
วจัิยและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงของชุมชนต้นแบบในจังหวดัพทัลุง 
 
พชิิต สพโชค1 อาอฉ๊ีะ ละใบจิ1  มานิตย์  แสงทอง1 อริย์ธัช เสนเกตุ1  สุชาต ิไชยพนัธ์1 จริะ สุวรรณประเสริฐ2 

 
บทคัดย่อ 

ด าเนินในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 (บา้นล า) ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 36 
ครัวเรือน ด าเนินการพฒันาโดยใชต้น้แบบจากการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยวิ์จยั
และพฒันาการเกษตรพทัลุง ตามวาทกรรม  “4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง” ไดแ้ก่ หวัใจพอเพียง, 9 พืชผสมผสานพอเพียง, 
ภูมิปัญญาภิวตัน์พอเพียง และด ารงชีพพอเพียง ผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรสามารถพฒันาไร่นาใหเ้ป็นแปลง
ตวัอย่าง สามารถพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและการเป็นวิทยากรโดยผ่านกระบวนการจดัเวทีวิจยัสัญจร และสามารถ
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปลูกพืช พฒันาพฤติกรรมตามค าสอนของในหลวง และจากกระบวนการ
ขบัเคล่ือนทางสงัคม เวทีวิจยัสญัจร ส่งผลใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 3.38 คะแนนอยู่ในระดบัปาน
กลางเป็น 3.75 คะแนน อยูใ่นระดบัดีมาก ผลการพฒันา 9 พืชผสมผสาน พบว่า ชุมชนมีการปลูกพืชเพ่ิมข้ึน โดยเป็นพืช
อาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือพืชรายได ้พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และพืชไมใ้ชส้อย ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีร่วมกบัชุมชนวาง
แผนการพฒันาระบบการปลูกพืชและเพ่ิมชนิดพืชให้เพียงพอต่อความตอ้งการของครัวเรือนและชุมชน โดยการจดัหา
พนัธ์ุพืช เพาะขยายพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน ซ่ึงชุมชนเป็นผูด้  าเนินการหลกั และ ศวพ.พทัลุง สนับสนุนบางส่วน ผลการ
พฒันา พบวา่ ชุมชนมีการปลูกพืชเพ่ิมข้ึนจาก 42.7 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2556 เป็น 78 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2558  ผลการ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสม “ภูมิปัญญาภิวฒันพ์อเพียง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เร่ืองการผลิต
ถัว่ลิสงและถัว่หร่ัง วิธีการปลูก การดูแลรักษา และพนัธ์ุ ปีงบประมาณ 2557 ศวพ. พทัลุงจึงวางแผนการทดลองร่วมกบั
ชุมชน โดยเปรียบเทียบ 2 วิธีการ คือ วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบ ผลการทดลองถัว่ลิสง พบว่า วิธีทดสอบมีน ้าหนกัฝัก
สดรวมมากกว่าวิธีของเกษตร เท่ากบั 64.9 กิโลกรัม และ 60.5 กิโลกรัม ตามล าดบั และมีจ านวนฝักดีมากกว่าวิธีของ
เกษตรกร รวม 6,715 และ 5,158 ฝัก ตามล าดบั ส่วนฝักเสียวิธีทดสอบมีฝักเสียนอ้ยกวา่วิธีของเกษตรกรเท่ากบั 1,148 และ
1,386 ฝัก ตามล าดบั ผลการทดลองถัว่หร่ัง พบว่า วิธีเกษตรกรมีผลผลิตรวมมากกว่าวิธีทดสอบ เท่ากบั 41.8 กิโลกรัม 
และ 36.5 กิโลกรัม ตามล าดบั เน่ืองจากวิธีของเกษตรกรมีจ านวนตน้ต่อพ้ืนท่ีมากกว่าวิธีทดสอบ แต่วิธีทดสอบมีจ านวน
ฝักดีมากกว่าวิธีของเกษตรกร เท่ากบั 9,546 และ 5,036 ฝัก ตามล าดบั ส่วนฝักเสียวิธีทดสอบมีฝักเสียมากกว่าวิธีของ
เกษตรกรเท่ากบั 2,224 และ1,139 ฝัก ตามล าดบั ปี 2558 เกษตรกรตอ้งการผลิตเมลด็พนัธ์ุไวใ้ชเ้อง เน่ืองจากเมลด็พนัธ์ุมี
ราคาแพง ศวพ.พทัลุง จึงจดัอบรมใหแ้ก่เกษตร ผลการด าเนินงาน พบว่า ถัว่ลิสงมีผลผลิตรวม 8,023 กิโลกรัม/พ้ืนท่ี 14.2 
ไร่ เฉล่ีย 565 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนถัว่หร่ังไดผ้ลผลิตรวม 3,125 กิโลกรัม/พ้ืนท่ี 7.4 ไร่ เฉล่ีย 420กิโลกรัม/ไร่   ผลการ
เปรียบเทียบขอ้มูลการด ารงชีพปี 2556 พบว่า มีคะแนนเท่ากบั 2.96 อยู่ในระดบัปานกลาง ระหว่างเขา้ร่วมโครงการปี 
2557  มีคะแนนเพ่ิมเป็น 3.30 แต่อยูใ่นระดบัปานกลาง และปี 2558 มีคะแนนเท่ากบั 3.43 อยูใ่นระดบัดีมาก  
ค าส าคัญ: 4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง 

                                                 
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 
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ค าน า 
ปี 2551-2555 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ไดศึ้กษาการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ในจงัหวดัพทัลุง โดยในการศึกษาไดคิ้ดคน้พฒันาเทคนิควิธีในการ
น้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหลกัปรัชญาค าสอนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ไดท้รงพระราชทานไวม้าประยุกต์ใชใ้นการผลิตพืชให้เป็นรูปธรรมส าหรับแนะน าเกษตรกรและ
ผูเ้ก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ ้มกันท่ีดีต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมใหค้นในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง อยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุข และอยูร่่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยืน  

ปี 2556-2558 น ารูปแบบการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตพืชมาขยายสู่ชุมชนอ่ืนเพ่ือ
พฒันาวิธีการผลิตพืชให้เหมาะสมกบักบัชุมชนและสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการศึกษา
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาวิธีการผลิตพืชให้เหมาะสมกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะน าใชเ้ป็น
ค าแนะน าการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการผลิตพืช และใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัและพฒันาเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความพอเพียงในการด ารงชีพของเกษตรกรอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือสร้างครัวเรือนและชุมชนตน้แบบ
ในการพฒันาการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจ  
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์  
 พนัธ์ุพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์สารปรับปรุงดิน วสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ วสัดุในการจดัประชุม อบรม 
อุปกรณ์บนัทึกภาพ และป้ายประชาสมัพนัธ์ 

วิธีการ วางแผนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. รวบรวมขอ้มูลมือสองจากแหล่งต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตร
อ าเภอ พฒันาการจงัหวดัพทัลุง เป็นตน้ 
 2. คดัเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจขอ้มูลระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบ ได้
ทั้งหมดจ านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย พ้ืนท่ี ม.7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง, ม.1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน, ม.2 ต.แม่ขรี อ.
ตะโหมด และ ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พทัลุง  
 3. ด าเนินการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชโดยใช ้วาทกรรม 4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง ไดแ้ก่  

เสาหลกัท่ี 1 “หวัใจพอเพียง”   เป้าหมายการพฒันา คือ การเป็นครัวเรือน หรือชุมชนตน้แบบ หลกัใน
การพฒันาคือ พฒันาไร่นาใหเ้ป็นแปลงตวัอย่าง พฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและการเป็นวิทยากร พฒันาทกัษะ
ความรู้ความสามารถในการปลูกพืช พฒันาพฤติกรรมตามค าสอนของในหลวง เช่น เปิดใจท่ีจะรับการพฒันา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรม ศึกษา ดูงาน เช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น มีความคิดแง่บวก และมีจิตอาสากลา้เป็นตวัแทน  

เสาหลกัท่ี 2 เร่ือง “9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง” คือ มีพืชหลากหลายและเกษตร 
ผสมผสานเพียงพอต่อการด ารงชีพ ต่อความตอ้งการ และความจ าเป็น ในระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน และ
เพียงพอเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารจดัระบบการปลูกแบบผสมผสานท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง เช่น ปลูกแบบพืชต่างระดบั ปลูกแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรดีท่ีเหมาะสม และเกษตร
อินทรีย ์เป็นตน้ 9 พืชผสมผสาน คือ การปลูกพืช 9 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. พืชอาหาร    ปลูกใหพ้อกิน เหลือเผื่อเพ่ือนบา้น 
2. พืชรายได ้   ปลูกใหพ้อขาย ปลูกหลายอยา่ง คุม้กนัความเส่ียงดา้นตลาด 
3. พืชสมุนไพรสุขภาพ  ปลูกใหเ้ป็นตูย้าประจ าบา้น บ าบดัพ้ืนฐานและโรคประจ าตวั 
4. พืชสมุนไพรศตัรูพืช  ปลูกเพ่ือทดแทนการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
5. พืชอนุรักษดิ์นและน ้า   ปลูกเพ่ือรักษาฟ้ืนฟู ดิน รักษาน ้า 
6. พืชอาหารสตัว ์   ปลูกไวเ้สริมเสบียงคลงัอาหารสตัวส์ ารองขา้งบา้น 
7. พืชใชส้อย    ปลูกไวใ้ชส้ร้างขน า ท าคา้ง สร้างบา้น 
8. พืชอนุรักษพ์นัธุกรรมทอ้งถ่ินพ้ืนเมือง  ปลูกเพ่ือเอาของดีกลบัคืนมา และไวใ้หลู้กหลานไดห้วงแหน 
9. พืชพลงังาน    ปลูกไวพ่ึ้งตนเองทางพลงังานในอนาคตและปัจจุบนั 
เสาหลกัท่ี 3 “ภูมิปัญญาภิวฒัน์พอเพียง” คือ เกษตรกรสามารถเป็นนกัวิจยั ทดลอง คน้ควา้ หาความรู้ 

และสร้างภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ผสมผสานเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 
และองคค์วามรู้ต่างๆท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายมากมายเขา้ดว้ยกนัและเผยแพร่ใหลู้กหลานและเพ่ือนบา้นใช้
ประโยชนต่์อไป ขั้นตอน กิจกรรม การพฒันา “ภูมิปัญญาภิวตันพ์อเพียง” ในการผลิตพืช 
 1. วิเคราะห์ สถานการณ์ และ ปัญหา ในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัๆ หรือปัญหาในการท างาน หรือความ
ตอ้งการ  
 2. ศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชหรืองานอยา่งกวา้งขวาง โดยรวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาผูน้ าชุมชน (Best practices) ภูมิปัญญาบุคคลตวัอยา่ง บุคคลคน้แบบท่ีตนเองศรัทธา (Idol) คน้ควา้จาก
หนงัสือเอกสาร จากระบบออนไลน ์ตลอดจนปรึกษาผูรู้้ และ ศึกษาดูงาน 
 3. สงัเคราะห์ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ  หรือเลือกจากตน้แบบท่ีเหมาะสมกบัตนเองแลว้สรุป
คดัเลือกออกมาเป็นวิธีการปฏิบติัอยา่งนอ้ย 1-2 วิธีการ 
 4. น าวิธีใหม่ มาทดลองท าเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัเดิม โดยทดลองตามหลกัวิชาการท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิทยาศาสตร์  
 5. ติดตามเกบ็บนัทึกขอ้มูลผลการทดลองอยา่งละเอียดทุกดา้น เป็นรายวนั รายสปัดาห์   
 6. สรุปผล และทดลองซ ้าประมาณ 3 รุ่น จนกวา่ไดผ้ลท่ียืนยนัวา่วิธีไหนดีกวา่ชดัเจน  
 7. สรุปเป็นบทเรียน ใหคุ้ณค่า สร้างเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง   
 8. ถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืนเพ่ือสืบทอดและพฒันาต่อๆไป    

เสาหลกัท่ี 4 “ด ารงชีพพอเพียง” โดยยึดหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ความมีภูมิคุม้กนั มีความรอบรู้ มีหลกัคุณธรรม ขั้นตอนการพฒันา คือ วิเคราะห์ระดบัความพอเพียงในการด ารง
ชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละดา้น วิธีการส ารวจขอ้มูลการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เก็บขอ้มูลตวัแปรวดัความพอเพียงในการผลิตพืช 
ซ่ึงรายการตวัช้ีวดัการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัและพฒันา มีดงัน้ี  

1. ตวัช้ีวดัดา้นความพอประมาณในการผลิตพืช ไดแ้ก่  
1.1. ปริมาณการผลิตพืชท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชป้ระโยชน ์ 
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1.2. การลดตน้ทุน เพ่ิมรายได ้ ความพอใจในสมดุลรายไดร้ายจ่าย 3. ความมัน่คงทางอาหาร หรือ
ความสามารถในการผลิตพืชอาหารไดด้ว้ยตนเอง 4. พืชกบัความเป็นอยู่ในครอบครัว ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์
จากพืช การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการผลิตพืช และความภาคภูมิใจในอาชีพการปลูกพืช 5. พืชกบั
ความเป็นอยู่กบัเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ การใหค้ าปรึกษาการผลิตพืชแก่ผูอ่ื้น การช่วยเหลือดา้นแรงงาน เคร่ืองมือ
การเกษตร และแบ่งบนัพืช 6. พืชกบัความเป็นอยูใ่นสงัคม ไดแ้ก่ การร้ือฟ้ืนประเพณีชุมชนดา้นพืช การส่งเสริม
บทบาทเยาวชน ผูสู้งอายุ การร่วมมือกบัชุมชน และหน่วยงานต่างๆในการท ากิจกรรมการผลิตพืช 7. พืชกบั
ความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวนสัตวท่ี์ควบคุมศตัรูพืชตาม
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนท่ีป่าของชุมชน 8. พืชกบัความสุขมวลรวม ทศันคติท่ีมีต่อส่ิง
รอบตวัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะน ามาสู่ความพึงพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิต  

2. ตวัช้ีวดัดา้นความมีเหตุผลในการผลิตพืช ไดแ้ก่  
2.1. การใชภู้มิปัญญาความรู้ในการคิดคน้พฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
2.2. การใชเ้หตุใชผ้ลในการผลิตพืช ไดแ้ก่ วิเคราะห์ วางแผน หาความรู้จากเอกสาร ดูงาน ขอ

ค าปรึกษา วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหา ศึกษาการตลาด ประเมินรายไดร้ายจ่าย  
2.3. การตรวจสอบติดตามการผลิตพืช ไดแ้ก่ การตรวจสอบโรคแมลง ติดตามสถานการณ์การตลาด 

การบนัทึกขอ้มูล การสรุปทบทวนความรู้ และผลตอบแทน  
2.4. ความรอบรู้ในการผลิตพืช ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองศตัรูพืช ธาตุอาหาร การใชปุ๋้ย และการบ ารุงดิน  
2.5. คุณธรรมในการผลิตพืช ไดแ้ก่ จิตสานึกความรับผิดชอบเร่ืองไม่จ าหน่ายผลผลิตท่ีมีสารพิษตกคา้ง

ในผลผลิต ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ไม่สะอาด การท้ิงสารเคมี และการเปิดเผยขอ้มูลขอ้เทจ็จริง  
3. ตวัช้ีวดัดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัในการผลิตพืช ไดแ้ก่  
3.1. ภูมิคุม้กนัจากผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายอย่างทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสียหาย

จากศตัรูพืชระบาด ภยัธรรมชาติ การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน และการใชเ้งินฉุกเฉิน  
3.2. ภูมิคุม้กนัจากภาวะแนวโนม้และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสียหายจาก

แนวโนม้ผลผลิตตกต ่า ราคาตกต ่า ราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึน และการใชห้น้ีตามระยะเวลา  
3.3. ภูมิภูมิคุม้กนัจากการเปล่ียนผ่านโครงสร้าง/การพฒันา ไดแ้ก่ การป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีจะ

เกิดจากการแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย และโครงการพฒันาของรัฐ  
3.4. การสร้างภูมิภูมิคุม้กนัดว้ยการพฒันาทุนด ารงชีพ ทุนมนุษย ์ ไดแ้ก่ ความรู้ทกัษะดา้นพืช เร่ือง

จดัการดิน ทดสอบความงอก ขยายพนัธ์ุ ผสมพนัธ์ุ ปุ๋ยพืช ตวัห ้ าตวัเบียน สารสกดัพืชสมุนไพร การเลือกใช้
สารเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ไมผ้ลนอกฤดู การเพ่ิมคุณภาพ การเก็บรักษา แปรรูป ความเป็นผูน้ า การอบรมดู
งาน ติดตามข่าวสารความรู้จากส่ือต่างๆ ทุนสังคม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายภายใน
ภายนอก และภาครัฐ ทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ ท ากิจกรรมอนุรักษดิ์นน ้า อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ ป่าชุมชน ไมย้ืนตน้
ในไร่นา หมุนเวียนของเหลือใช้ และพลงังานทดแทน ทุนการเงิน ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การมีเงินออม 
การไดรั้บการช่วยเหลือการลงทุน ทุนกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัหาแหล่งน ้า ความสะดวกการคมนาคม เคร่ืองมือ
ทางการเกษตร และ ไฟฟ้าในไร่นา  
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4. กระบวนการขบัเคล่ือนทางสังคมเพ่ือสนับสนุนความส าเร็จในการพฒันาการผลิตพืชตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ จดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาการปลูกพืช เช่น อบรม ศึกษา ดูงาน ฝึกทกัษะการ 
ผลิตพืช พร้อมทั้งจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาเกษตรกรโดยฝึกทกัษะการเป็นวิทยากร และการ
พฒันาแปลงใหเ้ป็นแปลงตน้แบบ  

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จากการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบในจงัหวดั
พทัลุง ผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่รวบรวมขอ้มูลขอ้มูลมือสองจากแหล่งต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และคดัเลือกพ้ืนท่ี
เพ่ือส ารวจขอ้มูลระบบการปลูกพืชของชุมชนจาก 4 ชุมชน พบวา่ พ้ืนท่ีท่ี ศวพ.พทัลุง สามารถเขา้ไปด าเนินการ
งานวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตน้แบบ คือ พ้ืนท่ี ม.7 ต.ร่มเมือง อ.
เมือง จ.พทัลุง เน่ืองจากมีความพร้อมในดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายของพนัธ์ุพืช อาชีพและ
บุคคล 
 1. ผลการด าเนินการโดยใช ้วาทกรรม 4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง  
 1.1 ผลการจดักิจกรรมหัวใจพอเพียงในชุมชน พบว่า เกษตรกรสามารถพฒันาไร่นาให้เป็นแปลง
ตวัอย่าง สามารถพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าและการเป็นวิทยากรโดยผ่านกระบวนการจดัเวทีวิจยัสัญจร และ
สามารถพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปลูกพืช พฒันาพฤติกรรมตามค าสอนของในหลวง เช่น เปิดใจ
ท่ีจะรับการพฒันา แลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรม ศึกษา ดูงาน เช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น มีความคิดแง่บวก และมีจิตอาสากลา้
เป็นตวัแทน  
 1.2 ผลการพฒันา 9 พืชผสมผสาน พบว่าชุมชนมีพืชอาหารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มะเขือ ข่า ขม้ิน พริก 
มะนาว มะกรูด มะละกอ เป็นตน้ รองลงมาคือพืชรายได ้ไดแ้ก่ ยางพารา พืชไร่ และไมผ้ล พืชสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ ไดแ้ก่ กระชายด า บอระเพด็ ฟ้าทะลายโจร และพืชไมใ้ชส้อย ไดแ้ก่ สะเดา ไผ่และทงั เป็นตน้ ซ่ึงจาก
การเกบ็ขอ้มูลพืชในปี 2556 พบวา่ ในชุมชนไม่ค่อยมีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืช และไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ต่อความตอ้งการ และความจ าเป็น ในระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน ดงันั้นจึงท างานร่วมกบัชุมชน
ในการวางแผนพฒันาระบบการปลูกพืชและเพ่ิมชนิดพืชใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของครัวเรือนและชุมชน 
และจดัหาพนัธ์ุพืช เพาะขยายพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ินโดยชุมชนเป็นหลกัและศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง
สนบัสนุนบางส่วน เช่น เมลด็พนัธ์ุผกัและตน้พนัธ์ุชะอม ผกัเหลียงและตาหมดั ผลการเปรียบเทียบจ านวนชนิด
พืชก่อนและหลงัการด าเนินงาน พบว่ามีการปลูกเพ่ิมข้ึนจาก 42.7 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2556 เป็น 78 ชนิด/
ครัวเรือน ในปี 2558 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยแบ่งพืชเป็น 9 กลุ่มพืชดงัน้ี  
 1 พืชรายได ้เพ่ิมข้ึนจาก 10.2 ชนิด เป็น 16.5 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น ยางพารา ขา้ว พืชไร่ เช่น ถัว่หร่ัง ถัว่ลิสง 
ไมผ้ล เช่น ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง และพืชผกั เช่น ผกัหวาน พริก มะเขือ ขา้วโพดหวาน เผือก มนัข้ีหนู และ
ผกัชี เป็นตน้ 
 2 พืชอาหาร เพ่ิมข้ึนจาก 19.9 ชนิด เป็น 29.5 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น ขา้ว พืชเคร่ืองแกง ผกัผลไม ้ เช่น 
พริก ขม้ิน ข่า ตะไคร้ ชะอม ตาหมดั ผกักดู ผกับุง้ ผกัหวาน และผกัเหรียง เป็นตน้ 
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 3 พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ิมข้ึนจาก 3.5 ชนิด เป็น 14.5 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น ไพล กระชายด า ย่าน
นาง ฟ้าทะลายโจร หญา้หนวดแมว ยี่หร่า ท ามงั ขิงแดง กระทือ เป็นตน้ 
 4 พืชสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช เพ่ิมข้ึนนอ้ย คือ 1.0 เป็น 1.6 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น ทุเรียนเทศ ข่า ตะไคร้
หอม สะเดา และยาสูบ เป็นตน้ 
 5 พืชอาหารสัตว ์ เพ่ิมข้ึนนอ้ยจาก 1.0 ชนิด เป็น 2.3 ชนิด เช่น หญา้หวายขอ้ หญา้รูซี หญา้มนัมาเลย ์
หญา้เนเปียร์แคระ ออ้ยอาหารสตัว ์และหญา้อะตราตั้ม เป็นตน้  
 6 พืชไมใ้ชส้อย เพ่ิมข้ึนนอ้ยจาก 2.5 ชนิด เป็น 5.0 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น สะเดา หมาก ไผ่ กะพอ้ สัก 
พญาสตับรรณ กระถินเทพา ยางนา สาคูและตะเคียน เป็นตน้  
 7 พืชอนุรักษดิ์นและน ้า เพ่ิมข้ึนนอ้ยจาก 1 ชนิด เป็น 1.2 ชนิด พืชท่ีปลูก คือ ปอเทือง และหญา้แฝก 
เป็นตน้ 
 8 พืชพลงังาน ไม่มีชนิดพืชเพ่ิมข้ึน พืชท่ีปลูก คือ ปาลม์น ้ามนั 
 9 พืชอนุรักษพ์นัธุกรรมทอ้งถ่ิน เพ่ิมข้ึนนอ้ยจาก 2.6 ชนิด เป็น 6.4 ชนิด พืชท่ีปลูก เช่น กะพอ้ ส้ม
โหละ๊จงักระ มนัหอม มะเม่า ก าช า หวา้ ละไม กระโดน ตน้โทะและมะฮวด เป็นตน้ 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจชนิดพืชระหวา่งปี 2556-2558 ของชุมชนบา้นล า ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พทัลุง 

กลุ่มพืช ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เพิม่ขึน้ชนิด/ครัวเรือน 

1. พืชรายได ้ 10.2 10.6 16.5 6.3 

2. พืชอาหาร 19.9 21 29.5 9.6 

3. พืชสมุนไพรสุขภาพ 3.5 3.9 14.5 11 

4. พืชสมุนไพรก าจดัศตัรูพืช 1 1 1.6 0.6 

5. พืชอาหารสตัว ์ 1 1.3 2.3 1.3 

6. พืชไมใ้ชส้อย 2.5 2.8 5 2.5 

7. พืชอนุรักษดิ์นและน ้า 1 1 1.2 0.2 

8. พืชพลงังาน 1 1 1 0 

9.พืชอนุรักษพ์นัธุกรรมทอ้งถ่ิน 2.6 2.9 6.4 3.8 

รวม 42.7 45.5 78 35.3 

 
1.3 ผลการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสม “ภูมิปัญญาภิวฒันพ์อเพียง  
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ และ ปัญหา ในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัๆ หรือปัญหาในการท างาน 

หรือความตอ้งการ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในชุมชนบา้นล าปลายปีงบประมาณ 2556 พบว่า เกษตรกรประสบปัญหา
กระบวนการผลิตพืชหลายชนิดแต่ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ถัว่หร่ังและถัว่ลิสง เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาด
ความรู้เร่ืองการผลิตถัว่ลิสงและถัว่หร่ัง วิธีการปลูก การดูแลรักษา และพนัธ์ุ  ปี 2557 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
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เกษตรพทัลุงจึงวางแผนการทดลองร่วมกบัชุมชนในการทดลองถัว่หร่ังและถัว่ลิสง โดยเปรียบเทียบ 2 วิธีการ 
คือ วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบ ซ่ึงการทดลองปลูกถัว่ลิสง มีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจ านวน 21 ราย 42 แปลง มี
วิธีการด าเนินงาน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวิธีการปลูกถัว่ลิสง 2 วิธีการ คือ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

การปฏิบัตงิาน วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน ไถดิน 2 คร้ัง และพรวน 1-2 คร้ัง เตรียมโดยการไถ 2 คร้ัง คร้ังแรกไถดะ

แลว้ตากดินไว ้10 วนั คร้ังท่ี 2 ไถพรวน 
2. อตัราเมลด็พนัธ์ุ 17 กิโลกรัม/ไร่ ถัว่ลิสงฝักแหง้ 20 กิโลกรัม/ ไร่ ถัว่ลิสงฝักแหง้ 
3. ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร ปลูกในหลุมลึก 5-8 

เซนติเมตร จ านวน 2-3 เมลด็ต่อหลุม 
30x30 เซนติเมตร จ านวน 2-3 เมลด็ต่อ
หลุม 

4.การก าจดัวชัพืช ควรก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน 1-2 คร้ัง 
เม่ือ 15 วนั หรือ 30-40 วนั หลงัถัว่ลิสง
งอก  

ดว้ยแรงงาน 1-2 คร้ัง เม่ือ 20 วนั หรือ 30-
40 วนั หลงัถัว่ลิสงงอก 

5.การพรวนดิน พรวนขา้งแถวถัว่ลิสงหลงัออกดอกและ
ก่อนแทงเขม็ ช่วงอาย ุ30-40 วนัหลงังอก 

พรวนดินขา้งแถวถัว่ลิสงหลงัออกดอก
และก่อนแทงเขม็ 

6. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24 อตัรา 30 
กิโลกรัม/ไร่ และโรยยิปซมับนตน้ถัว่
ลิสง ในช่วงออกดอกอตัรา 50กิโลกรัม /
ไร่  

บางรายไม่ใส่ปุ๋ยและบางรายใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15อตัรา 10 กิโลกรัม/ไร่ 

7. การเกบ็เก่ียว อายปุระมาณ 90-120 วนั อายปุระมาณ 90-120 วนั 
 

ผลการทดลองถัว่ลิสงในปี 2557  พบวา่ วิธีทดสอบมีน ้าหนกัผลผลิตรวมมากกวา่วิธีของเกษตรในพ้ืนท่ี
สุ่มเก็บตวัอย่างขนาดแปลง 2x4 เมตร เท่ากบั 64.9 กิโลกรัม และ 60.5 กิโลกรัม ตามล าดบั และมีจ านวนฝักดี
มากกวา่วิธีของเกษตรกรเท่ากบั 6,715 และ 5,158 ฝัก ตามล าดบั ส่วนฝักเสียวิธีทดสอบมีฝักเสียนอ้ยกว่าวิธีของ
เกษตรกรเท่ากบั 1,148 และ 1,386 ฝัก ตามล าดบั เน่ืองจากวิธีทดสอบมีระยะปลูกห่างท่ีระยะ 50x20 เซนติเมตร 
และปลูกเป็นแถวง่ายต่อการจดัการวชัพืชในขณะท่ีวิธีเกษตรกรปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตรและปลูกไม่เป็น
แถว ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 ขอ้มูลถัว่ลิสงในพ้ืนท่ีสุ่มเกบ็ตวัอยา่งขนาดแปลง 2x4 เมตร จากเกษตรกรจ านวน 21 ราย 

รายการ 
วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

ฝักด ี ฝักเสีย ผลผลติ (กก.) ฝักด ี ฝักเสีย ผลผลติ (กก.) 

ผลรวม 6,715 1,148 64.9 5,158 1,386 60.5 

ค่าเฉล่ีย 319.76 54.66 3.09 245.61 66.0 2.88 
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ส่วนการทดลองปลูกถัว่หร่ัง มีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจ านวน 15 ราย 30 แปลง ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบวิธีการปลูกถัว่หร่ัง 2 วิธีการ 
การปฏบิัตงิาน วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

1. การเตรียมดิน เตรียมโดยไถดะ 1 คร้ัง แลว้ไถพรวนอีก 1 
คร้ัง 

เตรียมโดยไถดะ 1 คร้ัง แลว้ไถพรวนอีก 1 
คร้ัง 

2. อตัราเมลด็พนัธ์ุ เมลด็พนัธ์ุกะเทาะเปลือก 5 กิโลกรัม/ไร่ อตัรา 8.5 กิโลกรัม/ ไร่ 
3. ระยะปลูก ระยะ 60x60 เซนติเมตร จ านวน 2 ตน้/

หลุม  
ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร 2-3 เมลด็/
หลุม 

4.การก าจดัวชัพืช ก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน 1-2 คร้ัง เม่ือ 15 
วนั หรือ 30-40 วนั หลงัถัว่หร่ังงอก 

ก าจดัวชัพืชด้วยแรงงาน 1-2 คร้ัง เม่ือ 20 
วนั หรือ 30-40 วนั หลงัถัว่หร่ังงอก 

5. การใส่ปุ๋ย ถัว่หร่ังอายุประมาณ 20 วนัหลงังอก ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่  

ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 10 กิโลกรัม/ไร่ 

6. การเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวเม่ือถัว่หร่ังอายคุรบ 120 วนั เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ90-100 วนั 

 
 

ผลการทดลองถัว่หร่ัง พบวา่ วิธีเกษตรกรมีน ้าหนกัรวมผลผลิตรวมมากกว่าวิธีทดสอบในพ้ืนท่ีสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งขนาดแปลง 2x4 เมตร เท่ากบั 41.8 กิโลกรัม และ 36.5 กิโลกรัม ตามล าดบั แต่เม่ือนบัจ านวนฝักดี พบว่า 
วิธีทดสอบมีจ านวนฝักดีมากกว่าวิธีของเกษตรกร เท่ากบั 9,546 และ 5,036 ฝัก เฉล่ีย 636.40 และ 335.73 ฝัก 
ตามล าดบั ส่วนฝักเสียวิธีทดสอบก็มีฝักเสียมากกว่าวิธีของเกษตรกรเท่ากบั 2,224 และ1,139 ฝัก ตามล าดบั ดงั
แสดงในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ขอ้มูลถัว่หร่ังในพ้ืนท่ีสุ่มเกบ็ตวัอยา่งขนาดแปลง 2x4 เมตร จากเกษตรกรจ านวน 15 ราย 

รายการ 
วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

ฝักด ี ฝักเสีย ผลผลติ (กก.) ฝักด ี ฝักเสีย ผลผลติ (กก.) 

ผลรวม 9,546 2,224 36.5 5,036 1,139 41.8 

ค่าเฉล่ีย 636.40 148.26 2.43 335.73 75.93 2.78 
 
ปี 2558 เกษตรกรตอ้งการผลิตเมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชเ้อง เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุมีราคาแพงประมาณ 50-100 

บาท/กก. ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุงจึงจดัอบรมเกษตรกร เร่ือง เทคโนโลยีการผลิตเมลด็พนัธ์ุถัว่หร่ัง
และถัว่ลิสง หลงัจากนั้นด าเนินการปลูกตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตร โดยผลการด าเนินงาน พบว่า ถัว่ลิสง
มีผลผลิตรวม 8,023 กิโลกรัม/พ้ืนท่ี 14.2 ไร่ เฉล่ีย 565 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนถัว่หร่ังไดผ้ลผลิตรวม 3,125 กิโลกรัม/
พ้ืนท่ี 7.4 ไร่ เฉล่ีย 420 กิโลกรัม/ไร่  ดงัแสดงในตารางท่ี 6 และน าผลผลิตทั้งหมดไปเขา้กระบวนการผลิตเป็น
เมลด็พนัธ์ุ 
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ตารางที่ 6 ผลผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร 22 ราย และถัว่หร่ังของเกษตรกร 12 ราย  
รายการ ผลผลติถั่วลสิง (กก.) ผลผลติถั่วหร่ัง (กก.) 

รวม (กก./พ้ืนท่ีทั้งหมด) 8,023 3,125 
เฉล่ีย (กก./ไร่) 565 420 

  
 1.4 ผลการพฒันาการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “ด ารงชีพพอเพียง” วิธีการส ารวจขอ้มูลการ
ด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ขอ้มูลการด ารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะ
สัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเขา้ร่วมโครงการและหลงัเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงผลการ
เปรียบเทียบขอ้มูลการด ารงชีพ ดงัน้ี 

ความพอประมาณ 
1.1 ปริมาณรายไดท่ี้เหมาะสม  รายไดร้อบปีท่ีผา่นมาของปี 2556 พบว่า เกษตรกรมีรายไดม้าจากหลาย

แหล่ง เช่น การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การฝากธนาคาร การออมทรัพยใ์นหมู่บา้น เป็นตน้ ซ่ึงเกษตรกรของ
ชุมชนบา้นล าส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการการรับจา้ง ขายของและเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุจากรัฐบาลเฉล่ีย 217,518 
บาท/ครัวเรือน รองลงมามีรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 217,707 บาท/ครัวเรือน และรายไดจ้ากยางพาราเฉล่ีย 
104,348 บาท/ครัวเรือน ส่วนรายไดร้อบปีท่ีผ่านมาของปี 2557 พบว่า เกษตรกรมีรายไดม้าจากยางพารามาก
ท่ีสุดเฉล่ีย 67,241 บาท/ครัวเรือน แต่นอ้ยกวา่ปี 2556 เน่ืองจากราคายางพาราลดลง รองลงมาเป็นรายไดจ้ากการ
เล้ียงสตัวเ์ฉล่ีย 45,209 บาท/ครัวเรือน และเป็นรายไดจ้ากการการรับจา้ง ขายของและเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุจาก
รัฐบาลเฉล่ีย 32,635 บาท/ครัวเรือน ตามล าดบั และปี 2558 พบว่า เกษตรกรมีรายไดจ้ากการการรับจา้ง ขายของ
และเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุจากรัฐบาลมากท่ีสุดเฉล่ีย 45,126 บาท/ครัวเรือน รองลงมาเป็นเงินท่ีน าไปฝาก
ธนาคารและจากยางพาราเฉล่ีย 44,822 บาท/ครัวเรือน และ 35,530 บาท/ครัวเรือน ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 รายไดร้อบปีท่ีผา่นมาของชุมชนบา้นล า 

รายได้รอบปี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
ครัวเรือน 

รายได้เฉลีย่/
ครัวเรือน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

รายได้เฉลีย่/
ครัวเรือน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

รายได้เฉลีย่/
ครัวเรือน 

ยางพารา 35 104,348 37 67,241 34 38,530 

ขา้ว 23 24,132 17 26,712 15 16,269 

ไมผ้ล 26 7,396 21 4,438 20 2,712 

พืชอ่ืนๆ 41 15,564 36 10,620 34 12,157 

ออมทรัพย ์ 30 35,382 27 10,319 25 14,021 

ธนาคาร 6 68,728 6 18,167 12 44,822 

เล้ียงสตัว ์ 15 217,707 15 45,209 10 18,930 

เงินอ่ืนๆ 23 217,518 23 32,635 25 45,126 
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รายจ่ายรอบปีท่ีผ่านมาของปี 2556 พบว่า เกษตรกรน าเงินไปจ่ายค่าความเป็นอยู่ เฉล่ีย178,236 บาท/
ครัวเรือน  รองลงมาเป็นค่าสงเคราะห์บุตร/บิดาและงานสังคมและค่าอาหาร เฉล่ีย 99,144 และ 53,328 บาท/
ครัวเรือน ตามล าดบั ส่วนรายจ่ายรอบปีท่ีผ่านมาของปี 2557 พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายกบัความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด เฉล่ีย 47,052 บาท/ครัวเรือน รองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายในการสงเคราะห์บุตร บิดา มารดา
และงานสงัคมเฉล่ีย 41,322 บาท/ครัวเรือน และค่าอาหารเฉล่ีย 29,763 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายรอบปีท่ีผ่าน
มาของปี 2558 พบวา่ เกษตรกรมีรายจ่ายกบัค่าสงเคราะห์บุตร บิดา มารดาและงานสังคมมากท่ีสุดเฉล่ีย 53,324 
บาท/ครัวเรือน รองลงมาคือค่าความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด เฉล่ีย 53,240 บาท/ครัวเรือน และ
ค่าอาหารเฉล่ีย 20,849 บาท/ครัวเรือน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเขา้ร่วมโครงการกบัหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
พบวา่เกษตรกรมีค่าใชจ่้ายทุกดา้นลดลง เน่ืองจากเกษตรกรประกอบกิจกรรมทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เช่น มี
การปลูกพืชผสมผสาน เล้ียงปลา และไก่ไวบ้ริโภคเอง ดา้นการลงทุนการเกษตร เกษตรกรลดการใชปุ๋้ยเคมี สาร
ก าจดัศตัรูพืช และผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ตารางท่ี 8  
ตารางที่ 8 รายจ่ายรอบปีท่ีผา่นมาของชุมชนบา้นล า 

รายจ่ายรอบปี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน
ครัวเรือน 

รายจ่ายเฉลีย่/
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือน 

รายจ่ายเฉลีย่/
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือน 

รายจ่ายเฉลีย่/
ครัวเรือน 

ลงทุนการเกษตร 40 23,349 39 12,715 34 9,275 

อาหาร 40 53,328 39 29,763 34 20,849 

ความเป็นอยู ่ 40 178,236 39 47,052 34 53,240 

สะสม 40 35,436 39 19,931 25 16,532 

สงเคราะห์บุตร/
บิดาและงาน
สงัคม 

40 99,144 38 41,322 34 53,324 

ร่ืนเริง 7 15,900 7 13,714 13 10,277 

 
1.2 ความมัน่คงของผลผลิตอาหาร  
จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลความมัน่คงดา้นอาหารของชุมชน พบว่า ก่อนเขา้ร่วมโครงการเกษตรกรมี

ความสามารถผลิตพืชผกั ผลไม ้และขา้วเอง แต่ในปริมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัหลงัเขา้ร่วมโครงการท่ีมี
ความสามารถในการผลิตพืชผกั ผลไม ้และขา้วไดม้ากข้ึน  ส่วนเน้ือสัตว ์เช่น เน้ือหมู เน้ือไก่ เกษตรกรซ้ือจาก
ตลาดมากกวา่ผลิตเอง ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 ขอ้มูลความมัน่คงของผลผลิตอาหารปี 2556-2558 

รายการ 
จ านวนครัวเรือน เฉลีย่/ครัวเรือน (กก.) ผลติเอง ซ้ือและหาได้ฟรี 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ขา้ว 36 39 34 105 300 230 28 33 30 8 6 4 

พืชผกั 38 39 34 140 120 130 36 38 29 2 1 5 

ผลไม ้ 28 32 32 223 180 170 20 26 26 8 6 6 

เน้ือสตัว ์ 27 26 22 103 84 105 8 15 15 19 11 7 

 
1.3 ระดบัความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
จากการส ารวจขอ้มูลระดบัความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นล าก่อนเขา้ร่วมโครงการ

ปี 2556  พบว่า ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลาง และในปี 2557 มีคะแนนระดบัความยัง่ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนกว่าปี 2556 จาก  2.88 เป็น 3.32 แต่อยู่ในระดบัปานกลาง และปี 2558 พบว่า 
ชุมชนมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เช่น การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน การลดการใชส้ารเคมี เป็นตน้ ท า
ใหค้ะแนนระดบัความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมกข้ึนเป็น 3.94 อยู่ในระดบัท่ีดีมาก ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 10 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบระดบัคะแนนความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นล า 
ล าดบัที ่ รายการ ปี 2556 ปี2557 ปี 2558 

1 ความอุดมสมบูรณ์ของดินท าการเกษตร 3.67 3.87 4.38 
2 จ านวนสตัวท่ี์ควบคุมศตัรูพืชตามธรรมชาติ 2.84 3.28 3.88 
3 จ านวนการลดการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 3.07 3.41 4.06 
4 จ านวนพ้ืนท่ีป่าสาธารณะของชุมชน 3.09 3.21 4.03 
5 จ านวนสตัวป่์าท่ีมีในธรรมชาติ 2.47 3.28 3.82 
6 จ านวนสตัวน์ ้ าท่ีมีในธรรมชาติ 2.40 3.36 3.82 
7 ปริมาณน ้ าท่ีน ามาใชใ้นการเกษตร 3.26 3.28 4.03 
8 ปริมาณน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีใชอุ้ปโภคบริโภค 3.14 3.44 3.97 
9 ปริมาณของป่าท่ีหามาใชป้ระโยชน์ 2.00 2.72 3.50 

ค่าเฉลีย่ 2.88 3.32 3.94 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
1.4 ความเป็นอยู ่การเอ้ืออารีต่อกนั รู้รักสามคัคี ไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น 
ขอ้มูลความเป็นอยู่ การเอ้ืออารีต่อกนั รู้รักสามคัคี ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้นใน

ชุมชนในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเกษตรกรในชุมชนบ้านล ายงัมีการออกแรง
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ช่วยเหลือสงัคม/เพ่ือนบา้น ใหเ้งินช่วยเหลือสังคม/เพ่ือนบา้น ใหส่ิ้งของช่วยเหลือสังคม/เพ่ือนบา้นมากกว่า 2 คร้ัง/
เดือนมากท่ีสุด และมีกิจกรรมท่ีรบกวนเพ่ือนบา้น เช่น กล่ินหรือเล้ียงสตัวแ์บบปล่อยนอ้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
ตารางที่ 11 ขอ้มูลความเป็นอยูข่องชุมชนบา้นล า 
ล าดบัที ่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 ออกแรงงานช่วยเหลือสงัคม/เพ่ือนบา้น 3.93 3.90 3.91 
2 ใหเ้งินช่วยเหลือสงัคม/เพ่ือนบา้น 3.84 3.85 3.88 
3 ใหส่ิ้งของช่วยเหลือสงัคม/เพ่ือนบา้น 3.79 3.62 3.71 

4 
มีกิจกรรมท่ีรบกวนเพ่ือนบา้นเช่น กล่ิน/ สตัวเ์ล้ียง
แบบปล่อย 

1.26 1.13 1.09 

ค่าเฉลีย่ 3.20 3.12 3.15 
หมายเหตุ คะแนน 3.26 – 4.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 2.51 – 3.25 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 1.76 – 2.50 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1 – 1.75 หมายถึง ระดบันอ้ย  

 1.5 ความสุขมวลรวม (ความพอใจ) 
จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลความสุขของชุมชนบา้นล าตั้งแต่ปี 2556-2558 พบวา่ เกษตรกรมีความสุขอยูใ่นระดบัดี

มาก มีคะแนนเท่ากบั 3.56, 3.89 และ 4.12 คะแนน และมีคะแนนความอบอุ่นในชีวิตครอบครัว การประพฤติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพกาย สุขภาพใจ การสืบสานประเพณีวฒันธรรม บรรยากาศความเป็นอยู่ในชุมชน ความยัง่ยืน
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
ตารางที่ 12 ขอ้มูลความสุขมวลรวมของชุมชนบา้นล า 
ล าดบัที่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 รัฐบาล นกัการเมือง 2.72 3.31 3.62 
2 บรรยากาศการเป็นอยูข่องคนในชุมชน 3.98 4.05 4.24 
3 ความยัง่ยนืความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 3.81 4.08 4.41 
4 ความอบอุ่นในชีวติครอบครัว 4.16 4.41 4.50 
5 ระบบความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัในสังคม 3.53 3.92 4.09 
6 การจดัการศึกษา 3.58 3.74 4.00 
7 การบริการส่ิงสาธารณูปโภค 3.37 3.79 3.85 
8 สุขภาพกาย 3.67 3.97 4.24 
9 สุขภาพใจ 3.79 4.13 4.29 

10 การสืบสานวฒันธรรม ประเพณี 3.70 4.10 4.53 
11 ผลของการคา้เสรี 2.65 3.31 3.65 
12 ความพึงพอใจและความส าเร็จในงานที่ท  า 3.86 4.05 4.06 
13 สถานการณ์บา้นเมืองปัจจุบนั 2.95 3.21 3.74 
14 การประพฤติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 4.38 4.50 

ค่าเฉลีย่ 3.56 3.89 4.12 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง 
ระดบัปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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2. ความมีภูมิคุม้กนั 
 2.1 จากการสัมภาษณ์ภูมิคุม้กนัในบริบทความอ่อนแอไม่แน่นอนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ในปี 2556 มีคะแนนเท่ากบั 2.89 แต่ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า 
ราคาสินคา้อุปโภค บริโภค ราคาแพง และปัญหาราคาปุ๋ยหรือสารเคมีราคาแพง ส่วนปี 2557 พบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 
3.00 ซ่ึงหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลาง แต่
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ผลผลิตตกต ่า ราคาสินคา้อุปโภค บริโภค ราคา
แพง และในปี 2558 พบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 3.01 ซ่ึงหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร
ในดา้นต่าง  ๆอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ปัญหาท่ีส่งผลกระทบในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ปัญหาการ
ใชห้น้ีเงินกูต้ามก าหนดสัญญา ปัญหาการลดลงของรายได ้ผลผลิตตกต ่า ราคาสินคา้อุปโภค บริโภค ราคาแพงและ
ปัญหาราคาปุ๋ยหรือสารเคมีราคาแพง และปัญหาโครงการส่งเสริมการเกษตร ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
ตารางที่ 13 ขอ้มูลภูมิคุม้กนัในบริบทความอ่อนแอไม่แน่นอนของชุมชนบา้นล า 
ล าดบัที่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.ปัญหาจากผลกระทบทันทีทันใด 
1 -ภยัธรรมชาติท าลายผลผลิต 2.65 3.21 2.12 
2 -ตอ้งการใชเ้งินแบบฉุกเฉิน 2.47 3.08 2.21 
3 -เจบ็ป่วยจนไม่สามารถท างานได ้ 2.60 2.31 1.50 
4 -ศตัรูพืช/สัตว ์ระบาด 2.51 1.92 1.82 
5 -ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือชุมชน 2.05 1.62 1.38 

2.ปัญหาจากภาวะแนวโน้ม การ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
1 -การวา่งงาน 2.81 1.90 2.26 
2 -ราคาผลผลิตอยา่งใดอยา่งหน่ึงตกต ่า 3.63 3.82 4.09 
3 -การใชห้น้ีเงินกูต้ามก าหนดเวลา 2.88 2.72 3.47 
4 -การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของคนในครอบครัว 2.53 2.28 2.91 
5 -การลดลงของระดบัรายได ้ 3.02 3.23 3.82 
6 -ผลผลิตอยา่งใดอยา่งหน่ึงตกต ่า 3.37 3.85 4.18 
7 -ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเช่นน ้ามนั 3.79 4.13 4.00 
8 -ราคาปุ๋ย หรือสารเคมี 3.84 4.08 3.85 
9 -สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 3.02 3.00 2.94 

10 - ความเจริญท่ีจะเขา้มาถึงหมู่บา้น 2.95 3.26 3.32 
3.ปัญหาจากการเปลีย่นผ่านโครงสร้างและ กระบวนการ 

1 -การเปล่ียนรัฐบาล นกัการเมือง กฎหมาย 2.81 3.08 3.38 
2 -โครงการส่งเสริมการเกษตร 2.74 3.33 3.44 
3 -การเปล่ียนผูน้ าชุมชน 2.49 3.08 3.32 
4 -การพฒันาเมือง 2.70 3.13 3.24 

ค่าเฉลีย่ 2.89 3.00 3.01 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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2.2 จากการสัมภาษณ์ความสามารถในการสร้างภูมิคุม้กนัจากการเพ่ิมทรัพยสิ์นในการด ารงชีพใน
ภาพรวมพบว่ามีความสามารถในระดับปานกลาง แต่ในปี 2558 เกษตรกรมีทักษะและความรู้ในการท า
การเกษตรเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เน่ืองจากไดเ้ขา้ฝึกอบรม ดูงาน ดา้นการเกษตร จนสามารถแกไ้ขปัญหาการเกษตร
ดว้ยตนเอง ไม่มีปัญหาเจบ็ป่วยจนถึงขั้นท างานไม่ได ้สามารถเป็นวิทยากรและช่วยแกปั้ญหาการผลิตหรือความ
ขดัแยง้ใหเ้พ่ือนบา้นไดเ้พ่ิมข้ึน โดยตน้ทุนธรรมชาติปี 2558 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากเท่ากบั 3.70 มากกว่าปี 
2556 ท่ีมีค่าเท่ากบั 3.01 โดยเฉพาะมีการปลูกพืชตระกูลถัว่ ไม่เผาตอซงั มีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกัปลูกพืช มี
การเล้ียงสตัว ์ไวเ้ป็นอาหารและไวจ้ าหน่าย ส่วนตน้ทุนการเงิน ไดแ้ก่ เกษตรกรมีมีเงินสะสม เงินหมุนเวียนใน
รอบปีเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2556 ส่วนตน้ทุนกายภาพพบว่าเกษตรกรมีการเปิดรับข่าวสารมากข้ึน มีพนัธ์ุพืช เป็น
ของตนเอง เป็นเจา้ของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลมากข้ึน และตน้ทุนทางสังคมในชุมชน พบว่า เกษตรกรเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มมากข้ึน ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ ไปศึกษาดูงานมากข้ึน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 14 
ตารางที่ 14 ความสามารถในการสร้างภูมิคุม้กนัจากการเพ่ิมทรัพยสิ์นในการด ารงชีพ 
ล าดบัที่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.ทุนมนุษย์ 
1 -มีทกัษะและความรู้ในการท าเกษตรท่ีท า 3.14 3.97 4.00 
2 -ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม ดูงาน ดา้นการเกษตร 2.84 4.05 3.79 
3 -สามารถแกไ้ขปัญหาการเกษตรไดด้ว้ยตนเอง 2.88 3.95 3.76 
4 -มีแรงงานในการท าเกษตรพอ/สามารถหาแรงงานไดเ้พียงพอ 3.02 3.18 3.29 
5 -ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 2.28 2.33 2.79 
6 -ไดเ้ป็นตวัแทนหรือกรรมการ/ผูป้ระสานงาน 2.14 2.05 2.82 
7 -เป็นวิทยากรหรือผูบ้รรยายสรุป 1.74 2.00 2.47 
8 -ช่วยแกปั้ญหาการผลิต/การขดัแยง้ใหเ้พ่ือนบา้น 2.42 2.33 2.71 

ค่าเฉลีย่ 2.56 2.98 3.20 

2. ต้นทุนธรรมชาต ิ
1 -ความอุดมสมบูรณ์ของดินท าการเกษตร 3.72 4.03 4.53 
2 -ปลูกพืชตระกลูถัว่/ ไม่เผาซงัขา้ว /ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั 3.30 4.15 4.53 
3 -มีน ้าท าการเกษตรเพียงพอ 3.37 4.00 4.24 
4 -มีน ้าท่วม/ขาดแคลนน ้า 2.67 3.18 2.26 
5 -มีพืชท่ีปลูก/สตัว/์ปลา ท่ีเล้ียงเองเป็นอาหาร 3.09 3.87 3.88 
6 -มีพืชท่ีปลูก/สตัว/์ปลา ท่ีเล้ียงเองเป็นรายได ้ 2.93 3.67 3.68 
7 -มีพืชท่ีปลูก/สตัว/์ปลา ในธรรมชาติท่ีเป็นอาหาร 2.60 3.44 3.32 
8 -มีพืชท่ีปลูก/สตัว/์ปลา ในธรรมชาติท่ีเป็นรายได ้ 2.37 2.95 3.18 

ค่าเฉลีย่ 3.01 3.66 3.70 
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ล าดบัที่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

3. ต้นทุนการเงนิ 
1 -มีเงินสะสม 3.12 3.87 3.44 
2 -เงินหมุนเวียนในรอบปี 3.12 2.67 3.26 
3 -เงินกู ้ 2.30 2.92 2.82 
4 -เงินช่วยเหลือ 1.98 2.64 2.76 

ค่าเฉลีย่ 2.63 3.03 3.07 

4. ต้นทุนกายภาพ 
1 -ความสะดวกในการขนส่งผลผลิต 3.51 2.97 4.03 
2 -เป็นเจา้ของ เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 2.91 3.10 3.00 
3 -มีพนัธ์ุพืช/สตัว/์ปลา ของตนเอง 2.60 3.23 2.41 
4 -ผลิตปุ๋ยใชเ้อง 2.49 2.92 2.47 
5 -ผลิตสารก าจดัศตัรูพืชใชเ้อง 1.84 2.67 1.91 
6 -ความถ่ีการเปิดรับข่าวสารทางส่ือสารมวลชน 3.26 3.90 3.32 
7 -ความถ่ีการเปิดรับข่าวสารทางชุมชน 3.58 3.95 3.32 
8 -เขา้ถึงตลาดสินคา้เกษตรท่ีท าการผลิต 3.14 3.15 3.09 

ค่าเฉลีย่ 2.92 3.24 2.94 

5. ต้นทุนสังคม 
1 -การเป็นสมาชิกกลุ่ม 2.60 3.59 4.06 
2 -การมีส่วนร่วมในชุมชนและกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ี 3.47 2.85 4.18 

3 
-ไดรั้บการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีรับในการใหค้วามรู้การ
อบรม ดูงาน สนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

3.02 3.59 4.18 

ค่าเฉลีย่ 3.03 3.34 4.14 

ค่าเฉลีย่การสร้างภูมคุ้ิมกนัจากการเพิม่ทรัพย์สินในการด ารงชีพ 2.82 3.01 3.34 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
3. ความมีเหตุผล ระดบัความเขา้ใจและการวางกลยทุธ์ 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ปี 2557และปี 2558 มีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึนจากก่อนเขา้ร่วมโครงการปี 2556 โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถการคาดการณ์ปัญหาและความจ าเป็นท่ีจะ
เกิดไดล่้วงหน้า สามารถคน้หาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้รวมถึงเกษตรกรมีการศึกษาหาความรู้
ก่อนการท างาน มีการปรึกษาวางแผนกับผูอ่ื้นก่อนการท างานและ มีการประเมินตรวจสอบผลได้ ผลเสีย
ระหวา่งท างานดว้ยรวมทั้งผลิตพืช สตัว ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคนอ้ยลงอีกดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 ความมีเหตุผล ระดบัความเขา้ใจและการวางกลยทุธ์ 
ล าดบัที่ รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.มเีหตุผล 
1 -คาดการปัญหาและความจ าเป็นท่ีจะเกิดไดล่้วงหนา้ 2.79 3.51 3.53 
2 -สามารถคน้หาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 2.77 3.51 3.53 
3 -สามารถวางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาได ้ 2.67 3.54 3.71 
 2.รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 

  
 

1 -มีการหาความรู้ก่อนท างาน 2.81 3.69 4.03 
2 -มีการปรึกษาวางแผนกบัผูอ่ื้นก่อนท างาน 3.00 3.79 3.94 
3 -มีการประเมินผลไดผ้ลเสียก่อนท าการ 2.88 3.79 3.82 
4 -มีการตรวจสอบติดตามระมดัระวงัในระหวา่งการท างาน 3.14 3.79 3.88 
 3.คุณธรรม ซ่ือสตัย ์สุจริต ประหยดั ความเพียร อดทน 

  
 

1 -เร่ืองท่ีไม่สามารถเปิดเผยกบัคนในครอบครัวได ้ 2.19 1.97 1.29 
2 -ผลิตพืชสตัวท่ี์ผลผลิตเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 1.53 1.18 1.12 

ค่าเฉลีย่ 2.64 3.20 3.21 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
2. กระบวนการขับเคล่ือนทางสังคม เวทีวจิยัสัญจร 
ศวพ.พทัลุงร่วมกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จดัเวทีวิจยัสญัจร คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ณ 

บา้นนางปรีดา จิตรักษ ์แลกเปล่ียนเรียนรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต ์โดยมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี 
กจิกรรมที่ 1 ของฝากจากเพ่ือนบา้น  กิจกรรมเร่ิมเวลา 13.30 โดยมี นายมานิตย ์แสงทอง เป็นผูด้  าเนิน

รายการ ศวพ.พทัลุง มอบตน้มะนาวจ านวน 2 ตน้ และเมลด็พนัธ์ุผกับุง้ใหแ้ก่เจา้ของบา้น  
 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรมที่ 2 เร่ืองเล่าจากเจา้ของบา้น เจา้ของบา้นไดเ้ล่าถึงชีวิตครอบครัว และกิจกรรมทางการเกษตร

ต่างๆ ไดแ้ก่ มีแปลงปลูกหญา้ประมาณ 2 ไร่ เพ่ือใชเ้ล้ียงววัจ านวน 5 ตวั ท านาขา้ว ปลูกปาลม์น ้ ามนั ยางพารา 
และมะนาว ซ่ึงมะนาวเพ่ิงเร่ิมปลูก จึงน ามาแลกเปล่ียนความรู้ในคร้ังน้ี  
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กจิกรรมที่ 3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการ 
เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงความเป็นมาของโครงการเพ่ือน างานวิจยัไปสู่เกษตรกร ซ่ึงในโครงการไดพ้ฒันางาน

ตามแนวทาง  4 เสาหลกัสู่ความพอเพียง ประกอบไปดว้ย เสาหลกัท่ี 1 หวัใจพอเพียง เสาหลกัท่ี 2 พืชผสมผสาน
พอเพียง เสาหลกัท่ี 3 ภูมิปัญญาภิวตันพ์อเพียง เสาหลกัท่ี 4 การด ารงชีพพอเพียง 
 
       
 
 
 
        
 

เวทีวิจยัสญัจรคร้ังน้ีแลกเปล่ียนเร่ืองการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต ์เกษตรกรเล่าใหฟั้งว่าใชวิ้ธีการปลูก
โดยใชท้ฤษฎีใหม่ไม่ใชดิ้น เปล่ียนมาใชว้สัดุท่ียอ่ยสลายง่ายแทน มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งเป็นมูลววั เปลือกมะพร้าว
สบั แกลบ และใบไม ้ตน้ทุนการปลูกมะนาวใน 1 บ่อ ประมาณ 500 บาท ซ่ึงราคามะนาวในช่วงฤดูแลง้ประมาณ 
120-150 บาท/กิโลกรัม ศวพ.พทัลุง ไดใ้ห้ความรู้เร่ืองการปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์ ตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร 

ผลประเมินการจดัเวทีสญัจรคร้ังท่ี 1 ณ หมู่ท่ี 7 บา้นล า ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง พบว่า
ก่อนเร่ิมกระบวนการจดัเวทีวิจยัสัญจร เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.38 และหลงัการ
จดัเวทีวิจัยสัญจร พบว่า เกษตรกรไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึนในระดบัดีมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 โดยความรู้ท่ี
เกษตรกรไดรั้บประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บความรู้เร่ืองพืชรายได ้ไดแ้รงกระตุน้ในการกลบัไป
ปรับปรุงการปลูกพืชของตวัเอง มีความพอใจในการร่วมเวที และไดค้วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.32, 4.32, 4.32 และ 4.24 ตามล าดบั รองลงมา ไดแ้ก่ ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอาหาร ไดค้วาม
รักสามคัคี ไดข้อ้คิดดีดีในการด ารงชีวิต ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น ไดค้วามรู้เร่ืองพืชไมใ้ช้สอย และได้
ความรู้เร่ืองสมุนไพรเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดบัมากซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.16, 4.08, 4.00, 3.88, 3.76 และ 3.60 ตามล าดบั 
ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอนุรักษดิ์นน ้ า ไดค้วามรู้เร่ืองอนุรักษ์พนัธุกรรม ไดค้วามรู้เร่ืองพืชสมุนไพรป้องกนัก าจดั
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ศตัรูพืช ไดค้วามรู้เร่ืองพืชพลงังาน และไดค้วามรู้เร่ืองพืชอาหารสัตวอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.32, 
3.24, 3.04, 3.00 และ 2.92 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 16 
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ียของการไดรั้บประโยชนใ์นแต่ละดา้น 

ด้าน 
มคีวามรู้ 

ก่อน หลงั 
1.ไดค้วามรู้เร่ืองพืชรายได ้ 4.12 4.32 
2. ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอาหาร 3.75 4.16 
3. ไดค้วามรู้พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 3.20 3.60 
4. ไดค้วามรู้พืชสมุนไพรป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 2.68 3.04 
5.ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอาหารสตัว ์ 2.34 2.92 
6. ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอนุรักษพ์นัธุกรรม 2.98 3.24 
7. ไดค้วามรู้เร่ืองพืชอนุรักษดิ์นน ้า 2.85 3.32 
8. ไดค้วามรู้เร่ืองพืชไมใ้ชส้อย 3.23 3.76 
9. ไดค้วามรู้เร่ืองพืชพลงังาน 2.45 3.00 
10. ไดค้วามรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 3.78 4.24 
11.ไดค้วามรักสามคัคี 3.85 4.08 
12. ไดข้อ้คิดดีดีในการด ารงชีวิต 3.78 4.00 
13. ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น 3.45 3.88 
14. ไดแ้รงกระตุน้ในการปรับปรุงการปลูกพืชของตวัเอง 4.12 4.32 
15. ความพอใจในการร่วมเวที 4.18 4.32 

รวม 3.38 3.75 
หมายเหตุ คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัมาก คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัปาน
กลาง คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย และคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
สรุปผลการทดลอง 

จากผลการด าเนินงาน พบวา่ เกษตรกรสามารถพฒันาไร่นาใหเ้ป็นแปลงตวัอย่าง สามารถพฒันาทกัษะ
การเป็นผูน้ าและการเป็นวิทยากรโดยผ่านกระบวนการจดัเวทีวิจยัสัญจร และสามารถพฒันาทกัษะความรู้
ความสามารถในการปลูกพืช ผลการส ารวจการปลูก 9 พืชผสมผสานของชุมชน พบว่า มีการปลูกเพ่ิมข้ึนจาก 
42.7 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2556 เป็น 78 ชนิด/ครัวเรือน ในปี 2558 ส่วนการพฒันาดา้นภูมิปัญญาภิวฒัน์พอเพียง 
ด าเนินการทดลองถัว่หร่ังและถัว่ลิสง โดยเปรียบเทียบการทดลอง 2 วิธีการ คือ วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบ ผล
การทดลอง พบวา่ วิธีทดสอบมีปริมาณผลผลิตรวมและจ านวนฝักดีมากกวา่วิธีของเกษตร และในปี 2558 พฒันา
ไปสู่การผลิตเป็นเมลด็พนัธ์ุ โดยปี 2558 ผลการด าเนินงาน พบว่า ถัว่ลิสงมีผลผลิตรวม 8,023 กิโลกรัม/พ้ืนท่ี 
14.2 ไร่ เฉล่ีย 565 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนถัว่หร่ังไดผ้ลผลิตรวม 3,125 กิโลกรัม/พ้ืนท่ี 7.4 ไร่ เฉล่ีย 420 กิโลกรัม/ไร่  
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ส่วนผลการเปรียบเทียบขอ้มูลการด ารงชีพก่อนเขา้ร่วมโครงการปีงบประมาณ 2556 พบวา่มีคะแนนเท่ากบั 2.96 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และ ระหว่างเขา้ร่วมโครงการ 2557  พบว่า มีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เป็น 3.30 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และในปี 2558  พบว่ามีคะแนนเท่ากบั 3.43 อยู่ในระดบัดีมาก และกระบวนการขบัเคล่ือนทาง
สงัคม เวทีวิจยัสญัจร ส่งผลใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 3.38 อยูค่ะแนนระดบัปานกลางเป็น 
3.75 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก  

 
เอกสารอ้างองิ 
ส าราญ สะรุโณ และคณะ.2555.  การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีภาคใต้
 ตอนล่าง สืบคน้จาก : http://www.samrancom.com 
ส าราญ สะรุโณและคณะ. 2557. การปรับใชเ้ทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีภาคใต้
 ตอนล่าง สืบคน้จาก : http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/p255709032.pdf 
ส าราญ สะรุโณ. 2557. คู่มือการด าเนินงานวิจยัการพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
 เศรษฐกิจพอเพียงภาคใตต้อนล่าง ปี2557-58 สืบคน้จาก: www.samrancom.com/คู่มือวิจยัศก.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


