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บทคัดยอ 
 

เวทีวิจัยสัญจร เปน การจัดประชุมของนักวิจัยและเกษตรกร  เพื่อการพัฒนาการปลูกพืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู ความคิด ความรู และประสบการณในการทําการเกษตร โดยจัด
ประชุมที่บานเกษตรกรหมุนเวียนกันไป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ  กิจกรรมที่ดําเนินการในการ
จัดเวทีวิจัยประกอบดวย การร้ือฟนประเพณีการนําของฝากจากเพ่ือนบาน เร่ืองเลาจากเจาของบาน  การ
แลกเปลี่ยน เรียนรู ภูมิปญญาการทําการเกษตรของเจาของบานและสมาชิก การสาธิตความรูวิชาการใหมๆ  
การเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการเล้ียงอาหารเที่ยงดวยผลผลิตจากไรนาเจาของบาน และการฝก
ทักษะที่เก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมตางๆ   โดยกระบวนการเนนการมีสวนรวมและการ
แสดงออกของเกษตรกรกับเกษตรกร เกษตรกรกับนักวิจัย  
 ผลการดําเนินงาน พบวา มีการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนพันธุพืช และถายทอดภูมิปญญาจาก
เกษตรกรสู เกษตรกร เชน การปลูกผักกูด การใหปุยในระบบน้ํา การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชผัก ขาวโพดหวาน เล้ียงปลา การแลกเปล่ียนพันธุพืช  การใชน้ําหมักเขมขน
ปรับปรุงดิน การสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ทําความเขาใจ สรางจิตสํานึกของ
การเปนตนแบบการปลูกพืชตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกันวิเคราะห ความเส่ียง การลด
ตนทุน การปลูกและการดูแลรักษา มีการร้ือฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตชุมชนชนบท เชน ความเปนเพื่อน พี่นอง 
หรือเพื่อนเกลอ การเอื้อเฟอเผื่อแผ เชนอาหาร พันธุพืชที่นํามาปลูก  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน การลงแรง 
ชวยเหลือและแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก  ไดเพิ่มทักษะความสามารถในการเปนวิทยากร การฝกการพูดในเวที 
เพื่อนบานที่อยูในละแวกใกลเคียงใหความสนใจ และเขามารวมในเวทีวิจัย 
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บทนํา 
 
จากพระราชดํารัสที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความหมายของความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก และภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน   หลักการ
พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและ
ชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง ดานสังคม แตละชุมชนตอง
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้ง หาทางเพิ่มมูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน  
ดานเทคโนโลยี  รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลhองกับความตองการและสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม) 
พัฒนา เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกhอน กอใหเกิดประโยชนกับคนหมูมากดานเศรษฐกิจ จะตองมุง
ลดรายจายกอน เปนสําคัญ และยึดหลักพออยู พอกิน พอใช  

การศึกษารูปแบบการที่จะนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเกษตรและการ
ปลูกพืช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขขอจํากัดของเกษตรกรทั้งทางดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจสังคมในแตละ
พื้นที่นั้น  โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่  ไดมีการศึกษาวาง
แผนการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการผลิตพืชผสมผสาน  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถ่ินของครัวเรือนเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   โดยหนึ่งในรูปแบบของการจัด
กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูสูการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดเวทีวิจัย
สัญจร   

 
วัตถุประสงค 

 
 เพื่อใหเกิดการพัฒนาการผลิตพืชและการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาจากกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร นักวิจัย และชุมชน 
 

นิยามศัพท 
 
เวทีวิจัยสัญจร คือ การจัดประชุมรวมกันของนักวิจัยและเกษตรกรรวมโครงการ เพื่อการแลกเปล่ียน 

เรียนรู  ความคิด และประสบการณ  โดยการจัดประชุมที่บานเกษตรกรแตละราย หมุนเวียนกันไป เดือนละ 1 
คร้ังตอ 1 ครอบครัว 
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วิธีดําเนินการ 
 

1. จําแนกระบบการปลูกพืช ของจังหวัดพัทลุง และคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ 
2. ทําความเขาใจหลักการและแนวทางในการพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดเวทีวิจัยสัญจรเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนัดประชุมที่บานเกษตรกรแตละราย หมุนเวียน

กันไป เดือนละ 1 คร้ัง โดยมีกิจกรรมการจัดเวทีวิจัยดังนี้  ของฝากจากเพื่อนบาน เปนการร้ือฟน
วัฒนธรรมการเอื้อเฟอเผ่ือแผโดยการแบงบันส่ิงของ    เร่ืองเลาจากเจาของบาน เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการทําความรูจักประวัติสวนตัว   การแลกเปล่ียน เรียนรู ภูมิ
ปญญาการทําการเกษตร เปนการแบงบันความรู ในแปลงปลูกพืช การสาธิต  การเรียนรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงอาหารเที่ยงดวยผลผลิตจากไรนาเจาของบาน การฝกทักษะที่
เก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมตางๆ 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  
การจําแนกระบบการปลูกพืช ของจังหวัดพัทลุง แบงเปน 2 เขตนิเวศน คือเขตพื้นที่ลุม มีระบบการปลูก

พืช ไดแกขาว พืชไร, ขาว พืชผัก, ขาว ไมผล พืชผัก, ทฤษฏีใหม ขาว พืชผัก, ทฤษฏีใหม ขาว ไมผล, ทฤษฏีใหม 
ยางพารา ขาว ไมผล, เขตพื้นที่ดอน ไดแก ยางพารา พืชไร, ยางพารา พืชผัก ไมผล, ยางพารา ไมผล ,ยางพารา 
ขาว พืชไร และทฤษฏีใหม ยางพารา ขาว ไมผล  รวม 11 ระบบ 11 ครัวเรือน  

แนวทางในการพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโดยใชแนวคิด 4 เสาหลักสูความ
พอเพียง ไดแก   
 1. หัวใจพอเพียง : เสริมสรางมีความรู ความเขา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนําพระราชดําริ
มาประยุกตใช 
 2. พืชผสมผสานพอเพียง : พัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน 9 กลุม ในครัวเรือน คือ พืชรายได พืช
อาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช  พืชอาหารสัตว  พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชใชสอย  พืช
อนุรักษพันธุกรรม และพืชพลังงาน  
 3. ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียงหรือเทคโนโลยีพอเพียง : พัฒนาใหเกิดกระบวนการทางปญญา ความคิด 
วิเคราะห สังเคราะห ทดลอง ในการนําความรูจากภูมิปญญาตนเอง ผสมผสานผสานกับความรูท่ีมีอยูทั่วไปมา
ใชอยางย่ังยืน มีเหตุมีผล  
 4. ดํารงชีพพอเพียง :  พัฒนาดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในการดํารงชีพ
และผลิตพืช  
กรณีตัวอยาง การจัดเวทีวิจัยสัญจร  ครั้งที่ 1 ณ บานคุณเหล่ือม ดิษนิ่ม  ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง   

เร่ืองเลาจากเจาของบาน   “เพื่อนบานมองวา สติไมคอยสมบูรณ คนบา เพราะทําเรื่องที่เพื่อนไมทํา  
แมกระท่ังแมบาน ตอนที่คิดขุดนาเปนบอเปนรองผักก็แอบทําตอนแมบานไมอยู” คุณเหล่ือม  ดิษนิ่ม  เจาของ
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บานเลาวา เดิมทํางานเปน อส. ตอมาก็ไดฉุกคิดวาไมใชแนวทางที่จะยึดถือดําเนินชีวิตที่ตนตองการ จึงหัน
กลับมาเริ่มตนทําการเกษตรอยางจริงจัง ในชีวิตเกษตรกรไดเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในหลายเรื่อง เชนการขุด
นาใหเปนบอเปนรองสวนปลูกผัก เร่ิมการทํานาปรัง ทํานาแบบหวานน้ําตม ทําเคร่ืองนวดขาว จากความมุงม่ัน 
ไมยอทอ ทําใหประสบความสําเร็จจนไดรับยกยองเปนเกษตรกรตัวอยางดานไรนาสวนผสม และไดพัฒนาการ
ปลูกพืชมาตลอด โดยปจจุบันเนนการปลูกผัก ทํานา และปลูกไมผลรอบบอปลา พื้นที่บริเวณบาน แบงพื้นที่
ออกเปนแปลงๆ ประกอบดวยแปลงผัก ค่ันดวยสระนํ้า มีการปลูกมะพราว พริก มะนาว ไมผลตางๆ บนคันบอ  มี
คอกเลี้ยงวัว และปลูกไมผล เปนแนวร้ัวกันเขตแบงระหวางเพื่อนบาน 

การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากแปลงปลูกพืช   สมาชิกรวมเวทีไดเดินเย่ียมชมพื้นที่
บริเวณแปลงปลูกผักและบริเวณรอบๆ สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ คือ “หญา ดิน ปุย ดวงหมัดผัก 
และ น้ํา” เพื่อนสมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุปคือ 

หญา   ประสบการณเจาของแปลงพบวาที่ดินที่ปลูกผักจะมีหญาขึ้นมาก ก็เลยตองใชยาคุมหญา  
หญาจะมาจากมูลวัวที่ใสในแปลงผัก  ถาหมักมูลวัวโดยใชน้ําหมักเขมขนอาจจะไดผล  ผูรวมเวทีเสนอวิธีการ
ปองกันหญาโดยปลูกผักกาดใหคลุมดิน หรือใชฟางคลุม 

ดิน ปุย    ประสบการณเจาของแปลงพบวา สภาพดินในแปลงผักปจจุบันจะเปนดินที่ไมคอยสมบูรณ  
ปลูกพืชก็ไมคอยไดผลผลิตเทาที่ควร  เชน  การปลูกตนหอม  เม่ือกอนจะไดผลผลิตมาก 7-8 กอ ตอกิโลกรัม แต
ในปจจุบัน 20 กอ ตอกิโลกรัม  ผูรวมเวทีนําแนะนําผลการวิเคราะหดินของ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่8 พบวา ดินดีพอสมควร ไมเปนกรด อินทรียวัตถุปานกลาง มีธาตุไนโตรเจนต่ํา แตตัวอื่นสูง แสดงวาใสปุยคอก
คอนขางดี  ปญหาจึงนาจะอยูที่ความหนาแนนของดิน  การใชปุยจึงเพิ่มไนโตรเจนคือสูตรตัวหนาสูง ไมตองเนน
สูตรตัวกลางและตัวหลังเพื่อประหยัดตนทุน  

ดวงหมัดผัก    ประสบการณเจาของแปลงพบวา จะระบาดมากชวงพฤษภาคม เพราะมากับลม
ตะวันออก วิธีหลีกเล่ียงคือตองรอใหลมตะวันตกมากอน  วิธีกําจัดที่ใชไดผล คือ กอนการปลูกจะไถดินและตาก
แดดไวประมาณ  10-15 วัน และหวานสะเดาผงประมาณ 5  กิโลกรัม/ไร  ใสในชวงเย็นหลังมีแดดกลา เม่ือหวาน
สารสะเดาเสร็จแลวใหรดน้ําตาม การใชขี้เล่ือยแกลบโรยพอใชไดแตสูสะเดาผงไมได   เคยหมักสะเดา ขา ตะไคร
หอม แตใชไมไดผล  ผูรวมเวทีวิจัยเสนอวาตามขอมูลวิชาการสารสกัดยาสูบ  ตะไครหอมเปนพืชที่ใชไลแมลงได  
นาลองปลูกตะไครหอมรอบๆแปลง ตัดออกเอาใบคลุมแปลงจะชวยไลแมลงและบํารุงดินได  

น้ํา   ผูรวมวิจัยแนะนําการใหปุยโดยตอทอปุยจากถังหมักกับเครื่องสูบน้ํา จะใหปุย สารสกัดกําจัด
แมลงพรอมการใหน้ํา จะสะดวก ทั่วถึง ประหยัดเวลา และแรงงาน   สมาชิกแสดงความสนใจเปนพิเศษ พรอม
กับการสาธิตการตอทอปุยที่เครื่องสูบน้ํา และนัดเกษตรกรที่สนใจไปดูที่บานสมาชิก วันที่ 13  พ.ค. 51  

สรุปเวทีวิจัย มีผูเขารวมเวทีวันนี้ 13 คน สมาชิกในโครงการไดสานสัมพันธและมีความผูกพันกันมาขึ้น 
แตละคนนําความรู ประสบการณของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิก ทําใหไดเห็นถึง ภูมิปญญาของ
เกษตรกรที่ศึกษา หาความรู และรูจักสังเกต  เวทีเกิดประโยชนตอการปรับปรุงงานมาก สมาชิกเสนอแนะ การจัด
เวทีเสวนาวาเดิมพบกัน 3 เดือนครั้งนอยเกินไป ขอเปล่ียนเปนพบกันทุกเดือน   
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การจัดเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2  ณ บานคุณเจะหมะหรี  ยาชะรัด  ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง   
ของฝากจากเพื่อนสมาชิก สมาชิกนําตนหอม ประมาณ 1 กิโลกรัม มาฝากเพื่อใหนําไปปลูกบริเวณ

สวนผัก  
เร่ืองเลาจากเจาของบาน “ผมเปนเหมือนเด็กชั้นเตรียม เม่ือเทียบกับคนอื่นๆ แลว แตสมาชิกมีความสนใจ

อยากจะมาดูงานที่บาน ก็รูสึกภูมิใจมาก ผมมีที่ดินเล็กนอยเพียง 4 ไร ขางหลัง จะเล้ียงปลา ปลูกผลไม มีสมาชิก
ในครัวเรือน 4 คน จะทําเศรษฐกิจพอเพียง จะทําไดแคไหนก็คอยดูแลวกัน แตผมจะสู  ยาง 2-3 แหง รวม 12 ไร ที่
กรีดก็มี ไมกรีดก็มี เพราะหนาตาย ตัดเฉพาะที่มี  ไมไดใสปุย ตัดขายข้ียาง เรื่องน้ําใชไดตลอดป บริเวณรอบๆ 
บานนี้ นาจะทําผัก 5 ชั้น เพราะมีพื้นที่วางอีกมาก คิดวาจะทําอยางบังไหรหนุน"  

การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากแปลงปลูกพืช สมาชิกเดินชมแปลงปลูกพืชแตละจุด
พรอมแลกเปล่ียนความรูประสบการณ เร่ือง “ทุเรียน น้ําหมักกันเชื้อรา  ยาทัมใจ ตะไคร ปลากระชัง สวนสมรม” 
สรุปดังนี้ 

ทุเรียน  ตนทุเรียนที่มีอายุประมาณ 1 ป สมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดย
สรุปคือ  การปลูกทุเรียนควรจะขุดหลุมใหกวางขึ้น ทําใหดินรวนซุย พรวนดิน ใสปุยชีวภาพนํ้าราดไมเกิน 2  เดือน
ตนที่โทรมนาจะดีขึ้น การปลูกไมผลที่สังเกตวามีระยะติดกันมากแบบตางระดับชั้น เชน สะตอ ทุเรียน มังคุด   

น้ําหมักกันเช้ือรา สมาชิกในโครงการดูแปลงผักกาดที่เปนเช้ือรา และแสดงความคิดเห็นวา น้ําหมัก
ผลไมรสฝาดสูตรกันเชื้อรา ใชมังคุด เงาะ  นําผลไม 3 สวน กากน้ําตาล 1 สวน  หมัก 1 เดือน ใชน้ําหมัก 1 สวน 
ผสมน้ํา 500  สวน   

ยาทัมใจ  สมาชิกในโครงการแนะนําใชยาทัมใจคร่ึงซอง กับน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน แกเชื้อรา ฉีด 3 วัน ตอ 
1 ครั้ง  ชวงที่ฝนตก อากาศชื้น การถางหญาหมกดินฆาเช้ือก็ใชได  การใชยาทัมใจ สมาชิกตองลองไปพิสูจนวา
ไดผลหรือไม  เวลาทดลองพิสูจนอะไรก็ตามแยกพื้นที่ใชยาและไมใชยา เพื่อจะไดเปรียบเทียบผลระหวางการใช
และไมใช และขอยํ้าวาส่ิงใหมตองพิสูจนทดลองทํา เก็บขอมูล วิธีทําใหไดผลตองทําแบบเปรียบเทียบ นี่คือการ
วิจัย 

ตะไครและแฝก    สมาชิกในโครงการแนะนําการปลูกแฝกริมคูน้ําแลวตัดกลบลงดิน กันดินพัง แตปลูก
ตะไครก็ดี ไลแมลง ไดเงินดวย ปลูก 4 เดือนไดเงินแลว การปลูกตะไครสมาชิกแนะนําใหปลูก 1 ตน เลือกเอาตน
ที่แข็งแรง ใหตัดใบตอนปลูก  ตัดออกไวไมเกิน 15 -20  เซนติเมตร เพาะชําโดยนํามากองรวม รดน้ํา นํากระสอบ
ปานคลุมไวจนแตกราก และนําไปปลูก 1 ตน 1 หลุม  

สวนสมรมเกษตรผสมผสาน  สมาชิกในโครงการเดินเย่ียมชมแปลง และ ไดแสดงความคิดเห็นกัน
หลากหลาย โดยสรุปคือ  เล้ียงเปด 50 ตัว กินสาหรายผสมอาหาร  เงาะใหตัดแตงก่ิงโดยตัดแถวเวนแถว  
ตนหอมใหปลูกในที่แจง อยาปลูกที่รม   ผักกูดตอนนี้ตลาดดี  แนะนําปลูกมะระ เปนรายไดเสริมกอน   สําหรับไม
คาง ถาปลูกไผไวสําหรับใชในครัวเรือน นาจะเหมาะสม   

การสาธิตทําปุยหมักชีวภาพแหง  วัสดุที่ใชสําหรับทําปุยหมักประกอบดวย  มูลวัว  2  กระสอบ แกลบ
ดํา 2 กระสอบ  แกลบสด ขี้เล่ือย เศษหญา 2 กระสอบ รํา 6 กิโลกรัม กากนํ้าตาล  น้ําหมักที่หมักแลว (หัวเช้ือ 1 
แกว) และนํ้าเปลา นําวัสดุทั้งหมดมาเทรวมกัน นําน้ําตาล หัวเช้ือ  น้ําเปลา ราดไปในกองมูลวัว แกลบ รํา ถาจะ
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เรงใหใสเชื้อ พ.ด. และคลุกเคลาใหเขากัน ใหลองสังเกตโดยดูวาถาปุยหมักมีลักษณะพอหมาดๆ แสดงวาพอดี 
หลังจากนั้นใหคลุมไวดวยกระสอบปุยประมาณ 1 สัปดาหก็สามารถใชไดแลว 

การทําเศรษฐกิจพอเพียง  สมาชิกอภิปรายสรุปวา ตองมองตัวเอง ใหอยูได ลดรายจาย เพิ่มรายได 
และเห็นเปนรูปธรรม ที่เราทํา ทําอยางไร  ยางลดรายจาย เพิ่มรายได เปนรูปธรรม จะเปนภูมิคุมกันในครัวเรือน
ดวย      

สรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร มีผูเขารวม 15 คน มีเพื่อนบานของเจะหมะหรีใหความสนใจมารวม
หลายคน องคความรู ภูมิปญญาของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในแตละราย สมาชิกนําเอาความรูไปทดลอง 
นอกจากนั้นมีการฝกทักษะใหกลาพูด กลาเสนอความคิดเห็น  ไดเสริมสรางความรูและประสบการณ ใหกับ
ตัวเองมากขึ้น  ไดเกิดการเชื่อมโยงเครือขายที่ดี สมาชิกมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน เกิดมิตรไมตรีตอกัน   

 
การจัดเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่  3  ณ บานคุณเสรี  เรืองทอง 97  ม.4 ต.ดอนทราย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
. ของฝากจากเพื่อนในโครงการ  สมาชิกนําพืชผัก แตงกวา ผักกูด  ตนแปะตําตึง และสมุนไพรอื่นๆ มา
ฝาก 

เร่ืองเลาจากเจาของบาน “ที่ผมทําอยูตอนนี้ก็กรีดยาง ปลูกขาวโพด ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และ
เล้ียงหมู” มีพื้นที่บริเวณบานประมาณ 2 ไร พื้นที่บริเวณบานถูกแบงเปน 3 สวน คือ บริเวณแปลงผักสมรมหนา
บาน บริเวณคอกวัว คอกหมูที่อยูทางทิศตะวันตก และบริเวณบอเล้ียงปลาทางดานทิศตะวันออก สองขางทาง 
เขาบานมีตนผักหวาน พื้นที่หนาบานที่ มีพืชผักหลายชนิด เปล่ียนแปลงไปจาก 3 เดือนที่แลวซ่ึงจะมีเพียงตน
เงาะ และตนมะมวงหิมหพาน 1-2 ตน เทานั้น 

การสนทนา แลกเปล่ียน เรียนรู ประสบการณ  สวนครัว  ขาวโพด สมุนไพร และพอเพียง 
สวนครัว    สมาชิกในโครงการเดินชม แนะนําชนิดพืช สรรพคุณ และแสดงความเห็นการปลูกพืชผัก

สวนครัวบริเวณหนาบานที่คุณเสรีปลูกผสมผสานกันไดอยางสวยงามเหมือนการจัดสวนหยอมกินได  เชน มะเขือ
ยาว โหรพา  ผักหวาน  ขม้ิน  ถ่ัวฝกยาว  กระเพา  พริก  และอื่นๆ 

ขาวโพดหวาน  แปลงขาวโพดที่ปลูกแซมยาง จะมีรายไดจากขาวโพด และตนขาวโพดหลังจะนําไป
เล้ียงโค สมาชิกไดเดินชมแปลงและแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุป  วิธีเกษตรกรคือระยะปลูกที่ใช 
100x75ซม. ใสมูลหมูคร้ังแรก  คร้ังที่  2  ใสปุยยูเรีย เม่ือได 25 วัน และครั้งที่  3  ใส 13-13-21  ประมาณ 45 วัน    
การปลูกในพื้นที่อื่นๆใชระยะปลูก 25 x 30 ซม.  แตคําแนะนําวิชาการใชระยะ 25x75 ซม.  การใสปุยเพิ่มคร้ังที่3 
บางคนไดทํามาแลวไมเห็นความแตกตาง จะทําใหเพิ่มตนทุน บางคร้ังเรารูสึกวาเพิ่มผลผลิต แตเราลืมนึกถึง
ความคุมคา การคิดเรื่องปุย ใสแลวไมลดรายจาย เราก็ไมควรทํา ในพื้นที่ดินเหนียวควรใสปุยหมัก การแกปญหา
มดกินเมล็ด  ใหนํามะพราวออนมาผาซักวางไวขางๆ แปลง  เพื่อใหมดมากินมะพราวแทน  การปลูกแตงกับ
ขาวโพดบางพื้นที่พบเตาแตงกินแตง พอเก็บแตง มันจะมากินขาวโพด  

สมุนไพร ที่กลุมวิชาการกําลังจัดทําแปลงสมุนไพร เนนพืชที่กินสดไดเลย หางาย สมุนไพรที่กินเพื่อ
สุขภาพ เชน ฟาทะลายโจร บางแหงปลูกสงโรงพยาบาล ถือวาเปนประโยชนในการพัฒนาความรู แหลงเมล็ด
พันธุ พืชอีกตัวที่ขาดไมไดคือ สมุนไพรเพื่อกําจัดแมลง เชน ใบทุเรียนเทศ ใบนอยหนา ใชกําจัดแมลงสิง น้ําสม
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ควันไมสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง ใบพาหมี นําไปฉีดไลไรขาว ไดผล แตวาปลาตาย  ตนพิมเสนใชเปน
ยาแกไอได  

เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาการปลูกพืชของคุณเสรีสวนหนึ่งไดจากการไปพบเห็นของเพื่อนบาน  
ปลูกแลวไดขาย  เพื่อนบานมาขอไปกินบาง กินไมหมด มีบางคนมาเกือบทุกวัน  รูสึกภูมิใจ  เร่ิมมีการพัฒนามา
เร่ือยๆ เร่ืองเงินก็จะไมเดือดรอน  

สรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร   สมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุปคือ  การ
แลกเปล่ียน ประสบการณ  มีกลุมทางสังคม  มีมิตรไมตรี  รูสึกไดถึงการพัฒนา เร่ิมจากจิตใจ รูสึกผูกพัน ในแง
ความเปนเพื่อน พี่ นอง ตามหลักของในหลวง สามัคคี เอื้อเฟอเผ่ือแผ ต้ังแตรุนลุงจนรุนหลาน   การพัฒนาภูมิ
ปญญา กับวิชาการเร่ืองเก็บขอมูลและการทดลองไปพรอมๆ กัน เปนเร่ืองสําคัญ การทดลองอาจจะมาจาก
สมาชิก หรือเจาหนาที่ก็ได  

 
การจัดเวทีวิจัยสัญจร  ครั้งที่ 4  ณ  บานคุณจํารูญ เพ่ิมบุญ ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง 

ของฝากจากเพ่ือนสมาชิกโครงการ   สมาชิกนําพันธุกระชายดํา และมะระ มาฝาก  
เร่ืองเลาจากเจาของบาน   คุณจํารูญ นําสมาชิกเย่ียมชมแปลงพรอมบรรยายสรุป การปลูกไมผล 

มังคุด ลองกอง ทุเรียนและผักกูด    
การแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ  เครือขาย  ถายทอด  หัวใจพอเพียง 
เครือขาย   ตัวแทนกลุมเครือขายสินแพรทอง สรุปงานท่ีเก่ียวกับเครือขายใหที่ประชุมทราบ คือเม่ือ

สมาชิกออกไปทํากิจกรรมนอกหมูบาน จะมีการกลับมารายงานทุกวันประชุมประจําเดือน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของลําสินธจะมีแผนงานรวมกับหลายฝาย ฐานคิดคลายๆกัน  คือเศรษฐกิจในครัวเรือนตองพอเพียง 
ทรัพยากรตองพอเพียง  หลักคิดคือเม่ือกอนมีปาไม  จะนํากลับมายังไง  วัฒนธรรม  ดีงาม  สังคมเชื่อกัน  
พอเพียงแลวหรือยัง  ปแรกกลุมเนน  การปรับความคิดใหเขาใจตรง  คนที่เขามาทําตองมองเห็นตาเนื้อ  ไมใชตา
นอก  เอาความรูแลกเปล่ียนกัน  เกิดสติปญญา  ก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ถามีเพียงความรู ไม
ปรับเปล่ียนก็เกิดการยั่วยุได  ถาเราพัฒนาความคิดไมไดก็กลับสูที่เดิม  ระดับครอบครัวตองบันทึกรายรับ  
รายจาย  มีแผนปลอดหนี้  ปลดหนี้  ปที่  2  ทําแปลงสมุนไพร ปลูกปา ปที่ 3 ยกระดับเปนพื้นที่เรียนรู เปนครู 
แปลงโรงเรียน ปที่ 4 ถอดบทเรียน องคความรู และตัวแปรที่สําคัญ 

การถายทอด  สมาชิกไดรวมตกลงกําหนดเวลาการไปรวมจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ 

หัวใจพอเพียง สมาชิกไดรวมอภิปรายความเขาใจและมุมมองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได ดังนี้ 
หนาตาตนแบบ มี 2 อยาง คือพัฒนาจิตใจ  มีความคิดแบบพอเพียง ตองเกิดจากใจศรัทธากอน สวนการปลูกพืช
พัฒนาบนฐานภูมิปญญาของแตละคนบวกกับวิชาการที่มีอยู การพัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน ต้ังโจทย วา 1 
ครอบครัว จะมีพืชอะไรบาง พืชรายได พืชอาหาร พืชรักษาโรค พืชกําจัดแมลง  พืชบํารุงดิน พืชไมใชสอย  พืช
อนุรักษ   

มุมมองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอดี พออยู พอกิน  ทําเพื่อขายแตพอเพียง  ทําอยางไรใหลดตนทุน  
ไมใชพออยูพอกินแตเพื่อขาย เอาภูมิปญญามาใชเอาของเกามาใช ไมใชปลูกแคตนสองตน ใหพอใช ปลูกใหเต็ม
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ใหคนขางบานไดรับประโยชน มาซื้อของราคาถูก ทําใหพอ มีเหลือเผ่ือขาย  ขยายใหขางบาน เพื่อนบานดวยให
ไดขายดวย รายไดเม่ือหักรายจาย ตองไมมีหนี้สิน ทําไปเรียนรูไป ตองศึกษาไปเร่ือยๆ  ใหครอบคลุมไปถึง 
ทรัพยากร น้ํา ปาไม สิทธิทํากิน คลุมชีวิตการเกษตร ความเปนอยู” 
 ผลการพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด
ผสมผสาน เพื่อการดํารงชีพอยางพอเพียงเพิ่มขึ้น คือ 7-40 ชนิด/ครัวเรือน  เฉล่ียมีการปลูกพืชรายได  3.2 ชนิด 
พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6.8 ชนิด  พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 1.5 ชนิด พืชอาหารสัตว 0.4 ชนิด 
พืชอนุรักษดินและนํ้า 0.5 ชนิด ไมใชสอยและอนุรักษพันธุกรรม 1.4 ชนิด รวม  22.8 ชนิด/ครัวเรือน  โดย
ภาพรวมในพื้นที่ดอนจะมีความหลากหลายของชนิดพืชมากกวาเกษตรกรในพื้นที่ลุม   
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากการจัดกิจกรรมเวทีวิจัยสัญจร กระบวนการเคล่ือนไหวเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูสูการพึ่งตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปไดเกิดผลการพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ ดานพัฒนาการปลูกพืช และดานการดํารงชีพ 
 1. ดานพัฒนาการปลูกพืช มีการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนพันธุพืช มีการถายทอดภูมิปญญา 
จากเกษตรกรสูเกษตรกร เชน การปลูกผักกูด การใหปุยในระบบน้ํา  การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปลูกพืชสมุนไพร พืชผัก ขาวโพดหวาน การปองกันโรคราน้ําคาง การใชน้ําหมักเขมขนปรับปรุงดิน การสาธิต
การทําปุยหมักชีวภาพ มีการวิเคราะหและวางแผน การชวยกันประเมินผลไดเสียกอนการปลูกพืช  วิเคราะห  
ตลาด การลดตนทุนของปจจัยการผลิต วางแผนปองกันแกไข และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได     
 2. ดานการพัฒนาการดํารงชีพ มีการเรียนรูแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการพัฒนาทุน
ทางสังคม ในดาน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน  มีการร้ือฟนวัฒนธรรมชุมชน  กอใหเกิด
ความสัมพันธ ความเปนเพื่อน พี่นอง เปนสังคมเกษตรแบบที่มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การมีน้ําใจตอกันและกัน  
การลงแรงชวยเหลือและแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก การนําส่ิงของติดไมติดมือมาฝาก คําแนะนําจากเพื่อนเกษตรกร 
สมาชิกทีไดมีการนําไปปฏิบัติ สมาชิกแตละคนรูสึกมีความภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือผูอื่น มีการลดลงรายจาย
เพิ่มรายได มีการเพิ่มทุนมนุษย ทําใหสมาชิกไดฝกทักษะเพิ่มความสามารถในการเปนวิทยากร และไดความรู
จากการแลกเปล่ียนศึกษาดูงาน 
 3. การหมุนเวียนจัดเวที ไดทําใหเกิดแรงกระตุนในการปรับปรุงการปลูกพืชในครัวเรือน เนื่องจาก
เจาของบานเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับการศึกษาดูงานของสมาชิก และเปนผลมาจากไดเห็นแบบอยางจาก
เวทีวิจัยสัญจรที่บานเกษตรกรรายอื่นๆ ตลอดจนเกิดการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู    

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการแลกเปล่ียนเรียนในการจัดเวทีวิจัยสัญจร ผูที่ทําหนาที่วิทยากรกระวนการ 
หรือนักวิจัย ตองทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และรวมกลุมคนไมใหแยกกลุมไปศึกษาดวยตนเอง 
ซึ่งจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมควรมีจํานวนมาก ประมาณ 15 คน  
 

 
 


