การสร้ างต้ นแบบระบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ ตอนล่าง
Prototyping of Agricultural System based on the
Sufficiency Economy Philosophy in the Lower South
สาราญ สะรุ โณ 1 ไพโรจน์ สุวรรณจินดา 2 นลินี จาริ กภากร 3 ปั ทมา พรหมสังคหะ 1
ไพเราะ เทพทอง 1 มานิตย์ แสงทอง 1 อาอีฉ๊ะ ละใบจิ 1 สมใจ จีนชาวนา 1
เกียรติศกั ดิ์ ขุนไกร 1 ชอ้อน พรหมสังคหะ 1 บุญรัตน์ เหมือนยอด 1
เสาวภาคย์ รัตนสุภา 1 อริ ยธัช เสนเกตุ 1 อุไรวรรณ สุกด้วง 1 สาริ ณีย ์ จันทรัศมี 4

บทคัดย่ อ
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯพระราชทานให้ป วงชนชาวไทย เป็ น
หลักการกว้างๆที่ทุกอาชีพสามารถนามาประยุกต์หาวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับตนเองได้ การวิจยั จึงได้คิดค้น
พัฒนาหาหลักการปฏิ บตั ิที่เหมาะสมกับอาชี พการปลูกพืชของเกษตรกร โดยทดลองหาวิธีการปฏิบตั ิในการ
สร้ างเป็ นครั วเรื อนเกษตรกรต้นแบบที่ ส ามารถดารงชี พอย่า งพอเพี ยงด้วยการพึ่ งพาการผลิ ตพืช การวิจยั
จาเป็ นต้องอาศัย วิธี วิ จยั เชิ ง บู ร ณาการแบบองค์ร วมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง พื ช และการดารงชี พ อย่า งเป็ นระบบ
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงทดลองด้านเกษตร การวิจยั ทางสังคม การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ดาเนิ นการในพื้นที่จงั หวัดพัทลุ ง ระหว่างปี 2551-2554 ผลการวิจยั ได้คน้ พบเทคนิ ค
การพัฒนาและสรุ ปเป็ นนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการ
ปลูกพืช คือ “4 เสาหลักสู่ ความพอเพียง” ประกอบด้วย “หัวใจพอเพียง” คือ การพัฒนาความเป็ นผูน้ าและการ
เป็ นต้นแบบ “9 พืชผสมผสานพอเพียง” คือ การปลูกพืช 9 กลุ่มพืชให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่ม
พืชรายได้ พืชอาหาร พืชสมุ นไพรเพื่อสุ ขภาพ พืชสมุ นไพรกาจัดศัตรู พืช พืชอาหารสัตว์ ไม้ใช้สอย พืช
อนุรักษ์ดินและน้ า พืชอนุ รักษ์พนั ธุ์กรรมท้องถิ่น และพืชพลังงาน “ภูมิปัญญาภิวตั น์พอเพียง” คือการพัฒนา
เทคโนโลยีที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการทดลองด้วยตนเอง และ “ดารงชีพพอเพียง” คือความตั้งใจที่ใช้
ชี วิตตามหลักความพอประมาณ มี เหตุ ผล มีภูมิคุม้ กัน รอบรู ้ และคุ ณธรรม ผลของการพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่ าวได้ท าให้ครั วเรื อนเกษตรกรต้นแบบ 11 รายในเขตระบบการปลู กพื ชต่า งๆ มี คะแนนระดับความ
พอเพียงในการดารงชี พเพิ่มขึ้นจากปานกลางเป็ นระดับมาก มีพืชพอเพียงในการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 22
ชนิด เป็ น 58 ชนิ ด หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 168 มีเทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิชาการ
1

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
กรมวิชาการเกษตร
3
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
4
นักวิจยั อิสระ
2
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สมัยใหม่จากการทดลองด้วยตนเอง เช่น การป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู มะระด้วยกับดักกาวเหนี ยว การป้ องกัน
กาจัดศัตรู ถวั่ ฝักยาวด้วยสารสกัดจากพืช การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นการปลูกข้าว มันเทศ แตงกวา แตงโม
ข้าวโพดหวาน ยางพารา การปลูกพืชต่างระดับ 4 ชั้น ในสวนยางพารา และบริ เวณบ้าน ทาให้เกษตรกรได้
พัฒนาความสามารถให้เป็ นผูน้ า สามารถเป็ นต้นแบบในการเผยแพร่ วิธีการสู่ กลุ่มเกษตรกร และชุ มชน และ
แนวทาง “4 เสาหลักสู่ ความพอเพียง” ได้เผยแพร่ ถ่ายทอดไปสู่ สาธารณะ ประชาชนทัว่ ไปได้อบรมศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษานาเยาวชนมาเข้าค่ายเพื่อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และที่
สาคัญก็คือการวิจยั ได้ส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเพิม่ ความจงรักภักดีต่อสถาบั นพระมหากษั ต ริ ย์

[199]

