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บทคัดย่อ: การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการในการผลิตพืช ผลการวิจัย  
สรปุเป็นแนวคดิและแนวปฏบิตัใินการปลกูพชืให้เพยีงพอต่อการด�ารงชพีตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงได้ดงันี ้ คอื 1) พฒันาการ
ผลิตพืช 9 กลุ่มให้มีชนิดและปริมาณพืชเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน ส่วนในระดับชุมชนมีการร่วมกันปลูก
พืชเพื่อสาธารณะประโยชน์ และจัดสร้างเรือนเพาะช�าส�าหรับการเพาะขยายพันธุ์พืช 2) พัฒนาภูมิปัญญาการผลิตพืช โดย
ทดลองการผสมผสานภมูปัิญญาท้องถิน่กบัผลงานวจิยัทางวชิาการสมยัใหม่ 3) การจดักจิกรรมการเคลือ่นไหวทางสงัคม โดย
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างเอกลักษณ์ความเป็นต้นแบบ เผยแพร่ผลงานต้นแบบ จัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก และสร้างวาทกรรมการขับเคลื่อน “4 เสาหลักสู่ความพอเพียง” ได้แก่ หัวใจพอเพียง 9 พืชผสม
ผสานพอเพียง  ภูมิปัญญาภิวัตน์พอเพียง และด�ารงชีพพอเพียง 4) การพัฒนาตัวชี้วัดความพอเพียงในการผลิตพืช ประกอบ
ด้วย ปรมิาณความเพยีงพอของพชืใช้ประโยชน์ การลดต้นทนุ เพิม่รายได้ ความมัน่คงพชือาหาร ความเป็นอยู ่ความยัง่ยนืของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสุขมวลรวม การใช้เหตุใช้ผล ตรวจสอบติดตาม ความรู้ คุณธรรม ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบและทุน
ในการด�ารงชพี การประเมนิผลกระทบจากการพฒันาการผลติพชื พบว่าท�าให้เกษตรกรมรีายได้จากพชืเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 ราย
จ่ายทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 56.0  คะแนน ระดับความพอเพียงในการด�ารงชีพเพิ่มขึ้นจาก 3.51 เป็น 3.85  
ค�ำส�ำคัญ:  การผลิตพืช, เศรษฐกิจพอเพียง, ภาคใต้ตอนล่าง

ABSTRACT: The research aims to develop crop-production technology based on the sufficiency economy. The guidelines 
to increase crop production, in order to  meet the demand of sufficient for livelihood system, could be recommended as 
the following: 1) Developing production of 9 groups of crops to serve the demand of household sufficiently  with growing 
plant togetherness in community for public utilization, to building up a nursery plot at the community level.  2) Developing 
local wise knowhow for plant production by integrating local knowledge with academic knowledge. 3) Social movement 
stimulation relied on the concept of participated development, building identity, informing best practices, on-farm share 
and exchange knowledge, linkage with outside networks, and launching  to public relation  keywords as “the 4-pillar to 
sufficiency”, which are sufficient heart, 9-integreated sufficient plants, sufficient knowledge, and sufficient livelihood 
system. 4) Developing sufficient of crop production  indicators  that include with sufficiency of crops for utilization, 
cost reduction , increasing of income, security of food, development of livelihood, sustainability of natural resources, 
gross happiness, using of rationality, monitoring and inspecting, knowledge and integrity, self-immunity, and assets of 
living.  The evaluations of crop production development found that farmer’s plant incomes increased by 2.1%, on-farm 
spending decreased by 56.0%, and the overall sufficiency score increased from 3.51 to 3.85. 
Keywords:  Crops production, Sufficiency Economy, Lower Southern Thailand.
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บทน�ำ

การด�ารงชีพของเกษตรกรรายย่อยในภาคใต้มี

แนวโน้มพึง่พาตนเองได้น้อยลง ซึง่ส�านกังานสถติแิห่ง

ชาต ิ(2551) รายงานว่า พืน้ทีท่�าการเกษตรเฉลีย่ลดลง

จากปี 2541 ซึ่งมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 19.1 ไร่/ราย เป็น 

16.8 ไร่/ราย  ผู้ถือครองเนื้อที่ขนาดเล็กน้อยกว่า 6 ไร่  

มจี�านวนเพิม่ขึน้มากถงึร้อยละ 38.8 จ�านวนสมาชกิครวั

เรือนลดลงจาก 4.1 คน เป็น 3.6 คน จ�านวนผู้มีรายได้

จากการท�าการเกษตรอย่างเดยีวมเีพยีงร้อยละ 23.7 มี

หนี้สินเพื่อการเกษตรร้อยละ 33.3 โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 

89,772 บาทต่อครัวเรือน  ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) จึงได้

เสนอแนะมาตรการทีน่�าไปสูก่ารพึง่พาตนเอง เช่น ควร

ให ้ความรู ้ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะการ

ส่งเสรมิให้น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

ในการด�ารงชีวิต รวมทั้งมีการปลูกฝังแนวคิดการพึ่ง

ตนเองการพึง่พากนัและกนั และมกีารช่วยเหลอืเกือ้กลู

กัน เป็นต้น  การวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธี

การผลิตพืชให้เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ซึ่งจะน�ามาใช้เป็นค�าแนะน�าในการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืชและท�าให้

เกิดการเพิ่มระดับความพอเพียงในการด�ารงชีพของ

เกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างต้นแบบครัวเรือน

และชุมชนต้นแบบ

วิธีกำรศึกษำ

 วิธีการการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาแบบ

เกษตรกรมีส่วนร่วมใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดท�า 

ตวัชีว้ดัการผลติพชืตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการ

สังเคราะห์แนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้

ปัญหาความยากจนและการพฒันาทีย่ัง่ยนื จากนัน้คดั

เลอืกตวัแปรทีส่�าคญัเพือ่น�ามาใช้เป็นตวัชีว้ดัและน�าไป

ทดลองใช้วัดความพอเพียงในการผลิตพืช  2) การ

พฒันาการผลติพชืให้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี โดยการ

ส�ารวจชนดิ ปรมิาณ การปลกูพชืในครวัเรอืน พร้อมทัง้

วิเคราะห์ความพอเพียงต่อการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ด้านต่างๆ จากนัน้จดักจิกรรมรณรงค์จงูใจให้มกีารปลกู

พืชเพิ่มขึ้นในชนิดที่ยังขาดแคลน 3) การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น โดยการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

รวบรวมความรู ้ที่จะน�ามาใช้แก้ไขปัญหาทั้งจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ จากนั้นท�า

แปลงทดลองเพือ่ทดสอบวธิกีารแก้ไขปัญหา เกบ็ข้อมลู 

และสรุปผลการทดลอง 4) การจัดกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนความส�าเร็จใน

พัฒนาการผลิตพืช โดยเชื่อมโยงเครือข่าย จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการเป็นเกษตรกรต้นแบบ

และชุมชนต้นแบบ พร้อมกับสร้างวาทกรรมและอัต

ลักษณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา  5) การประเมิน

ผลกระทบการพัฒนาการผลิตพืชที่มีต่อการเพิ่มระดับ

ความพอเพยีงในการด�ารงชพี โดยส�ารวจความคดิเหน็

เกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตาม

รายการตัวชี้วัดต่างๆ และให้คะแนนระดับการปฏิบัติ

ตามตวัชีว้ดัซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบัจากน้อยทีส่ดุไปหามาก

ที่สุด (คะแนน 1-5) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ระหว่าง

ตวัชีว้ดั ตวัแปรอสิระ) กบัคะแนนความพอเพยีงในการ

ด�ารงชีพ(ตัวแปรตาม) และ 6) สถานที่ด�าเนินการ 

จ.พทัลงุ  ระยะเวลาด�าเนนิงาน ปี 2551-2553 เป็นการ

พัฒนาระดับครัวเรือน โดยคัดเลือกตัวแทนระบบการ

ปลูกพืช 11 ระบบรวม 11 คน  ปี 2554-2555  เป็นการ

พัฒนาระดับชุมชน คัดเลือก 2 ชุมชน คือชุมชนที่ลุ่ม

ข้าวและพชืผกัเป็นหลกั  ต.พญาขนั อ.เมอืง และ ชมุชน

ที่ดอนยางพาราเป็นหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 

จ.พัทลุง ชุมชนละ 30 คน รวม 60 คน

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1.  กำรจัดท�ำตัวชี้วัดกำรผลิตพืชตำมหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง  ผลการสังเคราะห์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�าริของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ผสมผสานกบัแนวความคดิการ

ด�ารงชีพอย่างยั่งยืน (Institute of Development  
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Studies, 2008) ระบบสังคมเกษตร (สมยศ, 2541) 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross National  

Happiness, GNH) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(Indigenous knowledge) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ

มีส่วนร่วม  การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) และวาท

กรรม (วีรพงษ์, 2551) สรุปได้เป็นตัวชี้วัดตามหลัก  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  

1) ด้านความพอประมาณในการผลิตพืช ได้แก่ 

ปริมาณการผลิตพืชที่เพียงพอต่อความต้องการใช้

ประโยชน์ การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ ความมั่นคง

ทางอาหาร พชืกบัความเป็นอยูใ่นครอบครวั เพือ่นบ้าน 

และสังคม พืชกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  

และพืชกับความสุขมวลรวม   2) ด้านความมีเหตุมีผล

ในการผลิตพืช ได้แก่ การใช้ภูมิปัญญาความรู้ในการ

คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช  การใช้เหตุใช้ผล 

การตรวจสอบตดิตาม ความรอบรู ้และคณุธรรมในการ

ผลิตพืช  3) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในการผลิตพืช 

ได้แก่ ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย

อย่างทนัททีนัใด (shock) ภมูคิุม้กนัจากภาวะแนวโน้ม

และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล(trend and  

seasonal) ภมูคิุม้กนัจากการเปลีย่นผ่านเชงิโครงสร้าง 

เช่น องค์กร และกระบวนการ เช่น นโยบาย กฎหมาย 

(Transforming structure and process) การสร้างภมูิ

ภูมิคุ ้มกันด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม  

ทุนธรรมชาติ ทุนการเงิน และทุนกายภาพ 

2.  กำรพฒันำกำรผลติพชืให้เพยีงพอต่อกำร

ด�ำรงชพีตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  ผลวจิยัพบว่า

วิธีการสร้างจิตส�านึกตามพระราชด�าริ “ปลูกป่าในใจ

คน” โดยการจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆ 

ครั้ง ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รณรงค์ ประชุม 

ศึกษาดูงาน และสนับสนุนการจัดหาพันธุ์พืชที่ไม่มีใน

ท้องถิ่น เป็นวิธีที่ท�าให้เกษตรกรมีการปลูกพืชเพิ่มขึ้น 

กล่าวคอืในระดบัครวัเรอืนพบว่ามกีารเพิม่ขึน้ของชนดิ

พืช 1.3 เท่า คือเพิ่มขึ้นจาก 22.9 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 

2551  เป็น 52.7  ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2555 โดยแบ่ง

พืชเป็น 9 กลุ่มพืช ดังนี้คือ พืชรายได้ เพิ่มขึ้นจาก 3.3 

ชนดิ เป็น 4.1 ชนดิ พชือาหาร เพิม่ขึน้มากจาก 7.8 ชนดิ 

เป็น 25.6 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นมาก

จาก 7.0 ชนิด เป็น 15 ชนิด  พืชสมุนไพรก�าจัดศัตรูพืช 

เพิ่มขึ้นน้อย คือ 1.6 เป็น 2 ชนิด  พืชไม้ใช้สอย เพิ่มขึ้น

น้อยจาก  1.5 ชนิด เป็น 2.8 ชนิด  พืชอนุรักษ์ดินและ

น�า้ เพิม่ขึน้น้อยจาก  0.5 ชนดิ เป็น 1.1 ชนดิ  พชือนรุกัษ์

พันธุ์กรรมท้องถิ่น เพิ่มขึ้นน้อยจาก 0.1 ชนิด เป็น 1.9 

ชนิด  พืชอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นน้อยจาก 0.5 ชนิด เป็น 

1.1 ชนิด พืชพลังงาน มีการปลูกปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้น 1 

ราย  ส่วนการพัฒนาพืชในระดับชุมชน พบว่าความ

ส�าเรจ็ในการพฒันาคอืต้องจดักจิกรรมให้มกีารร่วมกนั

ปลกูพชืเพือ่สาธารณะประโยชน์ทัง้ส่วนทีเ่ป็นพชือาหาร

และพืชกลุ่มอื่นๆ มีการจัดสร้างเรือนเพาะช�าชุมชน

ส�าหรบัการเพาะขยายพนัธุพ์ชืแจกจ่าย และพฒันาพชื

บางชนิดให้เป็นพืชเอกลักษณ์ชุมชน เช่น พัฒนาการ

ผลิตต้นตาหมัดในเชิงพาณิชย์ของชุมชน บ้านคู 

อ.กงหรา จ.พัทลุง เป็นต้น 

3.  กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตพืชที่

เหมำะสมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 

วิธีการที่จะท�าให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

และท�าให้เกษตรกรมีทักษะการเป็นนักวิจัย ภายใต้

ค�าขวัญ “1 คน 1 ภูมิปัญญาน�าพาชีวิตพอเพียง”  จะ

ต้องด�าเนินการพัฒนาภูมิปัญญาตามขั้นตอนดังนี้ 1) 

ร่วมวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืช 2) ร่วมศึกษาค้นคว้า

หาข้อมูลที่จะน�ามาแก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง โดย

รวบรวมภมูปัิญญาทีเ่ป็นลกัษณะด้านแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลิศของชุมชน (Best practices)  ผลงานวิจัย หนังสือ 

ระบบออนไลน์ ตลอดจนปรึกษาผู้รู้ และ ศึกษาดูงาน 

3) ร่วมสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ แล้ว

สรุปคัดเลือกออกมาเป็นวิธีการปฏิบัติอย่างน้อย 1-2 

วิธี 4) น�าวิธีการที่ได้มาทดลองท�าเปรียบเทียบกับวิธี

ปฏิบัติเดิม โดยทดลองตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 

ติดตามเก็บบันทึกข้อมูลผลการทดลองอย่างละเอียด

ทุกด้าน สรุปผลและทดลองซ�้าประมาณ 3 รุ่น จนกว่า

ได้ผลที่ยืนยันว่าวิธีไหนดีกว่าชัดเจน 5) ร่วมสรุปเป็น

ภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับตนเอง 6) ถ่ายทอดสู่

บุคคลอื่นๆเพื่อสืบทอดและพัฒนาต่อยอด  ผลการ

พฒันาตามขัน้ตอนดงักล่าวท�าให้ได้เทคโนโลยทีีเ่หมาะ

สมกับท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีผสมผสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้สาร
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เคมีในการผลิตพริก  การลดสารเคมีในการผลิตดาว

เรอืง  การผลติมงัคดุคณุภาพนอกฤด ูการเพิม่คณุภาพ

สละ การป้องกันก�าจัดแมลงวันทองเจาะผลมะระ การ

เพิ่มผลผลิตยางพารา และการปลูกพืชต่างระดับ 

เป็นต้น (Table 1)

Table 1  Appropriate technologies for plant production by integrating local knowledge with academic  
knowledge

Plant      Objective                Appropriate technologies

Chili - yield increasing 
- pesticides reducing

-	 fertilizer management: 15-15-15 , 46-0-0 ,13-13-21, Ca,B 
-	 wilt : lime , Bacillus subtilis , thrips : petroleum oil 

Marigold - pesticides reducing -	 caterpillars :  molasses trap , Tuba Root extract 
-	 thrips : petroleum oil
-	 wilt :  Bacillus subtilis, water management 

Mangosteen - quality and out of season -	 fertilizer management , water management  , pruning  

Salak - quality increasing -	 fertilizer management,  water management, gypsum

Bitter gourd - fruit fly management -	 sticky traps

Para rubber - yield increasing -	 chemical fertilizer and , organic fertilizer 

Multistory 
cropping 

- food and income 
  increasing

-	 4 levels multistory cropping  

4. จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ

สนับสนุนความส�าเร็จในการพัฒนาการผลิตพืช

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 	 ผลการวิจัยพบว่า	

ระหว่างการพัฒนาการปลูกพืชผสมผสานและการจัด

ท�าแปลงทดลองเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 จะ

ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้การ

ผลติพชื	เช่น	ตัง้กลุม่และคณะกรรมการพฒันาการปลกู

พชื	9	พชืผสมสานในชมุชน		พฒันาเกษตรกรและชมุชน

ให้เป็นต้นแบบ	สร้างอัตลักษณ์ความเป็นต้นแบบการ

ปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยใช ้สื่อ

สญัลกัษณ์	เช่น	ป้ายเครือ่งหมาย	ท�าการประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ผลงานด้วยสื่อต่างๆ	จัด	“เวทีวิจัยสัญจร”	คือ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในแปลงเกษตรกร

หมนุเวยีนกนัไปในแต่ละรายเดอืนละ	1	ครัง้		จดัเชือ่มโยง

กับเครือข่ายภายนอก	และการวิจัยได้สร้างวาทกรรม	

การพฒันาการผลติพชืตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่

ให้ง่ายต่อความเข้าใจ	และน�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ใน

การท�ากิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ	คือวาทกรรม	 “4	 เสา

หลักสู่ความพอเพียง”	ได้แก่				เสาหลักที่1		“หัวใจพอ

เพียง”		คือ	พัฒนาการเป็นครัวเรือนหรือชุมชนต้นแบบ	

หลักในการพัฒนา	 คือพัฒนาไร ่นาให้เป ็นแปลง

ตัวอย่าง	 พัฒนาทักษะการเป็นผู ้น�าและการเป็น

วิทยากร	 	 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ

ปลกูพชื		พฒันาพฤตกิรรมตามค�าสอนของในหลวง	จดั

แลกเปลี่ยนเรียนรู	้ 	 อบรม	ศึกษา	ดูงาน	 เชื่อมโยงกับ	

ผูอ้ืน่	เป็นต้น		เสาหลกัที	่2		“9	พชืผสมผสานและเกษตร

ผสมสานพอเพียง”	คือการพัฒนาการผลิตพืชให้เพียง

พอต่อการด�ารงชีพ	โดยจ�าแนกพืชเป็น		9	กลุ่ม	คือ	พืช

อาหาร	 	พืชรายได	้ 	พืชสมุนไพรสุขภาพ	พืชสมุนไพร

ศัตรูพืช	 พืชอนุรักษ์ดินและน�้า	 พืชอาหารสัตว์	 	 พืช

ใช้สอย	พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นพื้นเมือง	และพืช

พลงังาน		เสาหลกัที	่3		“ภมูปัิญญาภวิตัน์พอเพยีง”	คอื	

พฒันาเกษตรกรให้เป็นนกัวจิยั	สามารถทดลอง	ค้นคว้า	

หาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง	ตามค�าขวัญ	“1	คน	1	

ภูมิปัญญา	น�าพาชีวิตพอเพียง	เสาหลักที่	4	“ด�ารงชีพ

พอเพียง”	 	 คือพัฒนาการด�ารงชีพตามหลักความพอ

ประมาณ	ความมีเหตุผล	 ความมีภูมิคุ้มกัน	 มีความ

รอบรู้	และมีหลักคุณธรรม
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5. การประเมินผลกระทบการพัฒนาการผลิต

พืชที่มีต่อความพอเพียงในการด�ารงชีพ	 	 ผลการ

วิจัยพบว่าการพัฒนาตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น	 ได้

ท�าให้เกษตรกรมีระดับความพอเพียงในการด�ารงชีพ

เพิ่มขึ้น	 	 กล่าวคือ	 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	 จากพืช	

95,311	บาท/ครวัเรอืน/ปี	คดิเป็นร้อยละ	67.9	ของราย

ได้ทัง้หมด	เพิม่ขึน้จากก่อนพฒันาร้อยละ	2.1	รายจ่าย

เพื่อลงทุนการเกษตร	 16,730	 บาท	 ลดลงจากก่อน

พัฒนา	ร้อยละ	56.0		ค่าใช้จ่ายค่าอาหารที่เป็นพืชผัก

ผลไม้ลดลงร้อยละ	50.1	รายจ่ายเพื่อด�ารงชีพอื่นๆ	ลด

ลงร้อยละ	22.4	การพฒันาท�าให้คะแนนความพอเพยีง

ในการด�ารงชพีของเกษตรกรต้นแบบเพิม่ขึน้จาก	3.51	

เป็น	3.85		ด้านการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความพอ

เพียง	 ได้แก่	 ทุนมนุษย์	 (r=0.796**)	 คุณธรรมความ

เพียร	 (r=0.714*)	 และความสุขมวลรวม	 (r=0.676*)	

หมายความว่า	 หากมีการพัฒนาตัวแปรเหล่านี้ให้มี

คะแนนมากขึน้กจ็ะส่งผลให้ระดบัความพอเพยีงในการ

ด�ารงชีพเพิ่มมากขึ้นตาม			ส่วนในระดับของชุมชน	พบ

ว่า	ระดบัความพอเพยีงในการด�ารงชพีของชมุชนพืน้ที่

ลุ่มข้าวและพืชผักเป็นหลักมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก	2.98		

เป็น	3.48		ซึง่ต�า่กว่าชมุชนพืน้ทีด่อนยางพาราเป็นหลกั	

ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก	2.92	 	 เป็น	4.22	ทั้งนี้เกิดจาก

ลักษณะภูมิสังคมของเขตพื้นที่ดอนเป็นไทยมุสลิมมี

ระบบพืชที่ค่อนข้างหลากหลายยั่งยืนมากกว่าในเขต

ไทยพุทธในพื้นที่ลุ่มที่มีปัญหาน�้าท่วมขัง	(Table 2)				

Table 2  Level of self-sufficiency livelihood of Phatthalung farmers

Indicators Household Community

Before
(2007)
(n=11)

After
(2008-2010) 

(n=11)

Neighbor
(2010)
(n=55)

Lowland
(n=30)

Upland
(n=30)

2011 2012 2011 2012
1. Total  moderate practice score 3.43 3.69 2.92 3.02 3.47 3.28 4.68
   1.1 Plants and wellbeing 4.15 4.63 3.52 3.02 3.47 3.28 4.68
   1.2 Plants and food security 2.92 3.21 2.42 - - - -
   1.3 Sustainable of natural resources 2.57 2.78 2.2 - - - -
   1.4 Plant and happiness 4.07 4.15 3.53 - - - -
2.Total  rationality score - - - 3.85 4.50 3.55 4.65
   2.1 Reasoning 3.3 3.84 2.6 3.90 4.68 3.30 5.00
   2.2 Monitoring - - - 3.75 4.60 3.28 4.60
   2.3 Knowledge 4.07 4.1 2.64 3.73 4.20 3.15 4.05
   2.4 Moral conduct 4.05 4.15 3.15 4.05 4.50 4.48 4.95
3. Total self-immunity score 3.32 3.82 2.48 2.30 2.77 2.15 3.27
   3.1 vulnerability  context : Shock 3.32 3.81 2.34 2.60 2.58 2.28 3.47
   3.2 vulnerability  context : Trend and seasonal 2.84 3.62 3.04 2.40 3.20 2.25 3.55
   3.3 Transforming structure and process 3.8 4.01 2.07 1.88 2.50 1.92 2.80
4. Total capital score 3.24 3.88 2.27 2.75 3.20 2.68 4.17
   4.1 Human capital 3.48 3.98 2.56 2.88 3.02 2.82 4.67
   4.2 Knowledge and skill  - - - 2.37 3.13 2.20 2.95
   4.3 Social capital 3.56 4.31 2.04 3.40 3.48 3.37 4.95
   4.4 Financial capital 2.8 3.31 2.4 3.12 3.08 3.07 4.33
   4.5 Natural  Capital 3.45 4.05 2.08 2.47 2.92 2.43 3.93
   4.6 Physical  capital 2.91 3.72 2.25 2.23 3.53 2.20 4.13
5. Total score of sufficiency economy 3.51 3.85 2.59 2.98 3.48 2.92 4.22
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สรุป

การพัฒนาการผลิตพืชตามแนวคิดของหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง  ผล

การวิจัยสรุปเป็นหลักแนวคิดหรือแนวปฏิบัติได้ดังนี้  

คือ 1) เพิ่มการผลิตพืช 9 กลุ่ม ได้แก่ คือ พืชอาหาร   

พืชรายได้  พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรศัตรูพืช  

พืชอนุรักษ์ดินและน�้า พืชอาหารสัตว์  พืชใช้สอย  

พชือนรุกัษ์พนัธกุรรมท้องถิน่พืน้เมอืง และพชืพลงังาน  

ให้มีชนิดและปริมาณพืชเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

ในครัวเรือน ส่วนการพัฒนาพืชในระดับชุมชน ควรมี

การร่วมกันปลูกพืชเพื่อสาธารณะประโยชน์ และจัด

สร้างเรือนเพาะช�าส�าหรับการเพาะขยายพันธุ ์พืช   

2) พัฒนาภูมิปัญญาการผลิตพืช โดยการฝึกฝนทักษะ

การวิจัยแก่เกษตรกร คือ วิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืช 

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้

จากแหล่งต่างๆ ที่จะน�ามาแก้ปัญหา สังเคราะห์ความ

รู้ที่ได้มาสรุปเป็นวิธีการปฏิบัติ 1-2 วิธี และน�ามาทดล

องท�าเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิม  ติดตามบันทึก

ข้อมูลการทดลอง สรุปผล และทดลองซ�า้ประมาณ 3 

รุ่น สรุปเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองและ

ถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นๆเพื่อสืบทอดและพัฒนาต่อยอด  

3) จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุน

ความส�าเร็จในการพัฒนาการผลิตพืช โดยใช้การ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม  สร้างเอกลักษณ์ความเป็น

เกษตรกรและชุมชนต้นแบบ จัด “เวทีวิจัยสัญจร” เพื่อ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงาน และ

เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

พร้อมกับขับเคลื่อนวาทกรรม “4 เสาหลักสู่ความพอ

เพียง” ได้แก่  หัวใจพอเพียง  9 พืชผสมผสานพอเพียง  

ภูมิป ัญญาภิวัตน์พอเพียง และด�ารงชีพพอเพียง   

4) สร้างตัวชี้วัดความพอเพียงในการผลิตพืช ประกอบ

ด้วย ปรมิาณความเพยีงพอของพชืใช้ประโยชน์ การลด

ต้นทุน การเพิ่มรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร ความ

เป็นอยู่ ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ความสุข

มวลรวม การใช้เหตใุช้ผล การตรวจสอบตดิตาม ความ

รู้ ภูมิปัญญา คุณธรรม ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบจาก

ภายในและภายนอก และต้นทุนในการด�ารงชีพ  การ

ประเมนิผลการพฒันาการผลติพชืตามตวัชีว้ดัดงักล่าว 

พบว่าท�าให้เกษตรกรมรีายได้จากพชืเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 

รายจ่ายเพื่อลงทุนทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 56.0  

มีคะแนนระดับความพอเพียงในการด�ารงชีพของครัว

เรือนต้นแบบเพิ่มขึ้นจาก 3.51 เป็น 3.85 คะแนนการ

ด�ารงชพีของชมุชนพืน้ทีลุ่ม่เพิม่ขึน้จาก 2.98 เป็น 3.48  

ซึง่ต�า่กว่าชมุชนพืน้ทีด่อนทีเ่พิม่ขึน้จาก 2.92  เป็น 4.22  

ประโยชน์อื่นๆของงานวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถปรับใช้

กับชุมชนเกษตรได้ทั่วประเทศ และเป็นงานวิจัยที่

แสดงออกถงึความจงรกัภกัดใีนการน�าพระราชด�ารมิา

ปรับใช้ขยายผลให้เป็นประโยชน์กับประชาชน

ข้อเสนอแนะ  เงือ่นไขความส�าเรจ็ของการน�าผล

การวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างาน

แบบมส่ีวนร่วม และด�าเนนิการพฒันาแบบองค์รวมทัง้

ทางด้านการผลติพชื การเกษตรอืน่ๆ และการด�ารงชพี  

ค�ำขอบคุณ

งานวิจัยการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช ได้รับค�าปรึกษาเป็นพิเศษ

จากนายไพโรจน์ สุวรรณจินดา อดีตรองอธิบดีกรม

วิชาการเกษตร นายสมเจต์ ประทุมมินท์ อดีตหัวหน้า

ผู้เชี่ยวชาญ และนางนลินี จาริกภากร ผู้เชี่ยวชาญฯ 

สวพ.8 นอกจากนัน้ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร

กรมวิชาการเกษตร และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งผู้บริหาร 

ผู้น�าเกษตรกร และชุมชนที่ร่วมท�างานวิจัยในจังหวัด
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