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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดระบบการผลิตพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ การจัดทําแปลงผลิตพืช การเคลื่อนไหวทางสังคม และการพัฒนาทุนทางสังคม
ดําเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระหวางป2551-2553 ผลการวิจัยพบวารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนา
ระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดกระบวนการผลิตพืชตามแนวทาง “4 เสาหลักสูความ
พอเพียง” ประกอบดวย “หัวใจพอเพียง” สามารถสรางความตั้งใจที่ใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาความเปนเกษตรกรตนแบบ “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” สามารถทดลองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นหลายภูมิปญญา เชน การปองกันกําจัดแมลงดวยกับดักกาวเหนียว การใชปุยเคมีและปุย
อินทรียในการปลูกขาว พืชไร ยางพารา และการปลูกพืชตางระดับ 4 ชั้น “9 พืชผสมผสานพอเพียง” มีการ
ปลูก พืช 9 กลุม พืช ไดแกกลุมพืชรายไดพืชอาหาร พืชสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช พืช
อาหารสัตว ไมใชสอย พืชอนุรักษดินและน้ําพืชอนุรักษพันธุกรรมและพืชพลังงาน เพิ่มขึ้น 36.3 ชนิด และ
“การดํารงชีพพอเพียง” ทําใหมีคะแนนความพอเพียงเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก ผลการพัฒนา
ทําใหเกษตรกรมีความพอเพียงสูงกวาเพื่อนบานเกือบทุกรายการ และแนวทางดังกลาวนี้ยังนํามาใชในการ
พัฒนาความคิดใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การดํารงชีพอยางยั่งยืน, ระบบการปลูกพืช, 4เสาหลักสูความพอเพียง

1
1

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที8่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

Office of agricultural development region 8, department of agricultural, Songkhla

การประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7 | 23

03

Abstract
The research aimed to find a model for the integrated systems of crop production
according to sufficiency economy philosophy.Researchmethodology i.e.,survey
research,experimentalcrop production field,social movements and the developmentofsocial
capital were used. This study was conducted at Phatthalung province during the year 20082010.Theresults showed that the"4 Pillars to the Sufficiency" is asuitable modelfor the
developmentof plant productionalong thesufficiency economy philosophy. "Sufficiency Mind"has
made the intention of living under the sufficiency economy philosophy and developed the
model farmer. “Sufficiency Knowledge" has developed appropriate technologies by using local
knowledges such as control of insect plant pests with sticky glue traps, the use of chemical
fertilizers and organic fertilizers in rice, field crops, rubber trees and 4-storeys of crop
plantation.“Sufficiency 9 Integrated Plant", nine groups of plant including income plants, food
plants, herbal plants for health, herbal plants for pest control, forage crops, wood trees for
living, plants for soil and water conservation, plants for genetics conservation, and energy crops
were planted and 36.3 of plant species were increased. "Sufficiency Livelihood" has increased
the sufficiency of livelihood from moderate to high level and mostly farmers have developed
the sufficient economy higher than neighbors."4 Pillars to the Sufficient" can be applied to drive
the development of sufficiency economy ideas in young generation and the public in generals.
Keywords: sufficiency economy, sustainable livelihoods, cropping systems,"4 pillar to the
sufficiency"
บทนํา
ปญหาความยากจนที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับเกษตรกรรายยอยทั่วประเทศรวมทั้งในภาคใต จากขอมูลสํามะ
โนประชากร ป2546 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาเกษตรกรถือครองพื้นที่ขนาดเล็กลง พึ่งพาเกษตรได
นอยลง และมีหนี้เพิ่มขึ้น กลาวคือ พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 16.8 ไร/ราย ลดลงจากป2541 ซึ่งมีเนื้อที่ถือ
ครองเฉลี่ย 19.1 ไร ผูถือครองเนื้อที่ขนาดเล็กนอยกวา 6 ไร มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 38.8 จํานวน
สมาชิกครัวเรือน 3.6 คน ลดลงจาก 4.1 คนในป 2541 มีจํานวนผูทํางานในพื้นที่ถือครองอยางเดียวลดลงจาก
รอยละ 49.7 ในป 2536 เปนรอยละ 37.6 จํานวนผูมีรายไดจากการทําการเกษตรอยางเดียวมีเพียงรอยละ
23.7 มีหนี้สินเพื่อการเกษตรรอยละ 33.3 เพิ่มขึ้นจากป 2541 รอยละ 9.7 คิดเปนหนี้สินเฉลี่ย 89,772 บาท
ตอครัวเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(2551) เสนอแนะมาตรการที่
นําไปสูการพึ่งพาตนเอง โดยการสงเสริมใหนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต ควบคู
ไปกั บ การให ความรู ห รือ ปญ ญาจากภาคี ก ารพัฒ นาตา งๆ เช นเดี ยวกั บ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร
(2551) เสนอแนะการใชแนวทางเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวทางตามพระราชดําริ ซึ่งโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดนําพระราชดําริมาเผยแพรภายใตประเด็นสําคัญ
กวางๆ 3 ประการ คือ การเรียนรูหลักปรัชญา การนํามาประยุกตใช และการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย แต
เนื่องจากพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ใหขอคิด การนําปรัชญามาใชจึงตองหารูปแบบที่เปน
รูปธรรมที่งายและเหมาะสมตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อหารูปแบบการจัดระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่
วิธีการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใชวิธีการวิจัยหลายวิธี ประกอบดวย การ
วิจัยเชิงสํารวจ การจัดทําแปลงทดลองการผลิตพืช การจัดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งมีวิธีการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาการปลูกเพื่อใหพอเพียง
สนองความพอกินพออยูพอใชในระดับครัวเรือน ชุมชน และรักษาสิ่งแวดลอม วิธีการคือพัฒนาการปลูกพืช
โดยจําแนกออกเปน 9 กลุม ไดแก กลุมพืชอาหาร พืชรายได พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรปองกันกําจัด
ศัตรูพืช พืชอาหารสัตว พืชไมใชสอย พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น และพืชพลังงาน
โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
1.1 สํารวจวิเคราะหระบบการปลูกพืชของครัวเรือน โดยทําการสํารวจพืช วิเคราะหวัตถุประสงคการ
ผลิตพืช ความตองการใชประโยชน และ ความพอเพียงตอความตองการใชประโยชน
1.2 วางแผนการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเพิ่มชนิดพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และใหมีชนิด
จํานวนเพียงพอตอความตองการ
1.3 การจัดทําแปลงทดสอบ โดยใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร/ราย ปลูกพืชตามความเหมาะสมของแตละ
ระบบการปลูกพืชในครัวเรือน การปลูกดูแ ลรักษาพืชแตละชนิดใชวิธีผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับ
คําแนะนําหลัก GAP พืช
1.4 จัดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยจัด “เวทีวิจัยสัญจร” เพื่อใหเกิดแรงกระตุน และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมจากภูมิปญญาทองถิ่น เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับภูมิปญญาและภูมิสังคม โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
2.1 วิเคราะหปญหาและความตองการในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในครัวเรือน
2.2 คนหาวิธีการแกปญหาโดยรวบรวมขอมูลองคความรูจากแหลงตางๆ คนหาภูมิปญญาบรรพบุรุษดั้งเดิม
และเทคโนโลยีคําแนะนําทางวิชาการจากแหลงตางๆ นํามาผสมผสานเพื่อกําหนดเปนทางเลือกที่คาดวาเปนไป
ไดในการแกปญหาการผลิตพืช 1-2 วิธี
2.3 จัดทําแปลงทดลอง เพื่อทดสอบวิธีการใหม โดยเกษตรกรทําการทดลอง เก็บขอมูล สรุปผลการทดลอง
และ ทดสอบซ้ํา ภายใตการใหคําปรึกษาของนักวิจัย
2.4 สรุปเปนบทเรียนวิธีปฏิบัติ สรางคุณคาเปนภูมิปญญาที่เหมาะสมกับตนเอง และถายทอดสูบุคคลอื่น
ตอๆไป
3. การพัฒนาการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาการดํารงชีพตามหลัก 3 หวง 2
เงื่อนไข คือพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน รอบรู และคุณธรรม วิธีการดําเนินการ คือ
3.1 การศึกษาการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการวิจัยเชิง สํารวจ (Survey Research) เพื่อ ศึก ษา ประเมิน วิเ คราะหก ารดํารงชีพ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนการพัฒนาใหมีความพอเพียงเพิ่มขึ้นในลําดับตอไป โดยมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
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3.1.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และแบบมีโครงสราง สํารวจขอมูล
เกษตรกรชวงกอนรวมโครงการวิจัย และทุกๆสิ้นปหลังจากที่ไดทําการปรับปรุงการผลิตพืช ตัวแปรที่ใชในการ
เก็บขอมูลเพื่อวัดความพอเพียงในการดํารงชีพมีทั้งหมด 16 กลุม 66 ตัวแปร ซึ่งไดมาจากการผสมผสาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihood approach) ที่
มีการจัดกลุมตัวแปรออกเปนกลุมๆ คือ กลุมที่ 1 ผลลัพธ (Outcome) ใชวัดความพอประมาณ กลุมที่ 2
บริบทความออนแอและไมแนนอน (Vulnerability) กลุมที่ 3 การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ
(Transforming Structures and Processes) และกลุมที่ 4 ตนทุน/สินทรัพยในการการดํารงชีพ (Assets)
นํามาใชศึกษาเรื่องภูมิคุมกัน กลุมที่ 5 กลยุทธการดํารงชีพ (livelihoods strategies) นํามาใชศึกษาเรื่อง
ความมีเหตุผล และไดเพิ่ม ตัวแปรวัดความสุขมวลรวมตามแนวคิด "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" (GDH :
Gross Domestic Happiness) โดยสรุปตัวแปรที่นํามาใชวัดความพอเพียงมีดังนี้
1) ดานความพอประมาณ ตัวแปร 5 กลุม 24 ตัวแปร คือ กลุมที่ 1 รายได รายจาย กลุมที่ 2 ความ
มั่นคงดานอาหาร กลุมที่ 3 ความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ กลุมที่ 4 ความเปนอยู และกลุมที่ 5 ความสุข
มวลรวม
2) ดานความมีเหตุมีผล รอบรู และคุณธรรม ตัวแปร 3 กลุม 3 ตัวแปร คือ กลุมที่ 1 การวางแผน กลุมที่
2 ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง กลุมที่3 หลักคุณธรรม ความเพียร อดทน และการใชชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ดานความมีภูมิคุมกัน ตัวแปร 8 กลุม 39 ตัวแปร คือ กลุมที่ 1 ภูมิคุมกันจากผลกระทบบริบทความ
ออนแอและไมแนนอน กลุมที่ 2 ดานภาวะแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล กลุมที่ 3 ดานการ
เปลี่ยนผานโครงสรางและ กระบวนการ กลุมที่ 4 การมีภูมิคุมกันจากการเพิ่มตนทุน/สินทรัพย ในการการ
ดํารงชีพ ดานทุนมนุษย กลุมที่ 5 ทุนทางสังคม กลุมที่6 ทุนการเงิน กลุมที่7 ทุนทางกายภาพ และกลุมที่ 8
ทุนธรรมชาติ
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัม ภาษณ (Reliability) ไดใชก ารวิเ คราะหแบบการวัดความ
สอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ผลการวิเคราะหปรากฏวา แบบสอบถามมีความเชื่อถือไดในการวัด ความพอประมาณ 49 ขอ
คําถาม ความมีเหตุผล 11 ขอคําถาม และมีภูมิคุมกัน 44 ขอคําถาม วัดไดอยางนอย รอยละ 72.5 , 89.7
และ 92.3 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวามีความนาเชื่อถือการวัดได
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ หาคาเฉลี่ย รอยละ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง จะดําเนินการไปพรอมๆ กับกระบวนการเก็บขอมูล คือ การตีความ สรางขอสรุป
ขอมูลจากปรากฏการณ ที่มองเห็น การจําแนกชนิดขอมูล วิเคราะหทําความเขาใจขั้นตอนของเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของกระบวนการ การเปรียบเทียบขอมูล หาวามีอะไรที่สัมพันธกัน เกี่ยวของกันในแงใด มี
อะไรที่เหมือนและตางกัน สรางขอสรุปแบบความสัมพันธเปนลักษณะกรอบแนวคิด เปนกุญแจไขไปสูความ
เขาใจ และสรางเปนขอสรุป
3.1.2 วิเคราะหบัญชีครัวเรือน การจัดอบรม ศึกษา ดูงาน ฝกทักษะการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และดานอื่นๆ และจัดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยจัด “เวทีวิจัยสัญจร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานสูชุมชน และสาธารณะ เชน เปนแปลงศึกษาดูงาน เปนวิทยากร เผยแพรทางวิทยุ
ชุมชน และสื่อตางๆ
4. การสรางและพัฒนาวาทกรรมเพื่อขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูก
พืช เพื่อใหการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืชอยางไดผล และงายตอการพัฒนา จึง
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จําเปนตองสรางวาทกรรมใหมขึ้นมาเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนดําเนินการ คือ การ
ทบทวน วิเคราะห ทําความเขาใจ พระราชดําริเศรษฐกิจพอ การคนหากุญแจความสําเร็จ การคิดคนบัญญัติคํา
การใหความหมาย ทดลองใช ปรับปรุงเนื้อหา และสรุปเปนองคความรูใหม
5. การพัฒนาความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาวิธีคิด และความเปนเกษตรกรตนแบบ
การพัฒ นาความรูความเขาใจในพระราชดําริ เศรษฐกิจ พอเพียง พัฒ นาวิธีคิด และเปนการสราง
เกษตรกรตนแบบ โดยมีสมมุติฐานวา การดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มตนที่จิตใจกอน เมื่อ
จิตใจตั้งมั่นที่จะนอมนําแนวพระราชดําริมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถวางแผนทําการผลิต
พืชใหสอดคลองกันตอไปได โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
5.1 สรางความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาวิธีคิด โดยจัดกิจกรรมใหความรู ศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และรณรงคเผยแพร “คําพอสอนใจนําชีวิตใหพอเพียง” และ “1 เดือน 1 ถอยคํา
นําชีวิตพอเพียง”
5.2 จัด “เวทีวิจัยสัญจร” คือจัดประชุม เสวนา เพื่อจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร
นักวิจัย นักพัฒนา และนักสงเสริม โดยหมุนเวียนใหเกษตรกรเปนเจาภาพจัดประชุมที่ในไรนาของเกษตรกรแต
ละราย เดือนละ 1 ครั้ง
5.3 สรางอัตลักษณก ารเปนเกษตรกรตนแบบ โดยพัฒ นาฝกทัก ษะดานทรัพยากรมนุษย เชนการเปน
วิทยากร สรางความตระหนักในความเปนตัวตนบุคคลตนแบบ และจัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมเผยแพรผลงาน
เกษตรกรตนแบบสูชุมชนสาธารณะ เชนจัดเปนแปลงศึกษาดูงาน เชิญเปนวิทยากรในโอกาสตางๆ เผยแพร
ผลงานทางวิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ และโทรทัศน จัดทําเครื่องหมายสัญลักษณเชน เสื้อ สงเสริมบทบาท
การแสดงตัวตนและการมีสวนรวมในกิจกรรมการประชุมสัมมนา และนิทรรศการตางๆ
6. เกษตรกรรวมโครงการ 11 ราย เปนตัวแทนระบบการปลูกพืชระบบตางๆ 11 ระบบ ในจังหวัด
พัทลุง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มตนป 2551 สิ้นสุด ป 2553
ผลการศึกษา
1. การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรกอนการพัฒนา
1.1 ดานความพอประมาณ พบวาครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกเฉลี่ย 4 คน เปนแรงงานภาคเกษตร 2
คน มีที่ดินถือครอง 26.4 ไร เปนพื้นที่ ยางพารา 8.1 ไร นาขาว 7.6 ไร ไมผล 3.0 ไร พืชผัก 2.6 ไร และ พืช
อื่นๆ 4.1 ไร มีรายได เฉลี่ย 179,851 บาท/ ครัวเรือน/ป โดยแหลงรายไดหลักมาจากพืชคิดเปนรอยละ 65.8
ของรายไดทั้งหมด รายจายเฉลี่ย 123,055 บาท/ ครัวเรือน/ป เปนรายจายเพื่อการดํารงชีพ รอยละ 69.1
เปนรายจายเพื่อลงทุนการเกษตร รอยละ 30.9 ดานการวัดความมั่นคงทางอาหาร พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ปานกลาง ความยั่งยืนของทรัพ ยากรธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง การเปนอยูมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ความสุขมวลรวมในชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก และคะแนนรวมความ
พอประมาณทุกตัวแปรอยูในระดับปานกลาง
1.2 ดานความมีเหตุผล มีคะแนนรวมอยูในระดับมาก
1.3 ดานความมีภูมิคุมกัน มีคะแนนรวมอยูในระดับปานกลาง
1.4 ความพอเพียงในการดํารงชีพ พบวามีคะแนนรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ผลการพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานเพื่อเพิ่ม
ความพอเพียงในการดํารงชีพ เปรียบเทียบ ตั้งแตป 2551 และ ป2553 พบวามีการเพิ่มขึ้นของชนิดพืชใน
ครัวเรือน จาก 22.2 ชนิด เปน 58.5 ชนิด/ครัวเรือน โดยแบงเปนรายกลุมพืชดังนี้
2.1 พืชรายได เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ชนิดเปน 14.0 ชนิด/ครัวเรือน จํานวนชนิดพืชที่ปลูกเปนรายได รวม
ทั้งสิ้น 48 ชนิด
2.2 พืชอาหาร เพิ่มขึ้นจาก 7.8 ชนิด เปน 22.5 ชนิด/ครัวเรือน ชนิดพืชที่ปลูกเปนอาหาร รวมทั้งสิ้น 80
ชนิด การเพิ่มขึ้นของชนิดพืชเกิดจากเหตุผลสําคัญคือตองลดรายจายในครัวเรือน
2.3 พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นจาก 7.0 ชนิด เปน 14.5 ชนิด/ครัวเรือน ชนิดพืชที่ปลูกเปนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 83 ชนิด การเพิ่มขึ้นของชนิดพืชเกิดจากการเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ และ
ความสนใจในการใชสมุนไพรดูแลสุขภาพ
2.4 สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรปลูกชนิดพืชไมเพิ่มขึ้น คือ 1.6 ชนิด/ครัวเรือน แตมีจํานวนผูปลูก
เพิ่มขึ้น ชนิดพืชที่ป ลูกเปนสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก ทุเ รียนเทศ ตะไครห อม หางไหล พาหมี
สะเดา และยาสูบ
2.5 พืชอาหารสัตว เพิ่มขึ้นจาก 0.5 ชนิด เปน 1.1 ชนิด/ครัวเรือน ชนิดพืชที่ปลูกเปนอาหารสัตว รวม
ทั้งสิ้น 5 ชนิด โดยชนิดพืชใหมที่เพิ่มขึ้นเปนออยอาหารสัตว และหญาอาหารสัตว
2.6 พืชไมใชสอย เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ชนิด เปน 3.6 ชนิด/ครัวเรือน การปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นประโยชน
ของการใชสอย ตัวอยางเชน การเพิ่มการปลูกไผของเกษตรกรปลูกพืชผักที่เดิมตองซื้อไมเพื่อทําคางปลูกผักทุก
ป
2.7 พืชอนุรักษดินและน้ํา คือ แฝก มีผูปลูก 7 ราย ไมปลูก 4 ราย เหตุผลที่เกษตรกรไมนิยมปลูกเนื่องจาก
พื้นที่ไมเสี่ยงตอการพังทลายของดิน และกลัวเปนที่อยูอาศัยของหนูและงู
2.8 พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถิ่น เพิ่มขึ้นจาก 0.1 ชนิด เปน 1.0 ชนิด/ครัวเรือน ในรายที่ปลูกเพิ่มเปนผล
จากการเห็นความสําคัญของพืชในเชิงวัฒนธรรมที่อนุรักษไวใหคนรุนหลัง สวนรายที่ไมปลูกสวนใหญอาศัยอยู
ในเขตที่ลุมไมเหมาะกับการปลูกไมยืนตน
2.9 พืชพลังงาน มีการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นในบางครัวเรือนในป 2553 เงื่อนไขการพัฒนาเพื่อเพิ่มชนิด
และความหลากหลายของพืชที่ใชประโยชนในมิติตางๆ อยางพอเพียง 9 กลุม พบวา ใชวิธีการพัฒนาที่นํามาใช
คือวิธีการรณรงคใหเกษตรกรเกิดจิตสํานักของการเสาะหาพืชมาปลูกดวยตนเองนั้น จะมีการเพิ่มจํานวนพืชนอย
ในกลุมที่เกษตรกรไมไดเห็นประโยชนในเชิงประจักษอยางทันทีทันใด เชน พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชอนุรักษ
พันธุกรรมทอ งถิ่น ซึ่งตางกับกลุม พืชอาหาร พืชรายได และพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และกระบวนการพัฒ นาที่ไ ดผ ลในการสรางจิตสํ านึก และรณรงค คือ การจัด “เวที วิจัย สัญ จร” ที่ มีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลายๆครั้ง ทําใหเกษตรกรไดเห็นแบบอยางจากเพื่อนบาน ไดแรงจูงใจ และ แรงผลักดันที่
ตองรีบพัฒนาเพื่อตอนรับการมาดูงานของสมาชิกเครือขาย คําแนะนําในการเพิ่มจํานวนและความหลากหลาย
ของพืชที่ใชป ระโยชนนอกเหนือ จากวิธีการดังกลาวแลวจําเปนตองรวมกันในการจัดหาตนพันธุพืชบางกลุม
เนื่องจากพืชบางชนิดเปนพืชหายากและไมมีในทองถิ่น
3. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมจากภูมิปญญาทองถิ่น
จากการดําเนินงานแบบมีสวนรวมตามขั้นตอนการพัฒนาภูมิปญญา คือ วิเคราะหปญหา ความตองการ
วัตถุประสงคในการผลิตพืช รวบรวมสังเคราะหองคความรูภูมิปญญา กําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา วาง
แผนการทดลอง ทําความเขาใจปจจัยที่ตอ งควบคุม และปจ จัยที่ตองการศึก ษา เกษตรกรทําการทดลอง
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ภายใตการใหคําปรึกษาของนักวิจัย รวมเก็บขอมูล และรวมสรุปผลการทดลอง ผลการดําเนินการในพืช
สําคัญๆ ปรากฏผลดังนี้
3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการปองกันกําจัดแมลงเจาะผลมะระ
ปญหา มะระผลผลิตเสียหายจากแมลงเจาะผล ผลการทดสอบเทคโนโลยี คือ การปองกันกําจัดแมลงโดย
ใชกับดักแมลงทดแทนการใชสารเคมีกําจัดแมลง โดยวางกับดักกาวเหนียวแบบฉีดพนบนขวดน้ํา ระหวางแถว
ปลูก 1 แถว เวน 1 แถว ระยะระหวางกับดัก 6 เมตร/จุด รวม 78 จุด/ไร ผลการทดลอง พบจํานวนแมลงติด
กับดักกาวเหนียว เฉลี่ย 4,115 ตัว/รุน เปนแมลงวันทอง 2,992 ตัว ผลผลิตเสียหายจากแมลงทําลายเฉลี่ย
รอยละ 7.5 ลดลงจากปกอนทดลองรอยละ 78.6 ที่มีผลผลิตเสียหายประมาณรอ ยละ 35 ผลผลิตเฉลี่ย
5,526 กก./ไร สูงกวาปกอนทดลองรอยละ 78.7 ซึ่งไดผลผลิต 3,093 กก./ไร ตนทุนการผลิต 11,088 บาท/
ไร ลดลงจากปกอนทดลอง รอยละ 45.6 ที่มีตนทุน 20,367 บาท/ไร รายไดเฉลี่ย 66,308 บาท/ไร เพิ่มขึ้น
รอยละ 83.0 รายไดเหนือตนทุน เฉลี่ย 55,220 บาท/ไร เพิ่มขึ้นจากกอนทดลอง รอยละ 247.9 อัตราสวน
รายได/ตนทุนเทากับ 6.0 สูงกวากอนทดลองที่มีคาเทากับ 1.8 ผลดีดานอื่นๆ คือชวยยืดชวงเวลาการหอผล
ใหนานขึ้นกวาเดิมประมาณ 7 วันหลังการออกดอก ซึ่งดีกวาการรีบหอผลใหเสร็จภายใน 1-3 วัน
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตมันเทศกอนขาว
ปญหา และความตองการ คือ เพิ่มผลผลิต รายได มันเทศกอนขาว ผลการทดสอบเทคโนโลยี คือปลูกมัน
เทศ ระยะปลูก 40 x 80 ซม. แปลงยกรองขนาดรองกวาง 50 ซม. ใสปุยคอกรองพื้น อัตรา 200 กก./ไร
และหลังจากปลูก 15-20 วัน ทําการใสปุยและพูนโคนดวยปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 20 กก./ไร + ปุย
อินทรียเม็ดอัตรา 20 กก./ไร ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวาวิธีอื่น คือ ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 1,688 กก./ไร
รายได 10,128 บาท/ไร รายไดเหนือตนทุนสวนเพิ่ม 9,308 บาท/ไร อัตราสวนรายได/ตนทุนสวนเพิ่มเทากับ
12.4 สูงกวาการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21 อยางเดียว
3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตแตงโมกอนขาว
ปญหาและความตองการ คือ เพิ่มผลผลิต รายไดและลดตนทุน ผลการทดสอบเทคโนโลยี คือ รองพื้นดวย
ปุยคอก อัตรา 1 กก. / หลุม รวมกับปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ ไร ผสมปุยอินทรี อัตรา 5 กก.
/ ไร เมื่อแตงโมอายุประมาณ 15-20 วันใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก. / ไร รวมกับใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 15 กก. / ไร ใหผลผลิต 1,164 กก. / ไร ตนทุนสวนเพิ่มต่ําคือ 1,885 บาท/ไร รายได
เหนือตนทุนสวนเพิ่ม 7,429 บาท/ไร อัตราสวนรายได/ตนทุนสวนเพิ่ม เทากับ 4.9
3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกขาวโพดหวาน
ความตองการ คือ เพิ่มผลผลิตและรายได ผลการทดสอบเทคโนโลยี คือ กรรมวิธีที่ใสปุยน้ํามูลสุกรรดโคน
ตนขาวโพด เมื่ออายุประมาณ 1 เดือน ครั้งที่ 2 ใสปุยอินทรีย อัตรา 74 กก./ไร ใหผลผลิต 1,331 กก./ไร
ตน ทุ นส ว นเพิ่ ม 1,066 บาท/ไร รายได 13,310 บาท/ไร รายได เ หนื อ ต นทุ น ส วนเพิ่ ม 12,244 บาท/ไร
อัตราสวนรายได/ตนทุนสวนเพิ่มเทากับ 12.5
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตยางพารา
ความตองการ คือ เพิ่ ม ผลผลิต ลดตนทุ น และความอุดมสมบู ร ณข องดิ นในอนาคต ผลการทดสอบ
เทคโนโลยีคือใสปุยเคมีสูตร 29-5-18 อัตรา 0.5 กก./ตน + ปุยอินทรีย 1-2 กก./ตน หรือใสปุยอินทรีย 1-3
กก./ตน ยางอายุ 18-22 ป พบวาใหผลผลิตน้ํายางสดไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 69 กรัม/ตน/วัน คา
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสด ใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ คือมีคาเฉลี่ย 30.7 % ผลผลิตยางกอน ไม
แตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 28 กรัม/ตน/วัน ผลการวิเคราะหดินหลังการทดลอง 3 ป พบวา pH ไม
เปลี่ยนแปลงมากนักอยูในระดับเหมาะสม 4.5-6.0 อินทรียวัตถุ (O.M ) สวนใหญเพิ่มขึ้นอยูในระดับ
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เหมาะสมจาก 1.34-1.78 เปน 1.35-2.39 % ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P)
โพแตสเซี่ยมที่เปนประโยชน (Available K) ไมเปลี่ยนแปลงมากนักและอยูในระดับต่ํา
3.6 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกพืชตางระดับ
ปญหา และความตองการ คือการใชประโยชนจากพื้นที่ใหไดมากที่สุด ผลการทดสอบเทคโนโลยี คือการ
ปลูกพืชตางระดับ 4 ชั้น คือ พืชชั้นใตดิน พืชชั้นผิวดิน พืชชั้นกลาง และปลูกพืชชั้นอากาศ ในสวนยางพารา
อายุ 4 ป พื้นที่ 4 ไร มีพืชชั้นใตดิน 1 ชนิด ชั้นผิวดิน 4 ชนิด ชั้นบนดิน 2 ชนิด ชั้นอากาศ 4 ชนิด รวม 12
ชนิด 3,206 ตน มูล คาผลผลิต 8,522 บาท/ไร การปลูกพืชตางระดับ 4 ชั้นหลังบาน พื้นที่ทั้ง หมด 500
ตารางเมตร รูปแบบการปลูกผสมผสานตามความเหมาะสมของพืช แสงแดด และความชื้นของดิน ผลการ
การปลูกพืชมีพืชชั้นใตดิน 2 ชนิด ชั้นผิวดิน 3 ชนิด ชั้นบนดิน 11 ชนิด ชั้นอากาศ 29 ชนิด รวม 45 ชนิด
588 ตน มูลคาผลผลิต 68,442 บาท/ไร
4. การพัฒนาการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพัฒนาการดํารงชีพ โดยการจัดอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกทักษะการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย และดานอื่นๆ ปรากฏผลดังนี้
4.1 ความพอประมาณ ผลการวัดความพอประมาณ จากกลุม ตัวแปร 7 กลุม ไดแก รายได รายจาย
รายไดเหนือรายจาย ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ ความเปนอยู และความสุขมวล
รวม ปรากฏผลดังนี้
4.1.1 รายได เฉลี่ย 3 ป 140,304บาท/ ครัวเรือน/ป ลดลงจากกอนพัฒนา 39,547 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 22.0 การพึ่งพารายไดมาจากภาคเกษตร เปนเงิน 95,311 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากกอนพัฒนา
23,039 บาท แตสัดสวนรายไดจากพืชคิดเปนรอยละ 67.9 เพิ่มขึ้นจากกอนพัฒนารอยละ 2.1 โดยโครงสราง
รายได คือ ยางพารา มีรายไดลดลง เนื่องจากมีวันฝนตกมาก 164 วัน ราคาน้ํายางสดยางลดลง พืชผัก พืชไร มี
รายไดลดลง สวนขาวและไมผล มีรายไดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียงที่มีรายไดเฉลี่ย พบวา
เกษตรกรตนแบบมีรายไดสูงกวา รอยละ 5.5
4.1.2 รายจาย เฉลี่ย 103,183 บาท ลดลงจากกอนพัฒนา 19,872 บาท หรือลดลงรอยละ 16.1 แบงเปน
รายจายเพื่อลงทุนการเกษตรลดลงในเกือบทุกปจจัยการผลิต จากกอนพัฒนา รอยละ 56.0 รายจายคาอาหาร
รวม 11,410 บาท/ครัวเรือน/ป เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 รายจายเพื่อดํารงชีพอื่นๆ 72,962 บาท/ครัวเรือน
ลดลงรอยละ 22.4 โดยเฉพาะในกลุม การพนัน สุรา บุหรี่ ทองเที่ยว ลดลงรอยละ 48.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เพื่อนบานใกลเคียง พบวาตนแบบมีรายจายต่ํากวา รอยละ 3.7
4.1.3 ความพอประมาณของรายไดเหนือรายจายเฉลี่ย 36,974 บาท/ครัวเรือน/ป ลดลงรอยละ 34.9
เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวาตนแบบมีรายไดเหนือรายจายสูงกวา รอยละ 71.7
4.1.4 ปริมาณการบริโภคอาหาร 1,024.4 กก./ครัวเรือน/ป ลดลง 81 กก.
4.1.5 ความมั่นคงทางอาหาร หรือความสามารถในการผลิตอาหารไดเอง มีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตยัง
อยูในระดับปานกลางเทากับกอนพัฒนา โดยพืชเครื่องแกง คะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก
และผลไม คะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับนอยเปนระดับปานกลาง เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวาอยู
ระดับปานกลางเทากัน
4.1.6 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวัดตัวแปร 10 ตัวแปรยอย พบวา มีคะแนนเพิ่มขึ้น
เล็กนอยแตยังอยูในระดับปานกลางเทากับกอนพัฒนา แตมี 2 ตัวแปรที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง
เปนระดับมาก คือ ความอุดมสมบูรณของดิน และการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปรียบเทียบกับเพื่อน
บานใกลเคียง พบวาตนแบบมีคะแนนรวมระดับปานกลางสูงกวาเพื่อนบานที่มีคะแนนระดับนอย
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4.1.7 ดานการเปนอยู ผลการวัดตัวแปร 12 ตัวแปร พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากเทากับกอ น
พัฒนา เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมอยูในระดับมากสูงกวาเพื่อนบานที่มี
คะแนนระดับปานกลาง ในรายการตัวแปรยอย มี 5 ตัวแปรที่ตนแบบมีระดับคะแนนสูงกวา ไดแก ใหสิ่งของ
ชวยเหลือ เพื่อนบาน แบง ขาวปลาอาหารใหแกเพื่อ นบาน ชวยแกปญหาใหเพื่อ นบาน ใหสิ่งของชวยเหลือ
สังคม/สาธารณะ และการเรียกรองตอสูเพื่อประโยชนสวนรวม
4.1.8 ความสุขมวลรวมในชีวิต ผลการวัดตัวแปรรวม 19 ตัวแปร พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เทากับกอนพัฒนา เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมอยูในระดับมากสูงกวา
เพื่อนบานที่มีคะแนนระดับปานกลาง
4.1.9 คะแนนรวมความพอประมาณ พบวา คะแนนรวมครัวเรือนตนแบบมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับปาน
กลางเปนระดับมาก เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนสูงกวาเพื่อนบานที่มีคะแนน
ระดับปานกลาง
4.2 ดานความมีเหตุผล
การวัดความมีเหตุผลใชตัวแปร 3 กลุม ผลการวัดคาตัวแปร พบวาโดยเฉลี่ย 3 ป ในภาพรวมครัวเรือน
ตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยแตยังอยูในระดับมากเทากับกอนพัฒนา ดังนี้
4.2.1 กลุมการใชเหตุใชผล ผลการวัดตัวแปรรวม 3 ตัวแปร ไดแกมีการคาดการปญหาที่จะเกิดไดลวงหนา
คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นได วางแผนปองกันแกไขปญหาได พบวาทุกตัวแปรมีคะแนนเพิ่ม ขึ้นจาก
ระดับปานกลางเปนระดับมาก
4.2.2 กลุมความรอบรูรอบคอบระมัดระวัง ผลการวัดตัวแปรรวม 4 ตัวแปร มีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก
เทากับกอนพัฒนา แตมีตัวแปรยอย มี 1 ตัวแปร ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเปนระดับมาก คือ เรื่องการปรึกษาหารือ
รวมกับผูอื่น
4.2.3 กลุมคุณธรรม ความเพียร อดทน สติปญญา ผลการวัดตัวแปรรวม 4 ตัวแปร พบวามีคะแนนเฉลี่ย
ระดับมากเทากับกอนพัฒนา แตมีตัวแปรยอย มี 1 ตัวแปรที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเปนระดับมาก คือความสามารถ
แกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมอยูในระดับมาก
สูงกวาเพื่อนบานที่มีคะแนนระดับปานกลาง ในรายการตัวแปรยอย มี 10 ใน 11 ตัวแปร ที่ตนแบบมีระดับ
คะแนนสูงกวา
4.3 ดานความมีภูมิคุมกัน
ผลการวัดคาตัวแปร พบวาเฉลี่ย 3 ป ในภาพรวมครัวเรือนตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปาน
กลางกอนพัฒนาเปนระดับมาก ดังนี้
4.3.1 ภูมิคุมกันผลกระทบจากบริบทความออนแอไมแนนอน มีการประเมินตัวแปร 3 กลุม ดังนี้
1) กลุม ภูมิคุมกันจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ผลการวัดตัวแปรรวม 4 ตัวแปร พบวา
ตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง เปนระดับมาก และมี 2 ตัวแปรยอยที่คะแนนเพิ่มขึ้น คือ
ภูมิคุมกันจากความเสียหายจากความตองการใชเงินแบบฉุกเฉิน และการเจ็บปวยจนทํางานไมได
2) กลุมภูมิคุมกันจากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ผลการวัดตัวแปรรวม 9 ตัวแปร
พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นแตยังอยูในระดับปานกลางเทากับกอนพัฒนา แตมีตัวแปรยอย ที่คะแนน
เพิ่มขึ้น คือ ภูมิคุมกันจากความเสียหายจากแนวโนม การวางงาน แนวโนมการใชหนี้เงินกูตามกําหนดเวลา
ภูมิคุมกันจากแนวโนมราคาสินคาอุปโภคสูงขึ้น และจากแนวโนมราคาปุย หรือสารเคมีสูงขึ้น
3) กลุมการเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ ผลการวัดตัวแปรรวม 5 ตัวแปร พบวาตนแบบมี
คะแนนรวมเพิ่ม ขึ้นแตยัง อยูในระดับมากเทากับ กอ นพัฒ นา และ มี 2 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้น คือ
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ภูมิคุมกันจากความเสียหายจากการเปลี่ยนรัฐบาล และการพัฒนาเมือง/เศรษฐกิจแบบแขงขัน เปรียบเทียบกับ
เพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมอยูในระดับมาก สูงกวาเพื่อนบานที่มีคะแนนระดับปานกลาง
ในรายการตัวแปรยอย 18 ตัว ในกลุมภูมิคุมกันจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด และกลุมเปลี่ยนผาน
โครงสรางและกระบวนการ
4.3.2 ภูมิคุมกันดานการมีสินทรัพย หรือตนทุนในการดํารงชีพ
ผลการวัดคาตัวแปร พบวาโดยเฉลี่ย 3 ป ในภาพรวมตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางชวง
กอนพัฒนา เปนระดับมาก ในกลุมตัวแปร 5 กลุม ดังนี้
1) กลุมทุนมนุษย ผลการวัดตัวแปรรวม 8 ตัวแปร พบวาตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปาน
กลางเปนระดับมาก และมี 5 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้น ไดแก การมีทักษะและความรูในการทําเกษตร ได
เขารับการฝกอบรม ดูงาน การไดเปนตัวแทนหรือกรรมการ/ผูประสานงาน ความสามารถในการเปนวิทยากร
และชวยแกปญหาใหเพื่อนบาน
2) กลุมทุนทางสังคม ผลการวัดตัวแปรรวม 5 ตัวแปร พบวาตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปาน
กลางเปนระดับมาก และมี 3 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้น ไดแก เปนสมาชิกกลุม การเขาเชื่อมโยงกับกลุม
อื่นๆนอกชุมชน และการไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐในการใหความรู การอบรม ดูงาน สนับสนุนปจจัย
การผลิต
3) กลุมทุนการเงิน ผลการวัดตัวแปรรวม 4 ตัวแปร พบวาพบวาคะแนนรวมครัวเรือนตนแบบมีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทากับกอนพัฒนา และมี 1 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับนอยเปนระดับ
ปานกลาง คือการไดรับการชวยเหลือทางการเงินลงทุน
4) กลุมทุนกายภาพ ผลการวัดตัวแปรรวม 7 ตัวแปร พบวาตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปาน
กลางเปนระดับมากและมี 6 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้น ไดแก มีความสะดวกในการขนสงผลผลิต การเปน
เจาของ เครื่องมือ/เครื่องจักรกล การผลิตปุยใชเอง การเปดรับขาวสารการเกษตรทางสื่อสารมวลชน การ
จําหนายผลผลิตไดราคาดี และผลิตสารกําจัดศัตรูพืชใชเอง
5) กลุมทุนธรรมชาติ ผลการวัดตัวแปรรวม 3 ตัวแปร พบวาตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก และมี 2 ตัวแปรยอย ที่คะแนนเพิ่มขึ้น ไดแก การบํารุงดิน และการรักษาความชุมชื้น
หนาดิน เปรียบเทียบกับเพื่อนบานใกลเคียง พบวา ตนแบบมีคะแนนรวมอยูในระดับมาก สูงกวาเพื่อนบานที่มี
คะแนนระดับนอย
5.7 คะแนนรวมความพอเพียงในการดํารงชีพ
ความพอเพียงในการดํารงชีพประเมินจากคะแนนเฉลี่ย 3 ดาน คือ คะแนนความพอประมาณระดับปาน
กลาง ความมีเหตุผลระดับมาก และความภูมิคุมกันระดับปานกลาง ผลปรากฏวา คะแนนรวมครัวเรือ น
ตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก และสูงกวาคาเฉลี่ยป 2553 ของเพื่อนบาน
ใกลเคียงจํานวน 52 ราย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง ( ตารางที่1)
การสรางกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
“การจัดเวทีวิจัยสัญจร”
พบวาเปนวิธีที่มีป ระสิท ธิผ ลในขับ เคลื่อ นการพัฒ นา การจัด เวทีวิจัยสัญ จร คือ การจัดประชุม พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ประสบการณ ระหวางเกษตรกรกับเกษตรกรและนักวิจัย เดือนละครั้งหมุนเวียน
กันไปในพื้นที่ไรนาเกษตรกรแตละราย โดยมีกิจกรรมคือ “ของฝากจากเพื่อนบาน” เปนการรื้อฟนวัฒนธรรม
การเอื้อเฟอเผื่อแผโดยการแบงบันสิ่งของติดไมติดมือมาฝากเจาของบาน “เรื่องเลาจากเจาของบาน” เปน
การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการทําความรูจักจากประวัติสวนตัวและบทเรียนการตอสู “การ
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แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาการทํ า การเกษตร” เป น การศึ ก ษา เรี ย นรู แบ ง บั น ภู มิ ป ญ ญาความรู
ประสบการณ โดยเรียนรูจากพืชในไรนาเจาของบานที่จัดประชุม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดสาธิตความรูใหมๆทางการเกษตร และการเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารดวยผลผลิตจาก
ไรนาเจาของบาน เปนการแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันและกัน ผลการจัดเวทีวิจัยสัญจรตลอดระยะเวลา
3 ป สรุปผลดังนี้
1. เกิดการพัฒนาระบบการปลูกพืช ผลจากการแลกเปลี่ยนภูมิปญญา ความรู ประสบการณ ศึกษา ดู
งาน และแลกเปลี่ยนพันธุพืช ทําใหเกษตรกรไดพัฒนาการเพิ่มการปลูกพืชผสมผสานบริเวณบานอยางรวดเร็ว
จากเดิม ที่นิ ยมซื้อแตไม นิยมปลูก ทั้ง นี้เ กิดจากแรงกระตุนที่ไดเ ห็น แบบอยางจากเวทีวิจัย สัญ จรที่บา น
เกษตรกรรายอื่นๆ และแรงกระตุนจากการจะตองเปนเจาภาพในการตอนรับการศึกษาดูงานของสมาชิก จึง
ตองเตรียมความพรอมเพื่อแสดงผลงาน และจะไดไมเกิดการขายหนาเวลาเพื่อนบานมาเยี่ยมชม (ภาษาใตใชคํา
วา “กลัวบัดสีเพื่อน”)
2. เกิดการพัฒนาการดํารงชีพ คือ ไดเพิ่มทุนทางสังคม และเพิ่มทุนมนุษย เชน เกิดวัฒนธรรมดีงามใน
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การเชื่อมความสัมพันธเพื่อนพี่นอง มีการชวยเหลือแรงงาน ชวยแกปญหาการผลิตพืช
รวมกันวิเคราะหวางแผนประเมินผลไดเสียกอนการปลูกพืช วิเคราะหตลาดการลดตนทุนการผลิต ไดเกิดการ
เรียนรูแนวความคิดการปฏิบัติเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสรางเครือขายทางสังคมและการเชื่อมโยง
เปนพันธมิตรทางดานการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย เชน ผูนําในทองถิ่น ผูนําเกษตรกร
สถาบันการศึกษา สวนราชการ และที่ชัดเจนมากประการหนึ่ง คือไดพัฒนาความสามารถในการพูดการเปน
วิทยากรบรรยาย ผลลัพธที่เกิดขึ้นทําใหเกษตรกรรูสึกมีความภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือผูอื่น และทําใหสังคม
เกิดการยอมรับในตัวตนแบบ มีชื่อเสียงมากขึ้น มีหนวยงานอื่นๆ เขามาใหรวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. “การจัดเวทีวิจัยสัญจร” เปนกระบวนการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการปลูกพืชตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่ง มีเชื่อมโยงการจัดการความรูห ลายฝาย เปนวิธีที่ไดผลสัมฤทธิ์สูง กวาการอบรมเชิง
บรรยายที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน จุดเดนของการจัดเวทีวิจัยสัญจร คือความรูถูกถายทอดจากเกษตรกรสู
เกษตรกรดวยความไววางใจ การเปนเพื่อนพี่นอง มีสถานะทางสังคมใกลเคียงกัน และมีนักวิจัยคอยสนับสนุน
ขอ มูลเชิงเหตุผ ลทางวิทยาศาสตรและจัดกระบวนการใหแตล ะคนไดนําภูมิปญ ญามาแลกเปลี่ยน ภายใต
สถานการณจริงของไรนาเกษตรกร องคความรูนี้สามารถนําไปใชกับการพัฒนาอื่นๆได ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล การจัดเวทีวิจัยสัญจร คือ นักวิจัยผูที่ทําหนาที่วิทยากรกระบวนการ ตองพยายามกระตุนใหทุก
คนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เนื่องจากเกษตรกรแตละคนมีพื้นฐานความสามารถที่แตกตางกัน และ
นักวิจัยควรมีขอมูลวิชาการที่เปนสหสาขาพรอมจะใหขอมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในเวที
การสรางและพัฒนาวาทกรรมเพื่อใชในการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสรางวาทกรรม (Discourse) เพื่อเปนการสื่อความหมายใหกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนกระบวนการหนึ่งในการสรางอัตลักษณหรือเอกลักษณของแนวความคิดการวิจัย
โดยผลการดําเนินการพัฒนา ตามกระบวนการสรางวาทกรรม “ 4 เสาหลักสูความพอเพียง” ปรากฏดังนี้
1. การทบทวน วิเคราะห ทําความเขาใจ พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และการคนหากุญแจความสําเร็จ
ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กุญแจความสําเร็จที่นาจะนํามาใชมี 4 ประการสําคัญ คือ
หลักความคิดสูการพึ่งตนเอง หลักระบบการปลูกพืชหรือระบบเกษตรที่ยั่งยืน หลักการใชเทคโนโลยีที่มาจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น และหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน รอบรู คูคุณธรรม)
2. การคิดคนบัญญัติคํา และใหความหมาย หลังจากที่ไดคําสําคัญที่จะเปนกุญแจสูความสําเร็จแลว จึง
คนหาคําที่เ หมาะสม เพื่อบัญ ญัติคําที่ใชเ ปนวาทกรรม สรุปคือ ใชคําวา “หัวใจพอเพียง” เพื่ออธิบ ายหลัก
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ความคิดสูการพึ่งตนเอง ใชคําวา “ พืชผสมผสานพอเพียง” เพื่ออธิบายหลักการปลูกพืชผสมผสาน และ
เกษตรผสมผสานพอเพียง เพื่ออธิบายการจัดระบบเกษตรผสมผสานที่ยั่งยืนเพียงพอตอความตองการ ใชคําวา
“ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” เพื่ออธิบายหลักการพัฒนาภูมิปญญาที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีและองคความรู
ตางๆอยางกวางขวาง และใชคําวา “การดํารงชีพพอเพียง” เพื่อ อธิบายหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข เมื่อรวม
ความหมายทั้งหมด จึงใชคําที่เปนวาทกรรมคือ “ 4 เสาหลักสูความพอเพียง”
3. การปรับปรุงเนื้อหา และสรุปเปนองคความรูใหม “4 เสาหลักสูความพอเพียง” หลังจากที่ไดทําการ
พัฒนาวาทกรรม และนํามาใชในกระบวนการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เห็นวาทํา
ใหโครงการมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากการพัฒนาและสงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ดําเนินอยู
ทั่วๆไป ผลของการทดลองใชและการเผยแพรดวยวิธีตางๆ ซ้ําๆ พบวามีบางสวนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม เชน
จากผลการนําไปจัดคายพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนนักศึกษา พบวาควรเนน
ดานความรับผิดชอบ การกลาแสดงออก ความระลึกในหนาที่เปนตน ซึ่งเรื่องเหลานี้ลวนอยูพระราชดํารัสคํา
สอนแลวทั้งสิ้น การปรับปรุงเนื้อหาในสวนของพืชผสมผสานพอเพียง เดิมเปนพืช 7 กลุม ตอมาไดเพิ่มเปน 9
กลุม เพื่อสื่อความหมายใหเปนตัวเลขสิริมงคลในการปฏิบัติ เปนตน สรุปเนื้อหาและความหมาย วาทกรรม
“4 เสาหลักสูความพอเพียง” ดังนี้
1) ความหมาย “ 4 เสาหลักสูความพอเพียง” เปนหลักการในการปฏิบัติตนเพื่อทําใหเกิดความพอเพียงใน
การผลิตพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักการนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับทํางานและการดํารงชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
2) วัตถุประสงคการนําไปใช เพื่อ เพื่อพัฒนาอาชีพการผลิตพืช พัฒนาเกษตรกรเปนตนแบบ เพิ่มความ
พอเพียงในการดํารงชีพ และเพื่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) กระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนา ไดแก การจัดทําแปลงผลิตพืช การสรางอัตลักษณ การเผยแพร
วาทกรรม การสรางภูมิปญญา การจัดการความรูโดยการจัดเวทีวิจัยสัญจร การฝกทักษะ อบรม ศึกษา ดูงาน
และการเผยแพรขอมูลขาวสาร
4) ทฤษฎี และแนวความคิ ด ที่เ กี่ย วข อ ง เศรษฐกิจ พอเพีย ง ตามพระราชดํ า ริของพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวฯ การดํารงชีพอยางยั่ง ยืน (Sustainable Livelihoods) การพัฒ นาภูมิปญญาทองถิ่น เกษตร
อินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice) ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบ
สัง คมเกษตร (agro-social system) การพัฒ นาเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Development)
5) เนื้อหาสาระ และวิธีการพัฒนา
เสาหลักที่1 “หัวใจพอเพียง” เปนการเปดใจ และแสดงความตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตตามพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนขั้นตอนแรกที่ตองดําเนินการ โดยมีสมมุติฐานวา การดําเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงจะตองเริ่ม ตนที่จิตใจกอน เมื่อจิตใจตั้งมั่นที่จ ะนอมนําแนวคําสอนตามแนว
พระราชดําริมาใช ก็จะสามารถคิดวางแผนการทํางานที่สอดคลองกันตอไปได ขณะเดียวกันจะตองหมั่นศึกษา
เรียนรู พระราชดํารัส และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหลึกซึ้ง ในทางการดําเนินชีวิตทั่วไป หัวใจพอเพียง ตอง
เปดใจกวางที่จะลดความเปนตัวตนและรับฟงเรียนรูจากผูอื่น รวมทั้งการเปดใจที่จะกลาทําในสิ่งที่ถูกที่ควร
การเปดใจที่จะมุงมั่นทุมเทเอาจริงเอาจังในกิจที่ทําใหสําเร็จ เปนตน
ขั้นตอนการพัฒนา “หัวใจพอเพียง”
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(1) ประกาศความตั้งใจ ที่จะใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําสอน ของในหลวง เชน “เขียน
บอกพอวาขออยูอยางพอเพียง” การเขียนดวยตัวอักษร หรือภาพ ติดไวในที่พบเห็นบอยๆ จะทําใหไดเตือน
ตนและจดจํา การบอกตนเองในชวงกอนนอน และตื่นนอนอยูเสมอชวยใหจิตใตสํานักจดจําจนเปนนิสัย
(2) คนหาคําสอนของในหลวง และ นํามาใช ปฏิบัติ “คําพอสอนใจนําชีวิตใหพอเพียง” “พอสอนเราจํานํา
ชีวิตพอเพียง” “ 1 เดือน 1 ถอยคํา นําชีวิตพอเพียง” นําพระราชดํารัส มาปฏิบัติอยางนอยเดือนละเรื่อง
(3) เสริมสรางพัฒนาการตนเองเปนคนหัวใจพอเพียง (สรางเอกลักษณหรืออัตลักษณ) โดยวิธีการตางๆ เชน
พัฒนาทัก ษะความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ พัฒ นาไรนา สถานที่ ใหเปนแปลงตัวอยางเพื่อ
การศึกษาดูงานแกเ พื่อนบาน พัฒนาทัก ษะการเปนผูนํา และการเปนวิทยากร ไปหาความรู ศึก ษา ดูงาน
อบรม ไปพบปะ เชื่อมโยงกับผูนํา และกลุมเครือขาย รวมกิจกรรม “เวทีวิจัยสัญจร” คือรวมหมุนเวียนไป
เสวนาในไรนาเพื่อนบานทุกเดือน รวมทั้งการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดกิจกรรมในไรนาตนเอง เสริมสราง พัฒนา
ใหมีวิธีคิดดีๆ โดยการรวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความคิด เชน “คายคนรุนใหมหัวใจพอเพียง” หรือกิจกรรม
กลุม สัม พันธ และกิจ กรรมทางศาสนา ในชุม ชนหรือกับ เครือขาย แสดงตนเปนตัวอยาง หรือสรางตรา
สัญลักษณ ตราสินคา อาสา เปนกรรมการ เปนตัวแทน ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน หรือโครงการของรัฐ
เผยแพร ผลงานตนเองในไรนา หรือไปรวมกับราชการนอกสถานที่ ไปเผยแพรในงานสาธารณะดวยวิธีการ
ตางๆเชน รวมนิทรรศการ ผลิตเอกสาร แผนพับ สติ๊กเกอร เผยแพรวิทยุ เผยแพรออนไลนในเว็บไซท และ
เผยแพรสื่อมวลชน
เสาหลักที่ 2 “9 พืชผสมผสานพอเพียง” เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบการปลูกพืชผสมผสานให
เพียงพอตอความตองการทั้งในระดับ ครัวเรือ น ชุม ชน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม โดยมี
สมมุติฐาน วาการปลูกพืช 9 กลุม จะสามารถทําใหเกิดความพอเพียงตอความตองการไดทุกดาน พืช 9 กลุม
ผสมผสาน ไดแก พืชอาหาร พืชรายได พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพรเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช พืชใช
สอย พืชอาหารสัตว พืชอนุรักษดินและน้ํา (เนนการใชแฝกตามแนวพระราชดําริ) พืชอนุรักษพันธุกรรม
ทองถิ่น (เนนการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมชุมชนเชน พืชตามชื่อหมูบาน พืชดั้งเดิมที่มีเรื่อ งราวของบรรพ
บุรุษ) และ พืชพลังงาน ภายใตการจัดระบบการปลูกแบบผสมผสาน ที่เหมาะสมกับตนเอง เชน พืชตางระดับ
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรอินทรีย เปนตน สําหรับการนําไปใชในการเกษตรอื่นๆจะใชคําวา
“9 พืชผสมผสานพอเพียงและเกษตรผสมผสานพอเพียง” หมายถึงการทําเกษตรหลายอยางเชน ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว เลี้ยงปลา เพาะเห็ด เปนตน
ขั้นตอนการพัฒนา “9 พืช ผสมผสานพอเพียง”
(1) วิเคราะหระบบการปลูกพืชของครัวเรือน โดยทําการสํารวจพืช ของครัวเรือน วิเคราะหวัตถุประสงค
การผลิตพืช ความตองการใชประโยชน และ ความพอเพียงของพืช
(2) วางแผนและพัฒนาการจัดรูปแบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยพัฒนาการผลิตพืชในแตละระบบการ
ปลูกพืช ใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มชนิดพืชใหเพียงพอตอความตองการ
(3) จัดทําแปลงพัฒนาการปลูกพืช 9 กลุม ผสมผสานที่เหมาะสมกับครัวเรือนในรูปแบบที่เหมาะสมเชน
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย เปนตน
(4) จัด “เวทีวิจัยสัญจร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เสาหลักที่ 3 “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” เปนการพัฒนาเทคโนโลยีและสรางภูมิปญญาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง คือเปนคนที่มีหลักการคิด มีความเขาใจและใชเหตุใชผลในการพิจารณาเรื่องราวตางๆ ที่ไดยินไดฟงได
พบเห็น ซึ่งเปนภูมิคุมกันความเสียหายจากการเผยแพรขาวสาร การโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดขึ้นมากมายในยุค
โลกาภิวัตน เปนนักวิจัย คือ มีการสรางภูมิปญญาที่เหมาะสมกับตนเอง มีการคิดคนภูมิปญญาของตนเอง เพื่อ
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ไวเผยแพรใหลูกหลานสืบทอด และเพื่อนบานใชประโยชน “1 คน 1 ภูมิปญญา นําพาชีวิตพอเพียง” เปน
คนมี “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง” หมายถึง เขาถึงความรูและภูมิปญญา สามารถผสมผสานเอาภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และองคความรูตางๆที่มีอยูอยางหลากหลายมากมายเขาดวยกัน ซึ่ง
ในยุคโลกาภิวัตนจะงายตอการติดตอคนหาไดจากทั่วโลกดวยระบบสื่อสารที่ทันสมัย
ขั้นตอนการพัฒนา “ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียง”
(1) วิเคราะห สถานการณ และ ปญหา ในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักๆ หรือปญหาในการทํางาน หรือความ
ตองการ
(2) ศึกษา คนควา หาขอมูลที่เกี่ยวของกับพืชหรืองานอยางกวางขวาง โดยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญาผูนําชุมชน (Best Practices) ภูมิปญญาบุคคลตัวอยาง บุคคลคนแบบที่ตนเองศรัทธา (Idol) คนควา
จากหนังสือเอกสาร จากระบบออนไลน ตลอดจนปรึกษาผูรู และ ศึกษาดูงาน
(3) สังเคราะหความรูที่ไดมาจากแหลงตางๆ หรือเลือกจากตนแบบที่เหมาะสมกับตนเองแลวสรุปคัดเลือก
ออกมาเปนวิธีการปฏิบัติอยางนอย 1-2 วิธีการ
(4) นําวิธีใหม มาทดลองทําเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิม โดยทดลองตามหลักวิชาการที่ถูกตองตามหลัก
วิทยาศาสตร เชน ในพืช ตองมีจํานวนตนที่มากพอ มีการควบคุมปจจัยอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ
(5) ติดตามเก็บบันทึกขอมูลผลการทดลองอยางละเอียดทุกดาน เปนรายวัน รายสัปดาห
(6) สรุปผล และทดลองซ้ําประมาณ 3 รุน จนกวาไดผลที่ยืนยันวาวิธีไหนดีกวาชัดเจน
(7) สรุปเปนบทเรียน ใหคุณคา สรางเปนภูมิปญญาใหมที่เหมาะสมกับตนเอง
(8) ถายทอดสูบุคคลอื่นเพื่อสืบทอดและพัฒนาตอๆไป
เสาหลักที่ 4 “ดํารงชีพพอเพียง” เปนการพัฒนาการดํารงชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน
และวิถีก ารทําการเกษตรโดยยึดหลัก 3 หวง 2 เงื่อ นไข คือ ความพอประมาณ ความมีเ หตุผล การสราง
ภูมิคุมกัน รอบรู และ คุณธรรม
ขั้นตอนการพัฒนา “ดํารงชีพพอเพียง”
4.1) วิเคราะหการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ดานความพอประมาณ ตัวแปร 5 กลุม 24 ตัวแปร คือ
กลุมที่ 1 รายได รายจาย : ปริมาณรายจาย รายได
กลุมที่ 2 ความมั่นคงดานอาหาร : ปริมาณ และความมั่นคงของผลผลิตอาหาร
กลุมที่ 3 ความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ : ความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา ความหลากหลาย
ศัตรูธรรมชาติ และการใชสารเคมี
กลุมที่ 4 ความเปนอยู : การชวยเหลือเพื่อนบาน การชวยเหลือสังคม และการรูรักสามัคคี
กลุมที่ 5 ความสุขมวลรวม : ความพอใจในการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข
ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม สุขภาพ ชีวิตความเปนอยู และการคิดดีทําดี
(2) ดานความมีเหตุมีผล รอบรู และคุณธรรม ตัวแปร 3 กลุม 3 ตัวแปร คือ
กลุมที่ 1 การวางแผน
กลุมที่ 2 ความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง
กลุมที3่ หลักคุณธรรม ความเพียร อดทน และการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ดานความมีภูมิคุมกัน ตัวแปร 8 กลุม 39 ตัวแปร คือ
กลุมที่ 1 ภูมิคุมกันจากผลกระทบบริบทความ
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ออนแอและไมแนนอน ดานผลกระทบทันทีทันใด : ภัยธรรมชาติ การใชเงินแบบฉุกเฉิน สุขภาพ และการ
ระบาดของศัตรูพืช/สัตว
กลุมที่ 2 ดานภาวะแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล : การวางงาน ราคาผลผลิต ผลผลิต การ
เปลี่ยนแปลงรายได การใชหนี้เงิน ราคาสินคาอุปโภค ราคาปจจัยการผลิต สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม และ
ความเจริญที่จะเขามาถึงหมูบาน
กลุมที่ 3 ดานการเปลี่ยนผานโครงสรางและ กระบวนการ : การเปลี่ยนรัฐบาล โครงการสงเสริมการเกษตร
การเปลี่ยนผูนําชุมชน การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจแบบแขงขัน และการบังคับตามกฎหมาย
กลุมที่ 4 การมีภูมิคุมกันจากการเพิ่มตนทุน/สินทรัพย ในการการดํารงชีพ ดานทุนมนุษย : ทักษะความรู
ในการทําเกษตร ความสามารถในการแกไขปญหาการเกษตร สามารถหาแรงงานไดเพียงพอ สุขภาพดี การ
เปนผูนํา ความสามารถในการเปนวิทยากร การชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน
กลุมที่ 5 ดานทุนทางสังคม : การเปนสมาชิกกลุม การมีสวนรวมในชุมชน การเชื่อมโยงกับกลุมอื่นๆ การ
ไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
กลุมที6่ ทุนการเงิน : เงินสะสม เงินไหลเวียน การเขาถึงแหลงเงินทุน
กลุมที7่ ทุนทางกายภาพ : การขนสงผลผลิต การเปนเจาของปจจัยการผลิต การเปดรับขาวสารการเกษตร
การเขาถึงตลาด
กลุมที8่ ทุนธรรมชาติ : ความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา และ ศัตรูธรรมชาติ
4.2) จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนตัวแปรการดํารงชีพ เชน จัดเวทีวิจัยสัญจร จัดอบรม ศึกษา ดูงาน
1.1.1 การนําไปทดลองใชประโยชน วาทกรรม “4 เสาหลักสูความพอเพียง”
1) การใชวาทกรรม “4 เสาหลักสูความพอเพียง” เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวาสามารถทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีความพอเพียงในการดํารงชีพเพิ่มขึ้นไดจริง
2) การใชวาทกรรม “4 เสาหลักสูความพอเพียง” เปนหลักสูตรในการจัดคายกิจกรรม “คนรุนใหมหัวใจ
พอเพียง” เปนคายกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิธีคิด การใชชีวิต และการทํางานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผนวกเปนหลักสูตรสําหรับถายทอดความรูแกผูมาศึกษาดูงานศูนยทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร
พัทลุง มีผูสมัครเขาใชบริการแลว ตั้งแต ป 2552-มกราคม 2554 จํานวน 7,272 คน (เผยแพรภาพกิจกรรมใน
www.samrancom.com)
1.2 ผลการพัฒนา การสรางอัตลักษณ ความเปนเกษตรกรตนแบบ
การพัฒนาเพื่อสรางอัตลักษณหรือลักษณะโดดเดนในการเปนภาพตัวแทน หรือ ทัศนคติที่มีตอตัวตนใน
การเปนเกษตรกรตนแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวาจะตองดําเนินการหลายๆวิธีการเพื่อ
ทําใหเกษตรกรเกิดความรูสึกในการเปนบุคคลตนแบบ ซึ่งในปแรกๆเกษตรกรไมกลาที่จะแสดงตนวาเปนบุคคล
ตนแบบ เนื่องจากเปนเพราะวัฒนธรรมทองถิ่นไมชอบการเปนคนเดนคนดัง และติดภาพความเขาใจวา บุคคล
ตนแบบคือบุคคลที่มีคุณสมบัติสมบูรณดีพรอมทุกๆดานทั้งทางความคิด ความประพฤติ ฐานะทางสังคม และ
อื่นๆ แตหลังจากที่ผานกิจกรรมและการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย ทําใหเกษตรกรมีความเขาใจ มั่นใจ และ
กลาแสดงตัวตนวาตนเองเปนตนแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปวิธีการที่นํามาใชในการ
พัฒนาเกษตรกรตนแบบ มีดังนี้
1) การใชสื่อสัญลักษณ เชนเสื้อ ปายประชาสัมพันธ ชวยใหเกษตรกรเกิดเอกลักษณในการแสดงตัวตนตอ
สาธารณะ
2) การจัดศึกษา ดูง าน รวมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดพบปะเชื่อมโยงกับบุคคลที่เปน
ตนแบบและเครือขายอื่นๆ เชน ปราชญชาวบาน เกษตรกรดีเดนระดับชาติ เครือขายมหาวิทยาลัย ผูนําภาค
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ประชาชนอื่นๆ ผลที่ไดคือ ไดเ ปดวิสัยทัศน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ของผูนํา การจัด
กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี วิธีคิด วิธีการสรางผลงาน และการแสดงความเปนตัวตน
3) การจัด ฝก ทั ก ษะด านการเปน วิท ยากรซึ่ ง เปน ทัก ษะพื้ นฐานของผูนํา ผลที่ไ ด คื อ ชว ยทํา ให เ พิ่ ม
ความสามารถในการพูด การบรรยายสรุปผลงาน และกลาแสดงออกตอสาธารณะ
4) การจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาทเกษตรกรตนแบบ ดวยการเชิญเปนวิทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ เปน
สถานที่ดูงานใหผูสนใจเยี่ยมชมและเปนวิทยากรตอนรับการศึกษาดูงานในแปลงตนเอง การใหเกษตรกรจัดวัน
เผยแพรผลงานในไรนาตนเอง ผลที่ไดคือชวยใหตนแบบมีความภาคภูมิใจ พัฒนาความสามารถดานวิทยากร
เพิ่มความเชื่อมั่น และเกิดแรงขับในการพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้น
5) การจัดกิจกรรมการเผยแพรผลงานและขาวสาร ดวยการนําเกษตรกรตนแบบเผยแพรผลงานทางวิทยุ
ชุมชน รายการโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพทองถิ่น ผลที่ไดชวยใหตนแบบมีความภาคภูมิใจ และเกิดแรงขับใน
การพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
6) แตงตั้งเปนกรรมการในโครงการตางๆ เชนโครงการมีสวนรวมในการบริหารราชการภาครัฐ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง
7) สรุปอัตลักษณความเปนตัวตนเกษตรกรตนแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ คือ เปนผูมี
ความคิดความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วา การใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตองเริ่มที่จิตใจกอน คือ
ตองมีใจรัก ตองมี “หัวใจพอเพียง” เปนผูที่มีการพัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน ตามแนวทาง “9 พืช
ผสมผสานพอเพียง” เปนผูที่มีการสรางภูมิปญญาที่เหมาะสมกับตนเอง ตามแนวทาง “ภูมิปญญาภิวัตน
พอเพียง” เปนผูที่ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง “ดํารงชีพพอเพียง” และเปนผู
แสดงออกถึงองคความรูความคิดดานเศรษฐกิจพอเพียง ดวย “4 เสาหลักสูความพอเพียง”
วิจารณและสรุปผล
รูปแบบและแนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืช ตามแนวทาง “
4 เสาหลักสูความพอเพียง” นอกจากสามารถพัฒนาการผลิตพืชและความเปนอยูเกษตรกรแลว ยังสามารถ
นําไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนา ที่ตองการเชื่อมโยงการศึกษาระบบการดํารงชีพควบคูไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีขอดีคือกระบวนการพัฒนามีขั้นตอนชัดเจน มีตัวแปรการวัดชัดเจน สวนการวิจัยตอ
ยอดงานวิจัยที่กาวหนา คือการวิจัยในหนวยชุมชน และการเชื่อมโยงเครือขายกับภาคสวนการพัฒนาตางๆที่มี
อยูในพื้นที่ ขอเสนอแนะในการใชป ระโยชนจ ากงานวิจัย สําหรับหนวยงานสงเสริม ตางๆ สามารถนําองค
ความรู ไปใชในการพัฒนาสงเสริมได และตอยอดเกษตรกรตนแบบไปรวมขับเคลื่อนการพัฒนา เงื่อนไขที่ควร
ระมัดระวัง คือการมีสวนรวมของเกษตรกร และบทบาทการเปนวิทยากรกระบวนการของนักพัฒนา
ผลกระทบจากงานวิจัยตอการพัฒนาประเทศ หากนําไปใชในการพัฒนาประเทศจะสงผลดีตอการ
แกปญหาความยากจนของเกษตรกรที่มีอยูทั่วประเทศ 5.8 ลานครอบครัว ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองและมีความพอเพียงในการดํารงชีพมากขึ้น การพัฒนาการปลูกพืช 9 พืชผสมผสานพอเพียง จะชวย
ใหมีพืชใชประโยชนมากขึ้น การปลูกตนไมเพิ่มขึ้นเพียง 10 ตน/ครอบครัว จะชวยลดคารบอนไดออกไซดได
ถึง 638,000 ตันตอวัน การพัฒนาภูมิปญญา จะชวยลดการใชสารเคมีในการเกษตร การลดจํานวนการใชลง
แค 10 เปอรเซ็นตจะทําใหลดการนําเขาถึง 5,673 ลานบาท/ป และที่สําคัญอยางยิ่งคือการพัฒนาตามแนวทาง
“ 4 เสาหลักสูความพอเพียง” ไดยึดถือคําสอนของในหลวงเปนตัวตั้ง ซึ่งจะเปนทางรอดใหกับเกษตรกรได
อยางยั่งยืน
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Table 1 Factor levels of the sufficiency economy development by "4 pillars to Sufficiency" in small
armers Phatthalung Province , Year 2007-2010
items

Before

Mean
Level1
3.43**
2.92**
2.57**
4.15***
4.07***
3.81***
3.30**

After Development by "4 pillars to
Sufficiency"
2008
2009
2010
Avg.
(2008-2010)
Mean
Mean
Mean
Mean
level
level
level
level
3.68***
3.73***
3.67**
3.69***
3.20**
3.27**
3.15**
3.21**
2.85**
2.77**
2.71**
2.78**
4.52***
4.70***
4.68***
4.63***
4.14***
4.17***
4.15***
4.15***
3.82***
4.12***
4.15***
4.03***
3.52**
4.03***
3.97***
3.84***

4.07***

4.00***

4.09***

4.20***

4.10***

0.03

2.64**

1.46

4.05***
3.28**
3.32**
3.32**
2.84**
3.80***

3.95***
3.70***
3.65**
3.71***
3.50**
3.73***

4.23***
3.83***
3.81***
3.80***
3.58**
4.07***

4.27***
3.43**
3.99***
3.93***
3.79***
4.24***

4.15***
3.84***
3.82***
3.81***
3.62**
4.01***

0.1
0.56
0.49
0.49
0.78
0.21

3.15**
2.37**
2.48**
2.34**
3.04**
2.07*

1.00
1.47
1.33
1.47
0.58
1.94

3.24**
3.48**
3.56**
2.80**
3.45**
2.91**
3.51**

3.75***
3.98***
4.22***
3.27**
3.67**
3.64**
3.73***

3.84***
3.75***
4.29***
3.20**
4.21***
3.75***
3.89***

4.03***
4.23***
4.42***
3.45**
4.27***
3.78***
3.75***

3.88***
3.98***
4.31***
3.31**
4.05***
3.72***
3.85***

0.64
0.5
0.75
0.51
0.6
0.81
0.35

2.27*
2.56**
2.04*
2.40**
2.08*
2.25*
2.59**

1.61
1.42
2.27
0.91
1.97
1.47
1.26

2007

Moderation
Food security
Natural resources
Well-being
Happiness
Reasonableness
The reason for the
results
Knowledge and
Carefully
Honesty and integrity
Self-immunity
Total Vulnerability
Shock
Trend and Seasonal
Transforming
Structures and
Processes
Total Assets
Human capital
Social capital
Financial capital
Natural capital
Physical capital
Total Sufficiency
1

Compare
2007 and
Avg.

Neighbors

Mean
0.27
0.29
0.21
0.48
0.08
0.22
0.54

Mean
level
2.61**
2.42**
2.20*
3.52**
3.53**
2.8**
2.60**

Compare
Avg. and
Neighbors
Mean

Mean and level ; 1.00-2.33 = low * , 2.34-3.67 = medium ** , 3.68-5.00 = high ***
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1.08
0.78
0.58
1.13
0.63
1.23
1.24

