนาเกษตรกรหมุนเวียนเดือนละ 1 ครอบครัว ผสมผสานกับการ
ใชรูปแบบอื่นๆในการขับเคลื่อน เชนการใช ”วาทกรรมความพอเพียง” การสรางอัตลักษณตัวตนตนแบบ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางสื่อ และการไดศึกษาปฏิบัติจริงในเรื่องที่เปนความตองการในไรนาของตนเอง 

2. ดานการพัฒนาความเปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีตื่นตัวในความเปนตัวตน สนใจ
ที่จะทําการถายทอดความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการปลูกพืชใหกับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น   เกษตรกรให
ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นสําคัญในลําดับตนๆ คือความพออยูพอกิน การลดตนทุน การทําให
เหลือขาย รายไดเมื่อหักรายจายตองไมมีหนี้สิน ปลูกพืชแลวเพื่อนบานพลอยไดประโยชน และทําไปเรียนรูไป 

3. ดานการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง  พบวาจําเปนตองพัฒนาการปลูก
พืชผสมผสานใหเพียงพอกับความตองการ โดยกลุมที่เกษตรกรใหความสนใจมาก จะเปนกลุม รายได  พืชอาหาร 
พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช  กลุมพืชที่มีการปลูกนอยคือ พืชอาหารสัตว พืชอนุรักษดินและน้ํา 
พืชใชสอย และพืชอนุรักษพันธุกรรม ทั้งนี้จะตองดําเนินการการพัฒนาภูมิปญญา หรือเทคโนโลยีการผลิตควบคูกัน
ไปเพื่อใหสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งประเด็นที่สนใจมากไดแก การลดตนทุนปุยเคมี การเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน การใชสารทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  การเพิ่มผลผลิต ลดคาใชจาย และเพิ่มรายได  
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4. ดานการวัดความพอเพียง  พบวา ดานที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ การสรางทุนในการดํารงชีพ 
เพื่อเพิ่มความมีภูมิคุมกัน สวนดานความมีเหตุผลอยูในระดับคงที่ และดานความพอประมาณ กับดานภูมิคุมกันจาก
ผลกระทบยังพัฒนาไดอยูในระดับต่ําที่สุดของกลุม ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียงที่จะตองทําการพัฒนา
ใหเพิ่มขึ้น คือการเพิ่มทุนในการดํารงชีพโดยรวม ความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรมความเพียร เพิ่ม
ตนทุนมนุษย ภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไมแนนอน การเปดรับขาวสาร การใหเงินชวยเหลือสังคม/สาธารณะ 
ตนทุนการเงิน  ตนทุนกายภาพ และการมีความสุขมวลรวมจากทุกๆ ดาน (ภาพที่1) 

 
เอกสารอางอิง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ .2551.การประเมินความยากจนป 2550. [ระบบ 

ออนไลน]. แหลงที่มา  
http://poverty.nesdb.go.th/poverty_new/doc/NESDB/wanchat_25511013011103.pdf)  

(10 กุมภาพันธ 2552)  
สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.หนี้สินครัวเรือนเกษตร.[ระบบออนไลน].  

แหลงที่มา http://service.nso.go.th/nso/r.jsp?f=file_upload/88.pdf (10 กุมภาพันธ 2552)  
 

ตารางที ่1 ระบบเกษตรกรรม และ แนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 

ยางพารา พืชไร   

  

ยางพารา 30 ไร  

สับปะรด 17 ไร  

ไมผล 0.5 ไร  

สมุนไพร พืชสวนครัว 

-พืชสมุนไพร 

-สับปะรด 

-ยางพารา 

 

เพิ่มความอุดมสมบูรณดิน 

-สมุนไพร รวบรวมและถายทอด 

-ยางพารา  การปุยอินทรีย        

-สับปะรด  เพิ่มผลผลิต 

 ยางพารา  ไมผล 

   

 

ยางพารา 9 ไร  

ไมผล 7.2 ไร   

ผักกูด 1 ไร  

พืชสวนครัว 

-ไมผลอินทรีย 

-ยางพารา  

 

 

พัฒนาการผลิตไมผลอินทรีย 

-มังคุด ลองกอง ทุเรียน 

การใชปุย/สารอินทรีย    

-ยางพารา การใชปุยอินทรีย 

ยางพารา  ผัก ไมผล 

 

ยางพารา 12 ไร  

พืชแซมยาง 14.5 ไร   

ไมผล 4 ไร  

พืชสวนครัว  

-พืชตางระดับ 

ในสวนยางพารา
และบริเวณบาน 

-เกษตรผสมผสาน 

เพิ่มการใชประโยชนพื้นที่ 

-พืชตางระดับในสวนยาง 

-พืชตางระดับบริเวณบาน 

-พืชผสมผสานกับปลา 
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ตารางที่ 1 ระบบเกษตรกรรม และแนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ (ตอ) 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 

ขาว  พืชผัก 

 

ขาว 20 ไร  

พืชผัก 20 ไร  

พืชสวนครัว  

- ผักปลอดสารพิษ 

 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสาน  

-พืชผัก การปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยไมใชสารเคมีกําจัดแมลง 

ยางพารา ขาว   

พืชไร 

 

ยางพารา 8 ไร  

ขาว 11 ไร   

ขาวโพดหวาน 1.7 ไร   

ไมผล 0.5 ไร  

 

-เกษตรผสมผสาน 

-พืชผักสวนครัว 

-พืชอาหารสัตว 

พัฒนาลดรายจายเพิ่มรายได 

-พืชสวนครัว ลดรายจาย 

-ยางพารา  ลดตนทุนปุยเคมี 

-ขาว เพิ่มผลผลิต 

-ขาวโพดหวาน เพิ่มผลผลิต 

-พืชอาหารสัตว  เพิ่มผลผลิต 

ขาว  ไมผล ผัก 
 

ขาว 5.5 ไร   
ไมผล 2 ไร   
ขาวโพด 2.3 ไร   
พืชผัก พืชสวนครัว  

-เกษตรผสมผสาน พัฒนาลดรายจายเพิ่มรายได 

-ไมผล เพิ่มผลผลิต 

-พืชผัก เพิ่มรายได 

-ขาว เพิ่มผลผลิต  

ขาว พืชไร 
 

ขาว 10 ไร   
ขาวโพด มันเทศ  
แตงโม  5  ไร   

-เกษตรผสมผสาน พัฒนาลดรายจายเพิ่มรายได 

-ไมผล เพิ่มผลผลิต 

-พืชผัก เพิ่มรายไดลดรายจาย 

-ขาว เพิ่มผลผลิต 

-พืชไร เพิ่มผลผลิต 

ทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม 

ขาว พืชผัก 

 

ขาว 10 ไร  

ไมผล 2 ไร  

พืชผัก 2 ไร  

พืชสวนครัว  

-ผักปลอดสารพิษ 

-สารทดแทนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

-เกษตรผสมผสาน 

พัฒนาการใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมี 

-พืชผัก  สารทดแทนฯ 

-ไมผล เพิ่มผลผลิต 
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ตารางที่ 1 ระบบเกษตรกรรม และแนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ (ตอ) 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 

ทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม  

ขาว ไมผล   

 

ขาว 10.5 ไร  

ยางพารา 6 ไร  

รองสวนไมผล 5 ไร  

พืชผัก 3 ไร พืชสวนครัว   

-การใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมี 

-การปรับปรุงดิน 

-เกษตรผสมผสาน 

พัฒนาการปรับปรุงดิน 

-การใชปุยอินทรีย 

-การใชสารสกัดปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 

-ไมผล เพิ่มผลผลิต รายได 

ทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม 
ยางพารา ขาว  

 

ขาว 14.5 ไร 

 ยางพารา 9 ไร  

รองสวนไมผล 1 ไร พืชผัก 
1 ไร 

 พืชสวนครัว  

-เกษตรผสมผสาน 

-การปลูกไผหวาน 

-การเพิ่มรายไดใน
สวนยาง 

เพิ่มผลผลิต ลดรายจายและเพิ่ม
รายได 

-ไผ พืชผัก ไมผล เพิ่มรายได  

-ยาง เพิ่มรายได 

ทฤษฏีใหมพื้นที่ดอน 
ยางพารา ขาว ไมผล   

 

ยางพารา 12 ไร  

ขาว 2 ไร  

รองสวนไมผล 4 ไร   

พืชสวนครัว  

-เกษตรผสมผสาน เพิ่มผลผลิต ลดรายจายและเพิ่ม
รายได 

-ยาง ไมผล เพิ่มผลผลิต 

-ผัก เพิ่มรายได 

-พืชผสมผสานการเลี้ยงปลา 

 
ตารางที ่2 ชนิดพืช ที่ปลูกผสมผสานเพื่อความพอเพียง ในครัวเรือนเกษตรกรตนแบบ จังหวัดพัทลุง ป 2551  
กลุมพืช พื้นที่ดอน 

ยางพาราเปนพืชหลัก 
พื้นที่ลุม 

ขาวเปนพืชหลัก 
ทฤษฎีใหม 

พื้นที่ขาวเปนหลัก 
ทฤษฎีใหม 

พื้นที่ยางพาราเปนหลัก 
พืชรายได ยางพารา 8 -30 ไร  มังคุด 

ลองกอง ขาว สับปะรด  ผักกูด 
ขาวโพดหวาน 

ขาว 5-20 ไร พืชผัก 
ไมผล มันเทศ 
แตงโม 

ขาว 10 ไร 
ไมผล ผัก 
ยางพารา 

ยางพารา 9-12 ไร 
ขาว ไมผล ผัก หมาก 
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ตารางที ่2 ชนิดพืช ที่ปลูกผสมผสานเพื่อความพอเพียง ในครัวเรือนเกษตรกรตนแบบ จังหวัดพัทลุง ป 2551 (ตอ) 
กลุมพืช พื้นที่ดอน 

ยางพาราเปนพืชหลัก 
พื้นที่ลุม 

ขาวเปนพืชหลัก 
ทฤษฎีใหม 

พื้นที่ขาวเปนหลัก 
ทฤษฎีใหม 

พื้นที่ยางพาราเปนหลัก 
พืชอาหาร มะนาว ไผตง ไผหวาน ตะไคร สะตอ 

พริก มะกรูด กลวย มะมวง มะละกอ 
คะนา มะเขือ ขา   ขมิ้น  มัน
สําปะหลัง  บวบ ถั่วฝกยาว ผักกาด
เขียวกวางตุง ผักบุง ผักชีฝร่ัง 
ผักหวาน มะเฟอง  มะพราว 
กระทอน ชะอม ตามัด โหระพา กระ
เพรา  ยี่หรา มะนาว  
แกวมังกร ผักเหรียง  ถั่วพู 

มะละกอ ขี้เหล็ก
หวาน ขา  ถั่วลิสง 
ผักน้ํา ผักกูด ผัก
โสมจีน ตําลึง 
บัวบก มะเขือ 
ถั่วฝกยาว 
ผักกาดขาว  
มะนาว มะระ 
มะมวง พืชผัก
อื่นๆ 

พริก มะเขือ 
แตงกวา ถั่ว 
พริกไทย มะนาว 
สมจุก ผักหวาน 
ชะอม 

ผักหวาน มะนาว ผักกูด  
แกวมังกร ถั่วฝกยาว 
บอน กลวย พริก  คะนา 
ผักบุง ผักกาดขาว  
มะเขือ บวบ ขมิ้น หอม 
ผักกาดเขียวกวางตุง 
แตงไทย ฟกเขียว 

สมุนไพร
เพื่อ
สุขภาพ 

เบาหวาน สาวสะดุง  โสมจีน   
วานพญางู ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด 
ดีปลีเชือก กระชายดํา ขมิ้นขาว 
ขมิ้นชัน ขี้เหล็กหวาน  เจตมูลเพลิง 
บานเย็น เปราะดํา เปราะขาว มา
กระทืบโรง กําลังหนุมาน หญาปกกิ่ง 
พราไฟ รางจืด วานหางจระเข วานชัก
มดลูก วานตะขาบ ขาบานไมรูโรย  
ยานาง หัวไพร ขมิ้น พิมเสนตน แปะ
ตําตึง เทวดาหาทิศ  มะระขี้นก ขมิ้น
ออย ขาเล็ก กระทือ 

หญาปกกิ่ง  
หนุมานฟกไข 
ขี้เหล็กหวาน  
มากระทืบโรง  
ตนเบาหวาน 
มะระขี้นก 
บานไมรูโรย  
วานหางชาง 

วานหางจระเข  
ขมิ้นขาว 
มะกรูด 

แปะตําตึง ฟก กระชาย
ดํา กระชายขาว วาน
ชักมดลูก ดีปลีเชือก 
ทุเรียนเทศ นอยหนา 
สามโซก หญาปกกิ่ง 
เบาหวาน เพชรสังฆาต  
มะแวงเครือ ขิงแหง 
ขี้เหล็ก ขมิ้น ขาเล็ก ขา
ใหญ พลู แกว มะกรูด 

สมุนไพร
กําจัด
ศัตรูพืช 

ทุเรียนเทศ สะเดา  ขา ตะไครหอม 
หางไหล  พาหมี 

ตะไครหอม  
ขา 

ตะไครหอม 
หางไหลแดง 

ตะไครหอม ทุเรียนเทศ 
นอยโหนง  สามโซก 

อาหาร
สัตว 

หญาขน  หญาขน หญาขน 

อนุรักษ
ดินน้ํา 

แฝก แฝก แฝก แฝก 

ไมใชสอย
อนุรักษฯ 

สะเดา ไผ จําปา สะเดา สะเดา 
กระถินเทพา 

สะเดา  ยูคาลิปตัส  
กระถินเทพา 
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ตารางที่ 3  ระดับคะแนนตัวแปรกลุมตัวชี้วัดตางๆ   
ป2550 ป2551 ตัวชี้วัด 

Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ 
ผลกระทบ       
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด 3.32 0.97 ปานกลาง 3.70 1.05 นอย 
ผลกระทบจากภาวะแนวโนม 2.84 1.09 ปานกลาง 3.51 1.12 ปานกลาง 
การเปลี่ยนผานโครงสรางฯ 3.80 1.45 นอย 3.73 1.29 นอย 
เฉล่ีย 3.32 1.17 ปานกลาง 3.65 1.15 ปานกลาง 
ทุนที่เปนภูมิคุมกันในการดํารงชีพ       
ทุนมนุษย 3.48 1.15 ปานกลาง 3.98 1.15 มาก 
ทุนสังคม 3.56 1.12 ปานกลาง 4.22 0.79 มาก 
ทุนการเงิน 2.80 0.97 ปานกลาง 3.27 1.07 ปานกลาง 
ทุนกายภาพ 2.91 1.26 ปานกลาง 3.64 1.21 ปานกลาง 
ทุนธรรมชาติ 3.45 1.18 ปานกลาง 3.67 1.17 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.24 1.136 ปานกลาง 3.76 1.08 มาก 
ความมีเหตุมีผล       
การวางแผน 3.75 0.76 มาก 3.75 0.67 มาก 
ระหวางปฏิบัติงาน 3.66 0.93 ปานกลาง 3.80 0.65 มาก 
ผลการดําเนินงาน 4.36 0.80 มาก 4.18 0.99 มาก 
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 1.10 มาก 3.82 0.87 มาก 
เฉล่ีย 3.85 0.86 มาก 3.85 0.74 มาก 
ความพอประมาณ       
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 2.57 1.05 ปานกลาง 2.85 0.99 ปานกลาง 
การเปนอยู 2.48 0.69 ปานกลาง 2.71 0.53 ปานกลาง 
ความสุข 4.07 0.92 มาก 4.14 0.72 มาก 
เฉล่ีย 3.04 0.89 ปานกลาง 3.23 0.75 ปานกลาง 
ความพอเพียงรวม       
ความพอประมาณ  3.04 0.89 ปานกลาง 3.23 0.75 ปานกลาง 
ความมีเหตุผล 3.85 0.86 มาก 3.85 0.74 มาก 
ความมีภูมิคุมกันจากทุน 3.24 1.14 ปานกลาง 3.76 1.08 มาก 
ความมีภูมิคุมกันจากผลกระทบ 3.32 1.17 ปานกลาง 3.65 1.15 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.36 1.01 ปานกลาง 3.62 0.93 ปานกลาง 
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การสรางองคความรูทางสังคม คน โขง: วิถีชีวิตและการเรยีนรูของประมงพืน้บานแมน้าํโขง 
จังหวัดนครพนม 

 
กัลยา มิขะมา และ ยศ บริสุทธิ์ 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาในวิถีชีวิตประมงพื้นบานแมน้ําโขงจังหวัดนครพนม ตลอดจนกระบวนการเรียนรูและ
การสรางความรูของชาวประมงที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงแมน้ําโขง กระบวนการศึกษาเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ลวงมองตาม
เขตจังหวัดนครพนม กําหนดกรอบแนวคิดและจุดพื้นที่ศึกษา ซึ่งรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณชาวประมง ผูรู 
และนักวิชาการประมงขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาลวงมอง 5 ลวง พบวา ประมงพื้นบาน
แมน้ําโขงในพื้นที่ศึกษามีทั้งที่ทําเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ดานพิธีกรรมที่ยังคงเหลือคือ “การเลี้ยงลวง” รูปแบบ
การทําประมงในลวงมองมีทั้งการทําแบบเฉพาะไทยและการรวมกันระหวางไทย-ลาว  ลักษณะการจัดการลวงมองใช
รูปแบบการจัดคิวตามลําดับคนที่ไปถึงลวงมอง ดานกระบวนการเรียนรู และการสรางความรูทางสังคมมี 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) วิธีการหาปลา มีกระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของหมูชาวประมงทั้งภายในลวงและระหวาง
ลวง ตลอดจนการเรียนรูจากธรรมชาติโดยการสังเกต การสั่งสมประสบการณตามชวงเวลาหรือฤดูกาลการหาปลา 
และการสังเกตจากจํานวนและชนิดปลาที่จับไดในแตละชวงเวลา 2) เครื่องมือหาปลา มีพัฒนาการมาตลอดเพื่อให
สามารถจับปลาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประยุกตใชเครื่องมือหาปลาจากทะเลมาปรับใชในแมน้ําโขง 
3) การขายปลา การบริโภคและการแปรรูป การขายปลาเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในครัวเรือนและระหวาง
ชาวประมงดวยกัน รวมถึงการผูกสัมพันธกับแมคาปลาในตลาด ซึ่งความเขาใจกลไกดานการตลาดและ
ความสามารถในการจัดการ หรือปรับระบบตลาดใหเหมาะสมเปนเรื่องที่ชาวประมงเรียนรูไดคอนขางยาก อยางไรก็
ตามชาวประมงไดนําปลาที่ขายยากหรือขายไดราคาถูกโดยเฉพาะปลาเล็กมาแปรรูปเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย ซึ่งวิธีการหาปลา เครื่องมือหาปลา และการขายและการแปรรูปปลา ตางมีความสัมพันธกันกลาวคือวิธีการ
หาปลาแตละชนิดทั้งตามความตองการของตลาดหรือความตองในนําไปการบริโภคเอง มีผลตอการเลือกใชชนิดของ
เครื่องมือหาปลาเพื่อจับตามชนิดปลาที่ตนตองการ 
 
คําสําคัญ: การสรางองคความรูทางสังคม วิถีชีวิตประมงพื้นบาน แมน้ําโขง นครพนม 
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